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 عاشقانه  یرمان ها سندگانیانجمن نو عضو

 

داره و هرچه قدر  شی زندگ یتو  یادی به اسم ترانه که مشکالت ز هیدختر یرمان داستان زندگ  نیا
و ترانه   ارهی باال م ی بده یبرادرش کل   نکهیتا ا شهیبده نم  رییتغ  طوی تا شرا کوبهی م واریخودشو به درو د

 هی راهشسر  نیب  نیدر ا ادیبکنه که اصال ازش خوشش نم ییکارا لشیکه برخالف م شهیمجبور م
  نکهیتا ا دهیهم قرار م یدوتارو همش روبه رو نیا ریکه دست تقد رهی گیپسر مغرور و خودخواه قرار م

 اما...  ستیمنتظرش ن چکسیافته که ه یم  یروز اتفاق هی
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 بمانند...  یفاصله ها همچنان دور از هم باق بگذار

 باشند...  یتا حد مرگ سم تی ها یخودخواه بگذار

 گونه.... نیا دیشا

 ....ایدن گر ید هیجا هینفر در  هی

 و خوشبخت باشد... ت ی ها یاثر خودخواه در

 

 

 ...................پولتو به رخم نکش...............

 

داره نفس    یچه طور  دمید یپس زدم وقت تی بازوش فشار دادمو اشکامو با عصبان یمحکم رو دستمو
  دمیبا دست آزادم محکم چندتا کوب  نیوحشت کرده بودم به خاطرهم  رهی و خون ازش م زنهینفس م 

 به صورتش 

 ...چشماتو وا کن یلعنت یواب بخ  دی_نبا

هارو ازم   یلیس نیحالش خوب شد انتقام ا یوقت مونهیگونش م یهام رو  یل یس هیجا دونستمیم
 بود که داشتم   یکار کنم تنها راه چاره ا یاما چ  گرفتیم

 از قبل از ترس بدنم بلرزه   شتریکرد که باعث شد هرلحظه ب یا گهیشدت درد ناله د از

 ...نگران نباش تای_آروم باش ب 

  میاشک یازش بره با چشما  یبازوشو محکم تر فشار دادم تا خون کمتر  دیکشی نفس م یبه سخت  تایب
 چه برسه به آدم   زدی پرنده هم پر نم یبه اطراف نگاه کردم حت

 نصفه شبه باشه؟احمق ساعت سه  کی تراف نجایاالن ا یانتظار دار  ه؟نکنهیچ خب
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دستام بود   ی گذاشته بودمو بازوش محکم تو واریگوشه د  تاروینشسته بودم ب نی زم  یرو ابونیخ گوشه
 ست یهامم کارساز ن  یلیکم کم س کردمینگهش دارم اما احساس م  داریب  کردمیم یسع

از درد نفس   دونمینم  تارویاما ب زدمی هنوز داشتم نفس نفس م میکه کرده بود یاد یز یدنایشدت دو از
 که کرده بود  یاز فرار  ای زدینفس م 

چه  نیخدا آخه ا یبگو ا  نموینازن یجا مونده بود پوال فممیک  یجا گذاشته بودم حت مویلعنت  لیموبا
 بدم؟ یچ نویبود که سرمون اومد؟حاال من جواب خونواده ا  یبتیمص

 نیزم یکه بود از رو یابدستمو دورش انداختمو با هر عذ یمحکم چنگ زد به بازوم به سخت تایب
  نیسنگ نقدریا یالغر  نیآدم به ا میآخه مگه دار نهیخرس بود نگاه چه قدر سنگ نهیبلندش کردم ع 

 باشه 

 یی ای کن راه ب  ی...سعتایب اری_دووم ب 

هواشو داشتم و  کهی فشار داد درحال  شیخون  یبازو یاز درد صورتش توهم رفت دستشو محکم رو تایب
احساس   میداشت یکه برم یاما هر قدم میبود شروع به قدم برداشتن کرد چارهیمن ب  ینصفه وزنش رو

 شم یدارم خمتر م تا یهمزمان با ب  کردمیم

 ی ن یباش...بابا سنگ یقو کمی  شعوری_ب

منم  شدیولش کردم وگرنه باعث م  رمشیمنم چون نتونستم بگ نی زم یکردو افتاد رو یناله ا تایب
 روش   فتمیب

 هینشسته بودو خم شده بود گر نی زم  یروبه روش خم شدم رو  یبلندتر شد با نگران تایناله ب یصدا
 کردیم

 رم ی می_من م تایب

 م یشانسا ندار نیما از ا زمی _نگران نباش عز

 هیچه وضع نیخه اآ نمیکنارش بش یبا هق هق سرشو باال آورد که باعث شد منم با بدبخت تایب
 باشه؟  نیحالو روزمون ا  تایمنو ب  دیرم کنن؟چرا با  کهوی  دیبدبختم؟چرا با  نقدریخدا؟من چرا ا
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 ؟یکنن چ دامونی_اگه پ تایب

 پاک کردم  اشکاشو

 که دستشون بهمون نرسه نگران نباش  میازشون دور شد ی_اونقدر 

 ترانه؟  ستیدوروبرا ن  نیا ی_چرا کستایب

 ساعت سه نصفه شبه  وونهی_د

 شد   شتریب  ختناشی هم بستو اشک ر یچشماشو رو تایب

  نجای سرمون ا ری توش نبود خ چکسی بود ه نیاز ماش یبغض به اطراف نگاه کردم بزرگاه خال با
مدل باالها   نیاز ا نیبره هرچند چندتا ماش  ادویب  ستی توش ن ین یماش چیباالشهره تهرانه اونوقت ه

که خودمونو از  کردمیم یسع شتریدم برم جلو ازشون کمک بخوام بخب جرات نکر یرد شد ول 
 پنهون کنم   دشونید

 میفت یناکسا ب نیبدتر از ا  یکی  ری امکان داشت گ وهلل

 _خداااااااااااااااااااا تایب

شروع کرد    ارهی کم کم نتونست دووم ب زدی دهنش گرفته بودو زجه م یسمتش برگشتم دستشو جلو به
 زدن  غیبه ج

خدا فقط مارو داره که  دونمیهســــــت؟نم ایدن نی ا یتو یبدبخت تر از ما ک  دونمی_من نمتایب
  یدوست داشته باشه بهش سخت  شتریکه ب رویبودم خدا هرک دهیــــده؟شنیم  یهمش بهمون سخت

 ده یم شتریب

 زد:  غ ی بود ج کیو تار اهیس  یرحمی که با ب یباال گرفتو روبه آسمون سرشو

 یــــــــــــــــــین تو عاشق مااال یعنی_خدا تایب

 شدینبازه اما نم شوینکنم تا اون روح  هیگر کردمیم ی سع دمشیآغوشم کش یسمتش رفتمو تو به
 اومد  ی افتادم منم ناخواسته اشکام در م یم میبود  دهیکه کش ییها و زجرا یسخت ادهی یوقت
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تر   رمقیمحکمتر از قبل منو به خودش فشار دادو زجه زد کم کم احساس کردم هرلحظه داره ب  تایب
 آغوشم ولو شد یهم بسته شدو تو یچشماش رو دمیوحشت زده بهش نگاه کردم که د شهیم

 من عادت ندارم نازاتو بخرم  یدونی...تو که مهیچ ایلوس باز نی...ای...روان یی_هو

براش نمونده    یاصال جون  دمیتکون تکونش دادم که د یه  یبا نگران  نیمبدرک به خاطره  گهینم دمید
 که تکون بخوره 

از دور معلوم نبود دستمو محکم   ی نی ماش چیرفتم ه ابونیگذاشتمو به سمت خ ن یزم  یسرشو رو عیسر
افتاد قرار نبود   یاتفاقا م  نیا دی نبا دادمیدهنم گرفتمو زجه زدم از شدت ترس داشتم جون م یجلو

 بشه  ینطور یا

 با هق هق روبه آسمون داد زدم:  شهیرد نم  ین یماش  چیه دمید یوقت

که بهم   هیقیرف   نیداداش تنه لش و هم هیکه دارم  یتنها کس یبرام خلق نکرد یکسو کار  چی_تو که ه
   فتهی براش ب یاگه اتفاق بخشمتیخدااااااااا نم یداد

برگشتم که   ابونیافتاده دوباره به سمت خ  نی زم یرمق رو  یب  یطور  نیهم دمیسمتش برگشتم د به
 یاصال برام مهم نبود که ک ادیخوشگل داره به سمتمون م  یلیزرد رنگ خ  سی جنس نیماش هی دمید

 مبرسون تارویب  نکهیبرام مهم بود ا  زیچ هیفقط  فتهی برامون ب   یامکان داره چه اتفاق یحت  ایتوشه 
بدم تنها    یجواب خونوادشو چ ایبرام مهم نبود که به دکترا بگم چرا چاقو خورده  یحت  مارستانیب

 من بود  یای بود که تمام دن  یکه االن برام مهم بود جون دختر  یز یچ

 تونمیکه م یتنها راه  دونستمیدرسته سرعتش باال بود اما م  سادمیرفتمو وا ابون ی سمت وسط خ به
به سمتش برگشتم   سادمویوا  ابونیوسط خ  نکهیحدسم درست بود چون هم نهینگهش دارم هم 

افتادم اما   یکم کم داشتم به غلط کردن م ستین  ایب نی پا  نینه بابا ا دمیآورد اما د نی سرعتشو پا
 شد یم نی زم خیم شتر یافتادم پاهام ب یکه م تایب  رمقیتنه ب ادهی

گوشم زنگ زد تمام سلوالم  یآسفالت تو یرو کاشیشدن الست دهیکش یو صدا نیبوق ماش یصدا
 مهم نبود   یچی اما برام ه زنتتی احمق برو کنار م زدنیداد م

که   ییکایالست غی هم بستم اما تنها ج یچشمامو محکم رو شهیم کیهمچنان داره بهم نزد دمید یوقت
 د یچی سرم پ  یشد تو دهیآسفالتا کش  یمحکمتر از قبل رو
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  یاتفاق  چیمن االن زندم و ه یعنی نزده پس   یعنیندارم   یحس چیاالن من ه نکهیا زدمینفس م نفس
 فتاده ین

المپاش روشن بودو   دمیپام رو ترمز زده بودو د یکه جلو رویزرد رنگ  سیکه باز کردم جنس چشمامو
 یز یچ متونستیبکنم نه م  یحرکت تونستمینکرده بود خودمم سر شده بودم نه م یحرکت  چیرانندش ه 

 نگاهمو به اون سمت بچرخونم  یبگم اما با باز شدن در سمت راننده باعث شد کم

  یجلو ن ی خدا بب یباال رفت وا  یع یشد ضربان قلبم به صورت فج ادهی پ نیکه از ماش یپسر  دنید با
 جنبه یگرفتم حاال منم ب  رویک

  نمیماش یکا ی الست ریبه موقع ترمز نکرده بودم االن ز ؟اگهیروااااان  یکنیکار م  یچ  یدار  یفهمیم چی_ه
 یکه من داشتم کمپوت شده بود  یبا اون سرعت 

شد باعث شد چشمام گردتر و    ادهیپ  نیکه از ماش یا گهیپسر د دنیباز شد با د  گشیسمت د در
 ضربان قلبم باالتر بره  

 نیچ نایا میا جنبهی ب  تایو بمن یدونیخدا تو که م یعن یجلومون سبز شدن   ایک  نیتوروخدا بب نگاه
چه قدرم به خودشون   شعورایب گرتر یج ی کیاز اون  یکی دستوبالت نبود؟نگاه  یتو یا گهیآخه؟پسر د

 نی بب نشونویماش  دنیرس

 اومدم  رونیب می پسره به خودم اومدم و از توهمات فضا یکی اون  یصدا دنیشن  با

  گرمید یک ی ادی نم زنهیکنه رگ دستشو م یبخواد خودکش ه؟آدمیچه کار نی_خانوم زده به سرتون؟ا
 بدبخت کنه 

  دوزنیم  برنوی خودشون م ی دارن برا نطوریهم نایا  گفتمیم یز یچ هی دیتوهم با  دمیکش اخمامو

  هی هیبود اصال انتظار نداشتم جلو  نیبه خاطر ا دیزبونم بند اومده بود شا دنشونیچرا با د دونمینم
 رم ی رو بگ  ییکسا نیهمچ

که به  ینگاه دنیبه سمتش برگشتم که با د کردیم تمی اذ یکه راننده بود بدجور  یپسر  نیسنگ نگاه
 سرتاپام کردو پوزخند کنج لبش دستام از شدت خشم مشت شد 

 یی _بکش کنار دختره هرجا
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واقعا اگه  ی دربارم حرف بزنه حت ی نطور یکه ا دادمیاجازه نم یکم از شدت خشم فوران کردم به کس  کم
 بهم نسبت داده بود  شعوریپسره ب نیباشم که ا  یاون کلمه زشت

 فراموش کردم با خشم داد زدم:  تارویلحظه ب  هی یبرا

اگه منو   یقضاوت کن  ینطور یدرباره من ا یکنی _حرف دهنتو بفهم پسره لندهور...تو چه طور جرات م
 ی کردی جلوم قدقد نم ینطور یا یشناخت یم

  نیفرو کرد ا بشیج یشدو دستشو تو یاولش چشماش گرد شد اما کم کم چشماش کامال خنث پسره
 بشم  یعصبان شتریباعث شد من ب شی خونسرد

 ت؟ یبادکنک   کلی بابات؟پول بابات؟ه  نی؟ماشی دیم تویهمه مثل خودتن؟پز چ ی_فکر کرد

گفته  چسی د عضله و ماه فرمش که معلوم بو یرو  یحساب  کلیه نینفهم بودم که به ا  نقدریا نکهیا از
عضله   کلی و ه یبادکنک   کلیه نی من فرق ب کنهی به خودم دادم االن حتما فکر م یفحش یبودم بادکنک

 فهممی رو نم یا

انگار اصال   زدی موج م یتفاوت یخوشگلش ب  یآب یاون چشما یکامال خونسرد بهم نگاه کرد تو پسره
بزنم تا بدونن که   ییپسرا نیهمچ هینبودم بذار حرفامو به  ایحرفام بهش برنخورده بود اما من کوتاه ب 

   ستنین یاحد

و پول خرج   یبدن جز خوشگذرون  راژی باباشون و نیبا ماش ابونای خ یمثل تو فقط بلدن تو یی_پسرا
   ستنیبلد ن یا گهید زیکردن هم چ

 کرده بود گفت:  زی چشماشو ر کمی کهیلحن ممکن درحال  نی تفاوت تر  یبا ب پسره

 خانوم کوچولو نمتیب یم  زی_ر

 دست به کمر گفتم:  ییباال دادمو با پرو  ییابرو

 برات بخره گهید یک ی بگو به پاپاجونت  زمینداره عز یخاله جون؟اشکال  ینزد  نکاتوی_ع

  کردیگرد شده بهم نگاه م یروشو ازم گرفتو به سمت دوستش که داشت با چشما ی تفاوت  یبا ب پسره
 گفت:  یبرگشت بعد با لحن محکم و جد
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 میوقتمونو هدر داد ادی _سوارشو بهزاد ز

افتادمو  تایب ادهی  کهوی  دمیسوار بشه ترس نمیخواست ا نکهیشدو درو بست هم   نیسوار ماش پسره
 رم یزبونمو بگ یبه خودم دادم که چرا نتونستم باز جلو یفحش

 تونمیمعلومه که م مینشه از طرف دایپ  ینیماش چیه گهی برن امکان داشت بعده اونا د ذاشتمیم دینبا
 ازشون سر نزده بود  ییبهشون اعتماد کنم چون االن کار خطا

 سوار بشه و درو ببنده به سمتم برگشت  نکهیبزنم که قبل از ا  یخواستم حرف  نیخاطر هم به

مثل   ی فیضع یدخترا نیخودتو بنداز پا  یز یچ یبلند هیاز   یکن یخودکش  یبه بعد که خواست نی_از ا
 ی رگتو بزن  گمینم  نیخونو داشته باشن به خاطرهم  دنیتو فکر نکنم جرات د

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

 روبره من شجاعن خانوم کوچولو دو ی_دوست دخترم به خاطرم رگ دستشو زد دخترا

گرفته انگار  لی نگاه چه قدرم خودشو تحو خوردیداشت بهم م شی همه غرور و خودخواه نیاز ا حالم
 شاخه یل یخ  کنهیفکر م 

فکر   دویبه خودتون بناز ینطور یشماها ا شنیدختر باعث م  ؟دوتاییدست باال ی لیخ  یکن ی _االن فکر م
 د یخار  دیخودتونو بکش  یل یخ دیست ین یز یجز خشو خاشاک چ کهی درحال دیشاخ  یلیخ  دیکن

تا منم  دهیچرا جوابمو نم  نیکالفه شدم ا کردینم  شیحرفام عصبان  نکهیتر شد از ا قیعم پوزخندش
 جوابشو بدم  کمی

 گفتم:  عیخواست سوار بشه که سر پسره

فقط   سادمیوا ابونیوسط خ  ینطور یاگه ا ستمین  ییایم ی که االن از خونش دار   ی_من مثل اون دختر 
 دهیعلتش به خاطر دوستم بود که اونجا داره جون م

لحظه احساس کردم چشماش گرد شد چون به سمتم برگشت فکر کنم دوستشم به اون  هی یبرا
افتاده  نیزم   یکه رو تایشدو به ب   ادهیپ  نیاز ماش  عیکه من اشاره کرده بودم برگشت چون سر یسمت

 بود نگاه کردن  یبودو بازوش خون 
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شما   یعطرا نهیما ع ینگران نباش عطرا مارستانیبرسونش ب شهیاز شاخ بودنت کم نم  یز ی_اگه چ
 ی دخترو سوار کرد هیکه  فهمهیکه ردش همه جا بمونه دوست دخترت نم   ستین

دارم   نقدریا هنکیاز ا کردمی بهش کردم احساس م یا زانهی آم ری بهش زدمو نگاه تحق  یپوزخند
بود که  زانهی آم ری نگاه سردو تحق هیبود  افشیق یکه تو ی ز یشده اما تنها چ  یعصبان کنمی م کشیکوچ

 کرد یم تمیاذ یلیخ

 رد شدم   نشیماش  یزدمو از جلو یپوزخند کنهی نم ی غلط  چیه دمید یوقت

  یپسر افاده ا هی نیماش یجلو  دمیخب حاال فهم یمردو گرفتم ول  هی نیماش یجلو  کردمی_فکر م
بلد  یا گهیاون کاره د نویا دنی د کیکردنو کوچ ری که جز تحق ستادهیوابسته به پول باباش جلوم ا

 ست ین

  کردمیم یکار  هیخودم  دیزور زدم تا بلندش کنم با یرفتم به سخت تاینزد به سمت ب یحرف چیه پسره
  ارویکه  زنهی م ینطور یا ایبعض یبرا ای دن شهیکه کمکت کنه هم ینفر باش  هیمنتظر  شهیکه هم دینبا

  شیمراهدوروبرش باشن و ه  یادیکنه بعد کم کم افراد ز یباهاش همراه ادیهم ب گهید یک یبرقصه 
 یآدما  شدیو حال بهم زن بود که باعث م  نیساز غمگ هی زدیم تا یمنو ب یبرا ای که دن یکنن اما ساز 
 ن یبشن هم کیدخترانمون بهمون نزد یتایبه خاطر جذاب  ای رنی ه بگازمون فاصل شتر یاطرافمون ب

بودن  نی چشمامو که از زور سنگ نیسبک شده به خاطر هم یلیخ  تایلحظه احساس کردم ب  هی یبرا
 بهزاد چشمام گرد شد دنیهم بسته بودم و باز کردم که با د یرو  تایب

 _بذار کمکت کنم بهزاد

 گفتم:  یتوهم با لحن خشن  دمیکش اخمامو

 خواستم یازتون کمک م دیاز اولش فکرم احمقانه بود نبا خوادی_نم

دستاش قرار داد بعد با لحن   یبلند کردو رو نیزم  یشده بود از رو  هوشیکه ب تارویحرکت ب  هیبا  بهزاد
 گفت:  یمهربون

 مارستان یب  شم یسوار شو تا ببر ایب  هینطوری_از دست ماهان ناراحت نشو اخالقش همبهزاد

 چه قدرم اسمش خوشگله شعوریاسم آقازاده ماهان بود ب پس
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  میول کنم از طرف  تارویکه ب تونستمیپشت سرش راه افتادم نم عیبهزاد راه افتاده منم سر دمید یوقت
افتادم  یاون آقازاده متکبر م ادهی یوقت  یبشم ول  ینی ماش نیهمچ هیاومد که سوار  یخوشم م

 شدم یم مونیپش

فرمون بود بهزاد با سر به در اشاره کرد که بازش   یدستش رو هینشسته بودو  نیداخل ماش  ماهان
 کنم منم دره عقبو باز کردم

 پات بذارم  ی_سوارشو تا سرشو روبهزاد

بود بهزاد به    نشیداخل ماش  میعطر یبه نشونه باشه تکون دادمو سوار شدم اوف چه بو یاخم سر  با
  دمشیبغالشو گرفتمو کش ریگذاشت بعد منم آروم ز یصندل  یرو  تارویخم شدو ب نیماش  یتو یسخت

 پام نشست  یسرش رو نکهیباال تا ا

 نگاه کرد   تای سوار شد به سمتم برگشتو به ب نکهیبستو دورش زد بعد از ا  نویبهزاد دره ماش  دمیکش یپوف

 شده؟ یز ی شده؟بازوش چ ی_چرا مانتوش خون بهزاد

آسفالت   کردم ی که احساس م رفتینرم م  نشی راه انداخت اونقدر ماش  نویزدو ماش یپوزخند ماهان
 جاده از پره قو ساخته شده

 داشتن خوش به حالشون  مینیماش چه

 _خانوم با شمام بهزاد

 گرفتمو به سمت بهزاد برگشتم یلمس  توریاز صفحه مان  چشممو

 ؟ یگفت  یز ی_چ

  یفرمونو چرخوند که باعث شد اخمامو کم تر شدو ظ یماهان هم پوزخندش غل  دیکش یپوف  بهزاد
 خت یری پسره لنهور ب  زنهی پوزخند م یچرا ه  نیتوهم ببرم ا شتریب

 تا یشدم اون روشو به جلوش داد من نگاهمو رو صورت ناز ب   الیخی بهزاد ب نهیع منم

  یدستم گونشو نوازش کردم بازوش خون بس شده بود چون با اون دستمال دهیکش یبا انگشتا  آروم
 احتماال کاره خودشو کرده بود   مشیکه محکم بسته بود
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 میبود دهیزجر کش  مونی زندگ یزن پنجاه ساله تو هیو چهار سالمون بود اما اندازه   ستی فقط ب تایب منو
 خدا یاز پول دراوردنمون ا نمیگرفتنمون ا پلمیاون از د

 یماها چ یآخه بگو تو از زندگ ادیم افهیمن ق یکه پشت فرمونه برا الغوزی نیمثل ا یکی بعد
دختره   نیمنو ا یدونی؟میچ یعنی  یسخت یدون یم ؟اصالیفهمی م روی سخت یاصال از کجا معن ؟یدونیم

 سرمون اومده؟ ییچه بالها یزخم 

 هی شدیم میحسود  تایب یبه رنگ چشما شهیخوشگلشو بسته بود نگاه کردم هم  یکه چشما تایب به
  یلیخ  شدیجذبش م کردیبه چشماش نگاه م یداشت که عاشقش بودم هرک یخاص یرنگ عسل 

  نهیع طمی شرا نهی ع میزندگ نهیع ره یت  یلی رنگ خ هیبود  ی من مشک یخوشرنگ بودن اما رنگ چشما
 گذشتم  نهیع یحت  ندمی آ نهیع اهامیرو

  یرنگ  یمشک یبودن منم موهام لخت بود اما همرنگ چشمام بود ابروها ییلخت و خرما تایب یموها
  کردیم  شتریصورتمو ب   تیپر بودن جذاب یکه حساب  ییداشتم که با مژه ها

زده   مل یبود انگار بهش ر یطور  هیاون به مژه هام آخه مژه هام  شدیم میحسود  تایب یبه چشما من
 بودم 

بود که  ی گوشت نشیلب پا  یول  شی بود البته لب باال کیهم بار تایب  یبودو لبا یقلوه ا من یلبا
 اومد یبه صورتش م   یلیخ

هامون  ین یهردومون ب میبد  میپول عمل دماغ ندار  تایکه منو ب دونستیحداقل خدا م خداروشکر
 بودم  ی ازش راض یلیبود که خ  یقلم

 پام افتاده بود بردمو بغض کردم یموهاش که شالش رو یتو دستمو

 ینطور یاونجا ا میرفت ینم دادمویبهت قول دادم مراقبت باشم کاش به حرفت گوش م  یخواهر  ببخش
 اومد یبال سره تو نم  نیا

 ساعت چنده؟ یدونی_برامون بد نشه بهزاد مماهان

 کرد  یاهم کردی خودشو جمعو جور م یداشت کم کهیدر حال  بهزاد

 _نه بابا چرا بد شهبهزاد
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 بعد تورو  کنمی دختررو خفه م نیباز بشه اول ا ی_به قران پام به کالنتر ماهان

چهار راه   یکه جلو  یسیپل نی ماش دنیکه با د یباش  یحرفشو بدم بگم خر ک میجواب ا خواستم
 د یتو موهاش کش یماهان کالفه دست دمیبود لرز سادهیوا

 با ما دارن؟  یچه نسبت  نایا می_االن بگماهان

 گفت:  زدیتوش موج م یکه نگران  ینگران شده با لحن یهم که معلوم بود کم بهزاد

 ننش یب  ینم هیها دود شهی_شبهزاد

  یبازرس یاونم دوتا پسر جوون توش باشه حتما برا ین یماش نیهمچ هی  ستنی_کور که ن ماهان
 اون وقت نگاهشون به...  کننی متوقفمون م

 دم یافتاد خودم جوابشونو م یبخوابه اتفاق نگیتو پارک   ذارمیبابات نباش نم  نی _نگران ماش

 زد یدستاش فشار دادو پوزخند  یفرمونو تو پسره

 سرعتتو ببر باال  کمیندادن  یتیاصال اهم دیشا ی زنینفوذ بد م  نقدری_چرا ابهزاد

 مشکوک بشن  شتری_ببرمش باال که بماهان

ضربان قلبم باالتر   دیکش یپوف کردی کتشو جمعتر م یکم دویکش یبه موهاش م  یدست کهیدرحال  بهزاد
 ه یگر ریبزنم ز خواستمی رفته بود از ترس م

راحت بود که   المیذره خ  هی نیبودن به خاطرهم  یرسم اد یبچه سوسول ها نم  ن یبه ا پشونی و ت افهیق
 ان یکوتاه ب دیشا

 شنی م الی خی بشنون ب تویل ینباش مطمئن باش فام یچ ی_نگران هبهزاد

 روشو ازش گرفت   الیخ  ینگاه غضبناک به بهزاد کرد که اونم ب هی ماهان

 بود؟ یمگه چ شی لیبود؟فام یپسره ک نیا مگه

 خودتو بهم بده  یی استفاده کنم زودباش کارت شناسا میلیاز اسموفام خوامی _نمماهان
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 ؟ یحفظ موی _کارت ملبهزاد

 _ماله تورو حفظم نگران نباش بدش ماهان

توهم  دیاخماشو کش گشتیم ییداشت دنبال کارت شناسا کهی برد درحال بشیج  یدستشو تو بهزاد
کارت   هیبا دراوردن  کهویتوش گشت که  کمیفکر کنم نبود دستشو به سمت داشبور برد بازش کردو 

 زد  یلبخند

 نجاسی_پس بگو ابهزاد

ماهان هم  دم یشالمو جلوتر کش یگذاشت کم  بشیج یبهزادو تو  ییکارت شناسا دویکش یپوف ماهان
تر   نیپا یبزنه کنار سرعتشو کم  گفتیکه م دید سروی دست پل نکهیسرعتشو باالتر برد اما هم یکم

 ساد یوا سهیپل ن یآورد و جلوتر از ماش 

 ی ش ادهی _به نظرم بهتره زودتر پبهزاد

 نه من ادیب  دی_اون باماهان

 نه یتا دخترارو بب  نیماش کینزد ادینم گهیاون د یتو بر  وونهی_دبهزاد

افتاده بود که  ادشیانگار تازه  دی کش  ینگاه به عقب کرد و پوف هی نیداخل ماش  نهیآ  قیاز طر ماهان
 شد   ادهیپ  نیدرو باز کردو از ماش نیبه خاطرهم مینیما تو ماش 

 شهیم ی چ نمیبب خواستمی م نطوریبه عقب برگشت منم هم بهزاد

 خوردیتنش داشت جر م  یداشت کته تو میکلی رفته بود اوف چه ه سه یبه سمت پل  ماهان

 ن یپا یار یخب بهتره سرتو ب  یول هیها دود شهی_درسته شبهزاد

 به سمتش برگشتم  بهزاد رومو از اونا گرفتمو یصدا دنیشن  با

 ؟ یبش ادهی پ ییخوای_توهم نم

منه ته   ییکارت شناسا یکه رو یاون عکس ستیبفهمن که ماهان ن  ننی_نه امکان داره عکسمو بب بهزاد
 ره یاونور م  نوریمن ا تیوقتا ماهان با هو یل یخ  نیماهانو داره به خاطرهم افهیق
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 کردی کار م گهید یک ی تی بود با هو یگرد شد عجب کالهبردار  چشمام

نگاه کرد دستشو به سمت بازوش برد مشغوله باز کردن دستمال  تایآوردو به ب  نینگاهشو پا بهزاد
 دمیکتشو کش نیمخالفت دستمو به سمتش بردمو آست یبرا عیشد که سر

 کنه یم ی ز یدوباره خونر وونه؟االنید یکنی کار م ی_چ

 د یقلبم لرز یاون ته مها یز یچ هی چشماش  دنینگاهشو باال آورد که با د بهزاد

 افهیته ق  ییطورا هیبود چشماش همرنگ ماهان بود   یماهان پسره جذاب و خواستن نهیع  بهزاد
 ماهانو داشت انگار باهم داداش بودن

اندازه هم بودو  بای تقر کالشونمی بود ه رهیت یبود قهوه ا یبهزاد برخالف ماهان که مشک یموها
 زده بودن  یرسم  پی هردوتاشونم ت

بود   ینگامو ازش گرفتم درسته پسر خواستن عیاز سرم گذشت و سر هیفکرا در عرض سه ثان نیا همه
 بکنه  یا گهید یدربارم فکرا خواستمیاما نم

 _من دکترم نگران نباش بهزاد

 یلبخند مردونه ا افمیق دنیبا دگرد شده سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد   یچشما با
 بشه  انیمرتبش نما  دیسف  یبزنه و دندونا

 ؟ یدی_اجازه مبهزاد

 ؟ی کار کن یچ  ییخوای_م

 چاقوهه نه؟ هی_جابهزاد

 ؟ یدی_تو از کجا فهم

ماهان  میبه سمتش برگشت عیخواست جوابمو بده که با باز شدن در سمت راننده هردومون سر  بهزاد
که سوار شد مشکوک به ماها نگاه کرد آخه بهزاد به سمت عقب خم شده بودو منم داشتم بهش نگاه  

 کردم یم
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 گفت:  عیاخمش سر الیخی بهزاد ب یاخم کرد ول  یکم ماهان

 شد؟  ی_چ بهزاد

 ردو راه افتاد روشن ک  نویماش ماهان

 _جمع شد ماهان

 بود جمع شد؟ یهمراهه بهزاد چشمامون گرد شد منظورش چ  همزمان

 ؟ یچ یعن ی_بهزاد

 گفت:  یبه بهزاد رفت و با لحن منظوردار  یچشم غره ا ماهان

 تونستن خودشونو پشت ما پنهون کنن تونستم گندشونو جمع کنم ای _بعضماهان

سکوت کنم  تونستمینگم اما نم یز یت بهم عالمت داد که چتوهم بهزاد به سمتم برگش   دمیکش اخمامو
 کردیما م ریتقص  رویقدر پرو بود همه چ نیچه طور ا

 ن یبا اسمت هم یبابات بود نی تو فقط نگران ماش یجمعش کن  یمجبور نبود یاز خود راض ی_آقا

 دم ی_بهزاد بهش بگو خفه شه وگرنه جوابشو مماهان

فشار   ارمینتوسنتم دووم ب گهیکه روم بود د  ییکنه اما من به خاطر فشارا یونیخواست پا درم  بهزاد
ماهان فشار   رانهیطعنه دارو تحق  یفشار نگاه ها و لحن ها میفشار خونوادم فشار زندگ تایاوضاع ب 

 صدام دست خودم نباشهکه کنترل  شدنیهمه داشتن باعث م طمیشرا

برو من   یزک یگفت نی متکبر...به سنگ پا قزو یکه من خفه بشم پسره از خودراض   یشی_مگه تو خفه م
  یتونیم یپاته و پول دار  ر یز ین یماش  نیهمچ هیچون   ی...فکر کردستیرو که ن کنمی م یجات کاسب 

االن  یدرصد از مشکالت منو داشت  هیدرصد فقط  هی اگه تو  یبامن حرف بزن  خوادی هرجور دلت م
 از...  یز یچ

بگم چون فرمونو   خواستمیم یچ دی حرفمو خوردمو گوشه لبمو گاز گرفتم فکر کنم ماهان فهم هیبق  کهوی
 دستاش فشار داد  یتو
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 داد نیپنجررو پا کمی دویکش یماهان برد که آروم باشه اونم پوف  یدستشو سمت بازو بهزاد

 بشکونم  نیاز ا  شتریغرورمو ب دیشده از گوشه چشممو پاک کردم نبا ختهیقطره اشک ر دمویکش یپوف

 ی دادی ادامه م ؟خبیحرفتو خورد هی_چرا بق ماهان

که لبام از    دمید یرنگ چ یآب یاون دو گو  یتو کهوی دونم یصداش به سمتش برگشتم نم دنیشن  با
 هم باز شد 

 د یاون حرفو بزنم ببخش خواستمی_نم

  یکه معلوم بود آرومتر شده نگاهشو ازم گرفت و دستشو سمت پخش برد روشنش کرد کم ماهان
 نگاه بکنم  رونیبچسونمو به ب یصندل  یصداشو باال برد که باعث شد آروم سرمو به پشت

 

 که ساده یدل  فهیح

 پاش فنا شد  به

 پاشو شکست  ریز افتاد

 فدا شد  براش

 روز  هیخوشه که  دلش

 نه یش یم شتیپ

 یبود یه حالکه چ دیند

 نه ینب  بذار

 

  شیو قشنگ بود آخ نیبه نشونه تاسف تکون داد چه قدر آهنگش غمگ یو سر  دیکش یپوف  بهزاد
 کرد یداشت آرومم م
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 یی تنها هنوزم

 ساده من دل

 ساده من دله

 ساده من دله

 ست ی ن ییدرد تو جا نگو

 ساده من دله

 ساده من  دله

 ساده من دله

 روزاس تنها شدم   یلیخ

 دل تو جدا شدم  از

 تنها بمونم   خوامینم من

 تو از دلم جداس  قلب

 شدم خدا خدا خسته

 تنها بمونم  خوامینم من

 

 دستشو به سمت پخش بردو آهنگو عوض کرد که باعث شد ماهان چپ چپ نگاش کنه بهزاد

 بابا  م یگرفت ی_افسردگبهزاد

 ؟ یبرات بذارم پسرم که قر بد ییسا یپ  ییخوای_مماهان
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 سکوت کردو کوتاه اومد  گهینگفت ماهان هم د یز یکردو چ یتک خنده ا بهزاد

اومد؟نکنه واقعا مرده  یچرا اصال بهوش نم نیم ابهش نگاه کرد یکم  یبرگشتمو با نگران  تایسمت ب  به
 باشه 

دختره   دم یکش ینفس راحت  نی به خاطرهم  زنهیداره م دمیقلبش گذاشتم که د یدستمو رو عیسر
 کنم یحرفاس چرا خودمو نگران م ن یخر جون تر ا وونهید

داشته  ازی به خون ن دیکه از دست داده...شا هینشده...به خاطر خون  شیزی_نگرانش نباش...چبهزاد
 خوره؟یباشه خونت بهش م

باال بود  یل یکرد سرعتش خ  شتری سرعتشو ب یماهان کم نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
  جانیه تای حالو روز ب  نیبود اما خب با ا  یجانیه  یلیخ  نیخلوت بود به خاطرهم  یحساب  ابونایاما خ

 نبود  میحال

 خونم بهش بخوره  _فکر نکنم 

دستاش گرفت دوتا از   یبردو تو تایبه سمتمون برگشت دستشو به سمت دست ب  دویکش یپوف  بهزاد
 گذاشت   تای نبض ب یانگشتاشو رو

 _نگران نباش نبضش منظمه بهزاد

 _دندون پزشکو چه به گرفتن نبض؟ ماهان

به  ینکرد چون چنان چشم غره ا یگرد شدو به بهزاد نگاه کردم اونم در حق ماهان کوتاه  چشمام
 کردم  سیماهان رفت که من خودمو خ

بهش افتاد دلم  نهیچشمم از آ یکرد که باعث شد وقت  ییصدا  یفقط تک خنده مردونه ب ماهان
 چه قدر جذاب بود  شعور یضعف کنه اوف ب 

 ر نه انگار دکترمانگا یزن یحرف م  یطور  هی_بهزاد

 تو... یآره ول کردی_اگه دندونش درد مماهان

 ی خونیم  یکه ترم هشت پزشک ییتو نی_حتما ابهزاد
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 ی همون دندون پزشک خودمون ی_هنوز دکتر نشد ماهان

تفاوت روشو از بهزاد گرفتو به جلوش نگاه کرد منم به   یبا حرص به ماهان نگاه کرد که اونم ب بهزاد
رفتم   یدکتر بشم اصال به عشق پزشک  هیآرزوم بود  شهیخوش به حالش هم سمت بهزاد برگشتم 

 اما حاال...  یتجرب

 ؟ ی_شما دندون پزشک 

 خونسرد روبه من گفت:   یصورتش بود ول  یبه سمتم برگشت هنوز آثار حرص تو بهزاد

عالقه داشتم رشتمو که تموم کردم کنکور دوباره شرکت    یچون به پزشک  ی_بله دندون پزشکم ولبهزاد
 که قبولم شدم  یپزشک  یکردم برا

 _مگه چند سالتونه؟

 دیموهاش کش یتو یکردو دست یتک خنده ا بهزاد

 پسر تجسمم نکن   ری...فقط پستی_سن مهم نبهزاد

 سالته؟  کیو  ی_س

 باال داد ییابرو ماهان

 _حساب کتابت خوبه  ماهان

با تو   یبزنه و نگاشو به جلوش بده اصال بگو ک  یبراش اومدم که باعث شد پوزخند  ییو ابرو چشم
 حرف زد 

خوندم   یمن دبستانمو جهش  یسالم ول کیو  یس شهیدرسته م یکه تو حساب کرد ی_اون طور بهزاد
 خوندم  یجهش  ممیدو سال از راهنما  یحت

 کرد یم که تک خنده ادهن باز شده بهش نگاه کرد با

 و پنج سالمه ستیب  ستیسالم ن کیو  ی_س بهزاد

 باال داد  ییبهش نگاه کردم که ابرو یناباور  با
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 نه؟  ی_باور ندار بهزاد

شد درسته سنش به    رهیروشو ازم گرفتو به روبه روش خ  دویبه نشونه نه باال انداختم که خند سرمو
و   ستیب رممکنهی باشه غ یکه دندون تموم کرده باشه و ترم هشت پزشک یاومد اما کس ی م افشیق

 پنج سالش باشه 

چه قدر ازم جلوترن بهشون   یفقط دو سال از من بزرگترن ول نایکه ا کردمی فکر م نیبه ا یوقت
 شد که چه قدر براشون بزرگه  م یبه خداشون حسود شتریشد ب  یم میحسود

 ود خوش به حالشون کاش من جاشون بودم ب دهیمن رس ی به آرزوها قایدق بهزاد

 ؟یخونوادش اطالع داد ؟بهیآشنا دار  مارستانی_بماهان

 برد یبود آدم ازش حساب م یجد افش ی ق یابروهاشه وقت نینمه اخم ب هی دمیسمتش برگشتم که د به

  یتونیم  گهیشما د میشیم ادهی پ میدیرس شهیلکه دار نم ینگران اسم بزرگ شانت باش  ستی_الزم ن
 ی بر 

  تایب دمیخواستم بهش بتوپم که د رمیبگ  شیبهم زد که باعث شد آت  یا زانهیآم  ریلبخند تحق  ماهان
 دست سالمشو به سمت سرش برد دمیگرد شده بهش نگاه کردم که د یتکون خورد با چشما کمی

 د یچشماشو بسته بود نال کهیدر حال  یخسته ا یآروم از هم باز کردو با صدا لباشو 

  میخوب ی...اوف چه بوستیاز دردو بال ن یبهشت خبر  کردمی ...فکر مکنهیه قدر سرم درد مچ ی_واتایب
  یبو یعطر مردونس...نگاه توروخدا حت یبو هیشب  شتری ب  دهیگالب م یبهشت بو  کردمی فکر م ادیم

 عطر زنونه بده؟  یبو شدیناکسارو بده نم  نی ا یبو دیبهشت هم با

اما   گرفتیخندشو م  یکه داشت به زور جلو  دمیبهزادو د  ادیوسط م  یناموس یداره حرفا  دمیکم د کم
 بود توهم دهیماهان فقط اخماشو کش دیشوفر ببخش 

 داد گفت:  غویبا ج  عیسمت دهنش بردمو آروم گذاشتم روش که همون لحظه سر  دستمو

دختر    هیبا برم جهنم...دستتو بردار...چه طرز برخورد  خوامی...من نمدینه توروخدا ولم کن ی_واتایب
 حساب بشه یکه گناهام ب  دمیزجر کش میکردم اما اونقدر تو زندگ ادیمحترمه...درسته گناه ز 
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 وونه ی_شششش منم د

هم بست بهزاد به  یچشماشو باز کردو بهم نگاه کرد کم کم نتونست دوباره چشماشو رو کهوی  تایب
 گفت:  عی سر تا یحالت ب نیا دنی سمتمون برگشت با د

 و فشارشه  ی_به خاطر خستگ بهزاد

 مشه یزبونشون کوتاه ن ادیزنا ب نیسره ا  یی_هر بالماهان

 م یما دختر یبرس تی _شما بهتره به شوفر

 یخاک عالم تو یوا نیخجالت سرمو انداختم پا یلبخند از رو  مچهین هیلبامو گاز گرفتمو با  کهوی
 ترانه یگندت بزنن اله  یزبونم ا یاالنم اومد رو یذهنم بهش گفته بودم شوفر اشتباه

زده به سرت فکر    کهوی  ینبود یینا یماش نیهمچ هی یتو  ستین یپرو باش  نقدریکه ا ی_حق دار ماهان
 گاردت یمن شوفرتم بهزاد هم باد یکرد

 اومد   یدر م غمیحرص خوردنم باال نبود االن از درد دستم ج زانیدستام فشار دادم اگه م یتو ناخونامو

 پسر بود؟  ی_گوشام زنگ زده ترانه؟صداتایب

 جاش جابه جا شد  یتو  یآروم کم دمی نگاه کردم که د  بهش

 ...کردمی_چه قدر نرمه فکر متایب

شدو   پام بلند یاز رو عیکرد سر تی بو کرد کم کم مغزش شروع به فعال گهید کمی سکوت کرد  کهوی
 هنگ کرده بود یحساب چارهینشست مبهوت به بهزادو ماهان نگاه کرد ب 

 سمت بازوش بردمو آروم گرفتمش  دستمو

 تا ی_نگران نباش ب

 گرد شده بهم نگاه کرد  یبه سمتم برگشت با چشما عی سر تایب
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  م؟چرایش ینم  ییآدما نیهمچ ه ی نیسوار ماش یتو نگفت م؟مگهیکنیکار م  یچ  نایا نی_ما تو ماش تایب
  یاز همون اول کل م؟خبیاومد یم ادهیپ  رویاون همه مس دیحتما با ینگرفت مو یتصم  نیزودتر ا

 برامون بوق زدن

 نیا زنهیبلند حرف م یکه داره با صدا ادیبهش رفتم که باعث شد کم کم به خودش ب  یغره ا چشم
 میرسیما چرا نم  دونمیمن نم شنونیهم م الغوزای

چشم تو چشم بهزاد شد خجالت    یهم همزمان به سمتش برگشت وقت تایبه سمتمون برگشت ب بهزاد
 انداختو سرخ شد  نیزده نگاشو پا 

کارو بکنن لطف کردن به ما اعتماد   نیمجبور بودن ا شونیا یشده بود هوشی_من بهزادم شما ب بهزاد
 کردن

بهش نگاه کردمو با لحن    نیتکون داد به خاطر هم یبه نشونه منف یزدو سر  یپوزخند صدادار  ماهان
 : دم یپرس یپرسش

 شازده؟ یدار  ی_شما حرف 

 ال یخ یباعث حرص خوردنت بشم ب نیاز ا شتر یب  خوامی _نمماهان

 خورم؟یمن غازت من حرص م هی یحرفا یبرا ی_حرص؟نکنه فکر کرد 

 معلومه افتی_از قماهان

ماهان بدون توجه به اخم بهزاد   یش نگاه کرد ولبه سمت بهزاد برگشت بهزاد هم با اخم به ماهان
 بهش گفت: 

ما  هیجا یا گهیکه هرکس د میما  نیا کردی بهش اعتماد م نیما بود ا هیجا یا گهی_هرکس دماهان
 خوش آبوهوا   هیجا هی رفتیم مارستانیب هیبود االن به جا

برام    یلیشدم خ ی کردم که باعث شد اولش خجالت بکشم اما عصبان  یسرم حالج یحرفاشو تو کمی
رفته بود هوا صبرمم کم شده بودو اعصاب نداشتم به  میسخت بود به خصوص امشب همه چ

 دادمیجوابشو م  عیسر گفتیم ی بود هرچ نیخاطرهم
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 یکه تو ی بکن...اونقدر خوشحال   توینگران نباش رانندگ رسونمیهوا بهت م ؟خودمیی_نگران آبوهوا
 م یرسی چرا نم ستی که معلوم ن مینتیماش

 بهش زدم  یدلم خنک شد عجب طعنه ا یاوخ

 : دیبا حرص غر ماهان

باشه   مارستانیب کیکه نزد یبرو تو خونه ا یبکن   یغلط ی به بعد که خواست نی_محظ اطالع از اماهان
  مارستانیب  هیدوره هرچند  یلیخ مارستان یتهرانه جزو باالشهره که از ب یاز بزرگراه ها یک ی ابونیاون خ

 به دوختودوز  برسهچه  ییایاز عهده مخارج پانسمانشم بر ب  یتونستیآزاد هم بود که خب فکر نکنم م

حرفا و    نیجمع شد اما من تحمل ا  یصندل یتو یکم دویکلمه دوختو دوز که وسط اومد ترس تایب
 دم یبهش توپ  نینداشتم به خاطرهم  زانشی آم ری لحن تحق

خودمونو  یخرجمونو بده ما نون بازو گهید یکی میست یآقازاده مفت خور ما مثل شماها ن یی_هو
 که بتونم خرج دوا درمون دوستمو بدم  میدار یخداروشکر اونقدر  میخوریم

 تر شد  قی پوزخندش عم ماهان

 د یپریبهم م زیر ه یچرا  دی_بس کن بهزاد

 ؟ یکلمرو به گند نکشون نیا شه ی_نون بازو؟مماهان

شد فکر کنم اونم منظورشو گرفت چه قدر   یحرفش عصبان  نیشد بهزاد از ا ری گونم سراز یرو  اشکام
از ما   یشناخت چیه کهی حرفو بزنه اونم در حال نیخودمون ا یاومد تو رو ینفهم بود چه طور دلش م

 نداره

 : دیغر تی با عصبان تایب

بعد   یجملتو بجو هضمش کرد ؟اولیکن یبلغور م  یچ یدار  یفهمی م چینتو بفهم هحرف ده  ی_هتایب
 رون ی بده ب

 دم یکفاره م هیتموم بشه صد در صد   یی شب کذا  نیهرچه زودتر ا دوارمی_امماهان

 گفتم:  عیموفق نشدم سر ادی نلرزه اما ز کردمیم  یکه سع ییزدمو با صدا شیبه صندل  یمشت
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 میش یم ادهی نگهدار ما پ یکفاره بد  ستین  یاز ی_ن

 تر شد  قی پوزخندش عم ماهان

 م یاتوبان  یتو ین یبی اما م کردمیکارو م  نیا تونستمی_مطمئن باش اگه مماهان

 که بتونه آرومم کنه گفت:  یبه سمتم برگشت با لحن بهزاد

 ال یخ ی_آروم باش ترانه خانوم ببهزاد

توهم رفتو به ماهان طلبکارانه   شتریاخماش ب  دیچشمامو د یتو یاشکا یسمت بهزاد برگشتم وقت به
 نگاه کرد اشکامو با پشت دستم پاک کردم  

 ی تحمل کن  رویحرفا نیهمچ  هی ی_آروم باشم؟تو خودت حاظر 

 اخماشو توهم برد   عیسمت ماهان برگشتم دستمو باال بردم تا بزنم رو شونش که سر به

 ی دوستت ش  نهیکه ع  ارمیسرت م ییچنان بال گردمیبرم رتمی _دستت به من بخوره برخالف غماهان

در   یپروباز   دادیاجازه نم نیاز ا شتریبغض ته گلوم ب گهیشد د  ری گونم سراز یرو  شتریهرلحظه ب اشکام
 ارم یب

 ی کنیم یرو ادهیز ی_ماهان دار بهزاد

 بزنمت کنار  ای کنار  یزنیم یباهاش حرف بزن  یطور   نیا ی_تو حق ندار تایب

چشماش گذاشت فشارش داد   یبردو دستشو محکم رو  زی به سمت ماهان خ ع یهمون لحظه سر تایب
جا خورد کنترل فرمون از دستش در رفت به  یکارو نداشت حساب  نیماهان که اصال انتظار ا

 برد تایب  یسمت دستا فرمونو به دست گرفت ماهان هم دستشو به ع یبهزاد سر نیخاطرهم

  زدیبه سرش م  شدویم یعصبان   یوقت  هینبود طرف مقبالش ک شیمواقع حال  نطوریا شناختمیم تارویب
 زدی م یدست به کتک کار 

 : دیماهانو فشار دادو با حرص غر یمحکم چشما تایب
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  یفهمیاز دختر بودن م یارن؟چینونو برات م  یوقت یفهم ی از نون دراوردن م  یچ ی_توهه عوضتایب
  دارمیکنار دستامو برنم ینزن ؟تای ؟هان؟چیفهم یاز غرور م  ی؟چیدیهنوز کلمه مرد بودنو نفهم یوقت

 مثل شماها  ییشرف داره به منت کسا یمنت سگو بکش

 دستاتو االن خورد کنم؟   تونمینم  ی_دستتو بردار احمق فکر کردماهان

...امشب ارمی سرت م ییون دست خورد شدم چه بالمنم با هم نیبکن بب   یغلط نیهمچ هی_تو تایب
 یاز حرف آدما یجمع بشه که به راحت یدختر  یکه اشک تو چشما  یکرد رمونیتحق  یاونقدر 

اما خدامون اونقدر بزرگه که دست همون  می...درسته قدرت و پول ندارکردینم  هیاطرافش گر
 بده توتا جواب  سپارمتیم

 نیپا   اری_ولش کن دختر...ماهان سرعتتو ب بهزاد

هم   تایفشار داد که چون دست ب تارویحرکت مچ دست ب  هیداد بهزاد با  یصدا  دنیبا شن ماهان
فرمونو   عیبکنه و دستاشو برداره ماهان هم سر یبود باعث شد ناله ا ادی ز لیضعف داشت هم زور گور

 دیبه دست گرفتو کنار کش 

 میشد  ادهیپ  نیاز ماش تایهمراهه ب عیسر سادیوا نی لحظه که ماش همون

اشکام خشک شده بود ماهان چشماش از   میشدن ازشون فاصله گرفت ادهیو ماهان هم پ بهزاد
 سرخ شده بود تیعصبان 

 د یش ری همش تحق  نکهیا نهیمثل شماها هم ییگدا گشنه ها ی_سزاماهان

  ییکمه بذار من بگم توسط کسا تی اطالعات عموم ه؟یمثل شماها چ یمفت خور  یآقازاده ها ی_سزا
 د یبش نینفر یه دی کشی که پولشونو باال م

 به من نگو آقازاده مفت خور خوبه منم به تو بگم گدا زاده گوه خور؟  نقدری_اماهان

  ادشیزور ز الیخی ب  یبلندش شدم حت  یگندش قد حساب کلی ه الیخ یب  ارمی نتونستم دووم ب گهید
 م یریغرور فق   یبود غرور دخترونم حت  برام مهم زیچ هیفقط 
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  رویکیبود دوتا سنگ بزرگ برداشتم  سادهیوا یجاده خاک یراه چون تو  نیبردم اما ب زی سمتش خ به
که باعث   نشی پرت کردم سمت ماش رویک یداد نخورد بهش اون  یمحکم پرت کردم سمتش که جا خال 

 ترک برداره نشیعقب ماش شهیشد ش

 نگاه کرد   نشیماش  شهیاونم با اخم به ش کردمینفرت و انزجار داشتم بهش نگاه م با

 گفتم: یبلند  یمحکم با صدا دی شدن اما صدام نلرز ری گونم سراز یرو  اشکام

از خدا   یفتی ب یزد  شیکه آت یگر ی ج  ادهیاون روز  دوارمی که ام ادیسرت م ییبال هی ییجا هی یروز  هی_
اما   میستیهم ن یکه تو گفت  یز یاون چ میستیماهارو بده ما گدا گشنه نخودش جواب امثال ش خوامیم

 یکه من گفتم هست یز یاون چ

بودو با اخم   سادهیهمونجا وا  کردی اما ماهان اصال حرکت نم ادیبه سمت ماهان رفت تا جلو ن  بهزاد
   دیهم جلو اومدو آروم دستمو گرفتو کش تایب  کردی بهم نگاه م

خونم پول به   نیبا ا یمن چه جور  یدون یم  یتو چ یگیکلمه نون بازورو به گند نکشم راست م  ی_گفت
 گلوت  پره ی وقت م هی نهیداشتنشو نکن سنگ ی...توهم اسم مردو به گند نکشون و ادعاارمیدست م

فاصله  دیقدم عقب رفتم شا هی دیکش ی م همچنان دستمو  تایندادم ب  یتیمشت شدن اما اهم دستاش
 مه ینیب یعطر محشرش تو  یاز اون فاصله هم هنوز بو کردم یمتر بود اما احساس م  کیفقط  نمونیب

 هی ادی ب ادتیکه  یشکست بخور  ت ی زندگ یچنان تو یروز  هی دوارمیام ییبه تمام معنا  یعوض هی_تو 
 ی آورد میتیسره دوتا دختر  ییاذان صبح چه بال کیشب نزد

گرد شده  یبهزاد نتوسنت تحمل کنه به سمتون برگشت با چشما   یبهم نگاه کرد حت یبا ناباور  ماهان
  دهیاما تازه حرفام زده شده بودو اونام شن اوردمیجمله آخرو به زبون نم نیشد کاش ا رهی بهمون خ

 بودم 

 ...توروخدا میبر  ای_بتایب

  هیداد زدمو با گر نیکنم به خاطرهم یتمام اغده هامو سرش خال  خواستیکرده بودم اما دلم م بغض
 زدم:   غیج
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  یدون ی؟میچ  یعنی یمادر  یدرد ب  یدونی؟میدیکش ؟آررررره؟یچ یعن ی یپدر  یدرد ب  یدونی_تو اصال م
اون موقع که بابات   ؟تویچ یعنی ی کار کن  دیبا یدیرس یبه سن قانون  نکهیبه جرم ا تی سالگ جدهیاز ه

 یتو اون موقع که داشت  کندمیبود من اون موقع داشتم جون م دهیخر  نیماش ت ی کادو سن قانون یبرا
  رمهیتقد دیاز کناره دانشگاه رد شدمو گفتم شا هیدانشگاه من همون روز با بغض و گر یرفتی با غرور م

 مثل ما؟  ییامثال گدا زاده ها ایما؟امثال تو؟ ایم؟تو؟ی...حاال مرد کدوممونالی خیب

 گفتم: دیبا تهد عیکه سر اد یخواست جلو ب   بهزاد

اما توهم از دسته  یاز اون بهتر باهامون رفتار کرد کمی ...درسته یبش کینزد ی...حق ندار ای _جلو ن
   یاون

ود که اصال غم خاص ب هیفقط  مزد ی چشماش غرور  وتکبر موج ن یتو گهیسمت ماهان برگشتم د به
 فقط ترحم باشه  ستیغم ن دی شا دمیفهم ی علتشو نم

  نتی...نفر یکشوند شیبه آت  ینطور ی_برو آقا زاده خوش باش...فراموش کن که دله دو دخترو ا
 م یستی...اونقدرهاهم بدبخت نرهیگیم  دونمیچون م کنمینم

  شتریاشکام ب میشدیگرفتمو دنبال خودم کشوندم هرقدم که ازشون دورتر م   تارویمن دست ب  نباریا
بهزاد چندبار صدامون زد اما اصال به سمتش برنگشتم اونقدر جلوشون خارو   شدیم ری گونم سراز یرو

 چشم تو چشمشون بشم گهیکه دوست نداشتم د میشده بود  فیخف

هم آروم کنارم خم شدو اشک   تایب  هیگر ری زنشستمو زدم  نیزم  یرو میدیکه رس یاصل  ابونی سره خ به
   ختیر

برام   ی ل یخ  زدیم شمیافتادم آت یحرفاش م  ادهی یکنم اما وقت هیگر ینبودم که با هر حرکت یدختر 
 ی ل یسخت بود خ

 نباش  یز ی...نگران چینکن خواهر  هی_گرتایب

 با بغض باال آوردم نگامو

 من با...  شهیم اهی_تو تنت با کمربند بابات س
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که محکم  هیگر  ری زدم ز  کردمیم شی که داشتم مخف یو بغض هیاز شدت گر ارمی دووم ب گهید نتونستم
 همه مشکالتم کنارم بود  یفشرده شدم که تو یآغوش کس  یتو

  یکنم حت  امشبو فراموش یکه آروم بشمو همه حرفا یاونقدر  ختمیدورش حلقه کردمو اشک ر دستمو
مشکالتم   خاشیتوب داداشیدادو ب یدرد کمربند داداشم صدا یدل سوختم غرور شکسته شدم حت

 گدا زادمو حق با اوناس  هیتونستم فراموش کنم که من  ینطور یا دیهمه و همه شا

 ............. 

 شد یبراش بد م کردیعفونت م  نشیاوردی م رترید کمی_

 گفتم:  عیسر یهم بست و فشارش داد با نگران  یاز زور درد چشماشو محکم رو تایب

 _دکتر االن... 

بهم زدو   یحرفمو بخورم پانسمانش که کرد لبخند مهربون  هیبه سمتم برگشت که باعث شد بق  دکتر
 شونم گذاشت  یرو یدست

 حاله دوستت خوبه   زمی _نگران نباش عز

لبه تخت نشسته  یرفتم که مظلومانه رو تایبه سمت ب رونیب که باعث شد از اتاق بره  دمیکش یپوف
 از موهاش بردمو آروم زدم پشت گوشش  یبود دستمو سمت تره ا 

 ی...پاکش کن آبرومو بردهیاشکا چ نیا ی بود یبرم تو که دختر قو افت ی ق نی_قربونه ا

اشک از گوشه  قطره هیسرخ شدش بغض کردم اما اجازه ندادم  یچشما دنی باال آورد که با د سرشو
 ن یچشمم بچکه پا

 ترسمیبابام م یاز درد کتکا ستی_از درد بازوم نتایب

آروم موهاشو نوازش کردمو   ختیصدا اشک ر  یشونم گذاشتو ب یبغلش کردم که اونم سرشو رو  آروم
 چشمامو بستم
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نره قرار بود منو تو هرگز  ادتیدلم... زهی مثل منو تو به خوردن کمربند عادت دارن عز یی_دخترا
  نیهمچ هی یاون دوتا پسره تو نهی روز ع هیدلم منو تو باالخره  زهیتازه کاروبارمون گرفته عز مینشکن
 که...  میخریم  زرگب  ییالیخونه و هی ...شهیراننده باشه دعوامون م  یک نکهیبعد سره ا مین یشیم ین یماش

 گفت:  یبا لحن تخس مانند دیکشی باال م  شوینیب  کهیدر حال  تایب

 میقرار بود پنت هوس بخر ری _نختایب

بودم   الیمن عشقه و  شدیبا هم دعوامون م تایموضوع منو ب نیسره ا شهیزدم هم یلبخند ناخواسته
 ام یخوب نبود پس بهتره من کوتاه ب  ادی االن حالش ز یاون عشق پنت هوس ول

تخت   هی  میکرد یز ی خوشگل که همشو باهم برنامه ر  لیوسا  یبا کل میخریپنت هوس م هی_باشه...
 م یترسینم گهید ینطور یا میخواب یهرشب کناره هم م میخریدونفره م

 گم بشم ترسمیآشپزخونه خونه بزرگه م میبر ییای همراهم ب دی_اگه تشنم شد توهم باتایب

  نیپا دیاز سره ذوقم از گوشه چشمم چک یقطره اشک دی کردم که اونم خند یوونگیاز سره د یا دهخن
 کرد ی نم  هیگر گهید تایآخه ب

هرچند هردومون از ته دلمون  م یکردیبزرگترش م  کمیبود که هربار باهم  تایمنو ب یایرو نیا شهیهم
 میدادیم یها بود که به خودمون دلدار  ایرو نیخب با هم  یول  میرسیکه بهش نم میباور داشت

 یهروقت تشنه شد تهیپاتخت یخوشگل رو  وانیل هیپارچ آب با  هیاون موقع   یکالس  یب  نقدری_چرا ا
 ی آب بخور  یتونیم

 من عادت دارم برم تو آشپزخونه  ادیخوشم نم  ینطور ی_نه اتایب

 هیبشه بره آشپزخونه  داریعادتش بود هرشب ب تایب  دیخنده که اونم خند ر ی زدم ز یبلند یصدا با
 کارو نکنه  نیشب نبود ا  هی یعنیبخوابه  رهیآب بخوره و بعد بگ وانیل

 شد خ یکه از پشت سرم اومد مو به تنم س ییصدا  دنیسربه سرش بذارم که با شن کمی خواستم

 یبخند   ینطور یا دمی_با
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  تشیعصبان  دنیقدم عقب رفتم با د هیوحشت زده  دنشیبه سمتش برگشتم که با د ینگران  با
 کمربندش  یناخواسته نگام رفت رو 

 _داداش به خدا....

 میزن ی _ششش فقط خفه شو خونه حرف مسامان

 ستادیاومدو کناره من ا  نیتخت پا ینگاه کرد که اونم از رو  تایبه ب سامان

با   مارستانم؟اونمیب  یبگ  یبه من زنگ بزن  دیهفت صبح با د؟ساعتیبود یکدوم گور  شبی_دسامان
 سرو وضع؟  نیا

 دم یم  حی _به خدا برات توض

هم بسته شدو اشهدمونو   یناخواسته چشمام رو سادیکه پشت سر سامان وا   تایپدره ب دنیسر رس با
 میخوند

 .......................... 

 نالم باالتر نره لبامو گاز گرفتم   یصدا  نکهیکردم به خاطرا یز ی خودم جمع شدمو ناله ر یشدت درد تو از

 احمـــــــــــق یبکن  یتونیم ییدلت بخوا یهر غلط ی_فکر کردسامان

 گفتم:  عیخواست دوباره بزنه که سر  دم یکه زد لرز یداد با

 _بسه توروخدا...بسه 

خودم جمع شدمو نشستم  یتو   واریزد آروم گوشه د واریبه د یسمتو مشت  هیپرت کرد  کمربندشو
 بهش نگاه کردم  تی شکمم جمع کردمو دستامو دورش گذاشتم با مظلوم  یزانوهامو تو

 کنمینم  ییخطا یدونیم ی_داداش سامان تو که به من اعتماد دار 

سمتش که با غم بهم نگاه  دمیداد آروم خودمو کش یبه پشت شوینشست و تک  نی زم  یکالفه رو سامان
 چسبوندو موهامو نوازش کرد  نش ی و سرمو به قفسه سکرد آروم منو بغل کرد 
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 یخودمو تو شتریب یکم  نیپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیهم بستمو  یچشمامو رو آروم
 پنهون کردم شتریآغوشش جمع کردمو سرمو ب

 رو اعصابم ترانه؟   یچسبونیحساسم چرا پاتو تا خرخره م زای جور چ نیا یرو  یدون ی_تو که مسامان

 گفتم: یمظلوم  یصدا با

 یزدیبعد م یدادیخب اول گوش م یبزن  ی_همش بلد

زنگ   یچندبار خواستم برم آگاه  یزنگ زدم جواب نداد  یدم؟هیکش یچ شبیاز د یدون ی_مسامان
 گردهیم تایاونم گفت که دنبال ب  تایزدم به پدره ب 

   دیجا گذاشتم ببخش  لموی_موبا

و بزنه   ارهیدر ب  یکه فقط بلد بود قدباز  یداداشم بودم نه اون داداش نیق اعاش  دیکش یپوف سامان
 مونهیتنم م یهرچند من کتکرو خورده بودم و آثارشم صد در صد رو

 گفت:  ی به آروم کرد یداشت سرمو نوازش م  کهی در حال سامان

 _ببخش که زدمت دست خودم نبود ترانهسامان

 د یخند  دویپشت گردنش کش یبهش رفتم که دست یاومدمو چشم غره ا رونیبغلش ب از

 کنه ی م یبعد عذرخواه زنهی ...کتکرو مشعوری_ب

لبه آشپزخونه نشسته بودم  کهیازش فاصله گرفتم درحال  دمویکش یغیبرد که ج زی به سمتم خ سامان
 کردو گفت:  یکه اونم تک خنده ا دمیخند

 _دارم برات سامان

 ی ونو ماست بخور ن ین یکه بش نهیا هتی _منم دارم برات تنب

 م ی_ندارسامان

 بخور  ری _خب نونو پن
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 م ی_اونم ندارسامان

 گرفت یکفرم م زشیآم  طنتیکم داشتم از لحن ش کم

 _خب برو نونو مربا بخور 

 ست؟ ین ادت ی میصبح تمومش کرد روزی_دسامان

بود بغض   خچالی یکه تو یهمه چ دنیبازش کردم با د  یرفتم وقت  خچالیبه سمت  دمویکش یپوف
 بود  یچ یهمون ه یکردم منظورم از همه چ 

سهم من بود سامان تخم   نیبود بردم ا خچالی یکه تو  یدندونه تخم مرغ هیلرزونمو به سمت  دست
  ن یطبقه باال مال من بود طبقه پا  میکرده بود یبند رهیتخم مرغو ج  نی به خاطرهم خوردیم ادی مرغ ز

 ماله سامان 

  یاونم غم خاص  یتو چشما سادهیکنارم وا دمیت سامان برگشتم که دکه بستم به سم خچالوی دره
 پنهونش کنه کردیم  یمشهود بود اما سع

 مش یخوریباهم م کنمیبهت رحم م نباروی_ا

  هیناخواسته  شیجمله بعد دنی قورتش بدم اما با شن   شهیکردم بغضمو پنهون کنمو مثل هم یسع
 نیپا  دیقطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چک

  می...از طرفمیکه باهاش بخور مینون ندار یبزنم تو ذوقت اما اگه توجه کرده باش  خوامی _نمسامان
 رفت بخرم   ادمیروغنمون تموم شده امروز 

 رهی نگاهشو ازم بگ عیسمتش برگشتم که باعث شد سر به

 ؟ ی_روغن قرض

 رفت  رونی نه ببهم پشت کردو از آشپزخو سامان

 گردونمی_بهش برمسامان
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همزمان با سرخوردنم   نیسر خوردم پا نیزم یاتاق که بسته شد ناخواسته گوشه آشپزخونه رو دره
 نکنم  هیپسشون زدم تا گر عیکه سر نیچندتا اشک هم سرخوردن پا

به هر   دی کشیم  یمرد پنجاه ساله داشت سخت هیسال از من بزرگتر بود اما به اندازه  هیفقط  سامان
 اورد یباال م یهم بده  یبلکه کل ارهی پول در ب تونست یبن بست بود نه تنها نم زدیکه م یدر 

سانحه تصادف از   هی یپدرومادرمو تو خورهیم یدختر بدخبت که از عالمو آدم ه هیترانه خاکزادم  من
  یخوب  ادیز یمال  طیسالم بودو داداشم نوزده سال درسته شرا جدهیدست دادم اون موقع من ه

فرسته یبابام بهم قول داده بود که آزاد هم قبول بشم منو م دیرسیاما دستمون به دهنمون م مینداشت
قبول بشم چون از اوضاعمون خبر داشتم سه ماه مونده بود به  یبود که دولت ن یاما من تمام تالشم ا

که  یبد  یبا اون اوضاع روح  یزجرو بدخبت  یادف کردنو فوت شدن با کلکنکورم که خونوادم تص 
 رم ی بگ  پلممویفقط تونستم د تایداشتم با کمک ب 

  یداشت حت  یبد یل یمن بود پدرش معتاد بود تک فرزند هم بود پدرش دست بزن خ نهیهم ع تایب
 زد یهم م تارویاوقات مادره ب  یگاه

خونرو    میبابارو پرداخت کن یها  یبده نکهیا یکار مجبور شد دانشگاهشو ول کنه برا یبرا سامان
 نا یا تای ب  یگیخونه دربوداغون بود تو همسا هیکه  نجایا میفروخت و اومد

 نیباال آورده بود از ا  یبده یآخه سامان کل دادینم مونویاما پولمون کفاف خرج  مینبود ریهم فق ادیز
بود که منم از  نیبه خاطرهم  کردیقرض م مونمیخرج یکم کم برا  یحت دادیم یک یبه اون  گردیقرض م

 کرد ی نم یبرام فرق کردم ی م یشروع به کار کردم درواقع هرکار   یسالگ جدهیهمون ه

اپن گذاشتم به سمت در اتاق سامان رفتم  یبلند شدم تخم مرغو رو نیزم یاز رو دمویباال کش  موی نیب
گفت اتاق سامان  شدیاتاق که م هیو   ینقل  یلیداشت با آشپزخونه خ یهال پنجاه متر  هیخونمون 

 بود

تخم مرغ   هی دمیکش یشکستن تخم مرغ بلند شد پوف ی صدا  کهوی خواستم دره اتاقشو بزنم   نکهیهم
 حاال... یول  کردی م نیوعده منو داداشمو تام  ه یتخم مرغ بود  هیهم 

 ترانه  الی خیتوش بوده ب  یحتما حکمت  پوف

 وارد اتاق شدم  دمویکش  نیپا رروی دستگ ومدیاتاقشو زدم که صداش در ن دره
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 ی_داداش

 تو   ییایب  خوامینم  یعنیاجازه ندادم  ی_وقتسامان

 دشکش نشستم یاتاقشو بستمو به سمتش رفتم آروم کنارش رو دره

 ؟ی کن یم هیگر یداداشم؟دار  لرزهی_چرا صدات م

 خودشو جمعوجور کرد  یکم دی باال کش  شوین یب سامان

 ؟ یشد یاالت یه؟خیچ هیگر ری _نخسامان

  یچشماشو رو یک یاون تار یبه سمت صورتش بردمو آروم اشکاشو پاک کردم که باعث شد تو دستمو
 هم ببنده 

 میمنو تو فقط همو دار یاز من پنهونش کن  ستی_الزم ن

  یبخر...ببخش که حت ییخوایم ی بگم هرچ رونی ببرمت ب گهید یداداشا نهیع تونم ی_ببخش نمسامان
 کنم هی نون شبتم ته تونمینم

آخه  ختمی ریاما من اشک نم  شدیم شتریمردونش هرلحظه ب  هیگر یصدا  نیانداخت پا  سرشو
   رفتی اوقات از دستم در م ینکنم اما گاه  هیگر  کردمیم یسع شهیهم

 گفتم:  یلرزون یدستمو به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردم با صدا دوباره

  یالاقل برا ستیمهم ن یداداش ه یکاف ی ارمکن  نکهیهم ادیبه لرزه در م  شتریتنه من ب  یکن هی_تو که گر
 مونه یمن خوبه چون اندامم مانکن م 

 باال آوردو بهم نگاه کرد   نگاهشو

کار کنم سامان؟من فقط   یزندان من چ یفتی اگه تو ب کنمیکار م   شتریمنم ب یکار کن  شتری_قول بده ب
 اگه... کشمیتورو دارم به خدا خودمو م

   هیگر ریآغوشش ناخواسته چنگ زدم به بازوهاشو زدم ز  یفشرده شدنم تو با
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داداشم  دمی دیم یبرام سخت بود وقت  یلیتحملش خ  شدمیداشتم هالک م یهمه زورو بدبخت نیا از
 دمی دیم یبه دلش مونده بود وقت لباس خوب یخونه حت  نی حسرت باشگاه رفتن داشنگاه ماش

 اد یز یل یبرام سخت بود خ  یل یخ میخوریاز سنمون م  شتریب میهردومون دار

 فتهیب  یتو اتفاق یبرا ذارمینم  رممی... من بمشهی تموم م نایترانه...همه ا شهی_تموم م سامان

 شدم   هوشیآغوشش ب  یهم بستم و کم کم تو یرو  یبه آروم  چشمامو

 ............. 

 بکشم یزد که باعث شد با حرص پوف  یکردو پوزخند یبهم نگاه دختره

 نجا؟ یا یاومد یانجام چه کار  یبرا  قای_شما االن دق

کردتو   شیآرا  یآخه بگو چرا اون چشا خوردیاومد حالم بهم م یکه داشت برام م یهمه افاده ا نیا از
 یی ایهمه عشوه هست م نیبه ا یاز ین چه گهیدخترم د هیکه  ینیمنو بب  یکن ی خوب باز نم

رو چشت تا   فتهی ب ادیکه اونام کششون ب  یبه مژه هات بمال ملیاون همه ر یمجبور نبود زمی _عز
 ی ن یفرممو بب ینتون

 دستشو فشار داد یاز شدت حرص خودکار تو دختره

 استخدام اومدم  یبرا نی _فرممو بب

 پاره کردو با حرص انداخت تو سطل آشغال  مویچشمام برگه استخدام یجلو دختره

 دلم آشوب بود   یتو یبهش نگاه کردم ول  یفقط خنث ختمیاشک هم نر ینکردم حت بغض

 چی ؟هی کار کن نجایا یتونی م  یپلمیگم کن دختره کم عقل زبون دراز آخه توهه د نجای_گورتو از ا
 ه؟ی مدرک من چ یفهمیم

 دوشم انداخت  یشتمو روبردا فمویک  خونسرد

 یساده هست یمنش هی یداره وقت  یتی_چه اهم

 زدم  یهم فشار داد و با حرص بهم نگاه کرد پوزخند یپروتز کردشو رو یلبا دختره
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 وقت وا نرن  هی یدیهم فشارش م یکه رو ینطور ی_مراقب لبات باش ا

 دمیروزو د  یروشن  یاومدمو از ساختمون خارج شدم وقت رونی از شرکت ب یا  گهیحرف د چیه بدون
 جا استخدام بشم  هی تونمیامروز هم روزه خداس مطمئنم امروز م  دمیکش یپوف

 گرفت  شونی کی دیهم بود شا گهید  هیدستم نگاه کردم چندتا جا یتو  ستیل به

  کردمیم  هیگر دیگلوم نشست اما همش با آب دهنم قورتش دادم نبا خیب یبغض بد   دمیکش یپوف
 ام یحرفا از پا درب  نینبودم با ا یف یمنکه دختر ضع 

 دم یکش یزنگ خورد به شمارش نگاه کردم ناشناس بود پوف  لمیموبا کهویفکرا بودم که  نیهم یتو

 د ی_بفرما

 _خانوم خاکزاد؟ 

 _بله خودم هستم 

خودتونو   دیتون یم سهیدست رئ ریفرمتون االن ز رمیگی_من از شرکت مهر افق باهاتون تماس م 
 نجا؟ یا دیبرسون 

شونم افتاد باذوق دستمو   یاز رو فمی حرف دختره ناخواسته چنان خوشحال شدم که ک نیا دنیشن  با
به   کردمی کر نم خدا ف ولیا یکن یکمکم م  دونستمیشکرت م  ایخدا ینزنم وا غیدهنم گرفتم تا ج  یجلو

 ید یجوابمو م  یزود نیا

 دستتونه؟ ی_الو خانوم خاکزاد گوش

 رسونم یاالن خودمو م تونمی_بله بله م

  عتریسر  دی_ممنون لطف کن

 _چشم حتما 

 _فعال خدافس 

 آوردم هنوز باورم نشده بود  نیاز کنار گوشم پا لمویموبا یبا ناباور   یاز خدافس بعد
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  شنهادیبهم پ دیمنو د طی شرا یموفق بود دختره وقت یل یخ  یل یشرکت درندشت خ هیافق؟اونکه  مهر
 چه برسه به... کردنی هارو هم رد م پلمی فوق د یخودم برم حت   یایداد که خودم به ح

 سر درآوردم؟  نجایاز ا یپارکم وا من چه طور  یتو دمیبه اطراف نگاه کردم د یاز شدت خوشحال  کهوی

بپر بپر کردمو هورا   یخودم کل یکردم برا  یبلند خال یلیخ   غیج  هیودمو با خ جانی شدمو ه الیخ یب اما
 دختر سه ساله که پدرش بهش گفته بود بره خودشو آماده کنه تا ببرتش پارک  هی نهیع دمیکش

 گلوم چنگ انداخت   خیبه ب  یبغض بد دی افتادن بابام تمام ذوقم پر کش ادیبا به   کهوی

  یکه حت ی بغض لعنت یبرداشتم لعنت بهت ا نیزم ی از رو فموی قدر دلم براش تنگ شده بود ک چه
 کنم   یذره هم خوشحال هی یدیاجازه نم 

 ..................... 

 داخل  دیبر دیتونی_م

  یخانومو متشخصه لبخند  یلیصافش کردم دختره که معلوم بود خ دمویبه مقنعم کش یذوق دست با
 بهم داد  یاوک  به روم زدو عالمت

 شهیاعتراضش بلند م  ی_برو تو دختر االن صدا 

 روغن بود ینونم تو  یحساب گرفتیم  نجایاگه کارم ا دمیکش یق یکردمو نفس عم یخنده ا تک

  یبود برگشتم که کم کم باعث شد لبخند رو زی که پشت م  یاتاق شدمو درو بستم به سمت کس وارد
 لبام بماسه 

 امکان نداره  نینگاه کردم ا کردینشسته بودو داشت به فرمم نگاه م  زی که پشت م یبه مرد یناباور  با

 و چهارساله صادر شده از تهران  ستی...بپلمی_ترانه خاکزاد...مدرک د

 نفسم بند اومد  افشی ق دنیزدو سرشو باال آورد که با د  یپوزخند

 شد یتر م ظیکه اونم هرلحظه پوزخند کنج لبش غل دمی به در چسب یناباور  با

 نمت ی بب نجایاونم ا گهیبار د هی کردمی ...اصال فکرشو نمی_چه حسن تصادف
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 هم بسته شد یرو چشمام

اذان صبح    کیکه نزد یفت یامشب ب ادهیکه  یشکست بخور  تی زندگ یچنان تو یروز  هی دوارمی"ام
  پرهیم نهیسنگ ار یمن؟...اسم مردو به زبونت ن  ای ی...تو مردیزد شی آت یدوتا دخترو چه طور  گریج

 االن..." یمنو داشت  یدرصد از مشکالت زندگ هیدرصد فقط  هیگلوت...تو اگه 

 د؟یسادیشده خانوم خاکزاد؟چرا اونجا وا ی_چ

که داشت واقعا   یلحن طعنه دارش چشمامو باز کردمو بهش نگاه کردم با اون اخالق گند دنیشن  با
 پولو دمو دستگاه  نهمهیبه درک ا تی بود جذاب دهیبهش بخش تی جذاب  نهمهیبود خدا ا فیح

 هیبه  خواستی عکسم شناخته بود م یاز رو نجامیکم مغزم شروع به کار کرد پس بگو چرا من االن ا کم
 کنه  رمی تحق یجور 

 _خب سراپا گوشم 

 باال داد ییابرو ماهان

 ؟یبشنو یچ  ییخوای_مماهان

 ر ی _تحق

 که پر کرده بودمو باال گرفتو بهش اشاره کرد  یزدو فرم یپوزخند اعصاب خورد کن  ماهان

 تو... طیاصال در برابر شرا نینگاه کن بب  زیم نی ا یرو یبه فرما ای خودت ب  ر؟نهی_تحق ماهان

هدفت   نکهیکه بهم زنگ بزنه؟جز ا یگفت  تیکار کنم چرا به منش نجایا تونمینم یدونست ی_تو که م
 ردنم بود؟ ک  ری تحق

 زدنته  شیهدفم آت ستیکردنت ن ر ی _نه هدفم تحقماهان

داد با  هی بهش تک  سادویوا زشیم  یبلند شدو روبه رو  زشی بهش نگاه کردم از پشت م یناباور  با
 ساد ینوک انگشتش وا یپاش گذاشتو رو  یکی پاشو کنار اون  هی یحالت جذاب 
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  یکنیکار م یدار  یسالگ جدهیاز ه یدیکش ادی زجر ز یگفت  یحرف زد  یمیتی_اون شب برام از ماهان
 ی من اشتباه فکر کرد یداشته باشه اما درباره زندگ تیواقع  ت یچه قدر از حرفات درباره زندگ دونمینم

 دوشم انداختم یرو فموی زدمو ک  یپوزخند

کنم؟از  فیازش تعر  ییخوای...میشرکتتو به رخم بکشون  ی خب تونست  یلیآقازاده...خ ستی_برام مهم ن
 کار کنم؟ نجایا یازت التماس کنم که بذار  ییخوای م  دم؟یکه ازش شن ییفایدمو دستگاه و تعر

بودو   زشی م یکه رو یرنگ خوشگل دیابروش باال رفت نگاهشو از من گرفتو فنجون سف  هی ماهان
 تعارفم نکرد  هی عشوریمزه مزه کرد ب هیچ دونستمیدرونشو که نم اتیمحتو یبرداشتو کم 

  یکیچرا؟چون  یدونینقصه...آخه م یکامال معلومه که ب  یچون همه چ یکن فی تعر خوامی _نمماهان
 سشهیمثل من رئ 

 مونده؟ یچ گهید یدیبه رخم کش استتمیخب...ر یل ی_خ

 بودن خودم  میتی...مثال زای چ یل ی_خماهان

 تر شد   قیلبش عم یتعجب بهش نگاه کردم که پوزخند رو با

حوصله نداشتم بزنم تو دهنت بگم خفه شو    یول یکردیبابات بابات م یداشت یادی _اون شب زماهان
 ست یزنده ن اری اسم بابامو ن نقدریا

  کردمی م یسع  یکه پدرش فوت شده باشه هرچ کردمی نگاهمو ازش گرفتم اصال فکرشو نم شرمنده
که توش پر   نگاه هیتفاوت باشم  یدر برابر اون نگاهش ب تونستمینشون بدم اما نم  مونیخودمو پش

 نداشتم  شیمثل مسخره کردنه ر  یاسم  هینگاه که پر بود از  هیبود از غرور و تکبر 

 _پس ارث باباته 

 باال دادم   ییخودش ابرو نهیتوهم ع دیاخماشو کش یکم ماهان

 س ی جناب رئ دیپوالت ته کش یدیوقت د هینکن  لشیفومی _ح

داشته  دی تونیکه آرزوتونه نم  یپسر  دین یسخته بب ه؟یمثل شماها چ ییمشکل دخترا یدون ی_مماهان
 دش یباش
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 روش گذاشتم   فموی رفتم ک شی ا شهیکنفرانس ش زی کردمو چند قدم به سمت م  یمسخره ا خنده

داشته باشم؟نکنه فکر   اهامویمرد رو تونمیکه چرا نم خورمیم نویمن دارم جوش ا ی_تو االن فکر کرد
 و به خاطرت زده؟که رگ دستش میمنم مثل همون دختر یکرد

 تر شد  ظیلبش غل یپوزخند رو ماهان

 یخواسته ا چیبدون ه ست ین  یبهت بدم مشکل  ؟تاییخوایم ؟پولیگ ی_چرا دردتو نمماهان

  یا بتیتو ج ین یک یدست م دیخر  یر ی م تی وقت با عروسک نازناز هیبمونه  بتی _نه آقا پسر بذار تو ج
  کنهی اونم باهات قهر م رهی م تی دوست دختر جون  یدل غافل شازده پول نداره اون وقت آبروت جلو

 ی تو به خاطر اون رگ دستتو بزن نباریامکان داره ا

از   یحت دمیدیرخشو م میبرگشت حاال من فقط ن گهیسمت د هیتر شد به  ظی لبش غل  یرو  پوزخند
 هم خوشگل بود  مرخین

به پول من نداشته باشه گدا که  یاز ی من نباش خودش اونقدر داره که ن_نگران دوست دختر ماهان
 ست ین

  یکل  ینطور یبرم خفش کنم ا شدمیوگرنه مجبور م  رمیکردم اصال جمله آخرشو به خودم نگ یسع
 اوردم ی خود م هیخسارتم پا

 اما من.. خرنیکه خودشون برام کادو م نیمن کسا ی _دوست دختراماهان

 ادامه داد: یسمتم برگشتو با لحن آرومتر  به

 ده ی_در برابرشون خنثام خانوم زجر کشماهان

 خالص  یعنیاز هم باز کرد که  دستاشو

  یمرتفع بود طور  یلیدورتادور اتاقش رفت شرکتش خ  یا شهیش  واریزدم که اونم به سمت د  یپوزخند
جذاب تر بود خوش به    یلیداشت خکه  میا شهیبود به خصوص با اتاق ش رپامونی که االن همه شهر ز

 شدمیداشت اون وقت هرروز تو شرکتش تلپ م یشرکت  نیهمچ هیحالش کاش سامان هم 

 یی خوایبگو چه قدر پول م دمیبهت م یی_هرچه قدر بخوا ماهان



 پولتو به رخم نکش 

42 
 

 کردم به اعصابم مسلط باشم  یاعصابم خورد شده بود اما سع کردی م رمی داشت تحق نقدریا نکهیا از

اومدم استخدام بشم  خوامینم یصدقه هم از کس ییگدا ومدمیپولتو به رخم نکش من ن  نقدری_ا
 ن یهم

زدو سرشو   یبود پوزخند سادهیپنجره که وا یدستاشو که پشتش قالب کرده بود و روبه رو ماهان
  یز یچ هیحرکتش  نیا دنید که با دسرشو باال آوردو بهم نگاه کر یانداختو به سمتم برگشت ول  نیپا

 د یقلبم لرز یاون ته مها

کامال  پش یقدر چارشونه بود کتشم چه قدر خوشرنگ بود فکر کنم طراح لباس داشت چون ت  چه
 شده بود   یطراح

  ی؟آبدارچ یکار کن  یشرکت  نیهمچ ه ی یتو یتون یبه نظرتون شما م دهی_استخدام؟خانوم زجر کشماهان
ارتباطات داره اون  سانسیفوق ل ستین یعاد یمنش هی سانسهیفوق ل میمنش پلمهیشرکتم فوق د

 وقت تو... 

برداشتمو   فمو ی ک یبا خونسرد نیکردم حرص نخورم به خاطرهم  یبهم کرد سع  یا زانهی آم ری تحق نگاه
 دوشم انداختم  یرو

 اد یبدت م یدمو دستگاتو به رخم بکشون  یخواستیم گمیم  ینجا؟وقت یا یمنو کشوند ی_پس کرم داشت

 خم شد  زش یم  یرو کمی ماهان

 هی یتونی م یکار کن  نجایا یاگه بتون یدونست یم  ؟یکار کن نجایبذارم ا یالتماسم کن ییخوای _نمماهان
 ی زجر بکش ستین یاز ین گهید  یصاحب خونه ش  یتونیساله م هی؟یبخر  نیخودت ماش  یماهه برا

التماس   یک یالتماس کنم به شما  یجناب من به هرکس اریرو به زبونت ن  ییکلمه کذا نیا نقدری_ا
 گه ید هی جا هی رمیشغل اومده؟م هیمگه قحط کنمینم

  یمنش یبتونه حت  یپلمید هیدوروزمونه اون تموم شده که  گهیال؟دی_مثال کجا خانوم خوشخ ماهان
 ...دیتا شا یاون شرکت بد سی رئ یتن به خواسته ها نکهیبشه مگه ا

زدو نگاهشو ازم گرفت    یحرص خوردنم پوزخند دنیراستمو از شدت خشم مشت کردم که با د دست
 که به سمتم برگشت   دمیکوب زشی م یرو  یمشت محکم
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که   نیپا ارمی اون فکتو ب یطور  هی  شمیوگرنه مجبور م یجناب...بهتره مراقب حرف زدنت باش  یی_هو
 ی زبونت تلفظ کن   ریاسم خودتم ز یحت یمدت نتون  هی یبرا

 چشماش زل زدمو حق به جانب بهش نگاه کردم  یاما من گستاخانه تو ستادیمقابلم ا نهیبه س دست

چهارساله  ستویدختر ب هی یهست یدختر اغده ا هیتو فقط  کنمیکه فکرشو م  ه؟حاالیچ یدون ی_مماهان
که پدر باال سرش   یکس  ستی خودت ن  ریتقص یحقم دار  کنهی م ییداره چه غلطا ستیکه معلوم ن

 مثل تو  یکی شهینباشه عاقبتش م

تو صورتش دست خودم نبود اصال دست خودم نبود   دمیمشت شدمو باال بردمو محکم کوب  دست
درس   کمیبزنمش  شتریب  خواستی اونم دست خودم نبود دلم م میغضب یبهم فشردم چشما یلبا یحت

 شدیاما خب نم حرف بزنه دی با یبدم تابفهمه که چه طور  ادیبهش   یزندگ

 : دمینفرت غر با

 از من... شتریپس ب یتو پسر  ی میتیمن  نهیکه ع  ؟توهمیدونیم ی_پدرومادر؟تو از پدرومادر چ

افتم اما تنها عکس العملم در  یکم کم احساس کردم دارم به غلط کردن م شی برزخ افهیق دنید با
 قدم عقب رفتن بود هیبرابرش 

  یاونقدر بدبخت یکن ریاونو تحق   نویا خوادی که فقط دلت م یا دهیپسره تازه به دوران رس هی_تو فقط 
   نجایا یکردن کشوند  ر یکه منو به خاطر تحق 

 چه کارا بکنه  تونهیم میتیپسر  هی یکه بدون ارمی سرت ب ییاالن بال ییخوای_مماهان

 ردم بهش نگاه ک یبا گستاخ   اوردمیاما کم ن دمیپشت سرم چسب وارید به

  یتا جلو شدیجلوم سبز م  دیاالن که با شدیجلوم سبز م  نیمثل ا وارید هیهام  یسخت یتو شهیهم
 خدا  یپشتم ظاهر شده بود ا ره یرو بگ   یببر زخم نیا

 ؟ یکن یچه غلط  یتونی_مثال م

و هفتاد بود اما  کیبلندتر از من بود من قدم  یلیقدش خ  واریراستشو باال آوردو چسبوند به د دست
 و نود هم رد کرده  کیفکر کنم  نیا
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 خم شد  کمی بتونه روم تسلط داشته باشه  نکهیا یبرا

 م؟یمن ک  یدون یم ؟اصالیسیمقابلم وا ینطور یا یکن ی _توهه جوجه چه طور جرات مماهان

 باش   یکه هست ی_هر خر 

 عث شد عقب برهباال اوردمو هلش دادم عقب که با  دستمو

 از دستت نفس بکشن  کمی  گرانینباش که د ییخوایاگرم م یخودت هست یبرا یهست ی_هرک

  یبرداشتو بهش نگاه کرد با اخم بهش نگاه کردم به چه جرات  زی م یاز رو فموی زد ک یپوزخند ماهان
 برداشته بود   فمویک

 گفت:  یدستاش بود با لحن خونسرد یتو فمیک  کهیدرحال 

 ی خودت  شی کیافتن  یاز نون خوردن م ایل ی_منکه نباشم خماهان

 از دستش چنگ زدم با نفرت گفتم:   فموی سمتش رفتم ک به

 خورم یوقت نون دست تورو نم چی _مطمئن باش من ه 

  یرارفتم که صداش باعث شد ب  یبهش کردمو بدون توجه بهش به سمت در خروج  ینگاه غضبناک هی
 لحظه توقف کنم  هی

 شهیم  دایپ نجای_مطمئنم بازم سروکلت اماهان

 خودش گفتم:  نهیسمتش برگشتم ع به

 از دستش بدم؟  شهیحلواتو بخورم مگه م  دی_آره با

 ارن؟ ی برات ب خواد؟بگمیکوچولو دلت حلوا م  ی_آخ ماهان

 خودتو؟  ی_حلوا

 بهم انداخت  یا زانهیرآم ینگاه تحق  ماهان
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 یابعاد گهیکه د یک یکردن اونقدر کوچ  ری ارزش تحق ینه حت یبه دو کردن دار  یک ی_نه ارزش ماهان
 کنم کترتی برات نمونده که کوچ

 ی دیحرفاتو پس م نی_تقاص دونه به دونه ا

 که کمکت کنم  یفت یو به دست وپام ب  نجایا ییایکه ب یصبرانه منتظر اون روزم...روز   ی_بماهان

 انه پنبه د ندی _شتر در خواب ب

 گفت:  یکه با لحن منظور دار  رونی اتاقشو باز کردم خواستم برم ب دره

 شتره خانوم خاکزاد  یک  شهی_معلوم مماهان

 از جاش بپره   شیکه باعث شد منش دمیاتاقشو با خمش کوب دره

کردم   یبا خشم سع  امیب  رونی از اتاقش ب ینطور یتعجب بهم نگاه کرد فکر کنم اصال انتظار نداشت ا با
 به اعصابم مسلط باشم گفتم:  یکم

 _خدافس 

 بلند شدو به سمتم اومد عیبود سر یخوب و با وقار   یلیکه دختر خ  هیمنش

 ؟یدی کوب سویدره اتاق رئ ینطور ی_چت شد؟چرا ا

پسره هم جزو اون دسته   نیگفتن نداره...ا سیرئ اقتی ل ی...هرکس زمی عز کنمی م یشنهادیپ هی_بهت 
 ادماس

افتاده عمرا   لی از دماغ ف کردیفکر م  شعور یگرد شدش شدم پسره ب  یچشما الیخ یمو ب کنارش رد شد از
نکنم   دایکار پ  هیچشم تو امروز تا  یاصال به کور  یخواهش بکنم که منو استخدام بکن  یک یمن از تو 

 خونه   گردمیبرنم 

 ................ 
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نامرد   تایب نیاز ا خوردمیبودمو م دهیکه خر یچ یداخل پارک نشسته بودمو داشتم ساندو یصندل یرو
  زدمیزنگ م مینداشتم هرچ یکه اون اتفاقا افتاده بود ازش خبر  شی نشده بود از چهار روز پ یهم خبر 

 سرش آورده باشن  ییبال  دمیترسیم  شدمیکم کم داشتم نگرانش م دادیجواب نم

 دختر  هی مسخره چ یفکرا نیا  نگران نباش ترانه پوف

  چمویبا اشتها داشتم ساندو نی گشنم بود به خاطرهم  یلیبخورم خ   چمویکردم با لذت ساندو یسع
 هیدستاش  یدختر بچه که از سرو وضعش معلوم بود بچه کاره از مقابلم رد شد تو هی خوردمیم

پاش   یچون به جلو کردینگاه م کردن یم  یکه باز  ییآدامس بود داشت به بچه ها کیکارتون کوچ 
   نیزم یرو فتهیبخوره و ب  چیکرد باعث شد پاش پ ی نگاه نم

دلم براش   کردی نگاه م شی زخم یبکنه آروم به زانو هیگر  نکهیمظلومانه بدون ا یلیکه خ  دنشید با
 بلند شدمو به سمتش رفتم روبه روش خم شدمو دستمو به سمت دستش بردم عیسوخت سر

 خاله؟ ی_خوب 

به منو  هی شدم چه قدر شب یطور  هیسرخش  یچشما  دنیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد با د هدختر
   ختیری ما چشماش سرخ شده بودو اشک نم نهیبود ع تایب

 _خوبم فقط شلوارم پاره شده

 خاله پاشو...بذار کمکت کنم ستی_مهم ن

  یش کردم که از رودستمو سمتشون بردمو کمک عیدستشو به سمت آدامساش برد منم سر یسخت به
 جمعشون کنه  نیزم

گلوم نشسته  خیب  یکاراش بغض بد نیا دنیبا د  دیچیجعبش م یداشت بسته هارو تو تی مظلوم با
 بود

 خاله؟ سوزهی_زانوت نم

 سوزه یدستم امروز م دونمیم ی_نه ول
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نداشت آروم آدامسارو جمع کردو    شتریهم بستم دختره که فکر کنم هفت سال ب یمحکم رو چشمامو
 ستاد یپاهاش ا یاما رو دیلنگ کمی بلند شد  ن یزم یاز رو یبه سخت

 کنن یپاره شده دستمو داغ م ننی بب ی _شلوارم تازه بود وقت

که   یتنها پول  لبخند هیکردم با  فمی ک یزانوهام مقابلش خم شدم دستمو تو یرو سادمویروش وا روبه
  یدلت که بزرگ باشه حاظر  یتا ببخش یپولدار باش ستی اوقات الزم ن یداشتمو از توش دراوردم گاه

 ی ار ی ب یک یلبخندو رو لب  هیتا  یبد رویکه دار یهرچ

 کننی نم تتیاذ گهیبهشون بده د نویخاله...ا  ای_ب

 دیآروم پولو ازم گرفت خم شدو گونمو بوس دختره

 رو بهت بده  ییخوای که م یخدا هرچ  دوارمی_ممنون خاله ام

 د یاز آدامساشو به سمتم گرفت و خند یکیبهش زدم  یمحو لبخند

 _ماله تو خاله

 زدمو به نشانه تشکر از دستش گرفتم  یلبخند

 ؟ ی_نهار خورد

 _نه

گشنم بود اما  یلیدرسته گازش گرفته بودمو خ  بود رفتم  یصندل یکه رو چمیسمت ساندو به
 از من گشنشه چون بچه بود شتریاون دختره االن ب دونستمیم

 ازم گرفت  یدورشو باز کردمو از تهش نصفش کردمو بخش بزرگشو دادم بهش که با خوشحال  کاغذه

باال بگو   ریشد نترس سرتو بگ  یزانوت زخم نیزم یافتاد  ینطور یهروقت ا زمی_مراقب خودت باش عز
 فتمی دفعه بعد نذار ب ینداره ول  یاشکال  یهست دونمیخدا م
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  یلبخند محو به رفتنش نگاه کردمو رو هیرفت با  دویبرام تکون دادو دو یدست یبا خوشحال  دختره
  هیداشتم که به  یداشتم چه قدر خوشحال بودم کاش اونقدر  ینشستم چه قدر احساس خوب  یصندل
 کردم یکمک م ییآدما نیهمچ

که داشتم دنبال آهنگ مورد نظرم گشتم که با  ییآهنگا  ستیل  نیبردمو ب لمیسمت موبا دستمو
 کردم   شی پل دنشید

خوردمو با آرامش    چمویساندو موندهیباق نشستمیکه روش نشته بودم م یقبل  یصندل یرو  کهیدرحال 
 به آهنگم گوش دادم

 

 ی ندتیا نگران

 یتو هر حالت یدار  دلشوره

 بد  یخوبه چ   یچ یدون ینم

 کرد   دیکار با یچ یدون ینم

 شهی از سنگ پر م رتیمس

 شهیدلخور م ییوقتا هی دلت

 و اون  نیا از

 بدون  اما

 فتهی اتفاق ب دیکه با یهرچ که

 یروز  هیافته  یم

 نباش  نگران
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آهنگ آروم   نیبا ا شهیچشمامو بازو بسته کردم هم یزدمو با آرامش خاص  ین یمحو غمگ لبخند
 شدمیم

 

 

 رت یمس  میمستق یخطا به

 ر یوخت اس چیشو و ه  رهیخ

 سر نشو  پشت

 خاطره نرو  تو

 باد از کناره آدما رد شو مثل

 وونرو ید نیپشت سرت بگن بهم ا بذار

 

 کردم  یلب همراهش همخون  ریباالتر بردمو آروم ز یکم  صداشو

 

 

 تو خلوت  فقط

 با خودت همش بگو بگو

 شروع پرواااااازم   یعنیهر سقوط  بگو

 ا ی دن تموم

 دست به دست هم بدن اگه
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 سد بشن  هیراه تو  سر

 بــــــــــــــازم 

 

  تایشماره ب دنیبرش داشتم با د  عیاومدمو سر رونیب  االتمیاز فکروخ  میزنگ موبال یصدا دنیشن  با
 تماسو برقرار کردم   عیسر دویدرخش یچشمام از شدت خوشحال

  کتیت  کهی ...دستم بهت برسه خودم ت؟یدادیجواب نم  زدمیزنگ م  ی...چرا هرچشعور؟یب  یی_کجا
 وووووووونه ید کنمیم

 دختر بودم  نیزدم من عاشق ا یناخواسته لبخند دمی خندشو که شن یصدا

 ؟ ی_سالم عرض شد خانوم...من خوبم شما خوبتایب

 _جواب سواالمو بده

 حرف بزنم   تونستمیمدت نم  نی_خب امون بده خواهر...محض اطالع دکتر بودم اتایب

 کرده بود  تشیهول کردم حتما باز پدرش اذ یکم

 تا؟ ی_چرا؟چت شده ب

 خبر خوب دارم برات  هی نگران نباش االن خوب شدم... ی چی _هتایب

 داشتم اجیخبر خوب احت  هیبه  دای لبام نشست شد یرو ی لبخند محو ناخواسته

 ؟ ی_چ

 کردم دای_ترانه کار پتایب

لبام نشوند  یخندرو رو کردیذوق م  یداشت با خوشحال  جانی که از شدت ه غوشیج غی ج یصدا
 االن کار داره مونی کی خداروشکر حداقل 

 خر شده به تو کار بده؟  یحاال ک  یشی باالخره موفق م دونستمیجون م  تایب ولی_ا
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گرد شده به سمت عقب برگردم که   یکه باعث شد با چشماپشت گردنم خورد  یپس کله ا هی کهوی
 سادهیخانوم پشت سرم وا دمید

 شدم   رهی خ شی هنگ کردم تماسو قطع کردمو متعجب به صورت حرص اولش

 _مگه من چمه؟ تایب

  ی ف یخف   غیانداختمو به سمتش حمله کردم که اونم ج فمی ک یتو لمویکم مغزم شروع به کار کرد موبا کم
  شعوریدختره ب  دمیخندیم دادمیو فحشش م کردمیکه داشتم دنبالش م  نطوریدر رفت هم  دویکش

 زهرمو ترکوند 

 ندارم   تیکار سای_وا

 نفس نفس زدم  سادمویمنم کنارش وا سادیوا یوقت

 ...کشم ی...من...آخرش...تورو...می_وا

 .................... 

 نه  ای کنهی قبول م نمیبودم بب  سادهیکه داشتم روبه روش وا یاسترس خاص با

برم اون چشاشو از    خواستیدلم م شدمینگاهش داشتم ذوب م ری کرد ز یبه سرتا پام نگاه  پسره
 ی زن یم دید یدار  ینطور یکه ا یبگم مگه قراره منو پسند کن  ارمی کاسه در ب

فحش نون و  هیسرمو باال آوردم تا  نیبه خاطرهم کنهی نم شینگاهشو درو ن ینه بابا ا دمیکم د کم
 و به پشت سرم نگاه کرد دینگاهشو دزد دمیآبدار بهش بدمو برم که د

 ی _خانوم زارع

بود هم قد من شده  الدیکه پاشنش به اندازه برج م یدختر نسبتا قد کوتاه که به لطف کفش قرمز  هی
  رشیتاب ز هیکه  یلوباز صورتمانتو ج  هیبود  دهیبهش رس  یکه حساب ییو موها شی آرا یبود با کل 

 بزنم؟ پی ت نیا نهیع  دیمنم با یعن یخدا   ایبود  دهیپوش

 میالزم ندار دی_مراجعه کننده که اومد بگ
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 _چرا؟ 

 ندمی نش  ییمن تا حاال صدا  نیتر از ا یتو دماغ یعن ی نیصداشو بب اوف

  نیهمچ هی که من با  کردی کرد انگار داشت مسخرم م یبه سمت من برگشتو به سرتاپام نگاه  دختره
که توهم رفت پشت   دیاخمامو د یاما وقت  کنمیکار م یچ یباکالس  کیبوت نی همچ هی یتو ی پیت

 نازک کردو رفت  یچشم

 گفتم:  یتفاوت یهمسنو سال خودم باشه با ب  خوردیسمت پسره برگشتم که م به

 د؟ یو قبول کرد_االن من

 زد  ییهم لبخند دندونما پسره

 کنه ی فرق م کمی  نجای...ادیعوض کن  پتونویت  دی_بله...فقط با

 محکم تر کردمو گفتم:  اخمامو

 رونیمثل اون دختره داروندارمو بندازم ب  خوامینم  نهیمن هم  پی_ت

  یکم ستادیاومدو روبه روم ا رونیب  هیچ دونستمیکه اصال نم یز یاز پشت اون چ دیکش  یپوف پسره
 پ ی خوشت  یپسر قدبلندو الغر بود اما حساب هیازش فاصله گرفتم 

کار   نجا یکه ا ییدخترا ستی ساده ن  کیبوت هیمن  ک ی بوت  رنیم انویم یادی پولدار ز یآدما نجای_ا
 مانتو ساده و... نیا ادیب کمی به بوت پشونمی سروت دیبا  کننیم

 روز خوش کار کنم  نجایا تونمی_پس من نم 

 برم که صدام زد خواستم

 _ترانه 

 منو ترانه صدا زد؟  یاالن به چه جرات ن یچهارتا شد ا چشمام

 باال رفته گفتم:  یسمتش برگشتمو با ابروها به
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 ؟ ی_خانومشو خورد

بردو چندتا تراول به سمتم  بشیج یبه سمتم اومد دستشو تو  دیخند دویپشت گردنش کش یدست
 گرفت  

 ه؟یچ نی_ا

 باشه  شتیپ نیمونده ا یل ی_تا سر ماه خ

 سوزوندیمن دل م یداشت برا نقدریچرا ا نیتوهم ا  دمیکش یکم  اخمامو

  ادیز خوادیبده حاال نم ریی بدم لباساتم تغ حی برات توض ستین  یاز ین  یدونیکه م  نجارویا ی_ساعت کار 
 نداره ی اشکال یهم جلف باش 

 از دستش گرفتمو بهش نگاه کردم  تراوالرو

 _هرجور که بخوام باشه؟

  رفتیم دونم یکه اسمشو نم یز ی به پشت همون چ  کهی به نشونه باشه تکون داد و درحال یسر  پسره
 گفت: 

 دهیکفاف نم  یدیاگه د یمانتو و شال بخر  ییمغازه روبه رو یبر  یتونیکه بهت دادم م ی_با اون پول 
 نی به پسره بگو بزن به حساب افشلباسو بردار  

 خودم...  ستین  یاز ی_ن

 به سمتم برگشت که باعث شد سکوت کنم  نهیبودم اسمش افش  دهیکه حاال فهم پسره

پس منم متفاوت با   یکنن فرق دار  یکار م  نجایکه ا ییکه بهت گفتمو بکن تو با دخترا  ی_کار نیافش
 فرم اخراجتو امضا کردم  ینباش   نجایا گهیساعت د هینباشه... تی پس برو کار کنمیاونا باهات رفتار م

بهم   یچرا اما حس خوب  دونمیکارش نم نیبشه از ا انینما شتریباعث شد چال گونش ب  دیخند یوقت 
  کیقبول کردمو به سمت بوت  نی نداره به خاطرهم  یکارش منظور  نیاز ا کردمی دست داد احساس م

 مغازش رفتم  یروبه رو
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 ................. 

داشتم با آرامش آبمو قورت    یآبمو خوردم وقت وانی ها نشستمو ل  یاز صندل یکی  یرو  یخستگ با
لباسا مهم نبود اصال با   متی چه قدر براشون ق نجایا یها یکه مشتر  کردمیفکر م نیبه ا دادمیم

   رفتنی م دنویکشی فورا کارت م زدنی چک و چونه نم متیسر ق نیافش

سرش   یکل میبخر یز یچ هی محلمون  یسوپر  میرفتیم  تایار بودن لذت بخشه منو بقدر پولد چه
 ... نایلباس بماند اما ا گهید میزدیچکوچونه م

اختالف   نهمهیآدمات ا نیکه ب  هیچه جور عدالت نی عادلم ا یمن خدا یگی طرف م هیخدا از  پوف
حداقل ما    گسید چارهی بدبخت ب  یآدما یسر  هیماها بهتر از  تی وجود داره؟حاال باس وضع  یطبقات 

 مونبرا نمی هم زنهیکه سامان م یی گندا نیبا ا ترسمیهرچند م مینخواب ابونایخ یکه تو میخونه دار هی
 نمونه

 استراحت کن  کمی دختر خب برو طبقه باال  ینشست نجای_چرا ا

 هیشده بودم  یم یصم  یحساب نی با افش کردمیکار م  نجایکه ا شدیم یبرگشتم دوماه  نیسمت افش به
  لشیتحو یکل  نجایچندبار که سامان اومده بود ا یهوامو داشت حت یلیمهربون بود که خ یلیپسر خ 

 گرفته بودو باهاش گرم گرفته بود

که زودتر برمو آماده بشم  کردیفقط با سر بهم اشاره م کردینم  خمیاومدم اصال توب  یم  ریکه د ییوقتا
که آسانسور هنوز   یینقطه از اونجا نیتو باالتر کیبوت میرشه  نیآخه بهش گفته بودم ما نقطه پا

 شهیم  ریکه د امیهمه پله هارو تنها ب دینذاشتن با

 خسته نشدم ادم یز ستین  یاز ی_نه ن

 شده بود گفت:  رهی به روبه روش خ  کهیبه نشونه باشه تکون داد کنارم نشست و در حال  یسر  نیافش

 سر بزنه؟  ادی_داداشت چرا نمنیافش

 شده  ادی کاراش ز کمی_

 به سمتم برگشت و ادامه داد: نیافش
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 سر بزنه  هی ادینامرده که نم یل یگفته خ  نیشرتارو براش ببر بگو افش  یاز ت یک ی _از طرف من نیافش

 اقا  نی_افش

 بلند شد   دویکش یبود پوف  رای همون دختره که اسمش سم یصدا  دنیبا شن نیافش

عشوه رو مخلوط همه کاراش   گرفتویگرم م یو کال تمام جنس مذکرا حساب  با همه مردا و پسرا رایسم
از رفتاراش دختر   یاومد حت ینم افشیو ق  پی بدبخت خوشم از ت نیافش نیا یبه خصوص برا  کردیم

 بود  یسبک 

  نیبه خاطرا دیخسته شده بودم شا  نقدریامروز چرا ا دونمیبلند شدم نم   یصندل  یاز رو دمویکش یپوف
پول دراوردن اونجا بودم   ینرفته بودم برا یخوشگذرون  یبودم برا  یپارت  کیتا ساعت  شبیبود که د
 م یزد بیپول به ج هی تایبا ب یکه حساب 

دستم   یکرده بودم حساب یباز  یلیچون خ  میبستی و سره بردش شرط م میکردیم  یباز   اردی لیب  تایب منو
  کردی برامون جور م ارویباز نیاسپانسرمون ا شدیکه م ایکلکاشم بلد شده بودم ارش  یراه افتاده بود حت

  یهم من سه تا باز  شبیهشتاد درصدش ماله من د شدی درصدش ماله اون م  ستیب بردمی م یو وقت
 پولدار شدم یداشتم که هرسه تاشو بردم و حساب 

 خخخخخخ 

 ییکه چه مدال دادمیم حی لوار بخرن توضکه اومده بودن کت وش  یزنوشوهر  یکه داشتم برا  نطوریهم
 برگردم  نیاز اونا به سمت افش یعذرخواه هیصدام زد که باعث شد با  نیافش میدار

 _ترانه نیافش

 _بله؟

 کن  ییبرو اون خانوم آقارو راهنما رای کارت دارم سم نجایا ا ی_بنیافش

برام نازک کرد    یولشون کردو به سمت ما اومد پشت چشم کردی داشت کتارو مرتب م کهیدرحال  رایسم
 رد بشم   یالی خیبهش بزنم و از کنارش با ب  ی که باعث شد پوزخند
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بذار    خورهی اون هوامو داره حرص م ای زدمی حرف م  نیدارم با افش یکه وقت کردمی حس م قشنگ
 دختره زشت   رهی حرص بخوره که بم نقدریا

خودش   یکه برا یگرفتو فنجون قهوه ا وترشیسرشو از کامپ  امیدارم م دید یسمتش رفتم که وقت  به
 مزه مزش کردم  یبودو به سمتم گرفت منم از دستش گرفتم و کم ختهیر

 ؟ یبگردون  نجارویا یتون یم رونی ب  رمیساعت م هی ی_برانیافش

 به من اعتماد داشت؟  نقدریا  یعن یگرد شد  چشمام

 ؟ یتونیم ناسی دورب نامیداشته باش ا رویهمه چ ی_پشت دخل باش هوانیافش

 ؟ یگردی_زود برم

 و گفت:   دیبه لباسش کش یدست ستادویدور زد روبه روم ا زشویبلند شدو م   یصندل   یاز رو نیافش

 رسونم یخودمو م   عیزنگ بزن سر یافتاد شمارمو که دار  ی_آره اتفاقنیافش

 _باشه 

 _من رفتم نیافش

  هیتک شیهم انداختمو به پشت یرفتمو روش نشستم پامو رو  شی که کردم به سمت صندل یخدافس
 ی نگاه خدا وا یصاحب مغازه باش  دهیم یدادمو مشغول خوردن قهوم شدم اوف چه حال 

 کنم  دشی ناام دیکارم تمرکز کنم اون پسره بهم اعتماد کرده نبا یرو ارمویدر ن یجنبه باز   یکردم ب یسع

 ؟ی باهاش گرم گرفت  نقدری؟اینشست نیافش هیجا  ی_چه طور شده رفت 

  ییخنک شد ابرو گرمیچشماش بود ج یکه تو یاخما و حرص  دنیبرگشتم که با د رغضبی سمت م به
 بتونم بچزونمش گفتم:  شتریکه ب  یباال دادمو با لحن

 دمــــایم نیبه افش تویسره کارت گزارش کم کار زم؟برویعز یدار  ی_مشکل

از تو کم کنم که  ییرو هی دیمن باالخره با نهیلبام بش یرو  یگفتو رفت که باعث شد لبخند ییبابا  برو
 یدختره افاده ا یخودت حز کن
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چشمام گرد شدو   دیچ یگوشم پ ی که تو ییصدا دنیکه با شن کردمینگاه م  نطوریهم نایبه دورب داشتم
 تو گلوم  دیقهوم پر

 ی _چه قدر زود صاحب مغازه شد

پوزخند   هی اما اون خونسرد فقط با  رونیچشمام از حدقه زد ب  دنشیبه سمتش برگشتم که با د  کهوی
که   کردمیم یاما سع  دادیداشت آزارم م یبود که بدجور  ی ز یچ هینگاهش  یتو  کردیداشت بهم نگاه م

 اش دهن به دهن بشمباه خواستمینگم نم یز یچ

 بشو؟ یج  ای ی_مخشو زدماهان

 که کرده بود رد شدمو گفتم:  ینیاز کناره توه یتفاوت  یب  با

 دی آقا...امرتونو بگ شهیبه شما مربوط نم نشی_ا

 زد  ینگاه کرد و لبخند مسخره ا یزد به اطراف کم  یپوزخند ماهان

 کجاس؟ نی_افشماهان

 کنم ی م یدگیمن به جاشون به کارا رس انی تا م  رونی_رفتن ب 

 اد یمثل تو نم  یبه دختر زبون دراز  یزنی_اوه چه لفظ قلم حرف مماهان

 شعور یب ذارهیمحترمانه برخورد کنم مگه م نیبا ا کنمیم  یسع  یمن هرچ نی بب

چه  شعور یب  سادمیبلند شدمو روبه روش پشت کارت خوان وا  یصندل یکه خوردم از رو  قهومو
 عطرشو بگو محشره  یبود بو  کرده پمی خوشت

 کنم؟ یم دایگفتم باالخره کار پ یدیکنم؟د دایکه تونستم کار پ یخورد  ه؟جای_چ

 لحن سرد گفت:  هیروشو ازم گرفت و با   یتفاوت یبا ب  ماهان

 مگه سخته به دست آوردنش؟  یکردنت جا بخورم نوکر  دایکه از شغل پ یبرام ندار  ی_ارزشماهان

 دم یکش  قیهم بستمو چندتا نفس عم یاز شدت خشم  مشت شد چشمامو رو  دستام
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   یتونیباش ترانه تو م  آروم

شغل خوبتو از  نیوگرنه ا الی خیپس ب  یکه از دست حرفاش حرص بخور   ستیآدمم ن یحت اون
 ی دیدست م

آخه  دیخر  ییای ب نجایحتما ا دیبا ک ی همه بوت نیا دمیهام کش قهیبه شق ینشستمو دست یصندل یرو
  دیبه اصطالح آدم ازش خر نیکار کنم که ا  یکی بوت یحتما تو  دیبا کیبوت نهمهیمنو بگو ا ایالغوز؟ی
 کنه یم

 صبر بده  ای خدا پوف

 ؟ یکن یحساب م  ناروی_خانوم ا

لبخندو   هیکردم با   یها بلند شدمو سع یاز مشتر  یکی یصدا  دنیچه قدر گذشت که با شن دونمینم
کردو رفت    یخدافس داشیبعد از برداشتن خر  دویبگم که اونم کارت کش متویپاره کردن ق کهی تعارف ت

 کار؟  یچ خوادی همه لباس م نیآخه بگو خانوم شوهرت ا

 منو از جا بپرونه یکی یشدم که باعث شد صدا  رهی رفتن خانومه خ به

و   نایها دورب یمشتر  هیگذاشته اصال حواسش به بق نجا یا روی بگم خوب کس  نیباشه به افش ادمی_
 ست ین هیکار بق  یحت

 نرفته بود؟  نیسمتش برگشتم ا به

   یرفته باش   کردمی_فکر م

 گفت:  اوردیکارتشو درم کهی درحال  یبا لحن سرد ماهان

 قندت افتاد  یدید هوی  ادی_فکر نکن به مغز کوچولوت فشار م ماهان

 پوزخند گفت:  هیگذاشت و با  زمی م یرو رو کارت

 _حساب کن ماهان
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صدامون باال بره    دمیترسیم شدی نگم چون مغازمون داشت شلوغ م  یز یکردم چ  یسع دمویکش یپوف
باهاش رفتار کردم اونم اخراجم   یبهش بگه که چه طور   دمیترسیم شناختیم  نویافش نیا میاز طرف

  تبا حصر  کردمینگاه م داشیبه خر کهی کارتشو برداشتم در حال نیاز حقوقم کثر کنه به خاطرهم  ایکنه 
 حساب کردم  دمویکارتشو کش یخاص 

  گهید یباالس ول دشیبهم بفهمونه قدرت خر  خواستیلباس الزم نداره فقط م نهمه یبودم که ا مطمئن
 ست یبرام مهم ن 

بهم نگاه    نکهیبدون ا  گرفتیکارتو از دستم م کهیدرحال به سمتش گرفتم که اونم   یتفاوت یبا ب   کارتو
 بزنه گفت:  شمیتفاوت که بتونه آت  یلحن ب هیبکنه با 

نگران نباش به    یبرداشت کن یتونیم شهیگرفته م نتیاز همه کارتا پر رمیاون ز ی _رمزشو که بلدماهان
 کنم ینم  تیازت شکا یجرم دزد

 : دمیدندونام غر یمشت کردمو از ال دستامو

 ی و هفت جدو آبادت پسره از خود راض  ی_دزد خودت

 خم شد  شخوانیپ یرو کمیباال داد  ییبه سمتم برگشت و ابرو ماهان

هرچند  یبخور  ییجا هیاز  دیباالخره با یتو شاه دزد ؟حتمای هست یپس تو چ می_دزد ما باشماهان
 ؟ یکن یکار م فتهی شما هم دو ش  کنن ی کار م فتهی آدما دو ش یبعض  یداشته باش یبهتر  یفکر کنم کارا

 گم کن  نجای_حرف دهنتو بفهم و گورتو از ا

 ده یکردناس خانوم زجرکش ری تحق  نیهم اقتتی_لماهان

 نلرزه گفتم:   تیاز شدت عصبان  کردمی م یکه سع یینگاهشو ازم گرفت خواست بره با صدا  یوقت

 دهیتازه به دوران رس دونمی...میبار اومد  یاغده ا نقدریکه ا  یبزرگ شد یتو چه خونواده ا دونمی_نم
 پولدارتر بشم یل یکنم که از تو خ یکار  تونمیبه رخم نکش من االن اگه بخوام م  نقدریپس پولتو ا یا

 بهم انداخت   یا زانهی آم ری به سمتم برگشت و نگاه تحق ماهان
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  یگیم نکهی...اکهی بوت نیزه اصاحب مغا نی هم یخر کن  رو ی کی  یبتون  یلیخ  یلی_تو؟پولدار؟تو خ ماهان
تنها اغده    دیشا ؟منین یبیچشم م نیبه ا گرانوید یهست ینطور یچون خودت ا یکنی فکر نم میاغده ا

  فهیدلته ح یرو زایچ  یلیاغده خ چارهی توهه دختره ب ی که داشته باشم محبت پدرمه که ندارم ول  یا
 مثل تو شده   ی که خر آدم نیافش

 هیبا  دادمیهم فشار م یبگم فکم منقبض شده بودو لبامو رو یز یچ تونستمینم گهیشدت حرص د از
که سبک بشم اما  زدم یم غی ج یاالن اونقدر  خواستیخارج شد دلم م کی پوزخند روشو ازم گرفتو از بوت

  ررفتا  یاون چه طور  یاز خودم مگه من جلو یحت  خوردی بهم م  یحالم داشت از همه چ گهید شدینم
 ...م؟اصالیدختر اغده ا هیکه من  گهیپرو داره بهم م  نقدریکرده بودم که ا

   نیپا دینشستم به قطره اشک از گوشه چشمم چک یصندل یهم بستم و رو یرو چشمامو

  یکنم حت نشینفر خوامینم  رهیگ یم شیبشر آت  نیا یحرفا  دنیکه هربار با شن  یتو شاهد قلبم  ایخدا
خلوت   ی که تو یروز  هی دوارمی اما ام دهینم  تیم چون وجدانم رضابراش بخوا  یبد  زیچ  خوامینم

   فتهیب  زنهیکه بهم م ییحرفا  ادهیخودش فرو رفته 

 ................... 

 کردم یم  یکه نه طراح  ینقاش دمیکشی م یخودم نقاش یاتاقم نشسته بودمو داشتم برا یتو

فردا که ببرتش   یبرا  کردیم یکه با خودش آورده بود خونه بسته بند  ییها  یداشت خوراک  سامان
 که سفارشش دادن  ییکسا یبرا

 گهید یجاها هیاتاق بود اما روحم  یجسمم تو  کردی کاغذ حرکت م یرو دستام

 گرفته بودم  ادیاز اون  کردیم یخوب بود آخه مادرم طراح  یل یخ  میطراح

  یدلمه حت یرو زای چ یلیاغده خ میاغده ا یلیمن خ گهی است مداره ر دیماهان افتادم شا یحرفا ادهی
 شب خواب راحت  هیشاهانه اصال غذا بدرک اغده   یغذا هیاغده خوردن 

اما  شدیو حالم بد م شدیم خیمو به تنم س رنیداداشمو بگ انی فرداصبح طلبکارا ب نکهیاز فکر ا هرشب
تفاوت   ی ب میکردیم یتا نفهمه که چه قدر نگرانم درواقع هردومون سع  کردمی ازش پنهون م شهیهم
 آروم باشه  یک یتا اون  میباش
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  روی کیدل  دیبزنن شا خوانیکه م یحرف نیکه با ا کننی فکر نم نیوقت به ا  چیروزگار ه نیا یآدما
که با ماهان برخورد داشتم حالم بدتر از   یبشه از اون روز   ریس یاز زندگ  یکیباعث بشه  دیبشکنن شا

  ودمو حالم از خ شهیافتم اشک تو چشمام جمع م یحرفاش که م ادهی شبانم   یخلوتا یگذشتش تو
   خورهیبهم م

 از اشک نگاه کردم  یاطراف اتاقم پشت هاله ا به

  ؟یو بلند  یپست نقدری؟ایاختالف طبقات  نقدریا یعنیماهان نبود  استیخونمون به اندازه اتاق ر یحت
جا   هیها  یاما بعض  شهیقرونشون دوهزار نم  هیاما  کننیجون م  یه ایدن نیا یها تو  یواقعا چرا بعض 

  شه؟یپول براشون جابه جا م اردیلیم اردیل یم ننیشیم

  میکه به مش رح یبرنج و روغن  یمقدار بده  قایدق  دیلباس خر ونیلیروز ماهان فقط پنج م اون
 میو شکرمونو قطع کرد  ییچا یحت  میکردی م دیکه همش با قرض ازش خر شدیم یچندسال میداشت

 شده  ادیمون ز یبده   یاما حساب میریگی نم گهیهمون برنجم د

  یاز بارمون کم دادمیهامونو م  یاز بده یسر  هی دمیخر ی اگه پنج تومن داشتم باهاش لباس نم من
 داشتم یبرم

 حق الناسا جهنم بشه    نیبه خاطر ا امونمیکه جهنم بود اون دن  امونیدن  نیا دمیترسیم

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  یوقت به خودم اجازه نداده بودم که دختر سبک چیبه دلم مونده بود اما ه زایچ  یلیحسرت خ  درسته
  یقط غرور و پاک داشتم ف میخوب ی ل یخ  یها تیوارد بشم وگرنه من موقع یا گهید یاز راه ها ایباشم 

 خدشه دار کنم  خواستمی دخترونمو نم

  هیشدم چه قدر شب رهی بودم خ دهیکه کش یبه عکس   یکه کرده بودم نگاه کردم با ناباور  یطراح  به
 ماهانه   یحالت چشما

توش غرق شده بودم که دستام به شکل    نقدریا یعنیحد ممکن گشاد شده بود  نی تا آخر چشمام
 اون به حرکت در اومده بود؟نه بابا  یچشما
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بودم نگاه کردم   دهیکه کش یبه طرح  ستادیبا نفرت پارش کنم اما ناخواسته دستام از حرکت ا خواستم
 بودم   دهیخوشگل کش

کردم   یع س نمویرو چسبوندم به س  یروم نقاش دمیبالشم گذاشتمو پتومو کش یسرمو رو یآروم به
 تجسمش کنم 

  یخوشرنگ بودن آب یل یداشت چشماش خ یجذاب و خواستن افهیبود ق  یپیقد بلند و خوش ت  پسر
نگاهش  یداشت اما سرد یاومد صورت مردونه با ابهت  یم  افشیبه ق  یو درشت که بدجور  رهینسبتا ت 
 نیبا اخالق گند ا تونهیم یدوست دختر داشته باشه آخه ک دونمیم  دیبع لرزوندیتنه آدمو م یبدجور 

 سازه ب

دارم   یچ نمی بب سایلحظه خودمو در کنارش تجسم کردم که باعث شد چشمام گرد بشه وا هی یبرا
 قبرامونم کنار هم باشه چه برسه به جسمم  ستمیحاظر ن  یکناره اون؟حت گم؟منیواسه خودم م

 واه واه چه حرفا  واه

 ................ 

هم انداخته بود اما من آروم از   یمبل نشسته بودو پاهاشو رو  یرو یبهش نگاه کردم غضب  یسخت به
  یبگم عاشقشم اما دوسش دارم هرچ تونمینم  کردمیگوشه آشپزخونه داشتم به مرد اخمالوم نگاه م 

 ... یبود که پناهم شده بود ول  یبود کس میباشه اون شوهرم بود مرد زندگ 

که  یی داشتنشو داشتم به همه آرزوها یآرزو شهیشدم که هم  یا وارد آشپزخونه دمویکش یپوف
خوب   یهامون نبود همراهه وضعمون که حساب یاز خوش یبودم اما خبر  دهیداشتم رس  تایهمراهه ب

 میبا مشکالت قبل  اسی گفت مشکالت االنم قابل ق شهیم  یهامم بزرگتر شده بود حت  یشده بود سخت
 ست ین

که  ییبه سمت قهوه ها رموی قهوه ساز که بلند شد باعث شد نگاهمو از آشپزخونم بگ کیت یصدا
خوشگل   یل یکه خ  سیخ  یشکالت   کی که توش دوقاچ ک ی نیس  یآماده شده بود برم فنجون قهوه رو تو

 دم یکش ی ق یکرده بودم گذاشتمو نفس عم نیروشو تزئ 

 د یکن یزندگ   ینطور یآخر عمرتون اکه تا  شهی نم ی باالخره که چ یتونیترانه آره م  یتونیم تو
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بود جلوشم   دهیکمرم رس یباال بسته بودمش که تا رو یدم اسب  دمیلخت بلندم کش یبه موها یدست
 یو کمرنگ هم رو حی مل یل یخ شی آرا هیعروسک شده بودم  نهی ع یکوتاه کرده بودم که حساب  یچتر 

 صورتم بود که عاشقش بودم 

 ست ی ازش نترسم لولوخورخوره که ن ای کردم نلرزم  ی برداشتمو سع روینیس

 هیپام بود عادت کرده بودم که با  یپاشنه بلند ده سانت یبند یاومدم کفشا رونی آشپزخونه ب از
که  یبود به خصوص با قد بلند میزندگ   طیشرا رییبه خاطر تغ دیراه برم شا یبلند یکفشا نیهمچ

 شوهرم داشت مجبور بودم که عادت کنم 

کردم   ینکرد سع   یروبه رومون گذاشتم اما اصال بهم توجه یعسل  زی م یرو روی نی نشستمو س شکنار 
 زد ی نم یبود تا خوده صبحم حرف  نیخودم حرف بزنمو سکوتو بشکنم اگه به ا

اما مطمئن   دمیفهمی ازش نم یز ینگاه کردم منکه چ دیدیکه داشت م یدوبله نشده ا یخارج  لمیف به
 نبود  دیدیکه م یخارج  لمیف نیاول نیچون ا گنیدارن م یکه چ فهمهیبودم که خودش م 

الک   هی بلند کرده بودمو  یکه ناخوناشو هالل دمیکش  یکردمو به انگشتا سی خ  یبا زبونم کم لبامو
 براق روش زده بودم نگاه کردم  یا شهیش

 _ماهان

مبل گذاشتمو انداختم سمت   یپاهامو رو دمویکش  ینداد پوف  یصدا زده باشم جواب  واروید انگار
 آروم بازوشو گرفتم  دمویخودمو به سمتش کش یمخالف ماهان کم 

سر   یبرا دادیبودم جون م شی ا چهیماه یها نهیداشت عاشق س یا دهیو قلمب یعضله ا یبازوها
 کردن اما خب درسته داشتمشون اما ازش محروم بودم   هیگر ریدل س هیگذاشتن روشو 

 ی _ماهان

  یکوتاه کرده بودم کم یموهامو که چتر  دیتوهم کش  شتریاخماشو ب یفقط کم دمینشن یجواب   بازم
 اطرافاش بلندتر بودن که باعث شد کالفه بزنم پشت گوشم که نرفت دوباره برگشت تو صورتم 

 ؟یدی_چرا جوابمو نم 
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بهم بفهمونه که   خواستیخاموش کرد انگار م ونویز ی برداشت تلو  زویم یل روخم شد کنتر  ماهان
 به حرفام گوش بده  خوادیم

 کردم  ینگاه ک یبه ک  دمویکش یپوف

 برات درستش کردم  یدوست دار  سیخ  کیبودم ک دهی_از مامان شن 

  یشدمو رو کیبهش نزد گهید  کمی مبل  یزدو چشماشو بست و سرشو چسبوند به پشت  یپوزخند
 بگه یز ی که بازهم باعث نشد چ دمیکش یبازوش خطوط نامفهوم 

 ؟ یحرف بزن   ییخوا  ی_نم

 رفتم؟  یآبرو ایسوختم؟ ی_درباره زندگماهان

ازش فاصله گرفتم  یپسش زدم کم ع یکه سر نیپا  دیقطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چک هی
 دستمو به سمت فنجون قهوه بردمو به سمتش گرفتم 

 شه ید مسر ای_ب

  یموردعالقش نگاه کیبه ک یذره ا نکهیچشماشو باز کردو از دستم گرفت بدون ا یتفاوت یبا ب  ماهان
 قهورو مزه مزه کرد کمی بکنه 

 وگرنه... مینداشت ری _ش

 به سمتم برگرده   کهویحرفم تو دهنم بمونه آخه انتظار نداشتم  هیسمتم برگشت که باعث شد بق به

 دیخریبرات م  یگفتی م  دیمسئول خر نباش به بمی_نگران ج ماهان

بود که دلش  ینکرده بود همون پسره طعنه زن  ریی تغ یچ یمثل قبل بود ماهان غد و مغرور ه هنوزم
 کار داشت  نیا یبرا یشتر یب  یکنه به خصوص که االن بهانه ها ر ی آدمو تحق خواستیم

دختر  گهیمن االن زنش بودمو اون شوهرم و از همه مهمتر من د نکهیکرده بود ا ریی تغ زیچ هینه  اما
 هم از نظر رفتار  یمال  تیسابق نبودم هم از نظر موقع
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 شدیتو بود االن آب م  هیجا یا گهیهر کسه د یکنارم نشست ییتو با چه رو دونمی_من نمماهان
 ن یتو زم  رفتیم

 کردم بغضمو قورت بدم که موفق هم شدم یسع

 ؟ یدار یدن برنم_دست از طعنه ز

 برات طعنس؟  قتیحق  انیطعنه؟چرا ب  یگیم نا ی_طعنه؟تو به اماهان

که  یسی خ  کیبه ک  دیموهاش کش یتو یگذاشت کالفه دست ینیس یخم شدو فنجونو تو ماهان
داخلش با    اتیکه محتو نیبرداشتو پرت کرد رو زم  روی نیدستش س هیکرد با  یدرست کرده بودم نگاه 

 هی ینطور یگرفتم بار اولش نبود که ا غمویج یهم بستمو جلو یشکست چشمامو رو یبد یصدا
 شکوند یم رویزیچ

 گفت:  یا زانهی آم دیاز کنارم بلند شد و با لحن تهد ماهان

دختر   یا گهید زینه چ یمن تهی تو فقط زن فرمال امیکوتاه م یکه کرد ی_فکر نکن در برابر کار ماهان
 ی شیو تو هوو اون محسوب نم  مهی خونه شد زن اصل نیکه وارد ا یا گهید

روشو ازم گرفتو به سمت پله ها رفت که بعد از   یتفاوت ی بهش نگاه کردم که با ب  میاشک یچشما با
 در اتاقش بلند شد دنیمحکم بهم کوب یصدا هیچند ثان

  ینیس یو برداشتمو تو بزرگش یها  کهی ت  یها رفتم خم شدمو به آروم شهیبغض به سمت خورده ش با
 انداختم

که باعث شده بود من االن  یختم بشه اونم با ماهان کس نجایبه ا میزندگ کردمیوقت فکرشو نم  چیه
 مرگ کنم یجون بدمو آرزو  شتریب شدیسردش هربار باعث م  یرفتارا نیزنده باشم هرچند با ا

 .................. 

 کم؟ یمن پ ن؟مگهی_د آخه چرا من افش

   یکن مونمیپش یتون یغر نزن ترانه بهت گفتم نم نقدری_انیافش

 ...بذار من نرم کنمی _خواهش م
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 ی کن یم  یتنبل  نقدریچرا ا یگردی برم نیبا ماش  یر یم نی با ماش وونهی_دنیافش

 ی پرو ش  یادیتو ز خوام ینم کنمینم  ی_تنبل 

حسابارو   یه هابودو داشت برگ سادهیوا  شخونیپشت پ کهی بهم نگاه بکنه درحال  نکهیبدون ا نیافش
 کرد  یتکون دادو تک خنده ا یبه نشونه منف یسر  کردیچک م

  فرستادمیتورو نم  شیکه تو ببر کردی خودش سفارش نم ارو ی نی...اگه اشمی_نگران نباش پرو نمنیافش
 داره  کیما خودش پ   کیبه قول خودت بوت

 ده؟یجد  شناسه؟نقشهیمنو از کجا م اروههی نی_اصال ا

 د یخند  دید افمویق نکهیباشه اما نتونست چون هم   ینگاهشو باال آورد خواست جد نیافش

 اخراجت کنم؟  ای یر ی_منیافش

 باال انداخت  ی الیخی با ب یچپ نگاش کردم که شونه ا چپ

 زنهیم ینگاه چه چکوچونه ا میقد ی_کارگرم کارگرانیافش

 تو صورتم دیحرکت شالمو کش هی با  سادیدور زدو روبه روم وا شخونویحرص بهش نگاه کردم که پ با

 کردم   یبرو شوخ شهیپوستت خراب م اری _جوش ننیافش

 دادمیانگشت اشارمو روبه روش تکون تکون م کهیدرحال   یا زانهیآم  دیمرتب کردمو با لحن تهد شالمو
 گفتم: 

 ؟ یدیفهم کنمی کارو م نیکه من ا هی بار نی آخر نویاول نی_ا

 بهم داد دارویبه نشونه باشه تکون دادو جعبه خر  یبحثو تموم کنه سر   نیا نکهیا یراب نیافش

 آدرسم که برات اس کردم برو آژانس دم مجتمع منتظرته ا ی_بنیافش

 ؟ ی_آژانس گرفت

 ؟ یبر  اده یپ  ییخوای_منیافش
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کردمو با   یبود ازش خدافس  یچه قدر پسرخوب ولیبه نشونه نه تکون دادم ا  یسر  دمویکش یپوف
 خارج شدم   کی از بوت دایخر سهیک

 داره میاوف نگاه چه خون سادیآدرسشو گفته بود راننده وا نیکه افش یخونه ا یرو روبه

 گردم یمن االن برم دیباش نجای_آقا شما ا

 _چشم خانوم 

  فونیسمت آشدمو به  ادهیپ ن یدستم بود از ماش یکه تو  ییدایخاموش کرد با خر نوی ماش راننده
من به گوره  دمیکش  یپوف یحوصلگ   یبود رفتمو دکمرو فشار دادم با ب الیکه دم و یبزرگ یر یتصو

 خدا یا ارهیبشم االن سامان بفهمه دمار از روزگارم درم کیباشم که پ دهیسامان خند

 نیببرشون تو اما نتونستم ا ای خودت ب شعوریباز شد خواستم دوباره زنگ بزنم بگم ب یکی ت یبا صدا در
آقا   نیا یدایاون مغازه توسط خر یکرده بود که نصف درامدا حتمی نص یکل نیکارو بکنم چون افش

 نپره  مونیمشتر نیمراعات کنم که ا  یحساب  دیبا چرخهیم

به باغ بود شدم اوف چه قدر باصفا بود خدا انگار پارکه   هیکه شب  یبزرگ   اطیبا پا باز کردمو وارد ح درو
 نجاس یچه قدربوته گل و درخت ا نی بب

  کردمیبا لبخند به اطراف هم نگاه م داشتمیشده قدم برم یجاده سنگ فرش  یکه داستم تو نطوریهم
 بهشت بود خوش به حال صاحابش نهیع  نجایا

که روبه روم بود پارک شده بود نگاه  یرنگ  دیکه گوشه باغ کناره ساختمون بزرگ سف ین یدو تا ماش  به
 ن یبب ناشویقرمز رنگ اوه ماش یآکورا هی  یک یزرد رنگ بود اون   سی جنس  شیک یکردم 

  نیو محترمانه تر نیکردم بهتر یشدمو سع  الیخ  یبرام آشناس اما ب یکم سهی جنس کردمی م احساس
 تا درست حرف بزنم آبروم نره  نمیره هم بچ که بلد بودمو کنا  یجمالت

وصل   یبه در ورود  یمتر  هیبا فاصله  رفتوی باال م رهیدا  میکه به صورت ن یرنگ  دیچندتا پله سف یجلو
 درو باز کنه؟آخه... دینبا  نجاسیکه صاحب ا ینیاالن ا یعنی سادمیوا شدیم

 خدا... یا
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داخلش چه  یعنیداره  ییو نما  اطیح  نیهمچ هی  یوقت سادمیدر وا یپله ها باال رفتم روبه رو از
درگاه  یکه تو یکس دنینگاهمو باال آوردم با د نکهیخواستم زنگ بزنم که در باز شد هم   ه؟یشکل

برام   نیافش یپوزخند باز شد باعث شد کم کم حرفا هیگوشه لبش به   یچشمام گرد شد وقت سادیوا
 اضح بشه  و

بودو   ستادهی روبه روم ا  نهیدستم محکم فشار دادم اما اون برخالف من دست به س یتو دارویخر سهیک
 کرد ی بهم نگاه م

 به ساعت دستش نگاه کردو گفت:  ماهان

 شه ی_فکر کنم گفتم قبل از ساعت پنج االن ساعت شماهان

 : دمیاز جانبش باشم با خشم غر  یمنتظر حرف نکهیهم فشار دادم بدون ا یلبامو با حرص رو چشماو

 رسه؟ی بهت م  یکارات چ نی_از ا

آدرس   شهیوقت الزمت م هی ین ی بذار خونمم بب یدید  نمویگفتم تو که شرکت و ماش  یچ ی_هماهان
   یخونمم بدون

با خشم  ارهی ول در مپولش ترا  فیداره از تو ک دمیخشم چشمامو باز کردمو بهش نگاه کردم که د با
 و بهم نگاه بکنه ارهیسرشو باال ب یسوال یانداختم جلو پاش که باعث شد با چشما دارویخر

 : دمیدندونام غر هیال از

 _تو...تو...

زد نگاه سردشو باال آوردو بهم   یکردو پوزخند یپاش انداخته بودم نگاه یکه جلو ییدایبه خر ماهان
 نگاه کرد 

 داره یادب یب  کیبگم که چه پ نیباشه به افش ادمی_ماهان

تو بود   یبه خاطر اصرارا کنمی اون مغازه دارم کار م یفقط تو ستمی ن نیافش کی_محظ اطالعتون من پ 
 ی پسره از خودراض نجامیکه ا

 حرسش بدم گفتم:  یکه بتونم حساب   یطور  ی ول یبه کمر با لحن طلبکارانه ا دست
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 درسته؟  ین یمنو بب ینطور یا یخواست شهیم_معلومه زود زود دلت برام تنگ 

 به نشونه متاسفم تکون داد  یزدو سر  یپوزخند صدا دار  ماهان

 ی ضعفاتو بپوشون  یتونیم ینطور یکن ا ی باف  الیخودت خ  یبرا  نطوری_خوبه هم ماهان

 بدبخت  دهیتازه به دوران رس  چارهیب  ی_ضعفو که شما دار 

 لحن سرد گفت:  هیبرم که با  نیبا نفرت ازش گرفتم خواستم از پله ها پا رومو

 کنه یم  رونتی ب یبا اردنگ  نیچون افش کیبوت  ی_بهتره برنگردماهان

 کرد یم تمیاذ  یحرفاش داشت بدجور  یندادم ول  یتیاهم

 ی کن یگر کار  گهید هیجا هیاالن بگرد  نیاز هم یشیکار م یکارتو که بدم از کار ب  نی_گزارش اماهان

دستمو به سمت اشکم بردمو  نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی  ستادیاز حرکت ا پاهام
 پاکش کردم با نفرت به سمتش برگشتم

 ؟یر ی گ یکه خوردش کردمو ازم م ینیماش  شهیانتقام ش یدار  هیچ ییبه تمام معنا  یعوض هی_تو 
 بدبخت؟خب بگو تا خسارتشو پرداخت کنم 

 گفت:  یا زانهیآم ر ی نگاه تحق هیبا  ماهان

 ؟یخسارت منو بد  صدتومنیکه حاال س  یحسابت دار  یتو ونمیلیم هی _آخه جوجه تو ماهان

تر   ظیتعجب کردم که باعث شد اونم بفهمه چون پوزخند گوشه لبش غل هیگرد شد انقدر ضا چشمام
صدتومن    یخواستی؟میخورد کرد دویپرا شهیش یترانه خانوم فکر کرد هیشد دستامو مشت کردم چ

  یآخه چرا جلو یموندیهزار تومن بود باز تو توش م  صدی تومن باشه؟خب خنگ خدا اگرم س ستیدو
 ی خونیم  یکور  یالک الغوزی نیا

  شهیهم نجایدره ا نینهــــا از مغازه افش نجایاز ا رونیب  یبر  ن یپا ی_بهتره خودت سرتو بنداز ماهان
 به روت بازه  
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  داشیلگد به خر هیبه سمتش رفتم   نیانداختم زم فمویاز شدت خشم فوران کردم ک دمیکه د نگاهشو
دندونام   یبردمو با نفرت از ال  قشیدستمو سمت  سمیزدمو انداختمش اونور تا بتونم روبه روش وا

 : دمیغر

 ... خوادیدلت م  نقدریکه ا یعاشقم شد ستمیاطرافت ن یدخترا نهی_حرف دهنتو بفهم من ع

بگم چون   یچ خواستمیحرفمو نتونستم ادامه بدم اما فکر کنم ماهان خودش گرفت م هیبق  کهوی
 تر شد زانهیرآم یتحق  افشیق ینگاهش سردتر ول 

 _من عاشق تو شده باشم؟من به خونت تشنم اون وقت دلم بخواد...ماهان

 یبشم برا الی خیکردم خجالتمو کنار بزنمو ب  یدستش مشت شد سع هیسکوت کرد کم کم  خودشم
رفتم  که باز صداش باعث شد خدشه بندازه رو    نیزدمو از پله ها پا فمی به ک یفرار از اون صحنه چنگ 

 اعصابم

خودم البته نه شرکت   شهیپ ییایب  یتونیم یاگه دنبال کار گشت  یشیاخراج م_مطمئنم امروز ماهان
 نجا یا

تفاوت تر   یبهش کردم که باعث شد فقط لحنش ب یز یکردمو به سمتش برگشتم نگاه نفرت انگ توقف
 از قبل بشه 

فکر کنم   کیاون بوت  یسه برابر حقوق تو تو دمیبهش م میپول خوب گردمی_دنبال خدمتکار مماهان
 ی بد اتتوی خرج یباشه که بتون  یقدر اون

چه برسه به   یخونرم ندار  نیا اقت یل  یتو حت عشوریخدمتکارت بشه پسره ب  ادی_برو بگو به عمت ب
 داشتن خدمتکار 

 بخرم  گهید یک ی  خوامی م ادیازش خوشم نم ادی تا بدمش به تو ز  ییخوای_مماهان

 بابا  یا دیکشیداشت پولشو به رخم م باز

  دنتید  امیهر روز ب  دمیخودم قول م نهیشیاونجا حتما به دلت م یبخر   یکی قبرستون  ی_بهتره بر 
 یندار  اقتیآخه ل ارمیبرات م ختمی که توش آب ر شو یالبته نه گالب خالصا بطر ارمیبرات گالب ب
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 زد  یپوزخند ماهان

اصال   یبخر  که گالب ذارمینگران نباش برات پول م ییایم ی_بگو پول ندارم گالب بخرم چرا قدماهان
 ؟یدار  ی آب معدن دنیپول خر

باعث نشد از    دیکه صداش به گوشم رس نباریبلند ازش دور شدم ا ینفرت رومو ازش گرفتمو با قدما با
 از اون جهنم دره خارج بشم خواستیفقط دلم م سمیحرکت وا

 که بتونم بشنوم داد زد:   یبلند یبا صدا ماهان

  شهیخودش بسته م هیبرق یدرو ببند یزحمت بکش خوادی _نمماهان

دادو دوباره    یکی ت یمشت کردم درو باز کردمو با نفرت محکم بستمش که صدا شتر یخشم دستامو ب  با
دادو   یا گهید یدوباره گرفتمشو بستمش اما بازهم صدا کردم یباز شد از شدت خشم داشتم فوران م

که  دیصداش دوباره به گوشم رس شهیخودش آروم داره بسته م دمید سادمیباز شد روبه روش وا
 زنهیداره حرف م فونیآ یتو  دمیهمف

درا  نیو تا حاال از ا یاز پشت کوه اومد دونمیاضافه شد م تونی_کر بودن هم به صفات عالماهان
 زم ی درا هوشمندن عز نیاما ا یدیند

 : دم یگفت که حالم ازش بهم خورد با نفرت غر  یچنان با لودگ زمویعز

 به درک   دی _خودتو درتو پوالت بر

 نیرفتمو سوار شدم خواستم درو محکم ببندم اما خب با خودم گفتم ا  نیبا خشم به سمت ماش بعد
 درو آروم بستم نیکرده به خاطر هم  یبدبخت چه گناه

  کردی منو اخراج م نیافش دونمیکردم؟می ر مکا  یهم بستم حاال چ یچشمامو رو ن یبه راه افتادن ماش  با
 ی چیه گهیرفتار کردم د یثابت مغازش چه طور  هیپا ی با مشتر  دیفهم یاگه م

 کردم  یباز   یانداختمو با انگشتام کم نی پا سرمو

 نگران باشم   د یگزارش بده آره نبا نینکنم اونقدرهاهم نامرد باشه که به افش فکر

 .................. 
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شدمو به طبقه دوم رفتم    یبرق یشدمو سوار پله ها یرانندرو که حساب کردم وارد مجتمع تجار  پول
کردم خونسرد باشم اصال از کجا معلوم که ماهان به   یبه راه افتادمو سع نی افش کیبه سمت بوت

 ده یاغ بعبهش نگه هرچند از اون پسره گنددم یز ی اصال چ دیزنگ زده باشه؟شا نیافش

برام اومد که باعث شد اخمامو    ییپوزخند بهم نگاه کرد چشم وابرو هیبا  رایکه شدم سم کیبوت  وارد
 کنه؟ یم  نیچرا داره همچ نیببرم توهم ا

 _ترانه 

  جادیتنم ا ی تو یف یباعث شد لرزش خف  زدیداشت صدام م  تی که با عصبان نی افش یصدا دنیشن  با
 باشه مدهی نکنه فه یصدام بزنه وا  ینطور یبشه تا حاال سابقه نداشته ا

 نگران باشم دیکردم آره نبا ریکه چرا د هیعصبان   نیبه خاطرا دیباشم شا  نیکردم خوشب یسع

 هیکاغذ  یتوهم رو  یداره با اخما دمیکه د سادمیروبه روش وا  دمیکش یق یسمتش رفتمو نفس عم به
 سهینوی م ییزایچ

 _سالم

 که برام نوشته بودو به سمتم گرفت:  یچک تیجواب سالممو بده با عصبان  نکهیبدون ا نیافش

 ی بر   یتونی_منیافش

نگران سرمو باال آوردمو بهش   یو چشما یتعجب چکو از دستش گزفتمو بهش نگاه کردم با ناباور  با
 نگاه کردم 

 ؟یحساب کرد هی_باهام تسو

مغازمو بپرونه بازهم  یها یمشتر  نیاز مهمتر یکیکه باعث شده  روی_مغز خر نخوردم کسنیافش
 کار کنه  نجایبذارم ا

پسر   نی افش کردمی م یشغلم هرکار  نیحفظ ا یبرا دی با نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 دادمیاز دستش م دینبا دادیبهم م میپول خوب  کردیبود درکم م یخوب   یلیخ

 کردیم رم یتحق  یچه جور  نمدو ی...نمزدی باهام حرف م یاون چه طور  یدون یتو نم   نیافش ی_ول
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 کنه؟یپرت م  دارویخر  ؟آدمیکش ی_تو خجالت نم نیافش

 کردن  فیتعر رویهمه چ یکردم پس جناب اغده ا بغض

 نیافش یخبر ندار   یچی _تو از ه

 رفت همزمان هم گفت:  گهیسمت د هیروشو ازم گرفتو به   یتفاوت یبا ب  نیافش

گفتم که اون  ارمی در ب نجایاز ا مو یپول زندگ  دیجوونم که با هی_ببخش اما مجبورم ترانه من نیافش
 اون برام جور کرده  گموید ی هایاز مشتر یلیخوش حسابمونه خ یمشتر 

 اخراجم؟  یعنی_

دستامو  شدی از قبل م شتریاشکام ب زشیبه شنشونه آره تکون دادو رفت هرلحظه ر یبا غم سر  نیافش
 دلم شروع کردم به فحش دادن  یچشمام تجسم کردم تو یماهانو جلو افهیبا نفرت ق  مشت کردمو

  نکهیانداختم قبل از ا فمی چکمو برداشتمو داخل ک نیغرورم خورد شده بود به خاطرهم یاندازه کاف به
 د یبه گوشم رس  نیافش نیغمگ یخارج بشم صدا کیاز در بوت 

 من هستم روم حساب کن ی... کمک خواستینداشتم ترانه...ببخش خواهر  ی_چاره انیافش

 دم یباال کش  موین یسمتش برگشتمو ب  به

 هیمن   خوادیوقت نم  چیکه ه امهیدن رهی ... تقصستیاون پسره هم ن ری...تقصستی تو ن ری _تقص
 نفس راحت بکشم

افتادم که باز اخراج   یم نیا ادهیفکر نکنم اما هربار که  یز یکردم به چ یخارج شدمو سع کی بوت از
 شد یترو حالم بدتر م  نیدنبال کار بگردم بغضم سنگ دیشدمو با

 خونه خداااااااااا گشتمیبرم یحاال چه طور  یاغده ا دهیازت نگذره پسره تازه به دوران رس خدا

 ............... 

 _ماهان توروخدا...برو عقب 

 بردو نعره زد:   ورشیبه سمتم   یغضب ماهان
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 ؟ ی_کجا بودماهان

 رفتم   میکه داشت یوچهارنفره ا  ستیب  ینهارخور  زی فرار کردم به سمت م عیزدمو سر  یغیج

که  یطور  شدیترسناک م افشیق یل یمواقع خ نجوریا  کردمینگاه م  شیغضب افه یترس داشتم به ق با
 افتاد  یآدم به غلط کردن م

 بود  کرده رییتغ  میزندگ ط یوقت بود شرا  یلیخ

 ؟ یترسینکردم پس چرا ازم م یکار  یگی_مگه نمماهان

من از اونورش فرار   زدی دور م زویچون تا م ارهیبه چنگم ب نجایا تونهینم دونستمیم دمیچسب وارید به
   کردمیم

 ...نترسم ییخوای ...میزنی_تو...تو م

که حساب کار   کنمی ندارم فقط گردنتو خورد م تی کار  نوریا ای...بی_خودت سابقتو خراب کردماهان
 ی دلت بخواد بکن  یکه هرغلط  یستی ن یتو دختره هرزه ا گهیکه د ادیدستت ب

از ترس نفس   شدویم  نیبه شدت باال پا نمیشدن س ر یهم بستمو اشکام سراز یمحکم رو چشمامو
 ادهی یتهمتاشو بدم اما وقت نیجواب همه ا  خواستیدلم م ارمیدووم ب  تونستمینم گهید زدمینفس م 

 شد یم خیافتادم مو به تنم س یبود م دهیکه د ییصحنه ها

  ری زنشو از ز  تونهیکه نم  زننیبهم طعنه م گهیاحمـــــــــــــق دو روز د ی_تو االن صاحاب دار ماهان
  ستمیاون جمع کنه به وهلل من امشب تورو نکشم مرد ن نویا

 عیسر انهی حرکت وحش هیبلرزم با   شتریکه باعث شد از شدت ترس ب دیکوب  زی م یرو  یمحکم مشت
سمتم  هیکار باعث شد  نیبهم نخوره خودمو کنارتر بکشم که ا  نکهیا یهول داد که باعث شد برا زویم

تا فرار   نمکنار بز  زویزور زدم م  یهرچ  ادیکه آزاد بود به سمتم ب یاز سمت یبسته بشه و اونم با نامرد
   دیکنم اما نشد زورم بهش نرس 

 زجه به سمتش برگشتمو هق هق کردم  با
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کتکم  گم یتوروخدا...به خدا به داداشم م یماهان...تو دست بزن نداشت دمیم حی _بذار برات توض
 ی زنیم

 ؟آررره یترسون یم  رتتیغ ی_منو از داداش ب ماهان

 : دیصورتم غر  یتش بردو توصور یبردو محکم موهامو چنگ زد صورتمو جلو  زیسمتم خ به

متقبل شد؟   ویکه زده بود ییهمه گندا یهمون داداشت نجات داد؟ک یدستوپا  ریتورو از ز ی_کماهان
 ؟هـــــــــــــــا؟یمشت سنگ دفن نشده باش هی ریباعث شد االن تو ز  یک

 کنم  هیگوشام بذارمو گر یکه زد باعث شد وحشت زده بلرزمو دستامو رو ینعره ا با

حرکت منو پرت   هیصورتم زد با   یتو یل یس هیچسبوندو دستشو باال بردو  واریمنو محکم به د ماهان
 بکنم یاز درد ناله ا ایکه باعث شد کمرم بخوره به صندل نیکرد رو زم

درد وحشتناک کمرم بشمو عقب عقب   الیخ یشد ب سمت کمربندش برد که وحشت زده باعث  دستشو
 برم 

  کردمی و کبودت م اهیازهمون اول س دیپا بذارم رو شرفم و دست روت بلند کنم...با یکن ی م ی_کار ماهان
  ینطور یتا االن ا یخوردیفقط م ی دستوپام تا جون داشت ری ز گرفتمتیم مونیهمون شب عروس  دیبا

 ی ار ی گند باال ن

 دم یم حی توض _نزن ماهان...بذار برات

 زجم باالتر بره  یبه کمرم که باعث شد صدا دیحرکت محکم کوب هیکمربندشو باال بردو با  ماهان

 من اونجا نبودم  گم ی_نزن نامرد...دارم م

شکمت   یبچه تو  نیاز منه...ا نی...ای...تو که تو اتاقش نبودی_عمه من اونجا بوده تو که نبودماهان
 حتما ماله منـــــــــــــــــــه

محکم   ی بکنم با ناتوان یبه کمرم که باعث شد از شدت درد ناله بلند دیعقب بردو محکم کوب پاشو
 پاشو گرفتمو زار زدم: 

 ...اشتباه شده ماهان...به خدا اشتباه شدهدمیم حی _نزن...بذار برات توض
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 : د یباال آوردو با غضب تو صورتم غر خم شد رو صورتمو چنگ زد تو موهام سرمو ماهان

قبول  میکی نیبه گردن گرفتم ا سادمویوا یکه زد یگند یکیاون  هیچون پا ی_فکر کردماهان
بهت نشون   یدختره هرزه؟ امشب اگه چالت نکنم چنان مردونگ  یکشیاسم مادرو به گند م کنم؟چرایم
 ی مرگ کن  یصد بار آرزو یکه روز  دمیم

محکم   ارویدر رفتم صندل  عیخواست دوباره بزنه تمام قدرتمو جمع کردمو سرموهامو ول کرد  نکهیهم
اما   کردمیالتماسش م  زدمویزجه م یبلند یبا صدا نی زم  یپرت بشه رو شدی که باعث م زدمیکنار م 

 کرد ی گوشش بدهکار نبود همچنان دنبالم م

راه افتادمو زانوهام محکم خورد به لبه پله ها اما  ونیچندبار هم م یباال رفتم حت یپله ها با هول  از
 شد یم خی مو به تنم س ارهی سرم م یی چه بال فتمیافتادم که اگه به چنگ ماهان ب یم نیا ادهی یوقت

درو محکم زور   یخواستم ببندمش پاشو گذاشت ال نکهیبردم درشو باز کردم هم   ورشیسمت اتاقم  به
 کردم یلتماسش ما زدمویزد اما من با زجه فقط زور م 

 ...من زنتم ماهان توروخدا یهست ی ...االن عصباندمیم حی _به خدا اشتباه شده ماهان...بذار برات توض 

 نعره زد:  یوحشتناک یبا صدا ماهان

  ذارمیترانه...نم  گذرمینم یکی نیاز ا گهید ؟نهیحامله ا گهید یک یاز  ی...زنم ؟ی_زنمــــــــــــماهان
 ؟یفکر کرد ی...درباره من چکنمیم  یخودمو معرف رمی بعد م دمی...امشب خودم جرت میزنده بمون 

 آرررررررررره؟  م ینیزم  بیس یفکر کرد

 زشته توروخدا  شنونیها م هی_داد نزن ماهان صدامونو همسا

 ؟ یشکمت چ  یبچه تو یعوض  ست؟دخترهیزشت ن  ؟اونیچ یکه تو از من برد یی_ابروماهان

 ن یحرکت درو به شدت باز کرد که باعث شد پرت بشم رو زم هیره زور زدم اما با هق هق زار زدم دوبا  با

چون دستشو   اوردیماهان هم کم ن رشیخودمو انداختم ز  دمویبه سمت تختم دو عیسر ومدمین کوتاه
 ته رفتمیم شدموی خودم جمع م یتو شتریاما من ب  کردیم دمیتهد  کردوی همش دراز م
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  نیجاش نشه به خاطرهم  ریز نیگنده هست که ا  یماهان اونقدر  کلیه دونستمیدونفره بود م تخت
 جام امنه  نجایتخت بود که ا المیخ

هضم   رقابلیبرام غ شدیحاملم اصال باورم نم  شدیشکمم گذاشتمو زجه زدم هنوز باورم نم یرو دستمو
 چندماه   نیاتفاقات ا یبود حت

  دیشوکر برق که به گوشم رس یشد اشکام خشک بشه دوباره صداباعث   دمیکه شن یوحشتناک یصدا
 شد   شتری لرزش تنم هرلحظه ب 

 کنمیپاک م  نیزم  ینحستو از رو هیخودم سا مونهینم  نیازت رو زم یاثر  گهی_امشب دماهان

 شد با وحشت عقب عقب رفتم  خم

 کارو نکن  نی_نه ماهان...ا

 خشکت کنم؟  ا ی رونی ب ییای_مماهان

 ...تورو خدا ینبود ینطور ی_اونو بذار کنار ماهان...تو ا

 روووووووون یب ا یبشم *"ب ینطور یا یکرد ی_خودت کار ماهان

شد دسته شوکرو دراز کردو به سمتم آوردو منم   شتریدستش لرزش تنم هرلحظه ب یترس شوکر تو از
 زدم:  غیپشت سرم خوردم با وحشت ج   واریبه د نکهیعقب عقب رفتم تا ا شتریب

نشو شوکرت روشنه...بخوره بهم  وونهیماهان...توروخدا ببرش عقب...ماهان د ادی_داره نفسم بند م 
 توروخدا ماهان رمی میم

 زدم:  غیتر شد با زجه ج  ک یبهم نزد نکهیهم

 رون یب   امیم  خورمیببرش عقب قسم م رونیب  امی_م

  دمیتخت خز ریبا هق هق و لرزش تنم ز نیحرفش شوکرو عقب برد به خاطرهم   نیا دنیبا شن ماهان
خودم جمع شدمو دستامو باال    یتو دمیلرزیبه شدت م کهی گوشه تخت درحال رونی اومدم ب نکهیهم

 سرم گرفتم 
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برات کم گذاشتم   ی؟چ ییچشمورو یب نقدرینبود؟آخه تو چرا ا یکاف یبه گند کشوند  موی_زندگماهان
  یبار دست روت بلند نکردم فکر کرد هیبار فقط  هی یکه کرد ییذاشتم؟با وجود اون کاراکم گ یهان؟چ

 ؟ یبکن  ییبخوا  یهم خونه داداشته که هرغلط نجایا یکرد ه؟آره؟فکریخبر

لرزش و ترس تنم  افشیق دنیروبه روم خم شد چنگ زد تو موهامو سرمو باال آورد با د ماهان
 شد یم شتریهرلحظه ب 

 گهید یک ی اد؟شوهرتیسرت م ییکارت چه بال نیبا ا یآره؟با خودت فکر نکرد یخواستی _بچه مماهان
 آره گهید ی ک یبچت از  یباشه ول 

 خورم یماهان...اشتباه شده قسم م یکن یاشتباه م  ی_به خدا دار 

توشو دراوردو کشورو پرت   یالیتمام وسا رونی با خشم باز کردو آوردش ب رویکناره پاتخت هیکشو ماهان
باال بره   غمیج یکه باعث شد صدا گهید لیخورد به وسا یوحشتناک یسمت که با صدا هیکرد 

 رم یهمزمان دست اونم باال رفت که باعث شد خفه خون بگ

 کرد باز چنگ زد تو موهامو سرمو جلو آورد دایپ  شویبرگه آزما  یبرگه ها گشت وقت  نیب ماهان

 نه؟  ایتوهه ناکس هست  شی جواب آزما نینه؟ ا ایهست  یاسم توهه لعنت نیه؟ایچ نی_اماهان

 امکان داره اشتباه شده باشه  ی_چرا هست ماهان...ول 

لحظه به   هی یخودم جمع شدم برا یبا هق هق تو دی موهاش زد دور اتاق چرخ یتو یچنگ ماهان
 یبرد و همزمان صدا  زیرگشت و به شکمم نگاه کرد نتونست تحمل کنه و دوباره به سمتم  خسمتم ب
 نکرد  یمن عرش خدارو لرزوند اما خدا کار  یناله ها

 .................. 

  رفتمیم ی به سمت مقصد نامعلوم  داشتمویخودم قدم برم  یاز اشک آروم آروم برا سیخ  یچشما با
زجر   شنی که چه قدر باعث م دی فهمی پام م یاول زده بودن کاش تاوالپاهام از پس راه رفته بودم ت

  شتریتا تعدادشون ب زدنیصدا م گشونوید یکمتر دوستا کردنوی مراعات م کمی  دیشا ینطور یبکشم ا
 شهب
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نگاه کردمو به  یبه شغل نهم   دمویکش یآدرس هشتم هم خط یرو یدیکرده بودمو با ناام بغض
 شدم  ره ی که داشت خ یآدرس

  روزیکنم د دایپ یکار درستو حساب  هی تونمینم یی جا چیاما ه گردم یروزه دارم در به در دنبال کار م سه
 هیازش خواست که  تیداداشم اومد دم خونه طلب پولشو کرد داداشم با مظلوم هیاز طلبکارا یکی

 زدش   خوردیمشتولگد تا م ریبهش فرصت بده اما اون نامرد داداشمو گرفت ز گهیمدت د

  یم ادشی  یکه وقت  زدیبه سرم م ییفکرا هیاوقات  یکار کنم گاه یچ دونستمی نم  اوردمیکم م داشتم
 یطور  هیافتم  یداداشمو زندان م ادهی یاما وقت خوردم یحرص م یهم کل شمیافتم هم سرخ م

  شدمیم

به بعدشم حفظ   نجایکردم از ا حفظ  مویسال پاک نهمهیاشکامو پاک کردم ا دموی به چشمام کش یدست
 کنم یم

داشتم  شرو یدر پ یادیراه ز نیبه خاطرهم   رمی بگ نینداشتم که ماش یگذاشتم پول فمی ک یتو آدرسو
 پاها  نیبا ا یول

 جلو دادم نمویصاف کردمو س  دمویخم یباشم شونه ها یکردم قو یکردم اما سع بغض

  یمثل تو پشتمه درسته سخت  یکی نکهیبه خاطرا دیتنمو بلرزونه شا تونهینم  یباد  چیدخترم ه من
 زود داره اما سوخت و ساز نداره  ای  ریحاال د یدیاما مطمئنم باالخره درمونشم م یبهم داد یادیز یها

 زم یاشک نر گهیکردم د  یپشت دستم اشکامو پاک کردمو سع با

ثمر بود نماز قضا دارد  یدن ندارم تالش ما ب نان دا یزمزمه کردم نا ایلب خطاب به دن  ریز  یآروم به
  مونی سنگ دلند زندگ ای زنندیسنگ م ای  فروشندیسنگ م ا یمن همه  نیاما سفره ما غذا ندارد در سرزم 

 :) کندینم یکار  چیاما ه  ندیبیگذرد خدا م یبه اجبار م  یچه سخت چه آسان ول 

  کنمی ازت تشکر نم میباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم کرمتو شکر خدا عدالتتم شکر بابت زندگ سرمو
 بهت بعد...  زنمیدارم طعنه م  یوقت فکر کن هی ترسمینذار م میناسپاس  هیپا

 دنیزجر کش یعنی یسخت یعنی نیهم  یعنی یبزرگ شدم زندگ گهیو چهارسالمه د ستیمن ب  پوف
هاش   یو بلند  یالمصب چنان پست کنهی جادشون همواره اما ماله ما فرق م  ریها مس  یعضی یبرا
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بعد کارت حل   یخوردی ضربه بد م هیحتما   دیبا یردشون کن  یتونستینم یکه شوماخر هم بود ادهیز
 شدیم

رد تماس   یشماره افتاده روش با دلخور  دنیزنگ خورد با د لمیموبا کهویفکرا بودم که  نیهم یتو
بود سابقه نداشت    دهیازم نپرس یبود اصال حوال  یخانوم معلوم نبود کدوم گور  تایدت بم نیزدم تمام ا

به  دادبرم دم خونشون آخه چندبار پشت سرهم زنگ زدم جواب ن دادیواقعا اما غرورم اجازه نم
 نبود  یهرچند ته دلم راض زنهیشدم بذار خودش زنگ م الی خیمنم ب  نیخاطرهم

  هامویخواستم دلخور نی براش تنگ شده بود به خاطرهم یل یدلم خ دیدستم لرز یتو لیموبا دوباره
 پنهون کنمو جوابشو بدم

 بزنم  یشدم لبخند محو  یجار   یاشکا نیباعث شد ب  طونش یشادو ش  یکه برقرار کردم صدا تماسو

 ؟ یچه طور مطور  ی_سالم خواهر تایب

 دم یباال کش  موی نیب

 یاز ما کرد یادی_چه عجب 

 ترانه به خدا...  دمیم حی _برات توضتایب

 یار یبرام بهانه ب  خوادینم  تاینگو ب یز ی چ سی_ه

 آروم گفت:  یلرزون  یبا صدا  یبه سخت  تایب

 _بابام فوت شده تایب

که از شدت شوک باز مونده بود وسط   یلحظه حس از پاهام رفت سره جام خشکم زدو با دهن هی یبرا
 سادم یکه توش بودم وا یرو خلوت  ادهیپ

اما   زدمیحرف نم چکسی بد بود با ه  یلیبود که سراغتو نگرفتم حالم خ  نیمدت به خاطرهم نی_اتایب
 کنه  رییتغ مینفر باعث شد همه چ هیخب 

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
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 _بابات فوت شده؟

 گفت:  یبه سخت  دیلرزیصداش م  کهیدرحال  تایب

  یذره شده حت هیدلم براش  یول  ست ین شمیپتو شدم ترانه... دوماهه  نهیمنم ع شهیم ی_دوماهتایب
 کتک زدناشم تنگ شده یدلم برا

که بود پدر بود     یاما هرچ خوردی نم یدرد چیبه ه تای ب  یهم بستم درسته بابا یمحکم رو چشمامو
 حاال...   یبود ول تشونیباعث امن  شیسا

 ترانه؟ یی_کجاتایب

 دلم  زهیبه خدا من خبر نداشتم پدرت فوت شده عز تای...برونمی _ب

 گفتم؟ یز یخب مگه من چ  یکنی م هیگر ی_چرا دار تایب

 ...یول  بودمی کنارت م دی...من االن بای...ببخش خواهر امرزتشی _خدا ب

مدت از همه کناره گرفته  نیچون من ا ین یمنو بب یتونستینم یاومد ینداره ترانه اگرم م ی_ولتایب
 بودم  

  تایب یاونم ک کردمی تحمل م دیبا  گرمید یکی  یخودم کم بود بدبخت یها یپاک کردم بدبخت اشکامو
 که جونم بهش بسته بود  یدختر 

 ؟ یکنی کار م یچ رونی _بتایب

 گردم ی_دارم دنبال کار م 

 ؟ یکردی کار نم نیافش کی_مگه تو بوتتایب

 از ته گلوم گفتم:  ییبا صدا یسخت به

 _اخراجم کرد 

 با شک گفتم:  نیبه خاطرهم  دمینشن گهید صداشو
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 ... تای_الو ب

 ه؟ یکراوات یتنته؟با همون مقنعه مشک دی_ترانه مانتو سفتایب

 گرد شد   چشمام

 ؟ی دون ی_آره تو از کجا م 

لکسوز   ن یماش هی دمیباعث شد برگردم که د  دمیشن ابون ی که کناره خ ین یبوق ماش یصدا دنیشن  با
  نیماش  شهیاومدن ش نیرنگ خوشرنگ برام بوق زده خواستم  فحش بارونش کنم که با پا  یمشک

 شد یسمت شاگرد چشمام گرد شد باورم نم

 خودشو انداخت تو بغلمو سفت منو به خودش فشار داد  تایباز شدو ب در

 بود  دهیچه قدر دلم برات تنگ شعوری_بتایب

  نیکه با باز شدن دره سمت راننده و پا کردمیاه مسوارش بود نگ تایکه ب ینی داشتم به ماش مبهوت
 شد یکم کم داشت شاخام سبز م  نهیکه معلوم بود صاحب ماش یاومدن پسر 

 _سالم عرض شد 

که تک خنده مردونه   کردمیاطلس باز شده بود داشتم به بهزاد نگاه م انوسیکه اندازه اق یدهن با
کشوند  نی دستمو به سمت ماش  دیخند  دیتعجبمو د یازم جدا شدو بهم نگاه کرد وقت  تایزد ب یجذاب

 امکان نداشت  نی ا شدیکنترلم دست خودم نبود اصال باورم نم

دره عقبو برام باز کرد و منو سوار کرد منم با همون حالت مبهوت سوار شدم خودشم کنارم نشستو   تایب
 درو بست 

 به ما نگاه کرد   نیداخل ماش نهیاز تو آ بهزاد

 م؟ یکجا بر _خب خانومابهزاد

 زد یلبخند خجوالنه ا دمیبرگشتم که د تایگرد شده به سمت ب  یچشما با

 ه یکاف دیکن ادهی همون سر چهارراه مارو پ میشیمزاحمتون نم  ادی_زتایب
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   دیخانوم آرام منش شما مراحم  هیچه حرف نی_ابهزاد

دارم  دید ی ت که وقتاز بهزاد تشکر کردو به سمتم برگش کردیخوشگلش م   یلبخند که حساب هیبا  تایب
چونم بردو دهنمو   ریکردو دستشو ز یتک خنده ا کنمیگرد شده دهن باز دارم بهش نگاه م یبا چشما

 بست 

 توش  رهی _ببندش مگس متایب

 گفتم:  عیسر نی کم کم به خودم اومدم به خاطرهم تایحرکت ب نیا با

 _تو...با... 

 دم یم حی_بذار خودم برات توضتایب

 بهم نگاه کردو گفت:  نهیاز تو آ بهزاد

خانوم االن    تایتعجب داره که ب نقدریا دیبه اعصاب خودتون مسلط باش  دیکن ی_فقط قبلش سع بهزاد
 من باشن؟ نیسوار ماش

 خدااااااا  گفت یم  یداشت چ نیا رونیبزنه ب   خواستیاز حدقه م گهید چشمام

   کنمی آقا بهزاد دارم کار م ک ینیکل  یکردم؟خب تو دایبهت گفتم کار پ ادتهیترانه  نی_بب تایب

 د یتعجب بهش نگاه کردم که خند با

 میگفت آبدارچ شهیم ییطورا هی_دکتر نشدم تایب

 صدبار بهتون گفتم شما فقط اونجا... نویا دیستی ن  ی_شما آبدارچبهزاد

  وهیو م کی داره که من قهوه و ک ی آشپزخونه پنجاه متر  ه یترانه اونجا  نیبب کنهی م  ی_خب چه فرقتایب
  یول کنمیهم م یا گهیپراکنده د یوقتها هم کارا یبعض  کنمی و درست م نمی چی م زارویچ نجوریو ا

 آشپزخونم یوقتم تو شتریب

 ی ر یگیپوول م دن یچ وهیقهوه درست کردنو م  یتو برا یعنی_

 خودش کاره ترانه خانوم  نمی_خب ابهزاد
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 انداخت  نیسرشو پا یبا شرمندگ  تایب

کارو بهم   نیدارم ا ازیمن کار ن  دن ید یدارن اما وقت یترانه آقا بهزاد خودشون آبدارچ تشی_راستایب
 داد 

چه قدر پسر   کنهیم  شویرو لباشه و داره رانندگ یلبخند محو مردونه ا دمیسمت بهزاد برگشتم که د به
بهزاد اخالقشم جذاب بود چه قدر مرد بود   نکهیبزرگ ا ی ل یاختالف خ هیماهان اما با  نهیبود ع یجذاب

نه به  نیا هاونجا بند کنه تا بهش حقوق بده نه ب تارویدست ب خواستهیقشنگ معلومه که فقط م
 متکبرش  یدوست از خودراض

 ؟یکرد  دای_شما کار پ بهزاد

 گفتم: یلحن طعنه دار  با

 دوست نامحترمتون از خجالتم در اومدن ی_داشتم ول

 شدم  رهی با حرص به روبه روم خ نهیچشماشون گرد شد اما من دست به س تایو ب بهزاد

 چرا؟ ؟اونیگ ی_ماهانو مبهزاد

که خوردش کرده بودمو   یا شهیهم هستن هنوز دارم تقاص اون ش یا نهیدارن...ک فیتشر ی_اغده ا
 کردمی خورد م ششویبهتر ش تمداشیسنگ بزرگتر برم  هیکاش  دمیپس م

 دی باعث شده شما کارتونو از دست بد یکارا نداره...اصال چه طور  نیبه ا  ی_اون که کار بهزاد

  یدادن ماجرا که هرچ حی بدم شروع کردم به توض تارویبهزادو ب یجواب سواال نکهیا یبرا گهید یچیه
نخنده اما  رهیخودشو بگ یجلو  کردیم یسع یو بهزاد گاه خندهیهرهر م  تایب   دمیدیم رفتمیجلوتر م 

 خنده ریز  زدیم  رفتویاز قسمتاشو از دستش در م یبعض

که  شدیو بهزاد باال رفت که هرلحظه باعث م تایخنده ب یداستانم تمام شدن همزمان صدا یوقت
 م یسینویم  یادگار ی میدار ایک واریباش رو د  نارویبشه ا شتریحرص خوردن من ب 

 کلکل... نهمهیحاال ا  ستیواقعا...ماهان اصال اهل حرف زدنم ن  شهی_باورم نمادبهز

 افته یبه کار م شونیزبون دوازده متر رسنی _بله به ما که م
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 بعد به سمت ما برگشت و گفت:  سادیبه نشونه تاسف تکون دادو وا یسر  بهزاد

 م یزنی بعد درباره کاره شما هم حرف م میخوری م نجای_نهارو ابهزاد

 م یشیمزاحمتون نم نیاز ا شتری_بتایب

خودشو به    شتریخوشرنگش ب  یچشماش برداشت که باعث شد چشما  یاز رو شویدود نکیع  بهزاد
 رخ بکشه 

 نم یمادرتونم بب دی خونه...با  رسونمتونی...خودم بعد از صرف نهار م ی_شما مراحم بهزاد

تک خنده   ه یانداخت مشکوک بهشون نگاه کردم که بهزاد با  نی سرشو پاشدو   دیسرخو سف  یکم  تایب
 مینشسته بود نیماش  یحرکت تو  یهمچنان ب تایشد اما منو ب ادهیپ  نیاز ماش

 : دمیپرس  یبا تخس  نهیبه س دست

 نه؟ یبب خوادیصاحب کارته مادرتو چرا م  نیکه االن باور کنم ا ی_انتظار ندار 

باهم    یحساب یدعوا هیبابا فوت شد کاره اونجارو هم ول کردم بهزاد نگران شد اخه قبلش  ی_وقتتایب
کرد  دای که بود آدرس خونمونو پ یبه هر سخت  نیمن قهر کردم به خاطرهم  کردی فکر م میکرده بود

مراسمو خودش   یها نهینصف هز یمنو مامانمو داشت حت  یهوا یپدرم فوت شده حساب  دید یوقت
 اما بهزاد... میل قبرو هم نداشتپو یحت ادد

 درک کردم  شویخوب معن  یلیکه خ  نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

قشنگ معلوم  دمیکشیجلوش خجالت م  یل یخ  یدونیسخته ترانه خودت بهتر م یلیخ  یپول  ی_بتایب
بهم ننداخت   یبارم نگاه بد هی یول  ستیاصال راحت ن نهیشیبا اون لباسا م   نیزم یرو یبود وقت

ازش خوشش   یمارو داشت که مامانم حساب یهوا کردو یبا مادرم رفتارم  یم یبرعکس اونقدر صم 
 کنه ی م ری خ یبراش دعا شاومده و هم

 که قبال نشسته بود برگشتمو بهش نگاه کردم  ییسمت جا به

 قش یبرعکس اون رف هی_معلومه پسره خوب
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تا آخر ماه   یکه حساب  ادهیاونقدر ز رمیگیهم که م یکرده...اون حقوق  یمردونگ یلی_درحقم خ تایب
  دهیم  مونویکفاف خرج 

 بزنه یبه روش زدمو اشکاشو پاک کردم که باعث شد بهم لبخند یلبخند

 خوبه  یل یداشتن خ یحام  یهواتو داره گاه ینطور یمثل بهزاد ا یک ی_خوشحالم که 

بهزاد بود اوف   میبرگشت  تایبه پشت سره ب شهیتق تق ش یصدا  دنیبزنه که با شن یخواست حرف  تایب
 م یبش ادهی پ دینبود ما با ادمیشد اصال  ی ز ی چه آبرور نیخدا بب 

 زد  یبهزاد هم لبخند محجوبانه ا میشد  ادهیپ  یدروباز کردو همراهش با شرمندگ تایب

 د یسروش کن نیماش ی تا تو دیخوای_م بهزاد

زد که باعث شد   نوی ماش موتیبهش زدو جلو جلو وارد رستوران شد بهزاد هم ر یلبخند خجوالنه ا تایب
 بهش زدم  یقفل بشه به سمت من برگشت که لبخند گرم خواهرانه ا

 ی ...بهم گفت چه قدر در حقش لطف کردی_ممنون که هواشو دار 

 کردیکارو م  نیمن بود هم هیهم جا یا گهیهرکس د هیچه حرف نی_ابهزاد

 دیباال دادم که خودش منظورم گرفتو خند ییابرو

 کنه ی باشما رفتار م  ینطور یچرا ا دونمیمن نم ستین ی_به خدا ماهان پسره بدبهزاد

 _حتما اشکال از منه

 گفت:  رفتیبرم که بهزاد قدماشو با من هماهنگ کرد همون طور که کنار دستم راه م خواستم

 د یداشتم ببخش یناراحتت کنم منظور  خواستمی_نمبهزاد

 ست ین  یبه عذرخواه یاز ی _ناراحت نشدم ن

 کنم ی براتون م   ادیاز دستم برب یهرکمک  یندار  یفرق  چیه تای_شما با ب بهزاد

 ممنون  هیکاف دیخواهرمو دار یهوا نکهی_هم
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 .......................... 

خودم فرو رفتم ماهان با   یجمع کردمو تو  نیخودمو گوشه ماش دیلرزیبدنم از شدت ترس م  کهیدرحال 
 بشه  شتریلرزش تنم ب   شدیکه هرلحظه باعث م کردی م یداشت رانندگ  یسرعت سرسام آور 

 هم بسته شد یپخش که باالتر رفت چشمام رو یصدا

 

 خونــــــه دلم

 خووووووونه  دلم

 تو داغونـــــه یب  وجودم

 خووووونه دلم

 دونه ینم

 دونــــــه ینم

 حالمه من جز خــــدا یکس

 دونه ینم

 قرصه که من هستم دلت

 به تو بستم امویدن که

 باشه  یهر وقت مشکل که

 تو دم دستم یبرا

 ی من چ یول

 رو دارم  یک
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 مثل خوده من باشه که

 هروقت عشقو کم داشتم که

 شه  دایمعجزه پ  مثل

 

 نویا یکه شدم نه به تهمتا ییفکر نکنم نه به شکنجه ها یچ یدادم به ه حی ترج دمویباال کش  موی نیب
  یتو یبکشتم اما ماهان اجازه نداد حت ادی خواست ب دویکه به گوش داداشم رس  یبه خبر  یاون نه حت

 گهید یکی اجازه بده  تونستیتشنه بود اما نم یاون لحظه هم باز پشتم بود درسته به خونم بدجور 
 داداشم باشه نفر  هیاگه اون  یکتکم بزنه حت

اما مرد فوق   دادیکه از خودش بروز م ییزای برخالف چ  یرتی غ یل یخ  یلیبود خ  یرتی پسر غ هی ماهان
  نی مرد به تمام معنا بود هم هیماهان  کردمی که در گذشته دربارش م ییبود برعکس فکرا  یرتیالعاده غ

چه  دونمیکه نم  یبا وجود شکم یاالنشم به لطف اون بود که زنده بودمو مجازات نشده بودم حت
 باال اومد باز...  یطور 

 تموم کن  نتوی ف نیدوباره بزنم ناقصت کنم...پس ف خوامیترانه...نم   یکنیکالفم م یدار  نی_بب ماهان

اصال عادتم    کردمیم هیاشتم گرد ییسروصدا چیکار به من داشت؟منکه بدون ه  یچ دمیباال کش  موی نیب
 کنم هیصدا گر   یبود که ب نیا

  نایبه ماش میشدیکه از کنارشون رد م  ییشدم به آدما رهی خ رونیبه سمت پنجره برگردوندمو به ب  سرمو
 به تابلوها   ابونایبه خ

 اصال  شکشیپ یبال نباشه خوش خوامی نم یخوش   شه؟اصالیم یپر از خوش یمن ک یزندگ

بشه که  اده یماهان بدون توجه من خواست پ دمیبه شالم کش یماهان که توقف کرد دست نیماش
 بمونه و کالفه درو ببنده ن یماش یبازوشو گرفتم که باعث شد تو عیسر

 گفتم:  یبه سخت دمی ترسیازش م کهیدرحال 

 بدم شی آزما گهیبار د هی ی_ممنون که قبول کرد
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 بشن   ریسراز  شتریمن ب یزد که باعث شد اشکا  یپوزخند

 یدیدستوپام جون م ری از قبل ز  دتریشد نباری_جواب بازم مثبت باشه اماهان

 ... خورمی_ماهان من...من قسم م

 دم ی...تمومش کن...همه قسماتو شن یقسم بخور  خوادی _نمماهان

 گفتم: عیمحکمتر گرفتم که باعث شد با اخم به سمتم برگرده سر بازوشو

 نکردم انتی_من بهت خ 

 ادامه دادم: یموهاش زد به سخت  یتو  یچنگ یعصب  ماهان

 ی...من اون دختر یازدواج شد ن یبه ا یراض  تی فقط از سره مردونگ دونمی...میدوسم ندار  دونمی_م
 ستمی ن یگیکه همش م

االن وقتشه که حرفامو بهش   کردمی شد احساس م  رهیبه روبه روش خ توهم یحساب  یبا اخما ماهان
تو اتاقش درم    رفتی م ایاز خونه  رونیب  زدیم ای شدیم  یباز غضب  زدمیبزنم چون هربار که حرفامو م

 رفت یهم دستش باال م دایکه جد کردی خورد م رویزیچ  هی زدیم ای  کردی قفل م

 _چون زن تو شدم 

 انداخت   ن یهم بست سرشو پا   یچشماشو رو ماهان

  یخودتو برد یبا اون کارت درسته آبرو  یهستم که در حقم کرد یلطف  ونی_من هنوز که هنوزم مد
اومد تو   یازش خوشتم نم  یکه حت یدیخر رویدختر ی اما در عوض آبرو تونویخونوادگ  یآبرو یحت

 کردمی که فکرشو م یهست یز یمردتر از اون چ

 باز مثبت باشه نزنمت  شتیجواب آزما یکه وقت  یخرم کن  یتونیحرفات نم  نی_با اماهان

 جراتشو دارم   نباریا زنمیمن خودم رگ دستمو م ینداره اگه تو نزن ی_نه بزن اشکال 

موج   یمردم خوشگل بود چه قدر توش مردونگ یشد چه قدر چشما رهیبه سمتم برگشتو بهم خ  ماهان
به   دیشا داد یآزارم نم زانشی آم ری تحق ینگاه ها گهید لرزوندیچشماش تنمو نم  یتو یسرد گهید زدیم
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اما  دمبو  دهیبه گند کش شویاونم مرد سابق نبود درسته ازم متنفر بود درسته زندگ گهید نکهیخاطرا
 شوهره منه یاوج مردونگ نیبازهم کنارم بود ا

 ده؟ یخانوم زجرکش یدار  ؟جراتشویزن ی _رگ دستتو مماهان

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ن یپا یپرت کن  یبلند هیخودتو از  ی_بهتره بر ماهان

 گهید نیماش هی یدوباره برم جلو دیشا ای_

اون  ادهی  یزدم وقت یچسبوند ناخواسته لبخند محو یصندل   یچشماشو بستو سرشو به پشت ماهان
 گرفت یافتادم خندم م یروزامون م

 ترانه یندارم تازه سرپا شد گرویثبت دجواب م هی_من تحمل ماهان

 شد  یجواب منف نباریا دیشا میبر ایجون کندم ماهان ب  یکردم کل  تیراض یبا بدخبت  شبی_د

 بار...  هی یبار حامله باش هی هی_مگه بازماهان

 ماهان کنمی _خواهش م

خودمو عقب بکشم   یشد که باعث شد با نگران لیبه سمتم متما کمی شد  یبرزخ  افش یدوباره ق ماهان
 : دیدندوناش غر یچشمام تکون دادو از ال یجلو دیدستشو به نشونه تهد

 مثبت باشه.... نبارمی_خدا سرشاهده اگه جوابش اماهان

دهنش گذاشتم که باعث شد چشماش گرد بشه  یترسمو کنار گذاشتمو دستمو آروم رو عیسر
 گفتم:   یودن به سختشده ب ر ی اشکام سراز کهیدرحال 

بشم...خودمو   تیسرافکندگ  هیما  نیاز ا شتریب  ذارمینگو...جواب مثبت بود نم یز ی ماهان چ سی_ه
 نگران نباش  کنمی خالص م

 ........................ 

   یاله یر یهناق بگ ی_تموم نشد اتایب
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 رفت دختره وراج مغزمو خورد  رونی از اتاق ب دویکش یبهش رفتم که با حرص پوف یغره ا چشم

  یگر یلبام اوف چه ج یرو دمیاتاقم بود برگشتمو رژمو برداشتم مال  یکه تو یک ی کوچ نهی سمت آ به
 ی ش یم یز یچ هی ینخور  یشدم بابا شما ترش 

 ؟ یکرد شی آرا ینطور یکه ا یدی_چشم سامانو دور دتایب

  یخوشگل یل یسرم انداختمو موهامو زدم تو بعد با حالت خ یرنگمو رو یکردم شال کرم یا خنده
 کجش کردم گوشه صورتم

 که  یعروس یر ی نم ی_بابا دل بکن از اون اتاق...به خدا خوشگلتایب

  یاومدو ظرف تورش نیاپن آشپزخونه پا یاومدم از رو د ید یبرداشتمو به سمتش رفتم که وقت  فمویک
 گذاشت خچالی یآلبارو تو یظرف ترش  دویبهش رفتم که خند یاپن گذاشت چشم غره ا یآلبالورو رو

 چه قدر خوشمزس  میا یکنی درست م یچه طور  روی ترش نیا ینداد  ادمی_آخرش تایب

باال    غشیج  یاز بازوش گرفتم که باعث شد صدا یشگونی بست به سمتم اومد که ن  خچالویدره  یوقت
 بره 

 ی کن ی...چرا رم می_چته روانتایب

 ؟یمدت سره منو نخور  نیتمام ا  یکوفتت کن یبرش دار   خچالیتو  یزودتر بر  یتونست ی_نم

 رفت   ینازک کردو با حالت قهر روشو ازم گرفتو به سمت در خروج یپشت چشم تایب

 وقت پرو نشه هیکردم موضع خودمو حفظ کنم  یگرفته بود اما سع  خندم

نگاه کردم که   تایبه ب بستمیهامو م یداشتم بند کتون  کهیپام کردمو دره خونرو بستم درحال  کفشامو
 بود لشیموبا یسرش تو

 ؟ یکن ی م یاس باز  ی_با ک 

 شماره آژانس...  نمیبب   گردمیم وونه؟دارمید هیچ ی_اس باز تایب
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لبام   یرو  یلبخند گنده ا لشی صفحه موبا دنیکه با د دمیاز دستش قاپ رویصاف کردم گوش   کمرمو
 ره یاز دستم بگ لوینشست که باعث شد با حرص موبا

 منو خر فرض نکن  یخودت بود یدیچشمام د یکه تو ی_اون خر 

 دم یمشت شدشو باال آورد که خند یبا حرص دستا تایب

 خوننیمگه درس نم شونیا دونمیمن نم  یکن یم یبا بهزاد اس باز  گمی _نترس به مامانت نم 

 گذرونه یداره م مارستانوی...درسش تموم شده دوره ب ری _نختایب

 _اوه نه بابا 

 افتاد کناره دستمو بازومو گرفت  عیسر تایراه افتادم که ب به

 نیداداشه هم هیاون فقط  ستیمنو بهزاد ن نی ب یز ی _باور کن چتایب

 بهش زدمو گفتم:   یچشمک

 تورو چه به اون وونهید دونمی_م

 سره کوچه دنبالم کرد...... با حرص بهم نگاه کردو تا تایب

  ایهم با خنده دره عقبو باز کردو سوار شد به سمت ارش تا یباز کردمو سوار شدم ب  نشویذوق دره ماش  با
خودش دستمو مشت کردمو   نهیمشتشو باال آورد منم ع کنهیبا خنده داره بهم نگاه م دمیبرگشتم که د

 زدم به مشتش 

 یشی نم یآفتاب گهیوقته د  یلی_خبر مبرا...خ ا یارش

 با طعنه گفت:  تایب

خدا اگه  ؟بهیخر فرض کرد  م؟مارویبش  یکه من چاقو خوردم آفتاب یبعد از اون شب  ی_انتظار داشت تایب
 ذاشتمیمن پامو اونجا نم  کردی اصرار نم ادیترانه ز

چشم  تای اما ب  ارهی زد تا از دلش در ب یچشمک  هی تایبه ب نهیعوض کردو از تو آ   نشویدنده ماش ایارش
 بهش رفتو نگاشو ازش گرفت  یغره ا
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 _ناراحت نباش پرنسس ا یارش

 شمیخر نم گهیحرفات د  نیوقته با ا یل ی_ختایب

 د یکن  یکاسب  یحساب  دیتونیکه م دمیتوپ براتون تدارک د یباز  هی_بابا امشب ا یارش

 فته ی_وظ تایب

 دیهم کوتاه اومدو خند تایخنده که کم کم ب ریز میبا هم زد   ایارش همراهه

 ما گذاشت  یها  ی صندل  ینشست و دستاشو رو ایمنو ارش  یصندل  نی با ذوق ب تایب

 هست؟  هی_خب حاال شاهزاده چه قدر توش ماتایب

 میخوب دار یبسته به طرف مقابلمونه اما امشب چندتا باز  تشی_راسا یارش

 دم یکش یپوف

 درسته؟  ی_حتما اسپانسر هردوتامون

بهم   ینگاه  میحواسش به جلوش بود ن  کهی باال داد درحال ییبرگشت که اونم ابرو  ایبه سمت ارش تایب
 کردو گفت: 

 کنه؟یکارو م نیا ی_اگه من اسپانسر شما نباشم ک ا یارش

 شهیم  دایخوبه مطمئن باش پ یل یخ  تایمنو ب ی_باز 

 انوم _دست شما درد نکنه ترانه خا یارش

 _سره شما سالمت 

 دور زد دویکش یپوف  ایارش

 ؟یکرد دایپ گروید یکی  یعن یحرفا  نی_اا یارش

 چه قدر بامزه شده  افشیاخماش توهمه نگاه ق دمیسمتش برگشتم که د به
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شب هردوتامون   هی یما تو دیشا یسختته که اسپانسر دونفر باش  یل یخب اخه خ  یول وونهی_نه د
 اون وقت تو...  میباخت

 ن یفقط به برد هم  دیشما به باخت فکر نکن  گهید کنمیم سکی _خب من دارم را یارش

 لب آروم گفتم:  ریباال دادمو ز  یالی خی با ب یا شونه

 ی ل ی_هرجور ما

  تایزدم اگه بهزاد از ب یناخواسته لبخند محو شهیگوش یهنوز سرش تو دمیبرگشتم د تایسمت ب  به
   شهیخوشبخت م مونیک یعقال  ینطور یا شهیب مخو یلیخوشش اومده باشه خ 

 منم توش هستم؟ ا ی ترانه اس  یهمشون برا ایباز نی_حاال اتایب

 د یهردوتاتون جا گرفتم نگران نباش ی_براا یارش

ما   یدونیم  چیتو ه کشمی کارو خط م نیدور ا گهیاون شب دوباره تکرار بشه من د یاگه اتفاقا ای _ارش
 م؟یدیکش  یاون شب چه بدبخت 

 گهیخب اتفاقه د  ی_من هنوز شرمندم ولا یارش

 نالش بلند شد یصدا دویکه اونم خند  دیکوب ایبه شونه ارش یمشت تایب

 اتفاق بود  هی گهی...چه راحت مشعوری_بتایب

هول کنه و  یبلند شد باعث شد حساب  تایب  لیزنگ موبا یصدا یخواست جوابشو بده که وقت  ایارش
 بهم نگاه بکنه مشکوک بهش نگاه کردم 

 _بهزاده درسته؟

 شده بود برگشتو گفت:  یسوال یکه چشماش حساب  ایروبه ارش  یبا نگران دویبه شالش کش یدست تایب

 شهیبرام بد م  شنوهیصداتو م ینطور یباشه؟ا ینزن  یحرف   چیتوروخدا تو ه زنمیدارم حرف م  ی_وقتتایب

 توهم دی اخماشو کش کمی  ایارش
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 ه؟ ی_بهزاد کا یارش

 وونه ی...جوابشو بده ددمیم حی _برات توض

 شهیم  دیداره سرخ و سف یچه طور  دمیدیم یآب دهنشو قورت دادو تماسو برقرار کرد وقت تایب
 حرفاس  نیتر از ا دهیچی که ماجرا پ  دمیفهمیم

نداره؟...ممنون آقا بهزاد  یفردا اشکال  یبرا دیبذار تونمی...بله حتما...اما االن نمکنم ی _نه خواهش متایب
 ...نه خدافسدیندار ی...چشم حتما ...امر شهیخوشحال م  یل یمادرمم خ ینطور یا

 گفت:  یزدو با لحن بامزه ا  یاوق ایکه قطع شد ارش  تماس

 ن ی _اوه لفظ قلم حرف زدنشو ببا یارش

 هم بست  یوچشماشو ر دیکش یپوف  تایب

 کنه یم  کمیت  کهیکجاها پام باز شده به خدا ت فهمهیپسره م  نیا رهی_من آخرش سرم به باد متایب

  نینگاه کرد که مظلومانه سرشو پا تایبه ب  نهینمه اخم از تو آ هیبا  یسوال  ای باال رفت ارش ابروهام 
داره خودشو   یادیز گهیبهزاد د کردمی احساس م زدمی پسره باهاش حرف م نیدرباره ا دیانداخته بود با

   کنهیم ک یخونواده نزد نیبه ا

 بکنه  یکار  هینکنه   ایخدا یبود توهم وا دهیاخماشو کش ینگاه کردم که حساب  ا یارش به

 تا؟ یب  هیبهزاد ک یبگ  ییخوای _نما یارش

 گفت:  عی هول کرد سر کمی  تایب

 کنم ی البراتورش کار م یتو کهی_بهزاد صاحب کارمه همونتایب

  تایاز ب  ایدستاش فشار داد ارش یفرمونو تو یتوهم برد کم  شتریابروش باال رفتو اخماشو ب هی ایارش
 هنوز جوابشو نداده بود  تایکرده بود اما ب یازشم خاستگار  ی اومد حت  یخوشش م 

 کار کنن که مادرتو خوشحال کنه؟ یقراره چ شونی_آها اونوقت اا یارش

 برگشتمو گفتم:  ایبه سمت ارش  عیدعوا نشه سر نکهیهول کرد به خاطرا یحساب  تایب



 پولتو به رخم نکش 

96 
 

 زنهیسر م تایبه مادره ب ادیوقتا م ی_بهزاد دکتره بعض 

 : د یپرس ینگاه کردو با لحن مشکوک تایبه ب نهیتوهم از آ دیکش  یاخماشو حساب  ایارش

 گه ی _مطمئن باشم دا یارش

  نیبه خاطرا ایتنها ترسش از ارش  تایب  دیکش یبه نشونه آره تکون داد که اونم پوف  یتند تند سر  تایب
 رهی که بره برک بهزادو بگ دیترسیم می از طرف شهیبه مادرش بگه که پامون به کجاها باز م   ادویبود که ب

 یطور  هیدادم  حیترج  میفکر فرو رفت یهممون تو دمید ی هم سکوت کرده بود وقت  ای ارش دمیکش یپوف
دستمو سمت پخشش بردمو روشنش   نیزدن نداشتم به خاطرهم  یبرا یسکوتو بکشنم خب حرف

 باال بردم  یصداشو کم  سادمویاز آهنگا وا یکی یرو نکهیهدف چندتا تراکو رد کردم تا ا یکردم ب 

 

 دایجد

 اومده تو قلبم  یکی

 دایکرده شد عاشقم

 از اون دوتا چشاش  نگم

 ان  دهیپد که

 داره  یکه چه حال یدونینم آخه

 دن یتو رس به

 داره  یچه حال یوا

 هوامو داره  یکی

 روز   هی کردمی نم فکر

 بشم دوباره  عاشق
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 داره  یچه حس یوا

 وار  وونهید یکی  یبدون

 دوست داره  تورو

 رهی گیداره بارون م باز

 ره ی گیآروم م دلم

 ی باش  توکه

 کنارت دل من  باز

 ره یگیم جون

 م یزندگ یها یسخت

 ی که باش  تو

 ره یگیآسون م داره

 

جدول   یکناره هم رو میشد ادهی پ نیباهم از ماش  تا یهمزمان همراهه ب سادیکه وا الیدر و یجلو
 کرد یپارک م  نشوی بشه داشت ماش ادهیهم پ ایتا ارش  میسادیوا

 هست؟  یز ی تو و بهزاد چ  نیراستشو بگو ب  تای_ب

 بهش نگاه بکنم گفتم: نکهیشد آروم دستشو گرفتم بدون ا جادیتنش ا یتو  یفی لرزش خف تایب

 _خودم تا تهش پشتتم 

بکنم چشماش ستاره بارون شده بود  یزد که باعث شد تک خنده ا یمحکمتر گرفتو لبخند دستمو
 خوشحال بود   یلی حرفو زده بودم خ نیا نکهیانگار از ا
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به  ستادیزدو به سمتمون اومد روبه رومون که ا  موتویشد ر ادهیپارک کرد ازش پ نشویماش یوقت  ایارش
 هردومون نگاه کرد 

 د؟ یزنی_االن چرا لبخند م ا یارش

 نگفت........... یز یو چ دیکه اونم خند دیکوب  ایارش  یبه بازو یکردو مشت یتک خنده ا تایب

  نیا زی م یدستم گرفتم خم شدم رو یتو اردویلیکردم دسته چوب ب سیلبمو با زبونم خ کهیدرحال 
 ببرم  تونستمیکنم م یطرفو ضربه فن  تونستمیحرکت آخرم بود اگه م

 آروم کناره گوشم گفت:   ایارش

 ترانه  یتونی_نگران نباش تو م ا یارش

نقشمو بخونه اما کور   خواستیانگار م کنهیپسره داره به حرکت دستم نگاه م دمیباال آوردم د نگاهمو
 حرکت چوبو بردم عقب و بعد ضربه   هیبا  یخوند

 خورد باعث شد توب ده بره تو گول   کیتوپ شماره هفت نگاه کردم که به توپ شماره  به

اعضام نگاه کردم   یدادم به خوشحال  هیگذاشته بودم تک اردیل یب  زیم یبه چوبم که رو  کهیغرور درحال  با
 نهبهم زدو خم شد تا اونم شروع ک یا زانهی آم نیلبخند تحس لمی بود برخالف م بمی اما پسره که رق

  یطرز باز  یاما وقت زدنیم یا  زانهی دختره پوزخند تمسخرآم هی بشونیکه رق  دنیفهمیپسرا م یوقت
 خودش  یبرا یحرفه ا  نمینه بابا ا دنی فهم ی م شدنویم یکم کم جد دنیدیکردنمو م

ذره مونده   هیزد  یمنتظر بودن اونم ضربه ا مشیت یکه اسمش سهراب بود ژست گرفت اعضا پسره
من بلند   می ت یهورا غویج یهمزمان صدا سادیتوپه وا  ییبه صورت معجزه آسا کهویبود که ببره اما 

 موهاشونو اعتراض کردن یتو دنیبود کالفه دست کش زیچ هیاون فقط  می شد اما عکس العمل ت

 بهش نگاه کردم  یغرور خاص  با

 خوندمینم یکور  یدی_د

 ستادیدور زدو روبه روم ا زویبهم زد م یکه انگار براش مهم نبود که شرطو باخته فقط لبخند سهراب
 دراوردو به سمتم گرفت  بشیج  یپولو از تو
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 ی کرد یخوشم اومد...برخالف انتظارم خوبم باز  نی_آفرسهراب

و افتخار    یبا خوشحال  دمیبرگشتم که د  ایو ارش تایزدمو با ذوق پولو ازش گرفتم به سمت ب یلبخند
 کنن ی بهم نگاه م

 کنه؟ ی جور م هاتویباز ی_ک سهراب

کارت ازش    هیبردو  بشیبه نشونه باشه تکون داد دستشو سمت ج  یاشاره کردم که سر  ای سر به ارش با
 دراورد 

 شماره خودمه  نی_اسهراب

 گفتم:  عیسر رمی شماررو ازش بگ نکهیباال دادم بدون ا ییابرو

 کار؟  یچ  خوامی_شماره شمارو م 

پول  نیاز ا شتریکه ب کنمی شرکت م ییها یباز  یتک بنداز که شمارتو داشته باشم من تو هی_هرابس
 ی موفق بش یتون یحتما م تیباز  نیبا ا ذارنیوسط م

 گمیم یکه چ یدون یمحدوده م  ی_اما اسپانسر من کم 

 سادیکنار دستش وا شدیمحسوب م قشی که رف یفرو برد کس بشی ج یتو یدست  یال یخی با ب سهراب
 معلوم بود منتظره که سهراب باهاش بره  

 شم ی_نگران نباش منم اسپانسرت مسهراب

دست مشت شدمو   یبهش نگاه کردم که دستشو جلو آورد منم دستمو مشت کردم وقت یخوشحال با
 کرد دستشو مشت کردو زد به مشتم  یخنده ا دید

 _قبوله ممنون 

باهم گرم گرفته    یرفتم که حساب تایو ب   ایبه نشونه تشکر تکون دادو رفت به سمت ارش یسر  سهراب
  نی نداره به خاطرهم  ازیبهم گفته بود که فعال پول ن تایب کردن یم  یپوال داشتن شوخ میبودنو سره تقس 
  ینطور یا چونبفهمه  ایارش  خواستیبه من تا بتونم طلب طلبکارارو جور کنم اما نم  دهیسهم خودشو م

 بخواد  یشتر یامکان داشت سهم ب
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 نشد؟  میشد تقس  ی_چ

   دیخند  ایارش

 ذارهیم تای_مگه با یارش

 ...یتو ه ای ذارمی_من نمتایب

 _ترانه خاکزاد؟

پسر قدبلند روبه رو شدم   هی با صدا زده بود برگشتم که   مویلیکه اسمو فام  یکس یصدا دنیشن  با
 داشت  یرنگ یمشک  یرنگ بودو چشما یموهاش قهوه ا

 باال دادم  ییابرو

 _شما؟ 

 ؟ یکن ی م ی_باز 

دستشو به  ستادویو به سمتمون اومد کنارم ا تایپوالرو سپرد دست ب  ایوسط اومد ارش یاسم باز  تا
 سمت دست پسره بردو باهم دست دادن

 هستم اسپانسر ترانه  ای_من ارش ا یارش

 کنم ی جور م یباز  کنمیکه کار م  یکس  ی_خوشبختم منم شاهرخم برا

 باال داد و گفت:  ییابرو ایارش

 ؟ یبد ییخوای م شنهادی_پا یارش

 بردو گفت:  بشی ج یخونسرد دستشو تو شاهرخ

 کنه  یباز  خوادی م  حیتفر ینداره فقط برا یاز ی ن یباز  نیمن به پول ا سی _رئشاهرخ

 برد یباال م شوییزدم چه قدر داشت کالس رئ   یپوزخند

 ؟ یذار ینداره چه قدر وسط م ینه به ما ربط ایداره  یاز یبه پولش ن  نکهی_اا یارش
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   دی_هرچه قدر شما بخواشاهرخ

حرکتش خندم گرفته   نیبرد از ا بش یج  یبود قد شدو دستاشو تو یجد  یپسره که حساب نهیع  ایارش
 بود اما جلوشو گرفتم 

 _اصال خودشون کجان؟ ا یارش

بهم   شونوی پرسوجو کردم ا یهست که وقت کنی باز نمی منو فرستادن بب ننیماش ی تو انی_االن مشاهرخ
 کردن یمعرف

با   شمارهی خانوم با ذوق داره پوالرو م دمیبرگشتم و با غرور بهش نگاه کردم که د تایذوق به سمت ب با
 بابا  یسرش گرم بود ا کردیم  یافتاد فوضول یراداراش به کار م دیحرص رومو ازش گرفتم االن با

 م یای _باشه خودشون که اومدن سره پولش کنار ما یارش

که مدنظرش بودو گرفت بعد کناره   یدست شماره ا هیبزرگشو دراوردو با  لیموبا بشی از تو ج شاهرخ
 صورتش گذاشت و منتظر جواب موند 

  یلی...خبندنیبا خودتون شرط م  گنی...بله چشم...نه من؟ی ایدارن...م کنی_الو آقا...بله باز شاهرخ
 خب حتما...چشم خدافس

  یاالن قراره من با ک یعنیگذاشت مشکوک بهش نگاه کردم  بشی ج یتو لوی قطع کردو موبا تماسو
 باشه که... رمردایپ نینکنه از ا  یکنم؟وا یباز 

 _شاهرخ 

 شدم  خ یصداش س دنیشن  با

 ه؟ یک فمی شد؟حر ی_چ

  شتریب  دمیشنیصداشو م یبه سمتش رفتو باهاش دست دادو شروع کردن به حرف زدن وقت  ایارش
  ایارش  یکه روبه رو یمرد دنیبه سمتش برگشتم که با د یاراد ری غ یلیناخواسته خ شدیچشمام گرد م

 امکان نداشت  نیا رونیچشمام از حدقه زد ب  زدیبودو داشت حرف م  سادهیوا
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که بهزاد هم  دیترسیم نیبه خاطر ا  دیشد شا  یمخف ز ی پشت م عیسر دویکش ینی ه دنشیبا د تایب
 دمیهمراهش ند رویهمراهش باشه اما من کس

  یباز  نیمن قرار بود با ا یعنینتونستم تحمل کنم  گهید سادیشاهرخ که رفت پشت سرش وا دنید با
 کنم

  یوقت  ایارش اردی لیتعجب کردو اونم چشماش شد قده توپ ب  یکه چشمش به من افتاد حساب  ماهان
 مشکوک بهمون نگاه کرد  کنهی نگام م ینطور یماهان ا دید

 د؟یشناسی_شما همو ما یارش

 لباش نشست  یرو یخودش اومدو بازهم نگاهش سرد شدو پوزخند مسخره اکم ماهان به  کم

 _بله متاسفانه ماهان

 ماهان انگار تازه مغزش به کار افتاده باشه به سمت شاهرخ برگشت و با اخم گفت:  کهوی

 دخترس؟  نی ا فمی _نکنه حرماهان

رضه نباشه سابقه ع  یشرط ببندم که ب  یبا کس یشما گفت  کردنی م فی_آقا همه دربارشون تعرشاهرخ
 درخشان داشته باشه 

چرا اما ناخواسته با غرور بهش نگاه کردمو قدمو  دونمیباال دادو به سمتم برگشت نم  ییابرو ماهان
چون االن بهش   بالمی بار احساس کردم جلوش چه قدر به خودم م نیاول یراست کردم برا یحساب 

 ستم یدستو پا ن یثابت شده بود که من اونقدرها هم ب 

 _اوه اوه چه غلطا...سابقه درخشان؟ماهان

دوباره پنهون شد   دویکش ینیفحشش بده که همون لحظه با ورود بهزاد ه رونیب  ادیخواست ب  تایب
  تایاما ب  گشتیم  تاینگاه کرد انگار داشت دنبال ب یمن چشماش گرد شد اطرافو کم دنیبهزاد با د

 پنهون کرد  ز یخودشو کنج م   شتریب

راحت شد انگار دلش   الشیچرا اما احساس کردم خ  دونمینم ستیهمراهم ن تا یب دید یوقت  بهزاد
 باشه   ییجا ن ی همچ هی خواستینم
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 خانومه؟ هی هی آخه جا نجای؟ایکنیکار م یچ  نجای_شما ابهزاد

  ایلباش نشست  که باعث شد با حرص بهش نگاه بکنم ارش یرو یا زانهیپوزخند تمسخرآم ماهان
هرچند بهزادو به اسم  مینزده بود  یآخه درباره ماهان و بهزاد باهاش حرف  شدیهرلحظه مشکوک تر م 

 بودش  دهیاما تا حاال ند شناختیم

 : دیپرس یمشکوک بهم نگاه کردو با لحن موشکافانه ا بهزاد

 نه؟  ومدهین  تای_ببهزاد

  ومدهیتوهم به سمت بهزاد برگشت انگار خوشش ن دیکش  یاخماشو حساب تای اسم ب دنیبا شن  ایارش
 به زبون آورده بود  تارویخانوم اسم ب   شوندیبود که بدون پ

 ن؟ ی باش ی شما ک  دی_ببخشا یارش

 برگشت  ایبه سمت ارش بهزاد

 نکردم...من بهزادم دوست ماهان  یخودمو معرف دی_ببخشبهزاد

اسم بهزاد راداراش فعال شدو به سمتم برگشت که با التماس بهش نگاه کردم کم کم  دنیبا شن  ایارش
  چارهیکه باعث شد ب سادیبهزاد وا یدستاش از شدت خشم مشت شدن نگاهشو ازم گرفتو روبه رو

 جا بخوره  یحساب 

اصال   ایقدشونم بلندتر بود اما معلوم بود ارش یبود حت  درشت تر یل یخ  ایماهان و بهزاد از ارش کلیه
 ست یبراش مهم ن  نایا

 که البراتور داره؟  یستین  ی_شما همونا یارش

 ابروش باال رفت  هی بهزاد

 _بله خودم هستم بهزاد

صدا   شوندیبدون پ  کیبه اسم کوچ  کننوی که براتون کار م ییکسا دیعادت دار شهی_شما هما یارش
 ؟ یبزن 
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چرا   دونمیبار نم  نیاول یتوهم ماهان مشکوک به سمتم برگشت که برا دیکم کم اخماشو کش بهزاد
لحظه تونستم بهش اعتماد کنم چون دستامو به نشونه التماس باال آوردمو براش تکون تکون  هی یبرا

 انگار منظورمو گرفته بود دیابروش باال پر هیدادم که 

از هم فاصلشون   یبردو کم  نشونیاما ماهان دستشو ب کردنی با اخم داشتن بهم نگاه م ای و ارش بهزاد
 داد 

 ؟ یشد یعصبان  نی_االن شما سره ا ماهان

 ؟ یخانوم تای_اصال شما چه کاره ببهزاد

 _نامزدشم ا یارش

گرد شده  یبا چشما دمیبرگشتم د  تایبه سمت ب  یمخف یشد با نگران رهیخ  ایبه ارش  یبا ناباور  بهزاد
قطره   هی کنمیدارم بهش نگاه م  دیفهم  یوقت دهیدهنش گذاشته داره گوش م یدستشو جلو  کهیدرحال 

 دادیم یمعن هیحرکتش فقط  نیا نیپا دیاشک از گوشه چشمش چک

 برد بشی دست مشت شدشو داخل ج دمیسمت بهزاد برگشتم که د به

 ن ی ...خوشبخت باشی_به سالمتبهزاد

به  عیبهزاد شده بود سر  یانگار اونم متوجه لحن حرص دیموهاش کش یتو یکالفه دست ماهان
 سمتشون رفتم

 م؟ یحرف بزن یسره باز  ستیبهتر ن  ای _ارش

  کنهیدخترکوچولو که فکر م  هیطرف باشم نه  کنی باز هیقراره با  کردمیخانوم من فکر م  ؟نهی_باز ماهان
 کرده یکوچشون م یکه تو هیباز لهیکردن مثل ت یباز  اردی لیب

 باال دادمو به سمتش برگشتم حاال وقتش بود  ییابرو

که داشت دربارم   یکس یکه حرفا دهید یب یآس  انایجناب ماهان خان شما گوشاتون اح  دی_ببخش
پا  یدار   یندار  یکه دربرابر من شانس دیدونیچون براتون سخته م دیشا اید؟ی دینشن  کردوی م فیتعر

 ؟ یکشی پس م
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 برگشت و گفت:  ای زد به سمت ارش یا زانهیپوزخند تمسخرآم ماهان

  بنشونمت سره جات تا نکهیا یکه قراره بکنم باشه جهنمو ظرر برا هیباز نی مسخره تر نی_اماهان
 چه قدر؟ کنمی م یباز   ستیخونه خاله ن  نجایا یبفهم

 نگاهشو از بهزاد گرفتو با اخم به سمت ماهان برگشت   ایارش

 م یذاریتومن وسط م ست ی _ما فقط دوا یارش

  نیاز ا شتریبندازم تا ب   نیلحظه خجالت زده سرمو پا هی یباال داد که باعث شد برا ییابرو ماهان
 نباشم  زانشی رآمی متوجه نگاه تحق

 ؟ یگیتومن؟جوک م   ستی_دوماهان

 کمه؟  هی_چا یارش

 تومن...  ستیدو  میذاریشرط م ونیلیم  کی ی_ما باالشاهرخ

 که ماهان به نشونه سکوت باال آورد ساکت شد   یدست با

 هیوسط بذار من  ستیانتظار داشت باشه شما دو شهی نم نامیاز ا شتریدختر کوچولو ب هی_از ماهان
 ون یلیم

 دیکشی باز داشت پولشو به رخم م عشوریب پسره

 وسط بذار ستوی_الزم نکرده شما همون دوا یارش

 زد    یپوزخند بهزاد

 به طرف مقابل ربط داره نه به شما جناب  گهید نشی_ابهزاد

با حرص   ستادیدستاش مشت شد با حرص روشو ازشون گرفتو به سمت من اومد روبه روم که ا ایارش
 : دیغر

   کنمی م یخون هیمن  ی _اگه امشب بباز ا یارش
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 _نگران نباش 

 خودت  یبرا ونهیلیم هی یکن روشونو کم کن  ی_فقط تمرکز کن سعا یارش

شده چشماش گرد شد   مید که قاافتا تایچشمش به ب ی رفت وقت  زیاز کنارم رد شدو به سمت م ایارش
نگاشو ازش    عیسر نیاونم نگاهش روشه به خاطرهم  دیکم کم مشکوک به سمت بهزاد برگشت که د

 گذاشت  ز یم یتومن پول برداشت و رو  ستیگرفتو دو

 از ما  نی_اا یارش

اگه  یعنی زد  یگذاشت چشمام برق خاص  زیم یرو ونی لیم هیبه شاهرخ عالمت داد که اونم  ماهان
 کردمویماهانو هم کم م یخوب بود تازه رو  یلیخ  ینطور یا شدمیم ونیلیم کی صاحب  بردمیمن م

 بهزادو کم کنه یرو  تونستیهم م ایمسخرش کنم تازه ارش  یکل تونستمیم

نامزد داره   تایه بانگار هنوز نتونسته بود باور کنه ک دی باری از سروروش م یبهزاد نگاه کردم کالفگ به
 ن یخاستگار بود هم هینامزدش نبود فقط  ایهرچند ارش 

مرتب کردو   زوی از پسرا اومدو م یک ی میرفت  اردی لیب ز ی به سمت م  مویچوبامونو برداشت هردوتامون
نگاه   هیمن با  ینگاه مسخره ول  هی هم بود اون با  یچشما یتمام مدت نگاه منو ماهان تو دیتوپارو چ

 جناب ماهان خان متکبر  کنمیروتو کم م یجد

حداقل به خاطر    اوردمیکم م دیاما من نبا کنهی عمل م یحرفه ا   یلیکه شروع شد متوجه شدم خ  یباز 
االن وقتش بود که  فتهیپسره خودش  نیا یکه وسط بود اصال پوله بدرک به خاطر آبرو خودم جلو یپول

 واقعا روشو کم کنم 

 یاما من کامال عاد کردیبه حرکت توبا نگاه م یبا نگران ای ارش میردک یم یباز  میکه داشت نطوریهم
و اصال به    کردی م شویداشت باز ی جد یل یماهان خ یول  کردمی هرچند از درون داشتم از ترس سکته م

 فکر بود یتوداده بودو نگاهش به ما بود اما معلومه که   هیتک واریبهزاد هم به د دادینم تی اهم یز یچ

 زد  یپوزخند ماهان

 کارت تمومه  گهی_دو حرکت دماهان

 مرتب کردمو گفتم: زدمیدسته چوبمو که باهاش ضربه م یزدم کم یخودش پوزخند نهیع منم
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 شمارن ی م زی _جوجرو آخر پا

د که باعث شد دست من خطا بره  ماهان زنگ خور  لیموبا کهویخم شدم تا ضربرو بزنم   نکهیهم
  عیهول کرد و سر یشماره روش کم دنیدراورد اما با د بشی از تو ج لشویموبا یتفاوت یماهان با ب 

 تماسو برقرار کرد 

 شده؟  ی_چماهان

  رونی از اتاق زد ب عیگفتو سر ییخدا  ایفقط  یحرف  چیبدون ه  عیچوب از دستش ول شدو سر ماهان
 دادیدنبالش رفت منم نگران شدم اما غرورم اجازه نم  عیبهزاد سر میهممون با تعجب بهش نگاه کرد

   سادمیوا  الیخ یب  نیشده به خاطرهم  یازش بپرسم که چ ایکه دنبالش برم 

 پوال ماله ماس نی_االن اا یارش

 اخم کردمو بهش نگاه کردم  یکم

 میتموم نکرد رویما که هنوز باز ری _نخ

  یول بکنه همه پوال برا روی تقلب بکنه و باز ای  رشی بزنه ز  یکه وسط باز  یقانونه کس نیا ونهوی_دا یارش
 شهیطرف مقابل م 

 االن من... یعنیزد با ذوق به پوال نگاه کردم اوخ جون  یبرق خاص  چشمام

 ول کرد  رویباز ینطور یا کهوی براش افتاده؟چرا  یچه اتفاق یعنیماهان   یحواسم رفت پ  کهوی

 رون؟ یب  ییای ب  ییخوای نم تای_با یارش

 گفت:   یبا نگران  دویسرک کش  یکم  زی از پشت م تایب

 شد رفتن؟  ی_چ تایب

 گرفتو به پوال نگاه کردو شروع کرد به شمردن تایبا حرص روشو از ب  ایارش

 تو یبرا ونهیلیم کیطبق قولمم  دمیاز پول خودم م نجایبه صاحاب ا  میبد دی_پنجاه باا یارش

 کنه ی نگاه م ای داره با اخم به ارش دمیبرگشتم که د تایبه نشونه تشکر زدمو به سمت ب  یلبخند
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 ؟ ی_تو نامزد منتایب

نه خدا حتما االن دعواشون  یبرگشت وا  تایدستاش از شمردن متوقف شد با اخم به سمت ب ایارش
 شدیم

 ندادم تمیجواب خاستگار ی حت ؟منیحرفو زد نی ا ی_تو به چه حقتایب

 ؟ یکن ی م شی مخف ؟چرایدار  ه؟دوسشی_چا یارش

 بهشون نگاه کردم  یبا نگران  ستادیبه سمتش رفتو روبه روش ا تایب

 من بهش دروغ گفتم کنهیاالن فکر م  ؟اونیچرا دروغ گفت یاز طرف من حرف بزن  ی_تو حق نداشت تایب

 کنهیم یبرات مهمه که دربارت چه فکر  نقدری_چرا اا یارش

 گفت:  عیهول کرد اما سر یکم  تایب

 نو؟ یا یفهمی م کنمیصاحاب کارمه براش کار م   نکهی_به خاطراتایب

 نه؟ ی بوده که مجرد باش  نی _حتما شرطش اا یارش

باال آوردو مچ   عیفرزتر از اون بود چون دستشو سر ایدستش باال رفت تا بزنه تو صورتش اما ارش تایب
 گرفت  تارویدست ب

 منه  یصدقه سر  یکه دار  یاالنشم هرچ نیولو هم _مراقب کارات باش کوچا یارش

 نمونده گهیدرصدم د هیاالن همون  کردمی درصد بهت فکر م هی _خفه شو اگه قبال تایب

  هی ایبا نفرت بهش نگاه کرد ارش تایبهش نگاه کرد ب یشل شدو با ناباور  تایدستش از دور مچ ب ایارش
 قدم ازش فاصله گرفت 

  ییها یسخت کنارتون بودمو با باز  طیشرا یکه تو ی؟منیحرفو بهم بزن نیا ادی_چه طور دلت ما یارش
 که... ی...من یار یپول درب  یتونستیم کردمی که جور م

 ...من تورو دوست ندارم ایارش نمتیبب گهید خوام ی_نمتایب
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  تایبه سمت ب  یموهاش فرو کرد بعد ناگهان  یهم بست دستاشو تو یچشماشو محکم رو ایارش
 برگشت 

  یلباسا هی پاش خارج  ریز  نیخب دکتره ماش ی_از اون بچه پولداره خوشت اومده آره؟حقم دار ا یارش
 ی که به من جواب مثبت بد  یمگه خر باش کنهی مارکدار تنش م

   نیهم فشار دادوسرشو انداخت پا  یچشماشو رو تایب

تورو به   نکهیذره مونده بود باهاش دعوام بشه سره ا هیبه خاطر تو   ییچشمورو  یدختر ب هی_تو ا یارش
 دارم که بتونم خوشخبتت کنم  یاما اونقدر  ستم یاون پولدار ن نهیاسم صدا زد درسته من ع

 نیهم یبرادر  هیمن فقط  یتو برا یکن ی که تو فکرشو م  ی_من تورو دوست دارم البته نه اون طور تایب

 دو همشو پرت کردو نعره زد: اطراف اتاق بر یالیدستشو سمت وسا ایارش

 ؟یفهمــــــــــیداداش باشم م خوامی_من نم ا یارش

نگاه    ایبه رفتن ارش هیرفتم که داشت با گر تایبه سمت ب   رونیکردو از اتاق زد ب  تا ینگاه به ب  هیخشم  با
 به سمتم برگشتو با هق هق گفت:  کردیم

 ارم یکنم...اصال خودم از دلش در م دایاسپانسر برات پ هی دمی...بهت قول می_ببخش خواهر تایب

کردم   یهم بستمو سع یچشمامو رو ختی آغوشم گرفتمش ساکت شدو فقط آروم اشک ر یتو یوقت
نبود فقط نگرانش   نطوریا کهی از دستش دلخورم که اسپانسرمو پروند درحال کردی بدم فکر م شیدلدار

 ن یبودم هم

  مویرفتیجدوال راه م  یدستمو گرفته بود باهم رو تایب  کهیردم درحال جلوترش آو دمویبه شالم کش یدست
 بچه ها  نیا نهیع میدیخندیم

  نکهیا میترس داشت هینامعلوممون تنها  یاز فردا یحت می دیترسیو اطرافمون نم   ابونایخلوت بودن خ  از
 تو جوب  میفتیم خورهی تعادلمون بهم م می همو اگر ول کن یدستا

 آرومتر  کمی نکن دختر... ی_واتایب

 قدماتو با من هماهنگ کن  تای_ب
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  دیپر نیزنگ خورد به خاطر هم لش یقدماشو با من هماهنگ کرد که همون لحظه موبا دویخند تایب
 هول کنه  یشماره باعث شد کم دنیدراورد که با د بشی ج یاز تو شوی آسفالت و موبال یرو

 ترانه بهزاده  ی_واتایب

 نداره جوابشو بده ی_خب وا

و تماسو برقرار کرد منم افتادم کنار دستشو سرمو کج کردم تا بتونم حرفاشونو بشنوم   دیکش یپوف  تایب
 هی گنیم نی به ا کریاسپ  یبهم رفتو تماسو زد رو یکنم چشم غره ا یفوضول خوامیم  دیهم که فهم تایب

 دختر عاقل 

 _الو آقا بهزاد؟ تایب

 ؟ یی_کجابهزاد

 بهزادو نداشت  یلحن عصب  نیهمچ  هیرد شد انگار انتظار چشماش گ تایب

 ن؟ ی_آقا بهزاد خوبتایب

 ؟ ییکجا دمی_پرسبهزاد

نزنه اونم   یبهش عالمت دادم که آروم باشه و حرف اشتباه  عیتوهم اما سر دیکم کم اخماشو کش  تایب
 آروم گفت:   دویکش یق ینفس عم

 باشم خونم  د؟کجایزنی باهام حرف م ینطور ی_چرا اتایب

 ؟ی_خونه ابهزاد

 مشکوک شده بود  یمشکوک بهزاد بدجور بودار بود انگار حساب لحن

 د یزنیباهام حرف م ینطور ی_آره چرا اتایب

 درسته؟ ی_پس خونه ابهزاد

 آروم گفت:  یلرزون یبا صدا تایب
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 _آ...آره تایب

 ن یلحظه برگرد پشتتو بب هیخب پس   یل ی_خبهزاد

 _چرا؟ تایب

 ی نطور ی_هم بهزاد

از   لشیموبا تا یچشمامون گرد شد ب نشیماش دنی که با د میبه سمت پشت برگشت تایب همراهه
 مگه با ماهان نرفت؟  نیخاک عالم ا یشد وا رهی بهزاد خ نیبه ماش یدستش افتادو با ناباور 

 کنه یبهزاد نگاه م نیمتعجب به ماش  ییداره با چشما دمی که د هیتو چه حال نمیبرگشتم بب تایسمت ب  به

 ست ی_دروغه...مطمئنم بهزاد نتایب

  نیهم بستو سرشو پا یچشماشو رو تا یشد ب ادهی که باز شدو بهزاد ازش پ نی در ماش  دمیکش یپوف
 انداخت 

 پس ی_به به خونه ابهزاد

 شد  کیقدم بهمون نزد هیشد بهزاد   جادیتنش ا یتو  یفی لرزش خف تایب

فکر   ؟یخر فرض کرد  تا؟آره؟منویکردم ب  یحاال کاره اشتباه ؟تایگ_مجبورت کردم که بهم دروغ ببهزاد
اون  دمی رفتو پوالرو برداشت فهم  ایلحظه که ارش  ؟همونیشد میقا زیکه پشت م دونستمینم یکرد
 ی ومدیاما ن  رونیب  ییایخودت م نمیسکوت کردم بب  یول یپشت

پاک کرد   نوی بود پا  دهیکه از گوشه چشمش چک یو چند قطره اشک دیبه صورتش کش یدست تایب
 گفت:  یبود به سخت نیکه سرش پا نیدر همون ح دویباال کش  شوینیب

 دمیم حی _برات توضتایب

باهات   یچون طور  ادیاز خودم بدم ب  یکارت باعث شد  نی...فقط با ایخانوم خوام ینم  حی _توضبهزاد
 ی کن ی رفتار کردم که خودتو ازم پنهون م

 بهش انداخت  ین یسرشو باال آوردو به بهزاد نگاه کرد بهزاد نگاه غمگ عی سر تایب
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 نامزدتو بخورم؟  خواستمیمن م ؟مگهینگفت  یز یچ و ی_چرا نامزد داشتبهزاد

 خوردیانگار داشت از درون خودشو م  دیلحظه رنگش پر هی یبرا تایب

 _نامزد؟ تایب

 ی دینامزدتو شن ی_آره توکه حرفاادبهز

 جواب رد بهش داده  تایخاستگاره که ب هی اینداره ارش ینامزد چیه تای_ب

 زد  یپوزخند بهزاد

 روقتهیتا برسونمتون شبه د  دی...سوار شستیبه بعدش مهم ن  نجای...عقال از استی_مهم نبهزاد

 قدم عقب رفتو گفت:  هیاماده فوران بود  کهی دسته منو گرفت درحال  تایب

 م یری_ممنون خودمون م تایب

هم  یلباشو محکم رو تایکارو بکنم ب نیاز اون ا تی روشو ازش گرفت که باعث شد منم به طبع بعد
لحظه خورد شدنشو  هی یوقت بهزاد بشنوه برا هیبغض پنهون شدش باال نره  یتا صدا دادیفشار م

 پس واقعا دوسش داشت  دمید

 محکم فشار دادمو آروم گفتم:  تارویب دست

 _چته دختر...آروم باش 

 گفت:  یسرشو باال گرفتو به آسمون نگاه کردو به سخت تایب

 ست یمنم مهم ن ی...پس برا ستیکه...براش مهم ن یدی_شنتایب

 اشکاشو پاک کرد  دویبه چشماش کش یدست تایب

بدرک   گهید یکینه  نینداره ا ختنم یارزش اشک ر یپسر ارزش خورد کردنه غرورتو نداره حت هی_تایب
 پسره  ادهیکه دوروبر من ز یز یاصال چ
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  کردوی خودشو آروم م نیدروغ یحرفا نیلبام نشست معلوم بود داشت با ا یرو  ینیغمگ  لبخند
  ددایداشت جون م یچه طور  دمیدیم کهی منو هم قانع کنه درحال خواستیم

 کار   یچ خوامی ...اصال من شوهر مخورمی...غصه هم نمکنمی نم هی...من گرزمی ری _اشک نمتایب

 به سمتم برگشتو گفت:  عی سر تایب

فکر   یخودم واقعا چ شهی...پانی ترانه؟اون شاهزاده من گدا اصال بهم نم  ستی _اصال خنده دار نتایب
 عشقه؟ یمحبتاش از رو نیدوسم داره؟ا نکهیکرده بودم؟ا

 زدو گفت:  یا زانهی تمسخرآم خنده

محبت انسان دوستانه جنس مخالفم ندارم واقعا برات متاسفم که  هیجنبه  یجنبم حت   ی_واقعا بتایب
 یدار  یقیرف  نیهمچ هی

 د یپشت سرشو مال دویبهش زدم که خند یکله ا پس

 نهیسنگپاره آجره از پس  ستیدستت بشکنه دست که ن  وونهی_آخ دتایب

 ی نکن نیبه دوست من توه ی_تا تو باش 

که به سرعت از    ینیو ماش  کیالست غیج  یصدا دنیبا شن  کهوی جوابمو بده که   یخواست با تخس  تایب
 مینگاه کن یکنارمون رد شد باعث شد چشمامون گرد بشه و به بهزاد روان 

 وونسیپسره د نی_اتایب

به سمتمون اومد ناخواسته  شدی م ادهیبود پ  چوندهیپامون پ یکه جلو نشیاز ماش  کهیدر حال  بهزاد
 م یعقب رفت تا یقدم همراهه ب هی میدیسرعت اومدنشو به سمت خودمون د یوقت

که دوتا دختر تنهارو   رتمیغ یمن اونقدر ب  یهمه مثل خودتن؟...دروغگو؟ فکر کرد ی_فکر کردبهزاد
 ول کنم؟  ابونی وسط خ

 باهات ندارن  ینسبت چیکه ه یبش  یتری غ ییکسا یرو  ستی_الزم نتایب
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  تایجا خورد معلوم بود ب  یحساب  تایحرف ب نیحرفشو زد گوشه لبشو گاز گرفت بهزاد از ا یوقت  تایب
 ی به جوب برگردون یتونینم  ختروی خب آب ر ی بود ول  مونیکه زده بود پش یخودشم از حرف

 شک دارم   رویک یاما تو  شناسمی ... ترانرو که مطمئنم مشناسمتون یم یول  نیباهام ندار ی _نسبتبهزاد

 کرده بود  خی  یانداخت دستاش حساب  نینگاهشو پا تایب

 دمیاما امشب اون روتو د بیدختر نج  هیدختر پاک   هی کردمی تجسمت م ری دختر سربه ز هی_بهزاد
 یدادیم  میباز یتمام مدت داشت  دمیفهم

 گه یداره به دوستم م ادی م رونی از دهنش ب یهرچ یچ یعنیتوهم   دمیاخمامو کش یکم

امشب اونجا   نکهیا بهیدختر پاک و نج  هیاون هنوز   یباهاش حرف بزن ینطور یا ی_شما حق ندار 
   کنهیم  یکه داره کاره بد ستی ن نیا انگریب شیدید

 دوتا دختر خونواده داره؟آررره؟  هی_اونجا جابهزاد

 بردو آروم سرشو باال آورد تایچونه ب دستشو سمت ستادیبا اخم روبه رومون ا بهزاد

اشتباهمو کنار بزنم...بذار فکر بکنم که تو همون  یفکرا نی شو...بذار ا دی_نگام کن...بازم سرخوسفبهزاد
 شناختم یکه تا امروز صبح م یهست  ییتایب

 شده بودن  ریگونش سراز  یاشکاش رو تایپس زدمو هلش دادم عقب ب  دستشو

 خوادیکه دلت م یبرو هر فکر  د؟اصال یکار دار یبا ما چ تیاغده ا قیتو و اون رف دونمی_اصال من نم 
  یا گهیکس د چینه بابامون نه نامزد نه دوست پسر نه ه ی چون نه داداشمون ستیبکن برامون مهم ن 

 ؟ یدیفهم

 قلبمه یکناره دستته تو کهیکه اون نهیندارم اما مهم ا ی_درسته باهاتون نسبتبهزاد

گرد شده بودو متعجب داشتم  ی سرشو باال آوردو به بهزاد نگاه کرد منم چشمام حساب  یباور با نا  تایب
 کردم یبهش نگاه م

 زد  یپوزخند تلخ  بهزاد
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 _بود اما االن...بهزاد

 رفت   نشی بهمون پشت کردو به سمت ماش بهزاد

که دوسش دارم نامزد داشته باشه   یباشم دختر  نیشاهد ا  تونمیدارم...نم رتی مردم...غ هی_من بهزاد
هم   یا گهید یچه کارا دونهیباز شده باشه...خدا م ییجاها نیهمچ  هیو از من پنهون کنه...پاش به 

 کرده که هنوز رو نشده

 گفت:  تایسوار بشه روبه ب نکهیباز کرد قبل از ا  نشویدره ماش بهزاد

  چیسره کارت ه یبرگرد یتونیارم فردا م خودتم د یمادرتو دارم نگران نباش هوا ی_هنوزم هوابهزاد
 رسه یامشب هم به گوش مادرت نم یکدوم از ماجراها

 زد  یوجود پوزخند  نیشده بود اما با ا  ری اشکاش از گوشه گوشه چشمش سراز تایب

قضاوتم   ینطور یا ی... تو اگه منو دوست داشتی_عشق؟من تو قلبتم؟عجب حرف مسخره اتایب
  نیماش  موین یشیپنت هاوس نم  یآقا پسر درسته ما مثل شما تو  یزدی منو پس نم یبه راحت یکردینم

   میمام دار یمغزت دار  یکه تو عقل تو یاما همون حجم  ستیپامون ن ریز  یخارج

 فقط...  یبگ  دمیشا  ایازت سواستفاده کنم؟ خواستمی م نکهی؟ایبگ  یچ  ییخوای_م بهزاد

  مونمیحساب کردم پش   یحام هیمدت تورو  نیا تمام نکهینداشتم فقط از ا ی منظور  چی_من هتایب
فردا هم منتظرم نباش   خورهیبه منو دوستم نم قتینه چشم تو نه چشم اون رف گهید مونیپش  یلیخ

 که دوباره برگردم اونجا  ستمیاونقدر سبک ن

هم اشکاش   تاینگاه کردم ب زدی موهاش چنگ م یتو ی به بهزاد که داشت عصب  دمویکش یپوف کالفه
 براش سخت بود  یل یحرفا خ  نیشده بود انگار زدن ا  ریاز قبل سراز شتریب

درصد فکر   هی ؟اگهیفکر کرد  یتو چ یچون نامزد دار  دمیپامو پس کش  نی _فقط به خاطر ابهزاد
بکنه؟خانوم من با قلبم   دایسرم پرورش پ یکه فکر تو تو دادم یاجازه م یکردیفکر م ینامزد دار  کردمیم

 عاشق شدم   نیرفتار کنم با ا یشدم که احساساتعاشق ن

 به مغزش اشاره کرد بعد
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اگه دوسش   ینامزد داره من به چشم خواهر بهش نگاه کنم حت یدختر  یوقت کنهی_عقلم حکم مبهزاد
 داشته باشم

بهزاد هم با   کردینگاه م گهیسمت د هیبه  نهیبهش نگفت دست به س یز یروشو از بهزاد گرفتو چ  تایب
لبخند مردونه  ستادیزدو دوباره به سمتمون اومد وربه رومون که ا یلبخند تایحرکت ب نیا دنید

 همچنان با قهر روشو از بهزاد گرفته بود تایزد اما ب یجذاب

 ؟ یمثال قهر  ؟االنی کنی _قربون قهر کردنت بشم نگام نمبهزاد

سرخ شد    یکم  تایکردم اما ب ینم تک خنده ام دیبا تعجب به سمت بهزاد برگشت که اونم خند تایب
 بهزاد قربونش رفته بود تعجب کرده    نکهیاز ا دونستمیم

 شازده به دلت صابون نزن   ری ه؟نخیخبر ی...فکر کردی_پرو شدتایب

بهزاد به  یدستا یتو تایب یحرکت دستشو گرفت که باعث شد دستا هیخواست پسش بزنه که با  تایب
کنه عکس العمل نشون  تشیاذ خوادی بهزاد م دادمیدرصد احتمال م هیخندم گرفته بود اگه  فتهیدام ب

 نداره  یمنظور   دونستمیاما م دادمیم

 بخندم  زیر  زی چپ چپ بهم نگاه کرد که باعث شد ر تایب

 از منظره لذت ببر  سای...شما واای نکن یوقت کار  هی_تایب

سرشو بوس کردو دستاشو ول کرد که باعث   تایشال ب  یخم شدو آروم از رو یبا حالت بامزه ا بهزاد
 بهش برم  یبهم زد که باعث شد چشم غره ا ی لبو بشه بهزاد به سمتم برگشت و چشمک نهویع  تایشد ب

 نگفتم دفعه بعد... یز ی چ نباروی_ا

  دیپشت گردنش کش یکردو دست یتک خنده ا بهزاد

 کار کنم؟ ین دراز چ دختر زبو هیدختر به رنگ لبو و  هی_حاال من با بهزاد

دلم براش ضعف کنه   یصحنه حساب   نیا دنیفرو کرده بود که باعث شد با د قشی یسرشو تا تو تایب
 کنهینگاه م  تایبراق به ب یبا چشما دمیچشمم به بهزاد افتاد که د

 کورش کنم؟ ا ی یکنیم ششیشازده...درو یی_هو
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  دنیخجالت کش نینگاه کنم تا ا  تایخنده که باعث شد من با حرص به ب ریزد ز یبلند یبا صدا بهزاد
 دادم یمسخرشو کنار بذاره هرچند بهشم حق م

 رما یگ یگازت م امیم ستمی ن یمعتقد ادیمن پسر ز تایب ی_وابهزاد

زدو در رفت که بهزاد هم دنبالش کرد با لبخند    یغیج  تایبرد که همون لحظه ب  زیبه سمتش خ  بعد
  دویخندیبهزاد هم م زدمیقه قه م افشیق دنیبود که با د دهیاولش چنان ترس  تایبهشون نگاه کردم ب

   کردیدنبالش م

دنبال هم   ابونی خ یهمچنان داشتن تو تایدادم بهزاد و ب هیبهزاد رفتمو بهش تک  نیسمت ماش به
هشتصد متر به جاده   دمیگفت پونصد متر جلوتر حاال شا شهیبود که م جاده پرت  هی نجایا کردنیم

 کردن یراحت دنبال هم م الی اونا با خ ن یبه خاطرهم خوردیو بعد به اتوبان م یاصل

 ...نکن...ولم کن شعوری_ولم کن پسره بتایب

خواستم برم کمکش اما   دهیگرفته  و داره قلقلکش م تارو یبهزاد محکم ب  دمیسمتشون برگشتم د به
  طنتیش یسر  هی نمیا کنهینم  تی اذ تارویدختر اونکه ب  الیخ یب  دمیلبخند عقب کش هیتوقف کردم با 

 گه یمختص به خودشونه د

بال ظرف هفت    طونیش  یتایب شدیزدم باورم نم  یشب نگاه کردمو ناخواسته لبخند کی آسمون تار به
 بدزده باورش سخته واقعا  رویپسر نیهمچ هی ماه تونسته باشه دله 

  یلحظه کوتاه نگرانش شدم آخه وقت هی یشدم احساس کردم برا یطور  هیماهان افتادمو  ادهی  کهوی
 افتاده بود یچه اتفاق  یعنیهول کرد بدبخت  یل یتماسش برقرار شد خ

 .......................... 

 مرتبش کردم  یکم دمویلم کشبه شا یدست

 تو   دی_بفرما

وارد   دمویکش  نیدرو پا رهیبهم زد منم دستگ یبخش نانی سمت دختره برگشتم که لبخند اطم به
 اتاقش شدم 
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   کردیم یاونارو بررس کردویدستش نگاه م ریز یبا اخم داشت به برگه ها ماهان

بهتون تذکر داده بودم که تا من بهتون اجازه ندادم  روز ید ن یهم ادیم ادمی_خانوم سخاوت  ماهان
 درضمن...  دیامروزو حتما لغو کن یقرارا نینذار یبا کس یقرار  چیه

ازش   یاما کم دمینگاهش د یتو  یچ دونمیجا خورد نم   یمن حساب دنیبا د کهویباال آورد که  سرشو
 دم یخجالت کش 

دلورودم   ی اون ته مها یز یچ هیکرد احساس کردم باال آوردو بهم نگاه  شویاون نگاه آب یاونطور  یوقت
 توهم دیچ یپ

 ؟ یکنیکار م یچ نجای_تو اماهان

  یبردمو پولشو دراوردمو به سمتش رفتم وقت فم یک  یبهش نگاه بکنم دستمو تو نکهیا بدون
 گذاشتم گفتم: زیم  یاسکناساشو رو

 یپولتو فراموش کرد رونیب یزد  کهویکه  شبی_د

شد احساس    رهیکرد بعد سرشو باال آوردو بهم خ ینگاه زی م یبه پول رو دهیباال پر یبا ابروها ماهان
 دوباره نگاهش سرد شد کهویکرد تا خواستم ترجمش کنم  رییچشماش تغ  یتو یز یچ هیکردم 

 د؟ یکن یم ی باز   ی_شما از کماهان

 دوشم انداختم یرو کولمو

 داشت؟  ی_چه ربط 

 تو  یبرا شنی پوال م نیول کردم ا رو یمن باز یوقت  ؟یدونی_ربطش به ارتباطشه...مگه قانونو نمماهان

  هیچون  شهی نم  لیخب دل  یحقم بود برش دارم ول  شدمی که برنده م یفقط وقت خوامشی _اما من نم
 ی اومده مالتو هم بباز  شیمشکل برات پ 

به   یعادت کرده بودم حت گهینداش دپوزخ نیداد به ا هی تک شی صندل یزدو به پشت یپوزخند ماهان
 نبود  زانهی آم ری االن نگاهش تحق گهینگاه سردش هرچند د نیا
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 مال؟ یگیم ونیلیم  هی_مال؟تو به ماهان

بهت   ی ؟چیکش یبه رخم م یپولتو ه   یوقت یبر یم یچه لذت  دونمیگرفتم نم  رویکه زد ی_طعنه حرف 
 واقعا؟  رسهیم

 ست؟ یمعلوم ن افمیدارم از ق هیچون معلومه ما کشمی_پولمو به رخت نمماهان

 به راه افتادم  یجوابشو بدم به سمت در خروج  نکیاخم رومو ازش گرفتم بدون ا با

نه  ای یالزمش دار  ستیبهت برگردونم برامم مهم ن تویفقط اومدم که امانت ستی_حرفات برام مهم ن
 نداره یچون به  من ربط

 ؟ یچرا برش نداشت یدار  ازیبه پول ن دونمی.مپول حق خودته نه من.. نی_اماهان

که باعث   کردیبهم منتقل م   رویحس  هیسرد نبود  گهیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم نگاهش د به
 کمتر بهش نگاه بکنم  شدیم

قانون اون  دیرفع کنم...درسته شا ازامویاون ن نویا بی از ج نمیب  ینم  یلزوم ی _درسته پول الزمم ول
 ی اومد رفت شیبرات مشکل پ  یول نکرد  روی تو از عمد باز گهینم  نویا تی پولو به من بده اما انسان

 بردم  ره یسمت دستگ دستمو

 _روز خوش  

 صدام زد باعث شد کپ کنمو دستام قفل کنه  یدرو باز کنم که وقت خواستم

 _ترانه ماهان

 شده   رهیتوهم بهم خ یبا اخما دمیگرد شده به سمتش برگشتم که د یچشما با

 ؟یصدا زد  کیمنو به اسم کوچ ی_تو به چه حق

 که نگاهش سرد و مغرور بود  یزد دوباره شد ماهان قبل یپوزخند صدا دار  ماهان

 نداشتم  ی وقت منظور  هی ی_به دلت صابون نزنماهان



 پولتو به رخم نکش 

120 
 

 داشته باش  می_ها ها نه بابا توروخدا منظور

 باهات کار دارم   نیبش ای _بماهان

 سر بزنم  دیندارم چندتا جا هست با یکار  چی_اما من با شما ه

 کار؟  ی_براماهان

و به اطراف نگاه   رهیدادم که باعث شد اونم نگاه مشکوکشو کالفه ازم بگ هیبه در تک  دمویکش یپوف
 بکنه 

 بگو کار دارم    عتری_سر

 ؟ یستی_مگه دنبال کار ن ماهان

 : گفتم عی سر یلحن مسخره ا با

 م؟یبشم خدمتکارت؟ه  ییخوای _حتما م

که با اون لبخند بهش دست داد   یفوق العاده ا یتیزد اولش از اون جذاب ییلبخند دندون نما ماهان
لبخند زدن هم بلده و ما  شونیمثل ا یبرج زهرمار  هیضعف کردم بعد چشمام گرد شد که 

توهمو   دمیاخمامو به شدت کش  دمیلبخندشو فهم  یمعن ی ها وقت یر یاون درگ نیب م؟امایدونست ینم
 براش نازک کردم   یمپشت چش

 شم یمن خدمتکارت م ین ی_تو خواب بب

 ی ر یگی پول م یکن ی داره کار م  یبی_مگه چه عماهان

  یاون مطمئن باش پام به سمت خونه پسرا نویخونه ا یروز اونقدر بدبخت شدم که برم کلفت هی_اگه 
   رهیمثل تو هرگز نم یمجرد

از   یلباش آثار  یرو دمیبه سمتش برگشتم د  یلباش نشست که وقت یرو یکردم لبخند محو حساسا
 رفت  یچه برسه به لبخند محو پوف دختر قات زد ستیخنده هم ن

 _تو اونجا جات امنه نگران نباش ماهان
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 ی کن ی نم  یغلط دونمی چون م ستمی_نگران ن

  یاله یلپام گر گرفتو تا گلو قرمز شدم ا یساب که داده بودم ح یماهان گرد شد اما من از جواب  یچشما
خودش درباره تو چه  شیاالن پ نیا یزنی م هیچه حرف  نیآخه ا یزبون دراز  نقدریترانه که ا یالل بش

 کنه ی م یفکر 

 نداشتم یمنظور  نی_بب 

 دونم ی_مماهان

نگاه چه قدر نگاهش مهربونه خب   شهیم  یجن  ییهوی نمی ناخواسته باال آوردمو بهش نگاه کردم ا نگامو
 ؟ یمردیم ؟نهیکردیرفتار م  ینطور یا یردی میم

 گفت:  عیندم خواستم برم که سر  یجلوش سوت  شتریب  نکهیا یبرا

 یهم درامد ندار  یهم پول الزم یچون هم شغل ندار   یکه خدمتکارم بش یندار  ی_تو چاره اماهان
 دردسر افتاده یهم داداشت تو

درباره مشکالت   نیگوشه لبش نشسته ا یپوزخند دمیگر شده به سمتش برگشتم که د یچشما با
 ...نیا یعنیخبر داشت؟ یداداش من چه طور 

 دم خونتون؟   دیرس هیاز طلبکاراش منم احظار یک ی_ماهان

بود پس   هیاحظار نیمنو سامان سره هم نیامروز ب  یدعوا نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 ود ب نیکاره ا

 ؟ یبفرست هیچه طور دلت اومد احظار ینی ب یم  طمونوی _تو که شرا

 گفتم: دیلرزیم یذره باالتر رفته بودو حاال کم  هیکه  ییزد که باعث شد با صدا یپوزخند ماهان

 رو خرخرش    یچرا پاتو گذاشت ی پول دار  نهمهی_توکه ا

هشتادو هفت روز از من پوا قرض گرفت   یخرخرش نذاشتم داداش تو فقط برا  ی_من پامو روماهان
فرصت دادم اما   گهیماه د هیبهش   نباریا یساله صبر کردمو بهش مهلت دادم حت   هیکه من  ینی بیاما م

 نتونست نصف پولم بهم برگردونه  ینکرد حت یاون کار 
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داد که باعث   هیتک شیصندل  یه پشتراحت ب الیدستاشو پشت سرش بردو قالب کرد بعد با خ  ماهان
 شد از شدت حرص سرخ بشم

کارخونه چاپ اسکناس که   شمی منم ورشکست م ینطور یبرگرده ا دیکه رفته با ی_باالخره پول ماهان
 ندارم 

 _چه قدر بهت بدهکاره؟

 _پونصدتومن ماهان

  یلحن مبهوت رفت با  جیلحظه گ هی یبهش نگاه کردم محکم به پشت در خوردمو سرم برا یناباور  با
 گفتم: 

 ی گی...دروغ...می_دار 

 زنم ی سفته هاش موجوده با مدرک دارم حرف م گمی_دروغ نمماهان

  یپولو چ نهمهی؟ایخواستیم یچ یبرا  ونوی لیکار کنم؟آخه تو پونصد م  یسامان من از دست تو چ یوا
 ی لعنت یکار کرد

 زندان  رهیکه اگه پولو نده م یدونیم شهیدادگاه گهی_هفته دماهان

دستشو که از پشت قالب کرده  یسمتش برگشتمو با نفرت بهش نگاه کردم اما اون با خونسرد به
 به جلو خم شد  یگذاشت کم  زیم یبودو باز کردو رو

   ینجاتش بد یتون ی_اما تو مماهان

 خدمتکارت بشم آررره  ی_حتما وقت

بلند به سمتش رفتمو   یث شد از شدت خشم بلرزم با قدمابه نشونه آره تکون داد که باع یسر  ماهان
 با نفرت تو چشماش زل زدم دمو یکوب  زشی م یرو یخم شدم مشت محکم   زیم  یخودش رو نهیع

هان؟چه قدر؟نه بگو چه قدر  یکن  رمی تحق ییخوایمرد؟آدم؟آره؟چه قدر م   ی_اسم خودتو گذاشت
کن   ری کن تحق نیفحش بده توه  یه نجامیمن ا ؟خبیکار دار  یداداشم چ ؟بایکن  رمی تحق ییخوایم

 اونو ولش کن   یبزن ول ای اصال ب
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 کنن یولش نم گهید ی_من ولش کنم طلبکاراماهان

کن اون االن هم مادرمه هم پدر  ینباشه به نوبه خودت درحقش برادر  گشید یبه طلبکارا  تی_تو کار
 نو یا یفهمیم

 نیاونم از ا کردمی ش ردشو گرفت احساس مبا چشما   نیپا دیکه از گوشه چشمم چک یاشک قطره
 ناراحت شده میهوی رفتار   رییتغ

  ؟باشهیبشنو  ییخوای_م

  رینداشت چون اشکام به شدت دوباره سراز یر ی راست شدمو اشکامو با خشم پس زدم اما تاث  جلوش
 شدن

کردم که با زور   یجاها باز شده اما پامو کج نذاشتم هربار سع   یلیپام به خ  میدختر اغده ا هی_من 
 چیو چهارسالمه اما ه ستید؟بی نون بازو بخور دیتونیخودم نون بخورم مگه فقط شما مردا م  یبازو

  دنساده هاش موندم مثل آرامش مثل تموم ش ینداشتم هنوز تو زارویچ یلی داشتن خ یوقت آرزو
کارت اونو   ن یاش منه...همه کس منه...اون االن تنها پناهه منه...با اکابوس ها...سامان داد نیتمام ا
 هم اون بدبخت شه هم من یشی ...باعث میر یگیازم م

 فاصله گرفتم   ازش

جمع    ونویلیپونصد م شی تا وقت دادگاه زنمی...اونقدر زور م ذارمی...نمیبه خواسته هات برس ذارم ی_نم
 م یستیبدبخت ن که ما اونقدرهاهم  کنم ی کنم...بهت ثابت م

 لحظه متوقف بشم هیصداش باعث شد فقط  یباز کردم ول  درو

 ؟ یتا پوله منو بد  یقرض بکن گهید  یکی از  یر ی_مماهان

که اسمش الناز بود با   شیاومدمو درو محکم بستم منش رونی جوابشو بدم از اتاقش ب نکهیا بدون
 ینطور یاومدم ا یم رونی ب  نجایهربار که من از ا  چارهی تعجب سرشو باال  آوردو بهم نگاه کرد ب

 خورد یجا م  شدویچشماش گرد م 

 _خدافس الناز جون  
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از   یکه احساس کنم به اندازه کاف دم یاونقدر دو رونیو از شرکت با دو زدم ب  هیگر ریبغض زدم ز با
 که بهش مربوط بشه یز یصفتش از هرچ طانیش  سیشده از رئ  نیاز اون شرکت نفراونجا دور شدم 

  طونش ی شادو ش یگرفتم که بعد از چند بوق صدا تارویدهنم گذاشتم فورا شماره ب یدستمو جلو پشت
 اما بازهم باعث نشد که بخندم دیچ یگوشم پ یتو

 دلم سلووووووم  زهی_جانم عزتایب

 ...تا ی_ب

 تند تند گرفت  یبا تعجب و نگران  کهوی  یسکوت کرد ول  تایب

فدات بشم؟باز با سامان دعوات شده...د حرف   یکنیم هیگر  یشده؟...چرا دار  ی_الو ترانه...ترانه چ تایب
 یبزن دقم داد

 ؟یدار  خوامیپول م  تای_ب

 ؟ یکن یم هیگر ؟چراییخوایتو بشم چه قدر م ی_من فداتایب

داخل پارک رفتمو   یا هق هق به اطرافم نگاه کردمو به سمت صندلاز گوشم فاصله دادم ب رویگوش
 کنار گوشم بردم  لویروش نشستم دوباره موبا

 ترانه کنمی_توروخدا حرف بزن دارم سکته متایب

 ؟ی_پونصد...دار 

 هم بستمو زار زدم  یچشمامو محکم رو دیاز پشت خط به گوشم نرس ییصدا

 نهمهی...تومن؟؟؟...اونیلی_پو...پونصد متایب

 بدبخت شدم   تای_بدبخت شدم ب

 صورتم گرفتمو شروع کردم به زجه زدن یقطع کردمو دستمو جلو تماسو
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 یچشما یزد؟کم سوزوند؟حاال نوبت داداشمه؟امروز ترس تو  شی چه قدر خدا؟چه قدر؟کم منو آت آخه
که اگه  زدی و نعره م واریبه د زدیمشت م یعصب  یافتم زندان وقت یم گفتیم یداداشم تنمو لرزوند وقت 

 بد  یل یکار کنم امروز تنمو بد لرزوند خ یزندان من چ فتهیب

 دم یصورتم برداشتمو به آسمون نگاه کردم با زجه نال یاز جلو دستمو

نامرد مثل  هیقدرت به  نقدری...آرررره...چرا اارن؟یبه سرم م یآدمات چ ین یبی ...م؟یی_هنوز اون باال
عدالته  نی...ارهی دستاش بگ یتو مویمنو بسوزونه و زندگ  یبه راحت ینطور یکه ا یماهان داد
 عدالتـــــــــه نیخدااااا...ا

 ..................... 

حوصله درو بستمو کالفه کفشامو دراوردمو  یدر انداختمو آروم درو باز کردم ب  یتو دویرمق کل  یب
 ور   هیهرکدوم از لنگاشو انداختم 

 _سامان 

خودم از   یبرا  کمی انداختم به سمت آشپزخونه رفتمو  نیزم  یرو فمویک دمویکش  یپوف دمینشن ییصدا
 نفس خوردم  هی ختمویآب ر ریش

 ی _کجا بودسامان

شد با اخم بهش نگاه کردم که با اخم   کهی د تص  نویاز دستم افتاد رو زم وانیصداش ل دنیبا شن  کهوی
 شده بود  رهی بهم خ

 ؟ یشیجن ظاهر م نهی_چته؟چرا ع

 ؟یکجا بود دمی_پرس سامان

 ستادم یها رد شدمو روبه روش ا شهیش یاز رو اطی احت با

 _دنبال پول 

 _من از تو پول خواستم؟ساعت نه شبه احمق سامان
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  شویخرک یها یباز رت ی غ نیتحمل ا تونستمیاعصابم خورد بود که اصال نم نقدریتوهم ا  دمیکش اخمامو
 نش یدستمو باال بردمو چندبار آروم زدم تخت س نی به خاطرهم  امیب

تو پونصد   ینگاه کن لعنت مونویزندگ  نیخواسته بب شهیهم  مونیو زندگ طی اما شرا ی_تو نخواست
 ؟آرررره یپسش بد یتونیم یکه چه طور   یفکر کرد ؟اصالیقرض کرد یچ یبرا ونیلیم

داد اما من ولکنش   هیتک  ینشستو به پشت نیزم یتو موهاش زدو کالفه رو  یچنگ یعصب  سامان
 زانوهام نشستم  ی نبودم رفتم جلوش رو

 ؟ یکار کرد یچ  ونیل یبا اون پونصد م  ؟تویگینم یز ی_چرا چ

 دادم  گموید ی_قرضاسامان

 ؟یداد رویک یقرض اون  یقرض کرد گهید یک ی_از 

 زندان؟ رفتمیترانه؟م کردم ی کار م ی_چمانسا

  یغلط  چیفقط سه روز مهلت مونده اما منو تو هنوز ه ؟یآزاد یگیم نیبه ا ؟تو یستی_االن زندان ن
 م ینکرد

 رم ی بگ شی صورتش روون شد که باعث شد آت   یمردونش رو یاشکا سامان

 اد؟ یسرت م ینگران توام که چ ستمی_من نگران خودم نسامان

 دم یآغوشش فرو رفتمو نال  یسمتش رفتم که آروم آغوششو برام باز کرد با بغض تو به

 شمیکه هستم م ین ی...تنهاتر از اشمیم کسی...بشمیفقط نابودتر م  یچ ی_ه

 ..................... 

  نمیبهش نگاه کردم بب   دیلرزیبدنم داشت از ترس م کهی دستش نگاه کرد درحال  یتو ش یبرگه آزما به
 دستاش مشت شدن که باعث شد از شدت ترس سکتهرو رد کنم یتو شیبرگه آزما  کنهیکار م  یچ

 باال اومد و بهم نگاه کرد    شیغضب نگاه

 ه؟ی_چ
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  نکهیاما هم دیدور سرم چرخ  ایلحظه احساس کردم دن  هی یهرلحظه از خشم قرمز تر شد برا ماهان
به دنبالش رفتم که   عیبا خشم از کنارم رد شدو به سمت اتاق دکتر رفت چشمام گرد شد سر دمید
 سادم یجلوش وا عیبدون اجازه خواست درو باز کنه که سر  دمید

 زن تو اتاق باشه  هی دیشا وونهی دکتره ماماس د نیماهان؟ا یکنی کار م ی_چ

 دیدندوناش غر یبا غضب بهم نگاه کرد از ال ماهان

 _بکش کنار وگرنه... ماهان

نتونست دووم    یکالفه دست توموهاش بکشه ول تیخشم بهش نگاه کردم که باعث شد با عصبان با
 و نعره زد:  دی به در کوب  یسرم مشت محکم یچون به سمت در اومدو از باال ارهیب

 مکنی سرت خراب م یخراب شدرو رو نی_اماهان

 عقبش بردمو گفتم:  کمی ترس  با

 _آروم باش ماهان...توروخدا داد نزن 

 کرد یباز شد که باعث شد به سمت دکتر برگردم که با اخم داشت بهمون نگاه م   کهوی اتاق  در

 ؟ یزنیداد م ینطور یکه ا دونهیم نجایمحترم؟مگه ا ی_چته آقا

 بره ی_من اون پرونده تورو امروز باطل نکنم شب خوابم نم ماهان

 صورت دکتره گرفتو داد زد:   یجلو  شمویآزما برگه

 ن؟ یبدبخت کرد ینطور یزنه منو ا نهی نفر ع ه؟چندیچ نیه؟هان؟ایچ نی_اماهان

هاج و واج  نطوریمنو زن خودش خطاب کرده بود ته دلم ضعف کرد هم  نکهیلحظه از ا هی یبرا
 کردم ی بودمو بهشون نگاه م ادهسیوا نشونیب

 د؟ یزنی حرف م یدرباره چ نی گیم نیدار ی_چ دکتر

 بچه محو شد؟  کهویگه؟یم  یچ شی آزما یکی نیا ؟پسی_زنه من حاملس مگه نگفتماهان
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ازش بترسم پس جواب   ایاون لحظه خوشحال باشم  دونستمیبه سمت ماهان برگشتم نم یناباور  با
 شکرت...شکرت خدا ایخدا ی...وایعنی ستمیمن حامله ن یعنی ن یبود ا یمنف  شمیآزما

 کرد   شی بردو با دقت بررس  شی با تعجب دستشو به سمت برگه آزما دکتره

 نشون داد که خانوم شما حاملس  ش یآزما یکیامکان نداره اون  نی_ادکتر

 بهش نگاه بکنه  یبه در که باعث شد دکتره با نگران   دیکوب یزد مشت محکم یپوزخند ماهان

  یچ ؟یبزرگ نیاشتباه به ا کننیاشتباه م زی تجو شهیم نی هم ادی با پولو رشوه باال ب  یکی  ی_وقتماهان
 تو دانشگاه؟  یگرفت ادی

 سمتش رفتمو آروم دستشو گرفتم به

 ماهان...زشته می_بر

 و دکتره بدبخت و ول کنه  فتهیکه بود باالخره مجبورش کردم که راه ب   یهزار زورو بدبخت با

  دمیدیم یبه خصوص وقت دمیترسیاومد منم دنبالش رفتم درسته ازش م رونیب  مارستانیخشم از ب  با
 مجبور بودم که باهاش برم  یول  هیو عصب زنهیداد م ینطور یا

  نویسوار شدم خواست ماش  یزدو سوار شد منم با نگران موتویرفت با خشم ر نشیبه سمت ماش ماهان
 دستش گذاشتم ینه که فورا دستمو روروشن ک 

 بعد  ی_نه..بذار آروم ش 

 چسبوند  شیصندل  یسرشو به پشت دویتوموهاش کش یکالفه دست ماهان

 ستمیحامله ن  نیماهان...بب گهینباش د ی_عصب 

 شدن   ریاز گوشه گوشه چشمم سراز اشکام

 ...ی_اونهمه کتک و فحش همگ
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  خیافتادم مو به تنم س یکتکاش م ادهی یانداختم وقت ن یجملمو ادامه بدمو سرمو پا هیبق نتونستم
االن زنده بودم   نکهیبود هم نیسنگ یلیدستشم خ ادیز  یلیترسناک شده بود خ  یل یماهان خ شدیم

 بود   یلیخودش خ

چتو که بود...اون صحنه  ها...م هتیبر عل  یهمه چ یدی_من واقعا شرمندم ترانه...خودت که دماهان
 ...سابقه خرابت شتیگرفتم...برگه آزما

فرمون گذاشتو چندبار محکم به   یاونم کالفه سرشو رو هیگر ری هم بستمو زدم ز یمحکم رو چشمامو
 فرمونش مشت زد 

  ای کس نبود اشکال از دن چینبود اشکال از ه شامیاشکال آزما ری تقص یکدوممون نبود حت  چیه ریتقص
 ن ی هم نهیبب  دنامویو صحنه زجر کش ارهی اشکمو درب خوادی همش م  باروندی که همش برام م ییایبود دن

   دیبود شا فتادهیاگه اون اتفاقا ن  گهیراست م ماهان

اما  میزنوشوهر بود شدیم یسال هیزنش بودمو  نکهیکه من حاملم چون با وجود ا کردیباور نم  ماهان
 شده بود  یشیبود که ماهان آت نی اطرهمصورت نگرفته بود به خ   نمونیب  یرابطه ا چیه

زجه   یدر صدا یآوردم صحنه باز شدن ناگهان ادیهم بستمو تمام صحنه هارو به  یمحکم رو چشمامو
  یچه قدر سخت بود چه قدر شکنجه آور بود نتون زدیکه بهم م ییتهمتا ینعره ماهان صدا یهام صدا

 نتونه حرفتو باور کنه  چکسمیو ه  یثابت کن  تویگناه یب

 شه؟یم یداستان چ نیآخر ا یعنی خدا

 ....................... 

 کنه ی اون با کله قبول م وونهیبهش بگم؟د ییخوای_چرا ترانه نمتایب

 گفتم  کردمی لول م رویداشتم تندتند قال کهیدرحال 

 رم ی از اون پول قرض بگ خوامی...اون پسرخالشه نمخوادی_نم

 میبذار واریگوشه د مویبلند کن   روی و کمکم کرد تا قالبه سمتم اومد تایب

 ی نیچشم بب هیهردوشونو به  شهینم لیبهزاد پسرخاله ماهانه درست اما دل  نکهی_اتایب
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 اپن گذاشتم یظرفارو برداشتمو رو کارتون

 هست  نامی_آقا ا

برگشتم که داشت با غم به  تایظرفو ظروف توش شد به سمت ب یگفتو مشغوله بررس  یچشم مرده
 کرد ی اطراف نگاه م

مرد   زمی به بهزاد نگاه نکردم بهزاد تو مرده عز کنمیکه به ماهان نگاه م یبارم به اون چشم هی_من 
 نبرده تی و انسان یاز مردونگ ییبو چینه ه نیو شرف داره اما ا رتیغ

 دارم ی_خانوم پونصد برش م 

 به سمتمون اومد  عیماش گرد شد سرچش تایب

 ؟ یبد ییخوا یآقا اونوقت فقط پونصد م یبر یم یظرفو دار  نهمهی_پونصد؟اتایب

 روش گذاشتم میادی ز متیندارن تازه من ق یادیدست دومن ارزش ز نای_خانوم ا

  رویهمه چ  متیق یدار  یحساب  می که مجبور ین یبیم ؟یر ی گیم یاز آب گاللود ماه ی_اوه نه بابا دار تایب
 ؟ یکشی م نیپا

 ماله خودته  دارمیبرش نم ییخوای_اگه نم

 دخالت کردمو گفتم:  عیبزنه که سر یخواست حرف  تایب

 باشه پونصد ببر   ستین ی_نه آقا مشکل 

 گرد شده به سمتم برگشت  یهم با چشما تایب رونیباال انداختو کارتونو برداشتو برد ب یشونه ا مرده

 ؟ی کنی م یچه غلط یدار   یفهم یم چی_تو هتایب

 بهش رفتم یغره ا چشم

   تای_بس کن ب

 به سمتمون اومد ی بزنه که سامان با ناراحت یخواست حرف  تایب
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 ی کن یم  یکاره درست یدار  یکنی _هنوزم فکر مسامان

 _آره 

 نیدست ا ی_شما عقل خودتو دادتایب

  نتی کاب  یاز تو وانارویبا غم روشو ازمون گرفتو به سمت کارگرا رفت با حرص دونه دونه ل سامان
 کارتون گذاشتم  یدراوردمو تو

 به مالت؟   یزنیچوپ حراج م ی...دار یخرتر شد یول  ی...خر بودی...خر شد ی_تو خر تایب

 گفتم:  یالیخی با ب دمیچ یم وانارویداشتم ل کهیدرحال 

بال که از سرمون برداشته شد بهترشو   نیشوم ا هیسا ادی بدربخورن به کار صاحبشون ب یزمان  نای_ا
 م یخریم

 ی کنیخودتو بدبخت م  یترانه؟ چرا دار  دیطلبکارو دار هی نی _مگه تو فقط هم تایب

 خشم به سمتش برگشتمو داد زدم:  با

  یمن چ یتو از ترسا مهیاالن اوج خوشبخت نمیکه داداشمو گوشه زندان بب  شمیبدخبت م ی_وقت
 زنمیبهش سر م رمیم شمیخونه نباشه بلند م یداداشم  تو نکهیا اون شب هرشب از ترس ؟از یدونیم

  ترسمیم ییمن از تنها یدونیتو م خوابمیم رمیگیراحت م   الیبا خ دهیاتاقش خواب  یتو نمیب یم یوقت
  فتهی نذارم داداشم زندان ب یخونرم بفروشم ول  نیحاظرم ا من

ازش کمک   یافتاد ریگ یمخمصه ا نیهمچ هی یترانه؟بهزاد بفهمه تو  یکنی لج م  یبا ک ی_دار تایب
 م یریگ یبذار بهش بگم ازش قرض م شهیناراحت م ینخواست

 یدیبگه پول پسرخالمو بهم م ادی سرم بمونه که آقا ب  یرو نمیمونده منت ا نمی ...همتایب  خوادی_نم

 ؟ یکردیتو االن مشکلت فقط پسرخاله بودنشونه نه؟پسرخالش نبود قبول م یعن ی_تایب

 بود  قشی_بازم نه...اون موقع رف 

 د یغر تی کالفه بلند شد با عصبان تایب
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 باال بفروشش  متیحداقل با ق   شیفروش یم  یدار  یوقت یحراجشون کن  ذارمی_نمتایب

دوشش  یرو رویکه داشت قال رفت و به سمت مرده رفت  رونیاز آشپزخونه ب  تی با عصبان تایب
 ذاشت یم

چه قدر برام سخت بود که داشتم   ختمیری آروم آروم اشک م دمویشن یم تارویب  یچکوچونه ها یصدا
 چه قدر سخت بود زدمیخونم م  لی چوب حراج به وسا

 شد   ریگونم سراز یرو یبه آروم  اشکام

کنارت   تشو یباال سرت باشه حما شیسا نیباشه هم شت یکه داداشت پ نهیترانه مهم ا ستین مهم
 ی بخر  یتونیبازهم م نارویپس نگران نباش ا یداشته باش

مدت   نینشونه ا یخفه که کس ییانداختمو شروع کردم به هق هق کردن اما با صدا نیسرمو پا اروم
 کردم  میسالگ  جدهیکه ازهمون ه یکار  نهیع قاینباشم دق فیکردم محکم باشمو ضع یهمش سع

  یز یبود چ  رمونیکوچولو که ز چه یقال  هیکه جز موکت و  یراهه سامان گوشه خونه اهم یخستگ با
  میتوش نمونده بود نگاه کرد

 هیمانع گر نباریا کنهیم هیداره گر دمیفهم دیدستاش گرفت شونه هاش که لرز نیسرشو ب سامان
 واریهم بستمو سرمو به د یکردنش نشدم آروم نگامو ازش گرفتمو با بغض چشمامو محکم رو 

 چسبوندم 

ترانه  شهی منم زده م یباالخره ترانه خوشبخت شهیلحظه ها تموم م نیباالخره درد تمام ا شهیم تموم
  یسرمو روراحت  نکهیاز ا هامی ترانه خوشحال یداداشم ترانه عمه شدنم حت ی خنده هام ترانه عروس

 چه خوب شد که شب شد  شیآخ گمیم ذارمویبالش م 

 ................ 

که  ییو بهم نگاه بکنه از شدت اشکا ارهیباز کردم که باعث شد با تعجب سرشو باال ب کهویاتاقشو  دره
 سوخت یپوف کرده بودو م یبودم چشمام حساب ختهیر

 خودشون اومدن تو دینی بب رو ی کس دیخوایبه خدا من بهشون گفتم که شما نم  سی _جناب رئالناز
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 توهم دیاخماشو کش یکم ماهان

 ی بر  یتون یشما م ست ین  ی_مشکلماهان

آروم   نیبرام نموند به خاطرهم  ی رمق گهیرفت د رونیانداختو از اتاق ب نیسرشو پا یبا شرمندگ  الناز
 اجازه دادم جلوش غرورم بشکنه   نویسر خوردم پا واریگوشه د

 گفتم:  دیلرزی که به شدت م ییتوهم برد با صدا شتریاخماشو ب ماهان

کردن بردن نگام کن   ن یچشمام داداشمو سوار ماش ینه؟دلت خنک شد؟امروز جلو ی_کاره خودتو کرد
 ماهان

 و بهم نگاه بکنه  به سمتم برگرده ع یباعث شد سر نیبار اسمشو به زبون آوردم به خاطرهم  نیاول یبرا

من   ری نبود؟...مگه هدفت تحق نیشدنمو...غررو له شدمو...مگه هدفت هم فی حقارتمو...ضع نی_بب 
 شمینشستم...بذار امشب داداشم پ نی زم یگوشه اتاقت رو یچه طور   نیشدم...بب  نینبود بب

 تنها باشم تونمی...نمترسمیم  یکی باشه...من از تار

  یب یدادمو به چشما  هیتک زش ی ناتوانم به سمتش رفتم به م یبلند شدمو با پاها نیزم  یرو از
 احساسش نگاه کردم  

که پنهونش کرده بودم  ییدارو ندارمونو فروختم النگوها کشی م یدارم چ ینیبب   یستیمن ن  هی_تو جا
برداشتم شد  وتار یفروختم تمام پس انداز ب  تارویماله مامانم بودن اونارم فروختم گردنبند مامان ب

 توروخدا کنمی جور م شمی پنجاه تومن قبولش کن بهم فرصت بده بق 

 شهیم ت ی که داره اذ کردیم دادیخونسرد بود اما چشماش ب  افشی انداخت ق نیسرشو پا ماهان

 ی خودت قبول نکرد یکار کن   ی_بهت گفتم چماهان

 کن...فکر کن خواهرتم...کمکم کن  یدر حقم برادر  ایب  تونمینم  یفهم یخدمتکارت باشم...م تونمی_نم

نگاه کرد دستاشو   رونی تمام قدش رفتو به ب شهیبلند شدو به سمت ش   زیاز پشت م یتفاوت یبا ب  ماهان
 دور زدمو به سمتش رفتم  زشویپشتش قالب کرده بود م

 رون ی ب ادیبده ب  تیغرورم خورد بشه رضا نیاز ا شتری_نذار ب
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 پولو جور کن  رونی ب ادیب   ییخوای_اگه مماهان

سخت   یل یجور کردن پنجاه تومن هم خ  نیمن هم ی_فقط تونستم پنجاه تومن جور کنم به خدا برا 
 بود

رفتمو همشو  زشیم یرو یبه سمت برگه ها ارمی روشو ازم گرفت کم کم نتونستم دووم ب یتفاوت  یب  با
 زدم:  غیج  نویزم  یپرت کردم رو

من به جز داداشم  گمی...دارم بهت م ی...پست فطرت عوض یخوابیشبا م ی_د نامرد آخه تو چه طور 
  ؟تویکن یکنم؟چرا درکم نم   یزندگ  یشبامو سر کنم؟...چه طور  یمن چه طور  رتی غیندارم...د ب  رویکس

 یآخه چه قدر تو نامرد یپول غرق یکه تو

 یکه تو قی غم عم هین فقط خونسرد اما با ماها واریچسبشو برداشتمو محکم پرت کردم سمت د هیپا
 کردیچشماش بود بهم نگاه م

دختر چرا   نهمهی؟اییخوایم میاز زندگ یکنارمه اصال چ  ترسمیم یکه وقت هی_اون تنها پناه منه تنها کس
 خدمتکارت بشم  دیمن؟چرا من با

 ی تو خونم کار کن  خوامی_اسمش خدمتکاره اما مماهان

 آرررره  یکلفت  یگی_حتما تو بهش م

 داد زدم:  یبلند یبا نفرت پاک کردمو با صدا  اشکامو

تمام   گرت یسوختن ج  یناله هات صدا یروز صدا هی بدجور کمرت خم بشه   یروز  هی کنمی _آرزو م
 دمیداداشم د یچشما ینمه اشکو تو ینکردم اما امروز وقت  نتی بار نفر هیمدت  نیبرداره ا ارویدن

که  ییدونه دونه آها خوامیکردم از خدا م نتی شدو گفت مراقب خودت باش نفر نیر ماشسوا یوقت
 تونمیم شمی تونستم پنجاه تومن جور کنم بق نکهیهم کنمیمن جورش م  ارهیدمو بدترشو سره تو بیکش
وقت   چیه خورمیکه به تو قدرت داده و به من ضعف قسم م ییبه همون خدا گذرمیبدون ازت نم یول
چوپ حراج   یمجبورم کرد نکهینه به خاطرا یکه کرد ییرای تحق ویکه داد یینه خاطر زجرا بخشمتینم

به خاطر    ختی که ر یخونم نه به خاطر غرور له شدم به خاطر داداشم به خاطر اشک لیبه وسا بزنم
تنها   داداش چه قدر نگران  هی یفهم ی ...نمیفهمینم نارویا یتو نامرد یختی دلش ر یکه تو یترس

 کسو جز خودش نداشته باشه  چیکه ه یخواهرشه اونم خواهر 
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 هم فشار داد یهم بستو لباشو رو  یبا غم چشماشو رو ماهان

...تو یست یآدمم ن ی...حتیپست فطرت  هیماهان...تو فقط  یست ی...تو مرد ننمیب ی_تورو به مرد نم 
...پس لذت  برهیدختر لذت م هیبدبخت که داره از زجر دادن  یپسر اغده ا هیجز   یستین  یچیه

خودش حقتو بذاره کفه  دوارمیدست خدا ام سپارمتی...میببر...لذت ببر که خوب دلمو سوزوند
 دستت

اما   رونیاز اتاقش زدم ب یا گهیحرف د  چیبدون ه دمینفرت بهش نگاه کردمو از شدت خشم لرز هی با
 رفتو از هوش رفتم  جیسرم گ  کهویشد که   یچ دونمینم

 ....................... 

  دیو خسته بود اما من نبا سوختیکردم چشمام به شدت م یز یسرمو چرخوندمو ناله ر یناتوان با
 بخوابم  دیبخوابم نبا

خواست   یدستم بودو فشار دادمو چشمام با خستگ یکه تو  یترس به اطراف اتاق نگاه کردم چوب  با
 موندم   داریزدمو ب  بیخودم نه به عی که سر فتهی هم ب یرو

نشستم  نجایشده من ا  کیمدت هوا تار نهمهیساعت نگاه کردم که باعث شد آه از نهادم بلند شه ا به
 بدتر؟  نیاز ا یخدا آخه بدبخت  یاون وقت ساعت ده شده ا

نموندم   نی اصال منتظر ا دمید مارستانیب  یچشمامو باز کردم خودمو تو یکه از هوش رفتم وقت امروز
نکردم    یپرستارو دکترهم توجه یاعتراضا یاصال به صدا دمویباال سرم سرمو از دستم کش ادیکه دکتر ب 

  یچ یه دمیفهم  دمبه خودم اوم یگرفتم وقت  نیماش هیانداختمو  رونیب  مارستانی خودمو از ب  یبا ناتوان
گفتم که  عیبود نگاه کردمو سر رمردیپ هیه پول ندارم آه از نهادم بلند شدو بغض کردم به راننده ک

کردو منو   یبزرگ  نیبه خاطرهم  ستمیکه اصال خوب ن دیندارم فکر کنم از حالو روزم فهم یمن پول سهیوا
 تا دم خونه رسوند 

تو   یها که گرگن ول یکه هم آدم باشن هم مرد نه مثل بعض شنیم دایپ ییآدما هیحداقل  خداروشکر
 مرد بودنم دارن یبعد ادعا  زادیلباس آدم

  خواستمیبد بود نم  یلیخ  یلیاصرار کرد که برم خونشون قبول نکردم چون حالم خ  تایب  یهرچ  امروز
قلبش ناراحت بود   میدردسر داشت از طرف ینگران کنم خودش به اندازه کاف  نیاز ا شتریمادرشو ب 
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 اکه بهم داده بود ت  یمتی ند قحالو روزم سکته کنه هنوز شرمنده اون گردنب دنیبا د  دمیترسیم
 چشم تو چشمش بشم خواستمینم ن یبفروشمش به زخمم بزنم بودم به خاطرهم 

  یدر زدنا ی وحشتناک در چشمامو باز کردم صدا یبا صدا نباریهم افتاد ا یدوباره چشمام رو نکهیهم
 مرد هی یدادایو پشت سرش دادو ب اطیبلند ح 

 خراب شدرو...باز کـــــــــــــن نی_باز کن دره ا

  یخم بشم از رو نکهیا یکه دستم بود ول شد نا یپاهام بود بلند شدم چماغ یکه تو  یضعف خاص  با
جلو برم   تونستمینم  دیلرزیشدم پاهام به شدت م الشیخی ب  نیبلندش کنمو نداشتم به خاطرهم نیزم

 کار کنم   یخدا حاال چ

 یبش  میاون تو قا یتونیتا آخر که نم دروباز کن... نیا گمی_دارم بهت م 

 کردمی کار م یدهنم گذاشتم طلبکارا بودن حاال چ یمحکم جلو دستمو

پام کردم  اموی خم شدمو چماغو برداشتم شالمو سرم کردم دره خونرو باز کردمو دمپا یسخت به
 همه صداها قطع شد چشمام گرد شد وا  کهوی برم   اطیخواستم به سمت در ح  نکهیهم

آروم و مردونش ضربان قلبم باال   یصدا  دنیه سمت در رفتمو گوشمو به در چسبوندم با شنشک ب با
 رفت 

 آقا...خودش زندانه فقط خواهرش خونس  ستیبه داد زدن ن  یاز ی_ن

 ناکس زندانه؟  ی_ا

 طلبتون چه قدره؟  دی_بهتره درست حرف بزن 

 ون یلی_پنج م

 ؟یراه انداخت  دادیدادوب ینطور یا ونیلیپنج م ی_فقط برا

  ش ی لحنش باعث شده طرف آت نی با ا  یکه چه طور  یبفهم  یتونستیم یفاصله هم به خوب  نیاز ا یحت
 جملرو به زبون آورد  نیا رانهی تحق یچون بدجور  رهیبگ
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 ؟ یشونیوص   لی؟وکی کارشون   ی_اصال تو چ

 لشونم ی_من فام

 ره ی گیقرض م بهی از غر ادیداره چرا م یپولدار  نیبه ا  لیفام یپسره احمق وقت  نی_ا

 کارا نباشه  نی_شما کارت به ا

 شد  یچ نمیسرمو به در بچسونم بب  شتریکاغذ باعث شد ب  هیپاره شدن  یصدا

  یبرگشت  یفقط سفته هاو چکا شهیپاس م یچک روز االن که شبه بانکا بستن فردا صبح بر  نمی_ا
 سامانو بده 

 گرفتم یدم خونشونو نم ی نطور ینبود ا  ضیبارم اگه دخترم مر الیبده من ع رتی خدا خ  ای_ب

 ضه؟چندسالشه؟ی_دخترت مر

 افتاده با غم گفت:  اشی بدبخت ادهیکه معلوم بود تازه  مرده

 عمل بشه  عتریسر  دی_فقط ده سالشه با

 ؟ یدار  ازی_چه قدر ن

 _سه تومن...پول عملش هشت تومنه  

 خدا بزرگه ناراحت نباش   گهیسه تومن د نمیا ای_باشه ب 

 من...  یاما برا کنهیم یها چه بذلو بخشش بهیغر ی برا  نیشدت خشم دستام مشت شدن بب از

نگرفتم اصال  یا گهیمرد د چیاز سامان از ه ری از ماهان گرفتم که تا حاال غ یتیلحظه حس حما هی یبرا
 طلبمونو پاس کرد؟چکارو بگو همشون دست ماهان بود  کرد؟چرایکار م   یچ نجایاون ا

مهربونه پس اونقدرها   ینطور یا  هیبق یحداقل خوبه برا نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 ست یهم سنگدل ن

 خونه سامانه خاکزاده؟  نجای_ا
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 ؟ی _شمام طلبکار ماهان

 ؟ ی_طلبکار بودم االن قاتلشم شمام طلبکار 

 کنمیلبتو بگو من پاسش مط ستمی_نه طلبکار نماهان

طرف   هیشدن از  ری اشکام سراز نویدر سرخوردم پا یجلو یپله ها یگرد شد آروم رو یحساب چشمام
بشه تا ماهان طلب همشونو  دایطلبکاراهم سروکلشون پ هیبق  کردمیهمش داشتم خدا خدا م

 اومد چون... یکارش بدم  م  نیطرف از ا هیپرداخت کنه از 

 نیسامانو بهم بد هیفقط قبلش چکا دی_بفرما ماهان

هم  یکه از اونجا رفتن ناخواسته چشمامو رو دمیفهم دم یقدماشونو که شن  یصدا  قهیاز چند دق بعد
مصبب ترسام خودش بود اما االن از بودنش   نکهیمسخره باشه اما با ا دیبستمو بعد بازش کردم شا

 گرفته بودم  تیامن

باعث شد به سمتم برگرده چشمم   دیدرو شن یصدا یپشتش به دره که وقت مدیدرو باز کردم که د  آروم
 دم یکه اصال علتشو نفهم  دیبار لرز نیچندم یکه بهش افتاد قلبم برا 

 رون؟یب ی_برو تو چرا اومدماهان

 گفتم: یتوهمو با لحن طلبکارانه ا  دمیکش یکم  اخمامو

 ؟ یکنی کار م  یچ نجای؟ایاز کجا دار  نجاروی_آدرس ا

 اما من هنوز پشت در بودم  ستادیشدو روبه روم ا کیبهم نزد ماهان

 االن شره دوتا طلبکارو کم کردم  نیتشکر کردنته؟هم هی_جاماهان

دستمو سمتشون بردم   عی بزنم سر  یچکارو باال اوردو بهم نشون داد که باعث شد ناخواسته لبخند بعد
 هش نگاه کنم باال دادو عقبش برد که باعث شد با اخم ب  ییکه ابرو

 ش؟ یدی_چته؟چرا نم

 هفت تومن ونویلی_طلبتون شد پونصد مماهان
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که باعث شد دوباره ته دلم   د یخند دمیبار د نیدوم  یگرد شده بهش نگاه کردم که برا یچشما با
 براش ضعف بره 

 بزن ششونیآت ییخوایم ای کردم ب ی_شوخ ماهان

بردو به   بشی ج یکه دستاشو تو دی تو صورتم د یچ دونمی نم دمیکش یازش گرفتمو نفس راحت  چکارو
 خنده دار بود  یلیمحله خ نیا یتو  نشیداد واقعا ماش هیرفتو بهش تک نشیسمت ماش 

پاشو گذاشت کناره   هی نهیداده بود دست به س هیتک  نشیبه ماش کهیحالت جذاب درحال  هیبا  ماهان
 پاش  یکیاون 

 مونم ی م نجایتو...من ا ی_بهتره بر ماهان

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟ یبمون نجایا ییخوای_چرا م

 به اطراف محله نگاه کرد  یکم ماهان

 دایممکنه دوباره سروکله طلبکاراتون پ میاز طرف ستی امن ن یادیکوچتون ز کنم ی _احساس مماهان
 بشه منکه دست چکم هست نگران نباش 

  یکردم که اونم با ب  یبامزه زده بود تک خنده ا یلی که خ  شیجمله اخر نی ا دنیبا شن ناخواسته
 روشو ازم گرفتو سرد گفت:   یتفاوت

وقت عاشقت شدمــــا نه فقط   ه ی یراحت باشه به دلتم صابون نزن التی_برو راحت بخواب خماهان
 به خاطر عذاب وجدان خودم بود 

اوف خدا چه  نیا بهش رفتم که اونم چپ چپ نگام کرد که باعث شد سرمو بندازم پ یغره ا چشم
 قدر جنتلمن بود 

 به زور متوصل بشم  ای تو  یر ی_مماهان

 تو؟  ییایبزن...نم  ایخب...ب  یل ی_خ
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 گفتم:  عی سر یلیخ  یخودم جا خوردم ابروهاش باال رفت که باعث شد از خجالت سرخ بشم ول  کهوی

 ر ی شب بخ الیخ ی_فقط تعارف کردم ب

خودش چه  شهیزدما االن پ یلم عجب حرفخاک عا یوا  دمیدرو بستم و از پشت بهش چسب عیسر
 خدا یا کنهی دربارم م یفکر 

بهم دست داده   یخوب  تی چرا اما حس امن دونمیغرغر کردن به سمت خونه رفتمو درو بستم نم یکل با
 کنه تمیاذ تونهینم ی جام امنه کس کردمیکه احساس م یبود طور 

هم  یلبخند محو چشمامو رو هیبالشم گذاشتم با  یسرمو رو دمویلحافم دراز کش یراحت رو الیخ  با
 از چشم درد هم نبود یبستم اما کو خواب؟اصال خبر 

 گهیکپه مرگتو بذار د  ریبابا چه مرگته ترانه بگ یدشکم نشستم ا یپتومو کنار زدمو رو دمویکش یپوف

  ایبود  سادهیوادر   یواقعا ماهان جلو  یعنیناخواسته نگاهم از پنجره به سمت در رفت  دمویکش یپوف
 براش مهم شدم؟  نقدریا ییکهویحرفو زد؟اصال چرا  نیدلگرم کردن من ا یفقط برا

 دروغ گفته باشه   دیباال دادم شا طنتی با ش ییابرو

  میدوست جون  ولیبودو برداشتم ا ده یخر  تایکه ب  ییچا یرفتم قوط  نتیبلند شدمو به سمت کاب عیسر
 رم ی مچشو بگ تونستمیاونوقت نم میهم نداشت یینبود االن چا تایاگه ب

باشه  سادهیدر وا یجلو یواقعن  دیمنتظر موندم که دم بکشه اصال شا ختموی ر یقور  یتو رو یچا
 که...  ینطور یا

 باال انداختم  یالی خی با ب یا شونه

 که نکردم یبردم کار بد یی_خب باشه براش چا

چرا اما خوشرنگ بودنش برام   دونمیگ شده بود نمنگاه کردمو لبخند زدم خوبه خوشرن ییچا وانیل به
 ختمی ر ییکرده بودمو دوباره چا یوانوخال یده بار ل نیمهم بود به خاطرهم یلیخ

با لبخند   کردمی چادرمو سرم م کهی بودم گذاشتمو درحال  تایب  ونیمد نویکه بازم ا  ییکناره خرماها وانویل
 رفتم  یو ذوق به سمت در خروج
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بود تازه امروز صبح   میبدبخت نیکه مصبب ا یپسر  یهمه ذوق از کجا اومده بود اونم برا نیا دونمینم
که حق داشته خب اومده دنبال طلبش   کردمیفکر م  نیبه ا  یجلوش خورد شده بودم اما وقت یکل

 کردم ی خودمو قانع م

  دیبزرگ نبود شا ادیخونس کوچه ما ز یروبه رو یجلو  نشینوز ماش ه دمیخونرو باز کردم که د دره
  نشویباشه درواقع اون سمت که ماهان ماش یپنج متر  هیماهان  ن یدر خونه ما و ماش نی فاصله ب

  ساالن خراب یبودن آخه قبال مدرسه بود ول دهیبود که دورش حثار کش یبزرگ  واریپارک کرده بود د
 طرف ما  یعنیبودن   نطرفیخونه ها ا

ازم باال رفت سرش   یخاص  تیبازهم دلم گرم شدو امن نش یماش دنیچرا اما ناخواسته با د دونمینم
و بهم نگاه بکنه نگاهش  ارهی باز شدن در باعث شد سرشو باال ب یصدا  دنیبود اما با شن  لشیموبا یتو
  یتو رنهبودم که روشن بود وگ لش ینور موبا ونیمد نوی متمرکز شد ا میچا ین ی س یاومدو رو نیپا

 دم یفهمیهاش که نم شهیبودن ش یکوچه و دود یکی اون تار

 گذاشتو به سمتم اومد بشیج  یموبالشو تو  یشد با حالت خواستن  ادهی پ نی از ماش ماهان

 کارا نبود   نی_الزم به اماهان

برام مهم نبود که دم خونه   یحت دمیازش خجالت کش نقدریا کهویچرا  دونمیاز دستم گرفت نم روینیس
  رمی نگاهش تحق کردمی احساس م گهید نکهیبه خاطرا د یبود شا  رانهیفق  یبود که حساب سادهیوا یا

 هرچند لحنش هنوز سرد بود  کنهینم

 نی تشکره فقط هم  ی_برا

 _باشه ممنون ماهان

 ؟ ی_شام خورد

 نجا یراست اومدم ا هیسر به خواهرزادم زدمو  هینه  ییبخوا تشوی_راسماهان

 دار بهم کرد  ینگاه معن هیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که  ناخواسته

  یحالت بد بود جواب حرفا نکهیفقط به خاطر ا فهممی _منم خواهردارم منم حس داداشتو مماهان
 یست یمرد ن یبگ یسیمرد وا هی یکه تو رو یجرات داشته باش  یلیخ دی صبحتو ندادم وگرنه با
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دونه  هی چادرمو جمع کردم ماهان دستشو سمت خرما بردو  یانداختمو کم ن ی با خجالت پا سرمو
 برداشت  

 _خواهرزادت چندسالشه؟

  یبودم اما دست خودم نبود وقت ده یسوالو پرس نیچرا ا دونم یکرد نم تینگاهشو به سمتم هدا ماهان
 آروم گفتم:  گهینم یز یچ دمید

 نداشتم یقصد فوضول  دی_ببخش

 هو؟ ی یهمه ادبو از کجا آورد نی_اماهان

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ؟ یاز کجا آورد هوی  روی مهربون نهمهی_تو ا

خورد معلوم بود  گهیدونه د هیباال انداختو نگاه سردشو به سمت خرماهه بردو  یشونه ا ماهان
 گفتم:  نیبه خاطرهم ارهی خودش نم یبه رو یگرسنشه ول

هوامونو داره اما من چون  یلی خ  کنهیکارا م  نیوقتا از ا یل یبرام غذا آورد خ مونیبغل هیهمسا نی_ا
 ارم؟ یبرات ب  ییخوا یم خچالی یگذاشتمش تو ینطور یهم نیگشنم نبود به خاطرهم 

زود دوباره نگاهش سرد شد انگار اصال براش    یلیزد اما خ  یلحظه چشماش برق هی یبرا ماهان
 نداشته باشه  یتیاهم

 آورد؟  ی_چماهان

 م یاوردین  یکیاون  یکدوممون به رو چیه یگرفته بود خودشم خندش گرفته بود ول  خندم

 _زرشک پلو 

 تکون داد  دیبه نشونه تا یسر  ماهان

 _خوبه  ماهان
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هم قفل  یلحظه نگاهشو به سمتم آورد که باعث شد چشمامون تو  هی ینگاه کردم که اونم برا  بهش
هم   یاخماشو تو یاونم کم  رمی نگامو ازش بگ عیعث شد سرچشماش زده شد با  یکه تو یبشه برق
 نگاشو ازم گرفت  عیبردو سر

  ارمیم ییتو تا برات گرمش کنم اگرم بخوا ییای ب یتونی م ییاگه بخوا یندارما ول  یمن منظور  نی_بب 
 ن یماش یتو

 بهم نگاه کرد  ماهان

 ؟ی_بهم اعتماد دار ماهان

تو؟مگه  ادی که ب گفتمیداشتم بهش م  یچه حساب  یشد اصال من از رو جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 بهش اعتماد کنم؟ خواستمی م ینطور یکه ا شناختمیچه قدر م نویمن ا

  یبه زور خودش وارد بشه اما حت تونستیداشت االنم م یافتادم که اگه قصد کار  نیا ادهی  کهوی
 ت ی حسن ن یعنی نیتو ا ادینداد که ب  شنهادیپ

 ت نکش بگو_خجال ماهان

باز کردم که باعث شد   شتریب کمی شدمو درو براش  اطی نگفتم فقط عقب گرد کردمو وارد ح یچیه
 ابروش باال بره  

 تو؟   ییای_م

 نش ینگاه به ماش هیدستش کردو   یتو ینینگاه به س هی

 نباش   نتی _نگران ماش

 یدیبرام کش ینگران خودمم که چه نقشه شوم ستمین  نمی_نگران ماش ماهان

 عیخواستم بهش بتوپم که سر  نیبهم بر خورد به خاطرهم   یلیحرفش خ  نیتوهم ا  دمیکش اخمامو
 گفت: 

 بود   گهید زیچ هیمنظورم  ری _گارد نگماهان
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 دارم... یفکر کرد یمحبت ندار  اقتیل یشعور یب یل ی_خ

  یکیدستش بود با اون  یهنوز تو ییچا ینیکه س حرفمو خوردم همونطور  هیشد بق  اطیوارد ح یوقت
برگرده همون طور که نگاهش  نشی به سمت ماش نکهیدراوردو بدون ا بشیج یاز تو  موتشویدستش ر

 زد نو یماش  موتیبه من بود دستشو عقب بردو ر

  یدراوردمو چادرمو از سرم برداشتم ول موی و بدون توجه بهش از پله ها باال رفتمو دمپا  دمیکش یپوف
 سرم کردمو به سمت آشپزخونه رفتم  یروسر  هیدرعوض 

بازهم همون حس    دنشیباعث شد به سمتش برگردم با د  دمیبا اپنو که شن  ینی برخورد س یصدا
 پسش زدم  عیسر یلیخ  یمزخرف بهم دست داد ول

 بودم گفتم:  سادهیوا  خچالیدرگاه  یتو کهی رحالاخم د با

 ؟ یبگ یتونینم  یز یچ یاالهی هی_

 باال انداختو گفت:  یشونه ا یتفاوت یبا ب  ماهان

 بگم یچ  اهللیتو؟  امیب  ی_خودت منو دعوت کردماهان

که از   یک ی کوچ یاز قابلمه ها ی کیغذارو دراوردمو  خچالیبهش رفتمو خم شدم از تو  یغره ا چشم
 کردم تا گرمش کنم  یخودمون گذاشته بودمو برداشتمو غذارو توش خال  یبرا لیوسا

بود که ماهانه هرچند خودمم   نیبه خاطرا دیخونه بود نگران نبودم شا یتو بهیپسر غر هی نکهیا از
 از کجا سبز شد؟  کهوی گرفتمیکه ازش م یتیهمه حس خوب و امن  نیموندم که ا

با غم داره به خونه  دمیبه سمتش برگشتم د یروشن کردم وقت رشویتمو زگاز گذاش یرو قابلمرو
 کنه ی نگاه م مونینقل

 ؟ ی_آماده طعنه زدن

 به خونمون نگاه کردم  سادمویسمتش رفتمو کنارش وا به

 ؟ یفروخت نارویا یرفت  یکه به من داشت ی _به خاطر بده ماهان
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 _مجبور بودم 

خاک عالم چرا  یسرخ شده بودم وا ی به سمتش رفتم حساب عیچشمم به لحاف دشکم افتاد سر کهوی
 نبود  نایاصال حواسم به ا

خم شدو دور   یا گهیانداختم روش خواستم برش دارم که دست د نطوری جمع کردمو پتورو هم  دشکمو
 اه سرد آروم گفت: نگ هیبا  دمیدشکو گرفت ناخواسته نگاهمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که د

 برمش ی_من مماهان

 گفتم:  عی از دور تشک برداشتم که اونم تشکو برداشت خواست ببرتش سمت اتاق که سر دستمو

 سا ی_نه وا

تشک پتورو   یبه سمتش رفتمو از رو نیبهم نگاه کرد به خاطرهم  یبه سمتم برگشتو سوال ماهان
زدمو تک خنده   یلبخند دمشیاون حالت که د یشد ناخواسته تو یسوال شتریبرداشتم که چشماش ب 

 کردم یا

 _برو تشکو بذار همونجا الزمش دارم 

هنوز وسط هال مبهوت   دم یبرگشتم د یگوشه وقت هیاتاقو انداختم  یخودم پتورو بردم تو بعد
 کنه یداره بهم نگاه م سادهیوا

 ن؟ یزم ش ی_چرا نذاشت

 بهم نگاه کرد یبه سمتم برگشتو با ناباور  ماهان

 کار؟  یچ یی خوای_تشکو م ماهان

از بازوش گرفتم که  یشگونیکه به سرش زده بود سرخ شدم اما با حرص به سمتش رفتمو ن یفکر  از
  چهیخودم خورد شد المصب چه قدرم صفت بودن ماه  یناخونا رهی اون دردش بگ نکهیاز ا شتریب

 هاش از سنگ ساخته شده

 منحرف  شعوریسره ب _پ
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پهنش   کهیتشکو از دستش گرفتمو به سمت گوشه خونه بردمو درحال  عیسر یا  گهیحرف د چیه بدون
 کردیم  خی رشیز  نشستیموکت م یبهتر بود اگه رو ینطور یا واریدادم به د هیبالشمو تک کردمیم

   رهیدرد بگ شیامکان داشت کل 

 شدمو به سمتش رفتم بلند

   نی _برو اونجا بش

 ؟ یفروخت یم شوی ک ی ن؟خبیفروخت اتونوی _چرا همه قالماهان

بدجور    یک یاز شما چه پنهون   ستیمنظورت حتما دوتاس آخه از خدا که پنهون ن  ی_اوال همه قال
 م یبهمون فشار آورده بود مجبور بود

 گفتم:  رفتمی مبه سمت اجاق گاز  کهیبا غم نگاشو ازم گرفتو به موکتا نگاه کرد درحال  ماهان

 میما مثل شما مبل ندار گهیببخش د میهست اونو نگهش داشت  کیکوچ  چهیقال هی_

ظرف   کهی درحال رشی نگاه خ ریبهم نگاه کرد ز سادویبه سمتم برگشتو پشت اپن آشپزخونه وا ماهان
به  ینطور یندم ا یتیکردم اصال به نگاهش اهم یسرخ شدم سع  یکم داشتمیخودمو سامانو برم

 کردم ی ارمو مک  یراحت

که   میخودمو سامان ظرف داشته باش یفقط دوتا نگه داشته بودم که حداقل برا یاز همه چ درواقع
 خورد یاالن هم بدرد م

بهشون   دمیدیتوش م  یدیجد یزایچ هیکه  ییاپن جلوش گذاشتم که باعث شد با چشما یرو  ظرفارو
 نگاه کنه از نگاهش خندم گرفته بود  یبا تخس 

 ؟ی_توهم شام نخوردماهان

 _نه مگه نگفتم نخوردم 

ظرفارو برداشته  دمیبرداشتم که د خچالی یابروشو باال داد رومو ازش گرفتمو پارچ آبو از تو ماهان
 برده وسط خونه گذاشته

 جا برات انداختم ببرش اونجا   وونهی_نذار اونجا د
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باز بشه  نجایماهان به ا هیپا  کردمی وقت فکرشو نم  چیه داشت به سمتم اومد هک  یبتی با اون ه ماهان
 نمشی بب االتممیخ یتو تونستمیبراش شام آماده کنمو اونم کمکم کنه اصال نم  ینطور یا یحت ای

 گفت:  داشتیاون برش م ذاشتمویاپن م ی پارچ آبو رو کهیدرحال 

هردومون باهم  ینطور یا مینیشیسرد م نی زم یپس هردومون رو ین یکنارم بش یی ای _فکر نکنم بماهان
 میش یم ضیمر

  نیزم یخم شدو پارچ آبو رو  یبشم وقت  رهی بهش خ یازم گرفتو رفت که باعث شد با ناباور  نگاهشو
 رم ی گذاشت باعث شد چشممو ازش بگ

 امکان داشت اخه  یچه طور  شدیماهانه واقعا؟باورم نم نیخدا ا یوا

که   ییآلبالو یداشتم ترش  کهی گذاشتمو همراهه قاشق چنگاال که همون لحظه درحال  ین یس یتو وانارویل
که حضورشو    کردمیم  یظرف خال یاومد تو  یخوشش م  خورد یازش م یخودم درست کرده بودمو هرک

 باعث شد با تعجب بهش نگاه بکنم نیکنارم احساس کردم به خاطرهم

 شده؟  یز ی_چ

دهنش گذاشت که باعث شد ناخواسته از  یبرداشتو تو یک یبردو   یدستشو به سمت ترش ماهان
  کردمیچه مرگم بود اما احساس م  دونمیهم ضعف بکنم هم خجالت بکشم نم نمونیب  یکی نزد نهمهیا

 نه من ترانه سابقم نه اون ماهانه گذشته 

 چه قدر خوشبو بود  میهم ببندم ا یناخواسته باعث شد چشمامو رو دیچی پ مینی ب یتوعطرش که  یبو

کنم به اعصابم مسلط باشم و   یسع نکهیا یرفت برا الیوسا هیبرداشت و به سمت بق روی نیس ماهان
 گفتم:  عینشه سر انینما افمیق یو هم تو سمیننو یا گهید زیچ هیالتهاب درونمو هم به پا

 نمونده یز یچ گهید نی_بش

 ؟ ی_مطمئن ماهان

 ارم ی_آره االن غذارم م
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زانوهاش نشسته بود از  یهم برداشتمو به سمتش بردم که رو ارویزدمو ترش  یبا ذوق لبخند  ناخواسته
 خدا   ینشسته باشه ا نیزم  یفکر نکنم تا حاال رو  دمیخجالت کش  یجاش راحت نبود کم نکهیا

قابلمه   کهی برش داشتم درحال  رهیمه غذا رفتمو با دستگ ناراحتمو از پاهاش گرفتمو به سمت قابل نگاه
هردومون نگاهمون به سمت هم رفت   کهویدستام بود به سمتش رفتمو روبه روش نشستم که  یتو

 همزمان باهم ابروهامون باال رفت 

 من؟  ایرفت   ادتی_تو 

 آوردم  یتو گذاشت  ی_من هرچماهان

 بود گهید یازیسفره کجاس؟من حواسم به چ  یبگ یتون ی_خب تو نم

 گفت:  یباال انداخت و با خونسرد یشونه ا  یالی خیبا ب  ماهان

   میموکت غذا بخور یرو ییخوایم دیگفتم شا دونم ی_من چه مماهان

لبخند   هیبه نشونه تاسف تکون بده و گوشه لبش به  یبهش رفتم که باعث شد سر  یغره ا چشم
 کوتاه باز بشه 

بهش نگاه کردم که    یپنهون گشتمیداشتم دنبال سفره م  کهیشدمو به سمت آشپزخونه رفتم درحال  بلند
 هیزدم پس ماهان هم از اون ترش  یخورد ناخواسته لبخند هیاز ترش گهید کمیخودشو کش آوردو 
 خوشش اومده بود

  شترینبود ب هیزا یادیکه ز یپهنش کردم با خوشحال  نیزم  یکردم به سمتش رفتمو رو دایکه پ سفررو
 درونم بود قابلمرو وسط گذاشتم یتو

 گهیکن د مشیتقس  ؟خبیکشی _نمماهان

 ... هیچ یدونی آخه م ستمی_من بلد ن

 گفتم:  یانداختمو با لحن مظلوم  نی پا سرمو

 کنه ی م میداداشم غذارو تقس شهی_هم
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 گفت:  داشتیقاشقو برم کهی دستشو به سمت قابلمه بردو درحال ماهان

 رسهی ذره هم بهت نم هیوگرنه همون  یشد اعتراض نکن   شتریاگه سهم من ب ی_باشه ولماهان

و    تیبا جد یچه طور  دمیدیم یزانوهام نشسته بودم وقت   یاون رو نهیزدم منم ع یلبخند ناخواسته
 شد یتر م ظیناخواسته لبخندم غل کشهیخودمو خودش برنج م  یتوهم داره برا یاخما

من   یقاشق برا هیظرفش  یتو ختیری خودش م یدو قاشق برا یه با تخس اونقدر نامرد بود ک ماهان
 من خندم گرفته بود  یقاشق برا  هیخودشو  یبعد دوباره دوقاشق برا 

 شهیتا فردا تموم نم ینجور ی_ا

 کنم میعادالنه تقس دی_خب باماهان

 من؟  یقاشق برا هی یز یریخودت م یعادالنس که دو قاشق برا نی_االن ا

 هم حق به جانب سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد ماهان

 ماله خودتو نگاه کن  ن یمنو بب  کلی زم؟هی به اندازه خودم برات بر ی_نکنه انتظار دار ماهان

 یکه خودشم تک خنده ا دمیکارو نکردم فقط خند نیا گرفتمیگارد م دیدفعات قبل که االن با برعکس
 کردو مشغوله کارش شد

لبخند   هیظرف خودش گذاشت که باعث شد ناخواسته با  یبلمه دراوردو توبزرگ مرغو از ته قا  رون
 یرونرو نصف کنه پوف  دیبا دیفهم  ستی قابلمه ن یتو  یمرغ گهید دید یبهش نگاه کردم ماهان وقت

با قاشقم مانعش شدم اونم  ع یکنه که سر میکرد خواست مرغرم تقس  میبرنجو که تقس هیبق دیکش
 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد یالسو

 خورمینم  ادی_من مرغ ز

 دمی کوچولو بهت م هی_خب چه بهتر بذار ماهان

 ظرفم گذاشت یذره از گوشتشو تو هیخندمو گرفتمو بهش نگاه کردم که  یجلو

 _بسه؟ ماهان
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 م یهی_ا

به   یچشم ری جلوم بذارم ز رمویدستش بگلبخند از  هی غذامو به سمتم گرفت که باعث شد با  ظرف
  میاز طرف شهینم  ری برنج س نقدریبه ا  لشیگور کلیه نیا  گفتیبهم م یحس هیبرنج ماهان نگاه کردم  

بکنم   شی دهن نکهیظرفمو به سمت ظرفش بردمو قبل از ا نیبه خاطرهم  خوردمیبرنج نم  نهمهیمن ا
 کردم  یظرفش خال  یاز برنجمو تو یکم

 ؟ یخور ی _نمماهان

 بخورم  ادی_نه عادت ندارم شبا ز

 _خوش به حال من شدماهان

امروز صبح   کهی دوست داشتم تا اون  شتریماهانو ب نیتخس شده بود خندم گرفته بود ا نهمهیا نکهیا از
 بود  زی پشت اون م

 ؟یخودت درست کرد  اروی_ترشماهان

 گفتم:  یغرور خاص  با

 م یهی_ا

 ی هنرا بلد باش  نیاز ا ادی_خوشمزش بهت نم ماهان

 آبشو برداشتو تا ته خورد وانی بده ل یتیبهم اهم نکهیبهش رفتم که بدون ا یغره ا چشم

 نهیا  رهیم شیحالل زاده به دا گنیم هی_خواهرزادمم عاشقه ترش ماهان

 ؟ ی_چرا؟مگه توهم عاشق ترش 

 دخترا  نهی_آره ع ماهان

 خندش گرفت  خنده که خودشم ری جملش چنان زدم ز نی ا دنیبا شن ناخواسته

 _کوفت ماهان
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خودمو از سفره فاصله دادمو  یقاشق چنگالمو ول کردمو کم نیتحمل کنم به خاطرهم گهید نتوسنتم
  خواستی م یلحنش باحال بود مخصوصا طرز نشستنش که ه نقدریخنده ا  ریشکممو گرفتم زدم ز

 هرهر بخندم  ی نطور یباعث شده بود که من ا یهمه چ ستی پنهون کنه که راحت ن

 افشو یخدا...ق ی_وا

  یدیخودتو ند  افهی_قماهان

  یل یاز اشک بهش نگاه کردم خ یسرخ شده بود پشت هاله ا یکه از شدت خنده حساب ییچشما با
  شدینم یاشک  یخوش یوقت بود چشمام از رو 

 ؟ ینیتا راحت بش   یپات کن ارمیداداشمو ب یای از شلوار راحت یکی برم  ییخوایم گمی_م

  یاز رو یبا حالت مردونه خاص ذاشتیدهنش م یقاشق تو هی کهیحرفم درحال   نیا دنیبا شن ماهان
 پاهاش بلند شدو چهارزانو نشست که باعث شد چشمام گرد بشه

 آب نشده بود خمی  ریمشکل شلوارمه نخ  ی_فکر کردماهان

 زد  یخودش چهارزانو نشستم که لبخند محو نهیبه سمتش رفتمو منم ع  یخوشحال با

 باز شد   ختی_خوبه 

موندو    مهیحرفش نصفه ن نیزنگ خورد به خاطرهم  لش یموبا کهویبزنه که   یخواست حرف  ماهان
 تماسو برقرار کرد 

 دلم زهی _جانم عزماهان

 جمالت هم بلد بود نیگرد شد نه بابا از ا چشمام

 بشم نگرانم نباش  یتو فسقل ی_من فداماهان

اصال   کهی درحال کنمی م یدارم حسود کردمیبود احساس مرادارام به کار افتاده   یچرا اما حساب   دونمینم
 کنم ی م یدارم حسود یبه چ  دونستمینم
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برام   یدو محله اونورتر بره پشت گوش غتیج یکه صدا گرمی_بذار برگردم خونه چنان گازت م ماهان
 ی کن ی م یبلبل زبون 

  یکیخدا  یشد وا جا خوردم که باعث شد غذام بپره تو گلوم که توجه ماهان هم به سمتم جلب  چنان
حرفا   نیقد بود؟حاال داشت از ا   یکه حساب یماهان مغروره خودمونه؟ همون  نیمنو جمع کنه ا ادیب
 زد یم

 بخواب ییباشم...خودت تنها شتیپ تونمی_نه قربون چشات برم...ببخش امشب نمماهان

خجالتم  شعوریپسره ب زدیحرص قاشق چنگالمو فشار دادم داشت با دوست دخترش حرف م با
 د یکش ینم

 خدافس   یبانو؟خوب بخواب ستین یا گهی_چشم امر دماهان

داشتم با  کهیلحن منظور دار درحال  هیلبخند محو مردونه قطع کردو کناره پاش گذاشت با  هیبا  تماسو
 گفتم: کردمی م یغذام باز 

 رت بود؟نگرانت شده؟ _دوست دخت 

که باعث شد لبخند   دیتو چشمام د  یچ دونمیباال انداخت به چشمام نگاه کرد نم ییابرو ماهان
 خوردم یداشتم حرص م دهیبزنه پوف حتما فهم  یمردونه ا

 _نه دوست دختر نبود خواهرزادم بود ماهان

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟ یزنیحرف م ینطور ی_با خواهرزادت ا

 کردیبودم داشت کارشو م دهیکه ازش پرس  یتوجه به سوال یب نکهیروشن کرد از ا لشویموبا ماهان
 بشه یطور  هی دلخور شدم اما با پخش شدن مکالمشون باعث شد قلبم  یحساب 

تو  ی خونه نگرانت شدم تازه مومو هم نگرانته...من فدا  یومدیچال ن ییجونم سالم کوجا یی_دا
  ییایتازه موهامو شونه نکردم نم کنه یجونم دلم برات تاالپ تاالپ م  ییابشم نگرانم نباش....د یفسقل

 منتظره ماچاته هــــا  ؟لپامیشونشون کن
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 بود  یخدا صداش چه قدر مامان  یدل ضعفه گرفتم وا شی همه بلبل زبون نیاز ا ناخواسته

برام بلبل   یدو محله اونورتر بره پشت گوش  غتیج یکه صدا گرمی_بذار برگردم خونه چنان گازت م
کنم توهم غصه   هیبعد گر رهیگی دردم م ینطور یا ؟یر ی گازم بگ  ادیجون دلت م  یی...دایکنیم یزبون 

  تونمی...نه قربون چشات برم ببخش امشب نم؟یایینم یگرد یبرم  یک ادیخوابم م ی لیخ  ییدا یخور یم
نداره مراقب خودت باش   یباشه اشکال  ییدا یبخواب...بازم کار دال  ییباشم خودت تنها شتیپ

  ییخدافس...خدافس دا  یبانو؟خوب بخواب  ستین یا گهی...چشم امر دایچشمات درد گرفت بخواب
 جونم بوس 

از عمد   کردمی چرا اما احساس م دونمیور رفت نم  شیماهان باز با گوش نشونیتماس ب  افتنی انی پا با
  نیهرچند منظور ا زدهیتماسشونو برام پخش کرد که باور کنم واقعا داشته با خواهرزادش حرف م 

 نظرم براش مهم بوده خوشحال شدم   نقدریا نکهیاز ا  یول  دمیحرکتشو نفهم 

عکس دختر    دنیبا د رمیسمتم گرفت که باعث شد ناخواسته با تعجب از دستش بگ لشویموبا ماهان
 لبام نشست و دلم براش ضعف رفت  یرو یظ یکه کنارش بود ناخواسته لبخند غل یبچه ا

 خدا جون چه قدر خوشگله  یی_وا

 رفته  شی_به داماهان

 مشغوله خوردنش شد  دویباال دادمو بهش نگاه کردم که خودشم خند ییابرو

دراورده آخه بگو مگه تو  ییچه اداها  نیبب ایرد کردمو به عکساش نگاه کردم خدا گروید یعکسا
 ی کن یناز م نقدریچندسالته که ا

 ه؟ ی_اسمش چ

 _مهتاب ماهان

 خوشگله   یلی خ ادی _اسمش بهش م

 به عکساش زد  ی نیلبخند غمگ ماهان

 مه ی_بعد از مامانم تنها دلخوشماهان
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  کردمیشدم احساس م یطور  هی دینگاهشو دزد عیبهش نگاه کردم که سر سرمو باال آوردمو ناخواسته
 داره  ادی گفتن ز یحرف برا

 گفتم: عیبشقابشو خواست برداره که سر ماهان

 کنم یمن جمش م نی_نه بش

 گفتم: دمیچیهم م یتو کردموی داشتم ظرفارو جمع م کهی هم سره جاش نشست درحال ماهان

 ؟ ی_پس خواهرت چ 

نگاه و حرکتش   نیعلت ا ادیذهنم ب یعالمت سوال تو ی زد که باعث شد کل  یپوزخند صدادار  ماهان
 بود؟  یچ

گذاشتم   ییظرفشو نکیس یبشم سفررو که جمع کردم ظرفارو تو الیخ یکردم ب  یسع دمویکش یپوف
 شورمشون یبعدا م

 یداره به چ  دمیهمف ی فکر رفته بود کاش م یتو یروشن کردمو دوباره به سمتش رفتم حساب   رویکتر ریز
ماهان درستش  یکه پهنش کرده بودمو برا ییبرد منم به سمت جا شی دستشو سمت گوش کنهیفکر م 

 مرتبش کردم  کمیکرده بودم رفتمو 

امشب  دیخب باشه هواشو داشته باش...من شا یل ی...خد؟ی_الو فرزانه سالم...مهتاب خواب ماهان
بخواب...مامان چه طوره؟...باشه... مراقبشون   ششیامشب برو پ ترسهیبرنگردم خونه مهتاب شبا م 

خب    یلی...خیدیفهم یساعت چندباشه هروقت که بود زنگ بزن  ستیاومد مهم ن شیپ  یباش مشکل
 کارات  اغبرو سر

خدمتکارش   نه؟انگارزیلحن سرد داره باهاش حرف م  نی با ا ینطور یچرا ا یفرزانه خواهرشه؟ول یعنی
 باشه 

   نیبش  نجایا ای_ب

رفتم   عیداد منم سر هیتشکم نشست و به بالشم تک  یبلند شدو به سمتم اومد رو نیزم  یاز رو ماهان
روشن کردو   لشویاونم دوباره موبا نیزم یفاصله روبه روش انداختم رو کمی برداشتمو با  چمویقال

 باهاش ور رفت 
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بودم   دهیظرف چ یکه قبال تو ییگذاشتمو با خرما  ینیس  یتو وانارویل ختمیر وانیل یرو تو  ییچا یوقت
 براش بردمو روبه روش نشستم

 _دستت درد نکنهماهان

  نینبودم به خاطرهم یبرقرار بود که اصال ازش راض  نمونی ب ی نیلب جوابشو دادم سکوت سنگ ریز  آروم
 کردم سکوتو بکشنم یسع

 _مهتاب چند سالشه؟ 

 _چهارسالشه ماهان

 زدم  یلبخند

 نه؟ یلوس بارش آورد ی_معلومه حساب 

 به سمتم گرفتو گفت:  لشویلباش نشست موبا یرو یلبخند مردونه ا  ماهان

 هست  اشمینوزاد  ؟عکسین یعکساشو بب  هیبق  ییخوای_مماهان

 گرد شد  چشمام

 _واقعا؟ 

 عکساشو داشته باشم  دیبا شی...خب من هم باباشم هم دامیهی_اماهان

خودش فکر بکنه که چه قدر  شی پ خواستمیدادم فعال سکوت کنم نم  حی شد اما ترج  شتریب  تعجبم
 که چرا باباشه مگه خودش بابا نداره دمیپرس یوگرنه صد در صد ازش م  میدختر فوضول 

  خودشم بود که باعث یعکسا اشونیبعض یتو کردمیلبخند محو داشتم به عکساش نگاه م هی با
 به ماهان توجه کنم تا مهتاب شتریب  ییعکسا ن یهمچ هی یتو شدیم

 کردی کنه بلند شه اما هرکار که م یگرفته بود که سع ادیتازه  شهیسالگ  هی_اون عکس ماهان
  یوقت  گفتیمامانم م کهی تا برم جلو بغلش کنم درحال نداختی خودشو م دیدیمنو م  یوقت تونستینم

 بلند شه  کنه ی م یسع ستمیمن ن
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لحنش   زدیداشت دربارش حرف م   یلبام نشست چه قدر دوسش داشت چون وقت  یرو یمحو لبخند
 ت ی می از صم شدیپر م

  یو مامان ییگرفت دا ادیکه  یکلمات  نیهمسن و ساله خودش اول  ی_مهتاب برخالف بچه هاماهان
 بود 

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ی مامان گه ی_به مامانم مماهان

 خواهرته   ؟منظورمیدرومادر خودش چ_پس پ

 _اونا... ماهان

 زدی بشم چرا حرف نم  یطور  هیهم بست که باعث شد  یکردو چشماشو رو سکوت

من سه سال از اون  میداشت ی_اسم خواهرم مهتاب بود منو مهتاب فقط سه سال اختالف سنماهان
 بزرگتر بودم 

 اسم مادروفرزند...  شهیمهتاب خواهرزادته چه طور م یمگه نگفت  نمیبب سای_وا

 از چه قراره  انی حرفمو بخورمو کم کم بفهمم جر هیباعث شد بق  نشیغمگ  یچشما دنیبا د  کهوی

وابسته بود بعد از رفتن بابام    یل یفوت شد مادرم چون به پدرم خ شی_پدرم هفت سال پماهان
  ارهیهم دارم اسمش مهداداش بزرگتر  هیعالوه بر مهتاب هم  شهیم ضیمر

 ؟ ی_بچه وسط

 م یهی_اماهان

خاطراتش غرق شده باشه شروع کرد به   یرنگ کف اتاق داد انگار که تو یغم نگاهشو به موکت کرم  با
 حرف زدن 

مهتاب ناز کرده هممون  کتریکوچ اری سه سال از مه ی_من چهار سال از مهتاب بزرگتر بودم ول ماهان
شب  ادمهی یحت میهواشو داشت  یحساب اریمنو مه  ید هم ته تغار بود چون هم خواهرکوچولومون بو
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  سحسا  یل یروش خ رهی بگ شیذره مونده بود گر هیکه  میکرده بود دیاونقدر دومادمونو تهد شی عروس
  دادیم ریبهش گ یلی خ اریبه اندازه بود اما مه دادمیروش به خرج نم  خودیب یتای حساس ادیمن ز میبود

 نهی طرز فکرش ع دادیبهش نم  شیعنوان اجازه آرا چی به ه اریبود مه  یچون مهتاب دختر خوشگل
  ستون اریخوردن اما خب منو مه   یدوران قجر بود پدرم که فوت شد مهتاب و مادرم ضربه بد یمردا

 یر کا  نکهی به خاطرا دیمهتاب با من راحت تر بود شا میخونوادمونو دوباره جمع کرد   مویاون خونه شد
  یمزاحمتا حت  یرستان ی دختربچه دب هی ای دانشجو بود  یوقت  یکرده بودم که بهم اعتماد داشته باشه حت

 یخب سع  ماا شدمیم یرت یغ کمیدرسته  کردیم فی برام تعر دادنویم شنهادیکه بهش پ ییپسرا
 درست رفتار کنم کردمیم

 _برعکس داداش من 

از دست   دیروشون حساسن نبا ینطور یدوست دارن ا یلی_داداشا چون خواهراشونو خ ماهان
 ی داداشت دلخور باش 

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشکمم جمع کردم  یزانومو تو  تی مظلوم با

 ست یکه کنارم ن هیشب   نیدوسش دارم امشب اول یل یخ ستمی_من عاشقشم دلخور ن 

 آروم گفتم:  یبا کنجکاو  دمیسکوتشو د یانداخت وقت نیبا غم سرشو پا  ماهان

 ؟ یگینم  شوی_بق

 کرد پنهونش کنه  یکنم خندش گرفته بود چون سع فکر

اومد اما  ی دوست داشت ازش بدش نم یلیخ  ارمیمهتاب مه میداشت یم ی_خونواده گرم و صمماهان
چندبار با دومادمون سره مهتاب    اریازدواج کرد مه  یوقت  یحت شدیوقتا باهم دعواشون م یلی خب خ

 کرد   یباهاش دعوا کرد با رفتن بابا دوسال بعدش مهتاب عروس

 گفت:  یهم بسته شدو به سخت یرو  چشماش

آخه خواهرموشوهرش رفته بودن شمال  میهممون چشم انتظارشون بود ادمهی  دیباری _بارون مماهان
 فقط...  یفت ماهش بود اما با اون تصادف لعنت اون موقع خواهرم فقط ه التیتعط یبرا



 پولتو به رخم نکش 

158 
 

قطره اشک مردونه از گوشه  هیاونم  دمیبا تعجب د نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 ن یپا  دیچشمش چک

فوت شد به  اوردوی زنده موند اما خواهرم دووم ن یی_خواهرزادم به صورت معجزه آزاماهان
مهتاب هم حکم بابارو دارم هم حکم   یمهتاب برا میخواهرم اسم دخترشو گذاشت ادی به  نیخاطرهم

   کنهی تا دلتم بخواد برام ناز م برهی بهم وابستس شبا بدون من خوابش نم یل یخ ییدا

 زدمو اشکامو پاک کردم  یمحو لبخند

 کنم ی مثل تو داشته باشم که همش نازمو بخره براش ناز م ییدا هی_خب منم 

 برش داشت  ینیس ی نگاه کردو از تو شیچا  وانیکردو به ل یده مردونه اتک خن ماهان

  یک ی کنهی کاناداس آخه اونجا کار م شتریب اریدارن اما خب مه  یهم رابطه خوب  اری_مهتاب و مهماهان
 ه یم یبا من صم شتریمهتاب ب نی شرکتمون اونجاس به خاطرهم  یاز شعبه ها

 داره؟ ی_با مادرتون رابطه خوب 

  رهیتخت بخوابه همش م یرو  دیبا ضهیکه مامانم مر کنهی_اوه تا دلت بخواد اصال مراعات نم ماهان
  ری ز رهیم  کنهی قهر م ای شهیکردن هربارم از دستم ناراحت م یبه بلبل زبون  کنهیباال سرش شروع م 

 شهیم میپتوهه مامانم قا

 بچگونه مهتاب دلم براش ضعف کرده بود   یاداها نهمهیا از

 ه؟یو ک_موم

 جمعه  ی_چه قدر حواست به همه چماهان

 دونه برداشت   هیانداختم که دستشو به سمت خرما بردو  نی زده سرمو پا   خجالت

 گفت بچه منو مهتابه  شهی_مومو عروسک مورد عالقشه مماهان

 دی گرد شده بهش نگاه کردم که خند یچشما با
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خانوممو بخوابونم   دیشبا هم با نی طرهمبه خا یمن مامان موموام تو هم باباش گهی_مهتاب مماهان
 هم دخترمو

 کردم  یخنده ا تک

 ی باش   یاحساسات نقدریا ادی_اصال بهت نم

 داد شینگاهشو به چا  ماهان

 اونم من که هنوز زن نگرفتم  یشیم یاحساسات  یدختر باش هی صاحب   ی_وقتماهان

هنوز زن ندارم علتشم  گفتیدهنم گذاشتم چه قدر خوشحال بودم که م یدونه خرما برداشتمو تو هی
 گه یکرم داشتم د دونستمـــاینم

بار که مامانم گفت که   هی نیزنه من بشه به خاطرهم خوادیم شهیبزرگ م یوقت گهی_مهتاب مماهان
 ن خانوم بشم ماما میتوهمو گفت من قراره زنه دا دیفورا مهتاب اخماشو کش یر ی زن بگ ییخوایم یک

بچه بودم اونقدر عاشق بابام بودم که همش   یمنم وقت ادمهی خنده  ریز میماهان باهم زد  همراهه
 بزرگ شدم زنه بابام بشم  یوقت  خوامیمن م گفتمیم

 ؟ یر یگی_چه قدر بامزه...واقعا گازش م 

 به نشونه تاسف تکون دادو گفت:  یسر  ماهان

اما خب    گرمیاوقات خودم عذاب وجدان م یگازام هست گاه هیکوچولوش جا یبازوها ی_روماهان
 یمهتابو گاز گرفتم کل فهمهیم ی مامانم وقت کلمیقدو ه نیهرچند با ا ارمیدووم ب تونمیدر برابرش نم 

 و شش سالمه  ستیانگار نه انگار من ب  دهیفحشم م

 دم یمنم باشم فشت م یکن ی م تی_خب حقته چرا بچرو اذ

 _دست شما درد نکنه ماهان

 گفت:  عیکه سر زمیبر ییبلند شم دوباره براش چا خواستم

 ار یمن ن یبرا خورمینم گهی_نه من دماهان
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 ؟ یکنی_چرا؟تعارف م 

 به خاطر تو خوردم  نمی بخورم ا یی_نه بابا عادت ندارم شبا چاماهان

بهم   یشدم حس خوب یطور  هی ضربان قلبم باال رفت احساس کردم گونه هام ملتهب شد  ناخواسته
 بود   نجایدست داد چه قدر خوشحال بودم که ماهان امشب ا

چه  دمید یوقت  کردی عذاب وجدان داشت داغونم م مارستانیبردمت ب  ی _امرزو که از هوش رفتماهان
خونه  یدیکه رس  یتا وقت رنتیبگ  انوی بالت بمانعشون شدم که دن یفرار کرد مارستانی از ب یطور 
  یکه رانندش ازت سواستفاده کنه وقت ینش  ینی وقت با اون حاله بدت سوار ماش هیکردم که  بتیتعق
  نجایمامانم موندم بعد اومدم ا  شیپ  یسر به مهتاب زدمو کم هیراحت برگشتم  الیتو با خ  یرفت

پر از   ستیامن ن ادیآخه محلتون ز فتهین  یاقوقت اتف  هیتا صبح دم خونتون باشم تا  خواستمیم
 گرفتم مویتصم نیا  نیمعتاده به خاطرهم 

 نگفتم چه قدر مهربون شده بود  یز یانداختمو چ نی پا سرمو

 ی کنی که تو فکرشو م ستمین یز یترانه من اون چ یکردی _تو درباره من اشتباه مماهان

 یمهربون شد نقدریجو گرفتت ا  ینطور یامشب چرا ا دونمی...فقط نمی_هست

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 اون بکشونه نویکنه و پولشو به رخ ا ری که فقط بلده تحق یهست ی_وگرنه همون پسره قد 

اما دست به   یباور نکن  دیخودت لج کردم وگرنه من شا نه یمنم ع ی_خودت باهام لج کرده بودماهان
 مجبورم  ممی نوادگبه خاطر سابقه خو ادهیز  یلیخ  رمیخ

ماهان  ادمهیافتادم اون شب  میبود  نایا نیچاقو خورده بودو ما سوار ماش  تایاون شب که ب ادهی  کهوی
کرده بود اما خب اونقدر مشکالت داشتم که   ریوقت بود ذهنمو درگ یلی بهزاد استفاده کرد خ تیاز هو

 فراموشش کرده بودم 

 ؟ یکن یبهزاد استفاده م تی _چرا تو از هو

 ؟یاون شب افتاد ادهی_ماهان
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 م یهی_ا

  دهیم ادینفر پول ز هیبه  یمعتقد بود که خدا وقت شناختنشیبود که همه م ریمرد خ  هی_پدرم ماهان
  یبابام کمکا  نیکنه به خاطرهم  شترشیو ب  شتریتا خدا ب هم از اون پولش بخورن هیکنه بق یکار  دیبا
 یپولدار  ونوادهروز به روز پربرکت تر بشه هرچند ما کال خ  مونیمام زندگ شدیکه باعث م کردیم یادیز

وقتا به    یلیبه همه خ  هیشب افمونیمنو بهزاد ته ق دمی بابامم و دارم راه اونو ادامه م نهیمنم ع میبود
 کنمیبهزاد استفاده م تینشناسن از هو میلیفام  قیمنو از طر انمیاطراف  نکهیخاطرا

بود؟  ی مرد خوب نقدریا ی عن یباشه   ینطور یا کردمیبهش نگاه کردم اصال فکرشو نم  یناباور  با
 ناشناس بمونه؟ خواستیم

 م شرمنده شد یکه بهش زده بودم افتادمو کم ییاون همه تهمتا ادهی ناخواسته

 برام سخت بود  یلی_ببخش که اون حرفارو بهت زدم...بهم حق بده خ

نگرفتم توهم منو  یامروزتم جد یبه دل ندارم گفتم که اصال حرفا یا نهیمن از تو ک دونمی_مماهان
 ببخش 

گفتو ساکت شد به ساعت نگاه کردم   یتکون دادم که اونم خوبه ا دیبه نشونه تا یزدمو سر  یلبخند
 نصفه شبه نگاه چه قدر زود گذشت االن اگه تنها بودم همون ساعت ده شب بود کهی ساعت  دمیکه د

 د؟ یندار ونیزی تلو رهی_حوصلت سر نم ماهان

اون   نطوری داداشمم هم خوابمیم م یریگیم عیخونه اونقدر خسته ام که سر گردمی _نه شبا ساعت نه برم
 میکردیروشنش نم ادیز میداشت ونیزیموقع هم که تلو

 مشکوک بهم نگاه کرد  ماهان

 ؟یکرد دای_کار پماهان

 بهش رفتم یغره ا چشم

 ؟ یر یازم بگ نمیا ییخوایم هی_چ
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عکس العمل از خودم نشون داده بودم   عیسر نقدریا  نکهیانگار از ا دیخودشو عقب کش  یکم ماهان
 جا خورده یحساب 

 نکردم  دای_نه کار پ 

 ؟ یی_پس تا ساعت نه شب کجاماهان

دستش  دمیلحظه د هی یتوهم برا  دیکم کم اخماشو کش دیسکوتمو د یدادم سکوت کنم وقت حیترج 
 بازش کرد   عیسر یمشت شد ول 

 اون خراب شده ها؟ یتو یر یم یدون ی_داداشت مماهان

 زد یپوزخند دیهول شدنمو د  یسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم وقت عیسر

 کنم ی م یبه خدا فقط اونجا باز  کنمینم  یمنکه کار بد یوقت بهش نگ هی_توروخدا 

  تایاون شب چرا ب نمیبب   سای...اصال وایفکر کرد چی؟هیچ  یفتی آدم نا اهل ب یسر  هی ری_اگه گماهان
 چاقو خورده بود؟ 

 بهش جواب پس بدم نهینوبته ا ستیحاال که سامان ن  دمیکش یپوف

 یخراب شده همه چ یذار یکه تو اسمشو م ییجا نیهم  میرفته بود یباز  هی یبرا  تای_اون شب منو ب 
ول کردنو   رو ی باز  بازنیدارن م دنیاما پسرا که د میشدیبرنده م  میما داشت رفتی م شیداشت خوب پ 

 ونوکه دستم میفرار کن میخواست ن یبه خاطرهم  شهیاوضاع داره بد م میدیکم کم د یهمه چ ریزدن ز
 خوندنو... 

 : دیدندوناش غر یاز ال ماهان

 نه؟  ی_توبه نکردماهان

 باال انداختم یا شونه

 اتفاق بود   هیتوشه اونم فقط   یپول خوب ادیدر م قی طر نیهامون از ا نهی_نه آخه بخش اعظم هز
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فکر    نیبه ا یاز اون بلند شدم وقت  تی د شد که منم به طبعاز سره جاش بلن دیکش یپوف ماهان
 دونستمی که اصال علتشو نم شدی م جادی تنم ا یتو یکه قراره بره لرزش کردمیم

 شام یممنون برا یاستراحت کن  کمی_باشه من برم توهم بهتره ماهان

 صداش زدم  یبا هول  عیبره که سر خواست

 _ماهان

 به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد ماهان

 _بله؟ ماهان

بهش بگم که بفهمه  یچه طور  دونستمیانداخته بودم نم نیسرخ شده بودو سرمو پا  یحساب  نگاهم
 چون با لحن آروم و مردونش گفت:  دیندارم فکر کنم خودش فهم یمنظور 

 ؟یبهم اعتماد دار  نقدری_اماهان

 گفت:  دوی کش  یاونم پوف دمیخجالت کش شتریانداختمو ب نی پا شتریب سرمو

 ی لبو ش نهیع  ستیالزم ن مونمی_باشه مماهان

 بود   شتریب  کمیدلم نشسته بود که اندازه نداشت اما فعال مقدار خجالتم  یذوق تو نقدریا

 به سمت اتاق رفتم  رشی نگاه خ  ری فرار از ز یبرا

 ارم یبرات جا ب   رمی_م

 ن ی پس اونا چ  ستی_الزم ن ماهان

 تشکو بالشم نگاه کردم به

 _آخه اونا ماله منن 

تشک  یکه پشتش گذاشته بودو رو  یبه سمت تشکم رفتو روش نشست بعد بالش  یبا تخس ماهان
 گفت:  دیکشیدراز م  ذاشتویسرشو روش م کهی گذاشت درحال



 پولتو به رخم نکش 

164 
 

 شمیممنون م یار یپتو برام ب هی_ماهان

بالش من گذاشته  یبودو سرشو رو دهیلحاف من دراز کش یمثل اون رو یراحت پسر   نقدریا نکهیا از
 بود ته دلم قنج رفت 

هم   زیمالفه تم هیخوشگل بود  یل یپتو گلبافت خ هیخودمو برداشتم که  یوارد اتاقم شدمو پتو عیسر
  کمی و پاهاشو   دهیبه سمت پهلو دراز کش  کهیدرحال  دمیبه سمتش رفتم که د دمویکش رونیاز تو کمد ب 

 لمد ی امشب تموم بشه حت  خواستیچه مرگم بود اما دلم نم دونمینم لشهیموبا یجمع کرده تو
 شد یاما خب نم می هم حرف بزن  یبرا  نطوریهم مینیبش خواستمی م میبخواب خواستینم

 ؟ یار ی _کتتو در نم

  دیاون لباس سف یبازوش تو یتشک نشست و کتشو دراورد که باعث شد عضله ها یرو ماهان
 داشت  یکلی بشه اوف عجب ه انینما شتریکه تنش بود ب یمردونه ا

کناره در رفتمو   یبه سمت جا لباس  رهیبه سمتش دراز کردم که باعث شد کتشو به سمتم بگ دستمو
اوف چه   دمیکش یق یکتش فرو بردمو نفس عم یتو موین یکردم ناخواسته ب زونشیکناره مانتو خودم آو

  دادیم میخوب  یبو

 هیتو  یاومد  یم یبود وقت یطور  هیاز کتش فاصله گرفتم خونه ما  عیمشکوک نشه سر نکهیا یبرا
که سره خونه بود و   یبه هال که پشتش بود و آشپزخونه ا  شدیبود که وصل م یک یراهو نسبتا بار

 نداشتم یدیاالن به ماهان د نیکه کناره آشپزخونه بود به خاطرهم یاتاق

 _جات راحته؟

 _آره ماهان

 دادم که اونم روش انداختو بهم نگاه کرد سمتش رفتمو پتورو بهش به

 _پتوهه خودته؟ماهان

 گفتم:   کردمی داشتم مالفرو تا م کهیدرحال 

 اطه یح  یتو یداشت  ی_آره...کار ضرور 
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 کرد یپنهونش کردم ماهان هم تک خنده مردونه ا یول   دمیخجالت کش کمی

 داشته باشم   یا گهید هیمن کاره ضرور دی؟شایگیم ینطور ینه؟خب چرا ا هی_منظورت دستشوماهان

باالتر بره به سمت پنجره رفتمو بستمش هوا داشت   کمی خندش  یکه باعث شد صدا دمیکش یپوف
 ماهان سردش نشه  دوارمیام شدیسرد م

 ن ی فروخت تونمیبخار گمی_مماهان

 _سردته؟ 

   ادی_نه من از سرما خوشم مماهان

 مش ی _آره فروخت

 : د یشده پرس  زیر  یبا چشما ماهان

 د؟ یکنیکار م  یزمستون چ ی_براماهان

 رت؟ یمالفرو بندازم ز نیمن ا یشی لحظه بلند نم  هیتو گمی ...ممیکنی م یفکر  هی_

 توهمو بلند شد  دیبه مالفه دستم نگاه کرد انگار بهش برخورده بود چون اخماشو کش ماهان

 ندازمش ی_بده خودم م ماهان

 گفتم:  عیسر یل یبراش سوأتفاهم شده چون خ دمیمالفرو از دستم گرفت فهم یوقت

مالفه بهم بده به   یروت نشه بگ ی افتاده باش یس یرودربا یتو دینداشتم گفتم شا یمن منظور  نی_بب 
 ... یول ست یماله خودت ن  یدرسته به راحت زن یلحاف تشکا تم  نیآوردم ا نویا نیخاطرهم

 بندازم؟  رمیز  ییخوایخودت نم  تیو به خاطر حساس مالفر  نیاالن ا یعنی_ماهان

  زهیداشته باشم اونقدر پاستور  تی حساس دیچرا با یدار  یز یچ  یضیمر ای؟ی_نه بابا مگه قارچ دار 
 ستمین

 تشکش برداشتو به سمتم گرفت  یماهان مالفرو از رو  دمیگرد شده د یچشما با



 پولتو به رخم نکش 

166 
 

 رش ی بگ ستی _منم برام مهم نماهان

 بالشم گذاشت  یتعجب مالفرو از دستش گرفتم اونم دوباره سرشو رو با

 ی باش   یوسواس  کردمی_فکر م

 ینه به هرکس ی_هستم ولماهان

  ری و حاله خرابم شب بخ تیفرار از اون موقع یهزار رفت برا یحرفش رو نیا  دنیقلبم با شن ضربان
 هم فشار دادم  یرو بهش گفتمو به سمت اتاقم رفتم درو که بستمو چشمامو محکم یعیسر

 ...دیداره؟اصال شا یمنظور  یعنیستم؟یمن براش هرکس ن یعنیحرفش  نیا

 حاال...  د یزنی م ری همو با ت هیشما دوتا سا  یگیچرتوپرت م یترانه چرا دار  یوا

  المیخونه بود خ  یتو نکهیلبام نشست و باز قلبم ملتهب شد چه قدر از ا یرو ی لبخند محو ناخواسته
 از کجا سبز شده بود؟  کهویکه بهش داشتم  یو اعتماد  نتیحس ام نهمه یا یعن یراحت بود 

سامان  یبو  یبالشش گذاشتم وقت یسامانو پهن کردمو آروم سرمو رو یلحاف تشکا دمویکش یپوف
االن راحت   یعنیکردم چه قدر دلم براش تنگ شده بود پخش شد ناخواسته بغض  مینیب یتو

 ده؟ یخواب

 پوووووووف 

 بالش خودم نبود راحت نبودم پوف   ستیبالشم برداشتم ن یسرمو از رو یزدمو با کرخت  یغلت

 اکبر اهلل اکبر  اهلل

 زدم   یاذان لبخند محو ی صدا دنیبه سمت پنجره برگشتم با شن  کهوی

 نماز صبحمم قضا نشد   شیشده بودم آخ داری ب یچه وقت خوب  ولیا

 رون؟یبرم ب  یحاال چه طور  یماهان افتادم وا ادهی  کهویبلند شدم خواستم درو باز کنم که  عیسر

به خودم زدم...پاک مغزتو از   ی ب ی؟نه ی خب اگه لباس تنش نباشه چ وونهیدختره د خورتتیم مگه
 اره یمگه خونه خودشه که لباسشو درب وونهید یدست داد
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کنم به   ییسروصدا نکهیرفتم بدون ا رونیاز اتاق ب  دموی کش نیدرو پا رهیآروم دستگ دمویکش یپوف
  یف ی بهم خورد لرزش خف یباد صبح گاه  یدرو باز کردمو سرما یبه راه افتادم وقت یسمت در خروج 

 رفتم   ییرفتم به سمت دستشو  نیهامو پام کردمو از پله ها پا ییشد دمپا جادیتنم ا یتو

اومد  یاومدم چون وضو گرفته بودمو بادم م رونی ب ییمربوطه از دستشو یاز انجام دادن کارا  بعد
 چی وارد خونه شدم به سمت آشپزخونه رفتمو بدون ه عیسر نیکردم به خاطر هم خی یحساب 

وقت ماهان هم تشنش بشه به   هی دیگفتم شا ختمیخودم ر یآب برا وانیل هی ییسروصدا
خم شدمو   ییبه سمتش رفتم بدون سروصدا وانیل ه یدراوردمو با  خچالوی ل پارچ داخ نیخاطرهم

 جا بخورم  یگذاشتم کناره سرش خواستم راست بشم که صداش باعث شد حساب

 تشنم شده؟ ی دی_از کجا فهمماهان

 ؟یدار ی_تو ب

بلند شدم    نکهی اومد تو اما هم یک ی فکر کردم  دمیبسته شدن درو که شن یشدم...صدا دار ی_بماهان
 یخودت بود  دمیفهم  دمید تونویبسته شدن دره دستشو

 گفتم:   یبا لحن آروم  شرمنده

 کنم  دارتیب  خواستمینم  دی_ببخش

 برد  وانی جاش نشست دستشو به سمت ل  یبلند شدو تو ماهان

 شدم ینطور ینداره من خوابم سبکه به خاطره مهتاب ا ی_اشکالماهان

از وجودش بهم دست   یهم حس خوب  یکی اون تار یتو  یحت ختمی براش آب ر کمی برداشتمو  پارچو
 دادیم

 د یآبو که خورد دوباره دراز کش  ماهان

 ؟ ی_وضو گرفت ماهان

 ؟ یدی_از کجا فهم 

 درسته؟ ی نماز بخون  ییخوایدستت حتما م  ی_از چادر توماهان
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 _آره 

 بچه مسلمون  نی_آفرماهان

 ؟ یخون   ی_شما نماز نم

 _ما نه ماهان

 گفت:  یکرد و با لحن خاص  یتک خنده ا ماهان

از ماله  کنمی نرمو راحته احساس م یلیخودم هم خوشبوهه هم خ یبرا برمیبالشتو م نی_من اماهان
 خودمم راحت تره 

بالش منو راحت تر از بالش   نکه یضعف رفت از ا یحرفاش ته دلم حساب نی ا دنیبا شن ناخواسته
 جنبم  یخدا من ب ییشدم ووو یطور  هی دونستیخودش م

 گفتم: رفتمی به سمت اتاقم م کهی شدم درحال بلند

 کنم؟ دارتی_صبح ساعت چند ب

 که هوا روشن تر شد رفتم گهید کمی دیشا شمی م داری_خودم ب ماهان

 ؟ یمون ی صبحونه نم ی_برا

 زحمت دادم  ی_نه به اندازه کاف ماهان

 هیفکر بکنه خبر دمیترسیاصرار نکنم م ادیدادم ز حیترج  گهیاما د دمیبرچ لبامو

    یلیهرجور ما ی_شما مراحم 

 _ترانه ماهان

 صداش باال رفت   دنیضربان قلبم با شن ناخواسته

 _بله؟

 که بهت دادم فکر کن   یشنهادی_به پماهان
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 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 شنهاد؟یپ  شنهاد؟کدومی_پ

 ی برام کار کن   ییای_همونکه بماهان

 توهم  دمیکم کم کش اخمامو

 هیهمون آدم قبل  یش یم یدار  شه؟بازیجادوت داره تموم م هی_چ

ها هم برات حرف در   هیهمسا  نجایا امیهرشب ب  تونمیمن که نم گمی_من به خاطر خودت مماهان
 ارن یم

 ششونیخودم رفتم پ دیشا  شمیپ ادیب  تایبه ب گمیم ییایب  ستی_الزم ن

آدم    کردمی زد تو حسو حالم فکر م ی حساب شعوریرومو ازش گرفتمو وارد اتاقم شدم پسره ب یدلخور  با
 کردم ی متاسفانه اشتباه فکر م یشده ول

  دیسرخو سف یکم  کنهیچارچوب در داره بهم نگاه م یتو دمیو که دادم سرمو باال آوردم که د سالم
 دم یشدمو خجالت کش

 ؟یبهم زل زد یه هی_چ

 یفرشته ها شد نهی اون چادرنمازت ع ی_توماهان

 کرد؟  فیاالن از من تعر نیا یعن یشد  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 مامانم دعا کن که زودتر خوب بشه   یبزرگه برا یل ی_تو دلت خماهان

 نگرانش نباش   کنمی _چشم براشون دعا م 

 سمت من  ادیچرا داره م نیخاک به سرم ا یهول کردم وا یبه سمتم اومد که باعث شد کم  ماهان

که باعث شد   دشیبوس یجانماز زانو زد آروم خم شدو چادر نمازمو گرفتو به آروم  یروبه روم رو ماهان
 ضعف بکنم   یو حساب نهیلبام بش ی رو یلبخند خجوالنه ا
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 داشته باشه یخوب   یمهتابمم دعا کن که زندگ ی_خانوم کوچولو براماهان

 شب برق چشماش چشممو بزنه  یکی اون تار یهش زدم که باعث شد توب  ینیدلنش  لبخند

 شه یمثل تو داره خوشبخت م ییدا ی_وقت

 ی حاله مامانمو خوب کن یتونست دی فکر کن ترانه شا شتری ب  شنهادمی_به پماهان

 تعجب بهش نگاه کردم با

 من...  یعنی_

 هم مامانم هم مهتاب یپرستاره مامانم بش خوامی_مماهان

 بلند شد  یدستش گرفته بود زدو به آروم یچادرم که تو یرو گهید بوسه

وقت   هی رونیب  رمی که از خونه تو م نهیمنو نب  یبهتره منم االن برم تا  کس شهی_هوا داره روشن مماهان
 شه یشر م رسهی به گوش داداشت م کهوی شهیسوتفاهم م

   کردی م چارمی که ب دیفهم ی خاک به سرم اگه سامان م یشد وا جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 _خدافس ماهان

 بلند شم تا بدرقش کنم که اجازه نداد  خواستم

 که دادمو به درگاه خدا بگو من خودم راهو بلدم   یی_بمون سفارشاماهان

   هیمسخره چ یحسا  نیخدا اخه ا یشد وا  یطور  هیقلبم  هویتکون داد با رفتنش  یدست

 رونیاالناس از دهنم بزنه ب  کردمیکه احساس م  زدی قلبم گذاشتم اون قدر محکم داشت م یرو دستمو

هم  یآروم دستمو به نشونه دعا بلند کردمو چشمامو با آرامش رو نیحرفاش افتادم به خاطرهم ادهی
 بستم

  یسابنمازامم درست و ح  یمدت اونقدر از دستت دلخور بودم که حت هی_سالم خداجونم درسته 
 میهمون دختر یشناس یاگه منو نم گهیخب قهر بودم د  زدمی باهاتم حرف نم یدرسته  حت  خوندمینم



 پولتو به رخم نکش 

171 
 

خونوادشو   دیرس  یتا به سن قانون کهیهمون دیند یا گهید زی و عذاب چ یجز سخت شی زندگ یکه تو
 یبرا نباریخواسته داشتم ا هیزندان ازت   یتو یاالن داداشش به خاطر بده کهی همون یت ازش گرف
گفت دوتا خواسته داشتم   شهیم  ستین میتنها  هیشبا  یبرا  ستین  ندمیآ یزندگ  یبرا ستیخودم ن

چندساعت فراموش کردم که   یدر کنارش ترسامو فراموش کردمو برا شبیکه د یمرد نکهیا شیاول
من اون موقع  ینکن  یکه کردمو عمل یینایآوردرو در پناه خودت حفظ کن نفر  مسر ییچه بالها

کار   نیهمون طور که اون منو قضاوت کرده بود منم متهم به هم یگفتم از طرف ی ز ی چ هیبودم  یعصبان 
کمکش کن سرپا بشه حداقل به خاطر مهتاب   ضهیمامانم مر گهیشدم خدا جونم مامانشو شفا بده م

از   الشویخ یبهش صبر بد  نکهیداداشمه ا یبزرگش باال سرش باشه خواسته دومم برا نماما هیبذار سا
خودمم  ش ی کی دارن  یتخت دو نفر هستن که هوامو بدجور  الشیبهش بگو خ   یبابت من راحت کن

 کرده:(  تی که ازت شکا هیهمون شیکی

 ....................... 

اونم چشماش پراز اشک شده بود اما خب   کردی م یتاب  یب  یا گهیاز هروقت د شتریب دنشیبا د  اشکام
 میهمو بغل کن میتونستینم

 زهی شوقم بر  یاشکا دنشیبهم زد که باعث شد با د ینشست لبخند محو مردونه ا شهیپشت ش یوقت
 اد ی لبخند کش ب هیمنم به  یو لبا

 کارو کرد  نیبرش داشتم که خودشم هم  عیسر نیاشاره کرد به خاطرهم فونی چشم و ابرو به آ با

 ی وابستم  نقدری_اوه چشاشو اسامان

 ؟ یخوب  ی_سالم داداش

  تمیاشکاتو پاک کنم دارن اذ ذارنیهستن نم یلعنت یها شهیش  نیا فیقربونت بره ح ی_داداشسامان
 کنن یم

 نشه تی تا اذ  زمیاشک نر گهیکردم د یسع دمویبه چشمام کش یدست عیسر

 _جات راحته داداش؟   

 ؟یدی ؟نترسیدیخوب خواب  شب یدلم نگران من نباش د زهی_آره عزسامان
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 کنم  فیاتفاقات افتادرو براش تعر یچه جور  نیانداختم پا موسر

 ؟ یگینم ی ز ی_ترانه چرا چسامان

 چند تا از طلبکارا اومدن دم خونه  شبی_د

 : دیبا حرص غر  دویتو موهاش کش یدست یتوهم عصب دیاخماشو کش سامان

 بابا  یا  گردونمیبهشون گفته بودم که بهشون بر م  نی _عجب نامرداسامان

 ی طلبشونو جور کن  یتونیم یچه جور  ییتو نیکه ا ی_وقت

 ... یاون نامرد عوض ستیمن ن  ریتقص گهید نشی_اسامان

 طلب دوتا از طلبکاراتو داد شبید  ی_همون نامرد عوض

 یاگه با چشما حقم داشت منم شد یمتعجب تر از قبل م افشیچشماش گرد شد هرلحظه ق سامان
 شدیباورم نم دمیدیخودم نم

 ؟ یگیم  کناموی _ماهان نسامان

 رون ی لحظه چشمام از حدقه زد ب هی یبرا

 بود؟ یآقاهه ک  نی"_بابا ا

 _دوستمن بابا 

 _سالم خانوم کوچولو  

 ؟ی_سالم شما دوست بابام

 درسته؟ ی...حتما توهم دختر خوشگل دوست من میهی_ا

 _بله من دختر بابامم

 تو بلبل زبونه  نهیتو دارم اونم ع نهیدختر کوچولو ع هیمنم  یزبون  نیری _چه قدر تو ش
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 ه؟؟ ی_اسمش چ

 _مهتاب" 

 امکان نداره نینه ا یهم بسته شد وا یرو چشمام

 فته؟ یاالن کارامون راه م یعنی ی"مامان_مرتض 

  ستیبهشم قول دادم که ب یخوب  یلیکار خ  بزنم تو کسب و تونمیم ینطور یآره ا کنامی _به لطف نبابا 
 میدرصد سودو ببخش 

 شهیاالن مشکالتمون حل م یعن ی_خدارو شکر مامان

 _اگه خدا بخواد آره خانوم" بابا 

 ؟ ی گینم یز ی_ترانه...ترانه چرا چسامان

 دم یپرس  عیاومدم سر رونیگذشتم ب  یاالیفکروخ  از

 که بهمون کمک کرد بابا کارگاهشو راه بندازه؟  هیپسره همون مرد کنامی ماهان ن نی_ا

 اخم کرد کمی سامان

 نامرده   یلینگرفته برعکس اون خ ادیاز پدرش  یز ی چ ی_آره پسرهمونه ولسامان

 ست ین یپول کم  ونیلی_خب سامان حق داره پونصد م

 ست ین یز یاون چ یبرا هیادیمنو تو پول ز ی_براسامان

 خوادش ینداره طلبشه خب م یبه منو تو ربط گهید نشی_ا

خدا  یا کنمیم یدارم ازش طرف دار  ینگاه چه طور  دمیخجالت کش  کمیابروهاش باال رفت  سامان
 ... ای هیخبر کنهی آبروم رفت االن فکر م

طلب  ی دون یتو از کجا م شبی د ؟اصالیر یگیپشتشو م یدار  ویکرد رییشبه تغ هیشد  ی_چسامان
 کرد؟ یکار م  یدم خونه ما چ شبید یلعنت  طلبکارارو داد؟اون



 پولتو به رخم نکش 

174 
 

خبر نداشت من چه  یحت شناسمی شد سامان خبر نداشت من ماهان و م جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
  نیکه بازهم علت ا ستمیازش متنفر ن  گهید کردمیپسره متنفرم هرچند االن احساس م نیقدر از ا

 دونستم یحسو نم 

برعکس    ستی موضوع خوشحال ن نیانگار اصال از ا شد یتر م یرتی تر و غ یهرلحظه حرص  صداش
 ه یعصب

 شهیوقت مالقات تموم م ؟االنیگ ینم یز ی _چرا چسامان

 گفتم:  یکه ازش داشتم به سخت یشرم خاص  با

پسره همون  نیا دونستمیاما من نم میقبال با هم چندتا برخورد داشت شناختمی _من دورادور ماهانو م
 بلد نبودم  شویل یمرده آخه فام

 : دیشده پرس   زیر یمشکوک با چشما سامان

 ش؟ یشناسی_از کجا مسامان

 شرکت ماهان بود   نیکار رفتم هم یکه برا ییاز شرکتا یکی_

 شهیش نی برو خداروشکر کن که ا یعن یترانه  یوا ؟یشرکت نی همچ هی یرفت پلمی_تو با مدرک دسامان
 رسهی ها و مانعا هستن دستم بهت نم

  دهیکه به ذهنش رس زی م زیچ یسر  هینگاه کردم حتما از  شی عصبان افهیسرمو باال آوردمو به ق عیسر
 خوردیبود داشت حرص م 

 پول خوب توش بود  کردم؟اونجاهای کار م یچ یگینداشتم م ی_چاره ا

 بگم  یموهاش زد که باعث شد به سخت یتو  یچنگ یعصب  سامان

 مونم ی شبم اونجا م نایا تایخونه ب  رمی...نگران منم نباش امروز میرص نخور داداش_ح

 کرد؟یم  یاون پسره اونجا چه غلط شبی_دسامان

 ؟ یکن ی _چرا بهم نگاه نم
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 _جوابمو بده سامان

  تویعصبان خواستینم  دیناراحت شدم شا کردی انداخته بودو بهم نگاه نم نیسامان سرشو پا نکهیا از
 ...یحت  ایتا دلخور بشم  نمیبب ادیچشماش ز یتو

  نکهیکار کنم هم یچ دونستمیآخه نم دمیاز طلبکارا بلند شد منم ترس یکیدادوقال  یصدا شبی_د
گوش دادم  یواشک ی یوقت  یاولش چشمام گرد شد ول دیهمه صداها خواب  دمیخواستم برم دم در د

 کنه ی حساب م هیماهان داره با مرده تسو دمیفهم

 خجالت بکشم   کمیکه باعث شد  دیابروش باال پر هی سامان

 اون وقت اونو...  یزن ی ماهان...منو سامان صدا نم یگی_چه قدر راحت مسامان

 بگم سامان  ینطور یهم ییخوایم زنمی من تورو داداش صدا م شعوری_ب

ر که کرده بود ناخواسته خندم گرفت چه قد یحسادت دنیخودشم خندش گرفته بود با د سامان
 خنده دار شده بود  افشیق

 ش ی_خب بقسامان

 منم درو باز کردم ازش تشکر کردم اونم گفت که نگران نباشم خودش دم خونه هست گهید یچ ی_ه

 چشماش گرد شد اما کم کم حالت چشماش مشکوک شدو دست ازادش مشت شد سامان

 نیهم گهید یچ ی_ه

 که تو؟ شی اوردی_نسامان

بگم   قتویحق  تونمیمنکه نم یبگم ول  یخدا حاال چ یشکوک بشه وام شتریتنم باعث شد ب فیخف لرزش
 منو خفه کنه  رونویب  ادیتا ب  کشهیاالن نقشه فرار و م نیاگه بهش بگم آره که هم

 _نه بابا تو چرا؟ 

 دادو گفت:  رونی ب یکه دادم نفسشو با راحت  یجواب دنیکه هنوز مشکوک بود اما با شن  سامان

 _خوبه  سامان
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 _مالقات تمومه

 یجملرو گفته بود برگشتم به سمت سامان برگشتم که باز غم تو نیکه ا ی به سمت سرباز  عیسر
 چشماش نشست 

 نباش  می زینگران چ مهیدادگاه گهیهفته د نجایا ییایب  خوادینم گهی_دسامان

 کشم یبشه من خودمو م تی زی_مراقب خودت باش داداش تو اگه چ

 گفت:  یزه ازدو با لحن بام  یلبخند سامان

 د یکنیم جایب  یل ی_شما خسامان

بهم کرد که  یا دارانهیبهم زدو نگاه خر یبه سمت سامان رفتو بهش تذکر داد اونم چشمک سربازه
 بشه  ریسراز شتر یباعث شد اشکام ب

 یکنن مگه چ شتریب  کمیساعات مالقاتو  شدیسربازه سامانو برد دوباره بغض کردم خب نم یوقت
 شد؟یم

 ................. 

به من  دینبا تا؟تویب یتو چ  یچی نه؟ اصال ترانه ه یتو منو به خر هم فرض نکرد یعن ی_بهزاد
 با من طرفه  نبارویا ارهیشورشو در م یادیداره ز گهیپسره د نی؟ایگفتیم

اومد از تنش دراورد   یبهش م یتنشو که بدجور  دیسف  فرمی ونیبلند شدو  شیصندل یاز رو عیسر بهزاد
   میبه سمتش رفت عی سر تایهمراهه ب

خودش کمکمون   میشد که چرا بهش نگفت   یعصبان  یلیبرام افتاده خ یکه چه اتفاقات  دیفهم  یوقت  بهزاد
 خت یاتفاقا پسرخاله خودشه اعصابش کال بهم ر نیمسبب ا دی فهم  یاالنم وقت کردیم

 سا یبهزاد وا  نیلحظه بش هی_تایب

 دارم  یفعال کار مهمتر  ی ول رسمی ش به حساب شماهم م_به وقتبهزاد

 بهم نگاه بکنه بگه  نکهیبدون ا  تی که باعث شد با عصبان سادمیدرگاه وا یتو عیسر
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 _برو کنار ترانهبهزاد

مزاحم تو بشم به  خواستمی نم یبکن  ینطور یا زدمیبهت بگم حدسشو م ومدمیکارات ن  نی_به خاطرهم
 بهت زحمت داده بودم گمید یکارا یبرا یاندازه کاف

 توهم به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  یو اخما  تیبا عصبان  بهزاد

  هیمن بهت گفتم خواهر ندارم تو جا وونهی؟دیچ یعنیزحمت   یدون ی_مزاحمت؟زحمت؟اصال مبهزاد
 اومده؟  شیپ  یچه مشکل یگبهم ب ییایب د یسامان نبا نهی ع میکیفکر کن منم   یخواهرم

 ؟ ی کیبدم به اون  رم یتو بگ  ؟ازی_که چ

 دادم؟یمن اون پولو بهت قرض م  ی_تو فکر کردبهزاد

 خوام ینم  ی_من صدقه از کس 

 _صدقه؟ بهزاد

اومدمو درو بستمو   رونی منم از درگاه ب نی موهاش زدو عقب گرد به خاطرهم یتو  یچنگ یعصب بهزاد
 خودمم پشتش موندم 

 صدقه شهیبهم کمک کنن م خوانیم  ی_هـــــه چه جالب خواهر برادرا وقت بهزاد

 ن یبش  ری نداشت بگ ی_بهزاد ترانه منظور تایب

به حسابت ارزش   ختمی ریهمون لحظه م یخواستیازم م ی اومد یم دادمی_اصال بهت قرضش مبهزاد
 به زندان افتادن داداشتو داشت؟  ؟ارزشیزجرو بدبخت  نهمهیاخونتونو داشت؟ارزش   لیفروختن وسا

 گفتم یاز اولم اشتباه بود کاش بهت نم امی از پس مشکالتم بر ب تونمی_خودم م

با اخم داره بهم نگاه   دمیشد به سمتش برگشتم که د دهی بازوم کش  کهویکه  رونیاز اتاق برم ب  خواستم
 کنه یم

 منو بده  چیاون سوئ تایب یکن ی م یچه قدر خوب سازمان ده نمیب ی_م بهزاد

 ی ر ینم  ییجا چی_تو ه
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 برم ی تورو هم م رمی خوبشم م  رمی_م بهزاد

 گفت:  تای بهزادو که داد بهزاد هم با اخم روبه ب  چیسوئ  تایمنو کجا ببره ب خواستیگرد شد م  چشمام

 ا یب ییخوای_شماهم اگه مبهزاد

 ؟ یچ ضاتی_مرتایب

 لغوش کنه یبه منش  سپارمی_م بهزاد

 م؟ یری_کجا م 

 میبر دیکه با یی_همون جابهزاد

چون قدش از من بلندتر بود باعث   رمی خواستم جلوشو بگ نکهیحرکت به سمت در رفت هم هیبا  بهزاد
 زدو درو باز کرد یلبخند حرص درار  رهیدرو بگ  رهیمن دستگ یاز رو یشد به راحت 

 باهام؟   ییای_م بهزاد

 با حرص دنبالش راه افتادم  دمویکش یپوف

  ریهمشون در نظر بگ یوقت خوب برا هیامروزو عذرشونو بخواه  یمارایب ی می_خانوم پورسل بهزاد
 ر ی و ازشون نگ تی زیکه امروز نوبت داشتنو نصف پول و ییاونا

 دکتر   ی_چشم آقایم یپورسل

 خونتون دیبرگرد دیتونیم  نی_کارارو که کردبهزاد

که آروم    نهیکنار من بش  ادی هم دنبالمون اومد خواست ب تایب  میرفت نشیبهزاد به سمت ماش همراهه
و با   دیصحنرو د  نیسرخ بشه بهزاد هم که خواست سوار بشه ا یهلش دادم بره جلو که باعث شد کم 

 د یخند  یتخس

 نهیجلو بش خوادیترانه هم از خودمونه انگار بار اولشه م نیبش  ای_ببهزاد
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بهش   یتوجه به اون سوار شد با تخس  یب  دویبه بهزاد رفت که اونم خند یبا حرص چشم غره ا تایب
نشستم اما کم کم   تایسوار شد منم دره عقبو باز کردمو پشت سر ب عیهول شدو سر ینگاه کردم که کم 

 هردوتاشون  یصندل  نی حوصلم سر رفت خودمو کشوندم به سمت ب

 م؟یکجا قراره بر یگی_نم

 ؟ یغر بزن یه میرسی اونجا م یبگم تا وقت ری _نخبهزاد

 شرکت ماهان درسته؟ یر ی_م

نگران شد به سمت بهزاد   کمی  تایدرست حدس زدم ب  دمیتوهم که فهم دی اخماشو کش کمی  بهزاد
 باش  نارویبهش کرد اوف ا  یبخش نانیبرگشت که اونم نگاه اطم

 یترانه هم کار  نیبه ا  میکنی خودمون مشکالتو حل م گهی نگران نباش د تایب کنمی _خودم حلش مبهزاد
 به حسابش  زمیریاالن پونصد م ن یالزم باشه هم میندار

 بتونم جبرانش کنم  دوارمیام یکن ی کمکمون م نقدری_ممنون که اتایب

 د یزدو خند  تایبه ب  یچشمک بهزاد

 یجبرانش کن  یتونیخوب م یل یخ  یکی خانوم شما  شهی_جبران مبهزاد

ماهان  ی بازو نهیبهزادم ع  یبازو رمی بهزاد بگ یاز بازو ی شگون یرخ شد که باعث شد نس یحساب  تایب
 خودم دردم گرفت تا اون   نیسفت بود به خاطرهم یحساب 

 ؟ یزنی حرفارو م نیا یتو به چه حق   شعوری_ب

 گفتم؟خودتون ذهنتون منحرفه  ی_مگه من چبهزاد

   گمیم روی که به من زد  یاون حرف وونهید گمی_اونو نم

از   کردی فکر م چارهی خنده ب  ریزدم ز یبلند یبا صدا افشیق دنیبا حرص به سمتم برگشت که با د تایب
 اون دفاع کردم 

 ی جبرانش کن  دیحرفا...با نیا هیخب عاد دینگام نکن...خب شما قراره باهم ازدواج کن ینطور ی_ا
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خنده منو بهزاد همزمان باهم  کیصورتش که همون لحظه شل  یدستاشو با حرص گذاشت جلو تایب
 بلند شد چه قدر بامزه بود واقعا

 ام ی_از خجالت هردوتاتون در متایب

 به نشونه تاسف تکون دادو گفت:  یسر  بهزاد

 یومدی _نکه تا حاال در نبهزاد

 بهت ندادم  یجواب  چیگفته من قراره زنه تو بشم؟من که هنوز ه ی_اصال کتایب

چشمش گذاشت که باعث   یجلو  شویدود نکیبود ع ختهی که با حرکاتش آم یخاص   طنتیبا ش  بهزاد
  هیفرمون بودو دست راستشو تک یدست چپش رو کهی بشه بعد درحال شتریمردونش ب تی شد جذاب

 گذاشته بود گفت:  شی جعبه بغل صندل یگاهش قرار داده بودو رو

  دونمیاصال من م یعشقتو پنهون کن  یتونیم نم منم عاشق  زمیعز کنهی م دادیچشمات ب ی_عشق توبهزاد
کردم از هوش   یازت خاستگار  یخبر ندارم وقت  یکنی مثل من شوهرت بشه فکر م یک یتو از خداته 

 ؟ یرفت

  یتایب نیا ی ول ذارهیقشنگ معلوم بود داره سربه سرش م  کردیبا دهن باز داشت به بهزاد نگاه م تایب
 شد یداشت کم کم باورش م  وونهید

 ؟یهست یک گهی _من از هوش رفتم؟من عاشقم؟بابا تو دتایب

  ییای ب ینتون گهیکه د کنمی م رتی به حبس ابد غلوزنج  یقلبش محکوم بش یقراره تو  کهی _همونبهزاد
 مگه دست خودته رونیب

روشو از بهزاد گرفتو به سمت   دوی خجالت کش یهم کم  تایلبام نشست ب  یرو ی لبخند محو ناخواسته
 برگشت   رونیب

  یکاف نمیهم شهیخوشبخت م تا یشکرت که حداقل ب  ای خواهرمو خوشبخت کنه خدا  تونستیم بهزاد
 بود  یکاف نهی بب روی کی اون  یبتونه خوشبخت مونی کی نکهیبود هم
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  فتگیم زدی غر م ای  کردیم یکه بود حسود یا گهیهرکس د دیشا کردمینم یدرصد بهش حسود  هی
به اندازه جونم   تارویفکر نکرده بودم آخه من ب نایدرصد هم به ا هیچرا مثال عاشق من نشد اما من 

 دزنه بهزا نیا دیشا یدیاتفاق خوشحال بودم خدارو چه د نیواقعا از ا نیدوست داشتم به خاطرهم
 هیبا تایب نه یمنم ع  ینطور یبهزاد هم از من خوشش اومد ا یالیاز فام یکیخونشون  میروز رفت هیشد 

 کنمی پسر پولدار ازدواج م

 هم بستم  یلبام نشست و چشمامو با آرامش رو یرو یخودم لبخند محو  یفکرا از

جوابشو داد  تایب  یقرار بود وقت ذاشت یفعال داشت کالس م  تایکرده بود اما ب  ی خاستگار   تایاز ب بهزاد
مثبته  تای که جواب ب  میدونستیهم من هم بهزاد م ید با خونوادش برن خاستگار اگه مثبت بود بهزا

  تیبه خاطر خونشون محلشون موقع  تایدوست داشت اما تنها سکوت ب  یل یبهزادو خ تایچون ب
نگران   دیبار بهش گفت که نبا هینگران بود اما   یخودش بود بهزاد هم کم التی تحص زانیم شونیمال

 کنه ی باشه چون خودش حلش م زای جور چ نیا

  نیآرزوها براش داشتن به خاطرهم ی لیتک فرزند بود چون تنها بچه خونواده بود پدرومادرش خ بهزاد
  ایروشن فکرن اصال اونطور  یلیخونوادش خ  گفتیقبول نکنن هرچند بهزاد م تارویب  طیشرا میدیترسیم

 باشه  نطوریخدا کنه ا ستنین میکنیکه ما فکر م 

........... ...... 

  یدر حقم چه قدر مردونگ  شبیافتاد د یم  ادمی یزد چه قدر شرمندش بودم آخه وقت یپوزخند ماهان
 برام سخت بود  یل یجوابشو دادم خ  ینطور یاالن ا یکرده بود ول 

نبود   شبید نهیابروشو باال داد ماهان ع هیگرفتو به سمتم برگشت  ینگاهشو از بهزاد عصبان  ماهان
 دوباره نگاهش سرد و مغرور شده بود 

 ؟ یمن آدم آورد یبرا  ی_رفتماهان

 ه؟ یواسه خودت؟آدم چ  یگیم یدار  ی_چ بهزاد

 دم یکشی بگم واقعا چه قدر ازش خجالت م  یچ دونستمینم  نیانداختم پا سرمو
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  یکی کالفه دویموهاش کش یتو یاز هم جداشون کرد بهزاد هم کالفه دست کمیبه سمتشون رفتو   تایب
 نشست  دوی عقب کش  ارویاز صندل 

 ی صداتو برام باال برده باش ینطور یا ادینم  ادمی_ماهان

که  ه؟توی همه فشار چ نیا گمیتو باال ببرم ماهان جان دارم بهت م  ی_من غلط بکنم صدامو روبهزاد
 زندان؟  یداره برادرشو بنداز  یدختره تنهاس چه لزوم  نیا یدونیم

بهزاد نشست بعد سرشو   یروبه رو  دویعقب کش ارویاز صندل یکی دور زدو  زشوی زد م یپوزخند ماهان
 نگاه کرد تایباال آوردو به ب 

 زن داداش؟  ینی شی_نمماهان

معلومه ماهان  ینگه ول یقرار بود فعال به کس دیکش یشد بهزاد هم پوف دیسرخ و سف یحساب   تایب 
 ست ین یکس

از بهزاد نشست   یودش و با فاصله دو صندل به سمت خ  دیسمت بهزادو کش  یایاز صندل  یکی  تایب
 گفت:  نمیشیمن نم دید یبهزاد هم وقت

 ؟ ینیش ی_چرا نمبهزاد

 به ماهان اشاره کردمو با طعنه گفتم:   ییچشم و ابرو با

 کنن یصاحب خونن تعارف نم   ای_بعض

 به جونش  شیبنداز   یپسر خالشو پر کن یبود که بر  یصاحب خونه راض نی_اماهان

  نویرفتار بهزاد ا نیبودن که ماهان داشت به ا یم یباهم صم نقدریدوتا ا نیا یعن یاخم کرد  کمی  بهزاد
 کار کردم   یبهزاد اصال نه صداشو باال برده بود نه دعوا کرده بود پوف خدا نگاه چ ی داد؟ولینسبت م

 کار بودم  نی که من مخالف ا دیپر نکردم آقا بهزاد خودتون بهش بگ روی _من کس

 بکشه یتاسف تکون بده و آه  یاز رو یسر  تایزد که باعث شد ب یا زانهیتمسخرآم خنده  ماهان

 بهت پول بده؟  یخواستیم ؟یبهش گفت یچرا رفت  ؟پسی_مخالف بودماهان
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  یبهزاد و حت یحرفو زده بود چه قدر جلو نیچه قدر بد ا نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
هم داشت   تا یبودم ب ریسه تا من بودم که فق نیا نی چه قدر بدبخت بودم ب دمیخجالت کش  تایب
 تو دارو دسته اونا  رفتیم

  خواستی اگه پول م نجایشدم اومدم ا یش یآت نیاز من نخواست به خاطرهم یپول چی_اون هبهزاد
 ی که توهم نفهم یحسابش طور  ختمی ریپولو م ذاشتمینم  نجایپامو ا گهید

بهش   گهید کردموی کارو م نیهمون اول ا خواستمیاششو بندازم زندان اگه م_من نخواستم دادماهان
 اما قبول نکرد  بخشمیبشه پرستار مامانم طلب داداششو م  ادیخانوم گفتم که ب  نیبه ا دادمیوقت نم 

نگفته بودم بهزاد   تایبه ب  نویا نیچشماش گرد شد به سمتم برگشت که باعث شد سرمو بندازم پا تایب
 توهم  دیاخماشو کش یکم

 به ترانه؟ یداد ریچرا گ گهید ری خب برو بگ ییخوایخاله پرستار م ی_برابهزاد

متر   ستی خودش ب  یکنیازش دفاع م یکه دار  یتو دارودسته اونا دختر  ی_چه طور شده رفتماهان
 زبون داره  

بده نذار   ت ی برو رضا دمی_زبونشو به کار انداخت موثر نبود حاال نوبته منه طلب داداششو من مبهزاد
 بشه یدادگاه

که  قرار بود بشه   یچه قدر خوشحال بودم کس  نیسرمو انداختم پا تیدادمو با مظلوم هیتک  وارید به
 با اخم گفتم:   دمیجمله آخرشو شن  یوقت یپشت من دراومده بود ول  نقدریا تایشوهره ب

  خوامیکدومتون نم چیصدقه هم از ه ییگدا ومدمیمن ن  ستی_الزم ن

  کردمیاحساس م یغرورم خورد بشه حت  ای ننیاشکامو بب  زشیر خواستمیرفتم نم یسمت در خروج  به
 پول نکن یب  رویکس ایبکنم خدا  یپول  یبحث ب ا یهم غرورمو بکشنم  تای ب یجلو دینبا گهیکه د

  تاسیب دمیشد فهم  دهیدو نفر بلند شدن بازوم که کش دمی که بلند شد فهم ایشدن صندل دهیکش یصدا
 بودو اخماش توهم بود سادهیبه سمتش برگشتم بهزاد هم پشت سرش وا میاشک یبا چشما

 ترانه سای_واتایب
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 کار صدقس؟  نیا ؟آخهیار یاسم صدقرو وسط م  ی_چرا هبهزاد

 گفتم:  یبه سخت دمویبه صورتم کش یدست

 نگران نباش  کنمی اسمشو بذار پول شمارو هم جور م ییخوای م ی_هرچ

 آروم گفتم:  یمظلوم  یسمت بهزاد برگشتمو با صدا به

 خونه؟   دیرسونیآقا بهزاد منو م دی_ببخش

 مورد عالقه تورو پخته یخونه ما؟مامانم غذا ییای_مگه قرار نبود بتایب

 ازشون گرفتمو بهشون پشت کردم  رومو

 ارم یتنها باشم خودم از دل خاله در م  خوامیم دی_نه ببخش 

   رسونمتی م سای_وابهزاد

  زی گذاشته بودو داشت به م زیم یبود رفت ماهان دستاشو رو  زی م یکه رو چشی به سمت سو بهزاد
 د یترسیاخماش توهم بود که آدم ازش م یطور  هی کردینگاه م

 شونش گذاشتمو گفتم:  یانداخت دستمو رو نیسرشو پا یبا دلخور  تایب

 ...درکم کنی_ببخش خواهر 

 ارم ینهارتو م کنمی _درکت متایب

 گفت:  عیکه بهزاد سر خوادیبگم نم خواستم

 ه خودشون  خون مشیرسونی خونه شما غذاشو بردار از اونجا م میر یم  ایتوهم ب تای_ببهزاد

 غذا دارم  ستین  یاز ی_نه ن

 بلند شد  شیصندل یزدو از رو یپوزخند ماهان

 براتون غذا آورده نه؟ تونی_حتما دوباره همون همساماهان
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گرد شد انگار براشون سوال بود که  یچشماشون حساب  تایتوهم اما بهزادو ب  دمیکش کمی  اخمامو
 دونه یماهان از کجا م

خدا  یبود؟وا یاسمش چ  نمیبب  سایکرد؟وا یپسرش خاستگار  یکه تورو برا تونی_همون همساتایب
 خانوم  نیآها شه 

بلند   شیصندل  یتوهم برد از رو شتریداده ماهان اخماشو ب یسوت دیرفتم که فهم تایبه ب یغره ا چشم
 شد  ینطور یا افشیچرا ق نیمد وا اشدو به سمتمون او

 کار دارم  شون یبا اون همسا رسونمی برسون من ترانرو م  تاروی_بهزاد تو ب ماهان

 توهم  دمیکش اخمامو

 ؟ یکار دار   یما چ هی_تو با همسا

 نه؟ شهیاونا صدقه محسوب نم یکمکا یصدقه ول شهیما م ی _چه طور کمکاماهان

هفت روزش من چهارروزشو غذا درست   یتو ارهیبرامون غذا م شهیعادتشه هم دهی_اون صدقه نم
 کنمینم

 گفت:  کشوندیم  تایخودشو به سمت ب کهیدرحال  دیکش یتر شد بهزاد هم پوف ظی پوزخندش غل  ماهان

 سرم شلوغه کمی من امروز  دونهیهم م تایب هیچ  یدونیآخه م ی_ترانه بهتره با ماهان بر بهزاد

دار بهش کرد که  ینگاه معن هیبه سمت بهزاد برگشت بهزاد هم  یچشماش گرد شدو با دلخور  تایب
 منظورشو گرفت به سمت من برگشتو گفت:  یوقت

 ترانه با آقا ماهان برو  گهی_راس متایب

چند کلمه باهم  نیماش  یتو دیبا ماهان برم تا شا خوادی ازشون گرفتم قشنگ معلوم بود بهزاد م نگامو
 امروزشو کنسل کنه  یگفت که همه نوبتا شی خودم به منش ی وگرنه جلو میحرف زد

 ازشون گرفتم رومو

 رم یخودم م  ستین  یاز ی_ن
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الناز   یبرا یبه نشونه خدافس یاز جانبشون باشم از اتاق خارج شدم سر  یمنتظر حرف  نکهیا بدون
 ندادم  یتیبلند شد اهم کهوی  یبه روم زد ول  یماهان تکون دادم که اونم لبخند یمنش

 کنسلش کن  یامروز قرار گذاشت ی_براماهان

 د یریبا شرکت مهرورزان تماس بگ دیفقط با دی ندار ی_امروز قرار الناز

 فردا یاگرم نتونست بذار برا یلی _بسپارش به وک ماهان

دکمه   سادمویآسانسور وا  کیدنبالم راه افتاد نزد یخاص  تی با اخم و جد دمیسمت ماهان برگشتم د به
 ور رفت  لشیبده با موبا یتیاهم نکهیباز شدنو فشار دادم ماهان هم بدون ا

 د؟یبری م فیتشر یی _جا

 شمارو برسونه   یکی_فکر کنم قراره ماهان

 نشد کار داشتن  ی_قرار بود ول

 بابا  یازش گرفتم که در آسانسور باز شد سوار که شدم اونم سوار شد ا  رومو

عطرش کله   یشدم بو  رهیبه روبه روم خ نهیندمو دست به سبه سمت کنج آسانسور کشو خودمو
 قس یآسانسورو برداشته بود اوف خدا چه قدر خوش سل

 چن سالشه؟ تونی_پسره همساماهان

 گفتم:  نی هم بستم اصال حوصله کلکل کردن باهاشو نداشتم به خاطرهم یرو  یبا خستگ چشمامو

 دونمی_نم

 کرد؟  تیخاستگار  ی_رسم ماهان

 داره یبود آخه بگو به تو چه ربطقدر فوضول  چه

 گفتم:  عیحرصش بدم سر کمی  نکهیا یبرا

 کردن  می_آره از داداشم خاستگار
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خدا چشاشو چه قدر   یگذاشتو بهم نگاه کرد وا بشیج یتو  لشویتر شد موبا ظی اخماش غل کمی ماهان
 خوشگله 

 گفت؟  ی_داداشت چماهان

 ازش گرفتم   رومو

 م یکنی _گفت دربارش فکر م

 ه؟ی_خب جوابت چماهان

 نیمثل ا یک ی یفوضول اونم ک نقدریچه قدر پرو بود آخه بشر ا دیکشی مغزم داشت سوت م گهید

 کنام؟یجناب ن   ی_فوضول

 شویل یتعجب کرده بود که فام نیشد فکر کنم از ا  رهی چشماش گرد شد با تعجب بهم خ ماهان
  نمیبرام مهمه افتادم بب  یلی خ کنهی فکر م نیاالن ا یوا نمیبب سایوا یتعجب کنه ول  دمیبا دونستمیم

 لعنت بهت ترانه  یکردم ا قیتحق شمیدرباره زندگ کنهی حتما فکر م هیچ ش یلیفام

قدم از در فاصله نگرفته بودم که چنان  هیانداختم اما  رونیخودمو ب  عیآسانسور که باز شد سر دره
فشار دادو به   نگویشد که دوباره به داخل آسانسور پرت شدم ماهان خونسرد دکمه پارک دهیبازوم کش

 سمتم برگشت با حرص گفتم: 

به   یاصال تو به چه حق شدمیم ادهی داره من داشتم پ یبه من چه ربط  نگیپارک ی بر   ییخوای _خب تو م
 ؟ یمن دست زد

 من  هینباش گناهش پا ؟نگرانیخدا االن گناه کرد یوا_ماهان

  نویا یروز رو  هی دیدستم فشار دادم من با یاز شدت خشم مشت شدنو با حرص ناخونامو تو دستام
 کم کنم  یبدجور 

 بهت گفته؟  یز یچ ؟بهزادیدونیمنو از کجا م لی_فامماهان

 تورو به من بگه؟ یلیبهزاد فام دیچرا با ری _نخ
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 گفت:  یدر کمال خونسرد  ارهیکه بتونه حرصمو در ب یباال انداختو با لحن   یالیخ یبا ب  یشونه ا ماهان

 هیخونوادم ک  میدارم ک یکه چه جور اخالق یکرد قیدربارم تحق دی _خب گفتم شاماهان

 کنم؟ دایبرات شوهر پ خوامی_اوه نه بابا مگه م

 گفت:  یباال دادو با تخس   ییابرو شهیم  یاالن عصبان کردمیانتظارم که فکر م برخالف

 خودت چرا  یمن که نه اما برا ی_براماهان

لپام احساس کردم اما   یحرفشو که گرفتم جوشش خونو تو  یبهش نگاه کردم کم کم معن یناباور  با
 نشم  یخجالتم باعث نشد که عصبان 

پسر بخوام خودم   نهمهی؟ایجذاب  ویفقط تو پولدار یکرد  ؟فکریگر یخودتو دست باال م   نقدری_چرا ا
 که اخالق داشته باشه نه تو  یکی شهی پ  رمی کنم م یخاستگار 

 نقدریا دادی رفتم چه طور به خودش اجازه م رونی خودم پسش زدمو ب یآسانسور که باز شد از جلو دره
  ینطور یت داره ااومد مگه خودش خواهر نداشت؟دوس  یغرور دخترونمو له کنه اصال چه طور دلش م 

 کنه  ریتحق یخواهرشو ه   یکی

 کنم ی برسونمت به زور سوارت م  ی_سوار نشماهان

  یندادم و همچنان به سمت در خروج یت یکه پشت سرم بود اهم شیعصبان   یبه صدا  یتوجه اصال
  نقدریچرا ا نجایلعنت بهت ا یا شمیدارم گم م کردمیبلد بودم احساس م  یلیحرکت کردم حاال نکه خ

 بزرگه 

زرد ماهان کنارم   سی جنس نی خودمو کنار بکشم اما ماش کمی باعث شد  دمی که شن  ین یماش یصدا
 پام  یکج کرد جلو نشویماش یجلو سادویوا

 سوار شو به اونا قول دادم که برسونمت  ای _بماهان

 یکارو کرد نیکه ا گمیبهشون م ی نگران قولت باش ستین  یاز ی_ن

 دروغ بگه  دینبا خونهیکه نماز م  ی_کسماهان
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عقب بردمو سوار شدم درو   رهیدور زدم دستمو سمت دستگ نشویهم بستم ماش ی با حرص رو چشمامو
 شدم  رهی به روبه روم خ نهیتوهم دست به س یهم بستم بعد با اخما 

 به سمتم برگشت  ماهان

 _رانندتم؟ ماهان

 یخواست ینطور ی_خودت ا

 د یکش یروشو ازم گرفتو پوف ماهان

 زشته  نهی بی م یکی  نیجلو بش ای _بماهان

 دختره هیکه کنار دستت   نهیبب  یک ی  ستیزشت ن  ی_ول

 نامزدمه گمیکه م نهیفوقش ا ری _نخماهان

فکر کنم  افم یق دنیگرد شد کنترل دهن باز شدم دست خودم نبود به سمتم برگشت که با د چشمام
 تا نخنده    دیبه لباش کش یخندش گرفت چون دست

 نداشتم صابون به دلت نزن  ی_منظور ماهان

 خدا  ی...انیا باز

 و  راه انداخت   نیشدو ماش   الی خینگاه کردم اونم ب   رونی نگاهمو ازش گرفتمو با حرص به ب عیسر

  یداشته باش  مینطوریراننده ا ه ی یشدم راست رهیخ رونیدادمو به ب هیتک  شی صندل  یبه پشت سرمو
 خوبهـــــا   یلیخ

 آرامشبخش خواننده گوش دادم یهم بستمو به صدا یبا آرامش رو  چشمامو
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 سخته  باورش

  سرده

 خونه سرده تویب

 

 

 

اصال تو کوچه  دمیبشم د ادهیپ  نیخواستم از ماش  نکهیراست شدم هم  یبا کرخت سادیکه وا نیماش
 م یستیخودمون ن

 گشت یم یز یچ هی پولشو دراوردو داشت دنبال  فیک دمیسمت ماهان برگشتم که د به

 نجا؟ یا ی_چرا منو آورد

 داشتم  دیخر کمی_ماهان

  بستمیهم م یچشمامو رو کهی درحال یدادم با خستگ  هیتک یدوباره سرمو به صندل دمویکش یپوف
 گفتم: 

 کن  داریمنو ب میدی_باشه فقط رس

باز شدن داشبوردش و خش خش کردنش نشون  یصدا  دیکش یفقط پوف ومدین  رونی ازش ب ییصدا
واضح   ادیاطرافم برام ز یندادم کم کم صداها یتیاهم یول  گردهیم یز یچ هیبود که داره دنبال  نیاز ا

  یحساب  چی که بهم زد باعث شد خواب از سرم بپره ه یدره کنارم باز شدو باد  نکه ی هم کهوی ینبود ول 
 ناخواسته ماهانو صدا زدم دمویکش  یفی خف غی بترسمو دومتر از جام بپرم ج

 ماهان ی_وا

 یوا ایمامان  یوا گنیمواقع م نجوریخاک به سرم ا یخودشه وا نکهیااااا ا دمیگرد شده د یچشما با
 ...نیخدا االن ا ی...اایخدا 



 پولتو به رخم نکش 

191 
 

 بهش رفتم  یلباش نشست چشم غره ا یرو یلبخند محو مردونه ا ماهان

 ؟ یکنیدرو باز م کهوی من خوابم؟چرا  ین یب ینم  ی_تو کور 

 ؟ یار یاسم منو م ی ترسیم یتا حاال وقت  ی_از کماهان

 نیپرو بشه و ا یادیز  دیچپ چپ نگاش کردم که فکر کنم حساب کار دستش اومد که نبا چنان
 که دستش دادم یا گهید یسوت نمیپوف ا ارهیکش ب  رویقض

 فروشگاه   میشو بر ادهی_پماهان

 ی دار  دیندارم تو خر دی_منکه خر

 ی ار یبهتر سر در م  یتو خانوم  ی؟ناسالمتی کمک کن یی خوای_خب نم ماهان

پس بهتره باهاش   دیاومد باهاش برم خر یبدمم نم میاز طرف دهیخواب از سرم پر  دمید دمیکش یپوف
 خودم افتاد ناخواسته عقب گرد کردم   پیاونو ت  پیچشمم به ت یوقت  یبرم ول

 _نه من حوصله ندارم  

 خودمو بکشم عقب کمی خم شد که باعث شد   نیماش ی تو شتریب  یکم ماهان

  ستیبرام مهم ن زای چ نجوریا دمیکه نشون م یز یمن برخالف اون چ ییای چرا باهام نم دونمی_مماهان
زانوشون تا   یکه شلوارشونو تا رو ناسیبهتر از ا بانسی خانومانه و نج  یلینداره خ یب یتو اصال ع  پیت
   کننی مانتو بلوز تنشون م هیبه جا کننویم

  دونمینم دی کشی شدم که داشت صداقت حرفاشو به رخم م  ییلحن آرومو چشما ریتحت تاث  ناخواسته
 هیکه راض کردمیاون چون احساس م  یبه خاطر حرفا پمی نه به خاطر ت دمیخجالت کش کمیچرا 

سرووضعت مرتب و خانومانه   شهیاما هم  یلب خط فقر  کمیگفت  شهیم نکهی_تو با وجود اماهان
 که با نجابته نهیمهم ا یبوده درسته لباسات ارزونه ول

 گرفت   نیراست شدو دستاشو به سقف ماش  ماهان

 اد یخوشگل بود از شاالت خوشم م میهم که اون بار سرت کرد یک یاون  ادیرنگم بهت م نی_اماهان
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 م لب ازش تشکر کرد ری زدمو آروم ز یلبخند خجوالنه ا ناخواسته

 ؟ یکردم هنوز قانع نشد فیازت  تعر نهمهی_خب اماهان

 بشم ادهی تا من پ دیشدم که اونم خودشو کنار کش ادهیپ  نیکردمو از ماش یخنده آروم تک

مرتب کردم با   یباال دادمو شالمو کم   ییزد که باعث شد در بسته بشه ابرو موتویدرو بستو ر ماهان
 گفتم:  یلحن طعنه دار 

 نزلتتون کم نشه وقت از شان و م هی_

 مثل اون دختره کنارم باشه نگاش کن  یکیکه  شهیکم م ی_نگران نباش زمانماهان

 شدم   یطور  هیدختره  دنیبرگشتم که با د کردی که با چشم داشت بهش اشاره م یسمت به

شلوار   بودیسرش نم  یکه همون بهتر رو یر ی شال حر هیشونش بود  یجلوباز که مثل عبا فقط رو مانتو
 زننده   شیقدنودو آرا

 م؟ یفتی راه ب  یدیم تی _رضاماهان

از   یکی می وارد فروشگاه شد میرد شد  ابونیبه نشونه باشه تکون دادم باهم از خ   یسر  دمویکش یپوف
 چرخدار بزرگو برداشتو راه افتاد  یسبدا

دربارشون از  که  ییزای چ یل یخوشحال بودم هرچند خ یل یخ  خواستیکنارش بودمو ازم نظر م نکهیا از
  یشانسک  ینطور ی هم یکدوم مدل بهتره ول  دونستمینم ی عن ی هیچ دونستمیمن نم خواستوی من نظر م

 کردمیسرهم م یز یچ هی

لحظه احساس   هی یبرا میکردیبرنج نگاه م یها یبه گون میداشت مویبود سادهی کناره ماهان وا یوقت
که  یحس قشنگ  یکوتاه که به صورت گذرا از سرم رد شد ول  یلیخ  یل یلحظه خ  هی یکردم شوهرمه برا

 وجودم بود   یبهم دست داد هنوز تو 

 که چه قدرم سرش خودمو فحش دادم  بماند
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خودمو داداشم  ادی ذاشتیسبدش م یتو خواستویکه م یز یهرچ یماهان بدون نگران دمیدیم یوقت
بعد حساب   میکردینگاه م متشوی اول ق میخواستیکه م ی هرچ دیخر میاومد یم  یافتادم که وقت یم

 نه ای  دهیم دامونویخر هیاصال کفاف بق مونهیچه قدر برامون م میبخر نویکه اگه ا میکردیکتاب م

داداشم که زندان بود به  ادیاالن به خاطر  دیشا کردیرفتار ماهان باهام سرد بودو بد باهام تا م  اگه
  بردمویاالن برعکس داشتم لذت م یول  کردمی غض مب می دیکش یم  دیخر یکه برا ییها یخاطر بدبخت

 زدم یباهاش حرف م 

 د؟ یخریم یچه مدل  دی_به نظرت شما اگه رب نداشته باشماهان

 اما )...( خوشمزه تره  میکن ی)...(مصرف م  شتری_خب ما ب

  یکه بهش اشاره کرده بودم بردو چندتا ازش برداشت بعد چشمک یرب   یدستشو به سمت قوط ماهان
 بهم زد که باعث شد دلم براش ضعف بره 

 م؟ی هم بخر ی_ترشماهان

 بکنه  یکردم که باعث شد خودشم تک خنده ا یخنده ا تک

 ؟یجا موند   یکنی م دیخر نقدریا ست؟چرای_بس ن 

 خونه الزمه مصرف باالس   ی_براماهان

 ؟ یخر ی نم لیمهتاب پاست  یبرا یست...را یل ی_آها هرجور ما

روشو خوندم چشمام گرد    متیق  یبزرگ برداشت که وقت  لیبسته پاست هیزدو  یلبخند محو ماهان
  یبسته ا نی همچ هی یل؟مجبور یپاست یپول برا نقدریگفتم آخه ا ییخدا  ایدل خودم  یشدو تو

 بردار  کاشیخب از اون کوچ ؟یبردار 

 ستن یپولداره همه مثل تو که ن اروههی نیرفته ا ادتیترانه نکنه   دمیکش یپوف

 تا منم برم سراغ روغن اری بردار ب  خچالی_تو برو چندتا مرغ از تو ماهان

 ؟یبخر  ییخوای _روغنم م
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 _آره قندو شکر هم موندهماهان

 بهش نگاه کردم  مشکوک

 د؟یو باهم تموم کرد زیچ نهمهیهمزمان ا ییکهوی_

 رسی ذخ ی_نه براماهان

  نشیتر کی دنبال کوچ  کردمیبرم داشتم به مرغا نگاه م خچال یدادم به سمت  ح یگفتم و ترج  یا باشه
 پولدارا رفتار کنم  نیا نهی ع خواستیگشتم دلم م ینم

 د؟ ی_کمک الزم ندار

خوشم    ادیلباشه از نگاهش ز یرو یلبخند دمیکه جزو افراد فروشگاه بود برگشتم که د یسمت پسر  به
 گفتم:  دموی جلوتر کش  یشالمو کم  نیبه خاطر هم  ومدین

 _نه ممنون

ندارم   ازین یخواستم بگم کمک  سادی وا خچالی یکه زده بودم جلو اومدو کنارم جلو  یبرخالف حرف پسره
 خدا یاومد برگشتم وا یماهان که داشت با اخم به سمتمون م دنیکه با د

 شد؟   ی_ترانه چماهان

باز کردمو دوتا مرغ از توش برداشتم ماهان هم به سمتم اومدو با اخم به   خچالویدره  یبا هول  عیسر
 پسره نگاه کرد بعد به سمت من برگشت 

 ؟یطولش داد  نقدری_چرا اماهان

 داشتم... دی_ببخش

 بدش به من  ستی_مهم نماهان

که باعث شد   دمیکرده بود کش ش ی به سمتش گرفتم که از دستم گرفت سبد چرخدارو که خال مرغارو
 گهیچند بسته مرغو گوشت د کهی باز کنه درحال خچالو یماهان مرغارو توش بذاره و دوباره دره 

 گفت:  کردیروبه پسره که داشت هنوز نگاهم م  داشتیبرم
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 اومده آقا؟ شیپ  ی_مشکلماهان

 به سمت ماهان برگشت و گفت:   عیسر پسره

 د ی_نه نه ببخش 

 لحنش خونسردانه بود یاخماش توهم بود اما حرکاتش حت یگذاشتو رفت ماهان حساب عیسر بعد

 چرخ گذاشت  یگوشتو تو یبسته ها ماهان

 _مزاحمت شده بود؟ماهان

 گفتم نه  دیخوای_نه بابا بهم گفت کمک م

 مونده؟ می زی_به نظرت چ ماهان

 بشه گفتم: جو و عوض کنمو اون اخماش از هم باز  نکهیا یکردم برا  یخنده ا تک

 ی _نه فقط مونده بساط صبحونه هم بخر 

 رفت  ادمیا چرا  یگی_راست م ماهان

برد چند بسته تخم مرغ برداشت   یا گهیبه سمت د رویچرخ دست یالی خیبا ب  دمی گرد شد که د چشمام
  نایا یعنی کنهی م یچه ولخرج  نیبب  نیخدا از دست ا یعسل و شکالت صبحونه هم برداشت وا یحت

 ندارن؟ یچی تو خونشون ه

 وقت  هی یترانه؟تعارف نکن  یالزم ندار  یز ی _تو چماهان

 هست  ی_نه ممنون همه چ

  میمنتظر بود مویبود سادهیکه گفتمو نفهمه همراهه ماهان کناره هم وا یرومو ازش گرفتم تا دروغ بعد
اونقدر   کردنی م کیپالست یتو دامونویهم داشتن خر گهی حساب بکنه دوتا پسر د دامونویکه دختره خر

 رد ک  یخوشحال باشن آقا کله فروشگارو خال دمیخوشحال بودن که لبخند رو لباشون بود با

به موهاش    یدست کهیحرکاتش عشوه گرانه باشه درحال  کردی م یماهان همش سع دنیکه با د دختره
 با ناز به سمت ماهان برگشت   دیکشیم
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 د ی_مهمون باش

 دراوردو به سمتش گرفت  فشیک یتوکارتشو از  یجد یل یخ ماهان

 _ممنون 

به دست ماهان داد اما اون  نتو یپر دیکش نکهیبلند شدو کارتو ازش گرفت بعد از ا یبا لوند دختره
  بشیاز دستش گرفتو داخل ج نتو ی پر کردیدل منو خنک م  یتوجه به دختره که حساب یبدون ذره ا

 گذاشت 

 ن؟ یآورد  نی_ماش

 بود برگشت  دهیالو پرسسو نیکه ا  یبه سمت کس  ماهان

 _بله آوردم ماهان

 ادهی چون ز میکنی _باشه پس کمکتون م

که برنج قند شکر و روغن بودو   ییها یبه نشونه تشکر تکون داد چندتا از پسرا گون  یسر  ماهان
ها هم   سهیهارو برداشت که باعث شد چشمام گرد بشه آخه ک سهیبرداشتن ماهان هم چهارتا از ک 

 اون...  یول ن یبزرگ بودن هم سنگ

دوتاشو   دونستمیهارفتم دوتاش مونده بود م سهیاز ک یک یمنم به سمت  نیننشستم به خاطرهم کاریب
م  برداشتمو از فروشگاه خارج شد  شویکی  یبود اما با بدبخت نیسنگ  یلیباهم بردارم چون خ تونمینم

  بااللحظه سرشو  هی یبرا ذاشتی م نیماش یبه کمک بچه ها تو دارویداشت خر ابونیماهان اونور خ
 د یرد شدو به سمتم دو ابونیبعد خودش از خ سمیمن عالمت داد که وا دنیآورد که با د

 نه یسنگ نیا ی_چرا برش داشت ماهان

 _خب خواستم کمک کنم

 _مونده؟ماهان

 گهید سهیک هی_آره فقط 
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 ارم ی ب رمیک یتا برم اون   سایوا نجای_همماهان

از دستم گرفتو  سروینبرده بود که اومد ک شتریب هیچند ثان  سادمیبه نشونه باشه تکون دادم و وا یسر 
  می رد شد  ابونی باهم از خ

که بهش کمک کرده بودن تشکر کردو بهشون حق دست داد تمام مدت داشتم به   ییاز کسا ماهان
برم جلو   د یبا یعن یخدا  یمن نداشت ا یپر شده بود و جا برا یکه حساب  کردمی نگاه م نیعقب ماش 

 نم یبش

 نخورمت  دمیقول م نی جلو بش ای _فکر نکنم پشت جات بشه بماهان

دور زدو سوار شد منم دره جلورو باز کردمو سوار  نویتفاوت ماش یبهش رفتم که اونم ب یغره ا چشم
 شدم 

اما هواش  میبود زی پا یتو نکهیبا ا  دمیکش یروشن کردو راه افتاد پوف  نویکه بستم ماهان ماش درو
 ارم ی در ب ممی زمستون یلباسا دیسوز داشت با کمی

 ؟ یبکن یبخار  یراب  یفکر  ییخواینم شهی_هوا داره سرد مماهان

 م یخری م یبخار  میریآوردم همراهه اون م رونی_پول تورو که جور کردمو داداشمو ب

 دیکش  یکالفه پوف ماهان

 ی کنی کار م یتا اون موقع چ شهیها که جور نم یزود نی_به اماهان

 نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیچسبوندمو  یبه پشت سرمو

 کنم ی م یفکر  هی_

هم بستم درسته  یمنم از خدا خواسته چشمامو رو نیردو بدل نشد به خاطرهم   نمونیب  یحرف گهید
 چیه دمیعطرش شا  یبو دمیعلتش وجود ماهان بود شا دیشا بردیخسته بودم اماخوابم نم  یلیخ

 کدوم 

 ی_ممنون که منو رسوند 
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 بشم که صدام زد  ادهیتکون داد خواستم پ کنمیبه نشونه خواهش م یسر 

 _ترانه ماهان

 سمتش برگشتمو منتظر بهش نگاه کردم   به

 ؟ یار یآب برام م وانیل هی_ماهان

ماهان   نقدری بود که ا نیزدم علت لبخندمم ا یکه داشتم ناخواسته لبخند یو حال بد  یاون کالفگ نیب
  خواستیکه ازم آب م کردیم  یباهام احساس راحت 

نداشت منم آروم   شی خوب بود و نگاهش سردو زبونش ن ینطور یکه ا ییچه مرگم بود وقتا دونمینم
 االن نهیع  کردمیفراموش م  هاشوی تمام بد ی حت کردمیم  یا گهید یبودمو فکرا

 _حتما...چشم

در انداختمو بازش کردم   یتو دویکردم پنهونش کنم کل یم یکه سع یشدمو با ذوق  ادهیپ  نیماش از
رنگ دوازده در دوازده  یحوض آب  هیکوچولو داشت که   یلی خ اطی ح هیبود  یم یخونه قد هیخونه ما 

نرده   یداشت که رو وونیا هی خوردی بود چندتا پله م اطیح یهم تو ییوسطش بود حمام و دستشو
 کنه  شتریتا ظرافتشو ب میگلدون گذاشته بود اشه

  کنیس  یپارچ که رو دنیکه با د دمیدو خچالیباز کردمو وارد خونه شدم با عجله به سمت  درو
  خیقالب  هیبود و باز کردمو   زیکه فر خچالی یدره طبقه باال عیآه از نهادم بلند شد سر هیظرفشو

 باز کردم  خی قالب  یرفتمو آبو رو  ییظرفشو نکیبه سمت س یبرداشتم با هول 

 من عجله دارم  دونهیبابا حاال م یبهش ا  یدیکنه چسب نهیچرا ع یباز شو لعنت د

ماهان که  دنیباعث شد وحشت زده به سمت اپن برگردم که با د  دمیکه شن یخش خش یصدا
 ول شد  ییظرفشو یاز دستم تو خیآشپزخونه گذاشته بود قالب  یجلو  کاروی چندتا از پالست

 نینه ا شدینگاه کردم باورم نم دایبه خر یبا ناباور   رونیتفاوت روشو ازم گرفتو رفت ب یب ماهان
 امکان نداشت 
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  عیسر ارهیب  شویدوباره رفت تا بق   دمید نکهیهم دایخر هی هم گذاشت کناره بق برنجو  یگون دمید یوقت
 که باعث شد به سمتم برگرده  دمیبردم بازوشو کش زی به سمتش خ دمویپر دایخر یاز رو

 خواستم؟ یز ی از تو چ ن؟منیچ نای_ا

 آره راتیخ ایصدقه   یاسم کمکامو بذار   ییخوای_حتما م ماهان

 توهم بردم شتریب  اخمامو

 ببر زوووووود  نجایهمشونو از ا یکارو بکن  نیبدون اجازه من ا ی_تو حق نداشت 

نکن نگران نباش   یلجباز  نقدریصدامو باال ببرم ا تونمیمن باال نبر منم خوب م یصداتو رو   نی_بب ماهان
 کارو واست نکردم  نیا یمفت

قدم ازش فاصله گرفتم   هیشدو  جادیتنم ا یتو یفی جمله آخرش گرد شد لرزش خف  دنیبا شن چشمام
لحظه  هی یکه برا یتوهم برد طور  یبرداشت کرد چون اخماشو حساب  یحرکتمو به چ  نیا دونمینم

 دم یازش ترس

 به مغز مسمومت خطور کرد؟ ی_تو االن چماهان

 : دمیغر تی همون حالت با عصبان یتو یبودم ول دهیخجالت کش  ی کم  میازش دزد نگامو

 ببر  نجایاز ا داتوی_خر

دستاش گرفت مجبورم کرد بهش نگاه بکنم با اخم نگامو باال آوردم   یبه سمتم اومدو بازومو تو ماهان
 روبه رو شدم  شی عصبان یکه با چشما

 ...خوامیم نایا یمن در ازا ی_تو فکر کردماهان

 : دیهم بسته شد ماهان بازومو محکم ول کردو با خشم غر یکه رو چشمام

 عا_برات متاسفم واقماهان

 هیبا بق   دمیدوباره د یرفت وقت رونیب  اطمیاز در ح  دمیاتاق خارج شد به سمت پنجره برگشتم د از
 کناره اونا گذاشت  شویاز پله ها باال اومدو بق دمیتوهم کش شتریاومد تو اخمامو ب دایخر
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کردم که   یی ...من خطایمنو بشناس ینطور یکنم که ا یخودم متاسفم که باعث شدم کار   ی_براماهان
 برام راحت تر بود   یلیخ شبیکنم د  یکار  خواستمی؟میبرداشت کرد  نویاز حرفم ا

 تموم نشد  دایخر نیا  یعنیخدا  یاز در خارج شد ا ت ی دوباره با عصبان بعد

باز   یصدا نکهیاما هم  رونی رفت ب  دمیفهم دمیکه شن  اطوی بسته شدن در ح یکمال تعجب صدا با
 د شد چشمام گر دمیشدن در هالو شن

 بعد به سمتم برگشت  گهید یگذاشت کناره اونا دارویخر هیبق ماهان

برات بخرم    یترش  لیبعد وسا یبرام نهار درست کن دایخر  نیا یبهت بگم که در ازا خواستمی_مماهان
 تو...  یول  یبرامون درست کن یترش 

به سمتش رفتم از در خارج شدو داشت کفشاشو   عیهم فشار داد خواست بره که سر یمحکم رو لباشو 
 دیپوش یم

 ...صبر کن دی_صبر کن ماهان...ببخش

 کفشاشو پاش کردو به سمتم برگشت   ماهان

 ذارهیزندم نم کنهیبد م یببر داداشم بفهمه فکرا داتویخر  ای_ب

 _نگران نباش داداشت حاال حاالها اون توههماهان

 حرفو زد نیا حمانهر یشد چه قدر ب  ری گونم سراز یرو  اشکام

قدم  هی تعجب زده  کهویباز کرد  اطویدره ح نکهیرفت هم نیاز مقابلم رد شدو از پله ها پا  ماهان
 در بود؟  یجلو  یخاک به سرم ک یبهش نگاه کردم وا  یعقب اومد با نگران

 د؟ یهست ی_شما ک 

پام   هامویدمپا  عیبدبخت شدم سر یتو سره خودم وا  دمیکوب  یک یخانوم  نی شه یصدا دنیشن  با
 کردمو به سمتشون رفتم

 عقب تر بره   یباز کردم که باعث شد ماهان کم درو
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 ...بچه ها خوبن؟ نیخانوم...خوب هست نی_سالم شه 

نگاه کرد بعد برگشتو به   پشیظرف غذا دستش بود مشکوک به ماهان و ت کهیخانوم در حال   نیشه
 که کناره خونمون بود ین یماش

 ی بود نجایا شبینکنه تو د نمیبب  سایبود وا  نجایا شبمید نهیماش  نی_ان یشه

 به سمتم برگشت  تی خانوم با عصبان  نیشه

 کنه ی کار م یپسره تو خونت چ نیا یستی مگه تو تو خونه تنها ن  ی_دختره عوضن یشه

 گفتم:  عیسر نیبه خاطرهم ینگران  یخجالت هم از رو یسرخ شد هم از رو یکم لپام

 سوءتفاهم شده   دمیم حی _براتون توض

 گفت:  تیصداشو باالتر بردو با عصبان  یخانوم کم   نیشه

 ...ی گیمرد تو خونه بوده اون وقت م هی شبی_سوءتفاهم شده؟دن یشه

 من از آشناهاشون هستم  نی پا دیاری_خانوم صداتونو بماهان

االن که تنهاس آشنا   یالکت دستو پا زدن آشنا نبودو ف  یبدبخت  یهمه سال تو نی_چه طور ان یشه
 یشد

که  سادیخانوم وا نی شه یمنو کنار زدو از در خارج شد روبه رو دیتوهم کش شتریاخماشو ب ماهان
 عقب بره  یکم  یبا نگران  دیماهانو د کلی قدو ه یخانوم وقت ن یباعث شد شه

اصال فکر   دیبکن  خوادیکه دلتون م یهر فکر  دیتهمت بزن دویکن نیتوه  ینطور یا دمی_اجازه نمماهان
 خانومم  نیکه من نامزد ا دیبکن 

 بهم نگاه کرد  یبا نابارو دمیخانوم برگشتم که د نیبه شدت گرد شد به سمت شه  چشمام

 تو پسره من... گه؟مگهی_ترانه راست من یشه

  دیاریبراش غذا ب ستین  یاز یه بعدم نب  نیاز ا دیباش گهیعروس د  هی_ترانه ماله منه بهتره دنبال ماهان
 غذا درست کنه  تونهیم  ستیخودش چالغ ن
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شدن  ر یگونم سراز یخانوم گرفت و درو محکم بست اشکام رو  نیروشو از شه  تیبا عصبان  ماهان
 د یتوموهاش کش یخودشم کالفه دست

حرفا به گوشش   نی...اگردهیزود داداشم برم ای ری... دیاون حرفارو بزن  ی...حق نداشتی_آبرومو برد
 رسهیم

 زدم:   غیج

 احمــــــــــــــــــــق کنهیم  زمی...حلقه آواره؟یسرم م ییچه بال یدونی_م

زانوهاش   یبه سمتم اومد رو دویکش یپوف  یماهان هم عصب هیگر ری نشستمو زدم ز نیزم  یرو  یزار  با
 مقابلم خم شد 

 آبروت بره  رمذاینکن ترانه من نم هی_گرماهان

 صورتم برداشتمو با نفرت بهش نگاه کردم  یاز جلو دستامو

من اون پسررو دوست داشته باشم  دیشا ینامزدم  یگفت یبه چه حق  ؟تویچه جور  ؟هانی_چه جور 
 که دور منو خط بکشه  گهیمادرش بهش م ینطور یا

 توهم برد  ی اخماشو حساب ماهان

 ؟یداره که تو دوسش دار  ی_اون پسره مگه چماهان

   ستی به تو مربوط ن  نشی_ا

 بلند شدمو به سمت خونه رفتم  نیزم  یرو از

 ندارم   یاز ین  یکی من به کمک تو  یبر یم  نجایاز ا داتویاالن همه خر نی_هم

برداره  الشویپرو پرو دنبالم راه افتاد اومد تو خونه وسط هال چشم و ابرو بهش اومدم که وسا ماهان
 کرد  زونیکتشو دراوردو آو دمیگرد شده د یاما با چشما

 ؟ یدرست کن   یبلد ی_غذا چماهان
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سرمو   نمی بتونم صورتشو بب  نکهیا یبرا ستادیحرص بهش نگاه کردم که به سمتم اومدو روبه روم ا با
 باال گرفتم  یکم

 ؟ یدرست کن  یبلد  تزای_پماهان

  یمردم م یو حرفا یز یآبرو ر ادهی یاما وقت  امی لحن آرومش قرار گرفتم خواستم کوتاه ب ری تاث  تحت
دستشو به سمت لبام آوردو آروم گذاشت   عیببرم که همون لحظه سر زی افتادم آماده شدم دوباره خ

 روش 

 نه؟  ای ی...بلدریجبهه نگ _ششششماهان

لبام برداشت منم با خشم از  یزدو دستشو آروم از رو یحرص بهش نگاه کردم که لبخند محو با
 کنارش رد شدمو به سمت آشپزخونه رفتم 

 برو رستوران  خوادیم تزایدلت پ ی لیندارم درست کنم خ   الشوی_بلدم باشم وسا

 مثل تو هست  ییکدبانو ی_رستوران چرا وقتماهان

افتاده بود   ییظرفشو یکه تو خوینکردم قالب  یبهش توجه ادی شد اما ز جادیتنم ا یتو  یفی خف رزشل
 پارچ انداختم یشستمو تو

 ی خرم کن  یتون یحرفا نم نی_با ا

 کنه؟ ی ترانه فرتون کار م گمی_مماهان

باز حرف خودشو   نیا گمیم یخدا من هرچ یهم بستمو فشارشون دادم وا ی با حرص رو چشمامو
 زنه یم

 ؟ ی_که چ

 خت یخودش ر یآب برا وانیل ه یوارد آشپزخونه شد پارچو ازم گرفتو  ماهان

 من درست کنم؟  ای یکن ی _تو درست مماهان

 ؟ی_مگه بلد
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 گرم یم اد ی ی_نه خب ول ماهان

روش   می شگیبامزه شده بود به سمت اپن رفتمو طبق عادت هم  یلیخ  افشی گرفته بود آخه ق خندم
 ره ی نشستم که باعث شد ماهان خندش بگ

 ی نیشی اپن م یرو یر یمهتاب توهم م نهی_عماهان

افتادم  یم  نیا ادهی یشدم اما وقت یکرده بود اولش عصبان  سهیدختر چهارساله مقا هیمنو با  نکهیا از
 کرده بود که جونش بهش بسته بود ته دلم ضعف کرد  سهیمقا یکه منو با کس 

 چه طوره؟  میسر جاش بعد شروع کن میبذار دارویاول خر _خب به نظرمماهان

 بکنه یپشت گردنش بکشه و تک خنده ا یباال دادم که باعث شد دست ییابرو

 ؟ یکن ی نگام م ینطور یا ه؟چرای_چماهان

   ییپرو یل ی_خ

 اومدم  نیاپن پا یخندم گرفتو از رو افشیق دنی خودمم با د ناخواسته

 م یندار رشمیدرست کنم تازه خم تزایپ  ییخوایم یچه طور  می ندار تزایپ  ری_شازده پن 

 رفت  دایخر  سهیبه سمت ک  ماهان

 کمک   ای_خدا بزرگه بماهان

  یی زایچ کردمی م شونیمنم جاساز  دادیبهم م  اوردویدرم دارویبه سمتش رفتم ماهان خر دمویکش یهوف
  یوقت نکهیکه کجا بذارمش از ا گفت یبود خودش م نی روغن و برنج که سنگ ا یقندو شکر  سهیمثل ک

شب ید نهیخوشحال بودم چون االن بازهم ع  یل یخ کردیم  ریی اخالقش تغ ینطور یا ییکهوی میتنها بود
 من دردامو فراموش کرده بودم

 نه؟  تیری به خ  دیماهان_ترانه چرخ گوشت ندار

 _نه فروختمش 

 ؟ یدرست کن مهی ق ییخوایم  یاز دست عقل تو حاال چه طور  ی_واماهان
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 هم هست  سی سوس کنمی_خب با مرغ درست م

 نگاه کرد دایبه خر   یبا تخس ماهان

 خوشمزه تره  مهی با ق  ی_ولماهان

به سمت   عیبهت زده ماهان سر  یچشما یجلو نیسرم زده شد به خاطر هم  یتو یجرقه ا  کهوی
 م دیخونمون بود دو  نیکه پا یانبار 

  لیوسا یسر  هیفکرم بود که  یرفتمو برقو روشن کردم تو   نیکه باز کردم از پله هاش پا رو یانبار دره
 خب نشد  یهم داشتم بفروشم ول  نجایخرتوپرت که ا

نگاهه ماهان  ادهی یکنم آخه وقت  داش یکه بتونم پ کردمی خدا خدا م  الیوسا نیکردم به گشتن ب  شروع
که دلش  یبراش اونطور  خواستیباشه دلم م مهیبا ق تزاش یافتادم که چه قدر دوست داشت پ یم
 درست کنم خوادیم

 ی شیافته روت پرس م  یم  وونهی...نکن دییخواینم ؟کمکیگردیم ی_دنبال چ ماهان

 ره ی ز نیماهان ا سای_وا

 مونه ی استخونم برات نم ینطور ی_خب بذار برش دارم اماهان

 گفتم:   دمیشن یتا کمر خم شده بودم صدامو خودم به زور م کهی غرغر درحال با

 فته یتا ن   رشیاونجا؟بگ ی_خب تو مرد

 هی رشیکه ز یکمده بزرگ  کهویخواستم برش دارم  نکهیزدم اما هم یلبخند دیدستم بهش رس نکهیهم
 زدم که همون لحظه کمده گرفته شد یغ یوحشت زده ج  دیبود لرز لیوسا یسر 

 نگهش دارم تونمینم نیاز ا  شتریب  نوریا ای ب_ماهان

 کنم  یحرکت  تونستمیترس خشکم زده بود اصال نم از

 گفت   یبه سخت زنهیکه معلوم بود داره زور م ماهان

 نور یا ای ب وونهی_دماهان
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عقب بکشم اونم با   عیسر امویزد که باعث شد به خودم ب یپاشو جلو آوردو به مچ پام ضربه ا ماهان
منو گرفتو   عی ولش کردو سر سهینگه داره تا حداقل راست وا تونستیجوره نم  چی حرکت کمدو که ه هی

وحشتناک افتادن کمده  یصدا  دنیخودش به کمده پشت کرد منو به خودش فشار داد که با شن 
 دم یکش  یغیج

   ستین  یز ی _ششش چماهان

ماهان باعث شد قلبم ملتهب بشه حلقه دستاش که   تن یلحظه گرما هی یاوضاع آروم شد برا یوقت
کمد افتاد به من  یاز رو یز یمحکم دورمو گرفته بودو از پشت منو به خودش چسبونده بود تا اگه چ

 نخوره  

 ایخدا یماهان جونه منو نجات داده بود؟وا یعنی

داد بهم دست  یحس پناه خاص  هیسفتش بودم  یعضله ها نیب  یهم بسته شد وقت یرو چشمام
 حواس برام قابل هضم نبود  نیکدوم از ا چیه یبهش پناه ببرم ول تونستمیانگار م

 باالش   ذارهیم  ایکمد؟  ریز ذارهی_آدم عاقل کارتن مماهان

شد که   جادیتنم ا یتو یفی لرزش خف  نیشدم به خاطر هم یطور  هی دمیآرومو ملتهبشو که شن یصدا
 منو ول کنه ادوی باعث شد ماهان به خودش ب

خاک به سرم من بغل ماهان بودم؟چشم سامان  یسرخ شده بودم وا یسمتش برنگشتم حساب به
 روشن  

 نم یبده بب ویخواستیکه م یز ی_اون چماهان

 دنیکه سرخ شده بود به سمتش گرفتم با د ییکه به خودم فشار داده بودم با لپا یگوشت دست چرخ
 کرد  رییچرخ گوشت حالت چشماش تغ 

 یبود  ریاومدم دنبالت االن اون ز یاگه نم  یدونست یم ؟ی_تو به خاطر من جونتو به خطر انداخت ماهان

 یمنت بذار  یتونینم گهید می حساب شد ی_خب ب 

 _من چندبار منت گذاشتم؟ماهان
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من تو  شهی خدا هنوز باورم نم یاومدم وا  رونی ب  یبهش رفتمو بدون توجه بهش از انبار  یغره ا چشم
بود که ماهان جونمو نجات داده بود تازه دوباره خودشو   نیا زتری بغل ماهان بودم از اون شگفت انگ

دو   نقدریا ه؟چرایپسره واقعا ک نیخدا ا  یدور نگه داشت وا لیبه خطر انداخت منو از اون وسا
 ه یتیشخص

اخم  هیگذاشتم تا خشک بشه که همون لحظه ماهان با   نکیس یشستمو رو  یگوشتو حساب چرخ
 باال دادم  ییوارد آشپزخونه شد ابرو 

 ؟ یتوهم که کمکم نکن ی اخماتو برد ینطور ی_ا

 دم یبخش یافتاد خودمو نم  یبرات م ی_اگه اتفاق ماهان

 میماکه قارچ ندار نمیبب سایخورد کن تا من...وا ارویسوس نی ا ایب  فتادهی _حاال که ن

 کار  یچ خوادیقارچ م  گهید میزی ریم ز یتوش چ نهمهی_خب اماهان

  کردیفکر م  نیبود نگاه کرد فکر کنم داشت به ا کیماهان به آشپزخونه که کفش موزا دمیکش یپوف
آشپزخونه براش   نیزم  یرفتمو رو چهی به سمت قال عی اما سر دمیخجالت کش  یکم نهیکه کجا بش 

 انداختم

   نیبش  ای_ب

 کهی ت کهی ت  ارویکه داشت با چاقو سوس دنشینشست و مشغوله کارش شد با د چهیقال  یرو ماهان
گذاشتم ماهان  نیزم  یخندم گرفته بود نگامو ازش گرفتمو چرخ گوشتو رو کلشی اونم با اون ه کردیم

 نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد 

 هیمی قد یلینکنم ماله پدرومادرتم باشه آخه خ  ن؟فکریا هی_ماله کماهان

 _ماله مامان بزرگمه 

 کنه؟ی_کار م ماهان

   هی_آره فقط دست
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خدا  یدهانش شروع کردم به چرخوندن دستش وا یکردم بعد انداختم تو کی کوچ  یحساب  گوشتارو
 باال  اد یکه من جونم م ینطور یود اب  یچه کار سخت

 ماهان چاقورو ول کردو بهم نگاه کرد دمیشروع کردم به چرخوندنش که د یسخت به

 خوره؟ یبر نم رتمی به من سخته ماله تو؟به نظرت به غ ی_کاره راحتو دادماهان

 باال آوردم که باعث شد با چشمو ابرو بهم اشاره کنه که ببرم براش سرمو

 م یونو عوض کنکارام ای _بماهان

از دستش گرفتمو   ویبه سمتش بردمو درعوض ظرف سوس الرویوسا  نیگرفته بود به خاطرهم خندم
کرده بود خندم گرفته بود هرکدومش   زشیکه ر ییسایسوس دنیشدم با د سایکردن سوس زیمشغوله ر

 طرح داشت  هی

 ؟یکارا نکرد نی_تا حاال از ا

 نره  ششیزن گرفتم آبروم پ  گهیکنم دو روز د یاومد آشپز  شیپ تیموقع هی_نه خوشحالم که ماهان

چه  دونمیاومد نم  یانگار خوشم نم شدمیم یطور  هی رهی که ماهان زن بگ کردمی فکر م  یوقت ناخواسته
 طور مجرد بمونه  نیهم خواستیمرگم بود اما دلم م

آشپزخونه  یمردونه اون تو یمن از دست ماهان صدا  یغایج غی ج یصدا م یکارارو باهم کرد همه
مدت برام   نیا یبود که تو یاتفاقات نیباتری کنه ز نیتزئ تزارویپ یک  نکهیکلکالمون سر ا یصدا یحت

 اتفاق افتاده بود 

  کردمی هامو فراموش م  یقدر خوشحال بودم که ماهان کنارم بود کنارش که بودم همه خستگ چه
 نیماهان ا  یوقت  کردمیاحساس م  ینبود داداشم دست خودم نبود ول  یاوضاع داغونم حاله خرابم حت

که اون طلبکار منه و   میکردی که هردومون فراموش م یطور  گهید تیشخص هی  شمیمنم م هیتیشخص
 اون   ارمن بدهک

 م ینگاه کرد تزایفر به پ  شهیاز پشت ش  مو یفر اجاق گاز خم شد  یباهم جلو هردومون

 آماده شده؟  یعنی_
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 ؟ی پرسی_از من مماهان

 شده ی_خب روش که قهوه ا

 سرچ کنم؟ ییخوای_مماهان

 دیگرفته بود خودشم خند خندم

 رونی ب  ارشینه ب  ایآمادس  ستیتحمل ندارم مهم ن  گهی_من دماهان

دستمال آورد تا اگه  هی عیدستم کرده بودم دره فرو باز کردم ماهان هم سر مویدست رهیدستگ کهیدرحال 
 کارو بکنه نیاون ا  رمشیمن نتونستم بگ

 ن یزم یرو میگذاشت میآورد رونشیب  مویباهم دو طرف لبه ظرفو گرفت  همزمان

 _آمادس مطمئنمماهان

 ماهان  میختی روش ر  ادیز ری پن ی_وا

 خوشمزس   ینطور ی_خب اماهان

 ر ی پن نقدری_آخه ا

نشست و مشغوله قاچ کردنش   نی زم یرو  دمیبلند شد چاقورو آورد در کمال تعجب د  دویخند ماهان
 نشستمو به حرکت دستش نگاه کردم نیزم یخودش رو نهیشد منم ع

ه بغلم کنه آخ گهید کمیبهش بگم   ای رمی دستاشو بگ  تونستمیچه قدر خوشگل بود کاش م دستاش
 نبود  میحال ی چی برام متوقف شد و ه ای لحظه دن هی یبغلش بودم برا یتو یوقت

 به حال مهتاب  خوش

 خشک شد  ش؟دستمیری گی_نمماهان

دستش بود نگاه  یتو تزایقاچ از پ هیاومدمو به دستش که  رونیب  الیصداش از فکرو خ  دنیشن  با
 بردمو از دستش گرفتم تزایکردم دستمو به سمت پ
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 ؟یکردی نگاش م ینطور ی_دستم چشه که اماهان

 دیسرخ شدم که خند یکم

 خودت درست کن  یبرا  گهید یکی تو  خورمیم  نویا رمی_من مماهان

  نتی همونطور که به کاب دمیخنده خودمم آروم خند ریزد ز یبلند یبهش رفتم که با صدا یغره ا چشم
قاچ   هیخودش که  یبود ماهان برا تزایپ نمونیب می کردی نگاه مبه روبه رومون  مویداده بود هیتک

 دادیدستم م دویبریمنم م  یبرا داشتیبرم

هرکدومش   خواستیبره دلم م ادمیاز  یحت  ایصحنه ها تموم بشه  نیکدوم از ا چیه  خواستینم دلم
 صدبار پشت سرهم برام تکرار بشن  

کش آوردو به سمتم گرفت از دستش گرفتم که بهم اشاره کرد بندازم   چهیخودشو به سمت قال  ماهان
 رم یز

 رت ی...بنداز زی_تو دختر ماهان

  گفتیبود نم شعوریزدو روشو ازم گرفت چه قدر ب  یسرخ شدم خودشم لبخند محو یخجالت حساب از
 بابا  یا  کشمیمن خجالت م 

 یکار  چیکه گرفته بودم ه  یآخه از شدت خجالت و گر  تونمینم دمیدوباره بخورم اما د خواستم
 بکنم  تونستمینم

 نداشتم یمنظور  دی_ببخشماهان

 د یاز کجا فهم  نیخدا ا  یا دمیکش یپوف

 بود رفت   نک یس یکه رو  یکه تموم شد بلند شدو به سمت پارچ آب تزایپ ماهان

 ؟یخور ی_آب مماهان

همون  دمیگرد شده د یآبو که خوردم با چشما ختیبرام ر وانیل هیبه نشونه آره تکون دادم که  یسر 
  کنهیچه کارا که نم نیخدا بب   ییخورد وو  ختیبرداشتو آب توش ر وانویل
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 گذاشتم نکیس یظرفو تو ستادمویبلند شدم روبه روش ا نیزم  یرو از

 بهت بگم؟ یز یچ هی_ماهان

 بهش نگاه کردم سمتش برگشتمو منتظر  به

 ؟ی_بهم اعتماد دار ماهان

 کرد سیبه نشونه آره تکون دادم که لباشو با زبونش خ یسر  ناخواسته

 ؟ یزن ی _چرا حرفتو نم

 نگاشو ازم گرفت  دویکش  یکالفه پوف ماهان

 راحت تره المیخ  ینطور یبمونم ا نجای_بذار اماهان

هم بستو  یرو یحد ممکن گرد شد با تعجب بهش نگاه کردم که چشمامو عصب  نی تا آخر چشمام
 د یکش یپوف

 که مادرمو خواهرزادم توشن  یخونه ا ستین میخونه ما منطورم خونه مجرد  ایاصال ب ای_ماهان

 _من خودم خونه دارم  

نه بدبخت   فتگ یآره بذار بمونه مغزم م خوادیچرا اما دلم م دونمینگاهشو به سمتم چرخوند نم  ماهان
 شدمیو کبود م اهیدوتا س نیا یزدوخورد ها  نیوسط داشتم ب نیخودم که ا

مراقبت باشم ندارم من تا   نکهی جز ا یهدف چیجا بمونم به خدا من ه نی_باشه حداقل بذار اماهان
اصال   یراحت تر باش  نکهیا یبرا رمی گیم رونی از ب یاگرم خواست  ای خورمینهار م  نجایا امیظهر شرکتم م

   امیفقط شبا م

  امیاز پس خودم بر ب  تونمیم ستمین ی فقط هدفت کمکه اما من دست و پا چلفت دونمی_ماهان م
 داداشمو آزاد کن  ینگران من  یلینگران من نباش تو اگه خ
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چرا  دونمینم  کردی دست به کمر به اطراف آشپزخونه نگاه م دویتوموهاش کش یدست یعصب  ماهان
بوداره فکر    کمی هیقض نیا کردمی احساس م شدیم ینطور یماهان ا کهوی زدمیحرفو م  نیهروقت ا

 هست  یکه چ دونمیهدفشو نم  یکارو کرده ول نیاز عمد ا کنمیم

  کنمی عوض م  نمویگناهو ببرم ماش  یدختر ب  هی یآبرو خوامی منم نم  ستین ی؟حرف ی_نگران آبروت ماهان
 ام یم  یواشکی

 م؟ی کن ی م یزندگ میدار یا ه یچه محل یما تو یدونی؟میخر یم ی_مثال چ

 د ی_پراماهان

 شه؟ماهانیجات م دیتو پشت فرمون پرا د؟آخهی_پرا

 کرد خودمم خندم گرفته بود چه قدر باحال بود   یتک خنده ا ماهان

 کنم ی _مجبورم تو نگران نباش خودمو جا مماهان

 ادی ب یز ی چ یقاتل یخونه جام امنه ماهان مگه قراره دزد نیمن تو ا کنهیحل نم  روی زیچ نی_ا

محله  نیهمچ هی یتو میکه داداشش زندانه از طرف دوننیها م هیدختر تنها که همه همسا هی_ماهان
 ؟ یبذارم تنها باش  یانتظار دار  یا

 _خب داداشمو ول کن تا تنها نباشم 

 ؟ یار ی مسئلرو جلو ن نی ا نقدریا شهی_مماهان

 خب...  نمی نب  یبیمن آس ییخوای_مگه نم

 _مگه من مردم؟ ماهان

قلبم اونقدر بوم بوم   دمیچشماش د یکه تو یز ینه از ترس از اون چ ختیر یکه زد قلبم هور  یحرف با
امکان نداره مطمئنم دارم اشتباه چشاشو ترجمه  نی سرمم داغ کرد ا یکه احساس کردم حت زدیم
 کنم یم

 ی تا تو راحت تر باش رمی...االنم مامی_من مماهان
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 سه یصداش زدم که باعث شد وا عی که سر رونی خواست از آشپزخونه بره ب ماهان

 دمیقول م زنمی افتاد بهت زنگ م یاتفاق ستین  یاز ی_ن

 کنم   هول یمشکوک به سمتم برگشت که باعث شد کم ماهان

 ؟ ی_شماره منو از کجا دار ماهان

 گه ی د شیدی_خب االن م

 جلو داد  نشویفرو کرد راست شدو س بشی ج یدستشو تو ماهان

 ندم  بهی_مامانم گفته که شماره به غرماهان

  یخودش افتاد که داشت جلو  افهیچشمم به ق یحرفش اول چشمام گرد شد اما وقت نیا دنیشن  با
حرفو   نیخدا چه قدر بامزه ا  یخنده مردونه اونم بلند شد وا یخنده که صدا ری زدم ز گرفت یخندشو م

 زده بود

 درست کن تزایشام دوباره پ یبرا یاگه تونست رمی_کوفت من م ماهان

  دمیدر هالو شن یصدا  یرفت وقت  رونی شدو از آشپزخونه ب الی خ یبهش رفتم که اونم ب یغره ا چشم
 زدم نکیبه س یمشت تی صبان با ع نیبه خاطرهم رونی رفت ب  دمیفهم

 دندس هیپسره چه قدر  نی_اه از دست ا

 خونرو بهم بده  دیکل یمحکم کار  ی_براماهان

 قلبم گذاشتم یدستمو رو دمویاز جا پر کهو یصداش  دنیشن  با

 کنم ی من از دست تو آخرش دق م یخدا...وا ی_وا

 کجاس؟  دتی_کلماهان

 کنم ی کار در بزن بازش م ی چ ییخوای م دوی_کل

 خندمو گرفتم   یجلو ینازک کرد که به سخت یدخترا پشت چشم نیا نهیع ماهان
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 ست ین ی_به شما اعتماد ماهان

گشتم که    دمیبرداشتمو دنبال دسته کل فموی که گوشه اتاقم بود رفتم ک فمی به سمت ک دمویکش یپوف
 دستم اومد درش آوردمو به سمتش گرفتم  یتو یوقت

 ش ری بگ  ای_ب

 از دستم گرفت  دویبازهم نگاهش سرد شده بود کل که یبا اخم درحال  ماهان

 ندازم ی تک برات م هی امیب  نکهی_قبل از اماهان

 ؟ ی_شمارمو از کجا دار 

 خودم گفت:  نهیهم ع ماهان

 ش یدی_االن مماهان

 ستادم یدست به کمر روبه روش ا یتخس  با

 _اگه ندم؟

 گمی هم نم اهللی خونه  گردمی_اونوقت هروقت که دلم بخواد برمماهان

 دراورد   لشویتفاوت نگاشو گرفتو موبا یحرص بهش نگاه کردم که اونم ب با

 _شمارتو بگوماهان

 زنگ خورد بعد قطع شد  لمیحرص شمارمو بهش گفتم که همون لحظه موبا با

 روز خوش خانوم  تی_شمارمو بزن تو گوشماهان

............. .......... 

 ی کردی رو نم  ویداشت یترانه خانوم عجب مهارت ولینگاه کردم ا تزاهایذوق به پ با

داشتم انگار   یب یچرا اما ذوق عج   دونمیخونرو مرتب کردم نم  کمی ذوق مشغوله شستن ظرفا شدمو  با
  نیهمچ  هیکه چرا  کنمیکه واقعا دوسش دارم از راه برسه هربار که با خودم فکر م یقرار بود کس 
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خوشم   ودب گهیمرد د هیکنارم  ینطور یا نکهیآخه واقعا از ا مونمیبه ماهان دارم خودم توش م  ییحسا
 اومد یم

همونجا هم بخوابه شامم که   کسرهی و  نهیماهان اومد روش بش یبازهم پهن کردم تا وقت تشکمو
 اد یم یک  دونمیخودش که نم  موند یآماده بود فقط م

رفتم ماهان بود به   رجهی به سمتش ش  عیزنگ خورد سر لمیموبا کهویکه  نمیبش   یبا خستگ خواستم
 تماسو برقرار کردم  نیخاطرهم

 _بله

 ی وقت نترس  هیدرم  ی_جلوماهان

 یچ نت یخدا ماش ی...ایتو که کس  ایب یطور  هی_

 در؟ یجلو   ییای ب یتون ی_نگران اون نباش مماهان

 _آره چرا؟ 

 م یدور بزن هی می_خودتو آماده کن تا برماهان

 گفتم:  عیسر ی لی خ دیدرخش  چشمام

 بام شهر؟  می_بر

 بشم یطور  هیکرد که باعث شد  رییلحظه صداش تغ  هی یبرا ماهان

 ار یقابلمرم ب  ی_چشم...اگه شام پختماهان

مت اتاقم  با ذوق به س  عیگفتمو تماسو قطع کردم سر یبا خنده باشه ا  نیگرفته بود به خاطرهم خندم
  یروسر  هی همرنگ  یپررنگ با شلوار لوله تفنگ یمانتو ل هیمانتومو تنم کردم  نی پرواز کردمو خوشگلتر

 بستمش   یخوشگل  یلیموهام کج کردمو با حالت خ  یسرم انداختم کم  یچارگوش بلند برداشتمو رو

شدم با شک به خودم نگاه کردم خودم خوشگل بودم   مونیرفت که پش  یشیدستم به سمت لوازم آرا
 ماهان سوتفاهم بشه یبرا دمیترسیم مینداشتم از طرف شیبه آرا یاز ین
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 یصورتمو باال برده بود نگاه کردم لبام خدا داد تی جذاب ی بلندم حساب یچشمام که به خاطر مژه ها به
برم    رونیافتادم که قراره با ماهان ب  یم نیا ادهی یرنگ داشت اما وقت یخوشگل صورت  یل یرنگ خ هی

هام  ژهنزدم چون م مل یر دمیدخترونه پشت پلکام کش  کیخط چشم بار هیدست به کار شدم  عیسر
بخورمت چه خوشمل   گریاوف ج   دمیلبام مال یکمرنگمو برداشتمو رو یزده بود رژ قهوه ا ملیخودش ر

 تو یشد

 یچ یخدا حاال ظرفارو تو  یاپن گذاشتم وا یپزخونه رفتم قابلمرو برداشتمو روبه سمت آش  عیسر
 م یبذارم ما که سبد ندار

 اهلل  ای_ماهان

 انگار عصر حجره  اهللی گفتیم یطور   هیماهان خندم گرفته بود  یصدا دنیشن  با

 ؟ ی_آماده شدماهان

  رمی که باعث شد خ دیتو صورتم د یچ  دونمیسمتش که برگشتم باعث شد به صورتم نگاه بکنه نم به
  نیهمچ هیخوشگل شده بودم که تونسته بودم نگاه  یعن یانداختم  نیبمونه با خجالت سرمو پا

 بخرم  رویپسر

 فکر کنم اشتباه اومدم  ی_واماهان

 خنده ری زبهش گفتم که زد  یشعور یبه بازوش زدمو ب  یآروم  مشت

که بگم به خاطر اونه پس   ینکرد ادمی ز شیآرا یکرد ریی چه قدر تغ  یعوض کرد  پتوی_دختر ت ماهان
 یخوشگل شدنو دار  نهیزم

 ی نیبب  ی_من خوشگلم شما چشم نداشت

   دیفرمای_بله شما درست مماهان

دوتا ظرف برداشتم که  عیسر دیتوش چشماش درخش  ی تزاهایپ دنیدره قابلمرو برداشت با د ماهان
 نگام کنه  یباعث شد ماهان سوال 

 ؟یبذار  یز یچ هی یتو  دی_اونارو نباماهان



 پولتو به رخم نکش 

217 
 

 بابا  یبه اطراف آشپزخونه نگاه کردم ا سردرگم

 بذارمش یتو چ دونمی_نم

 ز ی تم کیپالست هی یبذارش تو   یاصرار دار  اد ی اگرم ز شونیاری ب ستی_خب الزم نماهان

 ارم یولش کن نم الیخ ی_ب

  دمویاسپرت سف  یبرداشتمو المپارو خاموش کردم کفشا  لموی به نشونه آره تکون داد موبا یسر  ماهان
خواستم   نکهی رفتم هم  نیاز پله ها پا یمنم با خوشحال نی رفته بود به خاطر هم  رونی ماهان ب دمیپوش

 صحنه مقابلم چشمام گرد شد  دنیبا د رونیاز در برم ب 

 گفت:  چرخوندی م نیقفل ماش  یتو چوی وئداشت با حرص س کهی درحال ماهان

 سازه یچرا با من نم نیلعنت بهت ا  ی_اماهان

 اطراف نگاه کردم که ماهان گفت:  به

 آوردم  نویا ستی _دنبالش نگرد نماهان

 با تعجب بستمو به سمتش رفتم که باالخره تونست درو باز کنه منم دره جلورو باز کردمو نشستم درو

نشسته بود  دیکه پشت فرمون پرا دنشیاومد پشت رل نشست با دقابلمرو عقب گذاشتو  ماهان
 خنده که باعث شد خودشم بخنده ری زدم ز  کهوی

 کار کنم یچ شهی_زهرمار...خب جام نمماهان

به پرت   نی ماش کهویخواست بره   نکهیروشن کرد هم نویچرخوندو استارت زد بعد ماش  چوی سوئ ماهان
 خوردو خاموش شد یدی پرت افتادو تکون شد

 استارت زدو دندرو خالص کرد  گهیبار د هیخندون به سمت ماهان برگشتم که با حرص  یچشما با

   ستینبود اتومات ن ادمی_ماهان

 نه ای یدیامشب مارو به کشتن م نمی_بب 
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  یبعض  ادیکنار ب نیبرگشتم ماهان هنوز نتونسته بود با ماش  رونی خنده رومو ازش گرفتمو به سمت ب با
عمر پشت   ه یخب حقم داشت  اوردیتر م  نی سرعتشو پا فتهی راه ب  یدستش حساب نکهیوقتا به خاطر ا

  یتگنده بود  و قدش بلند به سخ کلشمیچون ه نکهی و اتومات بوده به خصوص ا یخارج  ینایماش
 پشت رل جاش شده بود

 افته ی_دو سه بار تصادف کنم دستم راه مماهان

 دم یخند  زیر  زیر

 شرکت؟  یر ی م نی_فردا با ا

  رمیبعد م کنمیکوچمون پارکش م  یخونه خودمون تو رمیم  نیبرم؟نه با ا نیا ؟بایشد وونهی_دماهان
  شمی خودم م  نیسوار ماش

 ...نهی بب  یکیاگه  آخه ست؟ی مسخره ن یذار یکوچتون م یکه تو دتوی_پرا

 باال انداختو گفت:   یالیخ یبا ب  یشونه ا ماهان

 دم یخر دیبه خونوادمم بگم که پرا شمیفوقش مجبور م  ستی_مهم نماهان

شرمنده شدم آخه فکر کن خسته از  یخرجو زحمت افتاده بود کم  یتو نهمهی به خاطر من ا نکهیا از
  نیتر نی پا ییای نقطه تهران ب نیاز باالتر یبش دیسوار پرا یبذار  نویخونه ماش  یبر   یشرکت بکوب

 ک یحجم تراف نیداشت اونم با ا  ینقطه پوف چه تحمل 

  زدی م ری با ت شویکه همش سا یاونم به خاطر دختر  یپسر   نیهمچ  هیبرام باورش سخت بود که  هنوز
 زحمت بندازه   یخودشو تو نقدریا

 نمش ی دوست دارم بب یل یخ  یاوردی_کاش مهتابو با خودت م

 ؟ی هست یکه تو ک گفتمی م اوردمشی_مماهان

 دوست دور  هی یگفتی_خب م

 باال داد ییابرو ماهان
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 کنهیحرفاس مطمئن باش باور نم  نیتر از ا طونی _اون شماهان

امشب  یشدم چه قدر برا   رهیخ  رفتیکه داشت ازش باال م  یزدمو به جاده ا ی لبخند محو ناخواسته
 شکرت   یهست وا گممید یخداجونم شبا یداشتم وا جانیه

شد به سمت لبه پرتگاه رفتمو با ذوق به شهر نگاه   ادهیشدم ماهان هم پ ادهی ازش پ سادیکه وا نیماش
 بود    یاومده باشم ک نجایکه ا یبار  نی آخر ادینم ادمیکردم 

درسته سرد بود اما من سردم نبود   دیوزیکه م یهم بستمو دستامو از هم باز کردم باد یرو چشمامو
هنوز   نی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیندادم  یتیشونم افتاد اما بهش اهم  یرو  میروسر

  یخاطرات قشنگم شکرت برا نیا ی حاله خوبم برا نیا یشکرت برا  ایهم بسته بودن خدا یچشمام رو
  رویکیاز داداشم دور باشم خودش االن کنارمه تا تنها نباشم شکرت درسته  نهیکه مسبب ا یکس نکهیا

  نهیمنظورم ا ذارمیداداشم نم هیوقت ماهانو جا چیهرچند من ه یجاش داد  گروید یک ی یول  یگرفت
 ستم یکه حداقل تنها ن

 چشمامو باز کنم گفتم:  نکهیالت بدون اهمون ح یکه کنارم احساس کردم تو حضورشو

 یها  ی جورواجور...زندگ  یبلند...آدما یشهر... ساختمونا ی...المپاکی _نگاه کن...آسمون تار
 ها نه  یبعض یها رو رواله برا یبعض یساختن که برا  ییایمتفاوت...همه و همه دن

 یز ی بود به سمتش برگشتمو با لحن محبت آم ستادهیچشمامو باز کردم ماهان کنارم با فاصله ا  آروم
 گفتم: 

 دم ید دیپشت همون فرمون پرا گتوی_امشب اوج مردون

 نگاهشو ازم گرفت  عیسر  یکرد ول  یبه سمتم برگشتو بهم نگاه ماهان

 ی ستین  کردمی فکر م کهیلم اون...اما خوشحای...درسته داداشمو ازم گرفتیکرد تمیاذ ی لی_درسته خ

 نگاهشو به سمت منظره روبه رومون بردو با اخم گفت:  ماهان

از خودش نداره همشون ماله  یچ ی که ه دهیتازه به دوران رس ینامرد پست فطرت اغده ا هی_ماهان
 باباشه
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 ی ستیاونا ن گهی_د

بهش   دیبهش زدم اصال پرا یرفت ناخواسته لبخند نشی روشو از منظره گرفتو به سمت ماش ماهان
 اومدو در شانش بود  یمدل باال بهش م ینایاومد همون ماش ینم

رفتو روش نشست منم رفتمو کنارش نشستم   یدرو که بست قابلمه به دست به سمت صندل ماهان
 برداشتو مبهوت بهش نگاه کرد   تزاهایاز پ یکیگذاشتو درشو برداشت    نمونیماهان قابلمرو ب

 بخورم   یچه طور  نوی_من حاال اماهان

 بخور   ینطور یامشبو باکالس بودنو کنار بذار ا هی_

 اصال... نیخدا بب یسره قابلمه گذاشتمو آروم نصفش کردم خندم گرفته بود وا یتو تزارویپ بعد

 دم یخندیم  زیر  زیخنده منم همچنان ر  ریزد ز  یبلند یبا صدا ماهان

بامزه ماهان لذت   یها و کارا  یلذت ببرم از شوخ  تزایاز خوردن پ نکهیاز ا شتریگفت ب شهیم دیشا
 که دالمون درد گرفته بود  میبود  دهیاونقدر خند بردمیم

 _بسه جانه من بسهماهان

بلند شدم    یصندل  ینتونستم تحمل کنم از رو گهید  دیکه اونم خند دمیخند یگرفتمو حساب  دلمو
  دویبه صورتش کش یدست دیخندیم کهی اونم با حرص در حال دنیشکممو گرفتمو شروع کردم به خند

 سسو پاک کرد 

بود به   دهیرفت سس خر نشیبلند شدو به سمت ماش  عیسر میبخور  تزارویپ نکهیقبل از ا ماهان
صورتش    یجلو  تزارویپ کهی د بعد با لذت درحالکر شی خودش خال  یتزایپ یرو  یحساب   نیخاطرهم

  یرو فته یب  تزایپ  چیدستش که باعث شد صورتش ه ریزدم ز کهوی کردیبرده بودو داشت بوش م
 شد  یسس یلباسش که حساب

 کنم؟  یشورشت سکوت م  نیدر برابر ا ی_دارم برات...فکر کردماهان

 لباسشو نگاه  یخور یپسر بچه ها غذا م نهی_ع
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  نیبه نشونه تاسف تکون داد قابلمرو برداشتمو سرشو روش گذاشتم به سمت ماش یهم سر  ماهان
خدا چه قدر  یشد وا جادیتنم ا  یتو یگذاشتم لرزش  یصندل  یرفتمو دره عقبو باز کردم قابلمرو که رو

 سرده

رش با  کنا کنهی انداخته و داره به روبه روش نگاه م یکیاون  یپاشو رو دمیسمت ماهان رفتم که د به
 فاصله نشستم

 ابرا؟  ریتنها بره ز دی _امشب هم مهتاب با

 زد  یلبخند محو ماهان

 فرزانه کنارشه ستی_دخمل بابا تنها نماهان

 تر شدو به ماه نگاه کرد  ظیغل کمی لبخند محوش  دمیسمتش برگشتم که د به

 که بابا شدم   شهیم  ی_من چهارسال ماهان

 اد ی_بابا شدن بهت م 

 با غم نگاهمو ازش گرفتم   دیکش یپوف ماهان

بچن مادره عروسکاشونن   یمادرن وقت یاز همون بچگ شن؟چونیم  ریچرا زنا از مردا زودتر پ  یدونی_م
 بزرگتر مامان شوهرشون بعد مامان بچشون   کمی که بزرگتر شدن مامان باباشونن  کمی

 هی_طرز فکر جالب ماهان

 قته یحق  انیب  ستی_طرز فکر ن

 ؟یرتو از دست دادشد که پدروماد ی_چماهان

 میبود ی میباهم صم  یلیباهاش نداشتم خ یادیز یسال از من بزرگتره چون اختالف سن هی_سامان 
 گمیخوب بود نم  مونیزندگ میبردی پدرومادرمونو همش باال م یکه صدا میکردی باهم م ییها طنتیش

  یشکلم هی بابام براش  نکهیتا ا دی رسیآدما دستمون به دهنمون م هیمثل بق میبود ری فق یحت  ایپولدار 
  اوردیماها ن یوقت به رو چیباال آورد اما ه  یبده یاومدو کل دارو ندارشو از دست داد کل  شیپ
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هم بودم  ی داشتم دختر درس خون  یپزشک یها آرزو یتجرب  هیبودم مثل بق  یسالم بود کنکور  جدهیه
 اما...

 دانشگاه قبول شد؟ ؟اونی_سامان چماهان

 ک یبود رشته مکان فی_اون نوزده سالش بود ترم دو دانشگاه صنعت شر

 بوده ی_پس بچه درسخونماهان

بره دانشگاه و  ذاشتیمشکالت دانشگاهشو ول کرد آخه کاراش نم نیبه خاطر ا یول  ادیز  یلی_آره خ 
 درس هم بخونه  

 براشون افتاد  ی_پدرومادرت چه اتفاقماهان

   نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیهم بستمو  یرو  یبه آروم  چشمامو

راه  یکار بابام رفته بودن اما تو ینرفته بودن برا حیتفر ی_پدرو مادرم باهم رفته بودن اصفهان برا
 تموم کردن مارستانیافته تا رسوندنشون ب یاتفاق م یبد  یلیتصادف خ

حرفام   دنیشن  یگوش برا هیدست خودم نبود اما انگار  شدنیم ری قبل سراز از شتریهرلحظه ب اشکام
 خوشحال بودم   یل یکرده بودم خ دایپ

ما افتاد سامان خونرو فروخت تونست نصف پول  هی باال آورده بود همش به پا یادیز  ی_بابا بده
 اما کنکورم...  رمی بگ وپلممیتونستم د تایبخره من به زور داداشمو ب رویطلبکارارو بده و اون خونه نقل

 یخودشو به سمتم کشوند آروم دستشو به سمت چونم بردو سرمو باال آورد با چشما کمی ماهان
 از اشک بهش نگاه کردم  یپشت هاله ا یاشک

مثال من   ییای دختر دن نیبدبخت تر ای نیکه تو بدشانس تر ستین نینشونه ا ی_هر اتفاق بدماهان
 ام ی پسر دن نیتمومم خوشبخت تر یچون همه چ شهینم لیدل

 د یجمله آخرش چپ چپ نگاش کردمو با خنده اشکامو پاک کردم خودشم خند دنیشن  با

هستن که از تو بدبخت ترن اگه اون خونرو   ییآدما هیدلت جسمت روحت پاکن کاف  نکهی_همماهان
 ؟یکردی کار م  یچ نیداشت یخونه اجاره ا یحت  ای نینداشت
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  یحت  کنمی م ادیاوقات از دست خدا گله ز ینکردم فقط گاه یوقت ناشکر  چیود شاکرم ه وج نی_با ا
 کنم ی باهاش قهر م

 انداختم نی سرمو پا  یبهم زد که منم با تخس  یلبخند محو ماهان

 مهتابه نهیاز حرکاتت ع  یلی _نگاش کن...خماهان

 ی حرفو بزن  نیا ی_پوف توهم همش بلد 

 چن سالته؟  یگفت ی...راستگهید گمی_خب آخه راست مماهان

 و چهارسال ستی_ب

 یاالن خانوم دکتر بود یشدیقبول م یو پزشک یدادی اگه سال اول کنکور م   یعن ی نی_خب اماهان
 یکردی تخصصت دوباره کنکور شرکت م یبرا  یداشت دمیشا

دکتر بشم به همه   خواستیداشتم خدا چه قدر دلم م یینگامو ازش گرفتم چه آرزوها  یحسرت خاص  با
 آدما کمک کنم  

 بازم شروع کردن   یسالگ یکه از س میدکترا دار ی لینشده ما خ  رید ادمی _خب زماهان

 زدم   یپوزخند

باال سرم   ادی داداشم دوباره ب هیتا سا دمی...من اگه پول داشته باشم پول تورو م رهی د یلیمن خ  ی_برا
 کتاب بخرم  رفتمینم

 حساب کتاب کرد  کمیبدون توجه به حرفم  ماهان

 نه ماه به کنکور مونده یعنی نی_امروز شش مهره اماهان

 کرد یداشت فکر م  یجد  یلیگرد شده به سمتش برگشتم ماهان خ یچشما با

 ی فقط درس بخون یتونیپس م یکه هست کارمی ب یوقت دار   یلیخ نکهیا یعنی نی_اماهان

از   یک ی دستشو به مچش گرفت  یکیگذاشتو اون  ی صندل  یپشت یسمتم برگشت دستشو رو به
 شد  لیگذاشتو به سمتم کامال متما یصندل یپاهاشو رو
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  یوقت  یول  یپول منو بد یتونینم  یتو تا آخر عمرتم جون بکن یپول منو بد  ییخوای_مگه نمماهان
 ی تون یم یدکتر بش 

 گفت یم یداشت چ نیآروم تکون دادمو مبهوت بهش نگاه کردم ا نیبه طرف  سرمو

  نمیبب سای...وایکه باشه هرجور جزوه ا  یهرجور کتاب میخر یکتاب م میری فردا با بهزاد م نی_همماهان
درساتم  یتو تونهیجزوه هاش بدردت بخوره تازه م دیبود که کنکور داد شا شیسه سال پ  نی بهزاد هم

 ست یز یکمکت کنه مخصوصا تو

 گفت:  یجلو دادو با حالت غرور خاص  نشویراست شدو س بعد

خوبه زبان هم مدرک  ممی عرب هیقو  یلیدوتا درسم خ  نی ا شمیم کتیزی و ف یاض ی_منم معلم رماهان
  خرمیبرات م یدیفوقش س  اتهیکه حفظ ین یخب د ینیو د اتی و ادب یم یسره ش مونهیدارم اونم حله م

  یول گرمیهمه درسات معلم م یباشه برا ازیهم که...اصال  ن اتیادب فرستمتی هم کالس م یمیش
   یبهتره خودت درس بخون رهی وقتت هدر م  ینطور یا

که داشتم به آرزوم   شدیباورم نم شدیم شتریهرلحظه شدت اشکام ب کردمویبهش نگاه م  یناباور  با
 دم یرسیم

 ست ی مهم ن یباالس ول متشی ق کنهی معجزه م گفتیبود که م  دهیخر یپک درس هی_بهزاد ماهان

 _چه قدر مثال؟ 

 چه قدر شده باشه آخه معجزه آساس دونمیداد حاال نم ونیل ی_اون موقع بهزاد شونزده مماهان

 گرون بود  یلیانداختم اوه خ نی پا سرمو

 برم یکتابات خودتم م دیافتم دنبال خر ی_فردا مماهان

 دراوردو باهاش ور رفت   بشی از تو ج لشویموبا

 کارت کنم   یچ دونمیخودم م ی_خدا سرشاهده امسال کنکور قبول نش ماهان

حرفام روش    نقدریا یعنیبا اخم کناره گوشش گذاشت   لشویموبا دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با
 برام خرج کنه  ینطور یبراش مهم بودم که حاظر بود ا نقدریگذاشته بود؟ا ریتاث
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 دهیرا جواب نمچ نی_اه اماهان

 شرمندت بشم  خوامی نم نیاز ا شتریکنکور شرکت کنم ب  تونمی_ماهان من نم

 گفت:  گرفتیدوباره داشت شماررو م کهی درحال ماهان

 تونیرو پول بده کشمی _نگران نباش م ماهان

  یل یخ یل یامشب برام خ کردمی جذاب بود اما احساس م افشیق نکهیبهش زدم با ا یمحو لبخند
 جذاب تر از قبل شده  

شهر   میسر بر هی یبهزاد فردا وقت دار  گمی...مرونمی ...ممنون نه بی_الو بهزاد...سالم خوبماهان
 بخرم  یکتاب درس خوامیم وونهیکتاب؟...نه د

 : دیبا حرص غر دویکش یپوف ماهان

پس   یاقت...آره جونه عمت تو ات شعور یپسره ب  یزنی باهام حرف م ینطور یا یخاله دار  ی_جلوماهان
 بود که گفت سالم برسون  یاون ک

 بامزه شده بود  افشیچه قدر ق رهیدهنم گذاشتم تا خندم نگ یجلو دستمو

 یامسال ترانرو آماده کنم برا خوامی نه...باشه...م ای  ییایخب حاال م  یلی_بهش سالم برسون...خماهان
 میکنکور...آره...کمک توروهم الزم دار

 د یلباش نشست به سمتم برگشتو پرس یرو یلبخند مردونه ا  ماهان

 هم همرشته توهه؟  تایب  گمی_ترانه مماهان

 به نشونه آره تکون دادم که اونم نگاهشو ازم گرفتو به بهزاد گفت:  یسر 

 _آره ماهان

داد االن بهزاد   یخدا سوت یوا میزد مونیشونیضربه به پ هیماهان هول کرد همزمان باهم  کهوی
 میکه منو ماهان باهم دهیفهم

 دم یم  حیبرات توض  نمتی خب بسه بب یل ی_خماهان
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 ذاره یخاک عالم حتما بهزاد داره سربه سرش م یکرد وا یبا حرص دندون قرچه ا ماهان

 _دستم بهت برسه کشتمت فعال خدافسماهان

 به نشونه تاسف تکون داد یو سر  دی آروم خند یول دیکش ی قطع کردو پوف تماسو

 خدا آبروم رفت  ی_وا

 نگاهشو به سمتم چرخوند   ماهان

 حاال منو تو... رهی آبروشون نم رونیب  رنی_آبروت نرفته نگران نباش چه طور اونا که باهم مماهان

 اونا قراره باهم ازدواج کنن  وونهی_د

 گذاشت  بشی ج یتو لشویباال انداخت و موبا  یالیخ یبا ب  یشونه ا ماهان

 ی _حاال هرچماهان

 ی و به بهزاد زنگ بزن  یبش  یجد نقدری ا کهوی_انتظار نداشتم 

 مونم ی حرفو بزنم روش م هی ی_من وقتماهان

 هاتو بده  نهیقراره پول هز  یک گهیبگم؟نم ی_به داداشم چ

 _تو نگران اون نباش ماهان

 ه یکاره اشتباه کردم یشدو نگامو ازش گرفتم احساس م  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 ستم ین دنبال شر نماهان م الیخ ی_ب

چرا   رهیشده پشتتو بگ دایپ  یکیکه   ؟حاالینجات بد یزندگ  نیخودتو داداشتو از ا ییخوای _نمماهان
 ؟ یکن ی توهم همت نم

بهش نگاه بکنم دستشو به سمت چونم بردو   ارمویجلوتر اومد که باعث شد سرمو باال ب  یکم ماهان
 آروم گرفتش  
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  ادتیهم شرکت کنه  تایب خوادیبهزاد م  ادیاون طور که بوش م یخانوم دکتر بش  هی دی_تو باماهان
 ن یهم  کنمی م نیتام  شویمال طیمن فقط شرا یبهت کمک کنه خودت تونهیکه م یباشه تنها کس 

  نیاول یبزنه و برا  یباعث شد لبخند محو مردونه اکه   نیپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک چند
دستش به پوست صورتم بخوره  یبار دستشو به سمت اشکام ببره و آروم پاکش کنه که باعث شد وقت

 رم یگر بگ یحساب 

 کشونه؟ یبودنشو به رخ م یقهوه ا شتریچشمات ب یمتوجه شد یکنیم هیگر ی_وقتماهان

مرتبش    ضشیغر یاز رو کمیبردو   میانداختم ماهان دستشو به سمت روسر ن ی با خجالت پا سرمو
 کرد 

 مدرک سهله گهیخودتو د  یحت  یبد ریی تغ روی_وقتشه همه چماهان

  یتو رویمیدوباره همون حس قد  ی زد وقت  یهم فشار دادم که لبخند محو مردونه ا یبا بغض رو لبامو
به خودم اومدم  یکه وقت ختمیآروم اشک ر نوینتونستم تحمل کنم سرمو انداختم پا دمیچشماش د

هم بسته شدو سرمو چسبوندم   یصفت فرو رفتم چشمام با آرامش رو  یحساب   یگرم ول هیجا هی یتو
 کتفش و بازوهاشو گرفتم به

  فتهی اتفاق ب نیچون اگه ا رونیب  ادینباش ازم نخواه بذارم داداشت ب  یز ی_من پشتتم نگران چماهان
نه ماهو صبر کن تالش کن   نیا ی کنکور شرکت کن  ینتون دیبودم اون وقت شا  شتیکه من پ فهمهیم

 آزاد کردنش  یزندان نه مالقاتش برا یبر  تی بعد با قبول یکنکور قبول ش 

 فشار داد شتر یفشار دادم که اونم منو به خودش ب شتریهم بستمو بازوهاشو ب  ی محکم تر رو چشمامو

 نهیع   یحت یزن ی خودش غر م  نهیع ی کنی م هیخودش گر نهی ع ینداز یمهتاب م ادهی_تو منو ماهان
 یستیمیخودش تو روم وا

 آوردو آروم تر ادامه داد:   نتریصداشو پا ماهان

 _سوءتفاهم نشه خانوم کوچولو منظورم خواهرزادم نبود منظورم خواهرمه ماهان

خواهرش بدونه دلم  نهیچرا اما دوست نداشتم منو ع  دونمیفشار دادم نم  شتریهم ب یرو چشمامو
 از خواهر  ریبه غ ی هرچ نهیهمراه بدونه اصال ع  هی نهی دوست ع ه ی نهیمنو ع خواستیم
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 بهش داد  یفی کتفم گذاشتو فشار خف یآروم دست مردونشو رو ماهان

 یی ای _وقتشه به خودت بماهان

 .................... 

 نیزم یکتابامو رو یها سهی به ماهان و بهزاد که ک  زدیبرق م  یکه از شدت خوشحال ییچشما با
دهنش گذاشته  یدستشو رو یبا خوشحال دمیبرگشتم که د تاینگاه کردم با ذوق به سمت ب  ذاشتنیم

 زدمو خدامو شکر کردم  یلبخند محو

 دیبه کمرش کش  یدست بهزاد

 بودن نی...چه قدر سنگیمردم از خستگ ی_وابهزاد

به سمت اتاق رفت منم به  عیاشاره کردم که سر تایگوشه خونه نشست به ب ه یرفتو  یبا خستگ بعد
 دم کنم ییسمت آشپزخونه رفتم تا چا

 پشتت بذار  نویا ای_بهزاد بتایب

 انا؟ یاح ستی_اون بالش ترانه نماهان

 _آره چه طور؟ تایب

 ار ی براش ب روی کی ماله منه برو اون  نیا دی_ببخشماهان

بهزاد نشست و بالشمو   یروبه رو  یبا تخس دمیلبام نشست به سمتش برگشتم د یرو یمحو لبخند
 پشتش گذاشت 

 ماله منه شرمنده داداش نی_اماهان

 به نشونه تاسف تکون داد یسر  بهزاد

 _متاسفم برات بهزاد

 خودت متاسف باش    ی_براماهان



 پولتو به رخم نکش 

229 
 

لبخند ازش    هیدستش بود به سمت بهزاد رفتو پشتش گذاشت اونم با  گهیبالش د هی کهیدرحال  تایب
 د یخند یتشکر کرد که اونم نمک 

   کردنیوارد آشپزخونه شد پسرا داشتن باهم کلکل م تایب

 م یما که فقط دوتا ظرفو قاشق و چنگال دار میز ی تو سرمون بر یترانه حاال چه خاک گمی_متایب

فقط از  میکه فروخته بود  الرویهمه وسا گفتیبه سرم راست م خاک  یبه سمتش برگشتم وا ینگران  با
فقط منو   م یبکنه آخه ماکه اصال مهمون نداشت شتریفروختم تا پول ب شویهرکدومش دوتا گذاشتم بق

نهار   ایشام  یاومد که برا یم شی کمتر پ زدی وقتا که سامان نبود بهم سر م یترانه بعض میسامان بود
  یحاال چ می ما راحت باش خواستی خونه چون م گشتیسامان برنم گهید ندمویم  یوقت میبمونه از طرف
 کار کنم خدا؟

 رم یخانوم برم ازش دوتا قرض بگ  نی شه نیهم تونیبغل هی همسا نیا گمی_متایب

  عیشد سر جادیتنم ا یتو  یفیخانوم افتادم لرزش خف   نیماهانو شه  نی اون روز ب یدعوا ادهی  کهوی
 گفتم: 

 _نه نه اون نه 

 _وا چرا؟ تایب

 ...تو مراقب غذا باش کنمیم شی کار هیخودم  سای_وا

باعث شد    دیماهان به گوشم رس  یبرم که صدا  یرفتم خواستم به سمت درخروج رونی آشپزخونه ب از
 سمیوا

 ؟ یر ی_کجا مماهان

 سمتش برگشتم به

 گردم ی_االن برم

نگاشو ازش گرفتو خودشو انداخت تو   عیبرگشت که اون سر تایباال دادو به سمت ب ییابرو بهزاد
 آشپزخونه 
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 گفت:  شدیاز سره جاش بلند م کهی درحال ماهان

 ام ی _صبر کن منم مماهان

 منو که  خورنینم  هیهمسا نیا شهیپ رم یم  ییای _نه نه کجا م

 مشکوک بهم نگاه کرد ی ابا چشم ستادیاخماشو توهم برد به سمتم اومدو روبه روم ا ماهان

 خانوم؟   نیه؟شهی_کدوم همساماهان

 نتت یبب یکس  دیبمون باشه؟نبا نجایتو هم  گردمیاالن برم یخانوم داد  نیبه شه یر یبابا تو چه گ ی_ا

رفتم کفشامو  رونی راحت از در ب الی رفت با خ دمیفهم  یعقب گرد کرد وقت  دویکش یپوف ماهان
خانوم   نهی رفتم درو که باز کردم ازش خارج شدمو به سمت خونه سک  یبه سمت در خروج دمویپوش

 در باز شد  هیزنگ خونرو زدم که بعد از چندثان  دمیبه دم خونشون رس یرفتم وقت

 برگشت  ی از سرباز  یک نیخاک به سرم ا یشدم وا یطور  هیمحمد  دنید با

 زد یپوزخند  دنمیبا د محمد

 ؟یورا راه گم کرد نیوم از ا_به به ترانه خانمحمد

 توهم چه قدر پرو بود    دمیکش اخمامو

 خانوم خونه هست   نهی_سک

 _امرتون محمد

 _با تو کار ندارم با مامانت کار دارم 

 مامان هی_محمد ک

 دمیخانوم برگشتم که د نهیخانوم نگامو از محمد گرفتمو به سمت سک  نهیسک  یصدا دنیشن  با
 به سمتم اومد کنهی داره چادر سرش م کهیدرحال 

 زدم   یلبخند دنشید با
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 ن؟یخانوم خوب هست نهی _سالم سک

 ؟یدلم چه طور  زهی _سالم عزنهیسک

درو   کمیبه محمد رفتو   یخانوم هم چشم غره ا نهیزدو روشو ازم گرفتو رفت تو سک یپوزخند محمد
 رونی بستو خودش اومد ب

از   یلیخ یخانوم جواب مثبت داد  نیکه به پسر شه  دهیفهم  ی_از دستش ناراحت نشو از وقت نهیسک
 دستت دلخور شده

خانوم اصال جواب مثبت نداده بودم فقط داداشم گفت که دربارش فکر    نیخانوم من به شه  نهی_سک
 میکن یم

 خانوم با غم نگاشو ازم گرفت  نهیسک

 به محمده من نگفته بود فورا گفت نه  نمی_خب داداشت همنهیسک

 کم بود   یل ینداشت اون موقع من سنمم خ ی _آخه پسره شما شغل

 ؟یداشت یکار  زمیعز نجایا ی...چرا اومدرویم یقد یحرفا  نی_ولش کن انهیسک

 شدمو گفتم:   دیسرخ و سف یکم

 _مهمون دارم گفتم شما...

 ؟ییخوای م یدلم چ زهی_راحت حرفتو بزن عزنهیسک

  خواستمی_دو تا ظرف و قاشق و چنگال م

خانوم چادرشو   نهینگامو باال آوردم سک  یخنده منم سوال  ریزد ز کهویحرفم  نیا دن یخانوم با شن نهیسک
 د یصورتش گرفتو خند یجلو

من من  نقدریا نکهیا زمی عز ارمیاالن برات م  سایوا خوادیم  یچ کردمیاز دست تو فکر م  ی_وانهیسک
 کردن نداره 

 خانوم خواست بره تو اما دوباره به سمتم برگشت   نهیسک
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 دخترم؟  ییخواینم یا گهید زی _چنهیسک

 دستتون درد نکنه  هی_نه همونا کاف 

دادم که همون لحظه چشمم به   هیتک واریبه د دمیکش ی زدو وارد خونه شد پوف یخانوم لبخند نهیسک
 دیسرشو کش یواشک یماهان  دمی؟مشکوک بهش نگاه کردم که ددر باز خونمون افتاد وا چرا باز بود

 خندم گرفته بود توروخدا نگاش کن  رونیب

خانوم   نهی خونه سک واریاز پشت د یواشکی نیاومد که باعث شد رنگم بپره به خاطرهم رونی خونه ب از
 گفتم:  ی واشک یاومدمو  رونیب

 _برو تو ماهان 

 توهمو بهم نگاه کرد دیپچ پچم اخماشو کش یصدا  دنیبا شن ماهان

 ؟ یکن یکار م  یچ ی_دار ماهان

 _برو تو توروخدا

که به گالشون آب بده و بعد در باز شد که   گفتیکه داشت به دخترش م دمیخانومو شن  نهیسک یصدا
 دادو روشو ازمون گرفت  رییتغ  عیسر رشویهمون لحظه ماهان مس

 به سمتم گرفت  روین یچ یاومدو ظرفا رونیخانوم از در ب  نهیسک

 رشونی بگ زمی عز  ای_ب نهیسک

 _دستتون درد نکنه واقعا ممنونم  

 زم یعز هیچه حرف نیا کنم ی _خواهش منهیسک

 _بازم ممنون خدافس 

که به سرم زد   یبا فکر  کهویببرم تو  یچه جور  نارویخدا حاال من ا یبه سمت خونمون رفتم ا عیسر
   دیچشمام درخش 
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لبه شلوارم محکمش کردم قاشق چنگاالرو   لهیلباسم پنهون کردمو به وس ریآروم بستمو ظرفارو ز درو
 روش تا معلوم نشه دمیو مانتومو کش میشلوار ل بیج یهم گذاشتم تو

 یعجب نقشه ا اوف

بهزاد    یمخصوصا جلو یاالنشم به اندازه کاف نیبرم تو زشت بود هم  نایبا ا ینطور یهم تونستمینم
 ... یچیه گهیکه د میبودم حاال ظرف نداشته باش شرمنده

اخماش توهم بود بهزاد هم    یدراوردمو وارد خونه شدم چشمم به ماهان افتاد که حساب  کفشامو
  عیکه تو اتاقه سر کنمیکه دارم به بهزاد نگاه م دنمیبا د  تایب  زدیتو اتاق حرف م لشیداشت با موبا

 گفت: 

رفت اونجا آخه آنتن   نینبود به خاطرهم یز ی _ترانه اولش اجازه گرفت به خدا رفتم تو اتاق چتایب
 ... یدونیخودت که م

 وونهیگفتم د یز ی_مگه من چ

 یچشمش به صالحا یوقت تاینشستمو مانتومو باال دادم ب  نیزم  یرو یواشک یسمتش رفتم  به
 شکرت که آبرومون حفظ شد   ایخدا  شیکردو درشون آورد آخ  یکردم افتاد تک خنده ا یجاساز 

 ست یبرات خوب ن نیزم  یسرد وونهید ینشست  نی_چرا رو زمبهزاد

 بودم وگرنه االن که آبرو رفته بود  دهیکش نیبه سمتش برگشتم حاال باس خوبه مانتومو پا عیسر

 کردیموکت داشت نگاه م که بااخم به فتهیبلند شدم که باعث شد چشمم به ماهان ب نیزم  یرو از
 خم شدمو آروم روبه بهزاد گفتم:   یواشکی

 _ماهان چشه؟

 ی تو بدون  کردمیشد فکر م  ینطور یاومد دنبال تو خوب بود برگشت ا یوقت دونمی_نمبهزاد

 رفتو دره قابلمه خورشتو برداشت  تایبهزاد به سمت ب   دمیکش یپوف

   ادیم  یخوب یچه بو  نی _اوف بببهزاد
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 ؟ی _قرمه دوست دار تایب

 نفر باشم   نیکه من دوم ادی_کدوم مرد از قرمه بدش مبهزاد

رفتم روبه روش خم شدم و   وانشیمجدد به سمت ل یی از اون دوتا گرفتمو به بهونه آوردن چا رومو
 اخمالو و برج زهرمار باشه  ینطور یا خواستی چرا اما دلم نم  دونمیزانوهام نشستم نم یرو

 _چته آقا ماهان؟

 نمه اخم نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد هیبا  انماه

 کار؟  یدم خونشون چ ی_رفته بودماهان

 اخمات توهمه نی_به خاطر ا

 _جواب سوالم بود؟ماهان

 اخمات توهمه  ینطور یمنه که ا رهی تقص کردینگران شدن بهزاد فکر م  کمی  تایبهزاد و ب نی_بب 

 ست؟ ی_نماهان

 کردم ی جور م یز یچ  هی دیانداختم با نیسرمو پا  دمویکش یپوف

 کنم؟ ی کارت م ی_ازم نترس ترانه مگه من چماهان

 ی زنی_داد م

خودشو   کمیخنده هاشون باال رفته بود برگشت  یصدا ی که حساب  تایسرشو به سمت بهزادو ب ماهان
 کردو آروم گفت:   کیبهم نزد

 کار؟  یخانوم چ  نیدم خونه شه ی_رفتماهان

 گفتم:  ع ی باال آوردمو سر سرمو

 ...تشی...راسمی ..اهیچ یدون یخانوم آخه م نهیسک شهی_به خدا نرفتم اونجا...رفتم پ

 چشماش نگران شد یکم ماهان
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 ترانه  یکن یمن من م نقدری_چرا اماهان

 ... یدست بلند نکن ینش یعصبان  ی_قول بده داد نزن

 سکوت باال آوردو اخماشو توهم برد  یدستشو به معنا ماهان

 چندبار دستمو بلند کردم  یبه هرحال ول   تی ...حاال داد زدنو عصباننمیبب  سای...واسای_واماهان

 خودشو به سمتم بکشونه  گهید کم یخودم جمع شدم که باعث شد  یتو یانداختمو کم نی پا سرمو

رم که دست روت بلند کنم ترانه ندا  نویمن حق ا یازم خجالت بکش ینطور ینداره ا ی_لزوم ماهان
 کنم یچون عادت ندارم کتک کار  کنمی کارو نم نیحقشم داشته باشم ا

 مونینه پش  یبود ول  مونیاز جمله اخرش پش کمیسرم باال اومدو بهش نگاه کردم خودشم  ناخواسته
  یبرا یحق داشته باش   یتو حق داشته باش خوادیمن دلم م یباش مونیپش خوامینباش توروخدا نم

 زا یچ  یلیخ

 _حرف بزن ماهان

 ...دیبرگشته بود با ی_پسرش تازه از سرباز 

 داد هیهم بستو راست شدو به بالشم تک یچشماشو محکم رو ماهان

 ...یدرسته خاستگارم بوده ول خورمینداشتم ماهان...قسم م ی_به خدا منظور 

بلند شدم تا   عید بشه سرحرکتم گر  نیا دنیرو لبم که باعث شد چشماش با د  دمیمحکم کوب کهوی
دستم   کهیپله ها نشستم درحال   یبازش کردم رو عیبه سمت در رفتمو سر نهی شدن اشکامو نب  یجار 

 کردنو زجه زدن  هیلبام بود شروع کردم به گر یمحکم رو

بکنم مگه    ینطور یداشت ا یضعف نشون دادم اصال چه لزوم نقدریخودم متاسفم که جلوش ا یبرا
که   یداره بذار هر فکر  یتیحساس شدم؟اصال چه اهم  زایجور چ   نیا یرو نقدریاکارمه؟چرا  یاون چ

 بکنه خوادیم

  نقدریفکراش برام مهمه چرا ا نقدریمن چه مرگمه چرا ا ایباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم خدا سرمو
 خدا یرفتاراش حساسم ا یرو
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 ؟ یرو دهنت من دردم گرفت تو چ یکه تو زد ی_اونطور ماهان

اومدو روبه روم   نیهم فشار دادم ماهان از پله ها پا یانداختم و چشمامو محکم رو نی پا سرمو
 باالتر گذاشتو روش خم شد  یپله ا یاز پاهاشو رو یکی ستادیا

 _دندونات نشکست؟ ماهان

 اومد  یرام نم خنده ب  طیاون شرا یاما تو کنهیچه قدر بزرگش م   نیگرفته بود بب  خندم

شدم چون خودت   مونیکال پش یکه خودت کرد یبزنمت با اون کار  خواستمی م ی_اگه حتماهان
 یکرد هیخودتو تنب

لبام نشست اما   یرو یخنده ناخواسته لبخند محو ریانداختم که باعث شد بزنه ز نی پا شتریب سرمو
 اوردم یسرمو باال ن 

کردم بعد  تتیشروع کرد به دادوهوار کردن که چرا اذ رونی ب یاومد ینطور یا دیتا د  تای_بماهان
 ؟ید یصدامونو نشن  رمینذاشتم گفتم خودم م یول  شتیپ  ادیخواست ب 

 باال انداختم که دستشو به سمت صورتم بردو باالش اورد اما بهش نگاه نکردم  یبه نشونه نه کم  سرمو

ت عوض شد اگر بازهم دوسش  نظر  دیشا یندارم ترانه بذار کنکورتو بد ی؟حرف ی_دوسش دار ماهان
اگه بدرد ازدواج  هیچه جور پسر مینیبب  میکن ی م قیهمراهه سامان دربارش تحق ستیمهم ن یداشت

 ...گهیخورد که د

با من حرف   یباعث شد جا بخوره اون داشت درباره موضوع دیکه د شویباال آوردم که سرخ چشمامو
من   یداداشمه؟لعنت  ذاره؟مگهیپا جلو م روی چ یاز زبونش بشنوم چ خواستیکه اصال دلم نم  زدیم

 خواااااااااااام یخواهرت باشم؟نم  وامینمخ

  دی سرخ شده؟من اشتباه کردم ببخش نقدریچشمات چرا ا نی_اماهان

 دوست ندارم ماهان  روی کس چی_من ه

راحت شده   الشیخ  کردمیکرد که باعث شد دلم گرم بشه احساس م   رییچشماش تغ  یتو  یچ دونمینم
 ...نکهیاز ا ایدوست ندارم؟ رویکس نکهیا ؟ازیاز چ  یول
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 ی کن هی گر ینطور یا رمی بم یوقت دونمیم  دیهرچند بع  زیاشک بر ینطور ی_هروقت که مردم اماهان

 دستاشو برداشتو از کنارم رد شد   ماهان

  نهیگفتم که تو ع ستیکه روت دارم ن یمردونه ا رتی جز غ  زیچ چیروت حساسم نشونه ه نکهی_اماهان
 ن یهم یمهتاب

  تونمینم دمیباالتر نره کم کم د  میگر یدهنم گذاشتم تا صدا یبسته شدن در دستامو محکم چلو با
به   دمیها چسب یبردم درو بستمو به کاش  ورشی ییبه سمت دستشو نیبه خاطرهم رم یجلوشو بگ 
 نگاه کردمو زار زدم  نهی خودم تو آ

همراه؟   هیدوست؟ هیدوست داشته باشه؟به عنوان  ییخوای؟میر ی گیآبغوره م ینطور یچرا ا یروان چته
ذره بهت محبت   هیبدبخت  یجنبه ا  یب  نقدریبفهم چرا ا  یلعنت نویبفهم ا نیاون فقط داداشته هم

 ست؟هــــــــــــــانین  تی حال  یبهت گفت مثل مهتاب  ه؟صدباریخبر یکرد ؟فکر یکرده دور برداشت

 بود  نهیآ  یبه عکس صورت خودم که تو  دمیآبو باز کردمو مشتمو پر از آب کردمو پاش ریخشم ش  با

 اون فقط داداشته  یبکن یا گهید یفکرا یحق ندار  یکن هیگر یحق ندار  گهید

نه   ای دوسش دارم دونمینم یحت ستمیمن که عاشق اون ن  نمیبب سایقلبم گذاشتم اصال وا یرو دستمو
 ...نهمهیه؟ایچ یهمه حال داغون نیه؟ایچ  تی حساس  نهمهیپس ا

 خدااا  شمیم یانداختم دارم روان نی پا سرمو

  تایهال نشسته بودن نگاه کنم ب یبه پسرا که تو  نکهیبه سمت آشپزخونه رفتم بدون ا  یحوصلگ یب  با
 بهش زدمو گفتم:  یچشمش به من افتاد چشماش گرد شد لبخند نکهیهم

 ست ین یز ی _ششش چ

 گفت:  یبا لحن آرومو پچ پچ مانند تایب

 بهت گفت؟  یز یماهان چ نیآخه؟باز ا ؟چرایکرد هی_گرتایب

 خودم بود ری تقص نباری_نه ا
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هر چهارتامون فقط غذامونو  میزدی نم یحرف  چیکدوممون ه چیه میسفره که نشسته بود سره
   زدنی هم حرف نم تای بهزادو ب  یحت میسکوت کرده بود مویخوردیم

 یکس نکهیا یبرا  یول  کردیم یماهان هم با غذاش باز  یکور شده بود اصال گشنم نبود حت اشتهام
 نفهمه چند قاشق به زور خورد

 زودتر از اون پارچو برداشت  عیکه بهزاد سر زهیخودش آب بر یدستشو سمت پارچ آب برد تا برا تایب

 خودشو ماهان گذاشت  نیاعتراضش بلند شد اما اون پارچو ب  یصدا  تایب

 ی شروع کن ییجا هی از  دیبا ستیمعده خوب ن یغذا برا نی_بهت گفته بودم آب ببهزاد

 بهزاد من تشنمه  گهینکن د تی _اذتایب

 دکتر بودنت گل کرد؟   پیری _باز تماهان

 نکرد خندم گرفته بود  یتوجه تایب  یقاشق از خورشت خورد و اصال به غرغرا هی یالی خیبا ب  بهزاد

 بهزاد  گهی_بدش دتایب

 شکمت بزرگ بشه شهی معده مضره اون به کنار باعث م یغذا برا نی آب ب  تایب  نی_بب بهزاد

بهش زدو دوباره مشغول خوردن   یمشغوله خوردنش شد بهزاد هم لبخند دویکش  یبا حرص پوف  تایب
 شد

 ؟ یکنی درستو شروع م ی_ترانه کدبهزا

 گفت:  یباال گرفتمو بهش نگاه کردم که بهزاد با لحن منظوردار  سرمو

 شروع کنن اونم پنج صبح  دیفردا با نیاز هم ای_بعضبهزاد

 لپاش پر از غذا بود سرشو باال آوردو به بهزاد نگاه کرد  کهی چشماش گرد شد و درحال تایب

 کنن ی شما از پنج صبح فردا شروع م یها یبعض نه یهم ع ای _بعضماهان
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و اخمالو بهمون نگاه کردن که همون لحظه همزمان با   ینوبت من بود اما هردوشون به طور جد  حاال
 نالمون بلند شد یصدا  تایب

 .................... 

 _ماهــــــان

 _بلــــــــــــــهماهان

 ا یب قهید هی_

 دستم بنده سای_واماهان

 ام یخودم م ییای_به خدا اگه ن

 شده یقهوه ا نقدریچرا ا نیبابا ا یا امیاالن م نیبش  یکن ی _تو غلط مماهان

 ؟ی کن یاحساس نم  شویسوختن ی_خنگ خدا بو

  خوندمیکنکور م یکه داشتم برا شد یم یدوباره مشغول خوندن درسم شدم سه ماه دمویخند  زیر  زیر
که هرشب   ینیآزمون آنال تونستمیتا ساعت دوازده شب اونم اگه م شدمیم داریاز ساعت پنج صبح ب 

ماهان  شدیدوازده الال اما اگه ترازم بد م  گرفتمیازش م  یاگه تراز خوب  شدیتوسط مشاورم ازم گرفته م
 تا نخوابم موندیخودشم تو اتاق م خوندمی تا سه درس م دیبخوابم با  دادیاجازه نم 

مدت  هی یماهان به مادرش گفته بود که برا یرفتارا  یکرده حت ریی تغ زایچ ی لیسه ماه خ نیا یتو
بود به   دهیداخل هال خر یبرا یبخار  هیماهان  نجایلباساشم آورده بود ا یحت  سیپار رهیم

  دمیخوابیتو هال م رفتمیسرد بود منم م یلی شبا که خ یبعض   شدیگرم م یهالمون حساب نیخاطرهم
 سر منم اون سر   هی نماها

و مودب کارشو   بیپسر نج  هی نه یبودم ع دهیازش ند ی ست یحرکت ناشا نیسه ماه کوچکتر نیا یتو
 کردیم

بود اما شام آقا   ینهارمون حاظر  شهیخونه هم  گشتیشرکت و بعدازظهر ساعت سه برم رفتی م صبحا
 هی زای چ نجوریا مولیف دنیو د نترنتیاصال هم بلد نبود غذا درست کنه از تو ا دنیکشی زحمت م
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هرچند خودشم به خاطر   خوردمی دلش نشکنه تا تهش م نکهیکه به خاطر ا کرد یدرست م  یزهرمار 
همشو  شدیکالفه بلند م  شدیتحمل م رقابلیغ گهیاوقات که مزش د یگاه خوردی رو نره تا ته م از نکهیا

 کرد ی درست م مرویتو سطل آشغالو دوتا ن کردیم  یخال

کرده بود    دمیتهد میکه غذا درست کنم کل دادیاالن دستش راه افتاده بهتر شده به منم اجازه نم  البته
 امسال حتما قبول بشم دیکه با

نداشتم به خصوص  یگرفتن درسام مشکل ادی یبود تو دهیکه برام خر ییو پکا ی آموزش یها یدیس با
که از ترس درس   دادیشکنجم م یور ط هیداشتم خودش از همه بدتر بود  رمیسخت گ یلی مشاور خ هی

 شدیم خ ی نخوندن موبه تنم س

 آدم شوخ و بامزه   هیاما وقت استراحت  شدیم یجد یلی درس خوندن خ موقع

بهم مطمئن بود    یلیداشتم مشاورم خ  یخوب   یلیخ  شرفتیمدت به کمک بهزادو ماهان پ نیا تمام
 شم یقبول م نجارویا یادامه بدم حتما پزشک  ی نطور یاگه هم  گفتیم

 ؟ یکار داشت یه؟چی_چماهان

که  یشبندیپ دنیدرگاه اتاقم بود سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم با د یصداش که تو دنیشن  با
خنده    یلیخ  کلشی اجاق گازه اونم با اون قدوه هیپا دمیدی بسته بود خندم گرفته بود آخه هروقت که م

پسره    نیا گهیم شهیباورش نم  نهی کارا نکرده اگه مادرش بب نیتا حاال ازا گفت یه م خودش ک شدیدار م
 ست یمن ن

 باز قطع شد  نی؟ایاتصالو درست کرد ی_مگه نگفت

 خدا  یبشه وا جادی تنم ا یتو یفف ی بهم رفت که باعث شد لرزش خ یچشم غره ا ماهان

 قطع شده؟  نترنتمیاتصال ا ینگفت یمدت پس چرا ساکت بود نهمهی_اماهان

 دستم بنده  ی_خب من صدات زدم تو گفت

 باهاش ور رفت   کمیبه سمتم اومدو لب تاب جلومو برداشتو  ماهان

 روشنه؟ یفا ی_واماهان
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 _آره روشنه 

 _اتصال کنده مشکل از مخابراتهماهان

 استراحت کنم شهیم یاتصال قو کهی تازمان کمی  تونمیم ینطور ی_خب ا

 بکشمو با غم بگم یبهم انداخت که باعث شد آه  یگرفت چنان نگاه تور ینگاشو از مان ماهان

 هنوز کلوز تستامو حل نکردم  کنمی _هرچند االن که فکر م 

 رم ی کارت بگ میدرستو بخون نگران نباش مجبورم برم برات س یاستراحت کن یتون ی_پس نمماهان

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 خوره؟ یکارت م می_لب تابت س

 کنم ی کبودت م اهوی س رهیکفگ نیوگرنه با هم  ی_آره من برم دوباره غذام نسوزه ترانه درس بخونماهان

 بهم رفت  یکه چشم غره ا دمیخند  زیر  زیر

   ریتو با کفگ کننی م دیبا کمربند تهد گهید ی_مردا

دستمو به نشونه  دمویکش  یفیخف   غیبرد که ج  زیبه سمتم خخنده همون لحظه ماهان  ری زدم ز بعد
 کردن شلوارم گذاشت رفت  سی چشم غره و خ هیباال آوردم که بعد از  میتسل

 ن یاز دست ا پوف

 زبانمو باز کردمو شروع کردم به کلوز تست حل کردن   کتاب

  یهایریاگه سخت گ دونستمیدوست داشتم درسته برام سخت بود اما م یلیخ   هاشویری سخت گ نیا
 کردم ی نم شرفتی درسام پ  یتو  ینطور یماهان نبود من االن ا

  یوقت یمدت اونقدر با ماهان راحت بودم که حت نیتمرکز کردم تمام ا کمیبه لبام چسبوندمو  مدادمو
اگه جلوش لخت هم راه  یبود که حت یافتاد برام مهم نبود اونقدر پسر چشم پاک یشالم از سرم م

 کرد ینم یستیکار ناشا رفتمیم
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 یاگه ماهان بفهمه وا کنمی فکر م ای دارم به چ نیخدا بب یکه از سرم گذشت سرخ شدم وا یفکر  از
 یوا یوا

هم که  ییآزمونا  یبرا نمی توش بب  لمامویلبتاب خودشو بهم داده بود که ازش استفاده کنم تا ف ماهان
  دمیدیم کردمیاوقات که با خودم فکر م  یبرام جور کرده بود گاه  نمیداشتم که ا نترنت یبه ا از ین دادمیم

من اگه  کهی رحالخرج کرده بود د  یمدت برام حساب  نیحق به گردنم داره چون تمام ا یل یماهان خ
 د یرسیبه اون نم  یز یچ شدمیدکترم م 

 _ترانه شام امادسماهان

 _اومدم ماهان  

نوشتمو به سمت آشپزخونه رفتم دستمو  میزیدفتر برنامه ر یساعت مطالعمو توجمع کردم   کتابامو
هم بود  ارشور ی دادم معلومه کتلت درست کرده چون گوجه و خ هیاپن گذاشتو چونمو بهش تک  یرو

 ریغ گهید یاومد هم بوها یم  یسوختن یچون هم بو یبد صی تشخ یتونستیواهلل از بوش که نم 
 ذاغ یازبو

 گرفته بود از دستش نگاه چه قدر بامزه شده خندم

 دور دور  برمتی م زهیامشب به عنوان جا یکرد شرفتیپ یکه حساب  دمی _از مشاورت شنماهان

 بهش نگاه کردم و با ذوق گفتم:  یخوشحال با

 کنم مگه نه؟ یخودم رانندگ  یذار ی_م

 خلوت باشن  ابونای که خ میری_آره ساعت دو م ماهان

 اپن گذاشت  یسفررو رو  یجد  یلیش نگاه کردم ماهان خگرد شده به  یچشما با

 بنداز  نویبرو ا ای _بماهان

 آخه  یا زهی چه جا نیتا دو درس بخونم ا  ییخواینکن حتما م تی_ ماهان اذ

 که هست   ین ی_همماهان
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پس بهتره   زنهیتا خوده صبح هم ازش اصرار کنم بازهم حرف خودشو م دونستمیم  دمیکش یپوف
 جوش نزنم  نقدریا

  یپام برداشتو رو یشدو بهش نگاه کردم ماهان با اخم لب تابو از رو جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
از کنارش بلند شدمو به  عیسر  ارمینتونستم دووم ب  گه یخودش گذاشتو نمره هامو چک کرد د یپا

  هیگر  ری م رفتم به کنج کمدم رفتمو زدم زسمت اتاق

جوابشو    ینطور یا دیکشی که داشت برام م یکه برام کرده بود اونهمه زحمت یرفت اونهمه خرج  آبروم
 ترازام خوب بود آخه شش هزااااار خدا چرااااا شهیشد؟منکه هم ینطور یا کهویدادم آخه چرا 

به سمتم   شمیم میقا نجایا شهیهم  دونستیم شدم ماهان که میکنج کمد قا  شتریاتاق باز شد ب دره
 با هق هق گفتم:  ستادی اومد با اخم روبه روم ا

 ماهان  خورمیدرس خوندم قسم م  یشد من حساب   ینطور یچرا ا  دونمی_به خدا نم

 نی پا  دهیبود ترازتو کش اد یهات ز ی_منف ماهان

درس نخوندم فکر   یچ ی من امروز ه کنهی فکر م نیخدا االن ا یا هیگر ری هم بستمو زدم ز یرو چشمامو
 کرده یگذار  هیمن سرما یرو یخودیفکر کنه که ب  دیکردم شا یگوش یباز کنهیم

  دیمن با دهی ع گهیماهان...من فقط شش ماهم مونده به کنکور دوماه د یدیزخمت کش  ی_بسه هرچ
من هنوز   نی اما بب سالنامه کار کنم  دیکنم خرداد با یجمع بند  دیبا بهشتیدرسامو تموم کرده باشم ارد

 عرضم ببخش ماهان  ی ب یل یدرسامو نتونستم تموم کنم من خ

 روم گرفت که باعث شد به دستش نگاه کنم هنوز اخماش توهم بود بغض کردم  یدستشو جلو ماهان

حتما   یناراحت باش دهیکش نیامشب ترازت پا  نکهیبه خاطر ا دیبلند شو...نبا روی _دستمو بگماهان
که کمکت کنه خودمم  زنمی بودن با مشاورت حرف م ادیز یل یخ  هاتیچون نمره منف  یکرد یدقت یب

 دهینشو خانوم زجر کش دیناام میماه وقت دار شیهستم پس پاشو ما ش 

حرفش اشکامو پاک کردمو دستشو گرفتم که باعث شد کمکم کنه از کنج کمد   نی ا دنیبا شن ناخواسته
 انداختم  نیا خجالت پا سرمو ب ستادمیروبه روش که ا امی ب رونیب

 بشه  شتریدستشو به سمت صورتم بردو اشکامو پاک کرد که باعث شد دوباره جوشش اشکام ب ماهان
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  یاز یحالو هوات عوض بشه فردا هم ن کمی  رونی نکن برو خودتو آماده کن ببرمت ب هی_گرماهان
   یدرس بخون  ستین

باال آوردو بهم نگاه کرد   شویکه کرده بود نگاه آب یاون اخم نیبهش نگاه کردم که ب میاشک یچشما با
 دیقلبم لرز  یاون ته مها یز یچ هی

  یحتما خسته شد یدرس خوند یل یمدت خ نی_اماهان

 جبران کنم  امویکسر دی_نه من خسته نشدم فردا با

از هم باز شدو بهم نگاه کرد دستمو باال آوردمو به سمت دستش که دو طرف   یاخماش کم  ماهان
 گذاشته بود بردمو گرفتمش  صورتم

 شمیمن خانوم دکتر م  دمیماهان بهت قول م  کنمی نم دتی_ناام

 ................... 

 ی سگ بد یدستوپام صدا ریجلو بندازمت ز  امینکن ب یحرف دهنتو بفهم کار  ی_هماهان

 عقب بردمش یکم ستادمویروبه روش ا هیبه سمتش رفتمو با گر عیسر

 _آروم باش توروخدا ماهان

اما   دمیترسیدرسته منم ازش م کردی وحشت م دنشیشده بود که آدم با د  یبرزخ افشیچنان ق ماهان
 کردی م کهیت  کهیفرهادو ت رفتویم  ینطور ی ا کردمی م یکار  هی دیبا

 داد زد:  تیتوهمو با عصبان   دیخودش اخماشو کش  نهیع فرهاد

 ؟ یبکن  یهر غلط یتون یم یتره و پولدار از من گنده  کلتیچون ه ی_فکر کردفرهاد

 بازوهاشو گرفتمو با هق هق گفتم:  عیسر یموهاش زد با نگران یتو یچنگ ماهان

 _جونه من آروم باش جونه من ماهان 

 به فرهاد نگاه کرد  شی برزخ یبهم نگاه کردو با چشما یعصب  ماهان
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 ام؟ یاز خجالتت در ب   ای رونیب  یر ی_مماهان

 رم ی نم  ییجا ادی _تا ترانه باهام ن فرهاد

برد دستشو باال بردو مشت    ورشی منو هل داد عقبو به سمت فرهاد  یحرکت ناگهان هیماهان با  کهوی
 وار یبه د دیگرفتو کوب شویقیتو دهنه فرهاد  دیکوب  یمحکم 

از   بلندتر یل یگنده بود قدشم خ  یل یخ  کلشیماهان ه کردمی وحشت داشتم به صحنه مقابلم نگاه م با
 کنه یصد در صد فرهادو له م دونستمیفرهاد بود م

 بردمو داد زدم:   زیخ  یبه سمت در خروج عیسر

 ومد؟ یشد؟پس چرا بهزاد ن  ی_الناز چ 

 گفت:  عیسر دهیترس یهم که معلوم بود کل الناز

 بهشون زنگ زدم گفتن االن خودشونو... یکل  دونمی_به خدا نمالناز

 ه؟ یصداها چ نیشده ترانه؟...ا ی_چ

 ه یگر ریزدم ز  دنشیبه سمت بهزاد برگشتم با د عیسر

 نکرده توروخدا  یقتل هیبرو تا ماهان   ای_ب

زور زد   یبه سمتشون رفتو کل عیصحنه مقابلش سر دنیاز کنارم رد شدو وارد اتاق شد با د  عیسر بهزاد
 اهانو از فرهاد جدا کنه تا تونست م

آخه   یزنــــی فک م یدار  یاون خودش صاحاب داره بعد ه گمیناموس دارم بهت م ی _د آخه بماهان
 یکشــــــــی تورو چه به اوووووون خجالت نم

به سمت فرهاد رفتم که با   عیمنم سر دیبه لباس ماهان کش یدور کرد دست یماهانو حساب یوقت  بهزاد
 که زد سره جام خشک شدم  ینعره ا

 ذام یزندت نم  ی_به حضرت عباس بهش دست بزن ماهان

 ؟ یپاره کرد ری _چته تو؟چرا باز زنجبهزاد
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با التماس به بهزاد نگاه کردم که به سمت فرهاد    دیموهاش زدو دور خودش چرخ یتو یچنگ ماهان
 بود   یباسشم خونرفت فرهاد صورتش غرق خون شده بودو ل 

 : دیهمون لحظه با خشم غر  کنمیم هیکه دارم گر افم یق دنیبه سمتمون برگشت که با د ماهان

 که نکشتمش  ؟هنوزیر ی گیآبغوره م ی_چته؟چرا دار ماهان

 _تمومش کن ماهان 

 _مگه من شروع کردم تا من تمومش کنم ماهان

 داد زد: یبلندتر  یصدا با

 مثل من باشن که بنشوننش سره جاش  ییکسا  دیه باحدشون چه قد دونن ینم ای _بعضماهان

 آمبوالنس خبر کن  هی_ترانه بهزاد

 ؟ یکن یکار  یتون ی_نم

 _نه فکر کنم استخون صورتش شکسته باشه بهزاد

جلو اومدو   ع یدراودرمو شماره آمبوالنسو گرفتم که همون لحظه ماهان سر لمویموبا  عیزده سر  وحشت
 از دستم گرفت  لمویموبا

 ی داشته باشه که براش آمبوالنس خبر کن ی_فکر نکنم باهات نسبتماهان

 دهیاحمق داره خون از دست م اریدر ن  یباز  وونهی_دبهزاد

 ی _خانم شاکر ماهان

 که داشت وارد اتاق شد یبا ترس الناز

 _بله؟الناز

 کالفه گفت:  ماهان

 د یآمبوالنس خبر کن هی_ماهان
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 االن  نی_چشم همالناز

  نشیبازو و س یعضله ها یکه تنش بود حساب  یمردونه ا دیاون لباس سف یسمت ماهان رفتم تو به
 د؟ ینترس  نایا دنیفرهاد با د یعن یبود  انینما

 منو... یاگه انجام بد ویکه گفت یز ی_ماهان آروم باش توروخدا...اون چ

   ارنیحرف برات در ب یمشت دهات  هی دمیمن اجازه نم نی_بب ماهان

 که فرهاد بتونه بشنوه ادامه داد:   یبلندتر طور  یصدا با

 دمشو بذاره رو کولش بره  دیبا گهی د دیکرده جواب ردشو شن  ی_خاستگار ماهان

به سمت صورتم آوردو اشکامو پاک    دیلرزیدستاش از شدت خشم م کهیدرحال  ستاد یروبه روم ا ماهان
 گفت:  یکرد با لحن آرومتر 

 ی درس بخون یتونینم  رهیگ ینکن بسه چشمات درد م هیگر گهی_دماهان

 پس زدمو با بغض گفتم:  دستاشو

 ش یزد ینزد که تو اونطور  ی_اون حرف بد

 توهم برد  دتر یاخماشو شد ماهان

 ؟یبد هید  دیبکنه چه قدر با تیازت شکا یدون ی_م بهزاد

 دمی االن هرچه قدر بخواد بهش م نیبکنه هم تی شکا ستیالزمم ن ستی_برام مهم نماهان

 زد  یکه داشت پوزخند یبا درد فرهاد

 دونه یم ؟داداششیهمش خونشون ؟چرایکارش یمگه تو چ ؟اصالیکشون یپولتو به رخم م ی_دار فرهاد

گرفتم که باعث   یبا التماس بازوشو دو دست سادمویش وابرد که همون لحظه جلو  زی دوباره خ ماهان
 کردیبا خشم داشت به فرهاد نگاه م  یول سهیشد وا

 نگو تمومش کن فرهاد  یز ی_چ بهزاد
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 ؟ یزن یبا کتک خوردن جا م  یدوست داشته باش روی کی_تمومش کنم؟تو فرهاد

بلند شدو    عیبرد اما بهزاد سر ورشیدفعه قبل کنار زدو به سمت فرهاد دوباره   نهیمنو ع  نباریا ماهان
 جلوشو گرفت  

 هیگر ری مبل داخل اتاق ماهان سقوط کردمو زدم ز یهم بستمو با هق هق رو یرو چشمامو

 ...................... 

 دعواشون شد؟ ی_سره چبهزاد

 چسبونده بودم گفتم:    نیماش شهیسرمو به ش کهی درحال یخستگ با

 _سره حرف حق 

 ترانه؟  هی_فرهاد کبهزاد

کارمند  هیری کرده بود پسر خوب و سربه ز یازم خاستگار  کهیخانومه همون نی_فرهاد پسره شه 
 مخابراته 

 اخماشو توهم برد  بهزاد

 بودم   دهیند یماهانو عصبان نقدری_تا حاال ابهزاد

 بدم کتکش زد یلی _به ناحق زد خ

 نکن   شو یطرفدار نقدریسخته توهم ا یل یمرد تحملش خ یکه فرهاد زده بود برا  یرف_خب ح بهزاد

 بهم بزنه  یبه سمتش برگشتم که باعث شد لبخند مهربون  سادیخونمون وا یکه جلو بهزاد

امروز   خوادی بخواب تا سردردت خوب بشه نم ری دوش بگ هیتو برو  ی نباش رفت یز ی_نگران چبهزاد
 ی درس بخون

 چه طوره؟ تایشمارو جبران کنم ب  یزحمتا  دی_فقط دوماهم مونده بهزاد با

   کنمیخونشون تو درساش کمکش م  رمی وقتا م یبعض کنهیداره تالش م  ی_اونم خوبه حساب بهزاد
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 دوباره درس بخونه  تایب  یبرات دعا کرده که مسبب شد  یلی_خاله خ 

 ه کرد زدو به روبه روش نگا  یلبخند بهزاد

 دوسش دارم  هی_زنه مهربون بهزاد

 _ببخش که زحمتت دادم 

 خواهر نداشتم از ماهانم نترس رفته خودشو آروم کنه   هیتوهم جا هیچه حرف نی_ابهزاد

 ادهیافتم  یم  شیکتک کار ادهی ی بشه وقت ری انداختم که باعث شد دوباره اشکام سراز نی پا سرمو
  یته دلم حساب  شدیباعث م  میبشه از طرف خیموبه تنم س شدیباعث م  زدیکه م  یوحشتناک یینعره ها

 کرده بود  یازم جانب دار  یضعف کنه چون کل

   رفتیآبرومون م یشرکت نبود وگرنه حساب ی_باس خوبه ساعت کار بهزاد

 نگاه کنم...داداشمو بگو هیتو درو همسا یمنو بگو...حاال چه طور  ی_آبرو

 دم یبه سرم گرفتو لرز دستمو

   یک شهیتموم م   یک ایدا_خ

نباش داداشت اصال بامن تو فقط دکتر    یز ینگران چ یکن ی بزرگش م یترانه تو خودت دار  نی_بب بهزاد
 شو 

 بهم بزنه  یبه سمتش برگشتم که باعث شد لبخند مهربون  دمویکش یپوف

هم گفتم اگه دکتر نشه   تایمنم به ب کشتتیم ی تو پزشک نش  یکه وقت ییاز کسا یکی _بهزاد
 رمش ی گینم

باهام   ینطور یداشت ا نکهیباحال بود از ا یل یخنده خودمم خندم گرفته بود اخه لحنش خ ری زد ز بعد
هم موفق  یخوشحال بودم چون تونسته بود تا حدود ی لیتا حالو هوامو عوض کنه خ  کردیم  یشوخ
 بشه

 ........... 
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 لرزه؟ ی_دستات چرا مماهان

برگشت خونه از   یآب خوردمو مشغوله غذا خوردنم شدم هنوز اخماش توهم بود وقت کمی یسخت به
بهتر شده بود هرچند معلوم بود هنوز   یلینسبت به عصر خ  تشیعصبان زانیترس سکته کردم اما م 

 دلخوره 

 ست ین یز ی_چ

 ؟ یترسی_ترانه تو از من مماهان

 شد  جادیتنم ا یتو  یفی چشماش لرزش خف دنیباال آوردمو بهش نگاه کردم با د سرمو

 ؟یدی شنیخودتو امروز م ینعره ها  ی_نترسم؟صدا

 اون پسره...  یتو بود؟برا ی_مگه براماهان

 به جونش؟تو از همون اول که الناز اومد تو   یفت یب  ینطور یا دیزد تو با  یحرف هی _بس کن ماهان اون 

   یبود یببر زخم  نهیتوهم ازهمون اول ع یدی اومده اخماتو کش ییگفت که فرهاد آقا  اتاق

 شه ینم داشیدوروبرا پ  نیا گهیجوابشو دادم د  یبحث مسخررو تموم کن نیترانه بهتره ا نی_بب ماهان

که  یفکر کرد  نیبه ا یزدیسرش داد م یداشت یوقت ؟یزدی کتکش م یداشت یوقت ی_به آبروم فکر کرد
ماهان من خودم خونواده دارم اگه به گوش داداشم  اره؟یسرم م  ییروز داداشم بفهمه چه بال هیاگه 

بهت   منکارو کرده؟ نیبهش بگم؟اصال بگم چرا ا یبوده چ  یکارو کرده ک نیبرسه بگه اون پسره که ا
 داداش تو  اریمه نهیع  یرتیغ یل یخ هیرت یگفته بودم داداشم غ

اما بغضمو قورت   دیغذا ول کرد لبام لرز یقاشق چنگالشو تو ودیتو موهاش کش یکالفه دست ماهان
 کردم با قاشق غذام بغضمو قورت بدم یدادم سع

 _غذاتو بخور ماهان 

 اخماش توهم بود بهم نگاه کرد کهیبدون توجه به حرفه من درحال  ماهان

 نه؟ ی_امروز درس نخوندماهان
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 شده بود آروم گفتم:  شتریلرزش تنم ب یکم  کهیدرحال 

 کرد ی درد م یلیه سرم خ _ن

 ؟ ی_االن بهتر ماهان

 کنمیفردا جبرانش م   دمیخواب  کمی _آره آخه 

 رون ی ب میبعدا برو مانتوتو تنت کن بر یجمعشون کن ظرفارم بذار برا  یشد ری_اگه سماهان

 ازدس ی _ساعت 

 داره  بیرفتنمون ع رونی نداره اما ب  یبی ساعت ع نیا ی_شام خوردنمون توماهان

 خونه  یاومد ریکار کنم تو د ی_خب من چ

 _برو ترانه باهام بحث نکن ماهان

 ؟ ی_آزمونم چ

 ی امروز درساشو نخوند یوقت  یبد یآزمون چ  الیخی _امشبو بماهان

آشپزخونه رفتم ظرفارو توش گذاشتم  نکیبشقاب غذامونو برداشتمو به سمت س دمویکش یپوف
خوشحال   یلیکمک حالم بود خ  نقدر یا نکهیاپن گذاشت از ا یرو الرویوسا هیماهانم هم بلند شدو بق

نازو نعمت   یو تو کردی مثل ماهان که خدمتکار جلو دستش کار م یبودم به خصوص پسر پولدار 
 کرد یم  یزندگ

 کن  یندارم خودت رانندگ یماهان_برو زودتر خودتو آماده کن امشب حوصله رانندگ

  یبا ذوق به سمت اتاقم رفتم تا خودمو آماده کنم عاشقه رانندگ رونی روشو ازم گرفتو رفت ب ماهان
 نی دوبارم با ماش یماهان دستم راه افتاده بود حت دیبا پرا یدوسش داشتم حساب  یل یبودم خ

 کرده بود یرانندگ سشیجنس
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کردن شدم به اطراف اتاقم که پر بود از کتاب و  شیآرا  الیخ یبه خودم نگاه کردم ب نهی آ یتو یکم
سمت   هیبرام پوست کنده بود  شبیبود که ماهان د  ومیسمت ظرف م هیجزوه و برگه نگاه کردم  

 سمتم لب تاب و هدفونم هیتبلت ماهان   مویهندزفر

 چه قدر اتاقم شلخته شده پوف

چندبارهم پشت سرهم ده  ید حتنه هزار رفته بو یدرس خونده بودم ترازام باال یمدت حساب نیا
ماهان بودم اگه اونو کمکاش   ونیمد شترشویبودم هرچند ب دوارمیبه خودم ام  یلیهزار هم شدم خ 

 شدم یموفق نم یطور  نینبود من ا

کنه  ی سع  دیفقط با فرستتشیم شهیاگه دانشگاه آزاد هم قبول م یگفته بود که حت تایبه ب بهزاد
 هیکه حق نداره بره پرستار یبره اما تنها رشته ا ذارهیدندون هم م ارهیب  یپزشک

به اون رشته نشون  یرغبت ادیبهزاد ز دیدیم یهم وقت تا یاومد ب یخوشش نم  یاز پرستار  ادی ز بهزاد
 بود  یپزشک  یگرفت اگرم آوردش اصرار نکنه هرچند هردوتامون تالشمون فقط برا میتصم دهینم

زرد رنگش   سیجنس دنیبود برگشتم که با د نشی ماش شهیکه هم  ییکه بستم به سمت جا درو
 اومد نشیماش  نیبا ا نیخدا باز ا یچشمام گرد شد ا

 به سمت دره راننده پرواز کردمو سوار شدم  یکه سمت شاگرد نشسته با خوشحال  دمید

 گرفته و چشماشو بسته  شیشونی با اخم دستشو به پ دمیسمتش برگشتم د به

 ماهان؟ کنهی _سرت درد م

 شمیخوب م فتی _نه راه بماهان

پدال گاز فشار دادمو فرمونو چرخوندم ماهان  یپامو رو اطیروشن شدنو که فشار دادم با احت دکمه
 چسبوندو چشماشو بست   یکوچه تنگ شدو سرشو به پشت الیخیهم ب

حالتش نداد فقط   یتو یر ییرو ترمز اما اون تغ  زدم یحالت ماهان هول کردم ناگهان  نیا دنید با
 گفت: 

 شد؟  ی_چماهان
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 ی کن  میراهنما دیبا وونه ید ترسمیمن م ینطور ی_نخواب ماهان...ا

 چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد   ماهان

 کنارتم؟ شهیمن هم ؟مگهی ترسیم ی_از چماهان

مدت به ماهان وابسته  نینه خدا من ا یوا  دیلرز کهویماهان کنارم نباشه قلبم  نکهیاز فکر ا ناخواسته
 که نباشه یچ  یعنیشدم 

   یکنیدستو پاتو گم م کمیخوب شده فقط  تی _تو رانندگماهان

 نیبه ا  نیاونم ماش واریبمالم به د ترسمیتنگه م کمی  نجایا شیدادیبهم م  ابونی سره خ شهی_هم
 رو ی گرون

خوده   یر ی بگ ادیتا  یچندبار بمال   دیدرضمن با یتنگ هم عبور کن یکه از جاها ی ر یبگ  ادی دی_باماهان
 گرفتم  ادیتا  دم یمال  نیماش  یمن کل

 دستشو به سمت دکمه استارت بردو فشارش داد دمیگرد شده به سمتش برگشتم که د یچشما با

 ست ین یترانه کار سخت  فتی _راه بماهان

  نیخوشحال نبودم برعکس ناراحت بودم  آخه با ا ارم یم  نشیبه سر ماش یبراش مهم نبود چ نکهیا از
 به بودنش عادت کنم   یحت ایبهش وابسته بشم   شتریمن ب شدیکاراش باعث م

پدال گاز فشار دادم ماهان هم دستشو به سمت فرمون آوردو همراهم  یرو  اطیدوباره با احت پامو
 چرخوند  

 شارش بده نترس من کنارتمف شتریب  کمی_ماهان

که اونقدر دلم گرم شد که اصال از   یازم باال رفت طور   یبی جملش اعتماد به نفس عج نیا دنیشن از
 بمالمش نگران نبودم نکهیا

 وونه ید ی_المپ جلوتو خاموش کردماهان
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کرد  یدکمه فرمونش روشن کردم اونم تک خنده مردونه ا یگرفته بود المپ جلورو با لمس رو خندم
بهم  خواستیکارش م نیکرد معلوم بود فقط با ا ینم یکار  چیفرمون بود اما ه یهنوز دستش رو

  اهانگرفتم وجود گرم م ادی یشد که من رانندگ  ینطور ی هم فتهیب  یاتفاق  ذارهیبفهمونه که کنارمه و نم 
 بشه ختهیجهان به دلم ر  تینترس من هستم امن گهیمکنارمه و  یوقت شدیبود که باعث م

فرمون برداشت سرعتمو باال بردم که ماهان هم  یماهان دستشو از رو  میاومد رونیکوچه که ب از
 شد  رهی زدو به روبه روش خ یلبخند محو

 م؟ ی_خب جناب کجا بر

 _فرمون دست شماس بانو ماهان

 م؟ یبخور وهیآبم می_بر

 لبخند محوش پررنگ تر شد  ماهان

 ؟یچه طور  ییایتالیا ی _بهتر...با بستنماهان

بلند شد باعث   نیماش  یخنده مردونش تو یکه صدا دمیکش یاز خوشحال  یفی خف  غیج  یخوشحال با
 بشه   شتریدلم ب یتو یو خوش  جانیشد ه

ماهان کنارمه  مثل   یمرد دمیدیم ینداشتم چون وقت یترس نایاز ماش  روندمویم  ابونی خ یسرعت تو با
 گمیمنم که به ترس م نیمن راحته ماهان که باشه ا الیبترسم؟اونکه هست خ یز یاز چ  دیچرا با
 بترس 

سرمون کنار بره و فشار   یسقف رو شدیکه باعث م  یباال شهر تهران شدم دکمه ا ابونیوارد خ یوقت
ماهان   دمیسرعتمو باالتر بردم اما د کردی م شتریب اقموی ذوق و اشت  خوردیدادم باد که به صورتمون م

 کارش گرفتم حتما بهم اعتماد داشت  نیاز ا یخاص  تینداد حس امن یتذکر  چیه

 دیکش یفدوشم ماهان که متوجه شد پو یرو فتهیسرم ب  یباعث شد شالم از رو دیوزیکه م یباد
من   میاون براش مهم نبود من چرا برام مهم باشه از طرف یولش کردم وقت   نطورینداد منم هم یتیاهم

 افتاد ی سرم م یباز از رو کردمیهرچه قدرم سرم م
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به نشونه تاسف تکون داد خودشو به سمتم کش آوردو   یسر  کنمینم  یبهش توجه  دید یوقت ماهان
از پشت   دی چی شالمو باز کردمو دور گردنم پ ینکرد چون به سخت اکتفا  نیسرم نشوند به هم یشالو رو

 خندم باال بره  یگرش زد که باعث شد صدا

 شونه   یسره نه رو یرو  یبرا ی_روسر ماهان

 افته  ی_االن باز م

 ...ای زنمی محکمتر از پشت گرش م کنمیدوباره سرت م  ای میدو راه دار  ینطور ی_خب اماهان

 د یکش موی نیو ب  دیسمتش برگشتم که خند به

 یدی_روتو کن اونور االن به کشتنمون مماهان

 ؟ یچ ای_

 موهاتو بچسبه  یکه خودش دو دست ارمی سرش م  ییچنان بال ای_ماهان

و کالفه   یعصبان گهیلبخند محو به سمت جلو برگشتم چه قدر خوبه که د هی ازش گرفتمو با  نگامو
جوش آورده    یباعث شده بود کلش که حساب  خوردیکه داشت به صورتش م ییانگار اونم هوا ستین

 بود سرد بشه خخخخ 

 به اطراف نگاه کرد و گفت:  یماهان کم شدمیچاراه م کی تر آوردم چون داشتم نزد  نیپا کمی  سرعتمو

 _نگران نباش سرعتتو ببر باال ماهان

 میشیم مهی_آخه چراغ قرمزه جر

 نداره یاالن شبه چراغ قرمز معن میاز طرف سمیاحوصله ندارم و  ستی_مهم نماهان

 رن یم  راژیکه همشون بچه پولدارنو و ابونیخ نیا ینه برا یول  دونمی_م

گفتمو سرعتمو باالتر بردم هرلحظه ضربان قلبم باال   یمطمئنه منم بسم الله نقدریماهان ا دمید یوقت
   دادمیاز دست م نویمن کنترل ماش ینطور یا ادیب  نیماش هی کهو ی دمی ترسیچون م  رفتی تر م

 پس نگران نباش  یهم اومد تو رد ینی _ماشماهان
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فرمون بود آورد   یکه نگرانم دستشو به سمت دستم که رو دیلحظه ماهان احساس کردم فهم هی یبرا
دستشو  یگرما یحواسش به اطراف بود دستمو گرفت وقت  کهیبهم نگاه بکنه درحال  نکهیبدون ا

 ت یازم باال رفت حس امن نی ری زدمو دوباره همون حس ش  یاسته لبخند محواحساس کردم ناخو

 دستامو بردم توهوا یفرمونو ول کردمو با خوشحال  م یچهار راه که رد شد از

 _هوراااااااااااااااا 

 به سمت مخالف من برگشت فرمونو گرفتمو به سمت پاتوقمون روندم  دویهم خند ماهان

سرمون سبز بشه سرعتمو   یماهان سقفو زد که باعث شد سقف باال میکه شد  یفروش  یبستن  کینزد
 ساد یوا یمانند غیج  یترمز که با صدا یماهان پامو محکم گذاشتم رو نهی آوردمو ع نیپا

 کمربندشو باز کرد  دویکه اونم خند دم یذوق خند با

 ؟ی_فاز شوماخرو برداشتماهان

 ه ی_نه فاز شمارو برداشتم شوماخر خره ک

به نشونه تاسف   یسر  دویبهش بزنم که خند  ینگاه خاص بهم کرد که باعث شد چشمک هی ماهان
 تکون داد 

و خالقانه  نی اکالس تراز ب یکی  نجای ا میحرکت کرد  یبه سمت خانه بستن مویشد ادهی پ نی از ماش باهم
  یو هم حت شونیداخل ونیدکوراس نشیهم چ یتهران بود چون حساب یبود که تو  ییجاها نیتر

 سفارشا تک بود  نیتزئ 

 رفتمو پشتش نشستم   کردی م تیکه ماهان منو به سمتش هدا  یصندل   زوی سمت م به

 بازه  نجایا یساعت  نیهمچ هی ی _چه قدر خوب که تو

 چه قدر شلوغه نی_بب ماهان

دخترا   نی ا دونمیپولدار بودن نوچ نوچ نوچ من نم  ینگاه کردم همشون دختر پسرا یاطراف کم  به
 رون؟ ی از شب اومدن ب یساعت  نیهمچ هی ی خونواده ندارن که تو
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ماهان که دوست   کنمی من فرق م ری...نخ یینجایبه خودم نگاه کردم وا ترانه توهم که خودت ا  کهوی
 خواهربرادر باشن  اینامزد  دیطرفن باهم شا نایا یدونیکجا م ...از ستیپسرم ن 

  یصندل یلحظه خودمو رو  هی یدادم دست از کلکل کردن با خودم بردارمو از فضا لذت ببرم برا حیترج 
 داد هیتک  شیرها کردمو به پشت

 تنگ شده بود نجایا یخدا چه قدر دلم برا ی_وا

 اوردمت یم  یگفتی_خب مماهان

 تا نخنده  دیبه لباش کش ینگاه منظوردار بهش انداختم که دست هی

 نجامیاالنشم معجزش که من ا نیهم  یاوردی_آره جونه خودت منو م

 نجا یا م یایهرشب بعد از شام ب  دمیبهت قول م  ی_کنکورتو که دادماهان

 ه؟ی چ نظرت رهیکه شکمامون درد بگ میبخور یاونقدر بستن نجایا میایشام ب  یشب برا هی_نه 

 با تعجب بهم نگاه کرد   ینگاه تخس ول هیبا  ماهان

 ؟ یبستن ای خواد ی_دل درد مماهان

 گفتم:  طنتی زدمو با ش   یچشمک

 _هردوش 

 یلباشو برام کجو کوله کرد چشم از ماهان گرفتمو به دختر پسرا دویخودشم خند  دمیخند  زیر  زیر بعد
 زدنی نگاه کردم همشون لبخند رو لباشون بودو داشتن باهم حرف م گهید

 اد؟ یپسره چرا نم نی_ا

  ارهیب  رویشگیهمون هم دی که با دونهیتکون داد خودش م ی_چشمش بهمون افتاد سر ماهان

 ن دادم به نشونه باشه تکو یگرفته بود سر  خندم
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نه  یکار کنه وا یچ خوادیم دونستمینگران شدم م  کمی  نترنتیا یدراوردو رفت تو لشویموبا ماهان
هم امون    نجایا ری نخ دمیبه سمتم گرفت فهم   لویموبا یاما وقت  کنمی امشب خواهش م هی نیخدا هم

 ندارم 

 : دم یپرس  خوردمیم موی داشتم بستن  کهیدرحال 

 بود؟  یچ یانرژ  یستگ ی_ماهان فرمول پا

 یدیآزمون م یتو دار  دونمی_من نمماهان

 مظلوم کردم  یحساب افموی باال آوردمو بهش نگاه کردم ق سرمو

 رفته  ادمیسوالو بلدم حل  کنم فقط االن فرمولش   نیا کنمی _خواهش م

بهش    یفرمولو بهم گفت با ذوق چشمک یوقت رهی بهم رفت که باعث شد خندم بگ یچشم غره ا ماهان
 زدمو گفتم: 

 ی عشق خودم ولی_ا

ماهان عکس العملش   نمیکه زدم چشمام گرد شد با تعجب سرمو باال آوردم بب  یخودم از حرف   کهوی
سرخ شدمو  یحساب   کنهیلبشه و داره به اطراف نگاه م یکاره رو مهیلبخند ن  هی دمیبوده که د یچ

 کردم حواسمو به آزمونم بدم   یسع

 تاس یب نمیا ؟مگهی بود بهش گفت یچ نی ؟ایکشی دختره زبون دراز تو خجالت نم آخه

 برداشت نکرده باشه  یا گهیحرفمو به منظور د دوارمیخدا ام یا

............................... 

  نکهیبدون ا دمیبه سمتش برگشتم که د  نیبرگشته خونه به خاطرهم  دمیکه شد فهم نیباال پا   تخت
  دهیتخت خواب  یلباساشو عوض کنه پشت بهم رو

به   یاز ین گهیبودمو پاک کردم چون االن همه کسم کنارم بود د ختهی ر یکس  یب یه از روک ییاشکا
 ی به نگران یاز ین  یحت  اینبود  دنیترس
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که از شدت   یینخورد همونطور که پشتش بهم بود با صدا یبازوش گذاشتم اما تکون  یرو دستمو
 گفتم:  دیلرزیبغض م

 خونه ماهانم؟  یبرگشت رید ترسه؟چرا یزنت لوسه شبا م یدون ی_مگه تو نم

 باهام حرف بزنه و خستس گفت:  ادی انگار اصال خوشش نم یبا لحن سرد ماهان

 بخواب   ری_االن حوصلتو ندارم ترانه بگماهان

  

  

 ؟ یگردی_به سمتم برنم

 بخواب ترانه...خستم ری _بگماهان

خراب   یکه کار کم  شدمیوقات اون آخرا باعث ما یکردم صدام نلرزه موفق هم شدم اما خب گاه یسع
 بشه

که به اندازه جونم دوسش   یکس هیچ  یدونیخسته تر آخه م یل یخسته تر از تو خ  ی_منم خستم حت
درمون منه   کهی اون ستمینفسه منه من نفسش ن کهیاون خوادی منو نم خوامویم کهی دارم دوسم نداره اون

ماهانه   انرومن ماهانه ترانه زدم برات اما تو تر ستمیاون ن ماهانه منه من ترانه کهی من درد اونم اون
 ی پس زد

 ؟ یگیم  یبرام جمالت فلسف  یدار  ی_نصف شب ماهان

 یموهاش بود برداشته بشه وقت یحرکت به سمتم برگشت که باعث شد دستم که تو هیبا  ماهان
که قرار بود داداشم باشه شد شوهرم    یکس دیبار هزارم قلبم لرز یافتاد برا شی آب ینگاهم تو چشما

عوض   قشوی قرار بود شوهرم بشه شد داداشم چه قدر چرخش روزگار بامزه بود چه قدر زود سل کهیاون
 کرد یآدمارو باهم جابه جا م  هیجا کردویم

  ظیبود که باعث شد اخماش غل  نی نگاهش پا کمیبا اخم بهم نگاه کرد  دمیتر کش نیخودمو پا  کمی
 چنگش زدم   دمویمالفرو باالتر کش   نیخاطرهم تر بشه به 
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 ؟ ی_ساعت دوهه تو خواب ندار ماهان

به سمت چونه مردونش بردم که عاشقش بودم آروم چند ضربه بهش زدمو   یاشارمو به آروم  انگشت
  ینگام رو کهی درحال  کردمیم شی انگار داشتم خط خط  ییطورا هیبا انگشت اشاره نوازشش کردم 

 چونش بود آروم گفتم: 

  یعنیآرامش  یعن یخوابمه نباشه منم خواب ندارم خواب   هیکه ما یکس ی_ساعت هرچند که باشه وقت
آرامش برام نموند   دمیترس یو آدماش و اتفاقاتش تو کنارم نبود ایدن نیدور شدن از ا یعنیسکوت 

 ی که آرامش پمپاژ کن یآخه تو نبود

 نبودم  شتیشبا پ یبعض  دیشا یعادت کن   دیشد توهم با ریکار داشتم د کمی_ماهان

دستمو به سمت   یخاص  تیبا مظلوم دمویباال کش  موین یب  نیپا  دیگوشه چشمم چکقطره اشک از  هی
 اونجا کردم  امویپهنو مردونش بردمو ادامه خط خط نهیقفسه س

 مگه نه؟ ی_خب اون وقت منم اون شبا خواب ندارم...دروغ گفت 

شد  هم بستو روشو ازم گرفت که باعث  یافتاد چشماشو محکم رو افمیچشمش به ق یوقت ماهان
 یبا دو دست نباریا عیبشن دستمو پس زد خواست دوباره پشت کنه که سر ری سراز شتر یاشکام ب

 مانعش شدم 

 ماهان  کنمی پس پشت نکن خواهش م  ترسمیمن م یکن ی _نه توروخدا بهم پشت نکن تو که پشت م

 خوابمی که کنارت م نمیهم یبود  نایهمه ا ی فرق کرده خودت باعث و بان زایچ  یلی_ترانه خ ماهان
 یقانع باش تا از دستش نداد نیپس به هم هیلیخودش خ

  یز ی ناچ زی از حضور تو چ خوامیکل وجودتو م خوامیمن از بودن تو نصفشو نم ستمیمن قانع ن  ی_ول
حداقل به سمتم برگرد   یکن ی نم نکارویا یبغلم کن  دیبا یاالن کنارم  نکهیا خوامی م  زوی همه چ خوامینم

 ی لعنت  ترسمیم یفهمیبخواب برگرد چرا نم 

خودم جمع شدمو شروع کردم به هق  یبا هق هق ولش کردمو گوشه تخت تو گردهیبرنم دمید یوقت
به خصوص االن که دوسش  ادیز یل یبرام سخت بود خ  یل ینداشتم خ هاشویسرد  نیهق کردن تحمل ا

 برادر  هیوان همسر نه داشتم االن که عاشقش شده بودم به عن
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کارم   نیا دنی پتو دراوردم با د  ریسرمو از ز تیبا مظلوم  نی کردم به سمتم برگشت به خاطرهم  احساس
زدم به سمتش    ینیلبخند محو غمگ ختمیریکه م ییاشکا  نیبهم رفت که ناخواسته ب یچشم غره ا
بشمو بازوهاشو    کیش نزدتونستم به کهی که پسم نزنه اما همن کردمینخورد خدا خدا م یرفتم تکون 

بازوهاش جا دادم بعد  نیخودمو ب  دمویکش یفی خف  غیج  یاز هم باز کنم از شدت خوشحال یکم
خوب بود    نجایشکرت چه قدر ا ای خدا یدستشو دور خودم چفت کردمو با آرامش چشمامو بستم وا

 خدا   ش ی چه قدر گرم بود آخ

 با اخم آروم گفت:  ماهان

 ؟ یلباسا تنت کرد نی_باز از اماهان

 _برم عوضش کنم؟ 

 _آره ماهان

 دوباره برگردم تو بغلت؟  یعوضش کردم بذار  یدی_قول م

  

  عیدر باز شدو سر کهویورقه زدم که  هی یواشکیباال رفته بود   یضربان قلبم حساب کهی استرس درحال با
 کردم  میکتابو پشتم قا

 مشکوک بهم نگاه کرد  ماهان

 ؟یکردیکار م یچ ی_داشتماهان

 ی چ ی_ه

 تو  ادی االن درو باز کنه ب دیچرا با نیخدا ا یبه دستام که برده بودم پشتم نگاه کرد ا ماهان

 ؟یکرد می پشتت قا ی_چماهان

 ی چ ی_ه

 دستاتو  نمی_بب ماهان
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 گه ید ستی ن یچیه گمی نکن ماهان م  تی_اذ

  یعنیقانع شد؟ یزود نیبه نشونه باشه تکون داد که باعث شد چشمام گرد بشه وا به ا یسر  ماهان
 دونستم ینم ولیشده بود؟ا یپسرخوب  نقدریا

  نکهیباز کردم هم  ستمویز یکتاب جمع بند  دمویکش یراحت پوف  الی اتاق که بسته شد با خ دره
اتفاق افتاد نتوسنتم  نیا یناگهان  یل یدر باز شد که چون خ کهویخواستم دوباره شروع کنم به خوندن 

 اونقدر هول کردم که کتاب از دستم افتاد نی بکنم به خاطرهم  یکار 

 ابروشو باال داد هیکه از دستم افتاده بود نگاه کرد  یبه کتاب  ماهان

 کار درسته؟ چی_هماهان

 با حرص نشستم کتابمو برداشتمو بستمش  دمویکش یپوف

 کردمی _داشتم مرتبشون م

 رونیب  ای_آره جونه خودت بلندشو ب ماهان

 باشم  نجای_بذار ا

 تو ظرر داره پره از سم یاتاق برا نیا شهی_نمماهان

 اطراف اتاقم نگاه کردم پر بود از کتاب و جزوه  به

 شهی_دلم براشون تنگ م 

 _بهتره که تنگ نشه ماهان

 گفتم:  یبه سخت  مردمیاز شدت استرس داشتم م کهیال درح

 ؟ ی_اگه خرابش کنم چ

 راحت   التیتو خ میکن ینباش منو بهزاد درستش م  ؟نگرانیگی_جوجه فردارو م ماهان
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سربه سرم بذاره تا فراموش کنم که فردا کنکور دارم ماهان امروز اصال اجازه نداده  خوادیم دونستمیم
روز قبل از کنکور درس    ستین یاز ی م گفته بود که من کامال آمادم نبود که درس بخونم مشاورمم به

به   ردمفراموش ک  رویزایچ هی  کردمی اما من همش احساس م شمیآشفته م  شتریب  ینطور یبخونم ا
  شدی م دایسرو کله آقا پ کهوی  رمی اومدم کتابو دستم بگ یتا م نیخاطرهم

 خراب بشه یهمه چ ترسمیفردا گند بزنم م ترسمیقبول نشم م ترسمیماهان م  ترسمی_من م

زانوهاش مقابلم خم شد دستشو به سمت چونم بردو طبق عادتش به   یبه سمتم اومدو رو ماهان
 به چونم داد   یفی سمت خودش برگردوند فشار خف

اتاق   نیا یو با شهامت و تو ی دختر قو هی اوردمیبار ن فیدختر ضع هینه ماه  نیا ی_من توماهان
 ؟ یچ یعنی  یفهمی م مپرورش داد

 ماهان  ترسمیم یل ی_خ

و چهارساعت فقط شش   ستیکله ب یبه خودت بگو که من نه ماه تو  یبترس یی خوای م ی_وقتماهان
به   تیموفق  یبرا یروز ی پ یتالش نکردم که ببازم اومدم برا نهمهیبه خودت بگو که ا دمیساعت خواب

   ستیبرد کنارم ن  یپشتمه که تا تهش هست فقط تو یکیبزن بگو من   بیخودت نه

 شد  ری لباش اشکام سراز یلبخند رو دنینگاه کردم که با د  بهش

 ی...نه تومارستانیب  یتنم کنم تو درویکه ماهان برام خر یفرم ی ونی_بهش بگو من حقمه که اون ماهان
  دیاون تو بمونه با دیااون جعبس نه ب  یکه تو  یزرشک ی بهش محکم بگو گوش  اهامیرو یاتاقم نه تو

 رو گردنم  ادیب

  یبه سمتم اومد به آروم شتریآرامش بخشش به هق هق کردن افتاده بودم ماهان ب یحرفا دنیشن  با
 بازوش گذاشتو دستشو دورم حلقه کرد یرو یدستشو دورم حلقه کردو بغلم کرد سرمو به اروم

 : کردگفت یآروم نوازشش م  بردوی موهام فرو م یاز دستاشو تو یکی  کهیدرحال 

 یکرد تمیاگه ماهان بفهمه اذ ی من بش یها یمانع خوشبخت  یکنی_به ترست بگو تو غلط مماهان
 جمله معروفه ماهانه  نیکنه ا تی حق نداره منو اذ چکسی ه کنهی م چارتیب

 هم بستم دستام ناخواسته دورش حلقه شد   یرو چشمامو
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چه   نمیه جلوت قرار گرفت به خودت بگو ترانه خانوم ببدفترچ یسره جلسه وقت ی_فردا که رفتماهان
 گمیم ی که چ  یفهمیرو دستمون باد بکنه ترانه م  یزرشک یو گوش  دیسف  فرمی ونیاون  دینبا یکن یم

 وقت   چیه  رشیازم نگ اینرم آروم مردونه خدا دیبه نشونه آره تکون دادم که خند سرمو

 که خدام پناهت باشه   کنمیدعا م ی_من تا آخرش پشتتم خدامونم هست من امشب حساب ماهان

 _ماهان اگه من قبول نشم... 

 سکوت باال برد *"آروم گفت:  یدستشو به معنا ماهان

هم وجود   ی...دوم قبول نشم کی منو تو وجود نداره  ی برا یبشنوم...اگه ا خوامی_ششش نمماهان
 ؟ ییخوای م یو کبود بش اهیتوسط منو بهزاد س ییخوای ...توکه نمیقبول ش دی چون تو با زمی نداره عز

   نیکردمو سرمو انداختم پا یآروم  خنده

  ییها ریاون کفگ ادهی ادیز  یلیخ یدیکش یادی _به خاطر داداشتم که شده قبول شو تو زحمت زماهان
 ادی داشتن نذار بدترش سرت ب ینره چه درد ادتی هایاون پس کله ا ای یخوردیکه ازم م

 دم یبه بازوش زدمو خند یآروم  مشت

 شعور ی_ب

فقط   یچیچه قدر خوبه به ه یقبول ش نکهیفکر به ا یحت  یندار  یالی فکرو خ چی _امشب حق هماهان
 هم بذارو بخواب یآروم چشماتو رو

 _باشه 

بهش کمک کردم جامو که انداخت با   بلند شد از تو کمد تشک و بالشمو دراورد منم بلند شدمو ماهان
 بهش نگاه کردم  یلبخند خجوالنه ا

 _دستت درد نکنه 

 _بخواب ماهان

 _مسواک نزدم 
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 ست ی _امشب مهم نماهان

خودم ماهان به سمت المپ اتاق رفتو خاموشش   یرو دمیبالش گذاشتمو پتورو کش  یسرمو رو ناچارا
 به سمتم اومد  دمیگرد شده د یچشما گفتنش بودم تا جوابشو بدم اما با ری کرد منتظر شب بخ

 ادیماهان چرا داره به سمتم م نمیسرم اومد فقط کنجکاو بودم بب یتو ی نه فکر بد دمیترس نه

مشغوله   دویباالتر کش  یموهام بردو آروم نوازشش کرد پتورو کم  یکنارم نشست دستشو تو ماهان
 نوازش کردنم شد 

خوندم    ییالال دمیشا زنمی برات حرف م یکه بخواب کنمی نوازشت م مونمویم  نجایا ی_اونقدر ماهان
 ی بخواب الی با فکروخ  خوامینم

 ماهان ی_ممنون که هست

 شدم  یکه غرق خوش  دیسرمو بوس یزد خم شدو آروم رو  یلبخند مردونه ا  ماهان

 چشماموبستم یصداش با آرامش خاص دنیشن  با

 من ی برا  هاتی_دلتنگماهان

 خورم یغمترو م خودم

 تورو  ذارمینم  نهات

 برم ی از تو دل نم من

 شونه هام بذار   یرو سر

 کن به من هیهد درداتو

 صبور تو منم  سنگ

 کن به من  هیو تک  ایب
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زد دستشو به  یسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که لبخند محو مردونه ا یسکوت کرد به آروم ماهان
 نوازشش کرد و ادامه داد:  یسمت موهام بردو به آروم

 

 گاهتم  هیتک من

 همراهتم اروی

 آهتم درمون

 

 گرمو آرامشبخشش تمرکز کردم  یصدا یرو   شتریهم فشار دادمو ب یرو  شتریب چشمامو

 

 منو  یکه دار  یوقت تا

 نخور  زویچ چیه غصه

 مثل کوه پشت توام من

 آرزوهات دل نبر  از

 ی تون یهستم م یوقت تا

 یبرس ییخوای م یهرچ به

 تو  یدارم فدا یهرچ

 ی تو مثل نفس برام

 

واقعا تحت    شدیبود باعث م  نیهم بستم صداش چه قدر آرومو دلنش یرو  یبا آرامش خاص چشمامو
   رمیقرار بگ ریتاث
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 ماهان برام نامفهوم  یتر شد و صدا نیهم سنگ یکم چشمام رو کم

............................... 

 ؟ی بر ی _منو با خودت نم

بدون توجه به سوالم با عطرش دوش گرفت بغض کردم    کردیداشت کتشو مرتب م کهی درحال ماهان
  شهیمثل هم

به خودش   یکه حساب دنشیگرونشو دور مچش بست و عقب گرد کرد با د یساعت مچ  ماهان
 شده  پی کن چه قدر خوشت خدا نگاش یضعف کردم وا یبود حساب  دهیرس

سمت   هیبهم نگاه نکرد با اخم نگاهش   سادمیجلوش وا  عیخواست از کنارم رد بشه اما سر ماهان
 بود گهید

 کنمی_منم ببر خواهش م 

 ی مونی جا م   نی_تو همماهان

 کردم پسش بزنم یمحکمتر شد اما همش سع بغضم

 زود آماده بشم  دمی_قول م

 شده  رمی_برو کنار ترانه دماهان

 بذار منم باشم  شونهی_سالگرد نامزد

 صدام باال بره؟  ییخوای_باز مماهان

 گفتم:  یدلخور  با

 ره؟ ی_فقط صدات باال م 

  ری از قبل سراز شتریرفت اشکام ب رونیحرکت منو پس زدو از اتاق ب  هیبا  دیکش یپوف یعصب  ماهان
 بگو  ارویمه یوا شدمیخونوادش رودرو م با یچه جور  برد؟اصالی شدن حق داشت منو کجا م
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خودم   یکه خودم دلم برا یبا لحن مظلوم رونی خواست از در بره ب  نکهیهم  دمیبه سمتش دو فورا
 سوخت گفتم: 

 ...خوش بگذره ی_شب زود برگرد

صورتم گذاشتمو از ته دلم زار زدم اونقدر زجه زدم   یمبل سقوط کردم دستمو جلو یکه بسته شد رو در
 شدم  هوشی ب یک  دمیکه نفهم 

 شدم ماهان با اخم نگاهشو به سمتم آورد   خیمبل س یوحشت زده رو   عیبسته شدن در سر یصدا با

 هنوز؟ یدی_نخواب ماهان

 بلند شدمو به سمتش رفتم ناخواسته محکم بغلش کردمو سرمو بهش چسبوندم  عیسر

 ماهان ی_چه قدر خوب شد که اومد

 ام؟ی_مگه قرار بود ن ماهان

 ی مامانت بمون شی پ دم یترسی_م

چسبونده بودم   نشیتوهم همونطور که بغلش کرده بودمو چونمو به قفسه س دیاخماشو کش ماهان
 بهش نگاه کردم 

  یل یخ نمشون؟آخهیبب   یو بهزاد خوشگل شده بودن نه؟باهاشون عکس گرفت تای_مامانت خوب بود؟ب
 دلم براشون تنگ شده 

ندادم   یتیز خودش جدا کرد باز قلبم زخم خورد اما اهمحوصله منو ا یدستشو به سمتم آوردو ب  ماهان
 همراهش از پله ها باال رفتم

 ؟ یگفت  کی_از طرف من بهشون تبر

 _آره ماهان

 ومدم؟ی_نگفتن چرا من ن

 گفت:  یزدو به سمتم برگشت با لحن طعنه دار  یپوزخند ماهان
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 ی چرا حضور ندار   دوننیچون همه م دی نپرس  ی_نه کسماهان

   نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

که  یکه با اون گند یهرچند فکر نکنم اونقدر پرو باش ی هست یخونه زندان  نیا یتو گهی_تو دماهان
 ی ظاهر بش ییروت بشه جا یزد

 گفتم:  یاز کنارم رد شدو به سمت اتاقش رفت به سخت ماهان

 دونهینم یبا خاله کس تایجز مامانو بهزادو ب  ی_ول

 ؟ یبه اونا نگاه بکن  شهی_روت مماهان

به عقب برگردم تا   تونستمیشدن کاش م ری از قبل سراز شتریانداختم اشکام هرلحظه ب نی پا سرمو
 که دوسش داشتم ینجات جون کس  میتصم  یحت  رویبدم همه چ  رییتغ  رویهمه چ

 ................... 

که   دیجوی که داشت ناخوناشو م ینگاه کردم اونم حالش بهتر از من نبود از استرس  تایبه ب  ینگران  با
دستشو برداره   عیسر شدیکه باعث م رفتی بهش م یافتاد چشم غره ا یهربار بهزاد چشمش بهش م

خودشو از    هدوباره کار تایب رفتیماهان م هیپا یلب تاب رو وریصفحه مانت ینگاه بهزاد رو نکهیاما هم
 رفت گیسر م

همون بشه تو  یدونیخودت صالح م  یهرچ ایصورتم گذاشتم خدا یدستمو بهم چسبوندمو جلو کف
  یجواب دلمو بده توکه خبر دار   دمیچه قدر تالش کردمو زحمت کش یدونیم ه یهدف من چ یدونیم
بدم    رییرو تغ ییزایچه چ خوامیم  یدون یهدفم دارم توکه م یبرا یکه چه هدف  یخبر دار   خوامیم یچ

  خوندمیدرس م یچه طور  یتو شاهد بود یکن ی عدالتو برقرار م دونمیم یهست  یعادل یخدا وت ایخدا
که ماهان جلوجلو برام   مویزرشک  یپزشک یتنم کنم و گوش دیسف  فرمی ونیپس آرزومو براورده کن بذار 

 ازش استفاده کنم دویخر

 لحظه ماهان هی سای_وابهزاد

 ست ین نی_اماهان
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 اصال مجاز به انتخاب هستن؟  نمی بب سا یوا _نه خودشهبهزاد

نگاه کردم اونقدر استرس داشت که رنگ  تایبه ب یبا نگران  رفتی قلبم هرلحظه باالتر از قبل م ضربان
به پسرا نگاه    مویهمو محکم فشار داد یکرده بود دستا خ ی یبود دستشو گرفتم حساب  دهیصورتش پر

 میکرد

گذاشته    تی سا یپاش بودو بهزاد هم کنارش بود امشب جواب کنکورمون رو  یلب تابش رو ماهان
 مینگران بود یهممون حساب  نیبه خاطرهم شدیم

 با انگشت به صفحه اشاره کرد  بهزاد

 وارد کن  روی کیمشخصات اون  دیکه پر شونیک ی نیا سای_وابهزاد

لحظه نگاهشو باال   هی ین برااخماشون توهم بود ماها یبه هردوشون نگاه کردم که حساب  یناباور  با
 وارد کرد  مونویکیو مشخصات اون   دیتوهم کش  شتریاخماشو ب کم یآوردو بهم نگاه کرد 

 گفت:  دادیآب دهنشو با ترس قورت م  کهیدرحال  تایب

 م؟ یدی_کدوممون پرتایب

 بزن نوی...ماهان ادمیاالن جوابتو م سای_وابهزاد

دکمه که نشون از محکم زدن ماهان روش بود بلند شد  هی یمشخصاتو که وارد کرد صدا ماهان
تر بشه ماهان کالفه  ظیتوش بود چون باعث شد اخماشون غل  یچ دونمیشد نم انیکه نما یصفحه ا

 زنن ینم  یحرف  جیچرا ه نایا ستادی دره لبتابشو بستو گذاشت کنار کم کم قلبم داشت وام

 بره  رونی صداشون ب  زننی م غیج   یوقت ترسمیم م؟یدهنشونو ببند ستیول بهتر ن _به نظره تو ابهزاد

 شده شتریلرزش دستش ب دمیبرگشتم د تایحرف بهزاد سکتهرو زدم به سمت ب نیا دنیشن  با

 نره  رونیدادامون ب یکه صدا  رهی خودمونو بگ  یجلو دیبا یکیکارا گذشته  نی_کار از اماهان

 شد    رهیشد ماهان بهم خ  شتریب تایوماهان همزمان با هم به سمتمون برگشتن لرزش تن منو ب بهزاد

 نه؟ می_قبول نشد
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بلند شد به سمت پنجره ها رفت و بستش بهزاد هم به سمت در راهرو رفتو اونو بست پرده ها  ماهان
 می انداخت نیسرمونو پا  میبود  دهیبهم چسب یحساب کهی درحال تایهمزمان منو ب دنیهمرو کش

  دونستمیم شمیقبول نم دونستمیکردم م بغض

 باالتر برد  تارویداد بهزادو ماهان که همزمان بلند شد لرزش تنه منو ب یصدا

 شکرت  ـــــــــــــــــــــــــــــای_خدا

 ماهان بهزادو بغل کرد  میبهشون نگاه کرد موی گرد شده سرمونو باال آورد یچشما با

 یداشت  ی...پشتکار خوبگمیم کی _آقا تبرماهان

 گمیم کی من به شما تبر دیشکنجه دادن استاد یشما تو هیچه حرف نی_نه بابا ابهزاد

 دی دیکش ادی_به هرحال شماهم زحمت زماهان

 دیدیزحمت کش  شتری شما ب دهیتر بود پس نشون م نیشاگرد شما رتبش پا   ی_ولبهزاد

بگو چشم حرف رو حرف   ید یکش  شتریتو زحمت ب گمیم یوقت  کنمی دهنتو صاف م زنمی_مماهان
 ار یبزرگرت ن 

زحمت    شتریمن ب یگیقبول شده ماله من دندان اون وقت م ی_جناب بزرگتر ماله شما پزشکبهزاد
 ؟ یزنی حرف ناحق م نقدریا دم؟چرایکش

 رفتو از هوش رفتم  جیشد سرم گ یچ  دمیبهشون نگاه کردم کم کم نفهم یناباور  با

 .................. 

 برداشتمو به داداشم نگاه کردم چه قدر دلم براش تنگ شده بود فونویذوق آ با

 _سالم قربونت برم 

 که باعث شد منم دستمو بچسبونم بهش  شهیزد دستشو چسبوند به ش یلبخند مردونه ا  سامان

 ؟ ی_سالم نفسه داداش خوب سامان
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 ؟ی_من توپ توپم تو چه طور 

 کوک کوکم یحساب  نمیبی _االن که تورو مسامان

 خبر خوب بدم  هی بهت   دیبا ارمی دووم ب  نیاز ا شتریب  تونمی_نم

 : دیچشماش گرد شد کنجکاو پرس  سامان

 ؟ ی_چسامان

 گفتم:  یصدامو کنترل کنم با خوشحال  کردم یم  یسع کهیدرحال 

 قبول شدم  ی_پزشک

 شد یاز قبل باز م شتریلحظه دهنش ب بهم نکاه کرد هر یچشماش گرد شد با ناباور  سامان

 دانشگاه رمیم گهیاالن دکتره دو هفته د ؟خواهرتیداداش شهی_باورت م

شوقم از  یبگه اما نشد با ذوق بهش نگاه کردم اشکا ی ز یچندبار دهنشو بازو بسته کرد تا چ سامان
 ن یپا دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک  هیشده بودن سامان هم  ریصورتم سراز   یکناره ها

 ؟ی پول از کجا آورد ؟یقبول شد یکه پزشک  یکنکور داد  ی_تو کسامان

 _کار کردم از مهر شروع کردم  

 ؟ ینگفت  یز ی_پس چرا بهم چ سامان

 آبروم بره خواستمیقبول نشم نم دمیترس ی_آخه م

 خودش بودم  نهیعمنم   دیدرخشیم  یزد چشماش با خوشحال یلبخند مردونه ا  سامان

خوشحال شدم    یلیترانه خ  یاوردی م یافتاد همون سال اول پزشک ی_تو اگه اون اتفاق هم نمسامان
 کنم  یبرات کار  تونمیخانوم کوچولو دکتر شرمنده که نم

پنهونش   عیبغض کردم اما سر دیبه صورتش کش یانداختو دست نیسرشو پا یبا شرمندگ سامان
 کردم تندتند گفتم: 
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 قربونت برم  ینکرد یکوتاه یمن کرد  یبرا یتو همه کار  یداداش هیمن کاف یبرا یهست نکهی_هم

نگران   یراحته از بابتت فقط کم  المی که هستم خ نجایمثل تو دارم ا ی_خوشحالم که خواهر سامان
 تتمیامن

 کاملو دارم  تی_نگران اون نباش من امن

 نشد؟  یخبر  گهید_از اون پسره سامان

  یخاک عالم حاال چ یشد وا جادیتنم ا یتو یفی لرزش خف شیکه کرده بودو لحن جد  یاخم دنید با
 نه ماه همش خونمون بوده  نیا یداداش خبر ندار  یگفتم؟وایبهش م 

 نشده ی_نه خبر 

ماهان حساس   یخدا سامان رو ی نگران بشم وا یداد که باعث شد کم رونینفسشو با پوف ب سامان
 نه  ی....واایعنی نیبود ا

 ........................... 

  یلیچون خ  ی کالسام تموم شده بود ول  خوردمیمحوطه باز دانشگاه نشسته بودمو داشتم قهوه م یتو
کالس نداشت اما من   تایقهوه بخورم امروز ب هیدادم  ح یترج  رمی بگ یانرژ  نکهیخسته بودم به خاطرا
 گرفته بود  مویانرژ یرهم داشتم که حسابسه تا کالس پشت س

  یکنکور بعض یسخت تر از خوندن برا یحت  کردمیبود که فکرشو م یز یسخت تر از اون چ یپزشک
 ره یگ یخندم م  نشی که خودم ب هیگر ریز زنمیاز درسام م یاوقات سره بعض

  نیبرگشته بود به خاطرهم سیمدت مثال از پار  نیزدم ماهان ا یلبخند محو  دمویکش یق یعم  نفس
اومد خونه من   یخونه خودش م  رهیم نکهیوقتها به بهانه ا  یخب بعض یمامانش بود ول شیپ  شتریب

 شبا هم که کال اونجا بود

جزو   دیکشیبهزاد زحمتشو م شی بق یاما برا کردیبهم کمک م  یحساب میمحاسبات  یدرسا یتو ماهان
 مینیا ما گهیدانشگاه هم بودم بله د یشاگرد اوال
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اما هنوز باروم   گذرهیم یسال  هی بای گفت تقر شهیم نکهیبا ا میپزشک یباورم نشده بود که دانشجو هنوز
 حاال... یول خوندم ی کنکور م ینشده پارسال االنا داشتم برا

دانشگاه با   ییروز بازگشا یافتادم وقت شیچندسال پ  ادهیزدم  یدانشگاه نگاه کردمو لبخند محو به
از دانشجوهاش بودم که همشو  یک ی حاال خودم جزو  یجلوش رد شدمو بغض کردم ول هیحسرت و گر

 ماهان بودم  ونیمد

  امیبر ب  ازامیکه بتونم از پس ن  یاونقدر  ختیری االنم هوامو داشت هرماه پول به حسابم م یحت ماهان
 نیا یکه چه طور  دونستمی نم دیرخیبرام لباس و لوازم دانشگاه م یحت کرد ی م دیخونه خر یبرا

بشه   تایبهزاد که قرار بود همسر ب  نهیبه من نداشت اما ع یتعهد چیلطفاشو جبران کنم چون اون ه
 داد یم تیبهم اهم کردوی برام خرج م

نهار برگرده   یبه راه افتادم امروز قرار بود ماهان برا یبلند شدمو به سمت در خروج  مکتی ن یرو از
 کردمی خوشمزه براش درست م یغذا هیخونه  رفتمیم  عتریسر دیپس با

مانتوم درش آوردمو به صفحه نگاه کردم از طرف ماهان  بیکه بلند شد از تو ج میاس گوش یصدا
 بود با لبخند اسشو باز کردم 

 در دانشگام" ی"جلو

 ت یری کالسامم که حفظ بود به خ یهمه ساعتازدم  یمحو لبخند

 یبراش تکون دادم که سر  یرنگش افتاد دست یمشک یدر دانشگاه که خارج شدم چشمم به آکورا  از
 تکون داد به سمتش رفتمو سوار شدم 

 لبخند محو بهم نگاه کرد  هیذوق به سمتش برگشتم که با  با

 خانوم خانوما   ی_خسته نباش ماهان

 نطور ی_ممنون شما هم هم

 هیجابه جا کردم که باعث شد ماهان   یپام کم یروشن کردو به راه افتاد کولمو رو  نشویماش ماهان
 نگاه بهم بکنه  مین
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 شده؟  یز ی_چماهان

 درست کنم  یچ دونمیشده باشه فقط تو فکر نهارم نم  ی_نه بابا چ

 کرد و کفت:  یخنده ا ماهان

 ها فسنجونه همونو درست کن یمورد عالقه منو بعض ی_غذاماهان

 کرده بودم گفتم:  زیچشمامو ر کهی به سمتش برگشتم درحال  مشکوک

 مثال؟  ای_تو ک

 اومد که باعث شد باز تعجب بکنم به سمتش برگشتم ییچشم و ابرو ماهان

 ؟ی _بگو ماهان...تو و ک 

 ی_امروز دانشگاه چه طور بود؟کدوم استادتو دق دادماهان

 افتاده بود  یشکوه ادهی گرفته بود باز  ندمخ

 _بحثو عوض... 

خنده  یکه همزمان صدا دمیکش ی وحشتناک   غیچشمام قرار گرفت ج یکه از پشت رو یبا دست  کهوی
 بچگونه باال رفت   یصدا هیماهانو  یها

 یچشمام بود بردم با تعجب به عقب برگشتم که تو یکه رو ییکوچولو یبه سمت دستا عیسر دستمو
 همرنگ ماهان محو شدم  قایرنگ دق   یتاچشم آب دو

 زدم:   غیج هیماجرا چ دمیچشمام گرد شد تازه فهم دنشید با

 _ ماهــــــــــــــــــــــــــان

انداخته   نیجدول بود مهتاب سرشو پا ینشسته بودم هردوپام رو نیدرگاه ماش یکه تو همونطور
 معلوم بود خجالت کشده بود خوردیدستاشو پشتش برده بود با ناز تکون تکون م کهی بودو درحال
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البته مهتاب نه دلم  شعورنیداده بودن هردوتاشون ب ه؟سکتمیخو چ  رهیرفته بود برام آب بگ ماهان
 اس ی دن یهمه فحشا شیدا ن یاون نه هم ادینم

خوشگل با    یعروسک  دیسف  یشاپاش بود و کف دیسف یجوراب شلوار  هیبسته بودن  یخرگوش موهاشو
 زانوش بود یتا باال شیکه بلند یلباس دخترونه ا

شکمش تنگ   یو قرمز تا رو یاس ی و  یبنفش و صورت  یبود که پر بود از گال د یخوشگلش سف  لباس 
  دشویسف  یتوپول  یافتاده بود بازوها نیبود پا ینیچ  نیهم چ یبود و بعد به صورت دامن که کم

 واس گاز گرفتن  دادیانداخته بود که جون م رونیب

 یداشت طور  یصورت فوق العاده خوردن  دیجو یناخناش بودو داشت لباشو م  یقرمز خوشگل رو الک
  یقلم ینیلب و ب دهیو کش  یمشک یدرشت با مژه ها یآب  یچشما کردیکه آدم دلش براش ضعف م

 ه یخدا چه قدر مامان یوا دیپوست سف 

  یلیچون خ  رمیگیکارو بکنه گازش م  نیاگه ا دونستمیم یبغلم ول  ایببهش بگم  خواستیم دلم
 بود  یخوردن 

 خودشم خوشگل بود  نهی خودشو داشت ع افهیبه ماهان بود ته ق هیشب  کمی

به سمتم اومد  کردی رو داخلش م ی بودو داشت ن  دهیخر وه یبرام آبم کهیبه سمتمون اومد درحال  ماهان
 من آب بخره   یقرار بود برا نکهیا

بهش داد موهاشو نوازش   وروی زانوهاش خم شدو آبم  یمهتاب رو یجلو دمیگرد شده د یچشما با
 گفت:   یکردو با لحن مهربون 

   یچرا سرخ شد یی_دردونه داماهان

دستاش بودو به سمتم آوردو بهم داد با حرص   یکه تو یآب  یکردو بطر  یتک خنده مردونه ا ماهان
 بو از دستش گرفتم که باعث شد چشماش گرد بشه آ یبهش نگاه کردمو بطر 

 یفشارم افتاده رفته برا  دمویمن ترس کنمیم یحسود   خورموی معلوم بود دارم حرص م قشنگ
 ... یگرفته ا وهیخواهرزادش آبم 

 پوف 
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 ی کنیرفتار م ینطور ی_چته؟چرا اماهان

با ناز   خوردویم وهیباز کردم به مهتاب نگاه کردم که داشت آبم  روی حرص رومو ازش گرفتمو دره بطر با
   کردی بهم نگاه م

 به نشونه تاسف تکون داد  یکردو سر  یچون خنده ا دیکم کم فهم ماهان

ها هم داشتن  یخونواده ا نیتو از ا میتا بر ای ب یکن ی داشتن باور نم وهیدونه آبم هی_فقط ماهان
 از اونا برات بخرم  ییخوایم

 قهر رومو ازش گرفتم  با

 شعور یب  ری_برو بم 

   نمشیور کردم تا نتونم بب نیرومو به ا  نباریدور زد ا نو یمهتابو بغل کردو ماش  دیدوباره خند ماهان

 پاش گذاشتو به سمتم برگشت  یشدن مهتابو رو  نیبا مهتاب سوار ماش ماهان

 رم؟ ی که گازش بگ یدیق بهم مح  نیبب نشی_دخترمو نگا چه خوشگله بب ماهان

 بچگونش روبه ماهان گفت:  یبا اون صدا مهتاب

 گه یتوروخدا د یی_دامهتاب

 مهتابو بوس کرد   یو توپولو دیسف  یخم شد لپا  دویخند ماهان

   اوردمین یروم بدبخت بشم لباس اضاف  یز ی تو نر وهی_من فدات بشم آبمماهان

   ستمیکوشولو ن گهی_من که دمهتاب

  هیچه قدر نازو خوردن  ایخدا کردمیصداش داشتم ضعف م دنیاز آبمو خوردم با شن گهید کمی

 هیمهتاب خواهر زادشه تو  وونهیکرده بودم آخه ترانه د دایبود که پ  یحس مسخره چ  نیا دونمینم
  نویا ادیپرتغال بوده تو که ازش خوشت نم وشیآبم میبده به تو؟از طرف  ورویآبم یخواستیم یا بهیغر

 کارو کرد نیا نیبه خاطرهم دونهیماهان هم م
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 خاله؟  ی کن ی _نگامون نمماهان

خوشگله تازه مثل    یلیخ  نکهیا یزشته من خوشگلم ول یل یخاله ترانه خ  یجون تو که گفت یی_دامهتاب
 نازه   ینکرده ول شی آرا رای خاله الم

مهتابو که   یهول کرده داره موها کهی ماهان درحال دمیرگشتم که دگرد شده به سمتشون ب یچشما با
 کنه ی بسته بودن نوازش م  یخرگوش

 سرمو از دست بدم؟  ییخوایبچه االن م مونهی _تو چرا حرف تو دهنت نمماهان

 دستام فشار دادم  یآبو تو یبطر 

 _من زشتم آره؟ 

 کردو به سمتم برگشت یخنده ا ماهان

خاله ترانه چه   گفتیآخه همش م کردمیم  یبه جونه خودم داشتم شوخ ی_به جونه تو نه ولماهان
بچرو باور   هیحرف  دینبا یخوشگل  یدونیتو که خودت م وونهیجوابشو دادم د  ینطور یمنم ا هیشکل

 ی کن

شدم ضربان قلبم باال رفت اما اون لحظه با حرص داشتم  یطور  هی یبهم گفته بود خوشگل نکهیا از
حالت   هیمهتاب با  دمیکه د زدیمن بودو داشت باهام حرف م یماهان نگاهش رو کردمیبهش نگاه م

فشار داد که  یکم  وشویآبم طنتیآروم با ش  یل یکتف ماهان بعد خ یبامزه سرشو خم کرد گذاشت رو
 بشه  فیلباس ماهان کث جهیدرنت رون ی ب زهی درونش بر اتی محتو یباعث شد از ن

 بود گفت:  رعمدیحالت بامزه که انگار غ هیبه لباسش نگاه کرد اما مهتاب با   یبا هول عیسر ماهان

 شد  فیکث میخدا جون لباس دا ی_وامهتاب

   دیبه لباسش کش یبا حرص چشماشو بازو بسته کرد دست ماهان

 بزرگ شدم  یگیبعد م یبار نشد منو به گند نکش  هی_مهتاب تو ماهان

  نیاالن به ماهان بگم از عمد ا گهی م طونهی ش  دیباری شرارت ازش م یکرد ول یخنده معصومانه ا مهتاب
 کارو کرد 
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ماهان به سمت من اومد که ماهان چشماش گرد شد با ذوق   هیپا یبعد از رو دیبا ذوق خند مهتاب
 ونشو بوس کردم اونم بغلم کردو آروم در گوشم گفت: پام گذاشتم و گ یبغلش کردمو رو

  ییکارو کردم دا نیا خورمیفکر کرد من بچم گول م نکهی به خاطر ا یزشت   یلی_بهت گفت که خمهتاب
 حساسه  یلی لباساش خ یرو

خوشگلش نگاه کردم ماهان  یبه چشما دمویمنم خند دی خند  زیر  زیو شرارت بهم نگاه کردو ر یتخس  با
 دستش نگاه کرد   یتو وهی صحنه مشکوک بهمون نگاه کرد بعد به آبم نیا دنیبا د

 دره گوشه مهتاب گفتم:  آروم

 نه یبب مویخوشگل  تونهیکوره نم  زمیعز وونسید تی_دا

 یبراش اومدم اما اون داشت با چشما ییمنم به سمت ماهان برگشتم و چشمو ابرو دیخند مهتاب
 کرد  وهیاز آبم سی مانتومو خ دمیکه د کنهیکار م  یداره چ نمی برگشتم بب  کردیشده به مهتاب نگاه مگرد 

 گفت:  لکسانهیر یل یگرد شده و متعجب بهش نگاه کردم که خ یچشما با

 کردم  فشیکث نی به خاطرهم  وونهیبهت گفت د یی_دامهتاب

افتاده چون همون  یکه چه اتفاق دیباال داد بعد به لباس خودش نگاه کرد فکر کنم فهم ییابرو ماهان
 دیخنده که مهتاب هم خند  ریز میزد  کهوی میبهم نگاه کرد  یلحظه وقت

 دختره واقعا بال بود نیا

با کالس و خانومانه  یل ینشسته بود خ زیمهتاب هم سره م مویهم نشسته بود یماهان روبه رو منو
محو غذا خوردنش شده   کردیپاک م یوقتا دهنشو با دستمال کاغذ  یبعض یحت   خوردیغذا مداشت 
از چنگالش   یحساب  ای کنهیدهنشو پاک م یحرکتشو که با دستمال کاغذ نیقسم بخورم ا تونمیبودم م

 من بود ترکش داده بود شیمدت که پ نیماهان ا گهیگرفته هرچند د ادیاز ماهان  کنهیم تفادهاس

 ؟ یمن ش  یی_خاله جون شما قراره زن دامهتاب

تو گلوم ماهان هم خندش گرفت به خاطر   دیغذا پر کهویگرد شده به سمتش برگشتم که  یچشما با
 انداخت  نیچشم غره به مهتاب رفت که اونم سرشو پا هی یول   دیخند زی ر زی ر نیهم
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 مهییزن دا یاشته باشه خاله صداش بزنم وقت دوست ند دیگفتم؟شا یچ ه؟مگهی_خو چ مهتاب

 غذاش گذاشت و گفت:  یجوجه رو هیماهان هم  شدمیرسما داشتم از خجالت آب م گهید

 _غذاتو بخور زبون دراز ماهان

 ییمن زن دا نکهیبکنم فکر ا  یکار  تونستمینم  یبگم حت یچ دونستمیسرخ شده بودم نم یحساب 
 لبوم بکنه  نهیع شدیباعث م  یزنه ماهان حساب یعنیمهتاب باشم 

 بچس  رینگ ی_حرفاشو جدماهان

 ماهان به سمت مهتاب برگشت و گفت:  کهوی

 ی هست ین  یکه هنوز ن ستی ن نیمنظورم ا یناراحت نش  زمیلفظه عز هی_بچه ماهان

  نی برداره اما نتونست به خاطر هم گهیجوجه د هیاز نوشابشو خورد و چنگالشو دراز کرد تا  کمی مهتاب
 غذاش گذاشت  یرو گهیجوجه د هیهم  ماهان

 فدات بشم  ای _بماهان

 بخوابه شمیاز نوشابم خوردم تا آت کمی  نیگرمو خفس به خاطرهم یلیهوا خ کردمی م احساس

 جون ییدا گردهیامشب برم ار یمه  یی_دامهتاب

 زم یعز دونمی_مماهان

 به سمتم برگشتو گفت:  مهتاب

 ؟ یشناسیم ارموی مه یی_خاله جون دامهتاب

 بهش زدم  یلبخند یبهم نگاه کرد منم به سخت یچشم  ری ز خوردیداشت غذاشو م کهی درحال ماهان

 دلم  زهی_نه عز

 مهربونه   یل یماهانمه خ ییدا نهی _عمهتاب

 ست ین یتا شب از غذا خبر  گهید می_مهتاب غذاتو بخور االن برماهان
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 نخورده بود که باز شروع کرد  شتری چند قاشق ب  یگفتو مشغوله غذا خوردنش شد ول یچشم مهتاب

 شمی من تنها نم ینطور ید؟ایکن یخونه ما زندگ  ییایب شهیم یشد میزن دا ی_خاله وقتمهتاب

که داد احساس   یبا جواب  دیکش یماهان پوف  ستی چرا ولکن ن نیخدا ا یگرفتم وا میشونیبه پ دستمو
 د یگلوم چسب  خیبد به ب یل یبغض خ هیکردم 

خواهره    شهیم یعن ی؟یچ یعنیخواهره مامانت   یعنیخالن  شونی_مهتاب من به شما گفتم اماهان
 کنه  یبا خواهرش عروس تونهیمن آدم که نم

 بشه ار یمه ییخب زنه دا  ستی که ن تیخواهر واقع ی_ول مهتاب

دهن باز به سمت ماهان برگشتم که  هیمو به مهتاب نگاه کردم با گرد شده سرمو باال آورد یچشما با
 نشه ینوشابه خورد تا عصبان  کمیدستش فشار داد با حرص   یلحظه قاشقو چنگالو تو هی یبرا دمید

 م؟یتا بر  ست ی_گشنت ن ماهان

 _نه نه گشنمه بذار بخورم مهتاب

هم هست   اری خواهره منه خواهره مه یوقت  یبزن یباره حرف   نیدرا خوامینم  گهی_مهتاب دماهان
 فقط دوست منن شونیا

 منو آراد؟  نهی _عمهتاب

 : دیبا حرص غر ماهان

 ؟ ی_تو باز اسم آرادو آوردماهان

 شما و خاله ترانه نهی_خب اونم داداشمه عمهتاب

بلند شدم که   یصندل یاز رو نیبحثشون خاتمه بدمو تمومش کنم به خاطرهم  نیدادم که به ا حیترج 
 شد ماهان هم بلند بشه باعث 
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  خواستینداشتم خاله مهتاب باشم دوست نداشتم دلم نم  نویبود تحمل ا نیسنگ ی لیبرام خ فضاش
  دونستمیفقط م خوامیم یچه مرگمه و چ دونستمیبودم خودم نم یطور  هیخواهر ماهان باشم اصال 

 ماهانو مهتاب رو ندارم  یحرفا دنیاصال تحمل شن 

ماهان دست   کهی درحال دمی داده بودمو منتظر مهتاب و ماهان بودم که د  هیماهان تک  نیماش به
زد که باعث شد قفل باز   موتویمنتظرم از همون فاصله ر  دید یماهان وقت انیمهتابو گرفته دارن م

سمتم با تعجب بهش نگاه کردم که   دیمهتاب دست ماهانو ول کردو دو دمیبشه درو باز کردم که د
 امو بغل کرد منم خم شدمو آروم بغلش کردم پاه دمید

 خاله که ناراحتت کردم   دی_ببخشمهتاب

 دلم ناراحت نشدم زهی_نه عز

 خونمون؟ ییایازت خواهش کنم ب شهی_ممهتاب

 _خونتون؟ 

   یتوهم مثل عمو بهزاد دکتر شد گهیم  یی_آره دامهتاب

 زدم  یمحو لبخند

 م یهی_ا

 نش ی بب  ایب ضهیمر می _خب من مامان مهتاب

بلند کردنش    یکه برا یدست نیبه خاطرهم   تونمینم دمیکردم خواستم بلندش کنم که فهم یا خنده
دستم پشتش بود  کهیپام گذاشتمش که اونم درحال  یشدمو رو نیسوار ماش  دمیجلو بردمو عقب کش

 روشن کرد   نویداد ماهان هم سوار شد و ماش  هیبه در تک 

 خونم یم دلم من هنوز دکتر نشدم دارم درس  زهی _عز

 ناراحتش کردم از خودم متنفر بشم نکهیانداخت که باعث شد از ا نیناراحت سرشو پا مهتاب

 اتاقمو بهت نشون بدم  خواستمی_ممهتاب
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 چشمام گرد شد  ش ی رفتار ناگهان رییتغ نهمهیسرشو باال آورد از ا  یبا خوشحال  کهوی بعد

  یل یماهان هم باباشه خ ییمومورو بهت نشون بدم من مامانشم دا خوامیم ای_خاله توروخدا ب مهتاب
 خوشگله

  یوا رفتیدلم ضعف م کردمیبه چشماش نگاه م  یزدمو دوباره لپشو بوس کردم وقت یمحو لبخند
 بغلش کنمو اونقدر فشارش بدم که نفسش ببره  خوادیخدا دلم م

 هم ردش کردو رفت  ییدا ضهیداره آخه فرزانه جون مر ازیپرستار ن می_مامان مهتاب

 کنه ی م یو داره رانندگ دهیاخماشو توهم کش یکم دمیسمت ماهان برگشتم د به

 ؟ی نگفت  یز ی_چرا بهم چ 

که تمام وقت تو خونمون باشه هم از  گردمیپرستار مطمئن م  هیدارم دنبال  ستیمهم ن  ادی_زماهان
 مهتاب مراقبت کنه هم از مامانم 

 ییدا شهیم یعصبان  یمامان پرستار نداره حساب  نهیبگو اون اگه برگرده بب  ارویمه  ییدا ی_واتابمه

فشار دادو چرخوند چه قدر حالش داغون  یفرمونو کم  ی عصب   دویتوموهاش کش یکالفه دست ماهان
 به پرستار نداشتن مادرش برگرده هیشده؟فکر نکنم فقط قض  یچ یعنیبود 

 ؟ی_خاله جون شما داداش دار مهتاب

نرفته بودم  شدیم یچشمام پر از اشک شد سه ماه کمی زدمو   ینیافتادن سامان لبخند غمگ  ادیبه  با
که کمتر برم تا هم به درسام برسم هم  گفتیسخت شده بود سامان هم م یلی آخه درسام خ دنشید

 م نباش یط ی مح  نیهمچ هی یتو

 _آره خاله جون  

 ازش بزرگتره تو هم داداشت ازت بزگتره؟  اریمه ییماهانم که دا ییدا نهی _عمهتاب

 _آره 
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آخه   شهینم گهیم ییداداش داشته باشم اما دا هیدوست داشتم  یلی _خوش به حالت منم خمهتاب
 مامان ندارم 

براش   گرمی که ج  زدی حرفو م نیداشت ا تیچنان با مظلوم  نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
ماهان   زهیری داره آروم اشک م دمید  یگذاشتم که با ناباور   نمیس یسوخت آروم بغلش کردمو سرشو رو

 توهم بردو به مهتاب نگاه کرد  شتریاخماشو ب

 ی نکن  هیوقت گر چیقرار نبود ه ؟مگهیکنیم هی گر یدار  یی_داماهان

بهش   یلبخند دمویبه صورتش کش  یدست یه آروماومدو اشکاشو پاک کرد ب رونیاز آغوشم ب  مهتاب
 زدم

 نجاس یا شهیکه هم نهیدلم مهم ا زهی غصه خوردن نداره عز نکهیتو مامان ندارم ا نهی_منم ع

 قلبش گذاشتم که بهش نگاه کرد دستشو به سمت قلبش بردو گفت:  یآروم دستمو رو بعد

 نمش یبب  خوادیدلم م  یلی من خ رونیب  ادی_خب چرا نم مهتاب

 به نشونه تاسف تکون داد  یسر  دویکردم ماهان هم خند یا خنده

 رونیب  ادیب  تونهینم زمی عز شهی_نم

برگشت به سمت ماهان برگشتمو با التماس بهش   ابونی با غم نگاشو ازم گرفتو به سمت خ مهتاب
 زدو گفت:   یدست هی یبا خوشحال  دویکش  یبکنه اونم پوف  یکار  هینگاه کردم که 

 یهنراتو به خاله ترانه نشون بد یی ایکوچولو وقتشه ب_خب خانوم  ماهان

 دمیکه د  کردمی به سمت ماهان برگشت با ذوق بهش نگاه کرد کنجکاو داشتم بهشون نگاه م مهتاب
  رونیفرمونو داشت به مهتاب اشاره کرد که اونم از آغوشم ب یهوا کهی ماهان کمربندشو باز کردو درحال 

 فرمونو گرفتم عیسر یاومدو به سمت ماهان رفت با نگران

   میکنی االن تصادف م وونهید  یکنی کار م یچ ی_دار 

گرد   یبا چشما دیباالش کش یماهان نشست چون قدش کوتاه بود ماهان حساب  یپا یرو مهتاب
 مهتاب دستشو به سمت فرمون برد دمیشده د
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 هیوونگی کار د نی_نه ماهان...ا

  یغیکجش کرد که باعث شد ج  کمیفرمونو ول کرد مهتاب هم با ذوق فرمونو گرفت  دویخند ماهان
 بگم ی بکشمو با هول

 بذار اون دستشو بذاره روش   ری_توروخدا ماهان حداقل خودت فرمونو بگ

هنرتو نشون   ییکرد مهتاب دا یشمال خودش رانندگ  می بار رفت هی_نگران نباش حواسم هست ماهان
 واسه خودت  ی هست یچه شوماخر  بده به خاله تا بفهمه

خودشم  می شدیم نیماش  کینزد  یماهان حواسش هست چون وقت  دمیدیم  دیبا ذوق خند مهتاب
دارن باهم کلکل   یزدم نگاشون کن چه طور  یصحنه لبخند نیا دنیناخواسته با د گرفتیفرمونو م

 کنن یم

 تو ول کن ای من شوماخرم  ییبابا دا ی_امهتاب

 باشه  یحواسم به همه چ  دیجان من کمک رانندم با یی_داماهان

 زنهیمگه خاله دست م نی بب خوامی_من کمک راننده نممهتاب

 کنهیاونم دخالت م ادیخاله هم ب یمن  هی_آخه تو رو پاماهان

 یسرخ بشم وا یبهم زد که باعث شد حساب   یچشمک دمیگرد شد به سمتش برگشتم که د چشمام
 شعورهیخاک عالم چه قدر ب

  نکهیاز ا  شتریب  یبرداشته بود ول نویشدم صداشون کله ماش  رهیخ  رونی به ب دمویکش یحرص پوف  با
 لبام پاک نشه و همچنان حفظ بشه یلبخند محو از رو شدیاعصبامو خورد کنه برعکس باعث م

 ماهان؟  میری کجا م می_حاال دار

 م یزنی دور م میدار دونمی_نمماهان

 دستشو سمت پخش برد   دویبه نشونه تاسف تکون دادم که خند یسر 

 همون آهنگرو بذارم؟ ییخوای _مهتاب مماهان
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 جون صداشم ببر باال   یی_آره دامهتاب

  یگفت اما من با نگران یچشم رفتیدستگاه پخشش ور م  یداشت با صفحه لمس  کهی درحال ماهان
  دیامروز با نایخدا ا یا کردیم ی ودو رانندگ که خودش فرمونو گرفته ب کردمیداشتم به مهتاب نگاه م

 مارو به کشتن بدن

  یچ دونستیدستش دادن چون ماهر بود برخالف سنش خوب م ادی معلومه فرمونو ز شیخدا  یول
 کار کنه 

زدم مهتاب فرمونو ول کردو دستاشو تکون تکون   یآهنگ که پخش شد ناخواسته لبخند محو یصدا
قشنگ   کردمیبهش زدمو با ذوق به حرکات بچگونش نگاه م  یلبخند رقصهیکه مثال داره م دادیم

 کنه ی ماهان ناز م یمعلوم بود داره برا

 

 ترم  یجان ی تو ه با

 ترم  ینمه روان هی

 محض اون  وونهید

 ترم  یکه عاد یی روزا

 ی تو شدم لعنت خیم

 ی متیق  ستیندل تو  رو

 شه  رهی به تو چپ خ یکس

 ی رت ی غ شمیم یجور  بد

 

به پشت   یبهم انداخت که باعث شد بخندم اونم دست ینگاه میلحظه به سمتم برگشت و ن  هی ماهان
 نمه لبخند زد  هی دویگردنش کش
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 بردمو دمم گرم  دلتو

 ترم کرد  وونهید دلتو

 ی نباش گهید شهیم مگه

 صبر کرد  تویدور شهیم مگه

 ی بارون  مثل

 ی آروم یجور  هی

 یخدا از تو گذشتن آسون ن به

 ترتم  وونهید منم

 

  دادیمهتاب که با ذوق داشت دستاشو برامون تکون م یبودم برا  سادهیماهان همون طور که وا کناره
 میدست تکون داد

شده  یباد یابکنه االنم سوار سرسره ه یانرژ  هیتخل  کمیسربسته تا مهتاب   یشهرباز  میبود اومده
 خورد ی سر م نوی پا کردیبعد خودشو پرت م   کردی بودو داشت بپر بپر م 

 شدم یم یسوار سرسره باد رفتمیمنم همسن مهتاب بودم االن م خوادی_چه قدر دلم م

تو   ادیمثل من مهندس بشه ب خوادی _برعکس مهتاب که دوست داره زودتر بزرگ بشه دلش مماهان
 ندارم  شی تو شرکت هم آسا ینطور یهمش کناره خودتم...ا ینطور یا گهی شرکت من کار بکنه م

 دیخنده که خودشم خند  ر ی زدم ز یبلند یصدا با

 د یخاله نگام کن یی_دامهتاب
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گرد شده بهش نگاه کردم اما   یبا چشما زدی که داشت پشتک م میبه سمت مهتاب برگشت هردومون
 زدی ماهان بهش لبخند م

 یافت ینکن مهتاب م یا_و

با ذوق   نیزم  یرو شدینبودن پرت م  یباد یمهتاب پشتک زدو خودشو پرت کرد که اگه مانعا اما
 کنه با حرص بهش گفتم:  قشیکه باعث شد ماهان دوباره تشو دیخند

 ؟ یکنیم قشمیتشو ینکنه دار  یبهش بگ نکهیا هی_به جا

 که از افتادن نترسه رهیبگ ادی یبچگ نی شجاعه بهتره از هم یل یخ  ادیترسو بار ب خوامی _نمماهان

 خوشم اومد  یباال دادم نه بابا عجب طرز فکر  ییابرو

 ؟یشهرباز  یاون وقت تو مهتابو آورد گردهی _داداشت امشب برم 

 به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد ماهان

 اره؟ی_منظورت مهماهان

 استقبالش  یبر   دیبا یک ی _آره تو داداش کوچ

 کرد  یخنده ا  دویپشت گردنش کش یدست ماهان

  نهی شیپروازش م ازدهیامشب ساعت  رمی _نگران نباش م ماهان

 ؟ یبر ی_مهتابو هم با خودت م 

 شهیبره حموم موهاش تا اون موقع خشک نم  دی_نه باماهان

 دم یکش یپوف

 _پس امشب خودم تنهام 
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  دمیزنگ زدم احوالشو پرس  تا یبه ب ی کار کنم امشب تنها نمون یکه چ کنمی _نه دارم فکر مماهان
عمش    شهیخودش گفت که رفته شهرستان پ  کهوی ی ول  شتیپ ادیخواستم بهش بگم که امشب ب

 نگفتم  یز یاصال بهش چ نیهم دختره به خاطرهم تای ب  کنهیم  یازاونورم گفتم خب چه فرق ضهیمر

 کنن یم  یهمه دختر تنها زندگ نیا تهفی ب یاتفاق  ستی_نگران من نباش ماهان قرار ن

 به سمتم برگشت و گفت:  ماهان

درباره تو حرف زدم مامانم دورادور   شیخونه ما؟من کمو پ ییایامشب ب هی_نظرت چماهان
 شناستت یم

مهتاب که گفته بود   نهیبه مادرش گفته؟نکنه ع  یدرباره من چ یعنیجانم  یشدم ا  دیسرخو سف کمی
 زده باشه  ییحرفا نی همچ هیزشتم به اونم 

 به سمت مهتاب رفت کمکش کرد تا کفشاشو بپوشه بعد گونشو بوس کردو بلندش کرد  ماهان

 ی مونده باشه که سوار نشده باش یز ی نکنم چ  م؟فکریبرگرد یی_ساعت هفته نفسه داماهان

 از اونا  یخر یبرام پشمک م یی_دامهتاب

رنگ خوشگل که   یصورت  یپشمکا میکه اشاره کرد همزمان با ماهان به سمتش برگشت یی به جا بعد
 توهم رفت  افشیق کمیبودن ماهان  دهیچ یچوب پ هیدور 

 از اونا بخور  میبرگشت میدار شوی_ما که خودمون تو خونه بهداشتماهان

   خوامی م نایاز ا خوامی _من از اونا نم مهتاب

 تو به سمتم برگش  دیکش یپوف ماهان

 بهش بگو  یز یچ هی ی_تو دکتر ماهان

دوست داشتم که خانوم   یلیمنو دکتر خطاب کرده بود ته دلم ضعف کرد عاشقش بودم خ نکهیا از
که بود  یا گهیکرده بود هرکس د وی به دکتر کوچولو س شی دکتر صدام بزنن ماهان اسممو تو گوش

 دم یفقط خند  دنشیچرا با د دونمینم  یکه منو کوچولو فرض کنه ول کندمیکلشو م
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 گفت:  عیبگم که مهتاب سر یز یچ خواستم

 س ی خس یی_خاله پشته منه دامهتاب

 بغل ماهان بود روشو با قهر ازش گرفت  کهی درحال نهیدست به س بعد

 میشد  سمی_خوبه خسماهان

رفت مهتاب   فروختنیه داشتن پشمک مک ییماهان به سمت جا دمیخند  زیر  زیر  دیکش یپوف ماهان
بعد دستشو   رهیزد که باعث شد خندم بگ یبغل ماهان بود بهم چشمک  کهی هم از پشت ماهان درحال
 دور گردن ماهان انداخت 

پوله پشمکو حساب کردو چوپشو به دست مهتاب داد که اونم با ذوق گرفتشو گونه ماهانو   ماهان
 بوس کرد

 د یخندی چون ماهان همش م  رفتی کنم مهتاب داشت قربون صدقش م فکر

  یسه نفر  نی به خاطرهم میبر گهیماهان با حرکت سر بهم فهموند که بهتره د دنیمن رس کینزد یوقت
 میرفت  نیباهم به سمت ماش

درواقع من اصال از   میکدوممون نخورد چیه یتعارف کرد ول خوردیبا ذوق داشت پشمکشو م مهتاب
 یییی ا خورمیدارم مو م کردمیاومد احساس م  یپشمک خوشم نم

بود که باز مهتاب به   نش یفکر کنم نگران ماش کردیبه مهتاب نگاه م نهیاز تو آ ی همش با نگران  ماهان
 گند نکشتش 

ببرم کارواش  نویماش تونمیکار دارم نم  یکل گردهیبرم  اری مه ییمدت که دا ن ی_مهتاب من اماهان
 می به صندل  یدلم نزن زهیمراقب دستات باش عز 

 کنم ی م زی شد خودم تم  فی_کثمهتاب

 _آره جونه عمت ماهان

 گمی_به عمه ساشام ممهتاب
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خوشگل   یل ینگفت خندم گرفته بود به سمت مهتاب برگشتم که خ یز یچ گهیکردو د  یخنده ا ماهان
 بامزه شده بود یل یخ  افشیق  خوردیوسط نشسته بودو داشت پشمک م

 ؟ یدوست دار  یل ی_عشقه خاله عمتو خ

 دوست داره  ممیدوست داره تازه دا یل یاونم منو خ ادیز یل ی_آره خمهتاب

به مهتاب رفت   نهیاز تو آ  یشم غره اچ دمیگرد شده به سمت ماهان برگشتم که د یچشما با
 که ماهانو دوست داشت  یچ یعنیکرده بود  خیناخواسته ضربان قلبم کند شد تنم 

 ارهی_منظورش مه ماهان

خاک به سرم فکر کنم   یدادم که باعث شد ماهان مشکوک بهم نگاه بکنه وا رونینفسمو ب  هیزا انقدر
 د یفهم

 عمه ساشا شمارو دوست داره    ری_نخ مهتاب

 خواست ضبطو روشن کنه که به سمت مهتاب برگشتمو گفتم:   دیکش یپوف ماهان

 رو آب ننداز  تویدا ی_پشمکتو بخور خاله جون انقدر پته ها

  یاز چ دونمیبرگشتم نم رونیرومو ازشون گرفتمو به سمت ب  دیتوموهاش کش یکالفه دست ماهان
 ...ایدوسش داره و حتما اونم دوسش داره  یک ی نکهیاز دروغاش از ا اشیدلخور بودم از پنهون کار

ساشا از   گسید زیچ هیمنظوره مهتاب  شونهیهم عروس گهی_ساشا خودش نامزد داره سه ماه دماهان
 وونهیسال بزرگتره د هیمن 

  خواستیم  ای اوردیاز دلم در م ای  دادیم حی من توض یداشت برا نیشد ا جادیتنم ا یتو یق یخف لرزش
 کدومش؟  قایبرام سوءتفاهم نشه؟دق

حرفو زد   نیاز عمد ا  کردمی شدم احساس م یطور  هیاخماش توهمه  کمی دمیسمتش برگشتم که د به
به خاطر   کردمی فکر م ناینکنم که بفهمه داشتم درباره ا یدربارش نکنم اما بهتره کار  یا گهید یتا فکرا

 گفتم:  نیهم

 داره؟  یبی گه عخب دوست داشته باشه م ستی_مهم ن
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راحت شده بود به   المیرومو ازش گرفتم خ  یکرد با خونسرد شتریسرعتشو ب  کمی و   دیکش یپوف ماهان
 کردم ی مصرف م ژنیاالن راحت داشتم اکس نیخاطرهم

  دیمنو ماهان گذاشتو خودشو جلو کش یصندل   یپشمکشو تموم کرده بود دستاشو رو کهی درحال مهتاب
 اعتراض ماهان بلند شد ی که همون لحظه صدا

آخه من از   شنیم اهیس وونهیها کرمه د یاالن بهت تذکر دادم مهتاب صندل نیخدا من هم  ی_اماهان
 یدیکارات سکتم م  نیکار کنم آخرش با ا یدست تو چ

 شده بود نگاه کرد  یبه دستاش که پشمک مهتاب

 جون حواسم نبود  ییشرمنده دا ی_وامهتاب

 : د یپرس تیبه مهتاب نگاه کرد بعد با شکاک  نهیکردو از تو آ زیچشماشو ر ماهان

 ؟ ی_چوبشو کجا گذاشتماهان

 دامن لباسمه به خدا ی_رومهتاب

 چوبو ازش گرفتم دمویکش یبرش داشتو به ماهان نشون داد پوف بعد

 شهیم فی_خاله لباس خوشگلت کث

  نشویسرش کتکم زد اونقدر که ماش یدیوقت د هیکه روش حساسه  مهیدا  ن ی_بهتر از ماشمهتاب
 دوست داره منو دوست نداره 

 دهیمهتاب گوش م  یبه غرغرا نهیداره با لبخند از تو آ دمیاخم به سمت ماهان برگشتم که د با

 یی دا زهی زبون تو برم عز ی_من فداماهان

 د یریگیگازم م یفر دون  ادی م ارمی مه یی_خوبه دامهتاب

چه  نی بب افشو ی خدا ق یجانم وا ی ا خوردیخنده اما مهتاب داشت حرص م  ریز م یبا ماهان زد همزمان
 قدر خوشگله  

 به سمت ماهان برگشتو گفت:  کهوی مهتاب
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 ؟ یکار کن  یچ ییخوایحاال م  یراست یی_دامهتاب

 د یکش یآه  دویکه انگار منظوره مهتابو گرفته بود لبخند رو لبش ماس  ماهان

 میکن ی م شیکار هی  ییدا دونمی_نمماهان

 به هردوتاشون نگاه کردم   مشکوک

 شده؟  ی_چ

 اون وقت ما... گردهیامشب برم یی_دامهتاب

 _مشکلمون پرستاره ماهان

 باال رفت مشکلشون پرستار بود؟  ابروهام 

موهاتو خشک  یکن ی تنت م دمو یکه برات خر ییحموم لباسا  یر یه زود مخون ی_االن که رفتماهان
 ی کنی موهاتو خشک م کنمی مهتاب تکرار م یکن یم

 ییدا شهیخدا خب خودش خشک م ی_امهتاب

 ی دیفهم میتا ما برگرد یمامان شهیپ  یر یم ی_موهاتو که خشک کردماهان

 _چشممهتاب

 د؟یندار یا گهی_پرستار د

غذا درست   ادیهم هست که م انسالیزنه م هی_نه فقط فرزانه بود که تمام وقت اونجا بود ماهان
 کنن ی م زشی تم انی داشته باشه چند نفرن هستن که اخر هفته م اجی خونه هم به نظافت احت کنهیم

 ؟ یکار کن یچ ییخوای_خب حاال م

   دونمی_نمماهان

ناراحت باشه اون  ینطور یا  خواستیدلم نمشدم  ره یرومو ازش گرفتمو به روبه روم خ   یناراحت با
 نکرده بودم یاون کار  یمن اصال برا کهیبه من کمک کرده بود درحال  نهمهیا
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 به سمتش برگشتم و گفتم:   نیبه سرم زد به خاطرهم  یفکر  کهوی

 ام؟ یمن ب  هی_نظرت چ

 با ذوق گفت:   دویدستاشو بهم کوب یبا خوشحال  مهتاب

 _آخ جووووونمهتاب

 داد ابونی بهم کردو توجهشو به خ ینگاه میچشماش گرد شد ن ماهان

 ؟ یکار کن  یچ ییای _بماهان

 گفتم:  دمویبه مقنعم کش یدست

پرستار مامانت تازه از  شمیم  امیمنم به نشونه تشکر م  یدیمن زحمت کش یبرا نهمهی_خب تو ا
 کنمی مهتاب هم مراقبت م

  یکه باعث شد بهش لبخند دیبا ذوق هورا کش  کردو نیباال پا   یکم یصندل یرو  یبا خوشحال  مهتاب
 لباش نشست   یرو یبزنمو چشمام بدرخشه ماهان هم لبخند محو 

 از تو راحته  المیخونوادمم هم خ شهیهم پ ینطور ی_باشه قبوله من از خدامه اماهان

که باال برده نشون از  یسرعت نیا  کردمی چرا احساس م دونم یبهش زدمو رومو ازش گرفتم نم  یلبخند
ذوق   یلیخوشحال شده بودن خ   نقدریا نکهیپنهونش کنه از ا کنهیم یکه داره سع شهیذوقو خوشحال 

 به خودم ولیکرده بودم ا

 خودمون تو هم بشو خالش  نیب  میذاریرو هم م ؟موموی خواب یمن م شهی_خاله جون امشب پمهتاب

 زدمو به سمتش برگشتم یلبخند

 دستور بدن   دیبا شونیا تهیدا سمونی _رئ

 به سمت ماهان برگشتمو گفتم:  بعد

 خواهرزادتون بخوابم؟  شهیامشب پ نیدیاجازه م سی _رئ
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بعد دستشو به   دویبه موهاش کش یکردو دست یمنتظر به سمت ماهان برگشت اونم خنده ا مهتاب
 پشت گردنش برد 

 رو سره من بخواب   ای...شما اصال بهیچ  سی_نه بابا...رئ ماهان

 قده هم  م یکردم که باعث شد همزمان باهم با مهتاب بزن یخجوالنه ا خنده

 ــــــــــنهی_ا

 .................... 

 یچه طور   دونستمینگران بودم آخه نم  کمیداخل که برد باعث شد ضربان قلبم باال بره  نویماش ماهان
 باشم اونوقت...  نجایمدت ا هی یقرار بود برا گهیحاال د  میبا مادرش ارتباط برقرار کنم از طرف

  یشده اومدو با ذوق دره سمت منو باز کردو با خوشحال  ادهیمهتاب پ دمیعقب که باز شد فهم دره
 گفت: 

 من هنوز حموم نکردم  ادیم میاالن دا میکار دار یکل میخاله زودتر بر ای _بمهتاب

 به مهتاب زد  یلبخند محو ماهان

 نامرد؟  یفراموش کرد رویمیقد ادیداره م دیجد یی_داماهان

 خوشگل باشم ادیم ارم یمه  یی دا یوقت خوامیم  یمن شمارو فراموش نکردم ول  ری_نخ مهتاب

 مهتاب هم دست منو گرفت  دیخند  یبلند یبا صدا ماهان

 خاله  گهید ای _بمهتاب

 اد یتو برو خاله هم االن م زمی _عزماهان

گفتو به سمت در   یباشه ا دویبه نشونه آره تکون دادم که با ذوق خند یبهم نگاه کرد که سر  مهتاب
 د یساختمون دو

  یداشتن حساب ییبزرگ و با صفا  یلیخ  اطیبود ح ییالیبزرگ و  یلیخونه خ هی نایماهان ا خونه
 داره  ییخوشگله حاال صبح چه نما نقدریسرسبز بود االن که شبه ا
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  نیتونست ا یکه ماهان چه طور  مونمی م کنمی بهشت بود خوش به حالشون حاال که فکرشو م نهیع
 م یکه ما داشت ینگه اونم با اون امکانات  یز ینفس بکشه و چ یمدت تو اون خونه پنجاه متر 

 ؟ ینگران  ی_تو فکر ماهان

 دکری فرمون گذاشته بودو داشت بهم نگاه م یصداش به سمتش برگشتم دستشو رو دنیشن  با

 کنم  یمعرف یخودمو چه طور  دونمینگرانم آخه نم کمی_

 بهش گفتم  نو ی نداره به مامانم بگو که دوست ماهانم من هم ینگران  نکهی_اماهان

 مادرش زود قانع شد؟ نقدریا ی عنیگرد شد که باعث شد بخنده  چشمام

  ینگرانش نقدریکه ا ستیدو سر ن  ویبهزاد باهات آشنا شدم مامان من د قی_بهش گفتم از طرماهان
 ی شیعاشقش م شین یبذار بب

 بشم  ادهیزدم که بهم اشاره کرد پ  یمحو لبخند

 نشده  دایشو تا باز سروکله اون وروره پ ادهی_حاالم پماهان

 قفل نکرد  نویشد اما ماش  ادهیشدمو درو بستم ماهان هم پ  ادهیپ  نیماش از

 بمونه الزمش ندارم  نتی_چمدونم بذار فعال تو ماش

 ست ی ن ی_باشه حرف انماه

  نهیگرفتم ع  یخاص  تی حس امن داشتمیکنارش قدم برم ی دور زدو به سمتم اومد وقت نشویماش ماهان
 گذار بود  ری دارم االنم تاث یحام هیاحساس کردم  شهی مدت که هم نیتمام ا

باصفاس خداجون  اطشونیچه قدر ح نیپنهون کنمو به اطراف نگاه کنم اوه بب  مویکردم نگران یسع
 به باغ داده بود   رویقشنگ ی شدرو روشن کرده بود نما یکه جاده سنگ فرش  یحبابک یالمپ ها

مهتاب درو نبسته بود به خاطر   میبود باال رفت  یدر ورود یکه جلو یا رهیدا می ن  یماهان از پله ها با
 ماهان درو برام باز کرد و با سر بهم اشاره کرد  نیهم

 یوش اومدخ دی_بفرما ماهان
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  دینمه خجالت وارد خونشون شدم چشمم که به خونشون افتاد چشمام درخش هیزدمو با  یلبخند
 بزرگ که اصال تهش معلوم نبود  یخونه دوبلکس حساب  هی بود   لمایف نیداخل ا نه یخدا خونشوم ع  یوا

بهتر بود   ینطور یا ارمی در ن یباز  هیزا ادیکردم ز یخوشم اومد اما سع یعجب خونه ا دیدرخش  چشمام
 آبروم بره  خواستمینم

 بهم زد  یسمت ماهان برگشتم که لبخند به

 _خوشت اومد؟ ماهان

 ی به رخم بکش زاتویچ  ییخوایباز م  هی_چ

 کرد بشیج  یکردو دستاشو تو یخنده ا ماهان

 ست ی که ماله من ن نجاینه آخه ا  تشی_راسماهان

مشت بزنم به بازوش تا خفه   هیستم خنده با حرص بهش نگاه کردم خوا ریزد ز یبلند یبا صدا بعد
 دم یکه با اومدن مهتاب دستمو عقب کش رهی خون بگ

 د یکش  یپوف دنشیاومد ماهان با د  نیپله ها پا یاز رو یهول با

 حموم؟ ی_تو نرفتماهان

 اد ی_منتظر خاله بودم که بمهتاب

 اعتراض مهتاب بلندشه  یکه باعث شد صدا ختیمهتاب و که بازش کرده بود بهم ر یموها ماهان

 _مامان کجاس؟ ماهان

 تو اتاقشه ی_مامان مهتاب

 تو شهیپ  ادیبعد م  یمامان شه یپ رهی سر م هیتو برو حموم خاله ترانه  یی_باشه خوشگل داماهان

 که باعث شد دلم براش ضعف کنه دیلباشو پرچ مهتاب

 با خاله برم حموم  خواستمی_من ممهتاب
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 رما یگ ینکن وگرنه بازم گازت م ینطور یا افتوی_برو قماهان

حتما االن از دستم   دمیکش یگفت فرار کرد پوف شهیم شتر یبا غرغر روشو ازمون گرفتو رفت ب مهتاب
 دلخور شده 

 مامانم شهیپ میبر ای _بماهان

منو برد خونه تا   نجایا ادیب  نکهیماهان قبل از ا میرفت رفتیکه داشت م ییه سمت جاماهان ب همراهه
بمونم   جایمدت ا  هیلباسامو عوض کنم بعد از اونم چندتا خرتوپرتو لباس هم با خودم آوردم آخه قراره 

 بودم  اوردهیاونارو ن  نیبه خاطرهم   ارهیبود ماهان گفت که کتابامو خودش فردا م ریچون د

  یکردیم یباشک باز  میاگه قا یعنی کردن  طنتیو ش  یکنجکاو یبرا دادیداشتن جون م یقشنگ خونه
 خدا  یا دمیلحظه از خودمو خونم خجالت کش هی یپوف برا یشد یخودت توش گم م

 ی فهم ی م شین یاالن بب کنمینم  فیازش تعر یالک هیمهربون  یل ی_مامانم زن خماهان

از تو اتاق اجازه ورودمونو داد  ییبا لبخند در زد که صدا  سادیاتاق وا هی یماهان روبه رو دمیکش یپوف
تخت   یافتاد رو خوندی زده بودو داشت کتاب م نکیزن که ع هیماهان دره اتاقو باز کرد که چشمم به 

 پاهاش بود یهم رو یخوشرنگ   ییکه داشت نشسته بودو لحاف طال یرنگ ییطال یسلطنت

 یاز جلو نکویزدو ع یچشماش برق خاص  دنمیزدم اونم با د یخندصورتش ناخواسته لب دنید با
 چشماش برداشت  

 _سالم خانوم جون 

تختو مادرشو بغل کردو   یزدو به سمت مادرش رفت با لبخند  بهش نگاه کردم رفت رو یلبخند ماهان
 د یسرشو بوس 

 دلم زهیعز یتو بشم چه طور  ی_من فداماهان

ماهان به پدرش رفته باشه چون مادرش   یم رنگ چشمابهش زد فکر کن ی لبخند مهربون  مادرش
 بهزاد یچشما نهیع  قایخوشگل بود دق  یشمیسبز  هیرنگ نبود   یچشماش آب

 ی سادیچرا اونجا وا زمیتو عز  ای_ب
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کناره مادرش   دویزدمو به سمتش رفتم ماهان خودشو کنار کش یتعارف مادر ماهان لبخند دنیشن  با
   دیلبه تخت نشست مادرش منو بغل کردو گونمو بوس یرو

 ی ماشاهلل چه قدرم خوشگل نمتیمشتاق بودم بب  یلیکرده بود خ فتوی تعر ادیماهان ز ی_خوش اومد

گر گرفته بودم خوشم   یاز درون حساب  نی زدمو سرمو با خجالت انداختم پا یمحو دخترونه ا  لبخند
 خوشم اومده بود یل یحرکتش خ نیچرا اما از ا دونمی نمکرده بود  فیاومده بود که ماهان ازم تعر

 یاما همش سرباز زد نجایا ییایبهت گفته که ب یل یخ  گفتی ماهان_ماهان م  مادر

 درس بودم خانوم جون ر ی درگ خوامی_معذرت م 

 اسم توهم ترانس درسته؟  زمیماهان_اسم من مهنوشه عز مادر

 ماهان پررنگ تر بشه  یلبا یزدم که باعث شد لبخند رو  یخجوالنه ا  لبخند

 _بله مهنوش خانوم 

 تو  یهست ی_چه قدر خجالت مهنوش 

 یخنده ماهان و مادرش بلند بشه همون لحظه صدا یگونه هام سرختر شد که باعث شد صدا  کمی
 مظلوم مهتاب از پشت سرم اومد 

 ؟ییا ی_خاله جون نم مهتاب

شد که باعث شد مهنوش خانوم به سمت ماهان  مینگاه به ماهان انداختو پشت من قا  هی مهتاب
 برگرده 

 ؟یکرد  تشیاذ ترسه؟بازی_دخترم چرا ازت ممهنوش 

 بهش گفتم بره حموم نرفته هیچ تی_نه مادره من اذ ماهان

زرگش  بره بغل مامان ب  ادویب رونی خانوم آغوششو باز کرد که باعث شد مهتاب از پشت من ب  مهنوش
 مهنوش خانوم بخنده و بوسش کنه  شدیهم خودشو لوس کرد که باعث م یحساب 

 ی باش  زومرتبی تم ییخوا   یدلم نم زهی عز ادیم  تیتو بشم خوشگلم االن دا ی_فدامهنوش 
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 اد یخاله نم  یول خوام ی_ممهتاب

 ست یپرستار تو که ن زمی مهمونه عز نجای_خاله امهنوش 

 زدمو گفتم:  یکوتاه لبخند

 که مراقبتون باشم نجای_نه مهنوش خانوم من پرستارتونم اومدم ا

هول کنه وا  چارهی خانوم ابروهاش باال رفتو به سمت ماهان برگشت که باعث شد ماهان ب  مهنوش
 گفتم یمگه چ

 .......................... 

 داشتو خودشو ورانداز کرد که   یخوشگل یکوچولو نهی آ  یمهتابو که بافتم با ذوق رفت جلو یموها

 چه خوشگل شده دستت درد نکنه خاله جون  یی_وومهتاب

خوشگل داشت که همه   یل یاتاق بزرگ خ هیسرم کنم مهتاب  مویبهش زدمو بلند شدم تا روسر یلبخند
عاشق تراسش    شتریداشت ب یو ناز  ییایرو یل یو قرمز بود اتاق خ  یصورت  دویکه توش بود سف ییرنگا

 شدیباز م اطی ح بودم که روبه

اتاق   سی اونو پوشونده بودن سرو یر ی رنگ حر یداشت که پرده صورت یبزرگ   یپنجره ها اتاقش
بچگونه خوشگل که  یکمد پر از لباس ها هیالک داشت   یوروره کل نیبود ا دی و سف   یخوابشم صورت

و عمه ساشاش براش   ییکه همشو دا گفتیکدومشو انتخاب کنه تنش کنه مهتاب م موندیآدم م
  شتریاسپرت ب  یبهزاد هم لباسا دنیبراش خر  ایکه ک گفتیبهم م دادوینشون م اشمه یبعض  دنیخر

 دخترونه   یبود اما ماهان لباسا دهیبراش خر

ون بود به گوش هردومون ماهان که نشون از برگشتنش ن یماش یسرم مرتب کردم صدا یکه رو شالمو
 دوسش داره   یلیمعلومه خ کردی م یتاب یب ارش یمه ییدا دنید یبرا  یل یمهتاب خ دیرس

 داشت  یآب یناز بود اونم چشما  یلیخودش خ نهیعروسک مورد عالقه مهتاب ع مومو

 اومد می _اوخ جون دامهتاب
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و   یناز مشک ی لیتاب خ هیمچ پا و  یرنگ تا باال  یساپورت مشک هیبه خودش نگاه کرد  گهید کمی
خوشگل بافته بودمو  یلی موهاشو خ ذاشتیم شیرنگ توپولوشو به نما دیبدن سف یکه حساب  دیسف

 شده بود  یخوردن یقرمز هم کناره سرش زده بودم حساب  رهیگ هی

شد  هم باز شد که باعث   الیدر و میدیپله ها که رس یبه باال دیدستمو گرفتو دنبال خودش کش مهتاب
 زد:  غی ج  دنشیکه مهتاب با د یا گهیماهان اول وارد خونه بشه و پشت سرش پسره د

 ـــــــــــار یمه یــــــــــــی_دامهتاب

سرشو چرخوند   ن یپا  رفتیاز پله ها م زدوی مهتاب که با ذوق داشت صداش م یصدا  دنیبا شن اریمه
   نمی که باعث شد بهتر صورتشو بب

ماهان حالت   نهیداشت ع  یورزشکار   یکلیهم ه یداشت حساب  یماهان قد بلند نهی ع اریمه
بدم بذار برم   صی تشخ تونتسمیفاصله نم نینبود از ا یچشماش آب اریمه  یچشماشونم مثل هم بود ول

 فهمم ی جلو م

 بوده   یخواهرشون چه شکل  یعن یوشگل بودن خونواده کال همشون خ نیداشت ا یجذاب  صورت

کرده  میمهتاب قا یموها نیسرشو ب اری بود مه  اریاومدم مهتاب تو بغله مه نی پله ها خانومانه پا از
 بلندش کرد  ن یزم  یبود کم کم از رو

 ار یتنگ شده بود نفسه مه  یکی تو  ی_آخ من چه قدر دلم برااریمه

 جونم  ییدلم برات تنگ شده بود دا یلی خ یل یخ  یلی_خ مهتاب

مهتابو   ی چشماشو بسته بودو محکم مهتابو به خودش فشار داده بود ماهان گفته بود که وقت اریمه
 اون بود هیشب   یلیخواهر خودشونه چون خ  کننیاحساس م  کننی بغل م

ردن دادم که باعث شد هردوتاشون به سمتم برگ یآروم سالم دمیرس شونی کیبه نزد ای تقرب یوقت
خلق    یجذاب تر چ یک یاز اون  یک ینگاشون کن  ایلباش اومد خدا یرو یلبخند محو دنمیماهان با د

 جنبه   یخدا منم ب یکرد

بود   یابروها و موهاشم مشک   هیرنگ چشماش مشک  دمیفهم نمشی بب کیاز نزد تونستمیکه م حاال
  اری مه یچشما یتحکم خاص تو کردم یاندازه هم بود اما احساس م  کالشونمیهمقد هم بودن ه بایتقر
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  یول  یتفاوت و خنث ینگاه سرد ب هی لیبه اون اوا شدیکه مربوط م  دمیماهان د یچشما یتو  یزمان
 بود  زیو محبت آم طونیش ناال

هان  سرخ بشم به سمت ما یکرد که باعث شد کم یباال داد به سرتاپام نگاه ییمن ابرو  دنیبا د اریمه
 برگشتو گفت: 

 ی زن گرفت ی_نگفته بوداریمه

 مهتابه  نهیکه ع نمیخاک عالم ا یاز خجالت سرخ شدم وا یحساب  اریحرف مه  نیا دنیشن  با

 کردو گفت:  یتک خنده مردونه جذاب   اریحرف مه   نیا دنیبا شن ماهان

 رم؟ی من بگ یتو زن نگرفت  هی_نه بابا زن چماهان

 گفت:  یزبون   نیری آوردو با ش رونی ب  اری سرشو از تو آغوش مه مهتاب

ماهانه منم گفتم خب زن تو   ییخواهره دا  یعنیخواهره مامانم  شهیجون خاله ترانه م یی_دامهتاب
خب خاله ترانه خواهره توهم محسوب  یماهان  ییماهان گفت که چون تو داداش دا ییدا یبشه ول

   یشوهرش بش یتونیپس توهم نم شهیم

  کردیماهانو تکرار م یفرار کنم مهتاب داشت حرفا یچه طور  دونستمیلبو شده بودم نم نهی ع یحساب 
 تو چشماشون نگاه کنم  یآبروم رفت حاال چه طور  یخدا حساب یوا

  یماهان بم و مردونه بود حت یصدا نهیشدم صداش ع  یطور  هیکه بلند شد  اریخنده مه  یصدا
 خندشم قشنگ بود یصدا

 ؟ یکن یم دایبراش زن پ   ستین  ییدا ی_من قربون تو بشم عروسکم وقتاریمه

 بکنم  یباهاش باز  یدار بش ین ین  خوامی _آخه ممهتاب

پشت کردم تا برم که با   عیبهشون سر نیبه خاطرهم  شدیم ی بحث ناموس نیا یادیداشت ز گهید
 متوقف شدم   اریمه  یصدا دنیشن

 ترانه خانوم   دی_صبر کناریمه
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 دم یکشیسمتش برگشتم اما بهش نگاه نکردم آخه خجالت م  به

 خودمه یمیقد یاز دوستا  یکی پرستار مامانن  شونی_اماهان

 حرص بخوره؟  نقدریداشت ا یبود چه لزوم یحرص نقدریچرا لحن  ماهان ا مدونمین

 بال مامان کجاس؟   طونی_ش اریمه

 اتاقشه   ی_تومهتاب

 گفت:  عیشتو سربه سمت ماهان برگ اریمه

 _حاله مامان بهتر شده؟اریمه

 _آره خوبه خداروشکر ماهان

 به سمتم برگشت و گفت:  اریمه

   نیعروسک مارو هم داشته باش  نیا یهوا دی_از مادرم خوب مراقبت کناریمه

ناخواسته نگامو باال آوردمو بهش نگاه کردم   سادیگذاشت روبه روم که وا نیپام مهتابو پا یجلو بعد
منم زده شد  یچشما یهمون برق تو کردمیزد احساس م  یشدو برق  یاونم چشماش تو چشمام تلق 

 رم ی نگامو ازش بگ عیاما باعث شد سر

پخش شد ضربان قلبم   مینیب یعطرش که تو  یاز کنارم رد شد بو دویپشت گردنش کش یدست اریمه
 اما تلخ که عاشقش بودم  سرد یبو هیباال رفت 

  یطور  نی ا کهویزمان متوقف شد چرا من   یحت یلحظه همه چ هی یهم بسته شد برا یرو چشمام
 شدم 

اومدمو  رونی ب  الیاز فکروخ زدی دادو صدام م یمهتاب که داشت دستمو تکون م یصدا دنیشن  با
 بهش نگاه کردم 

 _خاله جون حالت خوبه؟مهتاب
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ماهان افتاد که باعث شد چشمام گرد بشه  یغضب افهی نگام به ق  کهویکه  دمیبه صورتم کش یدست
کار   یمگه من چ یدستاش مشت شدنو از کنارم با خشم رد شد با تعجب به رفتنش نگاه کردم وا

 کرد؟  ینطور یکردم که ا

 شد؟   یعصبان نقدری ا یاز چ یی_دامهتاب

  دونمی_نم

به سمت آشپزخونه کشوند وارد آشپزخونه که با ذوق بچگونش دستمو گرفتو دنبال خودش  مهتاب
 خدا چه قدر خوشگل بود  یزد وا یچشمام برق  دنشیشدم با د

 م یدرست کن کسیم  یخاله کاف ای _بمهتاب

 کس؟ ی م ی_کاف

 م یبراشون ببر  دیبا گهی_آره دمهتاب

بودو برداشت چسبوند به اپن بعد رفت روش   شونینهارخور زی که دور م ییها  یاز صندل یک ی مهتاب
بهم نشون    کسویکافه م هیباز کردو جا  نتویدره کاب فتهیوقت ن هیبه سمتش برم   یکه باعث شد با نگران 

 داد 

 باشه  ظیغل ممیمامان ینباشه برا  نی ریش  یکیکن اون    نیریش  شویکی خاله   نجاسی_امهتاب

 ؟ یاطالعاتو از کجا دار  نهمهیبال ا طونی _ش

 باشه   یحواسم به همه چ  دیخونم با نی_خب من دختر امهتاب

که جاشونو مهتاب بهم   ییفنجونا یآوردم آب که جوش اومد تو نشیاپن پا  یکردمو از رو یا خنده
باهم   کردیمهتاب هم کمکم م کردموی درست م کسیم یهمونطور که داشتم کاف  ختمینشون داده بود ر

 یااما اصال دختر افاده  دادنیدرسته همه لوس بارش آورده بودنو نازش م میدی خندیم مویزدی حرف م
 بچه واقعا روشنه نیا ندهینبود آ

نشسته بود نگاه کرد همزمان بهم    زیم یگذاشتم به مهتاب که رو ینیس یهم تو  اروی فنجون کیک
 قد هم میزد میدستامونو باال آورد مویزد  یچشمک
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استرس داشتم  کمیبه سمت اتاق بهنوش خانوم به راه افتادم  رو برداشته بودم  ینیکه س همونطور
اجازه دادن درو باز کردم که باعث شد اول  یمهتاب در زد که وقت کردی تاالپ تلوپ م  یقلبمم حساب

 مهتاب وارد اتاق بشه و با ذوق به سمتشون بره

 _من اومدم مهتاب

بود هرسه تاشون   یصحنه باحال ی ل یماهان هردوتاشون اطراف بهنوش خانوم نشسته بودن خ ارویمه
که داره  هیحرص  یماهان اما معلوم بود لبخند ماهان از رو یحت  اری مه یزدن حت یمن لبخند دنیبا د

 خوره یم

 زم یعز یدی_اوا تو چرا زحمت کشبهنوش

دست   یکیهمون طور که ماهان اون   یابروهاش باال رفتو مشکوک به مادرش نگاه کرد که پنهون اریمه
  نیبه خاطرهم دهیم یداره سوت  دیمادرش داد که فهم   یبه بازو یف یف یمادرش نشسته بود فشار خ 

 بحثو عوض کرد 

 زم ی_دستت درد نکنه عزبهنوش

 که داشتم به سمتشون رفتم  ییایشرمو ح کمی با

 م کمکش کردم_منمهتاب

ماهان که  یلبه تخت روبه رو  یدستم نگاه کرد رو یتو  ینیماهان هم به س د یلپ مهتابو کش اریمه
تعارف   دیافتادم که اوال با نیا ادهی کهو یگذاشتم  نشونیب رو ین یتخت کناره مادرش بود نشستم س یرو

داده  همکه مهتاب ب یمخصوصشونو بهشون بدم چون هرکدوم براساس اطالعات  یوانایل  دیکنم دوما با
 خوردنیم شویطور هیبود 

اما   خوردی م  نیریآخه ماهان کم ش ارهی ماله مه دمیاز فنجوناررو برداشت که فهم یکی خم شدو  ماهان
 مانعش شدم  عی سر نیاون پرشکرو برداشته بود به خاطرهم

 ماله داداشته  ست ی_نه اون ماله تو ن

ماله ماهانو برداشتمو به سمتش   عیسر دیباال پر  اریمه  یبا تعجب بهم نگاه کرد اما ابروها ماهان
 گرفتم
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 ماله خانوم جون  نمیماله توهه...ا نیا ای_ب

 توهم دیکش ی اخماشو حساب ماهان

 کنه؟ی م ی_مگه فرقماهان

 هم پرشکر  اریتو کم شکر و آقا مه خورهیم ظی_خب آره خانوم جون غل

 آقا شمیتو اما من م شهی_چه طور ماهان ماریمه

 نیا نه یداد ع لمیتحو یبهم زدو پوزخند یلبخند مسخره ا دمیتعجب به سمتش برگشتم که د با
 بودم دهیحرکتشو من قبال از ماهان د

 ی چه قدر خوب همه عادتامو حفظ کرد دمی_هنوز نرساریمه

 گفت:  عی شد مهتاب سر  دستاش مشت ماهان

   دونستیجون خاله اصال نم یی_من بهش گفتم دامهتاب

  یبگه منظور   ایکنه  رمی تحق خواست یلنگه دوم داداشش بود م نمیخجالت نگامو ازش گرفتم ا با
 داشتم

 دلم   زهی_دستت درد نکنه عزنینوش

خونه   ی از پسرا یک یبه  دیخدمتکار چرا با هیتعجبه که  هی_از حرفام ناراحت نشو فقط برام جااریمه
 بگه شما   یکیبگه تو به اون 

 دنینگامو باال آوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد با د نیپا  دیقطره اشک ازگوشه چشمم چک هی
 گذشته ها افتادم ادهیلحظه دوباره  هی یچشمام جا بخوره برا

 شه یتکرار نم گهی_د

آبرومو برده بود اما   یکرده بود حت رمی با تعجب و خانوم جون با غم بهم نگاه کردن درسته تحق ماهان
که برادرش   کردمی م یکار  دیحق داشت نبا  یلیماهان سکوت کردم اون به گردنم خ یبه خاطر ابرو

که  شدیم یهفته ا  هیآخه فرزانه  شدیمدتش رو م  نیا یبفهمه که مادرش پرستار نداشته وگرنه دروغا 
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  یز یچ  اری به مه ی نکرده بود ول دایپرستار خوب بود اما پ هیمدت دنبال  نینبود ماهان هم تمام ا
 نگفته بود  

 ماهان به سمتش برگشتم   یحرص یصدا دنیبلند شم که با شن خواستم

 پرستاره ستی_ترانه خدمتکار ن ماهان

ماهان از کناره مادرش   عیبزنه که سر  یخواست حرف شهی م یر یداره کم کم درگ دیخانوم که د  نینوش
 برگرده  کردی که داشت با اخم بهش نگاه م اریبه مه

 نویچون دوستمه فکر کنم ا زنهیباهام راحت حرف م  نی _اون پرستاره مامانو مهتابه به خاطر اماهان
 دم در هم بهت گفتم 

 ... ی_تو دار اریمه

 ی چون داداش بزرگم  کنمی به تو نم یجسارت چی_من هماهان

 گفت:  اریو با اخم روبه مه  ستادیاز کنار مادرش بلند شد کناره من ا اهانم

 یباهاش حرف بزن  ینطور یا ستی داره درست ن  تیشان و شخص  هیپزشک ی_دانشجوماهان

االن از من دفاع کرد؟پشت   نیشدم ا رهی رفتنش خ  ریگرد شده به مس یاز اتاق خارج شد با چشما بعد
 نه بابا  یخونوادش؟وا  یمنو گرفت؟اونم جلو

که   نطوریکجا رفته هم نیخدا حاال من از کجا بدونم ا یاومدم ا  رونیکردمو از اتاق ب  یعذرخواه عیسر
 رفت ی چشمم بهش افتاد که داشت از پله ها باال م کهو ی رفتمیداشتم راه م

 _ماهان

 ستادم یاز پله ها باال رفتمو روبه روش ا عیاخم کرد سر یصدام کم دنیبا شن ماهان

 ه؟ی_چماهان

 صافش کردم  یکتش بردمو کم  قهیناخواسته سمت  دستمو

 باعث شدم شما دوتا دعواتون بشه ومدهیماهان من هنوز ن رونی ب ی_چرا اومد
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 نگاهشو ازم گرفت  ماهان

  یهست  یکه ک دیفهم یم دی_به خاطر تو نبود باماهان

 گفتم  یبه سخت نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  خورمینداشتم ماهان قسم م ی_به خدا منظور 

 بعد سرشو باال آورد دستمو گرفتو گفت:  دیتوموهاش کش یانداختو دست نیسرشو پا ماهان

 اتاقتو بهت نشون بدم  میبر ای _بماهان

 ؟ی_هنوز از دستم دلخور 

 ارم ی کتاباتو برات ب دمی_نه گلم دلخور چرا...خودتو ناراحت نکن فردا هم بهت قول مماهان

 کردمو گفتم: یخنده ا تک

 ست یمهم ن شمیاوردی_ن

 خنده ریچپ چپ نگام کرد که باعث شد بزنم ز ماهان

 ......................... 

 باال   رمی اتاقم که زده شد باعث شد سرمو بگ دره

 تو   دی_بفرما

شونم افتاده بود سرم   یهول زده شالمو که رو عیچشمام گرد شد سر اریمه دنیاق که باز شد با د ات دره
بلند شدمو  عیسر خوندمیبودمو داشتم درس م دهی شکمم دراز کش یتختم رو یکردم و چون رو

   نیخجالت زده سرمو انداختم پا سادمیوا

 آبروم رفت  یخدا حساب یوا

 د یشما  دونستمینم  دی_ببخش

 ؟یشدیم الیخی _ماهان بود باریمه
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چرا  نیخدا ا یتوهمه وا یاخماش حساب  دمیگرد شد سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که د چشمام
 به ماهان؟ دهیافته ربطش م یم ی هر اتفاق نقدریا

 ی شما باش کردمینرگسه اصال فکرشو نم  ایمهتاب   کردمی فکر م ؟منی_چ

  بایوارد اتاقم بشم تقر اریگرد بشه تا حاال سابقه نداشت مه دره اتاقو بست که باعث شد چشمام  اریمه
  یشده بودم اخالقا  یمی از قبل با مهنوش خانوم صم  شتریب یبودم حت   نجایا  یماه هیگفت  شهیم

 بود  ینطور یهم لیماهان بود ماهان هم اون اوا نهیاز رفتاراش ع  یل یهم دستم اومده بود خ اریمه

برداشت و ورقش زد اخماش   مو یتختم کتاب علوم پا  یبه سمتم اومدو دستشو دراز کرد از رو اریمه
 کردیداشت بهش نگاه م یخاص  تیتوهم بودو با جد

 یهست یکه شاگرد زرنگ   دمی_از ماهان شناریمه

 نگاهشو باال آورد  اریانداختم مه نی پا سرمو

 ه؟ یزبانت قو ای  یر ی کالس زبان م هیهمشون خارج نای_ااریمه

 دوره یل یبرم کالس زبان آخه از خونمون هم خ کنمی دارم وقت نم نیکدوم کالس آنال  چی_ه

 گفت:  نداختیتختم م یرو  کهیگفت بعد کتابو بستو درحال  یباال دادو آهان  ییابرو اریمه

 ؟ یپرستار شد دوننی_خونوادت ماریمه

 دم یبه موهام کش یشد دست جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 دونن ی_بله م

 که دوتا پسر مجرد دارن؟  ی_قبول کردن؟بهشون گفتاریمه

ماهان بود هنوز ازش دلخور بودم آخه هفته  نهیع کردیداشت دخالت م  نقدریچرا ا نیا دمیکش یپوف
 هیمامان بهزاد  شنیخاله ها م نیاز ا  یک یسه تا خاله دارن که  نجایاومدن ا ناشیخونه خاله ا شیپ
بود   فتهباهام گرم گر یلی بود خ  اریداشتن به اسم حسام که همسن و سال مه  طونیش  یلی سر خاله خپ

  یول ذاشتیاوقات سربه سرمون م یماهان هم گاه یبود حت  یمنم ازش خوشم اومده بود پسره خوب
که باعث شد اشک تو چشمام جمع بشه و جمعشونو   یخراب کرد طور   رویاومد همه چ شعوریب نیا
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  خمیسنگ رو  یحساب  نیتو اتاقم نه خودم برم پا ادیب ی ترک کنم تا آخر شب هم اجازه ندادم نه کس
 کرده بود 

 _سوالم جواب نداشت؟ اریمه

 شدمو مشغوله جمع کردن کتابام شدم با اخم گفتم:  خم

 داشته باشه  ی_فکر نکنم به شما ربطاریمه

  ینطور یجرات دار شده بودم که ا  نقدریکه بهش داده بودم تعجب کردم چه طور ا یاز جواب خودم
 باهاش حرف بزنم 

 اعصابم خورد بشه  یباعث شد حساب  اری پوزخند مه یصدا

 ؟ یزن یحرف م  یبا ک   یدار  یفهمیم چی_خانوم کوچولو هاریمه

شما اصال به    دیزنی حرف م یبا ک  دیکه دار دیفکر نکنم شما بدون یول زنمی حرف م یدارم با ک  دونمی_م
 ی دیم ریبه من گ  نقدریا یچه حق

 تر شد  قیعم پوزخندش

  شتریبهتره ب  یکار کن یتونینم نجایبدون من نخوام تو ا ی دونیخونم نم  نی _من پسر بزرگ ااریمه
  لیفام یبا پسرا یر ی گیم گرم مبا داداش  ادیز ادی خوشم نم  یکن یرفتار م  یکه چه طور  یحواستو جمع کن

  یک یباشه فقط   یک ستیمهم ن ؟براتمیر ی بگ رویک ی یتور پهن کن نجایا یاومد ه یچ یکن ی خوشو بش م
 ...افهیکه پولدار باشه و ق

نبودم فقط شرمنده بودم   مونیکه کرده بودم پش یکه تو صورتش زدم خفه خون گرفت از کار  یل یس با
 کردمیشرمنده ماهان چون داشتم کارارو خراب م  یعوض  نینه شرمنده ا

  یلیس شدیبهم نگاه کرد باورم نم یگذاشتو با ناباور  ییسل هیجا یاولش هنگ کرد دستشو رو اریمه
 و نه سالشه   ستیاالن ب یعنیسه سال از ماهان بزرگتره پس  یپسر   نیزدم تو صورت چن

از   یکه هرچ دمیبهت اجازه م کنمی خونت کار م یچون دارم تو یفکر کرد یبهم تهمت بزن  ی_حق ندار 
 نه از گنده تر از تو... ترسمینه از تو م  ؟منیبهم بزن  رونویب  ادیدهنت م
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قدم  هیقدم عقب اومدم که باعث شد اون  هیهول کردم  شد یچشماش که هرلحظه قرمز تر م دنید با
  یو نشون از حرص خوردنش بود حساب   دیرسیگلوش به گوش م خی صداش که از ب  دنیبا شن ادی جلو ب

 دم یترس

 ی زن یم ی ل یتو صورت من س یجرات نکرده بود بهم بگه تو اون وقت توهه فسقل  ی_تا حاال کس اریمه

  ینطور یهمه ا برنی ازت حساب م اتیو دوروبر یکه چون پولدار  دادمیم ادتی د یتنوع الزمه با ی_گاه
 ستن ین

با   نینشد به خاطرهم  یدستمو باال آوردمو گارد گرفتم خبر  عیدستش باال رفت تا بزنه که سر اریمه
 آوردم   نیچشماش ناخواسته گاردمو پا دنیترس بهش نگاه کردم اما با د

 یدختر  فی...حفی_ح اریمه

 ی بزن یخواستیاالنشم م نیهم  ؟توکهیزدیبودم م  نه؟پسری_بهونت فقط هم

 جمع کنو گورتو گم کن  جا ن یاز ا التوی_وسااریمه

بازوشو گرفتم که  عی بتونه درو باز کنه سر نکهیدنبالش رفتم قبل از ا عیکه سر رونی از اتاق بره ب خواست
 اره ی رفته بود عقب ب رهیباعث شد با اخم به سمتم برگرده و دستشو که به سمت دستگ

به   یزدیبه من تهمت م یاز خودم دفاع کردم؟شما داشت نکهیجمع کنم؟فقط به خاطرا  الموی_چرا وسا
 موندم یساکت م دینظرت با

 اومد یاونم آروم آروم جلو م رفتمیعقب م  ضمیغر یکامل به سمتم برگشت همون طور که از رو اریمه

  شونیکیداره تو با   یدوتا پسر داره چه لزوم یکه تو پرستارش  ی؟زنیدفاع کن ی چ  ؟ازی_دفاع کناریمه
 یکرد ن؟فکریهست یم یچه قدر باهم صم نمیب ینم  یکن ی م ؟فکریسرد باش   ی کیبا اون  یر ی گرم بگ

  ونهخ نیپرستار ا ن؟تویزدی حرف م  نویزدی جوجه باد م نیبا حسام داشت  یکه اون روز چه طور  دمیدینم
پاتو راست کنم   دیخونواده با نی به عنوان پسره بزرگ ا یذار یپاتو کج م  یپرستاره مادره من وقت یا

 که قلمش کنم  شمیوگرنه مجبور م

رو صورتم خم شدو با اخم ادامه  کمیبهش نگاه کنم  یپشت سرم که خوردم باعث شد با نگران وارید به
 داد:
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دستت هرز نرفته  یکن ی نم یکه کاره اشتباه دمیمدت د نیا ادیخوشمم نم ادی _من از تو بدم نماریمه
 فهممیاما گرم گرفتنات با داداشمو نم طرز حرف زدنتم خوبه  یپوششت حت

که بهم کمک کرده پشتم بوده به  هیبه اون ندارم اون کس ینظر  چیمن ه قمهی_ماهان فقط رف 
باهاش برخورد    یمیبه بعد صم  ن یباشه از ا نهیاگه مشکل شما ا میمیباهاش صم نقدریا نیخاطرهم

 باشه؟  دیار یبرام حرف در ن  دیفقط بهم تهمت نزن کنمینم

 عوض شد خم شدو آروم کناره گوشم گفت:  یحالت چهرش کم  اریمه

 البته نه به عنوان پرستار  یبمون  نجایا شتریقراره ب  کنمی _احساس ماریمه

 بهش نگاه بکنم   یرو صورتم خم شد که باعث شد با نگران گهید کمیتعجب بهش نگاه کردم  با

 یمهتاب شد ییزندا دیشا یدی_خدارو چه داریمه

 بود؟  یمنظورش چ گفت؟ی م یداشت چ  نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با

 بندازم  نیکه باعث شد سرمو پا  دیجلوتر کش ی شالمو کم  یدستش باال اومدو به آروم  اریمه

 با داداشم  یحت  یر ی گرم بگ یبا هرکس ادی _خوشم نماریمه

 یو زانوهامو تو نیحرفو که زد ازم جدا شد و رفت با بسته شدن در منم آروم سر خوردم پا  نیا اریمه
  یعنیبود؟ یمنظورش چ  یعنیشد   ریگونم سراز یاز قبل رو شتریخودم جمع کردم اشکام هرلحظه ب

 زنه ماهان  ایزنه خودش بشم  ای یعنی  نیا نمیبب سایمهتاب...وا ییکه من زندا یچ

 دم دستامو دو طرف سرم گذاشتمو فشارش دادمسرخ ش یحساب  کهوی

 ... تی همه حساس نینه نکنه منظورش خودش بوده نکنه ا یخدا نه وا یوا یوا

 تعجب سرمو باال آوردمو به در بسته شده نگاه کردم  با

 امکان نداره  نیا

 .................. 

 هم نگاه بکنه چند لقمه گرفتم که باعث شد ماهان ب یکردم هول هولک نیری که ش مویچا
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 ی سرت خودت دکتر  ری خ وونهی گلوت د پرهی_مماهان

  گفتیماهان راست م فمیک یکردو چند لقمه برام گرفت تا بذارم تو یجون تک خنده دلبرانه ا  خانوم
 ی بود من دو روز نگذشته عاشقش شده بودم اونم حساب  یمهربون  یل یمهنوش خانوم زنه خ

 کالسات بخور  نیب  فتیبذار تو ک  نارویدلم ا زهی _عزمهنوش 

 خوره یبخواد از بوفه دانشگاه م  یز یدانشجوهه فوقش چ ستی که ن ی_مامان بچه دبستانماهان

 رم یگیبخوره من هستم براش لقمه م هیتوشون چ  ستیکه مشخص ن ییزایاز اون چ خوادی _نممهنوش 

 بهش زدمو گفتم: یلبخند

 _دستتون درد نکنه خانوم جون 

 : د یکه ماهان پرس گشتمیداشتم دنبال شماره آژانس م خوردمیتندتند م مویطور که داشتم چا همون

 ؟ یکنار بذار   یتونینم  لویاون موبا رتهی_االنم که دماهان

 گردم ی_دارم دنبال شماره آژانس م

 گفت:  شدیبلند م زی از پشت م کهی درحال اری بزنه که مه  یخواست حرف  ماهان

   رسونمتی _من ماریمه

دستم احساس کردم باعث شد به  یدست خانوم جونو رو یگرما یاعتراض بکنم که وقت خواستم
 نگاه بهم فهموند که سکوت کنم هی بهم زدو با  یلبخند دمیسمتش برگردم که د

 بشم  اریمه مزاحم آقا  خوامیآخه خانوم جون من نم ی_ول

که باعث شد خانوم جون   دیتوموهاش کش یبود کالفه دست دهیتوهم کش ی اخماشو حساب ماهان
 بلند شد رفت   زیمشکوک بهش نگاه بکنه کم کم کالفه شدو از سر م

شده   یبرم دانشگاه عصب  اری قرار بود با مه نکهیرفتنش نگاه کردم احساس کردم از ا ری به مس  یناراحت با
 کار کنم   یدو برادر چ نیاز دست اخدا من  یبود ا
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 خانوم دکتر  ی_فکر کنم دوتا دوتا دل بردمهنوش 

  یبهم زد و چشمک یگرد شده به سمت خانوم جون برگشتم و بهش نگاه کردم لبخند محو یچشما با
 زد

 ؟ ی_خب کدومشونو دوست دار مهنوش 

چرا  فهممی چه خبره من نم نجایا  ؟اصالیچ یعن ی گفت؟ی م یداشت چ  نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با
 خونه ذهنشون مسمومه نیا یهمه اهال

  چیه یکدومشون برا چیروت حساسن ه کنمیهردوتاشون احساس م  شناسمی_من پسرامو ممهنوش 
 نکهیچه برسه به ا کردیمن نگاه نم یاصال به پرستارا  اری مه نینبودن هم ینطور یکدوم از پرستارام ا

 ه؟ یمنظورم چ یدون یحساس بشه خودت که خوب م  ینطور یا

 اونا هردوتاشون مثل...  دیخانوم جون شما در اشتباه  ی_ول

  خوامیهمونطور که نم ستیداداشم ن نهیاون ع کنمیسکوت کردم نه ماهان نه اون نه احساس م کهوی
 اون داداشم باشه  خوادیمن خواهرش باشم دلمم نم

 ؟ی_تموم کرد

 کرده  پی چه قدرم خوشت نیبه سمتش برگشتم اوف بب  عیسر  اریمه  یصدا دنیشن  با

 دم یصبحونه بلند شدم کولمو برداشتمو گونه خانوم جونو بوس زی از سره م دمی ازش خجالت کش کمی

   زنمی_خدافس خانوم جون برگشتم باهاتون حرف م

فتو نگاه کرد بعد نگاشو ازمون گر میبود ستادهیکه کنار هم ا اریبه منو مه یطون ی زدو ش یلبخند
 گفت:  دیمالی نونش م یداشت مربا رو کهیدرحال 

 ان یها چه قدر بهم م ی_خدا کرمتو شکر بعضمهنوش 

باعث شد چشمام گرد بشه و کم کم  هیک ای منظورش از بعض دمیحرفش که خوب فهم نیا دنیشن  با
 کرد  یتک خنده مردونه ا دویکش یهم پوف اریسرخ بشم مه
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 مامان؟  یذار یسربه سرمون م ی_باز دار اریمه

 وقت نپره  هیکه  رشیسفت بگ هیک دونمیتو قلبته خوب م کهی_نه سربه سر نداره اونمهنوش 

  نیبهم نگاه کرد اما من همچنان سرمو با خجالت پا  یچشم  ریز  دویپشت گردنش کش یدست اریمه
 خودمو زده بودم به اون راه   یانداخته بودم ول

 نه  ایدوست داره   رویهنوز مطمئن نشدم که کسقلبمه  یتو کهی_اون اریمه

 فقط برادرشه   یک ینگران نباش اون  یشک کرد ی به ک  دونمی_ممهنوش 

 ه؟یبرادر ک  ی_کماهان

که کناره هم   اریبه منو مه  یتوهم وقت دهیاخماشو کش یحساب  دمیبه سمت ماهان برگشتم که د عیسر
که   اریشد دست راستش که مشت شد آروم برد پشت سرش مه یطور  هینگاه کرد  میبود ستادهیا

 د یصحنه افتاده بود ابروهاش باال پر نیچشمش به ا

 ؟ ی_خوباریمه

 _آره خوبم ماهان

که روبه   سادیو ماهان وا اریمه نی بلند شد به سمتمون اومد بعد ب  یخانوم از پشت صندل  مهنوش
 هم بودن  یرو

 ؟ید کالس دار _ترانه جان تو امروز تا ساعت چنمهنوش 

 کالس دارم  ازدهی_خب امروز تا 

 برگشتو گفت:  اریجون به سمت مه  خانوم

 بهشون؟   یرس یم  اری _مهمهنوش 

 گفت:  ذاشتیم بشیج یتو  لشویموبا کهیفکر کرد بعد درحال  کمی اریمه

 دنبال سفارشا   میریدنبالش از اونجا هم م رمی م دمیشرکتو انجام م  ی_آره کارااریمه
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 زدن؟ یحرف م  یداشتن درباره چ نایبهشون نگاه کردم ا یگنگ با

 گفت:  یشده با کالفگ  جیگ یمن حساب نهیکه معلوم بود ع  ماهان

 که منم بفهمم دیحرف بزن یطور  هی شهی_مماهان

  میاز طرف دیدوماد یسرتون پسرخاله ها ری شما ها خ  تاسیبهزادو ب  یعروس  گهیهفته د هی_مهنوش 
مدت   نیترانه ا دیاون مجلس بدرخش یتو یحساب  د یپس با تایب  یم یدوست صم شهیترانه هم م

هم هنوز  ارخانی لباس مه دیخر رنیم  اری امروز با مه دهیکالساش بوده مطمئنم لباس نخر  ریدرگ  کسری
بود که  اری تخت خواب عروس و دوماد هم به عهده مه  سیاز اونورم سفارش سرو دنیلباس نخر

 خوبشو برامون کنار بذاره  هیوستاش از د  یکی سپرده بود به 

کم کم چشماش   دمیبه سمت ماهان برگشتم د میبه مهنوش خانوم نگاه کرد یماهان با ناباور  منو
 گفتم:  عیسر نیشد به خاطرهم   یحرص

 لباس  دیبرم خر گهید یک یبا  خواستمیخانوم جون من م  ی_ول

  یکه حساب  میکرده بود یز یبرنامه ر  یخدا منو ماهان کل یا دیتوموهاش کش یدست یعصب  ماهان
 اون وقت حاال... میلباسو بخر نی بهتر میپاساژارو متر کن

 دخترم؟  ی_با ک مهنوش 

 پسرت  یکی با اون  گفتمیم یانداختم آخه االن چه طور  نی پا سرمو

 کنم ی_کنسلش م 

بشه   شتریشد غم تو چشماش بزد که باعث  یگرد شده بهم نگاه کرد کم کم پوزخند یبا چشما ماهان
 بهمون نگاه کرد اما مهنوش خانوم خودشو زد به اون راه  تیبا شکاک  اریمه

 نشده  ریتا کارا د دی_خب بهتره زودتر برمهنوش 

 ........................ 

 ره ی هم خندش بگ اریخنده که باعث شد مه  ریزدم ز دمیکه شن  یحرف دنیشن  با
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 کشه ی_کوفت خجالتم نماریمه

 د یدیم یخودتون سوت یداره وقت ی _خب به من چه ربط 

نگاه کنم اصال  گهید یبه لباسا رمویبه نشونه تاسف تکون داد که باعث شد نگامو ازش بگ یسر  اریمه
کنم همون  ش یعمل خواستمیم نکه یهم یداشته باشم ول  یحس خوب خواستمی نداشتم م  یحس خوب

  شدیم یاومدو مانع همه چ یم مماهان به ذهن کهویلحظه 

که   یکیحاظره  ویکه خودش ح  ی کی  کنمیم  انتیخ  یکیدارم به  ارمیکناره مه  ی وقت کردمی م احساس
 اونم حس منو داره  کردمی احساس م

 چه طوره؟  نی_ااریمه

که بهش اشاره کرده بود نگاه کردم که باعث شد چشمام بدرخشه چه قدرم   یآسمون  یلباس آب  به
 داشت   فیتشر قهیخوش سل 

 ادی_فکر کنم بهت ماریمه

 ؟ یکنیمدل لباسارو پسند م نی_چرا همش ا

 زانورو برات پسند کنم خانوم دکتر؟  یباال  یلباسا ی_خب انتظار دار اریمه

  کردنیخونه باباشونو م یپاساژا که دعوا نیز اا خواستمی به سمت مخالف برگشتم نم دمویکش یپوف
 کنم اونقدرها هم پول نداشتم دیخر

درش آوردم از طرف بانک بود چشمام گرد شد وارد شدم که   عیکه بلند شد سر می زنگ اس گوش  یصدا
 افتادم  یو پشت سرش اس ماهان داشتم پس م دمیکه د یز ی با چ

 فرستمیدوباره م یخودت باشه الزم داشت بیبهتره دستت تو ج   یول می_منو داداشم فرق ندارماهان

چه قدر ناراحت بودم   دادیغم م یاسش بو نیدستم فشار دادمو بغض کردم چه قدر ا یتو رویگوش
 یطور  هیاالن که حسابمو شارژ کرده بود  کهی خودم باشه درحال بیاون انتظار داشت من دستم تو ج

 اون بود  بیتو جدستم 

 شده ترانه؟ یز ی _چاریمه
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   کنهی داره با اخم بهم نگاه م دمیبه سمتش برگشتم که د عیسر

 نشده  یز ی_نه نه چ

 باال داد  ییابرو اریمه

 ی _خر خودتاریمه

پشت کردمو بدون توجه بهش به سمت مغازه   عیسر هیفرار از قض یزده نگامو ازش گرفتمو برا  خجالت
  دیاز خر یحساب  خواستمیاسا نگاه کردم حاال که پشتم به ماهان گرم بود ملب نیتریها رفتمو به و

  یتو لشقلبمه و پو  یکه فکرش تو نهیمهم ا یول  ستیکنارمه ماهان ن  کهیکردنم لذت ببرم درسته اون
 کارتم 

 .............. 

 هیبودم  دهی من لباسمو خر ادیب رونی اتاق پرو ب یبودم تا آقا از تو سادهیمردونه منتظر وا ک یبوت یتو 
 نه   ای ادیبهش م یک ی نیا نمی بودم بب اریناز و خوشگل بود منتظر مه یل یخ  یلیبراق که خ  یلباس مشک

همشونم تو تنش خوشگل بود   کردی بود که تنش م یکت وشلوار  نیچندم نیگفت ا شهیم درواقع
منو خودش باعث شده بود تعداد عوض کردن   یتایخب حساس  یبود ول  کلیالمصب از پس خوش ه

 لباسا باال بره 

 بهتره به نظرم نی_ااریمه

 شده بود ی گر یزدم اوف چه ج  یتنش لبخند محو  یکت و شلوار مشک دنیسمتش برگشتم که با د به

 خوبه   نی_به نظرم هم

 نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد  اریمه

 ن؟ ی_هماریمه

 بهش نگاه بکنم گفتم: نکهیبدون ا دمیبه کتش کش  یدست مستادیسمتش رفتمو روبه روش ا به

 ؟ یبه خانوم جون گفت یز ی_چ
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 _درباره؟ اریمه

 یچون تو خبر داشت  دیخر  میمنو ماهان قرار بود باهم بر نکهی_درباره ا

 باال دادمو گفتم:   ییخودش ابرو نهی که باعث شد به سمتش برگردم ع دتوهمیاخماشو کش اریمه

 ؟ یحرفتو واضح بزن  ستی_بهتر ن

 گفتن ندارم  یبرا ی_من حرف اریمه

 ازش گرفتمو گفتم:  رومو

 دربارم بکنه   یماهان فکر بد ادینشو خوشم نم کیبهم نزد نقدری_پس خواهشا ا

 به سمتش برگردم  تی شد که باعث شد با عصبان دهیبازوم کش  کهوی

 ش ی _چته شکست

 : د یدندوناش غر یبا حرص از ال اریمه

 ؟ی نی بی ماهان نم نهیمنم ع ؟چرای_فکر اون برات مهمه فکر من چ اریمه

 توهم  دمیکش اخمامو

  ینذاشت  ؟چرایکنی م تمیاذ نقدری چرا ا گمیدارم م ستین  نا یمن ا نمت؟حرفیبی کورم نم نمت؟مگهی_بب 
 رون؟ یبرم ب  شبید

 بازومو ول کردو راست شد  اریمه

 ی مراقبش باش دیبا  ی_چون تو پرستار ماماناریمه

 ی گرفت مویتصم  نیا رونی ب میمنو ماهان قراره بر یدونستیچون م دیشا ایبوده؟ نیبهانت ا ی_مطمئن 

 : دیدوباره بازومو محکم چنگ زدو با حرص تو صورتم غر اریمه

 کارته هان؟ یرون؟چ ی ب یبا داداش من بر   دیمن ماهان ماهان نکن اصال تو چرا با یبرا نقدری_ااریمه
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 دی خر امی با تو ب دیکه االن با  یه منکار ی_تو چ

 آره؟  ستی پره داداشم کنارت ن  نیدلت از ا هی_چاریمه

بار نشده منو ماهان  هیسه ماه  نیا یتو  یزنی برنامه هامونو بهم م یپره که همش دار  نی_نه دلم از ا
 دور دور اما حاال... رفتمیشاپ م یکاف  رفتمیم رونی ب رفتمی من قبال با ماهان م میباهم تنها باش

 حرفمو خوردم  هیمشت شدش آب دهنمو قورت دادمو بق یدستا دنید با

 _همه برنامه هاتو با من داشته باش نه با ماهان اریمه

 _چرا اون وقت؟ 

 یبش کیبه ماهان نزد ادیز  دینبا گهی_چون داریمه

 موهام زدم و دست به کمر بهش نگاه کردم  یتو یچنگ کالفه

 که تو...  ادیوشم نممن اصال خ نی_بب 

و مطمئن باش   نیمهم دله خودمه هم ستیمن مهم ن یبرا ادین  ای ادیتو خوشت ب نکهی_ااریمه
 بشه  کینزد یتوهه به کس نیا کهی اون ذارمینم

 زنم یکه هست باشه من دارم حرف خودمو م  یاون توهه هرک یداره ک ی_به من چه ربط

 خم شدو کناره گوشم گفت:   یبه آروم اریمه

که باعث شده دله   هیکس  نیخانوم کوچولو درواقع اول شهیتوهه به تو هم مربوط م نیا کهی_اون اریمه
 توهه نیکه ا هیسنگ منو بلرزونه همون 

 زا یجور چ  نیا دویبرن خر  کمیباهم کلکل کنن بعد  گهید کمی

 .................... 

 قدهم  میزد اریهمزمان با مه مویدستامونو باال برد یخوشحال با

 شاخن   یلیخ  کننی خب حاال شما دوتام فکر م یل ی_خبهزاد
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 م؟ یستی _ناریمه

 فکر رفته بود  یبودو تو سادهیتوهم کنارش وا یبا اخم به ماهان نگاه کرد که با اخما بهزاد

 ؟ ی_چرا مراقب اونور نبودبهزاد

 میدی و خند میبهم زد  یچشمک مویبه سمت هم برگشت میبود سادهیهم که کنار هم وا اریمه منو

 گفت:  یرو شونه ماهان گذاشت و به آروم  یدست بهزاد

 یچه به فوتبال دست نارویا میروشونو کم کن   ای_ببهزاد

 _پسراااااااا

   زنهیمهنوش خانوم داره صدامون م  دمیکه د میبه پشت سر برگشت  کهوی

 _خانوم جون من پسرم 

 گه ید شترهی تعداد ما ب  زد؟خبیبه خاطر تو هممونو دختر صدا م  ییخوای_م بهزاد

 تو صورتم  د یخنده و شالمو کش ری حرص به بهزاد نگاه کردم که زد ز با

 خوره یحرص م یوقت شهیمهتاب م نهیع افشی_نگاش کن قبهزاد

 ؟ یار ی_عمو بهزاد چرا اسم منو م

 خاله اومده بود برگشت بهزاد خم شدو مهتاب و بغل کرد  شهیتازه از پبه سمت مهتاب که  بهزاد

 به توچه  ارمیدختر زشتو به زبون ب هیاسم  خواستی _دلم مبهزاد

 زشت  یگیکه بهم م گمیهام م  یی_به دامهتاب

 ؟ی گ یم نارویباشن؟ا یهات ک یی_نه بابا دابهزاد

با قهر روشو ازشون گرفت   نهیهاش نگاه کرد بعد دست به س ییخنده مهتاب با اخم به دا ری زد ز بعد
همون  ارهیاز دلش درب نکهیا ینگفتن بهزاد هم برا  یز ی ماهان چ ارویمعلوم بود ناراحت شده که مه

 دیطور که مهتاب بغلش بود دماغشو کش
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 ای کن  یباز   مین یبا ن  ذارمی نم  ی_اگه قهر کن بهزاد

 گردن بهزاد حلقه کردو گفت: دستشو دور  یبه نشونه آشت  عیسر مهتاب

 کنم؟ یباز  تی نی با ن یذار ی_نه توروخدا من آشتم به خدا عمو بهزاد ممهتاب

 هیا غهیچه ص  ین ین  یتو هنوز ازدواج نکرد شعورینکن ب  تی_انقدر خواهرزادمو اذاریمه

درضمن من  میکن یقراره فرداشب عروس  تایمنو ب نی خوب اطرافتو بب  زمی_چشماتو وا کن عزبهزاد
 دار بشم وگرنه...  ین یخودم نخواستم االن ن

بهش رفتن که باعث   یماهان هم چشم غره ا ارویهمزمان مه دیچشمش به من افتادو لبشو گز کهوی
 جمعشونو ترک کنم   عیسر رموی شد من با خجالت رومو ازشون بگ

  اطیح یرفتم هممون تو  زدنیکه کناره مامانه بهزاد نشسته بودو داشتن باهم حرف م تایسمت ب  به
 میمنو اون شد اریمه  شنهادیکه به پ میکردیم یفوتبال دست میبهزاد داشت ارویمنو ماهان و مه  میبود

 گه ید میت هیماهان و بهزاد هم شدن  میت هی

گل   یما به راحت شدیباعث م نیرد که همک  ینم یباز  یفکر بود درست و حساب   یمدت ماهان تو تمام
 م یبزن

باهام   ینطور یخودش داره ا دمیدیم یاما وقت  کنمیرفتار م یم یصم یل یکه دارم خ کردمی م احساس
 خب منم مجبور بودم خوب باهاش برخورد کنم    کنهیرفتار م 

به خاطر   میکم داشت اری هیچون  شدینم ومدمیهرچند م یفوتبال دست ومدیخانوم باهامون ن  تایب
 بمونه شونیمادرشوهره گرام  شهیداد پ حی ترج نیهم

 بود  یمهنوش خانوم بود زنه با محبت نهی ع قایمهربون بود دق یل یزن خ هیبهزاد  مادره

  کندی پوست م وهیداشت م  کهینشستم که باعث شد به سمتم برگردن مهنوش خانوم درحال  کنارشون
 گفت: 

 د؟ ی_خوش گذشت؟کدومتون بردمهنوش 

 خانوم جون  میشد فشونیحر اری_منو آقا مه 



 پولتو به رخم نکش 

323 
 

  عیبهزاد سر  ن یبود به خاطرهم یخال یزد پسرا هم اومدن سه تا صندل  یخانوم چشماش برق  مهنوش
از  بیس هیداشت   کهی درحال اریمن اما مه یسمت صندل  ادینشست ماهان خواست ب تایرفت کناره ب

 نشست   دویاره منو عقب کشکن  یصندل داشتیبرم  ز یم یرو

 بهم دست داد  یم یشدم بازم همون حس قد یطور  هیکه به ماهان افتاد  چشمم

 ؟یخور یم بی_مهتاب مامان سمهنوش 

گفت نه مهنوش خانوم   کردیبهزاد نشسته بود و داشت به ماهان نگاه م هیپا یرو کهی درحال مهتاب
 تفاوت بود  یب  اریاخماش توهم بود نگاه کرد اما مه ی به ماهان که حساب یچشم ریهم ز

نبودم هم  یاوضاع راض نیکار کنم من واقعا از ا یچ  دونستمیشد نم  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
دوست  هیکه ماهانو دوست دارم نه   کردمی باشم هم نه احساس م  یمی صم  اریدوست داشتم که با مه 

شب نشستم با خودم  هیکه  دمیفهم  یوقت نویشق اع یمحبت بلکه از رو  یاز رو ایداشتن ساده 
 فکر کردم   نهعاقال

  یمدت باهم زندگ نهمهیداشتم بهش اعتماد کرده بودمو ا تی امن کردمویاحساس آرامش م کنارش
  کنمی دارم اشتباه فکر م دمیشا ای که خودشم منو دوست داره  کردمیاحساس م  میاز طرف  میکرده بود

  یاز حرفا یحت  ای خورهیحرص م یکه چه طور  دمیدی بودم م  اریمدت که همش با مه نیآخه تمام ا
درباره ماهان  یمنو دوست داره خانوم جون حت  اریمه  نکهیشده بود ا دمیعا یی زایچ هیجون   مخانو

اما من  دهی از زبون خودش شن نویهم باهام حرف زد گفت که اون تورو مثل خواهرش دوست داره ا
  منوتونستم برم جلو ازش بپرسم بگم تو واقعا  ینم  کردیدست خودم نبود قلبم باور نم یعن یباور نکردم 
  یدوسم داره ول اری مه نکهیمطمئن بودم ا زیچ هیاما نسبت به  دادینه غرورم اجازه نم ای یدوست دار 
 اورده ی خودش ن  یهنوز به رو

من   دادیاجازرو بهم نم نیماهان ا الیآخه فکرو خ   شدیفکر بکنم نم  اریبه مه خواستمیکه م هربار
االنمه اونه که باعث شده من االن خانوم دکتر   یروز یپ ی ماهانو دوست داشتم اون بود که باعث وبان 

 درستهخالص بشم  یاز اون همه دربه در  سمویخودم وا هیپا یبشم اونه که باعث شد من بتونم رو
 داره   هواشو کنمیداداشم زندانه اما احساس م

داشته باشه و ماهان منو مثل  قتیخانوم جون حق  یحرفا  دمیترسیکار کنم م  یچ دونستمینم
  نهیبیباهم م ارویمنو مه  یطوره پس چرا وقت نیخب اگه واقعا ا  یخواهرش دوست داشته باشه ول
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خودشو عقب   ادیم اریمه نکهیهم  یبشه ول کیبهم نزد کنهیم یهرچه قدر سع کنهیاخم م
 داشت؟  ی چه فاز  کشه؟واقعایم

 _ترانه 

با چشمو ابرو به  دمیاومدم د رون یب  الیبه سمتش برگشتمو از فکروخ  عیسر  اریمه  یصدا دنیشن  با
 که پوست کنده بود اشاره کرد  یا وهیظرف م

 _توهم بخور اریمه

  یکه ماهان شبا ییاه وهیم ادهیدهنم گذاشتم   یپر از پرتغال بردمو تو هیخجالت دستمو به سمت  با
چه قدر اون روزامون زود گذشت   کرد یکه درست م  ییغذاها ادهی یافتادم حت کندی کنکور برام پوست م

 خوب  یل یخوب گذشت خ یول

باره بکنم تا    نیدر ا یفکر  ه ی دیندادم با یتیمشکوک بهمون نگاه کردن اما من اهم تایو ب بهزاد
ماهان  نهیهم ع اریفکر بکنم مه  اری به مه تونمیاز حسوحالم نسبت به ماهان خبردار نشم نم کهی زمان

منو  هانما ای مهم بود آ زیچ هی من مهم نبود فقط  یتموم بود اما برا  یبود همه چ یپسر خواستن 
 نه  ای خوادیم

بهزاد خودشو   نهی آغوش بهزاد جمع کرده بودو به س یماهان بود خودشو تو یهنوز نگاهش رو مهتاب
 داد یبهشون م کندوی پوست م وهیبهزاد و مهتاب داشت م یهم برا تایچسبونده بود ب 

اخماش توهم بود پچ پچ کرد که اونم  یآروم خودشو کش آوردو دره گوش بهزاد که کم مهتاب
مثل   کردی نگاه م زی فکر بود و داشت به م یتو ینگاهشو باال آوردو به ماهان نگاه کرد ماهان حساب 

 گه ید هی جا هیبود اما روحش  نجا یجسمش ا شهیهم

 اومدو به سمت ماهان رفت   نیبهزاد پا هیپا یاز رو مهتاب

 رو پات؟  یذار یمنو م یی_دامهتاب

اومدو به سمت مهتاب برگشت که داشت زور   رونی ب الی از فکروخ خورهیداره تکون م دید یوقت ماهان
بغل مهتاب بردو   ریدستشو ز یزدو به آروم  ینیبره رو پاش خندم گرفته بود ماهان لبخند غمگ زدیم

 زدو چشماشو بست  یسرشو بوسه ا ی پاش گذاشت رو یرو
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با   اریهول کنم مه یبهم انداخت که باعث شد کم ینگاه میبه ماهان نگاه کرد ن   یخانوم وقت  مهنوش
 اخم روبه ماهان گفت: 

 ؟ی_چته؟چرا تو فکر اریمه

 که کنار دستش بود نگاه کرد  اریسرشو باال آوردو به مه ماهان

 گس ید یکیکناره   ستیهوا االن کنارم ن  یب  یمدت کنارش بودم ول نیکه تمام ا میک ی_تو فکره ماهان

 گفت:  یشد مهنوش خانوم به سمت ماهان برگشتو با لحن دلخور   جادیتنم ا یتو یلرزش 

 ؟ یخوشت اومده اونوقت از مامانت پنهون کرد  یکی _تو از مهنوش 

 بلند شد مهتابو به خودش چسبوندو با غم گفت:  یصندل   یزد آروم از رو یلبخند سرد ماهان

ادم تا به خودم اومدم هوا هواشو از دست د یخوشم اومد اما ازم گرفتنش مامان ب یک ی_از ماهان
 خوشبخت تر بشه  ینطور یا دیعقب بکشم شا دم یم حی منم ترج گهید  یکیرفت تو دل  دمید

قطره اشک ازگوشه  هیرفت مهنوش خانوم  یبا غم نگاشو از مادرش گرفتو به سمت باغ پشت بعد
 دست خواهرش بذاره  یکه باعث شد خاله دستشو رو  نیپا  دیچشمش چک

 شهیخورده حل م  یعاشق شده شکست عشق گهینن د_نگران نباش جوو خاله

 تو فکر فرو رفته بود نگاه کرد   یکه حساب اریبه مه  دویبه چشماش کش یخانوم دست  مهنوش

  یز یمدت همش تو فکر بوده به من که چ نی؟ایحرف بزن  یدنبالش باهاش کم   یر ی_مامان نم مهنوش 
 به تو بگه دیشا گهینم

 با اخم گفت:  عی مشت شد که بهزاد سر یلحظه دستش کم هی یبرا اریمه

 که حالشو خوب بکنه  کنهی م یزبون نیری اونقدر براش ش ششهیتنها باشه مهتاب پ دی_بهتره بذاربهزاد

منم؟نه فکر نکنم آخه اون به مادرش   یعنیدوست داشت  رویک یغم نگامو از همشون گرفتم پس  با
داداششو  یرفتارا یاگه من بودم صد در صد وقت  میز طرفگفته بود منو مثل خواهرش دوست داره ا

 دادی از خودش نشون م یعکس العمل  هی دیدیم
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که فقط من بودمو   ییبرگردم به شبا خواستمیآرومش کنم م خواستمیم ششی برم پ  خواستیم دلم
   ذاشتیاون سربه سرم م  زدموی که من حرف م ییخودش به شبا

بود اما دلم  یماهان پسر خوب  نهیکنم آخه ع  هیبه عنوان همسر بهش تک  تونستمینگاه کردم م اریمه به
 نه داداششو  خواستمیماهانو م  ؟منیچ

 بلند شدم که باعث شد همشون بهم توجه بکنن   یصندل  یرو از

 خانوم جون   ششیپ رم ی_من م

توجه به  یتوهم برد ب شتریاخماشو ب  دمینگاه کرد که د اری به مه  یهول کرد با نگران یخانم کم  مهنوش
 کنه ی کار م ی چ  نمیبب خواستمیم داشتمیکه ماهان رفته بود رفتم آروم قدم برم ییهمشون به سمت جا

 زنن یبغلشه باهم آروم حرف م یچشمنا نشسته و مهتاب تو یرو  کهیپشت ساختمون درحال  دمید

 شدم  میساختمون قا واریشدم اما آروم پشت د  کیبهشون نزد یکم

 خوشگله؟   یلیخ یدوسش دار  کهی _اونمهتاب

 خوشگله   یلیدلم خ زهی_آره عزماهان

 مگه قرار نبود من زنه شما بشم؟  یی_دامهتاب

 گفت:  یخسته ا نویموهاشو نوازش کرد با لحن غمگ یکردو به آروم ینی تک خنده غمگ ماهان

 من که به شما گفتم  ییدا شهی_نمماهان

  دیتونیگفت که نه شماها م دمیپرس یمن از مامان  زنت بشه؟آخه تونهینم ؟اونمی _خاله ترانه چمهتاب
 ست یاونکه واقعا خواهرتون ن  دیشوهرش بش

 به ناله گفت:  هیشب  ییلحظه چشماشو بست با صدا  هی یبرا ماهان

 _خواهر نبود اما از االن به بعد هست ماهان

 باال نره  می گر یدهنم گذاشتم تا صدا یسر خوردمو دستمو جلو نی زم یآروم رو وارساختمونید پشت
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 ماهان بردو با غم گفت:  یآروم دستشو سمت چشما مهتاب

 ؟ ییدا یکن ی م هیگر ی_دار مهتاب

 باشه  ینگ یبه کس  یی_آره داماهان

 ره یگیم  میمنم داره گر یول گمی نم  ی_نه به کسمهتاب

م فشار دادم تا دهن یهم بست دستامو محکمتر رو ی مهتابو بغل کردو چشماشو محکم رو ماهان
اما  دادمیشده بود داشتم جون م  ریگونم سراز یرو گهیاز هرلحظه د شتریباال نره اشکام ب میگر یصدا

 حاظر نبودم از اونجا برم

 دوست داره  یلیخاله ترانه خ یی_دامهتاب

 اشکاشو پاک کرد  دویبه صورتش کش یدست ماهان

 ؟ییدا  یدونی_از کجا مماهان

حالت   نمیبب  شتیپ  امیکه ب گهیخونه به من م یگردیتو از شرکت برم یوقت شهی _آخه خاله هممهتاب
  شت یپ  امیکه ب خوادیازم م  یکه اخمات توهمه تو اتاقت ییوقتا   ایچه طوره بعد برم براش گزارش ببرم 

 حالتو خوب کنم 

تلنگر واسه  هیبشه  دینه بذار بگه شا یول  کردی رو م  رویداشت همه چ  وونهیگرد شد دختره د چشمام
 ماهان

 اون فقط نگرانمه   ستی دلم اونکه دوست داشتن ن زهی _نه عزماهان

 ی کن یاون بچرو کتمان م یحرفا یچرا دار  یتکون دادم نه نه لعنت نیبه طرف  سرمو

 حرف نزن باشه  یدرباره دوست داشتن خاله ترانه با کس گهی_دماهان

 ی زنت نشه اون وقت تو غصه بخور  ترسمی_چرا؟اخه ممهتاب

 شهیبشنوه ناراحت م  ارتی مه ییمهتاب دا ینگ نارویا یوقت به کس هی_ماهان
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ماهان منو دوست داشت   شدیبا حرص به روبه روش نگاه کرد باورم نم نهیبا اخم دست به س مهتاب
 ذاشت یپس چرا پا جلو نم  یمن زنش بشم ول خواستیاون م

 وونهید  شهیم تیترانه زن دا ؟خالهییدا زهی عز یخور ی م روی_غصه چماهان

 م یخریخاله ترانه حلقه م یبرا  میریبا هم م  یمگه تو نگفت یتو غصه بخور  خوادی _من دلم نممهتاب

 قلبم هرلحظه باالتر رفت  ضربان

 کرده  ریی تغ یاون ماله قبال بود االن همه چ گهیدلم اما خب نشد د زهی _گفتم عزماهان

 بغل کرد ماهان هم اونو به خودش فشار دادو موهاشو نوازش کرد شویدا یبه آروم مهتاب

 رم یگیهروقت تورو شوهر دادم اونوقت زن م رمی گیزن نم گهی_من اصال دماهان

 دا...  م یمونده تا بزرگ بش یل ی_منو آراد که خمهتاب

ن  زدم ماها  یناخواسته لبخند محو نیدهنشو سرشو انداخت پا  یمهتاب دستشو گذاشت جلو کهوی
 کردو شروع کرد به قلقلک دادنش  یهم خنده بلند

 کنم ی م تی _شما و آراد آره پدرسوخته...بذار االن حالماهان

 گه ی...نکن دیینکن...آ ادیقلقلکم م ی...غلط کردم...واییدا دی_ببخشمهتاب

بهتر بود االن وارد بشم    کردمیآروم داشتم به اون صحنه نگاه م زدی غر م یه دوی خندی با ذوق م مهتاب
 مرتبش کردم  یکم دمویبه لباسم کش یدست

هردوتاشون به سمتم برگشتن  ادیداره به سمتشون م یکس  دنیفهم یسمتشون رفتم که وقت به
چمنا   ینمه اخم کردو از مهتاب جدا شد مهتاب هم از رو هی دیلباش بود ماس  ی که رو یماهان لبخند

 د یبه موهاش کش  یبلند شدو دست

 کرد   ینگاشو ازم گرفت مهتاب هم به هردومون نگاه دمیبه ماهان نگاه کردم که د یدلخور  با

 ی مامان شهی_من بهتره برم پ مهتاب
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به شلوارش   یچمنا بلند شد دست  یاز رو دویکش یرفت ماهان هم پوف دویدو  یحرف چیبدون ه بعد
 گفت:  دویکش

 نجا؟ یا ی_چرا اومدماهان

 _اومدم باهات حرف بزنم

 ؟ ی_درباره چماهان

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیاما بهم نگاه نکرد  ستادمیسمتش رفتمو روبه روش ا به

 ؟ یکنی _چرا نگام نم

 به سمتم برگشت  دویکش یپوف ماهان

 ... گهیمنو تو د نی_بب ماهان

 دلمو بهت بگن ماهان  نیا یبذار حرف بزنم بذار همه حرفا دونمی_م

  یپر از حرف بود اما داشت با ب  یرنگش حساب   یآب یبه آسمون نگاه کرد چشما نهیدست به س ماهان
 کرد ی م مشیقا یتفاوت

 نه من   یبزن  گهید یکی  شهیپ یدلتو بر  یحرفا  دی_باماهان

 : دمیپرس یروشو ازم گرفت خواست بره که به سخت ماهان

 ؟ی_دوسم ندار 

گونم  یرو شتریشد به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد اشکام هرلحظه ب جادیتنش ا یتو یلرزش ماهان
 شدنیم  ریسراز

 خواهرم دوست دارم احمق  نهی تورو ع ؟منیگ یم یدار  ی_چماهان

 دروغ نگو نقدریبسه ا دمی _حرفاتو با مهتاب شن

 گفت:  کردی دست راستشو به سمت دراز م کهی کالفه درحال  دیتوموهاش کش یدست یعصب  ماهان
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  یتمومش کن اگرم دوست داشتم برا ارویمسخره باز نیپس ا یتو االن ناموسه داداشم نی_بب ماهان
 گذشته ها بوده نه االن 

  یدون یاصال از کجا م نیشده؟من فقط ناموسه داداشمم هم یگذشته ها بوده؟مگه االن چ ی_چرا برا
 خواد؟یواقعا منو م  اریمه

  داریخر دمید یمسخرم ماله گذشتن که وقت یحسا نیمن ا ستیبه من مربوط ن  گهید نشی_اماهان
 نداره چالش کردم 

 نداره؟  داری خر  یدونی_تو از کجا م

 هم بست دستاش مشت شدن   یچشماشو رو ماهان

 هیبکنم که اصال در حد  یباهات برخورد شمیمجبور م یحرفا بزن  نیاز ا گهیبار د هی نی_بب ماهان
 ست یبرادرشوهر ن 

... به  ی...چرا به مادرت دروغ گفتدیبرادر شوهر صدات لرز یبگ ینتونست یدی...ددیبه خدا صدات لرز_
 ماهان؟  یکنیچرا هردومونو محکوم م هیکه نظر من چ  یدیمن به خودت چرا ازم نپرس

 یکه باعث شد تنم به شدت بلرزه مرد  قو  نیپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی ماهان
 خاطر من  ؟بهیاونم به خاطر ک کردیم هیروبه روم داشت گر  کلیه

من به ناموس داداشم چشم  نی هم یخواهر  هی_من حسامو دور انداختم االن فقط برام مثل ماهان
گفتم  ارمی مه من به یار یکناره مه  دمیتا اومدم بهت بگم د دمیجنب  ریخودم بود د ری ندارم درسته تقص

 مهتاب  نهیع  نیهم یخواهر  هیمن  یکه تو فقط برا

 گفت:  یازم گرفتو به آروم  روشو

جبران کنم اما هرکار کردم نشد  خواستمیکه بهت کردم م یی_ببخش بابت همه اون ظلماماهان
برات باشه از ته دلم  یپناه خوب  تونهیم هیداداشم مرده خوب ینتونستم کناره داداشم خوشبخت باش

 شدم عمو بشم ییهمون طور که دا گهیو دو روز د یخوشبخت باش  خوامیم

 گفتم:  هیبا گر دیلرزیم یکه حساب  یلحن با
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 ؟ی که دوسش دار  یعمو بش یاز کس ییخوای_م

  ادتهیبرات باشم   یبرام باشه پس بذار حداقل برادر شوهر خوب خوامی م کهینذاشت که اون ای_دنماهان
   یبرادر شوهر پشتتم...خوشبخت بش  نه یبه بعد ع جانیداداش پشتتم از ا نهیگفتم ع

  ری دهنم گذاشتمو زدم ز یچمنا سقوط کردم دستمو جلو  یرو  دیرفتنش کم کم توان از پاهام پر کش با
صدامو بشنوه به اندازه  یاما نه اونقدر بلند که کس زدمیزجه م دمویکشی با خشم محکم چمنارو م هیگر

خودش   نهیع  خوامیباشه منم نم  خواد ینم  یه بودم بمونه اما وقتغرورم له شده بود ازش خواست یکاف
 خدا  نهیع  ایدن نهیع

 ....................................... 

که چه قدر خوشگل   یتا موهاشو درست کنن نگاه کردم وا شگاهیمهتاب که همراهم اومده بود آرا به
  کمیو  ی رژ صورت هی میکنم مجبور شد شی آرا خوامیدختر اونقدر اصرار کرد که منم م نیشده بود ا

 که چه قدر خوشگل بود صدبرابر خوشگل تر شد  میبه مژه هاش بمال  ملیر

که تنه من بود    یهمون لباس  نهیع  قایکرد دق زمونیسوپرا اریمه  روزید میمهتاب باهم ست بود منو
گفت سفارش داده بود  شهیکرده بود درواقع م دایمهتاب پ یر برات کیدر ابعاد کوچ یهمون ول  نهیع
 م یمادر دخترا باهم ست بود نیا نهیمنو مهتاب االن ع ینطور یا

مدل مو لباس تنم چه قدر   شایکرده بود با اون آرا ریی تغ یصورتم حساب  کنمینگاه م نهی آ یخودم تو به
که با ماهان حرف زدم   شبیاز د میدنبالمون منتظر اون بود ادیب  اریخوشگل تر شده بودم قرار بود مه

کرد که با   لببلند شد توجهمو ج  میگوش سکالیم یکه صدا یکردم اما نصفه شب وقت  هیکله شبو گر
 باغ   یازم خواسته بود که برم تو ارهیمه دمیگرد شده د یچشما

  نیوگرنه ا ستمیکه من خواب ن دونستهیداشت نرم اون حتما م یخواستم نرم اما خب چه لزوم  اولش
   فرستادیاسو نم

نگاه   نیپاهاش خم شده داره به زم یرو  کهیتاب نشسته و با اخم درحال  یرو دمیباغ که د یتو رفتم
 کنه یم

 ار ی "_آقا مه
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 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد   اریمه

 برم  خواستمیم ییا ینم  کردمی _فکر ماریمه

 ن؟ یداشت ی_کار 

 باهات حرف بزنم  خوامی_ماریمه

 شنوم ی_باشه م

 : د یشدو آروم پرس  رهیخ  کمیچشمام   یتو ستادیبه سمتم اومدو روبه روم ا اریمه 

 درسته؟ یکردی م هی_گراریمه

 ست ین یز ی_نه چ

 گمیم و؟داداشمی_دوسش دار اریمه

 گفتم:  یبه سخت  دمویبه شالم کش یدست نی شد به خاطر هم  جادیتنم ا یتو یلرزش 

   هیچه حرف نی_ا

 کنمیبگو خواهش م قتوی پس خجالتتو بذار کنار بهم حق پرسمیم  یدارم جد نی_بباریمه

افتادم که  ی م نیا ادهی یمتعجب بودم وقت کردیداشت ازم خواهش م اری مثل مه یمرد مغرور  نکهیا از
  ارمیگقته بود تازه با مه مشویو از اونورم به مادرشم تصم یخواهر  هیماهان بهم گفت که برام فقط 

 ست ی منو دوست نداره زور ن  موندی بحث نم  یبرا ییحرف زده بود پس جا

 _نه دوسش ندارم 

دادو   رونیموهاش بردو ازم فاصله گرفت نفسشو با آرامش ب  یدستاشو تو اریمه  دمیلحظه د هی یبرا
 د یدور خودش چرخ

 شکرت"  ایخدا ی_وااریمه
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که   ینه اما هنوز نتونسته بودم با احساسات ای خوامیم  ارویبا خودم چند چندم اصال مه دونستمینم
  تیوسط فقط خودم اذ نیچون ا  امی بهتره کنار ب  نمیبیاما حاال که م امینسبت به ماهان داشتم کنار ب 

بهش فکر نکنم تازه از کجا معلوم واقعا   گهیکرد گفت که بهتره د یخوشبخت یماهان برام آرزو  شمیم
  یحس از رو  هیپس فقط  موندی بود پاش م یق یباشه؟اگه واقعا حق یق یاون دوست داشتنش حق

 عادت بوده

 _خاله به نظرت من االن خوشگل شدم مهتاب

 جوابشو دادم متیبود اما من هربار با مال دهیسوالو دوهزار بار پرس نیسمت مهتاب برگشتم ا به

 _آره خوشگله خاله 

 انداختو گفت:  نی خجوالنه با شرم دخترونش سرشو پا  مهتاب

 رم؟ ی گیمورد پسند قرار م یعنی_مهتاب

  هیمنظورش چ  دونستمیم دمیخم شدمو لپشو آروم کش  نی زم یرو

 ؟ یآراد خودتو خوشگل کرد ی_برا

 سرخ شده بود آروم گفت:  یکه حساب مهتاب

 ی هام نگ یی_توروخدا به دااریمه

 کردمو گفتم:  یز ی آم طنتی ش خنده

 گمی_نه نگران نباش بهشون نم

 تماسو برقرار کردم  نیبه خاطر هم  ارهیمه دمیکه زنگ خورد به سمتش رفتم د لمیموبا

 ار؟ ی_بله آقا مه 

 ن؟ یا_سالم آماده اریمه

 ن؟ یایم  یک می_بله ما آماده ا
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 ی شئونات اسالم تی البته با رعا رونیب  دیای ب  دیتونیم شگامیدر آرا ی_جلواریمه

گفتمو تماسو قطع   یچشم نی به خاطرهم  میکار کن  ی سفارش کرده بود که چ یگرفته بود کل  خندم
 کردم 

 بود؟ ار یمه  یی_دامهتاب

 میزودتر بر   ایب  زمی_آره عز

به   یچشمم بهش افتاد که با حالت جذاب  نکهیرفتم هم رونی ب شگاهیمهتابو گرفتمو از آرا دست
ناخواسته ضربان قلبم باال رفت اما   مینیرخشو بب  مین میتونست یداده بود و ما فقط م هیتک نشیماش
 به خودم بدم  یذهنم اومد باعث شد فحش ی باز ماهان تو نکهیهم

زد با خجالت سرمو    یچشماش برق  دنمونیتمون برگردوند که با دکه متوجه ما شد سرشو به سم اریمه
 انداختم  نیپا

 ؟ی کرد شیچرا آرا گهیخوشگل آخه وروجک تو د  ی_به به خانومااریمه

 کنم شیآرا  خوامی_خب منم بزرگ شدم ممهتاب

 یکه از خنده ها ینگاهمو ازش گرفتم اون حس عیسر ی بشم ول یطور  هیکه باعث شد  دیخند اریمه
  دادیبهم دست نم   اری مه یاز خنده ها دادیماهان بهم دست م 

 دره عقبو باز کردو به مهتاب گفت:  اریمه

 با یز  یبانو دی_بفرمااریمه

 شد  نیسوار ماش اریهم با ناز لباسشو گرفت چون کفشاشم پاشنه بلند بود به کمک مه مهتاب

 بهم زد  یبه سمتم برگشتو لبخند محو مردونه ا اریمه

 د؟ یاری نم  فی_شما تشراریمه

دور زدم درو باز کردمو   نشویبه نشونه چرا تکون دادمو ماش یبا حرکاتم بود سر  ختهیکه آم یخجالت  با
 گفت:  یهم سوار شد بهمون نگاه کردو با لحن محکم  اریسوار شدم مه 
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   دیخوری کدومتون از کنارم جم نم چی_امشب هاریمه

 به مهتاب نگاه کرد  نهی از تو آ بعد

 _خانوم با شمام بودماریمه

 ؟ ییبرم برقصم دا  یذار ینم  یعنی_مهتاب

 د یدروشن کردو خن نویماش  طنتی با ش اریمه

 ی شیم یمنو ماهان زندون نیب یبا آراد برقص   یکه بر  ی...درضمن بهتره به دلت صابون نزنری_نخ اریمه

 ؟ی_پس خاله ترانه چمهتاب

 سرخ شدمو رومو ازشون گرفتم  یکم

 شهیم ی_خاله ترانه هم کناره خودم زندون اریمه

 حرفارو تحمل کنم نیا تونمیخدا من نم  یگر گرفتمو تنم داغ کرد وا یانداختم کم نی پا سرمو

 کنم ی برم برقصم باهمتون قهر م نی_به خدا اگه نذار مهتاب

 نینگاه توروخدا ا دمیکش ینشستو روشو ازمون گرفت پوف یبا اخم گوشه صندل   نهیدست به س بعد
 ادم بزرگا دغدغه... یبچه دغدغه رقص داره ول

 ............... 

اون لباس عروس خوشگل شده بود نگاه کردم واقعا هردوتاشون برازنده هم  ی تو یکه حساب  تایب به
خواهرم داشت خوشبخت   نکهیجذاب شده بود از ا  شیتو کت و شلوار داماد یبودن بهزاد حساب

دندون پزشکه عروس بشه اونم  یوقت  تایب  کردمی وقت فکرشو نم چیخوشحال بودم ه یل یخ شدیم
  یمرد  نی چهم هیعروس 

شاد باشه   کردیم  یبود سع نیبود اما غمگ  دهیبه خودش رس یبه ماهان نگاه کردم حساب   یچشم ریز
 خوب معلوم بود که همش تظاهره یل یاما خ  دیخندیم یحت
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خوشوبش    یحساب ار یسالم کرد اما با مه  هینگاشو ازم گرفتو فقط  عینگاهش به من افتاد سر یوقت
 کرد  

  گهیافتادم که اون د یم نیا ادهی ی وقت یول  دمیترکیم یداشتم از حسود  کردیم  فیاز مهتاب تعر یوقت
 شد یاما نم امیکنار ب  اریبا مه  کردمیم  یسع گرفتموینگامو ازش م نیماله من باشه غمگ ستی قرار ن

  ادی ازتون بدم م  دیکن یم تمیاذ گمیم یخدا به مامان ی_امهتاب

 گرد شده به سمتش برگشت  یکه همون لحظه ماهان با چشما رهی بگ شی گر خواستیم مهتاب

 ؟ یبرقص یبر  ییخوایدلم؟م زهی_چته عزماهان

 د یبه ماهان نگاه کرد که اونم خند  تی با معصوم مهتاب

 برو برقص   م؟خبیگفت یز ی_مگه ما چماهان

 بود  یبیقربون اون ادبت برم چه قدر دختر مود یبرگشت ا  اری به سمت مه مهتاب

 گفت:  دویخند دینگاهه مهتابو د یوقت اریمه

 _نگام بهته برو اریمه

 ستاد یدور زدو اومد روبه روم ا زویبلند شد م  یصندل یاز رو یبا خوشحال  مهتاب

 م؟ یبرقص میبر  ییای _خاله نممهتاب

 ام ی دلم خودت برو منم بعدا م زهی_نه عز

 عروس توروخدا  شهی پ  میبر  ای_خب بمهتاب

 متوقف شدم اریمه یبلند شدم خواستم برم که با صدا  دمیکش یپوف

 یفراموش کرد  نوی_ااریمه

 لباسم بود اشاره کرد  یکه مخصوص رو  یبه شال دمیسمتش برگشتم که د به

 _الزمش ندارم 
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  ادیلختم ز  یشونه هام انداخت تا شونه ها یشالو رو ستادیروم ابلند شدو روبه   یبا تحکم خاص اریمه
 معلوم نباشه

 الزمش دارن  نایا ی _تو الزمش ندار اریمه

  گسیسمت د هینگاهش به  دمیلحظه به ماهان نگاه کردم که د  هی یخجالت نگامو ازش گرفتم برا با
 کنه ی نم یو اصال توجه 

 ی بر  یتون ی_حاال ماریمه

من  دنیبا د تایب  میازش گرفتمو دست مهتاب و گرفتمو باهم به سمت عروس دوماد رفت رومو
 بهزاد هم توجهش به سمت ما جلب شدو به هردوتامون نگاه کرد  دیچشماش درخش

 دیمادر فرزند کنهی فکر م نتتونیبی م یبابا...االن هرک ن؟نهی_ست کردبهزاد

 به سمت بهزاد رفت و گفت  مهتاب

 بوست کنم  وام خی_خم شو م مهتاب

بود خم شد که باعث شد مهتاب گونشو ببوسه   گاهشی جا یرو کهی کرد درحال  یخنده مردونه ا  بهزاد
 د یبهشون نگاه کردو خند تایب

 ن؟ یاریبرام م  ین ین  یک یکرد ی _االن که عروس مهتاب

 نکاه کردو گفت:  تایبه ب  طنتی شد بهزاد با ش دی سرخو سف  یحساب  تایب

 دم یقول م میکنی م ادیکه از دستمون بر ب  یبه عروس خانوم داره ما هر کار  ی_بستگبهزاد

 دم یبوس تارویخنده خم شدمو گونه ب ریبا حرص اسم بهزادو صدا زد که بهزاد زد ز  تایب

 اقتتهیدلم چون ل زهی عز  ی_خوشبخت بش

  عیه شد سرهردومون جمع بشه بهزاد که متوج  یبهم زد که باعث شد اشک تو چشما  یلبخند گرم تایب
 گفت: 
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نگاشون کن    دیشیدلتنگ نم ینطور یخونه ما ترانه ا  ایب یی خوای از فردا م یول شهی_امشب که نم بهزاد
 انگار قراره از هم ببرن

 و گفت:  دیمهتاب هم خند زهی تا اشکاش نر  دیکش قینفس عم ی زدو کم یلبخند تایب

 کتکش بزنن انی ب امیتا بگم به دا کنهی م تتیبهزاد اگه اذ  ؟عمویکن یم  هی_خاله چرا گرمهتاب

 به مهتاب رفت  یاما بهزاد چشم غره ا میدیباهم خند  تایب همراهه

هردوتاشونو   کمی انگشت کوچ نی با هم  تونمیهاتو بزرگ نکن من م ییدا نقدری _خانوم کوچولو ابهزاد
 کنم تشیاذ خوادیشکست بدم زنه خودمه دلم م

هم از   تایخاله ب  ینطور یسرت ا یرو زنی ریم انیم ینطور یا یگازم گرفت  گمیهام م  یی_به دامهتاب
 کشهی دستت نفس راحت م

 چشماش گرد شد  بهزاد

 اون دفعه بود که کتکمو از خاله خوردم   یگازت گرفتم؟اون برا ی_من ک بهزاد

 با ناز خودشو تکون تکون دادو گفت:  مهتاب

 نت که نزد امیبود که زد اما دا ی_اون مامان مهتاب

 م یآورد ین  ینامرد اگه برات ن ی_ابهزاد

 به سمتش برگشتو سکون کرد   اریمه یمهتاب خواست اعتراض بکنه که با صدا  کهوی

 ارهیبراش م  ش یدا اری_خب ناریمه

ماهان   نیبشم سرمو بندازم پا  دی سرخو سف یزد که باعث شد حساب  یکردو چشمک یبهم نگاه اریمه
 زد ی هم بود داشت بهمون لبخند م

 مهتاب شهی_من اگه عمو بشم برات بد مماهان

 گفت:  یبه سمت ماهان برگشت با نگران  مهتاب
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 ؟ یی_چرا دامهتاب

 دردونه شهیاون م گهی؟د یمگه شما بزرگ نشد ادیم گهید هیفسقل هی  ینطور ی_آخه اماهان

 برگشتو گفت:  اریبا حرص دستاشو مشت کرد بعد به سمت مه  مهتاب

ماهانم   ییدا ینطور یکار ا یچ ییخوایم  ین ین یمنو دار  یار یب  ین  ینشما برام  خوامی_من نم مهتاب
 شه یعمو نم

بهم   یتوجه  چیکه ه کردمیخنده اما من فقط با غم داشتم به ماهان نگاه م  ریماهان زدن ز ارویمه
 شده بود   رحمیدلش از سنگ شده بود چه قدر نامردو ب کردینداشت اصال بهم نگاه نم

که  شدمیبهش توجه نکنم چون متوجه م گهیکردم د یمنم سع کنهی باهام رفتار م ینطور یا دمید یوقت
کنم با   یبه خاطر سامان هم که شده سع دیبا شهیماهان م یاوقات متوجه نگاهام رو یگاه اریمه
 هکنم که چون زن داداششم سامانو آزاد کن یماهانو راض دیشا تونمیم ینطور یا امیکنار ب  اریمه

 عموهه متنفرم  یز هرچ_اصال من ا مهتاب

 اد؟ی _دلت م

 میزد  یبود هممون لبخند اریهمسن مه  بایکه تقر یپسر  دنیبا د میبه سمت صدا برگشت  کهوی

 زد   یغیج  دنشیاما مهتاب با د شناختمشینم

 اشار ی _عمو مهتاب

 زدو بغلش کرد  یتو بغلش که اونم لبخند دیپر بعد

 یحرف بزن  دیوقت نبا چی با من ه گهید ؟پسی_از عموها متنفر اشاری

ساشا عمه مهتاب هم به سمتمون اومد دختر فوق العاده  دیبوس  اشارویگونه  دویبا ناز خند مهتاب
 تخت شد المیخ  کمیچرا  دونمیبا نامزدش به سمتمون اومد نم دمید  کهیبود اما همن  ییبایز

 با ساشا برخورد داشتم  یبودم اما چند بار  دهیتا حاال ند اشاروی

 گرم گرفتن  ی از سره جاشون بلند شدنو باهاشون دست دادنو حساب  تایب  بهزادو
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گذاشتو به سمتم اومد که باعث    نی زم یزد مهتاب و رو یبه سمت من برگشتو لبخند مردونه ا اشاری
 بشه  کی بهم نزد کمی  اریشد مه

 شناسمیمهتاب شمارو نم کهی عمو کوچ اشارم ی_سالم من اشاری

هردوشون   نیحاال ب سادیشدو کنارم وا  کمیبگم که ماهان نزد یز یزدم خواستم چ یخجوالنه ا  لبخند
 بودم  

 _قراره زن داداشم بشهماهان

به سمتش برگشتم اما ماهان   نی حالت غمگ  هیهم بستو روشو ازمون گرفت با  یچشماشو رو اریمه
 نداد یتیاهم

 رگشتو باهاش دست دادب  اری به سمت مه اشاری

 نی خوشبخت ش  نیایبهم م گمیم  کی_تبراشاری

 بهش زد یلبخند اریمه

 خودت   یبرا  شاهللی_ااریمه

 د یخند  دویپشت گردنش کش یدست اشاری

 _خدا کنه  اشاری

بهش بزنم اما با   یبهم زد که باعث شد لبخند خجوالنه ا  یبه سمتم برگشت بعد چشمک  دویخند اریمه
 باال داد ییبه سمت ماهان برگشتم که به سمتم برگشتو ابرو یدلخور 

 _جانم زن داداش؟ ماهان

 خم شد کناره گوشم گفت:  یبه سمتمون اومد به آروم  اریاومد تو دهنم مه  یع یبه صورت فج قلبم

 د یببخش کنمی _من درستش ماریمه

 گفتم:  یسخت به
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  نی گرفت میمن تصم هی_شما ها هردوتون به جا

دستمو گرفت که باعث شد به سمتش برگردم ماهان با   ار یمه  یبرم که همون لحظه به نرم  خواستم
 ستادیاخم جلو اومد و کناره داداشش ا

 _زن داداش زشته اشکاتو پاک کن ماهان

 گفت:  یبه سخت  دویبه سمت ماهان برگشتو بهش نگاه کرد که اونم نگاهشو از داداشش دزد اریمه

 ساشا مهتابو کجا برد  نمیبب مر ی_مماهان

  نکهیازم باال رفت که ازش متنفر بودم اما هم یحس  هی رمی آروم دستمو گرفت که باعث شد گر بگ اریمه
 گوشم اکو شد باعث شد بغض کنم  یماهان تو یصدا

 _حرفامو گوش کن ترانه اریمه

زن داداش ماهان  یمن ک دیتنم کرد دویدیبر  دویخودتون دوخت  یبرا یطور   نیشما هم   اری _آقا مه
 دم؟یشدم که خودم نفهم

 دم یم  حیبذار برات توض زی_قربون چشات برم اشک نراریمه

که عاشقش بودمو خراب کنم به  یدختر  یمراسم عروس خواستمی اومدم نم نیموضع خودم پا از
رقص که همون لحظه  ستیرفت وسط پ دمیعقب گرد کردمو باهاش همراه شدم که د نیخاطرهم

 شد   کیتار  یمپ ها خاموش شدنو فضا حساب همه ال

  یکرد دستمو گرفتو به آروم کی به خودش نزد یکمرم گذاشتو منو کم یدستشو رو یبه آروم اریمه
 سرخ شده بودم یتکون خورد از خجالت حساب 

 رم؟ یگیم یمن چه دل ضعفه ا ندازنیلپات گل م  ینطور یا یوقت  یدونستی_ماریمه

 د یکه داشت خند یسرخ شدم که مردونه با متانت خاص  بدتر

قلبمو لرزوند اما  دمشیبار د ن یاول  یبرا یدختر باهات حرف بزنم که وقت هی درباره  خوامی_ماریمه
 چینه بابا دله سنگ من که از ه دمیکرد فهم ریی تغ یجلوتر رفت همه چ  یهرچ یندادم ول  یتیاهم

 رانینفر خوشش اومد بعد از مرگ خواهرم اصال نتونستم ا هیاز  کهویاومد  یخوشش نم  یدختر 
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  نیبب  یاومدم ول  یم رانیکمتر ا موندمویخارج م شتری بعد از اون ب  یول رفتمی قبال هم خارج م بمونم
 که اصال سابقه نداره  یز یموندم چ رانیمن چهارماهه که ا نباریا

 دو بهم نگاه کردسرمو باال آور  یچونم برد به نرم ریدستشو ز یبه آروم اریمه

خوشم  خوردمی حرص م یر ی گیبا ماهان همش گرم م دمی...اولش که د یبود شی _تو باعث و بان اریمه
کردم   ی سع نی به خاطرهم یدوربرش  یادیز گهینه بابا تو د  دمیگذشت د یاومد کم کم هرچ  ینم

  یول یخلوت کن  ادیبا ماهان ز ذاشتمینم رونی ب بردمتیم یکنم به هر بهانه ا کیخودمو بهت نزد
منم به حسم  نتونهی ب یاگه حس خواستمینم اریمه شهی رفتم پ  دیکنیدم همچنان مقاومت م ید یوقت

که گفت نه   یاما وقت شدمینم کی بهت نزد یاجازه بدم بزرگ بشه به هرحال اگه ناموس داداشم بود
 بهم دادن  اروی مثل خواهرمه انگار دن 

 رتش ی و بگ ارهی که باعث شد آروم دستشو باال ب نیپا  دیچک قطره اشک از گوشه چشمم هی

بود باهاش حرف   شیهفته پ هی  نیهم گمینکن به خدا دارم راست م  هی_قربون اشکات برم گراریمه
  گفتیکه امشب همش بهت م ید یبه مامان گفته بود که تورو مثل خواهرش دوست داره د  یزدم حت

 کنم ی از نگاهاتونو درک نم یبعض  یزن داداش فقط معن

  ارویمن مه کردیبه سراغ ماهان رفته بود که ماهان فکر م یزمان   قایدق اریانداختم مه نی پا سرمو
توهم  یچه طور  یخدا نگاه همه چ یبهش گفته بود که مثل داداشمه ا نیدوست دارم به خاطرهم

 گره خورد 

 مردت باشم؟  ییخوای_بهم بگو ترانه...ماریمه

 بشن  نی غمگ یسرمو باال آوردم که باعث شد چشماش حساب کردمو  بغض

 یی خوای نگو منو نم یبگو ول  ییخوای م ی...نگو هرچییخوای_نگو منو نماریمه

   یدونیمن نم یدرباره زندگ  یچ ی_تو ه

که قبولت دارم که دوست دارم که    یمهم خودت ستیباشه برام مهم ن ی_برام بگو تا بدونم هرچاریمه
   خوامتیم
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  یدستشو به سمت پشت سرم ببره و آروم سرمو رو یبه آروم  اریانداختم که باعث شد مه  نی پا سرمو
 بذاره نشیس

آروم دستمو دورش   نیلظحه احساس کردم ماهانه به خاطرهم هی یهم بسته شد برا یرو چشمام
 حلقه کردم که باعث شد اونم منو محکم به خودش فشار بده

 خانوم کوچولو  دمی_من تا تهش هستم بهت قول ماریمه

از اشک چشمم به ماهان افتاد برق اشک گوشه چشمش باعث شد   یباز کردمو پشت هاله ا چشمامو
چه   یکه گرفت یعجوالنه و احمقانه ا میبا تصم  نیخودته بب  رهیهمش تقص  یبزنه نامرد عوض  شمیآت

 ی دیهممونو زجر م یدار  یطور 

 ....................... 

تر   کیخودشو بهم نزد دویخند  یطونیکردم که ش  کیخودمو بهش نزد   یومزدمو به آر یمحو لبخند
با لحن   دو یتر بشه مردونه خند ظیلبام غل یصورتم که باعث شد لبخند رو ی کرد کم کم خم شد رو

 گفت:  یآروم

 بخورمت؟  ییخوای...میشد  طونی_ش اریمه

انداختم که   نیبزنه و ازم جدا بشه سرمو پا     یز یهم بستم که باعث شد بوسه ر  یرو چشمامو
 بخنده  یبلند یباعث شد با صدا

 ... امی نکن ب یکار  می االن تنها  نی_بباریمه

 چون دنبالم کرد  ومدیهم کوتاه ن  اریزدمو فرار کردم مه  یغیبرد که ج زی به سمتم خ  کهوی

ماهان که داشت چمدون  دنیبا د کهو ی دمیخندیم یبلند یبا صدا دمویدویم اطی ح یکه تو همونطور
 رفتم پشتش کتکشو چنگ زدم  دمویدو ذاشتیم  نشیماش یمهتابو تو

 بعد  دیمحرم بش دی....بذار د؟یکشی بهم...خجالت نم دیدی_باز شما دوتا پر ماهان

 حرفارو ول کن منو نجات بده توروخدا  نی_ا
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بهش بگم  یز ی چ تونمیدخالت کنه نم ادی ب اریمه  رمیگی زن م گهیدو روز د کنمی نم  ی_من دخالت ماهان
 دخالت کردم   شی چون منم تو زندگ

 داد زدو گفت:  اریروبه مه یبلند یبا صدا بعد

 نجاس یعروست ا  ایب  اری _ مهماهان

 زدم  نشیس یرو یاومدمو مشت رونی پشت ماهان ب از

 آدم فروش   شعوری_ب

 گذاشت  نشیماش یچمدونو تو دویخند یهم با تخس  ماهان

 خدا  یا دیبپوشم...اه ولم کن  نارویا خوامی_بابا من نممهتاب

  یحساب  ی بازوها یک یاز پشت رفتم تو بغل  کهویکه  زنهی چرا داره غر م نمیسمت مهتاب برگشتم بب به
 دستاشو فشار بدم  یگردنم بردو فشار داد که باعث شد بخندمو کم ری ز شویکلفت و عضله ا

 ی _نکن خفم کرد

 نمت؟ ی تا نب یش ینهون مپشت داداشم پ یر ی _ماریمه

 زشته توروخدا   اری_مه

 اون کاره شما زشت نبود  یزشته ول   نی_آها ااریمه

 خجالت آروم گفتم:  با

 اون خلوت خودمون بود وونهی_د

  یغیو ج دیدستاش باز شد که باعث شد ازش جدا بشم همون لحظه مهتاب به سمتمون دو اریمه
 اومد  رونی از در ب ت ی من پنهون شد همون لحظه بهزاد با عصبان  هیرفت پشت پا دیکش

 _اون عجوبه کجا رفت؟ بهزاد

 جرواجرت کنم؟ امی_منظورت خواهرزادمه؟باریمه
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 برگشت و گفت:  اریبه سمت مه   تیبا عصبان  بهزاد

من   شعوریدختره ب ری به جهنم برو بم یتنت کن  ییخوای کارم کرده؟اصال بدرک که نم  یچ نی_بب بهزاد
 تو جاده امیب یلباسا چه طور  نین با ااال

 گفت:  کردی شده بود بغل م میمهتاب و که پشت من قا کهی به بهزاد رفت درحال یچشم غره ا ماهان

 چه طرز حرف زدن با بچس  نیخب حاال...ا یل ی_خماهان

هق هق کرد دلم براش ضعف رفت همون   دیمال یو چشماشو م  کردی م هیداشت گر کهی درحال مهتاب
 طور که تو بغل ماهان بود دستمو به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردم 

 دلم زهی نکن عز هی_گر

 اعتراض مهتاب بلند بشه   یماچ سفت کرد که باعث شد صدا هی از پشت مهتابو  اریمه

 کنم یم گهیکار د هی  نباریا یکن  هی_گراریمه

 ض کرد اشکاشو پاک کردو بغ مهتاب

 االن صورتمو داغون کرده بود کردمی منو بزنه از دستش فرار نم خواستی_عمو بهزاد ممهتاب

 با حرص به سمتمون اومد بعد آروم مهتابو از ماهان گرفتو بغل کرد  بهزاد

 کنه ی م می_نگاه چه نازبهزاد

 _ولم کن  مهتاب

 ی چیه گهیبفهمه د تای_شششش ب بهزاد

 بفهمم   روی _چتایب

شونش افتاده بود منم  یرو شی اومد روسر یبرگشت که داشت به سمتمون م تایبه سمت ب  بهزاد
 کردم ی سرم م کهویو ماهان   اریمه یهربار با چشم غره ها یطور ول نیهم

 دش یمهتابو سفت به خودش فشار دادو بوس تایب دنیبا د بهزاد
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 اومدن؟  نایدلم مامان ا زهی عز یچ ی _هبهزاد

که باعث شد از   دیدستمو گرفت و کش اریبگه که مه یز یبه بهزاد رفت خواست چ  یچشم غره ا تایب
منو به سمت پشت ساختمون برد که باعث شد ضربان قلبم باال بره   اریمه  میهمشون جدا بش

 نکرده بود   ییکاره خطا  جیمدت ه  نیتمام ا کنهی نم یکار  دونستمیم

 کردم  یخنده ناز  چسبوندو بهم نگاه کرد تک واریبه د منو

 نجا؟ یا یدزدا منو آورد نهیع هی_چ

 بده   مویحاال جواب قطع گذرهیماهه داره م هی_خب اریمه

 _مگه ندادم؟

 ی از خونوادت برام نگفت یچیهنوز ه یول ی_داداریمه

 االن بگم؟ ییخوای م یعنی_

 راحت بزنم به جاده الی بده تا با خ موی_نه جواب قطعاریمه

بکنه آروم دستامو  یپام بلند شدم که باعث شد خنده مردونه ا یانگشتا یکردم و رو یخنده ا تک
 روش شونش گذاشتمو کناره گوشش گفتم: 

 ی شوهرم بش  ییخوایزنت بشم تو م خوامی_م

 وونمی_نه مگه داریمه

 یبعد رو واریمنو چسبوند به د دوی با حرص بهش نگاه کردم که خند  اری حرف مه نیا دنیبا شن  کهوی
 گفت:  یرتم خم شد و به آرومصو

 بوسه هیفقط  کنمی نم ی_کار اریمه

 یتو قول داد اری_نه مه

 خم شد  شتریکردو ب  یخنده مردونه ا اریمه
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 خانوممو بوس نکنم؟ نکهی دادم؟ا ی_چه قولاریمه

 د یخودم جمعتر شدم اما اون جلوتر اومدو خند  یتو یزدمو کم  یلبخند محو خجوالنه

 ی کن یم وونمید  ی_نکن دختر دار اریمه

 فکرامو بکنم  خوامیتو اصال بذار فعال م یجنبه ا  یبابا چه قدر ب ی_ا

  اریبه موهام بکشمو خودمم بخندم مه یکه باعث شد دست  دیخند یبلند یازم جدا شدو با صدا اریمه
 سرخ بشم  یشد حساب  که باعث دیدستمو گرفتو آروم بوس 

بعد از اون   یول  کنمی نم یحرفم هستم تا عقدت نکردم کار  یدلم من رو زهیتو بشم عز ی_من فدااریمه
 ام ی از خجالتتون در م

 خنده مردونش باال بره  یدستش فرار کردم که باعث شد باز صدا ریدادمو از ز هولش

شمال  می قرار بود هممون بر شدنیمسافرت جانانه آماده م هی یرفتم همه داشتن برا هیسمت بق  به
  میخوش بگذرون   یقرار بود حساب میهفته اونجا بمون هی یبرا

نکردم به  دایگشتم پ نیتو ماش  یهرچ مویدود نکیو ع  یرفتم کاله آفتاب  اریمه نیسمت ماش به
  دمی کش یپوف  نیخاطرهم

 ؟یکجا گذاشت  المویوسا اری_مه

 به سمتم اومد   اریمه

 ل؟ ی_کدوم وسااریمه

 من بود  نیتو ماش ناتی_ترانه اماهان

دستشه به سمتم اومد که باعث شد چشمام   میدود نکیکاله و ع دمیسمت ماهان برگشتم که د به
 گرد بشه

 کرد؟ یکار م  یتو چ  نیتو ماش نای_وا ا

 من گذاشته بود نی اونم حواسش نبود تو ماش تایدست ب شی_داده بودماهان
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تکون داد خواست بره که دوباره به سمت   یکردم ماهان هم سر  یاز دستش گرفتمو تشکر  المویوسا
 برگشت  اریمه

 میبر هیمیاز همون جاده قد میگرفت میتصم  ی_شما که نبودماهان

 میکردیم  یکار  میداشت  کننیفکر م نایخدا حاال ا یشدمو رومو ازشون گرفتم وا  دیسرخ و سف یکم

 نکنه  تتیشه؟اذیتو م نی_باشه مهتاب سوار ماش اریمه

 باشه   ی_نه قول داده دختر خوبماهان

 بره ماهان؟  نایبا مامان ا ستی_بهتر ن اریمه

 تا تنها نباشم  ادیبا من ب خوادیم گهی_خودش م ماهان

رفتو مهتاب و   نشیبه نشونه باشه تکون داد اونم به سمت ماش یکردو سر  یتک خنده مردونه ا اریمه
 زد صدا 

 نوبت ماس  ای_مهتاب ب ماهان

 د یشدو به سمت ماهان دو ادهی پ عیخسروخان بود سر نیتو ماش کهی درحال مهتاب

 ییدا نجامی_من امهتاب

 گفت:  یبا لحن کالفه ا دویکش  یپوف اریمه

 کنهیکار م ی خسرو چ نیبچه تو ماش  نی_ااریمه

با اخم به سمت ماهان رفت و باهاش حرف زد همون لحظه آراد که پسر خسروخان بود از  بعد
 به سمتشون برگردن یگرام یها ییشدو مهتاب و صدا زد که باعث شد دا ادهیپ  نیماش

 دیشدو به سمتش دو ادهیماهان پ نی دوباره از ماش مهتاب

 _جانم آراد؟ مهتاب

 ی بزن به صورتت نسوز  نویا ای _بآراد
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 _خاله زده ممنونبمهتا

 دستش نگاه کردو با اون لحن بچگونه نازش گفت:  یبه کرم تو آراد

 تو  یبرا  ارمیکار کنم؟به مامانم گفتم م یچ نی _خب حاال من با اآراد

 زانوهاش خم شدو همقدشون شد   یبه سمتشون رفت رو ماهان

 _بدش به من عموماهان

 زنم یمن آورده خب م ی_نه برامهتاب

 به سمتش رفتمو مانع شدم  عیدست آراد بود بزنه که سر  یکه تو یخواست دستشو تو کرم  مهتاب

کرم   دیماله بزرگتراس شما با نیمگه برات کرم نزدم؟تازه ا  زمی عز شهیپوستت خراب م ینطور ی_خاله ا
 ی مخصوص خودتو بزن 

 یدستمال کاغذ هیماهان چون کنار دستمون بود به سمتش رفتمو خودمو توش کش آوردم تا  نیماش
 بردارم بعد به سمت آراد رفتمو دست کوچولوشو گرفتمو پاکش کردم

و کمکش کرد تا سوار شه بعد درو   نیکرد به سمت ماش  تشیهم دست مهتابو گرفتو هدا ماهان
   کردمی وز داشتم دست آرادو پاک ماما من هن سادیوا اری بست ماهان کناره مه

 کنه   یدلبر   ی زده بود که حساب یاسپرت خوشگل  پیت هیبود    یپسر خوشگل آراد

 شد؟یصورتش خراب م زدیم نی_خاله اگه مهتاب از اآراد

 _آره خاله

 ناراحت شد و آروم گفت:  آراد

 بزنم  یبیبهش آس خواستمی _نمآراد

 دم یسرش کش  یرو یبوس کردمو دست گونشو

 م یافت یشو که راه م نتون یدلم حاالم برو سوار ماش  زهیعز دونمی_م
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مهربونو   یل یمرد خ  هیمامان آراد خسرو خان هم همسرش بود که  شدیبود م  اریدخترخاله مه دیناه
 بود   یبی نج

 _مهتاب که نزد به صورتش؟ دیناه

 زدم  یلبخند

 _نه نگران نباش 

 دیکش یبا حرص پوف دیناه

برداشته و...از دست از    فمیخودش از تو ک فهمهیمگه م  شهیاون نم یابر نیا گمیبهش م  ی_هدیناه
 دوتا  نیا

   گهی_بچن د

   ای_مامان مامان بآراد

 برم  دیترانه جون من با  دی_ببخشدیناه

 میسوار شد میهم به سمتم اومد با هم رفت اری به نشونه باشه تکون دادم ماهان سوار شدو مه یسر 

 رون یبرن ب  هیتا بق سوندیوا یروبه در خروج   نویدنده عقب گرفتو ماش اریمه

 _مامان با کدومشون رفت؟ 

  یجا برا  نیبه خاطرهم میماهان جا داد نیماش یتو  الرویوسا شتریرفت ب نای_مامان با خاله ااریمه
 مامان نموند 

 یسادی_االن چرا وا

 م یکن ی عقب من برم جلو هممون قفل م انیهمشون دارن م نی_قراره من آخر برم بب اریمه

 دادم  نیپا شمو یش  دمویکش یپوف

 چه قدر گرمه ی_وا
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  کردیکارو م   نینکرد معلوم بود داشت ا یحرکت   نیگاز داد اما ماش کمی روشن کردو  نشویکولر ماش  اریمه
 کار کنه کولر خنک تر بشه  شتر یتا موتور ب

راه انداختو پشت سر ماهان   نویهم ماش  ارینموند مه یکس  یزدو از کنارمون رد شد وقت  یبوق ماهان
 پدال گاز فشار داد و سرعت گرفت  یزد که باعث شد در بسته بشه و بعد پاشو رو موتویرفت ر رونیب

 وقت  هی ی_گمشون نکن 

 شما نگران نباش  میبر یمی_نه قراره از جاده قداریمه

بهزاد و   یچه قدر از اون شب عروس  دونمیدادم نم رونی دادمو نگامو به ب به نشونه باشه تکون یسر 
مسافرت چند روزه شمال هم  نیمجبور شدن که ماه عسل نرن و ا  تایبه خاطر دانشگاه ب  گذرهیم تایب
 و بهزاد بود  تایبه خاطره ب شتریب

اما هردومون باهاش کنار    کردیم تمیماهان اذ ادهی اوقات  یبهتر شده بودم هرچند گاه  اریمه  با
 میپس زد منم تصم یکه دلش خواست گرفتو منو به راحت یمی اون هر تصم دمیدیم یوقت میاومد

 پس بزنم یگرفتم اونو به راحت 

تا حاال باهم   ادینم ادمیمراقبمه   یل یمهربونه خ طونویماهان ش نهیکه داره ع یجد  افهی برخالف ق اریمه
 بود  شیدوران بعد از خاستگار یفم براحر نیدعوامون شده باشه البته ا

  یمراقب بود کار  شهیهم دادیم تی اهم یل یبه ناراحت شدنامم خ یحساس بود حت   یلیروم خ  اریمه
اما   اوردی منو ماهانو به رومون نم گاهیگاه و ب ینکنه که منو ناراحت کنه اونقدر مرد بود که نگاه ها

تا   مینگاهامونو کنترل کن میکردی م یهم من هم ماهان سع نیبه خاطر هم  شهیمعلوم بود دلخور م
 هم کمتر بشه  اریمه  یها تی حساس

بهش بگمو قبولم نکنه    دمیترسینگفته بودم م  اریبه مه یچی داشتم هنوز از خونوادم ه یآروم   یزندگ
 یکه زده بود م یحرف ادهیبهش دروغ گفته بودم اما هربار که  نکهینگران بودم به خصوص ا  یلیخ
 کنه یم لو دوسم داره پس خونوادمو هرطور که باشه قبو خوادیاون منو م نکهیا شدیفتادم دلم گرم ما

باهم ازدواج  اریمنو مه یو به صورت رسم  ادیمن جلو ب   یمسافرت بحث خاستگار  نیبود بعد از ا قرار
که به طرف   یماهان درکناره آزاد  نهیمرد به تمام معنا بود ع  هی اریداشتم مه جانیگفت ه شهیم میکن
 حساس تر بود   کمی  اریهرچند مه  دادیبه خرج م یادیز   یتایاما حساس دادیم
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بود   نی ری دادناش برام ش ریگ ی ول دهیم ری گ ادیز زایچ  یسر  هی یتو ار یکه مه  گفتیراست م ماهان
 داد یحرصم م  یوقات حسابا یمردونش بود هرچند گاه یها تی چون نشون از حساس

 ؟یدل آقات چرا ساکت زهی_عزاریمه

 یشونم چون تو یرو فتهی ب میسمتش برگشتم چون باد به صورتم خرده بود باعث شده بود روسر به
 بهم تذکر بده ادیاومد ز ینگفته بود اما خودم آروم سرم کردم چون خوشم نم یز ی چ اری مه میجاده بود

 زبونت؟  ر یحرف بکشم از ز ییخوای؟میحرف بزن   ییخوای_نم اریمه

 ؟ ی_مثال چ

 یتو منو چه قدر دوست دار  نکهی_خب مثال ااریمه

 باال انداختمو گفتم:  یشونه ا  یالی خی ب با

 دوتا  یخودتو بکش  یل ی_خ

بکنم بدبخت داشت   یچشماش گرد شدو با تعجب به سمتم برگشت که باعث شد تک خنده ا اریمه
 کرد یسکته م

 تا بگم ده هزارتا  خوادیعدد دوام اگه دلت م _من عاشقه

 دهیمرتبش به رخ کش دویسف ی که باعث شد دندونا د یبه نشونه تاسف تکون دادو خند یسر  اریمه
 زدم یماهان و بهزاد با سرعت از دو طرفمون سبقت گرفتن لبخند نیبشه همون لحظه ماش 

 نه؟ انیبهم م یلی خ تای_بهزاد و ب

 _آره برخالف منو تواریمه

 صورتش زد که باعث شد دلم براش ضعف کنه یرو شویدود نکیتعجب به سمتش برگشتم که ع با

 ی کنی گرم م  یآب  هی ی_من جذاب و تو دل بروام تو ااریمه

 د یآروم کش  موینیخنده ب   ریزد ز یبلند یحرص بهش نگاه کردم که با صدا با
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 دلم ناراحت نباش  زهی کردم عز ی_شوخاریمه

به خاطر   شدی جاده ها سرسبز تر م  میرفتیجلوتر م  یازش گرفتمو به جاده نگاه کردم کم کم  هرچ رومو
 کردم یم فیداشتم ک یحساب نیهم

 زدمو آروم همراهش شروع کردم به خوندن   یکه بلند شد لبخند محو اریپخش مه یصدا

 

 تو تو راه شمال  با

 آروم هوا  شهیم  کیتار

 آروم چشاش  شنیم بسته

 بزن کنار  گهیم بهم

 هوا  نیکنار  تو ا بزن

 واش یبارون  ری ز میبر

 بشه اون صورت ناز   سیخ

 بات   مونمیتا تهش م بگه

 باهات  مونمیم

 امشب

 بمونم من تا صبح کنارت  خوامیم

 داره ی با تو چه حال  ایدر نیا

 بباره   بارون

 بباره  بارون
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 برا من دوباره یبخند توهم

 بخونم برات   دوباره

 تو نگات  نگاهم

 کنار  چشاتم

 نگاه کنن به مـــــــــــا همه

 

سرخ بشم به  یروش زد که باعث شد کم  یق یپام بودو برداشتو بوسه عم یهمونطور که دستم رو اریمه
 پام گذاشتو دست خودشم روش   یدستمو رو یآروم

 وقت تنهات نذارم  چیه دمیوقت تنهام نذار ترانه منم بهت قول م چی_هاریمه

 بهش زدمو آروم گفتم:  یمحو لبخند

 ار ی_تا آخرش هستم مه

 دست فرمونشو گرفت  هیبا  ی چشماش گذاشت و با حالت جذاب  یرو شویدود نکیهم ع اریمه

 بگم؟  یدر جواب تو چ دی_االن من بااریمه

 طور سربسته بمونه  نیبذار هم  یچ ی_ه

 کنم ی _باشه به موقعش بازش ماریمه

 سرعتشو باالتر برد  دویکردم که اونم خند یا خنده

 ................. 

و همش   نی پا ادیبهانس تا فقط ن دونستمیهرچند م کردیغم آروم دره اتاقشو باز کردم داشت کار م  با
 تو اتاقش باشه 
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 دمیچشماشو د یبستمو خودم بهش چسبوندم ماهان با اخم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد وقت درو
 اجازشو نداشتم شدیداشتنش ضعف کردم اما نم  یبرا

 تو؟ یبه اسم فرهنگ در زدنو دار  یز ی_چماهان

 انداختم  نی پا سرمو

 در بزنم؟ دیوارد شدن به اتاق شوهرمم با ی_برا

  یباز اسم شوهر اومد وسط اخماشو توهم برد به سمتش رفتمو آروم روتوهم  دیاخماشو کش ماهان
 انداختم  نی لبه تختش نشستمو سرمو پا

 _کارتو بگو کار دارم ماهان

 گفتم:  یباال آوردمو بهش نگاه کردم به سخت تی با مظلوم سرمو

 ؟یدی_طالقم م

 انداختم نیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد با غم سرمو پا کهوی ماهان

 میندار نی جز هم  یبرام سخته گفتنش اما خب چاره ا_

دادگاه  ینکنه فراموش کرد یمن بسته شد شیاحمق؟تو تا آخر به ر یگیم یچ یدار  یفهم ی_مماهان
 منو تو رو به زور به عقد هم دراورده هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 بشن  ری شد که باعث شد اشکام سراز جادیتنم ا یتو ی که زد لرزش ینعره ا با

کارو کرده    نیتا االن ده بار ا ری کردم؟نخیکارو نم  نیطالقت بدم االن ا تونستمیاگه م ی_فکر کردماهان
 بودم 

شده بودن بهش نگاه کردم چه قدر نامرد بود چه طور  ریسراز  یاشکام حساب  کهی باال آوردم درحال سرمو
  یسخت  یحرف بزنه بسه به اندازه کاف  نطوریبازهم باهام ا یل و نهیحالو روزمو بب  نیاومد ا یدلش م

 نا ندارم  گهیبسه بسه د گهیشدم د ری تحق  یبه اندازه کاف  دمیکش

 دم یتوپ یحساب  بهش
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  یتوهه لعنت ؟اگهیبرعهده گرفت  ویکه نکرده بود یجرم  ؟هـــــان؟چرای_چرا خودتو وسط انداخت
 من االن... ینبود

  یمشت سنگ دفن شده بود هی ری_زماهان

  ادی ز یل یخ دمیازش خجالت کش نیبغض سرمو انداختم پا با

  نیپس ا کنمیکار م  یبزنه به سرم چ یدونیخودت م ستیخوب ن  ادیترانه من اعصابم ز نی_بب ماهان
 تا بلند نشدم رونیتمومش کن برو ب  ارویمسخره باز

بازوشو گرفتم   یمبلش لم داده بود کنارش نشستمو به آروم  یرو  کهیشدمو به سمتش رفتم درحال  بلند
 با التماس گفتم: 

 میشیهردومون خالص م ینطور یمنو بکش ماهان...ا ای_ب

 زدو روشو ازم گرفت  یپوزخند ماهان

 جهنم بشه اممیاون دن خوامینم یجهنم کرد  امویدن نی_اماهان

 کنم؟ یم  مویراحته و دارم آروم زندگ  المیمن خ یکرد ست؟فکری من جهنم ن یا یدن نیا ی_تو فکر کرد

 یترانه حماقت کرد ی_حماقت کردماهان

 ................ 

  خواستیباز م   دمیکش یپوف  رهی دستمو نگ یبهم بزنه ول   یدستشو گرفتم که باعث شد لبخند آروم
 بشم تا کارشو بکنه   کیبهش نزد

تر کردمو سرمو به  کیخودمو بهش نزد گهید کمیتمو به سمت بازوش بردمو گرفتمش  دس آروم
 بازوش چسبوندم  

دستمو سمت شالم بردمو انداختمش که همون لحظه عکس العمل از   دمیکش ینکرد پوف  یکار  باز
 دادو با حرص گفت:  یسرم کرد دستمو فشار  عیخودش نشون دادو سر 

 وونه ی_داریمه
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 ی _خودت

بهش   طنتی بکنم و با ش یسمتم که باعث شد خنده ا  دیتم برگشت و آروم خودشو کشبه سم اریمه
 کردم  یشونه هاش خال   ینگاه کنم دستامو پر از شن کردمو آروم رو

 گرد خاک روش نشست خودم هستم  ای یوقت بلرزه اگه کم آورد چیه دی_مرد من شونه هات نبا

 سره توهه  هیجا  شهیچون هم نهیشی_گرد خاک روش نماریمه

  هیشن اسمشو نوشتمو  یبا ناز موهامو زدم پشت گوشمو رو نیزدمو سرمو انداختم پا یمحو لبخند
 دیسرمو بوس یبهم زدو خم شد آروم رو  یو بهش نگاه کردم که اونم لبخند دمیقلب دورش کش

 ؟ یشیتو مال من م   ی_کاریمه

 با ناز باال انداختم یا شونه

 رهبه آقامون دا یبستگ دونمی_نم

 شهیکه نم یدون یخب م یول کردم ی االن تورو ماله خودم م نیبه من داره که هم  ی_اگه بستگاریمه

ساخته   روی نگاه کردم که چه قدر صحنه قشنگ دیسرخ شدم اما سرمو باال آوردمو به غروب خورش  کمی
شونش گذاشتمو با   یتر شدم که باعث شد آغوششو برام باز کنه آروم سرمو رو  کیبود آروم بهش نزد

 هم بستم یچشمامو رو یحس قشنگ

محکم بودنشو دلم گرم   ای نمیب ی پهناشو م  یوقت ذارمیشونت م  یسرمو رو یوقت  هی_چه حس قشنگ
 ار یمه شهیم

   دیموهامو بوس  یدستشو دورم حلقه کردو رو یبه آروم اریمه

احساس کنم   یشیمنه باعث م ینگاهت فقط رو یوقت یکناره من  یون تو بشم توهم وقت_من قرباریمه
 ام یمرد دن  نی خوشبخت تر

با زبونم ترش    یلبام کم یچشماش سر خورد رو یبه آروم اریمه میباهم به سمت هم برگشت همزمان
 انداختم  نیکردمو سرمو پا
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چونم بردو سرمو باال آورد بهش نگاه کردم اما اون چشماش   ریدوتا از انگشتاشو ز یبه آروم اریمه
 یضربانش باال رفته بود طور  یخم شد چشمام ناخوداگاه بسته شد قلبم حساب   یبسته شدو به آروم

 بشنوه تونهیصداشو م  اریمه  کردمی که احساس م

انداخت منم سرمو با   نیو پا ازم جدا شدو سرش ی به آروم   اری هم فشرده شد مه ی*" چشمام رو
 کردو به آسمون نگاه کرد  یتک خنده ا یبه آروم اریانداختم مه نیخجالت پا

 کنه یقرار  ینفر ب  هی یبرا  نقدریدل من ا نیا یروز  هی کردیفکرشو م  ی_کرمتو شکر خدا کاریمه

 دوسش داشتم ادی ز یلیحرارتو دوست داشتم خ نیبود اما ا یشیجلوتر آوردم هنوزم تنم آت  کمی  شالمو

 رشونیبگ  یی_اونهاشن دا

و ماهان و بهزاد دارن   تایهمون لحظه ب دمیکه د میبچگونه مهتاب برگشت یتعجب به سمت صدا با
 داد زد یبا هول  اری دستاشون بود مه یکه تو یز یچ دنیبه سمتمون با د دونیم

 م ی_بدو بدو ترانه بدو بدبخت شداریمه

همو  یکه باعث شد بلندشم همونطور که دستا دیدستمو کش اریبلند شم اما مه   تونستمیزدم نم   یغیج
   میکردیفرار م میبه سرعت از دستشون داشت میگرفته بود

 د یتیسیوا دی فرار کن دیتون ی_نمبهزاد

بشه همتونو تا خرخره   یزنم خال  ایمن   یاون سطل رو اتیذره از محتو هی_به جونه ترانم اگه اریمه
 کنمیم  سیخ

گفته بود به جونه ترانم دلم  نکهیاز ا کردی م دشونیداشت تهد دیدودیم کردویکه فرار م نطوریهم اریمه
نشه فرار   ی اون سطل روم خال یشنا  نکهیاز ترس ا دموی خندی م یضعف کرده بود با خوشحال  یحساب 

  یبا نگران اریمه  فتمیکرد که باعث شد ب  ریگ  یپام به چ  دونمینم  کهویبود که همون لحظه ها  کردمیم
  غی شد با وحشت بلند ج  یسطل شن روم خال هی کهویخواست بلندم کنه  نکهیبه سمتم اومد اما هم
اما  میبهم نگاه کرد تی با عصبان اری و بهزاد باهم بلند شد همراهه مه  تا یخنده ب ی زدم اما درعوض صدا

 بهش نگاه کردم  یهردومون گرد شد با ناباور  یماهان چشما  دنیبا د

 ی کنی کارو نم نی_تو ااریمه
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 کارو بکنم  نیهم  خوامی_اتفاقا مماهان

کرد   یخال  اری مه یرو  شویبهم و پشت سر من بق دیکه پاش یسطل آب  کهویخواستم بگم نه   نکهیهم
 زدم:  غی هم بستمو ج یچشمامو رو

 ــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــان_مـــــــــــــــ

 ........................... 

 _سالم 

 بشم میبه سمتم برگشتن که باعث شد ناخواسته پشت ماهان قا تی صدام با عصبان دنیشن  با

 ؟یچرا با خودت آورد نوی_امامان

 ارمشیتنها مونده بود گفتم با خودم ب  ادی_زماهان

شدمو چنگ  میپشت ماهان قا شتر یبلند شدو به سمتمون اومد که همون لحظه ب تی با عصبان  مامان
 زدم به کتش 

 کتکم بزنه   ادویکه شد ماهان آروم مانع شد که مامان ب کمونی نزد مامان

 بسه مامان گهیخورده د  ی_فکر کنم به اندازه کافماهان

 شدن ری بل سرازاز ق شتریبا نفرت بهم نگاه کرد اشکام هرلحظه ب  مامان

 یچه طور روت شده که اومد یهردو پسرمو تباه کرد یزندگ  یازم گرفت  مویهمه چ ی_توهه لعنتمامان
 ی ها لعنت نجایا

 دهی_مامان جان آروم باش قلبت باز کار دستمون مماهان

 و زار زد:  هیگر ریبه سمت مبال رفتو روش نشست بعد زد ز مامان

  شی از دخترم که تو اوج جوون ؟اونیکنی م ینطور یبا بچه هام اکرده بودم که   ی_خدا چه گناهمامان
 خدااااااا  میکار کرده بود یبدبخت تر آخه مگه ما چ یک ی از اون  یک یاز دوتا پسرام که  نیپرپر شد ا
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 به سمتم برگشتو اخم کرد با بغض بهش نگاه کردم آروم با حرص گفت:  ماهان

 گذرم یبشه ازت نم شی زیاگه مامانم چ نهیا نجایا ییایفعال ب  دینبا گمیم یوقت  نی_بب ماهان

دادمو با بغض به   هیتک واریبه د یکرد آرومش کنه منم به آروم  یبه سمت مادرش رفتو سع ماهان
 کنه ی مشت شده بهم نگاه م یه با دستادار دمینگاه کردم که د اریمه

 که دستوپاتو خورد کنم؟ ید ینجا؟نترسیا ییای_چه طور روت شده باریمه

 گفتم:  یانداختم به سخت نی پا سرمو

 ذاره یماهان نم دونستمیچون م  دمی_نترس

 بلند شدو جلوشو گرفت   عیحرفم بلند شد که همون لحظه ماهان سر  نیا دنیبا شن اریمه

   نی مامانو بب ستیخوب ن ادیحالش ز ینی_داداش بهتره بشماهان

که   ییشدم...تو ری همش خوردم همش تحق دیافتاده؟همش زد یچه اتفاق دید یبار ازم نپرس  هی_چرا 
  یداداشت اومد پناهم شد...درسته اتفاق یپر کرده بود پشتمو نگرفت ارویدوست داشتنت کله دن یادعا
  نهاز تو داداشته ماها ه؟مردتر یچ  یدونیقبول کنه اما م تونهینم یمن افتاد هر مرد یراکه ب

 _بسه خفه شو ترانهماهان

بهشون بگو چه   یار یسرم م  ییحرف بزنم؟بهشون بگو تو خونه چه بالها یذار ی _چرا خفه شم؟چرا نم 
 یاز سرد  یدونیم یگردیبرم  ریشبا د یول ترسمیم یک یاز تار یدون یم یدیبا رفتارات شکنجم م یطور 

  یسرم آورد ییچه بالها هیبهشون بگو سره اون قض یکن ی هرروز بدتر از قبل م شمیرفتارت شکنجه م
همش دارم   دمی...من همش دارم تقاص پس م یکنی تو خونه باهام خوب تا م کننی فکر م نایاالن ا

خودمم  دیکش ینم  چرا منو دیاز دستم خالص ش  دیخوا یخب اگه م شمیتوسط همتون شکنجه م
 خالص بشم 

   هیگر ری زدم ز  نویسر خوردم پا وارید گوشه

 از دست ندادم مویخودم پاک لی م یخودم نرفتم...از رو لیم  ی_من از رو

 همزمان باهم نعره زدن:  اری و مه ماهان
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 _خفه شــــــــــــــــو

  یبفهمه چه معن تونستیدختر م هیکه فقط  ییناله ها خوردمویبعدش فقط کتکاشون بود که م و
 شدی از دهنم خارج م دهیم

که  ییها یکه برام در نظر گرفته بودن بود از درد خوش یهام از درد کتکام نبود از درد مجازات  ناله
 دلم  ری ز زدی م یادیداشت ز

 .................... 

هم  یلبامو رو شهیثل همدادم م  حی کردم اما ترج یز یهم بستم از درد ناله ر یچشمامو رو  یناتوان با
از دردت   تیاز تنها  یدیترسیحداقل خودت نم   ینطور یبهتر بود ا ینطور یفشار بدمو صدامو باال نبرم ا

 بود  ایدن یکه تو  ییها یاز همه ب  تیپناه یاز ب  تیکس  یاز ب

خاطرات تلخ   کنمی مرور م مویخودم داستان زندگ یوقته همش دارم برا  یلیبود نه؟خ یقشنگ داستان
بدم   ر یی تغ زارویچ  یلیبتونم خ  دیبه گذشته ها برگردم تا شا تونستمیکه داشتم کاش م ینیری و ش

 تنها نبودم  ینطور یاگه بودم ا  ای نبودم  نجایحداقل االن ا  ینطور یا

سامان بغض کردم اما اون  دن یبه سمت در برگردم با د  یاتاقم که باز شد باعث شد با ناتوان دره
 بشه  جادیتنم ا یتو یفی هم برد پشت سرش ماهان وارد اتاق شد که باعث شد لرزش خفاخماشو تو

   یکتکش بزن یطور  نیا یحق ندار  گهیبار بهت تذکر داده بودم که د هیمن  نی_بب سامان

 من نزن من از همه حقام گذشتم که االن خواهرت زنده باشه یحرف از حق برا یک ی_تو ماهان

 هم بستمو بغض کردم   یرو چشمامو

سندتونه  یچون مهر دادگاه رو  یطالقش بد  یتونینم دونمیم ستین یحرف  ش؟باشهیخوای _نمسامان
 خودم  شهیپ برمشیم

ه من حداقل  امن تر یلیمن خ شهیترانه پ هیجا ؟یخودش کتکش بزن  شهیاونجا که پ شی_ببرماهان
 یاما اون شب خودش داشت زبون دراز  کنمی خورد م روی زیچ هیافتم فقط  یاون موضوع م ادهی یوقت

 دستم روش بلند شد  نی به خاطرهم کردیم
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 ؟یادامه بد ییخوای م ی...تا کیدست روش بلند کن  یکن ی _تو غلط مسامان

 اومد گفتم:  یکه از ته چاه در م ییبا صدا یسخت به

 د ی_بس کن 

 با اخم به سمتم برگشت  سامان

  تونمیکار کنم که هنوز دوست دارم نم یچ یحقته ول  یکش ی م یهرچ  یخفه شو عوض یکی _تو سامان
 یتخت افتاد یرو ینطور یا نمی بب

 صش یترخ یتا برم دنبال کارا کننیمرخصش م نی_برو با دکترش حرف بزن بب ماهان

از اتاق خارج شد ماهان کالفه به سمتم اومد وحشت زده   دویتوموهاش کش یکالفه دست سامان
 زد یپوزخند  دیحرکتمو د نی ا یکه وقت دمیخودمو عقب کش کمی  دمویلرز

 ؟ یترس یم هی_چماهان

 شدن  ری سراز اشکام

 افتاد  یاتفاقا نم نیا یدیترسی_بترس...ترس خوبه...اگه از همون اول مماهان

 بذار حرف بزنم  می_االن که تنها

بفهم   نویندارم ا یترانه من با تو کار  نی بب یچی ه یفهمی م یچ ی بشنوم ه یچ ی ه خوامی _نمماهان
 ی کن یم کی خودت اعصابمو تحر

 نم؟ی بش یکن ی _کمکم م

باال    ادیتختم بردو آروم اهرمشو چرخوند که باعث شد تخت ب  یدستشو به سمت پشت ماهان
 نمیتونستم بش ینطور یا

 کمرم گذاشتم  یکردمو دستمو بردم رو یز ی درد ناله ر از

لبه تخت   یجموجورش کردو خودشم رو یتختم اومد کم یاخم کردو به سمت مالفه رو یکم ماهان
 نشست 
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 صورتتو   نمی_بب ماهان

 د یکش یو پوف دی صورتم چرخ ینگامو باال آوردمو بهش نگاه کردم نگاهش تو آروم

 اره؟ ی بالرو سرم ب نیداداشت ا یکتکم بزنه چرا اون شب گذاشت  یکس یذاشت ی_تو نم

 داداشمم باال سرته ویاز هوش رفت دمیبه خودم اومدم د  یشد وقت یچ  دمی_اصال نفهم ماهان

 نگفتم  یز یانداختمو چ نی پا سرمو

 _ازم نخواه مثل ماهان گذشته ها بشمماهان

 ستمی...چون منم ترانه گذشته ها نخوامی_نم

 با لحن خشک و سردش گفت:  رفتی لبه تخت بلند شد همونطور که به سمت در م یرواز  ماهان

 بخواب فعال  ری _بگماهان

خوش   یک ی چه قدر سخت بود دلت به  نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبسته شدن در  با
 دنت یزجر کش هیباشه بعد همون بشه ما

 گذشته ها ولم نکرد   الی هم بستم اما فکروخ  یچشمامو رو دمویتخت دراز کش یرو  آروم

 م؟ی"_عروسک بخر

 _عروسک؟ ماهان

 بچگونس یادی_نه زبهزاد

 عروسک دوست داره  یل یخ  تای_ب

 بهم رفت  یچشم غره ا بهزاد

 بزرگ شده  گهی_االن دبهزاد

عروسک دوست داره همونو براش    یخب وقت  نیکه دوست داره براش بخر یز ی _به نظرم اون چمامان
 ن یبخر
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 _منم با خواهرم موافقمخاله

   دیکش یپوف  بهزاد

 م؟ی منو خانومم بر ای یعروسک بخر  یر ی _ماریمه

 باال داد  یی دادو ابرو هیمبل تک  یبه پشت  بهزاد

ناراحت بشه مطمئن باش دمار از روزگار همون خانومت در   ایاعتراضش باال بره  یصدا  تای_اگه ب بهزاد
 دادنش" شنهادیپ  نیبا ا  ارمیم

بهزاد  میدیموضوع خند نیاون روز چه قدر سره ا ریبخ  ادشیلبام نشست  یرو یمحو لبخند
که هممون دور هم جمع شده   یاون روز  نیکادو بخره به خاطرهم تایب یبرا  ینطور یهم  خواستیم

  یعروسک خرس  هیبهزاد هم  نیبه خاطرهم  میکه عروسک بخر میگرفت میهم تصم یبا هم فکر  میبود
رفت   ادشیاون خرس اونقدر ذوق کرده بود که  دنیبا د تایب  دیبزرگ بود براش خر  یلیخوشگل که خ 

 گهید یچی ه چلوندشیم  یبهزادو بغل کنه و ازش تشکر کنه به جاش خرسرو بغل کرده بودو حساب
نشون   تایو خودشو به ب اطی اون شب بهزاد اون خرسرو گرفت از پنجره انداخت تو ح تایب  یطبق حرفا

 م یکادو بود من اصل شیکردم من خودم کادوام اون پ  یدادو گفت شوخ

من از  یها  یهمه بدبخت قایفرداشبش افتادم دق ادیناخوداگاه  شدینگ تر ممحوم هرلحظه پرر لبخند
 همون فرداشبش شروع شد 

  ...................... 

 ام یتوروخدا بذار منم باهات ب اری_مه

 خانوم گل شهی_نم اریمه

 خب بذار منم باشم  شهی_چرا نم

 ست یخانوم متشخص ن هی هیدلم اونجا جا زهی_عزاریمه

 از کنارت جم نخورم  دمیقول م  امیا تو مبابا من ب ی_ا

 مراقبش باش  اری _ببرش مهماهان
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   اریتوروخدا مه گهی_راس م

شونه ماهان انداخت که اونم  یبه سمت مبل رفتو روش نشست دستشو رو دویکش  یپوف اریمه
 د یخند

 ه؟ی_چماهان

 خب برو خودتو آماده کن تا ببرمت   یلی خ امی از خجالتت در م  یر یبذار زن بگ  یچی _هاریمه

 به سمت اتاقم رفتم تا خودمو آماده کنم  دمویکش یفی خف غی ج یشدت خوشحال  از

  کردمی رفتن نم یبرا  یکاش اصرار  یاز همون شب شروع شد از همون شب نحص که ا امیبدبخت همه
 اون مراسم برم بود که من به  نی ا ریکرد تقد شهیچه م  یگوش داده بودم ول ار ی کاش به حرف مه یا

شال همرنگ   هی دمویپوش می لباس سبزآب یآوردمو رو رونیمانتو ازش ب  هی سمت کمدم رفتمو  به
سرم انداختم  یشالمو رو  کردمی کج م  یموهامو کم کهی رفتم درحال نهی مانتومم درآوردمو به سمت آ

 پرواز کردم  اریبرداشتمو به سمت مه   لمویموبا شینمه آرا هیبعد از 

بهم کردو نگاهشو به  ییمبل بلند شد ماهان هم نگاه گذرا یچشمش بهم افتاد از رو یوقت اریمه
 داد ونیزیتلو

 ؟ یدیمانتوت پوش  ری ز ی_لباس چ اریمه

 ه ی_همون سبزآب

 دستشو گرفتمو گفتم:  نیفکر کرد معلوم بود نتونسته بدونه کدوم به خاطر هم  کمی اریمه

 ی فهمیکه مانتومو دراوردم م اونجا میبر ای_ب اریمه

  میباهم از خونه زد میکرد یاز ماهان خدافس یبه نشونه باشه تکون داد وقت یسر  دویکش  یپوف اریمه
 نیکه ا یی ها یبدونم پارت  خواستمیم  یپارت میبر اریخوشحال بودم چون قرار بود با مه یل یخ رونیب

که   ستین ی راض  یلی معلوم بود خ  اریمشتاق بودم اما مه   یل یخ  نیبه خاطرهم هیچه طور رنیپولدارا م
 برهیداره منو م
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روشن کنه به سمتم برگشت که باعث شد منم به   نویکه ماش نیقبل از ا اریمه میکه شد  نیماش سوار
 سمتش برگردم 

 نمی _دکمه هاتو باز کن لباستو بباریمه

 فت یراه ب دسینگران نباش لباسم پوش اریبابا مه ی_ا

که باعث   دم یبدون توجه به من دستشو به سمت مانتو آورد که همون لحظه خودمو عقب کش اریمه
 توهم بره  شتریشد اخماش ب 

 کنمی_بذار خودم بازش م 

به   نقدریآخه هنوز ا   دمیهم خجالت کش یمانتومو باز کردمو لباسمو بهش نشون دادم کم یها دکمه
 خودم عادت نکرده بودم  یرو  رشی نگاه خ

 ات لختن؟ _بازوهاریمه

 _شال داره خودش 

 بگم  عیحرص بهش نگاه کرد که باعث شد سر با

 گمی _به خدا دارم راست م

 ترانه یخور ی _از کنارم جم نم اریمه

 من مثال کجا برم؟ وونهید آخه د ترکونمیوسط م  رمی_نه توروخدا منم م

 _از من گفتن بود اریمه

 دمویکش  یمعلوم بود واقعا ناراحته پوف تو هم بود کمیاخماشم  کردی م یهمون طور که رانندگ اریمه
  ستیل نیبردمو روشنش کردم ب  نش یحالو هوامونو عوض کنم دستمو به سمت پخش ماش   نکهیا یبرا

 زدمو پخشش کردم   یکردنش لبخند دای پخش دنبال آهنگ مورد نظرم گشتم که با پ

 زاده میمحسن ابرا منوتو
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هم  اریشدم مه ادهیبه شالم بکشم دره سمت خودم باز کردمو پ   یکه توقف کرد باعث شد دست نیماش
 م یحرکت کرد الیدستاش گرفتو به سمت و یزدو به سمتم اومد دستمو تو موتویشد ر ادهیپ  نیاز ماش

گرفته بودم فکر کنم از حرکاتم  جانی ه یحساب   دیرسیفاصله به گوش م نیاز ا ی آهنگ هم حت یصدا
 به نشونه تاسف تکون داد یکردو سر  یتک خنده مردونه ا  اری وم بود چون مهمعل

 اشونیسر هیکه کنارهم بودن نگاه کردم  یینشسته بودم به دختر پسرا اریطور که کناره مه  همون
که  یهم داشت با مرد اریمه دنی خندی م دنویرقصیداشتن باهم م شونمیسر هی کردنی داشتن پاسور م

  نیهم یکنه تو یگذار  هیتا اونم سرما  زدیاز معامله هاش باهاش حرف م یکی کنار دستش بود سره 
نکردم به   دایپ   ییگشتم نگاه آشنا یخودم احساس کردم هرچ  یرو  روی کی  رهینگاه خ کهویبودم که  فکرا

داره  دمیکه دبرگشتم  اریشدمو توجهمو از اون نگاه گرفتم به سمت مه  یاالت یکه خ  دمیفهم نیخاطرهم
 زد یاز آدماش حرف م  یکی که کنار دستشم بود داشت با  یمرد رهی ور م لشی با موبا

 به سمتم برگشت  دینگاه منو د یوقت اریمه

 _جانم؟ اریمه

 فقط خواستم نگات کنم  یچ ی_ه

بدم اونم   لش ی تحو یبهش بزنمو چشمک  یبهم زد که باعث شد منم لبخند یلبخند مردونه جذاب اریمه
 دیابروهاش باال رفتو خند 

 ؟ یکن  طنتی ش ییخوای باز م ه؟نکنهی_چاریمه

 زم یعز هیدلبر  نیه؟ایچ طنتی _وا ش

از دستاشو به سمت شونم  یکیبعد  دیخودشو به سمتم کش کمی گذاشتو  بشیج  یتو  لشویموبا اریمه
 تر کرد   کینزد  یکمرم گذاشتو منو به خودش حساب  یدستشو رو یکی بردو اون 

 یانجام بد فتویوظا دی با ی_دلو که برداریمه

 ندارم آقا یا فهی _هنوز وظ 

 _آقا قربونت بره خانوم اریمه
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 ی کن ی کار م یچ وونهی_ولم کن د

  یکه باعث شد گرما دیموهام پنهون کردو خند یجلو اومد سرشو تو دویکه اونم خند دمیخند بعد
 اد ینفساش به پوست گردنم بخوره و قلقلکم ب 

   یوا یوا ی_وااریمه

 ار ی_نکن مه

منو به خودش چسبوند که باعث شد ناخواسته لبخند   یدستاش دوطرف کمرم حلقه شدو حساب  اریمه
 ادی کمرم به نوازش در ب یدستش رو یبزنم به آروم  یمحو

 ترانه   ستی ن یز یکوچولو چ طنتی ش هی_اریمه

 زهی چ میلیخ  ری _نخ

شد   کینزد   یحساب دیخندیم کهی حالت بامزه درحال هی صورتشو مقابل صورتم قرار داد بعد با  اریمه
 دم یمنم چشمامو بستمو آروم خند

  شدیاتاق پخش م یتو یف یو ط  یکه به صورت خط یرنگ  یالمپ ها خاموش بودن و فقط نورا همه
 کرد یم  شتریکشش مارو ب نیبه خاطرهم کردی فضارو روشن م

 یلبا یو همزمان نرم  رهی اکتفا داد که باعث شد تنم گر بگ یف یکمرم به فشار خف  یدستاشو رو را یمه
دستمو   نیشده بود حالم خوب نبود به خاطرهم  نیهم سنگ یرو ی اونم احساس کردم چشمام حساب

 دورش حلقه کردم 

شروع   یمنم به آروم  نکهیحرکت بود تا ا یمدت لبام ب  هی ینرمو مردونه شروع کرد اما من برا اریمه
 عمل کنه  دتریشد  یبشه و کم  کیتحر شتریب  اری کردم که باعث شد مه 

متوجه   اری فکر کنم مه  زدمیاما برام مهم نبود نفس نفس م رمی گیم یدارم نفس تنگ کردمی م احساس
هم بستو  ی بهم چسبوند چشماشو محکم رو شویشونیازم جدا شدو پ یشد چون به آروم ام ینفس تنگ

 دستشو پشت سرم گذاشت 

 کنم   یکار  خوامی م یفکر کن  یوقت نترس  هی_اریمه



 پولتو به رخم نکش 

369 
 

 گفت:  یانداختم که به آروم نی پا سرمو

 ی بکن یدربارم فکر اشتباه  خوامیترانه نم  کنمینم  ازامی ن ی_من تورو فدااریمه

  دویکش یبهتر بشم اونم پوف  کمیرومو ازش گرفتم تا   دمویباز ازش خجالت کش  میاز هم جدا شد آروم
 اومد  اریبه سمت مه   ینگاه کرد که همون لحظه پسر  تی به جمع

 د؟ یکنام ی ن  اری شما مه دی_ببخش

 _بله خودم هستماریمه

باهاتون   خوادیدرباره همون معامله م ششیپ  دیبر دی لحظه لطف کن هی یگفتن که برا اری _آقا خشا
 صحبت کنه

 آخه خانومم... امی ب نمتوی_نم اریمه

 بهش کردمو گفتم:  یبخش نانیدستش گذاشتم که باعث شد به سمتم برگرده نگاه اطم  یرو دستمو

 نجام یافته من هم یبرام نم یاتفاق  اری _برو مه

 _آخه... اریمه

 _آخه نداره برو 

 بلند شد  دویتوموهاش کش یکالفه دست دویکش  یپوف اریمه

 گردم یاالن برم نیبمون من هم نجای خب هم  یلی_خ اریمه

تکون دادم که باعث شد به سمت پسره برگرده و باهاش همراه بشه  دیبه نشونه تا یلبخند سر  هی با
که چه  کردمیفکر م  نیدختر پسرا نگاه کردم همزمان به ا هیهم انداختمو مشتاق به بق یمنم پامو رو

  امی ب ارتونستم باهاش کن  یچه طور  نمیم یماهانو دوست دارم چون م کردمی قدر خر بودم که فکر م 
  هیحاال درسته از  میمنو اون باهم بود یزمان  هیسرد خودشم انگار نه انگار  یرفتارا ونیمد نویهرچند ا

 کردیم  یحافظشو قو کمی دی که باشه با یهرچ  یول  میباهم بود گهینظر د
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باعث شد از    ییصدا کهوی کردمی نگاه م دنیرقصیکه م ییخودم به کسا یکه داشتم برا  نطوریهم
 به سمتش برگردم   امویب  رونی ب الی فکروخ

 _خانوم خاکزاد؟ 

 د ی_بله بفرما 

 ششونیپ دی گفتن که بر اری _آقا مه

 بشم یطور  هیبهم کرد که باعث شد  یسره جام بلند شدم پسره نگاه جد از

 کجاس  اریمه دونمیمن نم ی_ول

 کنم یتون م  ییمن راهنما ششونیپ  دیگفتن شماهم بهتره بر اریآقا خشا شهی_طبقه باال هستن پ 

به زور از   نی به نشونه باشه تکون دادمو دنبالش راه افتادم همه المپا خاموش بودن به خاطرهم  یسر 
 راه افتاده بودم  رفتیدنباله پسره که داشت به سمت پله ها م  شدمویدخترپسرا رد م نیب

که  فتهی ب  یبد یقراره اتفاقا کردمی نداشتم احساس م  یاصال حس خوب هیقض نیچرا به ا دونمینم
 مشکوک به سمت پسره برگشتم  میاتاق رفت هیبه سمت  نکهیهمونم شد چون هم

 نجاس؟ یا اری_ مه

 خانه اری_بله اتاق خشا

بازش نکردم خواستم عقب  نی به خاطرهم  زدی بردم دلم شور م رهیبه سمت دستگ یبا نگران  دستمو
همون لحظه همون پسره که  دیدستمو محکم گرفتو کش  یباز شد پسر  کهویهمون لحظه در بکشم که 

 آورده بود هولم داد تو و پشت سرم فورا درو بست  نجایمنو تا ا

دستاش    یهم سر شدو تو یگرفته شد چشمام رو مینی ب یکه جلو یبزنم که با دستمال  غیج خواستم
 رمق شدم  یب

 ....................... 
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باشم با غم سرمو باال آوردمو  یکردم قو یاما سع  دیپاهام لرز کمی اومدم  نیتخت پا یاز رو یآروم به
 گفتم: 

 _ماهان سامان رفت؟ 

 گفت:  یصورتش بود با لحن سرد یکه تو  یخاص تی هم با جد ماهان

 _کار داشت ردش کردم بره گفتم خودم هستمماهان

  یراه نندازم حت یو زار  هینکنم گر ینگم کار  یز یدادم چ حی و گرفته بود اما ترجگلوم خیب  یبد بغض
به سمت در رفتم اونم   کردمی شالمو درست م کهی درحال نی صحبت نکنم به خاطرهم نیاز ا شتریب گهید

 دنبالم راه افتاد 

  میبودم حال جسم یبستر  مارستانیتخت ب  یدو برادر بنده رو یکه به خاطر کتکا شدیم یروز  سه
 بدتر از زمان گذشته  میحال روان  میکرده بود اما حال قلبم حال روح دایخب بهبود پ 

 واریخوردم که باعث شد خودمو به د یتاب  هیرفت دستمو به سرم گرفتمو  جی لحظه سرم گ هی یبرا
تاده اف نیهم بستم فکر کنم فشارم پا  یچشمامو رو نی رفت به خاطرهم  یاهیبدم چشمام س  هیتک

 بود

 به سمتم اومد ماهان

 ؟ ی_خوب ماهان

 _آ...آره 

 _باشه منم از تو بهترم ماهان

احمقانه باشه اما   دیشا  نیقطره اشک از گوشه چشمم بچکه پا هیحرفشو که گرفتم باعث شد  طعنه
 کنارش زدم  عی سر نهی نره رو قلبم بش نکه یا یبهم دست داد که برا یحس قشنگ هی

چسبوندمو   یصندل یکه شدم سرمو به پشت ن یاومدم سوار ماش رونیب انمارستیکمک ماهان از ب به
 هم بستم یچشمامو محکم رو
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 یاز خودم تو خسته نشد یاز آدماش حت یزندگ  نیاز ا  ایدن نیخدا چه قدر خستم خسته از ا یوا
شورشو دراوردن نه تنها به  گهیبنده هات د نیا ید یاز پس ظلم بنده هاتو د یخدا؟خسته نشد
خودش    یماهان اگه خودسرانه برا نیمثال هم  کننی ظلم م انشونمیبه اطراف کننیخودشون ظلم م

 افتاد یاتفاقا نم  نیکدوم از ا چ یه دینگرفته بود شا میتصم  گرفتوینم  جهینت

وردن  بود غصه خوردن حرف زدن کتک خ  نیمن هم یوقت بود به راه افتاده بود زندگ  یل یخ  نیماش
 بعد دوباره از اول مارستانیب

 _مامان خوبه؟

 ضن ی_به لطف شما فعال مرماهان

 بشه شی زیچ خواستمی_من نم

 بشه یهمه چ  یکن یم  یکار  ییکهوی یول  ییخوا ینم یچی _کال تو هماهان

 ؟ یکنی حرفامو باور نم  ؟چرایزن یطعنه م نقدری_چرا ا

  ی کنیکه م  ییناله ها ویکه دار ییبه دردا گهیکه د دمیاونقدر دروغ ازت شن نکهیبه خاطرا  دی_شاماهان
 هم باور نداشته باشم 

 زدمو آروم گفتم:   یز یتمسخر آم یبرگشتم پوزخند ابونیازش گرفتمو به سمت خ  رومو

 ی کن ی نم یکار  چینه چون در هر صورت ه ای  یباور کن ستی_مهم ن

 ................... 

 لحظه مغزم شروع به کار کرد  هی یچشمامو باز کردم برا یکرخت با

 ... یهوش یاتاق...ضربه به سرم... ب  هی یشدنم تو دهیکش

  یبود هنوز صدا کی هم اتاق تار  یحساب  ستیاتاق ن یتو   یکس دمیبه اطراف اتاق نگاه کردم د  کهوی
 شده تموم ن یپس هنوز مهمون  دی رسیآهنگ به گوشم م
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  یدستمو به سرم گرفتم که همون لحظه وحشت زده به خودم که رو یبا ناتوان  کردیدرد م یلیخ  سرم
 کردم؟ یکار م   یتخت چ یمن رو نمیبب سایتخت بودم نگاه کردم وا

  دیلرزیدستام به شدت م کهی در حال دیچ یتو کل بدنم پ   ینشستم که درد وحشتناک عی تخت سر یرو
تخت پرت کردم   یوحشت زده خودمو از رو دمویکش یغ یصحنه مقابلم ج دنی پتورو کنار زدم که با د

امکان   نیقسم بخورم ا تونمیامکان نداره م نیتخت بود نگاه کردم نه ا یکه رو یبه لکه خون  نیپا
 نداره

اون لکه خون  پس  یبودم ول دهیند  بیآس یذره ا یتنم بود حت میخودم نگاه کردم لباسام همه چ به
 کرد؟  هوشیبود که زد منو ب یاصال اون ک نمیبب سایوا

 ن یشکمم پخش شد خواستم راه برم که نتونستمو افتادم زم ریز  یدرد وحشتناک دوباره

قطره اشک از   هیلحظه  هی یبرا نی به سرم اومده به خاطرهم  یبتیکه چه مص دمیفهمیکم داشتم م کم
 نیپا  دیگوشه چشمم چک

 ندارم  بتویمص  یکی  نیا تحمل

که  هیگر  ری زدم ز  اریمه دنیکه با د رمیدر اتاق باز شد که باعث شد وحشت زده سرمو باال بگ کهوی
 باعث شد چشماش گرد بشه و به سمتم بدوه

 محکم بغلم کردو نوازشم کرد  اریمه

ن  نگفتم از جات تکو ؟مگهیبه سرم آورد یچ  یدونیم  ؟یکنیکار م   یچ نجای؟ای_چته؟چته رواناریمه
 ؟ ینخور 

که سرم اومده باشه   ییآغوشش پنهون کردم از ترس بال یبغض کرده بودم خودمو تو کهیدرحال 
 دم یوحشت زده لرز

 شده  یترانه چ یکنی نگرانم م ی_دار اریمه

 دیموهامو بوس یرو  یبه صورتم نگاه کردو اشکامو پاک کرد به آروم اریمه

  یعمرم کرد گردم؟نصفیچقده دارم دنبالت م یدونیترانه؟م  یکنی کار م  یچ نجای_ااریمه
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 میاز طرف  دمیترسیاز عکس العملش م دمیترسیبهش بگم م یز ی انداختم جرات نداشتم چ نی پا سرمو
  نجایکه قبل از من ا گهید یکیاون لکه خون ماله من نباشه ماله  دیباشه شا فتادهی ن یاتفاق  دیاصال شا

 بوده باشه 

 ؟ یبگ ی ز یچ  ییخوای_نم اریمه

 بغض آروم گفتم:  با

 خونه می_برگرد

 یکردی کار م ی چ نجایتو فقط بگو ا م یگردی_چشم برم اریمه

 نجا یاومدم ا کردی _سرم درد م

 : د یغر تی بهم رفتو با عصبان یچشم غره ا اریمه

 تو اتاق؟اونم تنها؟   ادیب  یکی  کهویامکان داشت  یدون یخونه خالس؟م   نجای_مگه ااریمه

 شدن که باعث شد چشماش گرد بشه با هق هق گفتم:  ری سراز شتر یب  اشکام

 توروخدا  می_برگرد

بلند شدو بهم    نیزم یاز رو یمشکوک بهم نگاه کرد ول  کمی  دویتوموهاش کش یدست یعصب  اریمه
بشه   یدادم خواستم راه برم اما نتونستم که باعث شد ته دلم خال هیکمک کرد که بلند بشم بهش تک 

 چشماش مشکوک بشه شتریب  اریکه باعث شد مه دمیلنگ

 ؟ یر یپنگوئن راه م نهیچه طرز راه رفتنه؟چرا ع نی_ااریمه

 به سمتم اومدو آروم منو گرفت بعد سرمو باال آوردو گفت:   اری شد مه شتری تنم هرلحظه ب  لرزش

 ؟ یدیترس یاز چ دهیچرا پر ست؟رنگتین یافتاده ترانه؟چرا اصال رفتارات عاد ی_اتفاقاریمه

 کنه ی درد م یلیسرم خ  سمیرو پاهام وا  تونمینم؟یکنی_بغلم م

 شد    زینگاهش ر اریمه
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 شد  ینطور یحالت ا کهویچه طور شد   یمن برم خوب بود نکهی_تو که قبل از ااریمه

حاله خودم اصال خوب نبود داشتم  میکالفه شده بودم از طرف  کردیم چمیداشت سوال پ نهمهیا نکهیا از
 دادمیکنترلمو از دست م

 انه؟ ی یکن ی _کمکم م

دستشو سمت پشت گردنم بعد   یک یدستشو پشت زانوم بردو اون  هیهم برد  یاخماشو تو  ی کم اریمه
 منو بلند کردو به خودش چسبوند 

  نیا فتگیبهم م  یحس  هیچسبوندم بغض کردم  نشیس  یدور گردنش حلقه کردمو سرمو رو دستمو
 ذارم یم نشیس یکه سرمو رو  هیبار  نیآخر

 .................. 

 _ولم کـــــــــــــــــــــــــن

با شدت هولش دادمو از مقابلش رد شدمو وارد اتاقم شدم درو محکم بستمو به سمت چمدونم  بعد
 شدمی م یروان   موندمیم  نجای شد ا ینم  ینطور یا رفتمی م نجایاز ا کردمیجمع م  المویوسا دیرفتم با

 وارد اتاق شد با اخم به سمتم اومد اریاتاقم باز شد مه  در

 ی کن یم  یچه غلط  ی_دار اریمه

 _غلطام به خودم ربط داره

 شهی تو به منم مربوط م ی_همه غلطا و کارا اریمه

  یتو اشویسر  هیبعد از اون به سمت کتابام رفتم  ختمیساکم ر یخودمو تو یتوجه بهش لباسا  بدون
 کولم یچون جا نشد چپوندم تو  هیگذاشتم بق ساکم

 شده باشه که کارام به تو مربوط باشه   یز ی _فکر نکنم هنوز چ

که کنار گذاشته بودم تا تنم کنم  ییاز مانتوها یک ی نطوریکناره تخت هم دمی کش یبه سخت ساکمو
 کرد ی بهم نگاه م تیبهش نگاه کردم که داشت با عصبان   دمشیپوشیم کهی برداشتمو درحال
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 حاالم ولم کن  یدی باشه جواب رد شن  ؟خبیکرد ی_خاستگار 

 یعوض شد  نقدریا ییکهویشد  یمگه دست توهه؟چ ی_تو غلط کرداریمه

 شن ی_آدما عوض م 

 دنی نشون م شونویمدت خوده واقع هیبعد  شنی _آدما عوض نم اریمه

دوشم انداختم  یغرغر رو یشده بود با کل نیسنگ  یسرم انداختم کولمو که حساب یشالمو رو نطوریهم
 گفتم:  داشتمیساکمو برم کهیدرحال 

 بهت نشون دادم مویکه قبل از ازدواج خوده واقع یخداتو شکر کن یبر  دی_با

بکشم اما  رونی از کنارش رد بشم که بازومو محکم گرفت خواستم بازومو از تو دستش ب خواستم
 : دمیحرص غر  بهش  نگاه بکنم با نکهینتونستم بدون ا

 _دستمو ول کن 

 ی بر   ییتو جا ذارمی_من نم اریمه

 برگردم خونه  خودم  خوامیدست خودمه م ارمی_اخت

 یاحمق تو قراره زنم بش نجاسی_خونه تو هماریمه

 _قرارمون بهم خورد حاال بکش کنار 

 شده؟  ی_چتونه شما دوتا؟باز چ 

بود نگاه کردم ماهان با تعجب به کوله و ساکم نگاه  سادهیدرگاه وا یباال آوردمو به ماهان که تو سرمو
 کرد  

 ؟ یبر  یی خوایم یی_جاماهان

 داداشت بگو ولم کنه نی_به ا

 ؟ یجمع کرد التویشده؟چرا وسا ی_چماهان
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حکم دستشو و با دستم م نیزم  یساکمو انداختم رو  نیبه خاطر هم شهیگرم نم یآب نیاز ا دمید
 آزاد شد شیقو یبازوم از تو دستا  ینطور یچنگ زدمو پرتش کردم اونور ا

 شدمو ساکمو برداشتم بدون توجه به حضور ماهان روبهش گفتم: خم

 دوروبرتو  ی...نه تورو نه آدمااریمه  نمتیبب خوامینم گهی_د

نتونم   دیشا گهیبمونه چون د ششیندادم بذار پ یتیموند اهم ششیازش گرفتم اما قلبم هنوز پ نگامو
 خوشبخت باشه  گهید  یکی کنم عقال بذار قلبم کناره  یزندگ  یبا کس

جوش آوردنا همش بهانه   نیکارها ا نیبا تعجب بهم نگاه کرد حق داشت ا ستادیدرگاه ا یتو ماهان
از  دونستمیم زایچ ی لیه از خکه برام افتاد یخونه از اتفاق بد نیا یدور شدن از آدما یبود بهانه برا

بود که  ن یاز ا مو ترس دیفهمیم  رویزود داداشم همه چ  ای ری د ادیسراغم نم یخوشبخت گهیبرم د نجایا
   نوشتیم نایا هیبه پا

 م؟یکرد تتیاذ نجایخونه خودتون؟مگه ما ا یبرگرد   ییخوای_مماهان

گذاشتمو هلش دادم کنار که باعث شد از تو درگاه   نشیقفسه س یجوابشو بدم دستمو رو نکهیا بدون
 کنار بره  

از   عتریهرچه سر دیکنم اما وقت نداشتم با یقبل از رفتن از مادرجونو مهتاب خدافس خواستیم دلم
  دیمدت که داداشمم آزاد شد نبا هیبعد از  یحت  کردمی فرار م عتریهرچه سر  دیبا شدمیدور م نجایا
 موندمو صرف فرار کردن بشه یعمر باق دیبا گهید  یچی نم فرار کنم هاز او دیاون بمونم با شیپ

که در انتظارم بود اما   یها و ترک کردن خوشبخت یاز بالها از دردها از بدبخت قتیاز آدما از حق  فرار
اما حاال   کردمیداشتم چه قدر خودمو خوشبخت تصور م  ندمیآ یاون منتظرم نبود چه قدر برنامه ها برا

 به باد رفته بود یهمه چ

 دم یپشت سرم شن ارویمه  یشدم صدا  اطیوارد ح  نکهیکه باز کردم هم روی خروج دره

 بذار حداقل برسونمت  سای_ترانه وااریمه
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از دست تو فرار کنم  خوامیمن م یمنو برسون  اریمه  خوامیکردم نه نم  یط  اطویتوجه به اون طول ح یب
مدت ازم دور بودو   نهمهیکه ا یبرادر  یحت  ای یذار یسرم اومده زندم نم ییچه بال یاگه بفهم  دونمیم

 ذره شده بود هیدلم براش 

خودمم   ری تقص دیافته شا یهمه اتفاقات جهان ناخواسته اتفاق م شهیخودم نخواستم اما هم درسته
 نقشس  نایهمه ا  دونستمیبود که بهش اعتماد کردمو به طبقه باال رفتم اما من چه م

از کوچشون دور شدم قدمامو آهسته تر کردم کوله   نکهیبستمو تند تند به راه افتادم هم اطویح دره
  کردمیاحساس نم  شوینینشده خستم کرده بود اما سنگ یچ یکه دستم بود هنوز ه یو ساک نمیسنگ
 بود   نایاز ا شتریب  یل یمغزم خ یرو یقلبم حت یرو  ینیسنگ اخه

خستم نه از راه رفتن    یلیخ دونستمیساعت چنده فقط م  دونستمینم یچه قدر راه رفتم حت دونمینم
 ی از زندگ ادیز

 شدنیتفاوت از کنارم رد م یشلوغ بودو همه ب  ابونایکجام خ دونستمینم یاطرافم نگاه کردم حت به
تو اوج   قایدق کهویکه  ییها  یمن ونداشتن بدبخت  یها یشهر بدبخت نیا یدماکدوم از مر چیه

دار  هنو می بشم قرار بود بچه دار بش  اریمن قرار بود خوشبخت بشم قرار بود زنه مه شدینازل م میخوش
 حاال...  یول میری بم میدیهامونو د جه یهروقت نت  میبود ختهیبرنامه ر  یحت میبش

که دوست داشتم به افتخار من برگزار بشه   یمراسم رهی نم گهیآرزوم بود تنم بره د شهیکه هم  یلباس
  نیرفت پرپر شد سوخت و به فنا رفت و ا ینبود همه چ گهیکنار باشه د خواستمیکه م یمرد شدینم

 دختر   هی یزندگ   انیبود از پا

  ستادیو ظلماش ا ایدن  یکه همش جلو یبده دختر  رییزور زد تا اتفاقات بد اطرافشو تغ یکه ه یدختر 
 تموم  یته  یپوچ خال  چیه دیجا رس  نیاما تهش به ا

تنگ شده   نجا یا یکوچولومون نگاه کردم چه قدر دلم برا اطی در انداختمو در باز کردم به ح یتو دویکل
 دوسش نداشتم گهی چرا د دونمیبود اما نم

 سرم اکو شد یتو ییازشون باال رفتم ناخواسته صداها یبستمو به سمت پله ها رفتم وقت درو

 درس بخونم؟  نجا یا یذار ی"_ماهان م



 پولتو به رخم نکش 

379 
 

 ست یمن پله ها سرده برات خوب ن زهی _د آخه عزماهان

 ست یاونقدرها هم سرد ن گهیتازه االن تابستونه د ندازمیم  رمیز  یز یچ هی_خب 

 هیبا تو  مونمیمن م  یکنیم یگوش یباز یدار  نمیبهت سر بزنم بب امی ب یخب باشه ول یل ی_خماهان
 تالش کن" یهفته به کنکورت مونده پس حساب

 دنیحوصله دراوردم وارد خونه که شدم با د  یگلوم بود اما پسش زدمو کفشامو ب خیب  یبد بغض
 هیگر  ری زدم ز  نویر خوردم پاس  واریخودم کناره د ینبود داداشم ماهان حت   دنیبودنش با د  یخال

  یکس  نجایا گهیکردن از ته دلم زار زدمو زجه زدم د هیصورتم گذاشتمو شروع کردم به گر یجلو دستمو
دربارم نکنه   یفکر  ایناراحت نشه  نکهینبود تا به خاطر ا یکس گهیهامو ازش پنهون کنم د هینبود که گر

آدما آسفالتم کردن  امابود  یخاک  میمن بودم ترانه خاکزاد از خاک زاده بودم زندگ نینکنم آره ا هیگر
 بدجور آسفالتم کردن 

بالرو سرم آورد   نیکه ا شمیدارم خوشبخت م نهیتونست بب  ینداشت نم اموی خوش دنیچشم د ایدن
  ی حت دین شاساما ای اریمه  ایحاال   دمیاز شدت کتک جون م یک ی یدستوپا ریزود ز   ای رید دونستمیم

 ماهان

 به لحاف و دشکم افتاد بغض کردمو به سمتش رفتم  چشمم

 بکن اونو بده به من   یبزرگ هی ایب  برهی من شبا بدون بالشم خوابم نم گمی"_ماهان م

 ترانه" شمیبد خواب م  دمیخواب نیمدت رو ا نیا برهی خوابم نم  نی_منم بدون اماهان

 داد یماهان و م یبوش کردم بو  قیبالشمو محکم بغل کردمو عم دمویتشکم دراز کش یرو

 هم بسته شدو بغض کردم  یرو چشمام

 نداشته باشه؟   ی خوب  یخونوادگ طیکه شرا یازدواج کن  یبا کس یتو حاظر  اری"_ مه

 ؟ یپرس یسوالو م  نی_چرا ااریمه

 ی نطور ی_هم
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 "باشه اگه ارزش داشته باشه آره حاظرم  یداره دختره ک ی _بستگاریمه

 هم افتادن یشدنو رو  نی هم بستم کم کم پلکام سنگ یرو چشمامو

 ....................... 

داشتم به خاطر   یاما ضعف خاص   تونمینم دمیخودم گرفتمو خوردم کم کم د یبرا   ریلقمه نونو پن  چند
  نینتونستم بخورم به خاطرهم گهیبه سمت دهنم بردم اما د یگرفتمو به سخت گهیلقمه د هی نیهم
 دم یسفره ولش کردمو عقب کش یتو

  ای گرفتی برام لقمه م  اریبود که مه  روزی د نیانگار هم ریبخ   ادشی پاهامو بغل کردم  دمویچسب وارید به
خودش به زور برام لقمه   خورمیخوب صبحونه نم دیدیم نشست ی روبه روم م  نجایا شهیماهانو بگو هم

بود نه   اریاز مه یاالن نه خبر  یتا مغزم خوب کار کنه و درس بخونم ول دادیبه زور به خوردم م گرفتویم
 اتاقم  یو سرد ییماهان من بودمو تنها

درس بخونم به  ذاشتینم ال یکه برگشته بودم خونه خودم فکروخ  شدیم  یگفت سه روز  شهیم
 و امروز نرفتم دانشگاه  روزید نیخاطرهم

  اقتشیاون ل خوامشینم گهیبفهمه که د خواستمیدادم م یاما من جوابشو نم  زد یهمش زنگ م اریمه
هم سطح خونواده خودشون ازدواج کنن نه من از اولم ازدواج  یک ی با  دیماهان با یبهتر از منه حت

 اومد  یشاهزاده و گدا باهم جور در نم 

پسش بزنم تا هم   خواستمیچون م اریاز همه با مه  شتری ا همه سرد شد ب اون شب به بعد رفتارم ب  از
 سرم اومده و هم منو کم کم فراموش کنه  یینفهمه چه بال

چندبار هم با ماهان دعوام شده بود  یحت شدیباهاش دعوام م یک یموضوع کوچ نیکتریکوچ سره
  ذاشتن یسربه سرم نم ادیز نیبودن که اعصاب ندارم و حالم خرابه به خاطرهم  دهیهمه فهم

به اون شب احساس   دادیربط م  مویباهام حرف بزنه همش عصاب خورد خواستی همش م اریمه
 به زبون آوردنشم نداشت  یحت  ایاما جرات قبول کردن  دیترسی م یز یچ هیاز  کردمیم

به   کنمیجا گموگور م  هیخودمو   رمویبده م  اری ماهان اس داده بودم که اگه آدرس خونمونو به مه به
 کس نشده بود  چی از ه یخبر  چیشکر خدا هنوز ه نیخاطرهم
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بالشم گذاشتم اما  یدوباره سرمو رو یبود اما جواب ندادمو با خستگ اریدوباره زنگ خورد مه لمیموبا
  یدوباره سرمو رو دموینونا کش ی خودمو کش آوردمو گوشه سفررو رو چشمم به سفره باز افتاد یوقت

و    خورمیم  رو ینونو پن  نیتا نهار حوصله نهار درست کردن هم ندارم هم خوابمیم  گرمیلحافم گذاشتم م
 تموم 

تشکم  یرو   عیزنگ خونه به صدا دراومد وحشت زده سر یهم ببندم که صدا  یچشمامو رو خواستم
 به در نگاه کردم  شدیباز م اطینشستم و از پنجره که به ح

من به   یماهان ول ای  ارهیمه  ایبود پس  دهیمنو ند چکسمی که من برگشتم تازه ه دونستینم  یکس
 ... دیماهان تذکر داده بودم که نبا

 دیشدو به پتوم چنگ زدم سامان و ماهان کل شتری باز شدن در که اومد لرزش تنم ب یصدا  کهوی
 خونرو ازش گرفتم پس حتما ماهانه دیزندان کل یباشه چون تو تونهیداشتن سامان که نم نجارویا

مردونش که اخماش توهم بود ضربان قلبم باال رفت درو بست و صدام   بتیه  دنیلحظه با د همون
 زد

 ؟ی_ترانه خونه اماهان

سامانو بهش دادم   دیبود دسته کل  نجایقبال که ا ادمهیخونرو داشت   نیا دیهنوز کل یآخه چه طور  یول
 داشته باشه   دیزنگ نزنه کل گهی د رهی و م ادی م یتا وقت

   خورمی_ترانه تنها اومدم قسم مماهان

 نمش یشدم تا بهتر بتونم بب  زیخ  میتشکم ن یبلند شدم رو   یآروم به

 تو   امی_ترانه دارم م ماهان

من لخت   د یتو شا ادیقراره ب یکار کنم جه قدر پروهه اصال به چه اجازه ا یخدا حاال چ یکردم وا هول
 باشم 

بکشمو سر   یماهان باعث شد پوف  دنیباز شدن در هال و از اونورم د یصدا  امی اومدم به خودم ب تا
 خودم بمونم  هیجا
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 سر جات دختره احمق   یبهتر که بتمرگ همون

که تاش کرده بودمو به لحاف   یتوهم به سفره ا دیاخماشو کش ی خونم کم یمن که تو دنیبا د ماهان
 که خودش پهن کرده بود نگاه کرد  یقبل  هیتشکم که همون جا

 ؟ یدادیو جواب نم ی_تو خونه بودماهان

توهم به سمت سفره رفتمو بازش کردم بعد ظرف   دمی کش لمیبهش ندادم اخمامو برخالف م  یجواب
 گذاشتم بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم  ینیس یتو مویاستکان چا  رویپن

 تو  یبه حاله تو کرد؟تو که اومد ی_چه فرق

 به سرش اومده  ی مدت چ نیا اری مه یدون ی؟میدی_چرا جواب تماسامونو نمماهان

بغض کرده بودم به سمت سفره رفتمو    اریبودو به خاطر مه  که قلبم به لرزه در اومده یتفاوت درحال  یب
 نونارو جمع کردم 

 ست یمهم ن گهی_برام د

  یندادم حت یتیگونم اهم یرو ختی ر نیچشماش گرد شد کنترل اشکامو نداشتم به خاطرهم  ماهان
 بغض کردم  ختمویاشک ر نطوریبه غرورمم ندادم هم ییبها

 ؟ یار یبه سره داداشم م یچ یدار  یلعنت ستی_برات مهم ن ماهان

توهم بودو با    یاونم اخماش حساب سادمیکه جمع کردم بلند شدم با خشم روبه روش وا نونارو
 کرد یداشت بهم نگاه م تیعصبان 

 خوامش ی نم گهیمنو فراموش کنه بهش گفتم که د گهیمن بهش گفتم که د ستی_نه برام مهم ن

شد باعث شد   دهیبرم تو آشپزخونه که بازوم کش اپن گذاشتم خواستم  یجلوش رد شدمو نونارو رو از
 به سمتش برگردم 

 باال دادم  ییخوشرنگش نگاه کردمو ابرو  یآب یچشما به
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بازومو    یپس حق ندار  یستیماهان گذشته هم برام ن  یول  یست یبرادر شوهرم ن گهی_هرچند االن د
 ی ر یبگ

ه همش زنگ زدن به توهه نزده کارش شد  یچیلب به ه  ی_داداش من از اون روز که تو رفتماهان
 تو یها  جکتی تحمل ر ویلعنت

 شدمو داد زدم:  کالفه

 ؟ یفهم یم خوامشینم گهید گمیم ست؟دارمین تی _چرا حال

  رییاخالقت تغ  یپارت یکه باهاش رفت  ینظرت عوض شد؟چرا از اون شب  کهوی شد  ی_چماهان
 م یچه مرگته تا حلش کن ینالینم یکرده؟چرا درست و حساب

 زدمو دستشو با خشم پس زدم که باعث شد دستم آزاد بشه  یپوزخند

  خوامیاپن م یخونمم بذار رو دی گم کن کل  نجایجناب گورتو از ا یبا پول حل کن  یتون ینم روی کی نی_ا
 داشته باشم تیامن

حرفو   ن یا دیاکه زدم ناراحت شدم چه برسه به ماهان نب  یچشماش گرد شد خودم از حرف ماهان
 اه لعنت بهت ترانه زدمیم

  خچالیاپن گذاشته بودم برداشتمو به سمت   یازش گرفتمو وارد آشپزخونه شدم نونارو که رو رومو
 بردم 

 گفت:   یبا لحن مبهوت  ماهان

 به من... ت؟توی_امنماهان

از کوره در رفتو   کهوی هم فشار بده  یحرفشو بخوره ولباشو رو هیسمتش برگشتم که باعث شد بق به
 نعره زد: 

 بهت چشم داشته باشم احمــــــــق  یشیزن داداشم م ی_قبال بهت چشم نداشتم حاال که دار ماهان

 بدتر از خودش صدامو انداختم پس کلمو داد زدم:  منم
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من زن داداش  یبرا  نقدرریا یصداتو باال ببر   یتونیکه م یستی مراقب حرف زدنت باش فقط تو ن ی_ه
 نیهم یطلبکار  هی ؟فقطیدیفهم یستیکسه من ن چیتو هم ه  ستمیتو ن چهی نکن من هزن داداش 

  فاقا ات نی ا ینبود یاگه توهه لعنت ی پولتو جور کنم بندازم جلوت تا داداشمو ول کن دیطلبکار که با هی
 افتاد یمن نم  یبرا

آشپزخونه   نجایا دمیزدم خواستم فرار کنم اما د یغیبرد که ج   زیاز کوره در رفت به سمتم خ ماهان
 اره یخونه ماس به هرجا که برم اون به چنگم م هیکوچولو

 بکنم  یبه شونم زد که باعث شد از دردش ناله ا یمشت نسبتا محکم  وارویمنو چسبوند به د ماهان

   یدستت بکشنه اله  ی_ا

سره جات هنوز درجا   یاالن داشت من نبودم تو شعوریجلوم ب  یبنداز  یز ی_مگه سگم که چ ماهان
 اومد  یسرت م ییمعلوم نبود چه بال یحت یزدیم

 سرم اومده هان؟  ی االنم که حضور دار  یکه حت  یزنیحرف م یدار  ییچه بال ه؟ازی_چ

بهم    یحد ممکن گشاد شد با ناباور  نیخاک به سرم ماهان چشماش تا آخر یلبمو گاز گرفتم وا  کهوی
 گفت:  دادیکه تعجبشو نشون م یگرفت با لحن فاصله ینگاه کردو ازم کم

 _کدوم بال؟ ماهان

  ادیبا به  کهوی نهیچه قدر دستش سنگ یعوض کردیشونم انداختم هنوزم درد م  یبا بغض رو دستمو
شدن به   ریاز قبل سراز شتریاشکام ب زنهی بدتر م نیسرم اومده از ا ییاالن بفهمه چه بال نکهیافتاد ا

  هیگر ریزدم ز  نیسرمو انداختم پا نو یسرخوردم پا یآروم

  یرو  نیاخه هنوز دستم روش بود به خاطرهم کنمی م هیکه دارم از درد شونم گر کردیفکر م ماهان
 زانوهاش خم شدو دستشو به سمت شونم آوردو آروم گفت: 

 ینکن...باور کن من تا حاال دست رو هیشد...اشتباه کردم ترانه گر یچ دمی...نفهم دی_ببخشماهان
 ؟ ینکن درد دار  هیبلند نکردم...گر  فهیضع

  یترس نگران یشرمندش نگاه کردم چشماش پر بود از ناراحت  افهیباال آوردمو به ق موی اشک یچشما
   یشرمندگ
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 محکم هم نزدم   یلی بمالش..من که خ  کمینکن..بذار   هی_گرماهان

 محکم باشه  یحساب نباریبزن اما ا گهید  یک ی ای _نه تورو خدا ب

 د یپشت گردنش کش یزدو دست یهاش لبخند شرمنده ا ینگران نیب ماهان

 دی _شرمنده ببخشماهان

 نشد چون دوباره رفت سر همون موضوع اول الی خیرومو ازش گرفتم اما اون ب   دمویکش یپوف

 : د یزم پرسا یمشکوک یلحن آروم ول  با

 سرت اومده ترانه؟ یی_چه بالماهان

 گفتم  یز یچ هی یچ ی_ه

 یزن ینم  لیدل  یب  روی وقت حرف چی_تو هماهان

 گفتم یز ی چ هی ینطور یهم یبراش ندارم وقت  یلی_دل

با خشم بهم نگاه کرد انگار هنوز باورش نشده بود اما نگاشو    دویتو موهاش کش یدست یعصب  ماهان
و خورد   ختی خودش ر یآب برا وانیل هیرفتو پارچ آبو از توش دراورد بعد  خچالیازم گرفت به سمت 

 روش خم شد بعد به سمت من برگشت و بهم نگاه کرد   یگذاشت و کم نکیس یرو وانویل

 ترسوند یمشکوک بود منو بدجور م نگاهش

 مطمئنم اشتباس یول زنمی م  ییحدسا هی_انماه

شد که باعث شد چشمام گرد بشه  دهیندادم اما همون لحظه بازوم کش یتی ازش گرفتمو اهم  رومو
 ماهان منو به سمت اتاق برد  

 ولم کن   یکنی کار م یچ ی_دار 

 شده ی بفهمم چ  دی_باماهان
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از مانتوهامو به سمتم پرت   یکیبهش نگاه کردم منو انداخت تو اتاقو به سمت کمدم رفت   ینگران  با
 کرد 

 تنت کن رشی _بگماهان

 ام ینم  یی_من با تو جا

 برمت ی ب زور م ییای_نماهان

 : دمیغر یعصب

 م؟ یبر  ییخوای_کجا م 

   د یتا باهم حرفاتونو بزن ادیهم ب اریبه مه زنمی زنگ م  ییای که به حرف ب یی_جاماهان

 رون؟؟؟؟ی من از دست اون فرار کردم حاال باهاش برم ب ادی هم ب اری مه یچ  یعن یگرد شد  چشمام

  عیسر  نی به خاطرهم  گرفتیم  ارویبه سمتش رفتمو بازوشو گرفتم فکر کنم داشت شماره مه  عیسر
 گفتم: 

 رش ی نگ دمیتورو روحه بابات قسمت م رشی_نگ

  کردمیم هیشده بودنو داشتم گر  ری گرد شده به سمتم برگشت اشکام به شدت سراز یبا چشما ماهان
 گذاشتو شونه هامو گرفت  بشی ج یتو لشویکه فورا موبا دیتو چشمام د  یچ دونمینم

 چته تو زنمی خب زنگ نم یل یخب خ یل ی_خماهان

از ترس   دیترس یم شدویاز قبل نگران م شتریماهان هرلحظه ب  هیگر ری دهنم گرفتمو زدم ز یجلو دستمو
 ی چیه گهیسامانو بگو د یشد وا خیبفهمه مو به تنم س نکهیا

خودم نرفتم اونجا؟    یکه من با پا  کنهی حرفمو باور م یکه من نخواستم؟ک کنهیحرف منو باور م یک آخه
 خودم...  کننیفکر م 

دستمو از رو دهنم برداشتمو زار زدم   نیافتادم رو زم  ن یتوان وزنمو نداشت به خاطرهم گهید پاهام
  شدیچشماش گرد م   شتریماهان هرلحظه ب
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 هی شدیم خ یافتادم مو به تنم س ی ماهان با فرهاد م یکتک کار  ادهی  یوقت دمیترس یم یل یخ  دمیترسیم
 مشت آروم بهم زد دردم گرفت حاال.... 

 ه؟کرد  ی؟کار یترسیازش م ؟ی متنفر  اریاز مه  نقدریشده ترانه؟ا ی_چماهان

بشه خواست بغلم کنه اما  کیبهم نزد  کمی چشماش چرخوندم که باعث شد   یتو موی اشک یچشما
 روشو ازم گرفت با هق هق گفتم:  دویخودشو عقب کش عیسر

دارم...به آغوشت...به  ازی زن داداشت بشم...پس بغلم کن...بهت ن تونمینم گهی_بغلم کن...د
 ت ی...به بودنت...به همه چتاتیحما

 یدست ع یسر یل یاما خ شدینگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد چشماش داشت کم کم سرخ م ماهان
 کرد یپوف  دویبهش کش 

 نمی بیم تویو منم خوشبخت یشیحرفو نزن ترانه...تو زنه داداشم م نی_اماهان

 یا گهیکس د چ یبشم نه زنه ه اریزنه مه تونمی...من نه مشهی نم گهی_اگرم بخوام د

به سمتم برگشت    یناگهان یطور  هی زد چون  ییحدسا هیشد فکر کنم   جادیتنش ا یتو یلرزش ماهان
از قبل مشکوک شد  شتریکارم ب نیا دنیماهان با د دمیخودمو عقب کش کمیکه وحشت زده 

 کرد و گفت:  زی چشماشو ر

 یبش یا گهیزنه کس د  یتونی_چرا نم ماهان

دم دستش باشم هر   خواستمی باشم نم  کشینزد خواستمیعقب عقب رفتم نم  دمویخز نی زم یرو
با دو   دونستمیم  شدمیبدبخت م گهیاون وقت د رهیدرستو از حرکاتم بگ  جهی لحظه امکان داشت نت

 دم یضربش جون م

 خودم جمع کردم  یو پاهامو تو دمیپشت سرم چسب   واریهرلحظه کالفه تر شد به د ماهان

 ید یسکتم م یبگو ترانه دار  یز یچ هی_د ماهان

  یحت اری ...تو مهدیکشیبگم...همتون منو م تونمی_نم
 سامان...همتون...همتون...همتــــــــــــــــــون
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  یب  یبرا عی اتفاق فج  نیا یبخت و اقبال شومم برا نیا ی پامو از ته دلم زار زدم برا یگذاشتم رو سرمو
 م یبختخوش  یبرا یحت یهمه چ یبرا  میتنها  یبرا میکس

بودم حقم نبود   دهیاون هفت سال زجر کش یحقم بود که خوشبخت بشم به اندازه کله عمرم تو من
 اد یبال سرم ب نیا

زانوهاش خم شد دستشو به سمتم آورد که وحشت زده   یبلند شدو به سمتم اومد روبه روم رو ماهان
 دمیخودمو عقب تر کش

 اشتمند یر ی _بهم دست نزن...توروخدا...به خدا من تقص

چشمم به فک منقبض   نکهیبود اما هم  یعلتش چ دونمیسرخ شده بود نم یچشماش حساب  ماهان
 هیچشماش چ یسرخ نیو علت ا  دهیمتورمش باعث شد بفهمم که فهم  قهیشق  یشدش و حت

 : دیدو رگه شده بود غر  یکه حساب یبا لحن ماهان

 ؟ ی_کماهان

زدمو فرار کردم چنان از سره   یغ یج  عیخورد سر  یماهان تکون نکهیشد هم شتریدست و پام ب لرزش
با در گرفتم خواستم دره داخل هالو باز کنم که بازوم از   یجام بلند شدمو در رفتم که خودمو به سخت

 وار یبه د دیشدو محکم منو کوب  دهیپشت کش

 نخور  یتکون  چیباال آوردمو زدمش تا ولم کنه اما ه دستمو

...به خورمینکردم...قسم م یمن کار  خورمیگناه بودم... قسم  م یولم کن...من ب  ییخوای م ی_تورو هرک
 کلکه  یهمه چ دونستمیکردن...نم نیکم  دونستمی... نمفتهی اتفاق م نیا دونستمیروحه پدرومادرم نم 

محکم   شی لیاما اونقدر س نیسرم خورد به زم نیصورتم زد که افتادم زم یتو یوحشتناک  یلیس ماهان
خودم جمع   یجا تو هیداغم کردو درد سرمو حس نکردم با وحشت عقب عقب رفتم  یبود که حساب 
 ه یگر ری شدمو زدم ز

 به سمتم اومد بازومو محکم تو دستاش گرفتو فشارش داد   ماهان

 بزنم...بگو  ششیچشمات آت  یجلو  خورمیشده...بگو قسم م کی بهت نزد ی_بهم بگو ک ماهان
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  هیصورتم هنوز جا یاز ترسش دستمو باال آوردمو گارد گرفتم برا شدیم شتریبهق هقم هرلحظه  شدت
 سوخت یبد م  شیلیس

محکم بزنم اما کنترلش از دستم در   یل یخ خواستمینم  یآروم ش یفقط زدم که بتون  روی لیس نی_اماهان
 رفت  

 _ولم کن 

 چنگ زدو نعره زد:  شتریاز کوره در رفت بازومو ب ماهان

 آبروت کــــــــــــــــــــرده یب  ی_بنال ک ماهان

 خودش داد زدم:  نهیع منم

 دونــــــــــــــــــــــــــــــــم ی_نم

دادو چشماشو بست   هیتک  واریهق هق رومو ازش گرفتم ماهان دستاش شل شدن خودشم کناره د با
  نکیس  یکه رو یب به سمت آشپزخونه رفتو پارچ آ وار یبه د دیکوب  یبلند شدو مشت محکم   کهوی

شکست دستمو دو طرف گوشام گذاشته  یوحشتناک یکه با صدا  نیزم  دیبودو محکم کوب ییظرفشو
 زدم یم غی بودمو ج

 یاونجا چه غلطــــــــــــــــــــ رتی غ ی...پس اون بی_لعنتـــــــــــــــــــــماهان
 بـــــــــــــــــــــــــــــود ی...اون لحظه کدوم گور کردیم

ماهان به سمتم  نکهیهم برمیو یرو  کردمی که احساس م  یاز قبل شد طور  شتری بدنم هرلحظه ب  رزشل
 تنم نمونده بود  یتو یاز ترس ماهان حس  نیبرد خواستم فرار کنم اما محکم خوردم زم   زیخ

 _نزن...غلط کردم...نزن...توروخدا ماهان...نزن

 دستاش گرفت  یبازومو محکم گرفتو صورتمو تو ماهان

 شد   ینکن...آروم باش ترانه آروم باش فقط بهم بگو اون شب چ  هیندارم گر تی _چته؟کارماهان

تا تهش   میشد یکه وارد مهمون  یاز همون لحظه ا یدادن همه چ حیبغض شروع کردم به توض با
 نزد  یدادم اونم فقط گوش دادو حرف  حی براش توض
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 یکه چه طور  دمینه اصال فهم شناسمشونینه م خورمی بود به خدا ماهان قسم م نیرا هم _همه ماج
 شد

 بهداشت  می_بلندشو برماهان

تو موهاش    یدست یانداختم که باعث شد خودشم عصب نیاز خجالت سرخ شدمو سرمو پا  کهوی
 بکشه 

 ....یعنی...گهیکه تو...تو د میمطمئن بش  دیترانه با نی_بب ماهان

 ستمیدختر ن گهی_راحت حرفتو بزن ماهان...که د

شد   جادیتنش ا یتو یهم بستو فکش منقبض شد از شدت خشم لرزش  یچشماشو محکم رو ماهان
 دستش بذارم  یکه باعث شد با بغض دستمو رو

 مگه نه؟  یکن ی_حرفامو باور م 

 اد یز  یلیحساسه خ یل ی...اون خذارهیبفهمه زندت نم  اری _مهماهان

 زنه ی تازه پسمم م کنهیساقطم م یاگه بفهمه از زندگ  زنمیدارم پسش م نی_به خاطرهم

چه  مینی به خودش حاالم بلندشو خودتو آماده کن ببرمت بهداشت بب یبسپار   دیبا گهید نوی_اماهان
 تو سرمون شده  یخاک

 ........................... 

به   یچشمام سرخ شده بود دکتر سر  یحساب  هیروش از شدت گر دمیشلوارمو بستمو مانتومو کش پیز
اما   کردی داشت نگاهم م یرفت پردرو کنار زدم ماهان با نگران رونی نشونه تاسف تکون دادو از اتاق ب

 دیموهاش کش یتو یهم بستو دست یچشماشو رو دید افموی ق نکهیهم

 کف دستشون ذارنیاون وقت حقشونو م کننیم  داشونیپ دیکن  تی شکا دیتونی_مدکتر

 بدرک  ومدمین  ادیمشکل کنار ب  نیبا ا  دیبا  خوادشیم کهی اون  ریکه آبروش بره؟نخ  میکن ت یکا_شماهان
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داخل اتاق سقوط  یها یاز صندل یک ی یرفت نتونستم تحمل کنم رو رونیاز اتاق ب تی با عصبان  بعد
 مطلق  یاه یشد و س ی که چ دمیکردمو نفهم

 .................... 

 بخور   نویا ایب  ینکن خودتو هالک کرد هیگر نقدری_اماهان

 دم یپس زدم و نال ورویبا پشت دستم آبم  یحوصلگ یب  با

 خورم ی_نم

فشار داد که  ورویآبم کمیداخل پاکتو به زور به سمت دهنم برد  یتوهم برد ن شتریاخماشو ب ماهان
 ذرش بره تو دهنم هیباعث شد 

 بخور  کمی  ی_فشارت افتاده رنگم به رو ندار ماهان

بخوره و   کمی  یدوباره پسش زدم که باعث شد خودشم از همون ن دمویهورت کش ورویذره از آبم  هی
 داشبور  یبذاره رو  ورویپاکت آبم

 _من بدبخت شدم...سامان بفهمه... 

 نگران نباش  فهمهی _نمماهان

 اخماش توهمه  دمیسمتش برگشتم که د به

 بفهمه که...  یطرف شب عروس  هیازدواج کنم کاف دیباالخره با  فهمه؟منی _چه طور نم

 حرفمو خوردم   هیکردمو بق بغض

 نهیاما مثل تو دستش سنگ ست ی اندازه تو ن کلشیدرسته ه کنهیم چارم یاونم ب گهی_به داداشم م

 د یفرمون کوب  یرو یمشت  دویتو موهاش کش یدست یعصب  ماهان

 کنم ی بسپارش به من خودم حلش م نی_بب ماهان

 دارو ندارمو از دست... ؟من یهان؟چه طور  یکن یش م حل ی_چه طور 
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  شعوریخدا چه قدر ب یسرخ شدم وا  ی حساب کنهی فکر م یداره به چ  دمیچشماش فهم  دنیبا د  کهوی
 بود

 تنها راهه  نی_اماهان

 _عمرا 

 ی ر یبم  تی زندگ  یمردا یدستوپا ری ز دی_پس باماهان

 من مطمئنم تازه اصال عملش... فهمهی م اری_مه

   ارهیدرب بشیج یماهان زنگ خورد که باعث شد اخماشو ببره توهمو از تو لیموبا کهوی

مشکالت    یعنی کهی از باال کوچ یتهران نگاه کردم چه قدر همه چ  یبه نما نیماش یها شهیپشت ش  از
  شهیمعلوم م کیکوچ  شین یاز باال بب هینطوریهم هم

 رونم ی ...نه هنوز بی...خوباری _سالم مهماهان

 د یشدو دستام لرز جادی تنم ا یتو یلرزش اریاسم مه دنیشن  با

  یمشکل هیاز دوستام نامزدش براش  یکی  اری... مهدیشا دونمی...نمدهیمنم نم ی_نه جواب تلفنا ماهان
 افتاده که...که...  یاومده خانومش براش اتفاق  شیپ

خسته و نابود   یصدا فونیآ یبه سمتم برگشت و تماسو زد رو  کردمیداشتم بهش نگاه م یناباور  با
 شد  ریسراز یا گهی از هر وقت د شتریاشکام ب دمیکه شن  ارویمه

 ی کنی ماهان؟چرا من من م ی_که چاریمه

 آبرو کردن  ی_نامزدشو ب ماهان

 ؟ ی_چـــــــــــــماهان

از من فاصله داد تا   روی گوش یدهنم گذاشتم ماهان هم کم یدستمو محکم رو دمیدادشو که شن یصدا
 نشنوه  اریمه  مویگر یصدا

 ... یچیه گهیمن...د یحاال برا زنهیداد م یدوست ماهان چه طور  یبرا نی بب
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 آبروش کردن؟خودش کجا بوده؟  یب  یچ یعن ی_اریمه

 _خودش خبر نداشته ماهان

 کنه؟  کار یچ خوادی_خب حاال پسره ماریمه

 ی ش ینم یسوال بپرسم عصبان  هی گمی...مدونمی_نمماهان

 بشم بپرس  ی_نه داداشم چرا عصبان اریمه

بهش نگاه کردم ماهان سرشو   یهم فشار داد با نگران  یلباشو رو   دویموهاش کش یتو یدست ماهان
 گفت:  یبرگردوندو به سخت شهیبه سمت ش 

 ؟ یکردیکار م یافتاد چ یتو م یاتفاق برا نی_اگه اماهان

 کردو گفت:   یدندون قرچه ا اریمه

طور  کنم؟چهی فکر  زایجور چ  نیکه به ا میطی احمق؟من االن تو شرا یپرس یم  هیچه سوال نی_ااریمه
 ی سوالو بپرس  نیازم ا دهیاجازه م رتتیغ

 د یبه صورتش کش یدست ماهان

 توهم جوابتو بده دمیمن سوالمو پرس نیبب   ارینداشتم مه ی_منظور ماهان

 ؟یندار  ی_تمومش کن کار اریمه

 آره؟ ش یکشت ی_مماهان

 قلبم باال رفت   ضربان

 ؟یکرد ی کار م ی_تو چ هاریم

 گفت:  یچسبوندو به سخت یصندل ی سرشو به پشت ماهان

 موندم ی گناه بود پاش م ی_اگه بماهان
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قراره زنش بشه باورم   کهیشد ماهان چه قدر مرد بود خوش به حال اون ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام
 کشت یاونم دختررو م کردمی باشم فکر م  دهیحرفو از زبونش شن نیکه ا شدینم

 تو  نهی _منم عاریمه

 هردومون همزمان باهم گرد شد ماهان با تعجب گفت:  یچشما

 ؟ یکردینم یکار  یعن ی_واقعا؟ماهان

  کشی ت کهی زنده زنده ت   کردمیم دای رو پ اروی گشتمیجاش م کردم؟بهی کار م یبوده چ گناهیب  ی_وقتاریمه
 کشتمشی خودم م  دادمیقانونش نم لی تحو کردمیم

  یاما با حرف  دمیلرز ینم گهیبهتر شده بود د کمیلباش کج شد منم ضربان قلبم   یکم  یبه سخت ماهان
 چشمام گرد شد  دمی که از زبون ماهان شن

 ؟ ینی ترانرو بب  ییخوای_مماهان

 گفت:  عیسر اریمه

ازش   خوامی ندارم فقط م شیبهم بگو کار یدون یهان؟توروخدا اگه جاشو مما ی_ازش خبر دار اریمه
 کار کردم  یبپرسم که چرا ترکم کرده مگه چ

 نیترس به ماهان نگاه کردم سرمو به نشونه "نه" تکون دادم با حرکات دستم بهش فهموندم که ا با
 که کاره خودشو کرد  دمیکارو نکنه اما درکمال تعجب د

 ا یب  فرستمی _باشه آدرسو مماهان

 نه؟ یگ ی_واقعا؟دروغ م اریمه

 _نه باور کن االنم کنارمه ماهان

 ماهان با شک گفت:  نی م نشد به خاطر ه دهی از اونور خط شن  یز یچ

 ار؟ ی _الو؟مهماهان

 ؟یگی مسخره بهم م یسواال  دنیفک زدنو پرس نهمهیتوهه؟اون وقت تو بعد از ا  شی_ترانه پاریمه
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 کرد یتک خنده ا ماهان

با   یار ینگو مهتاب هم ن یز یچ یبه کس ییای_ببخش مجبور بودم اولش اونارو بپرسم بعد بگم بماهان
 خودت مامان هم بهتره نفهمه

 فقط بهش بگو نره باشه؟  رسونمی_باشه باشه االن خودمو ماریمه

 ا ی_چشم پس زودتر ب ماهان

بگم از   یز یچ نکهیتماسو قطع کرد با خشم به ماهان نگاه کردم بدون ا یبدون خدافس  عیسر اریمه
 شد با خشم به سمتش برگشتم ادهیشدم که همون لحظه اونم پ ادهیپ  نیماش

حداقل رازم پنهان  ینطور یا گفتمیازت متنفرم ماهان کاش بهت نم شمیتو نم  ماتیتصم میتسل گهی_د
 موند یم

دستش بهت بخوره   ذارمینم نجامیدست خودش من ا  میسپاریموندشو م میگ یم  اری_ما به مه ماهان
گناه بودم؟هان؟پس ترست از   یب  یگ یندارم مگه تو نم  شی باشه کار گناهیگفت؟اگه ب یکه چ یدیشن
 ه؟یچ

 ی منو بفروش کردمی وقت فکرشو نم  چی_ه

  دمیدیحرفاش دو پهلو بودنو م یدرصد تو  هیدرصد فقط  هیبفهم اگه  نوی_من تورو نفروختم اماهان
 خوادیچه قدر تورو م  هرایکه م  یدونیتو نم نجایا ادیکه ب گفتمیاالن بهش نم 

زد تو واقعا باورش    یحرف هی ؟اونیکنیگذشترو ندارم چرا درکم نم  طیشرا گهیمن د  نوی_بدرک بفهم ا
 ؟ یکردیکار م  یچ یتو بود ؟خودهیکن یم

 گفت:  یالی خیفرو کردو با ب  بشیج  یدستاشو تو ماهان

 به داداشم دادم  نی ماش یسوالتو تو نی_فکر کنم جواب اماهان

 _دروغگو 

ماهان داره   دمید امیشد تا اومدم به خودم ب  دهیازش گرفتم خواستم برم که بازوم از پشت کش رومو
 ن یسمت ماش  کشونهیمنو به زور با خودش م 
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من   یکنه وقت ت یداداش خودتم کار ذارمیداداشم دستش بهت بخوره نم ذارمی _من نه تنها نم ماهان
تا   نی تو ماش ایخودم پشتتم پس نگران نباش و ب  ه یمثل بق نمیا یباش یز ی نگران چ دیهستم نبا
  ادیداداشم ب

 .................... 

   سوختیخودم م ینبود دلم برا اریاز مه یماهان هم کالفه بود هنوز خبر  د یلرزیبه شدت م پاهام

 ن یپا ندازمیباال خودمو م نیبشه از هم  ی_به خدا اگه عصبان

 که باعث شد با حرص بهش نگاه بکنم دیبه سمتم برگشتو خند ماهان

  یبگ یز یچ ی کنیمهلت نم  یبه جونت حت  فتهی اگه ب یول هیرت ی غ یلیدرسته خ  اری _نترس بابا...مه ماهان
بار ازش کتک خوردم خدا بهت رحم کنه از من   هیمن  نی پا  یخودتو بنداز  ییبخوا نکهیچه برسه به ا

 بدتر   یلیخ  زنهی بدتر م

نگاه کردم   کرد یم  یته دلمو خال شتریکه کنار دستم بودو داشت ب یشعور یبگرد شده به مرد  یچشما با
از بغل   نیماش هی یکایشدن الست دهیکش یصدا  کهویدهنم باز شد تا چندتا فحش آبدار بهش بدم که 

 دستمون بلند شد 

  ادهیشد ماهم پ ادهیپ  نیاز ماش عی سر ارهیمه میدیکه د میهمزان به سمت صدا برگشت هردومون
گرم فرو   هیجا  هی یلحظه تو هیشد فقط   یچ دونمینم دیبه سمتم دو دیمنو د نکهیهم اریاما مه میشد

 رفتم

و   دادیمحکم منو به خودش فشار م اری هم بسته شد و آروم دستام دورش حلقه شد مه یرو چشمام
 نیتا ا گهید کردمی وقت فکرشو نم چیبزنم ه یکه باعث شد ناخواسته لبخند محو کردی خدارو شکر م

 حد دلتنگم باشه 

 د یبوس  مویشونیشصتش اشکامو پاک کردو پ یاز خودش جدا کردو با انگشتا منو

 ی دون یترانه نم  دمیکش یچ  یدونینم یدادی تو بشم...چرا تماسامو جواب نم  ی_فدااریمه

باعث   شدی پر م شتریهرلحظه ب می نیب  یعطرش که تو یدوباره منو محکم به خودش فشار داد بو  بعد
 دلتنگم شده نقدریمرد مغرور روبه روم ا نکهیبشم از ا یپر از خوش  شدیم
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امشب  نیخونه خودمون اصال هم گردونمیامشب به زور برت م  یازم دور بش ذارمینم گهی_داریمه
   نیهم یماله من ش دیتو فقط با کنمیم  تی دم خونتون از پدرومادرت خاستگار میریم

اخماش تو هم بود اما معلوم  کمیهم به سمتمون اومد  از آغوشش جدا شدمو بغض کردم ماهان  آروم
 باهام رفتار کرده ینطور یا ار ی بود خوشحاله که مه

 بغلم بود یکه االن تو شهیماهان؟هنوز باورم نم  یکرد داشیپ ی_چه طور اریمه

نگاهش که به اشکم خورد   اریمه  نیپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیانداختم  نی پا سرمو
 جلو که ماهان مچ دستشو گرفت   ادیخواست ب 

 با تعجب بهش نگاه کرد اریمه

 می حرف بزن  دی_باماهان

 بعد با ترانه کار دارم  ی_بذارش برااریمه

 _درباره ترانس ماهان

 کرد بعد به سمت ماهان برگشت  ینگاه مینگران شد بهم ن ی کم اریمه

 شنوم ی_باشه ماریمه

 ن یترانه شمام برو تو ماش  دمیم حی اونجا برات توض می_برماهان

  شدینگران م شتر یهرلحظه ب  اریترس سرمو باال آوردم مه با

جرات کرده  یشده؟ک  یچ د؟صورتتیزنی نم  یحرف چی شده؟چرا ه ی؟چیلرز یم ی_تو چرا دار اریمه
 دست روت بلند کنه 

به  دیتو موهاش کش یدست یانداختم ماهان هم عصب  نیسرمو پا یازش گرفتم و با شرمندگ رومو
 گفت  یسخت

 من زدم  دی_ببخشماهان

 با تعحب به سمت ماهان برگشتو بهش نگاه کرد  اریمه
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 ؟ یکنیشدم که دست رو زنم بلند م  رتی غ ی_اونقدر ب اریمه

با خشم تو صورتش   نیماهانو گرفته و چسبوندتش به ماش قهی اریمه دمید  امی اومدم به خودم ب تا
 : دیغر

منم زنه تورو   خواستی م ؟دلتیدست رو زنه من بلند کن ی_چه طور جرات کرداریمه
 بزنم؟هــــــــــــان 

گذاشتم که باعث   اریمه یبازو یبه سمتشون رفتمو دستمو رو  عیاما سر دمیزد لرز  اریکه مه ینعره ا با
 شد با غضب به ماهان نگاه کنه

 ؟یکرد  دایکه حاال رو زنه من پ یدست بزن داشت یک  ؟توینالی_چرا نماریمه

  رهیصورت نگ نشونیب  یر یدرگ نکهیانداخته بود به خاطر ا نیگفت فقط سرشو پا ینم  یز یچ ماهان
 جدا شد  تی که اونم از ماهان با عصبان دمیکش  ارویدست مه  نباریا

 ست ین   یکنی که تو فکر م ی...از عمد نزد اون طور اریمه  دهیم حی برات توض_

کار   یباشه ترانه...اون حق نداره دست رو ناموس من بلند کنه...اصال شما دوتا باهم چ ی_هرچ اریمه
 کرد؟  دایتورو پ  یچه طور  نی...اد؟یکن یم

 ی پرس یسوال م یبدم بعد ه حی توض یذار ی_نمماهان

 هق هق گفتم با

 هیعصبان  یل یخ ن یماهان بب ستی_االن وقتش ن

 : د یکه معلوم بود مشکوکه پرس یبه هردومون نگاه کرد با لحن  تیبا شکاک  اریمه

 شده  یچ نمیبگو بب  ستم ین یعصبان  ست؟منی وقتش ن  ی_چاریمه

 یکامال جد یلحن یرفت که اونم به سمتش برگشت مچشو گرفتو با اخم ول   اریبه سمت مه ماهان
 گفت: 
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 یکه خواست یبذار حرفامون تموم بشه بعد هرکار  یزود عکس العمل نشون ند  یقول بد دی_باماهان
 بکن 

قورت دادو سرشو به   یآب دهنشو به سخت شدیم شتریب  شی هرلحظه چشماش گردتر و نگران اریمه
بهم نگاه کرد اما من از ترس فقط داشتم اشک  دویکش یاد ماهان هم پوفنشونه باشه تکون د

 کردم یبهش نگاه م   ختمویریم

 ن ی_برو تو ماشماهان

 فرار کنم  تونمینم کنهیبه سمتم حمله م یوقت  ینطور ی_ا

 یدست  یشد ماهان هم عصب جادیتنش ا یتو یحد ممکن گرد شد لرزش  نی چشماش تا آخر اریمه
 د یتوموهاش کش

 ؟ ینالیچرا نم ؟ماهانیبه سمت تو حمله کنم تا تو فرار کن   دیچه خبره؟من چرا با نجای_ااریمه

 داداش فقط فرصت بده گمی_مماهان

 کنترلمو از دست بدم؟  کهو ی_فرصت بدم که فکرم هزار راه بره و اریمه

 رم یبا سر بهم اشاره کرد که ازشون فاصله بگ ماهان

   زنمی من باهاش حرف م نیبش  مکتیاون ن ی_تو برو روماهان

  کیکه بهش اشاره کرده بود رفتم شب بودو هوا تار ییبه نشونه باشه تکون دادم و به سمت جا یسر 
درواقع   لرزوندیهوا تنمو نم  یهوا سرد بود اما سرد یاومدو همه جا خلوت بود درسته کم یبود باد م

 کرده بودم  دایاخه بهتر از اونو پ  لرزوند یتنمو نم  یباد چی وقت بود که ه  یلیخ

 ی ...استرس...بدبختی...ترس...نگراندرد

 بود  نیاز نو واقعا هم هم ی روز از نو بدبخت شهیشعار شروع م نیهر روزم با ا لرزوندی تنمو م نایا

به سمتشون برگشتم  تی بلند نشده بود با شکاک  اریداد مه  یچه قدر گذشته بود اما هنوز صدا دونمینم
صورتشه ماهان هم   یداده دستاشم رو هیتک  نیزانوهاش خم شده و به ماش  یرو اریمه دمیکه د

   زنهی اخماش توهمه و داره باهاش حرف م
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 دادمی کردم فکر کنم زانوهاش خم شده بود نتونسته بود که تحمل کنه هرچند بهشم حق م  بغض
 سخته واقعا سخته

  دمیشنی نم یز یصورتش برداشتو مشغوله حرف زدن با ماهان شد اما من چ  یدستاشو از رو اریمه
 ن یهم نم یرخشونو بب  مین تونستمیفقط م  زدنیچون هم فاصلمون نسبتا دور بود هم آروم حرف م 

هم به سمتم  اریمه  دیکش یپوف  کنمیدارم بهشون نگاه م دید یبه سمتم برگشت که وقت ماهان
  دمیوحشت زده لرز افشیق دنیبرگشت که با د

بازوشو گرفت   یبلند شد دستاش مشت شده بودو فکش منقبض ماهان به آروم   نیزم یاز رو اریمه
 بشه  شتریکه باعث شد ترس من ب دیکش  رونیاما اون دستشو ب

 قبل از من بفهمه نه؟اون محرم بود اما من نامحرم دی_داداشم بااریمه

که من به  کنهی خبر نداشت حاال حتما داره فکر م یچ یهم بستمو فشارش دادم اون از ه یرو چشمامو
 ماهان زنگ زدمو مشکلمو گفتم 

به   ویدر عوض بر یول  یازم پنهون کن  رویموضوع مهم  نی باشمو همچ بهیکه غر  کردمی _فکرشو نماریمه
 طــــــــــــــــــور  ؟چهی...چه طور روت شد؟چه طور تونستیداداشم بگ

  ارویبه سمتمون اومدو مه عیزدمو در رفتم ماهان سر ی غ یلحظه ج برد که همون زی به سمتم خ  کهوی
 اد یگرفت تا جلو ن

 نعره زد:  اریمه

اول  دیبا  ؟اونیداداشم بفهمه آره لعنت  دیآبروت کردن اون وقت با ی_ب اریمه
 بفهمـــــــــــــــــــــــــه

 بود   یاتفاق نمی ا دمیم  حیبرات توض  اری_آروم باش مه ماهان

 ؟چرایدوسش دار  ویکه بهم دروغ گفت   یگیبــــــــــــــــــــود؟چرا نم یبود؟اتفاق   ی_اتفاقاریمه
من تورو مجبور   یدختره عوض  ییمن زورتون کرده بودم؟هووووو ن؟مگهیهردوتون بهم دروغ گفت

 ؟آررررره یکردم که باهام باش
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مگه من  ؟ی گ یودت مواس خ یدار  یچ یشورشو دراورد گمینم  یچ یمن ه یه  اری _خفه شو مهماهان
علت داشت که  هیفقط  میکه االن منو اون باهم بود نی)...( که چشمم دنبال ناموس تو باشه ا

 بدم   حی برات توض یذار ینم

 رسمی _ولم کن تو اول برم حساب اونو برسم بعد خدمت شما هم ماریمه

کمرم خم   دمی خودمم شن  دمیبهت حق م دونمیم یهست یاالن عصبان  یکتکش بزن  ذارمی_من نمماهان
 گناهه   یکه ترانه ب نهیمهم ا یشد حاال چه برسه به تو ول

 گردونه؟ یآبروشو برم کنه؟؟ی به حالش م یچه فرق شی گناه ی_ب اریمه

آبروشم  ینطور یبفهمه ا یکس میذاری...نمنی تو و خودش هم دونمویفقط من م  دهینفهم ی_کسماهان
 ره ینم

 دست به کمر به سمتم برگشت  یعصب  دیکشتو موهاش   یزدو دست یپوزخند اریمه

 همه ازش بگذره؟ نیا یگذاشت ؟چرای_همون شب چرا دهن باز نکرداریمه

 ی و حرفاشو باور نکن  یبش یکه عصبان دی_ترس ماهان

 د یصورتش گذاشتو دور خودش چرخ  یدستاشو جلو اریمه

بال سره خودم   نیآبرو کردم که ا ی ب رویافتادم آخه ناموس ک  یخدا نگاه به چه روز  یوا ی_وااریمه
 اومدم خداااااااااااااااااا 

  دیباری سرم م یرو یبدبخت نهمهیبدبخت کرده بودم که ا رو ی منو بگو ک شدیتر م ن ی هرلحظه سنگ بغضم
 آخه چه قدر خدااااااا چه قدر

نداره که   نویاز دست داده ارزش اکه  یز یتنهاش نذار اون چ یبهتره االن کنارش باش اری _مهماهان
 ی ولش کن 

 به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد   اریمه  هیگر ری دهنم گذاشتمو زدم ز یجلو دستمو

 ؟یی خوای_خودتم م اریمه
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 شد یکردم صدامو خفه کنم که خب نم ینگفتم فقط سع  یز یانداختم و چ نی پا سرمو

که زد سره جام توقف   یحرف  دنیبه سمتم اومد که باعث شد عقب برمو بخوام فرار کنم اما با شن  اریمه
 کردم 

که کتک   ییخبرش داغون کننده بود که تنه من از تنه تو یندارم...اونقدر  تی_نه فرار نکن...کار اریمه
 داغون تره  یبخور 

 به خدا من...  اری_مه

 یدیباهم کش مویو مردونگ  رتینگو... امشب نقشه قتل غ یچ ینگو ترانه...ه ی ز ی_شششش چ اریمه
 یدالور خسته نباش  یزدنم نقشه داغون کردنم خسته نباش  نینقشه خورد کردن کمرم نقشه زم

  رهیپر از غم خ یبود اما حساب  یحرص   یبه صورتش که حساب  میاشک یبا چشما دیکه رس  کمینزد به
 شدم هنوز فکش منقبض بود دستاش مشت بودن رگ کنار گردنشم باال زده بود 

 ؟یکرد ش ی_چرا ازم مخفاریمه

 به خدا خودمم تو شوک بودم باورم نشده بود دمی_ترس

 کردن  هوشتیب  ی_با چاریمه

 _با دستمال 

 ؟یدیکدومشونو ند چیه افهی _قاریمه

 یتو کهینبود اون  یاون کاره ا ی ول  شتیپ  امیب  یاومد گفت که تو گفت کهیآره همون شونیک ی افهی_ق
 نمیاتاق بودو نتونستم بب 

که لب پرتگاه   یبه جدول   دیکوب یبا خشم پاشو باال بردو لگد محکم  دیبه سروصورتش کش  یدست اریمه
 نشه  کینزد ادیز  یبودن تا کس  دهیکش

لحظه احساس کردم شونه هاش   هی یدستاشو روش گذاشتو روش خم شد چشماشو بست برا اریمه
 شونم قرار گرفت  یاز پشت رو یخواستم برم جلو که دست  لرزهیداره م
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 تنها باشه  کمی _نرو بذار ماهان

  ای د؟یکشیخجالت نم  ای دن یعنی دمیکش یانداختم چه قدر خجالت م نی شدن و سرمو پا ری سراز اشکام
 زگار مثال رو

بشه خودم  کی نزد یرو نداشته باشه به دختر  گهیکه د ارم یسرش م ییبال کنمی م داشی_خودم پاریمه
 کشمــــــــــــــــــــــــــش یم

راست   اری مه زنهی داره با آسمون حرف م کردمی نگاشو به آسمون داد احساس م دویکش یپوف ماهان
 به سمتم برگشت  اریبه اون نگاه بکنم مه  رموی شد که باعث شد نگامو از ماهان بگ

 دونن؟ی_پدرومادرت ماریمه

 یبزنه که دستمو به معنا یهم بسته شد ماهان به سمتمون برگشت خواست حرف  یرو چشمام
 نگاه کن   اریساکت شدو به مه نیسکوت باال آوردم به خاطرهم

 ؟ ین زیحرف نم  ه؟چرای_چاریمه

 ی بدون زارویچ یلی _فکر کنم وقتشه که خ

 مشکوک بهم نگاه کرد اریمه

 _مگه مونده؟؟اریمه

 م یهی_ا

 رفتو روش نشست پاشو رو هم انداخت و به سمتم برگشت   مکتی به سمت ن دویکش  یپوف اریمه

 که سرت اومده نباشه  ییبال  نی...فکر کنم بدتر از اشنومی_ماریمه

 _تا ته گوش بده بعد قضاوت کن ماهان

 _باشه  اریمه

   ستادمیا اریمه یکنار دستش نشست منم روبه رو یصندل یبه سمتش رفتو رو ماهان
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اما   یزنیپسم م ای  یکنی قبولم م ینطور یا دونمینه نم  ای یمون یپام م  دونمیبهت بگم نم خوامی_قبلش م 
  کنمیم فیتعر  زویبرات همه چ نی از کجا اومدم به خاطرهم مویمن ک  یحقت باشه که بدون  کنمیفکر م 
 یر ی بگ یم یعهده خودت که چه تصم ذارمیبعد م

 بهت بگم یز یچ  هی خوامی...فقط قبلش مشنومی_باشه ماریمه

 ست یبرام مهم ن یچیه گهید کردمینگران بودم اما احساس م یکم میماهان بهش نگاه کرد همراهه

االنم با خودت   یدیمنو ند تی ...تو هنوز عصبانادیاز خودم بدم م یترس یازم م ی _جلوم نلرز...وقتاریمه
 یسادی روم سالم وا یاالن جلو نکهیدستوپاتو خورد نکردم تنها علت ا رتمیغی که چه قدر ب  یفکر نکن 

تو اعتماد به  نبار بهت گفتم م هی ادمهیدارم  مانیحرف ا   نیو به ا یگناه  یب  نکهیا زهیچ هیفقط 
 کنهیباهم فرق م یل یدوتا خ نیندارم اما بهت اعتقاد دارم ا

 د یکش یشدن ماهان هم پوف  ریگونم سراز یرو گهیاز هرلحظه د شتر یب  اشکام

 کنمیبگو تکرار م رویراحت بدون سانسور همه چ  الیحل شده ترانه...پس با خ  بای _مشکل تقرماهان
 رو یهمه چ

 پاک کردم   اشکامو

  گمی_باشه بدون سانسور م 

 ی کنی _لطف ماریمه

 یدادن همه چ حیشروع کردم به توض  یبه سمتش بردمو با لحن آروم نگامو

 داداش بزگتر از خودم دارم اسمش سامانه که االن زندانه هی_من ترانه خاکزادم 

 چشماش گرد شد با تعجب بهم نگاه کرد اریمه

 _زندان؟ اریمه

 نداختش زندانداشت اونم ا ی_به ماهان بده

 گرد شده به سمت ماهان برگشت   یبا چشما اریمه
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 تو...   یعنیزندان؟ ی_تو سامانو انداخت اریمه

   اری_حرفاشو اول گوش بده مه ماهان

 صانحه تصادف و...  هی یسالم بود فوت شدن تو جدهیمن ه ی_پدرومادرم وفت 

که پدرومادرت فوت شدن؟چرا بهم دروغ   یچ  یعنیجا ندارم  هیشوکو  نهمهیتحمل ا سایوا  سای_وااریمه
 زندان؟مگه تو... یدختر تنهارو انداخت هیداداش  یبه کنار ماهان تو چه طور  نایا ؟اصالیگفت

تا داداششو آزاد کنم  فتهی ترانه به دست و پام ب خواستمی اون زمان بود م یها  یلجباز  ی_از روماهان
کنم   رشیهمش تحق  خواستین بشه دلم مخدمتکارمو  ادویاون وقت منم براش شرط بذارم که ب

به خاطر   کردیباهام کلکل م  کردو یبود که همش جلوم مقاومت م  یزبون دراز بود تنها دختر   یلیخ
داداش به  هیکه پدرومادر نداره و  دمیفهم  کنهی م یکارس کجا زندگ یچ نمیافتادم دنبالش بب نیهم

داداشش  قیاز طر دیکه با دمیکه بهم بدهکاره فهم  هیسامان همون  دمیفهم نکهیاسم سامان داره هم
 وارد بشم

 دونستمینم نارویمن واقعا ا کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با

حرفا بود کله    نیافته اما اون مقاوم تر از ا یتلم م یتو نباریا دونستمیکنم م تشیاذ خواستمی_مماهان
تونست فقط پنجاه   نکهیروخت تا اهم ف تارویخرتوپرت مامان ب یسر  هیاساس خونشونو فروخت 

 داداشش پونصد به من بدهکار بود  کهی جور کنه درحال  ونیلیم

 د؟ یباهم آشنا شد ی_شما دوتا چه طور اریمه

  مویبزن  یدور  هیخلوته   ابونایکه حاال خ میگرفت میفرودگاه با بهزاد تصم میکه تورو برد ی_اون شب ماهان
 سادهیجاده وا یدختر تو هی دمیاز دور د کهویکه  میباال شهر بود  یابونایاز خ ی کی  یتو میگاز بد کمی

که   ییبه جا  دیبراش چراغ زدم که بکشه کنار بهزاد نگران شد گفت که سرعتمو کم کنم کم کم کارم کش
منو ترانه  دارید نیجلوش ترمز کنم اون شب اول  یبوق بزنم اما بازهم کنار نرفت مجبور شدم با بدبخت

 بود

 چرا؟  یبود؟ول سادهیجاده وا ینه تو_ترااریمه
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که   تایهمون ب ایبه خاطر دوستش   دمیفهم یکنه ول  یخودکش خوادیم میکردی_اولش فکر م ماهان
منو ترانه و   نیاز اون شب کلکل ب  مارستانیب  مشیببر مویکارو کرده تا کمکش کن نیچاقو خورده بود ا

 لج کردنامون باهم شروع شد 

از فرودگاه تا اون   یدون یشب بود م کیساعت  میپرواز قبل  ادمهیچرا چاقو خورده بود؟من  تای_ب اریمه
 صبح   کینزد شهیم  ینطور یچه قدر راهه ا  یگیکه تو م یابونیخ

 گفت:  تی به سمت من برگشتو با عصبان بعد

 ن؟ یکردیکار م  یچ  تایبا ب  ابونی _تو ساعت سه صبح تو خاریمه

آب دهنمو قورت دادمو   نیبه نشونه آره تکون داد به خاطرهم  یشک به ماهان نگاه کردم اونم سر  با
 گفتم: 

   کردی جور م اردیلی ب یکه برامون باز  میاسپانسر داشت هیباهم  تای_من و ب

 با ترس گفتم:  عیچشماش گرد شد کم کم دستاش مشت شدن که همون لحظه سر اریمه کهوی

  یباز  میرفتی فقط م مینکرد یبارم کار خالف هی تای...قضاوتم نکن...به خدا منو باریمه  سایلحظه وا هی_
  یپدرم کل میداشت ازین  یلیبه پول خ  تایبه خاطر پولش بود اخه منو ب رونی ب میاومد یم میکردیم

 خودمونم قوز باالقوز بود یها  یبدهداشت   یبده

 ؟ ییجاها  نیهمچ  هیتو  ی رفتی؟م یبکن یکار درست و حساب  هی  یبر   یتونستی_نم اریمه

تونستم با   نکهیتا ا دادنیجا بهم کار نم  چیبود ه پلمیمن فقط مدرکم د کردمیم گهید ی_کنارشم کارا
 مردونه کار کنم  کیبوت هی یتو یهزار بدبخت

 د یکش یو پوف دیپاش کوب یرو یدست اریمه

 مردونه باشه کیبوت  دیزنونه نبود با  کی_بوتاریمه

 کرد ی کار م نی افش کی_تو بوت ماهان

 پسره؟  ن؟همونی_افشاریمه
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 _آره ماهان

 راحت شده بود اما هنوز اخماش توهم بود الشیانگار خ دیکش  یپوف اریمه

 ش ی _خب بقاریمه

که خونمون   دیفهم ی آخه م دادینم ری اومدنام بهم گ رید یبرا کردیدرکم م  یلیخ نیافش گهید یچ ی_ه
 یروز که تو هی نکهیهوامو داشت تا ا یلیخ  نکهیزودتر خودمو برسونم خالصه ا تونمیشهره نم نیپا

 فتنهم انتقام گر  شونیبودم دوباره چشمم به ماهان افتاد بازم کلکالمون شروع شد و ا  کیبوت

اولش   ارهی خرتوپرت سفارش دادمو گفتم که بده به ترانه برام ب یسر  هیزنگ زدم  نی_به افشماهان
 هیاما من پامو کردم تو  کنهیفقط تو مغازم کار م ستی که ن کمی مخالفت کرد گفت اون دختره تازه پ

  کنمینم  دیخر کشیوقت از بوت چیه گهیکفش که اگه ترانه نباشه د

لحظه همه  هی یداد که باعث شد برا لمیوتح ینگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد بعد لبخند ماهان
 کرد یداشت به هردومون نگاه م اری فراموش کنم مه رویچ

انقدر خنده دار شده  یشد یمنم چه طور  یدیدرو باز کردم فهم  یترانه وقت ید یدینم  افتوی_قماهان
 خنده  ریبزنم ز رموی ذره مونده بود شکممو بگ هیکه  یبود

 دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 ؟ی_چرا مجبورش کرداریمه

آخه   ادیکم کم دارم از آزار دادنش خوشم م کردمی احساس م تشیراس امیبه چشم ب خواستمی_مماهان
 کردی سرحالم م یحساب 

 باال آورد  میدست تسل  دویخودشو عقب کش عیبردم که سر زی سمتش خ به

 عشور ی_ب

 خب بابا  یل ی_خماهان

 د؟ یدوست شد  ی_پس چه طور اریمه
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 نیاز عمد دادم اخراج شد افش ن یکه به افش یکه زدن و گزارش  یبا گند شونی ا یتفاقا یل ی_خماهان
  یکرد اما بهش گفتم اگه اخراجش نکن  یهم ازم عذرخواه  یزنه و کل   یاولش گفت که باهاش حرف م

 افتاد یاد یترانرو اخراج کرد بعد از اون اتفاقات ز نیبه خاطرهم یچیه گهید

 ؟ یها زندان انداخت  یلجولجباز  نی_داداششو به خاطر هماریمه

بشم صبحش که داداششو گرفتن   کیداداششو زندان بندازم که بتونم بهش نزد خواستمی_نه مماهان
  یچیه  ستیحالش خوب ن  دمیدیاومد بهم گفت اما چون م رونی از دهنش ب یاومد شرکت هرچ

  کننی نم یزندگ یمحله درست هیتو  دونستمیم میاز طرف ترسهیحرفاش گفت که شبا م ن یبهش نگفتم ب
روشن شد اونارو دک کردم که   گهیشبش رفتم دم خونشون که جمالم با دو طلبکار د  نیبه خاطر هم

 همون لحظه دره خونشون باز شد 

 به سمتم برگشت  اریمه

 د؟یکن یم  ی_کجا زندگاریمه

  یبهزاد برا کنمی م یسخت بود بگم کجا زندک  یلیآخه برام خ  دمیانداختم خجالت کش نی پا سرمو
از همه پنهون   نیبه خاطرهم  دیخونه خر تایمادره ب  یکجا ساکن بودن رفت برا  تاینفهمه ب یکس نکهیا

 حاال من...  یموند که کجا ساکن بودن ول

 الیخی ب اریمه  ستیهم ن  یبد ادی ز هی_جاماهان

 کنه؟ ی م یبفهمم زنم کجا زندگ  دی_چرا نبااریمه

دادو بهم نگاه   هیتک   شیصندل  یبا اخم به پشت  دمیبا تعجب باال آوردمو بهش نگاه کردم که د سرمو
 کرد 

من مهم   یبرا  ین؟وقتیکن  یمن مهمه که کجا زندگ یبرا  یفکر کرد ؟تویتعجب کرد ه؟چرای_چاریمه
 بال سرت اومده و باز قبولت کردم حاال خونه... نیکه ا  ستین

 کنمی بهت افتخار م یداداش خودم ولی_اماهان

 بهش رفت که باعث شد ماهان بخنده  یبه سمت ماهان برگشتو چشم غره ا اریمه
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   یقسر در بر  ذارمینم رسمی _به موقعش حساب شمارو ماریمه

 که سر زنت آوردم؟  یی_به خاطر بالهاماهان

 _بله اریمه

 خنده   ریزد ز  یبلند یبا صدا هانما

 کردم زنت دکتر بشه  ی_درعوض کار ماهان

 چشماش گرد شدو به ماهان نگاه کرد اریمه

 داره  ی_دکتر شدن ترانه به تو چه ربطاریمه

 اون بود منم کنکور شرکت کردمو قبول شدم  شنهادیکرد پ تی ماهان ازم حما ییبخوا  تشوی_خب راس

 شونه ماهان گذاشت  یکردو دستشو رو ی تک خنده جذاب  اریمه

 ی کارا هم بلد ن یپس از ا ولی_ااریمه

  یدی _تازه کجاشو دماهان

  نشونیکه باعث شد برم ب دیبرام جا باز کرد ماهان هم خودشو کنار کش کمی ار یزدم مه  یمحو لبخند
 نشهحساس  ادی ز اری مه نکهیازم فاصله گرفته بود فقط به خاطر ا یهرچند ماهان حساب  نمیبش

ماهان همه جمالت منو   دیخندیکه اونم فقط م میحرف زد اریمه  یسره خاطرات گذشتمون برا یحساب 
مردم باالتر بره   یخنده ها یهرلحظه صدا شدیکه باعث م گفتیم  اری مه یحفظ بود دونه دونشو برا

  هشر بش می دیترسیچون م میکرد  یاون چندماه کنکور منو ماهان باهم زندگ یکه تو  میاما بهش نگفت
 وقت حساس بشه  هی ای

  میکرد یتموم شد فکرشو نم ین یشبیپ  رقابلیهاش گذشت آخرش غ یشب با همه ترس و دلهرگ اون
منو با وجود  اری کردم که مه یباال بره از همه مهمتر فکرشو نم یخنده هامون حت یصدا  ینطور یکه ا

 مشکلم قبول کنه  نیا

 ....................... 
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ماهان هم  نیذره  اخم داره اما خونسرد بود ماش هی دمیبه سمتش برگشتم که د  لبخند محو هی با
داشت   گرفتیسبقت نم اریآخه ماهان اصال از مه رهی خندم بگ شدیپشت سرمون بود که باعث م 

 کرد یم  تیاحترامو رعا

 بشه یچشماش سوال اریخنده که باعث شد مه   ریکه ماهان زده بود زدم ز یافتادن حرف  ادیبا به   کهوی

 ؟ یخندیم  یشد؟به چ  ی_چاریمه

 ره یگیازت سبقت نم نیبب برمیزنت آبروتو نم  یجلو نی به خاطرهم یرشدیماهان گفت که پ ادتهی_

  یبه ماهان نگاه کرد که پشت سرمون بودو گاه نیداخل ماش نهیکردو از آ  ی هم تک خنده ا اریمه
 تند تر برو  یعنیکه   نداختیاوقات چراغ م

 دم ی_نشونش ماریمه

راهنماشو روشن کرد فکر کنم داشت بهش   یپدال گاز فشار داد بعد همه المپا یپاشو رو کهوی بعد
 دهیکه داره باهاش مسابقه م فهموندیم

 به سمت عقب برگشتم جانی ه با

 ا ی وقت نباز هی...برهی _فکر کنم ماهان منظورتو گرفت چون داره سرعتشو باال م

 دادم حاال ازش ببازم  ادشی  ی_نگران نباش من خودم رانندگاریمه

 گرفته بود آخه لحنش واقعا بامزه شده بود  خندم

بود   میو ن  کیفکر کنم  بایشدم ساعت تقر رهی به روبه روم خ  جانیدادمو با ه ه یتک  میصندل  یپشت به
   میرفتیبه سمت خونه ما م  میخونه االنم داشت میبرگرد میگرفت میکه ما تصم

االن خجالت زده   ایخوشحال نبودم  گهیاالن د دیشا ست یبهم نگفته بود که براش مهم ن  اریمه اگه
 مردم مهم نبود یبودم اما برام مهم نبود چون برا

اجازه  اریماهان چندبار افتاد کنار دستش اما مه کنهیم یرانندگ یداره جد دمیسمتش برگشتم که د به
به   دیخلوت بود شا  یلیبودن که خ  ی ابونیخ ونیرعت باالشونم مدس نینداد که ازش جلو بزنه هرچند ا

 ی کردی م دایپ نی چهارتا ماش  ای زور دو 
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راحت تر باهات حرف    تونمیم ستی آخه االن ماهان ن ؟یکن ی نم یسوال ازت بپرسم قات هی گمیم اری_مه
 بزنم 

 اخماشو از هم باز کرد  کمی اریمه

 دلم   زهی_بگو عزاریمه

 دلتم؟  زهی_هنوز عز

 ؟ ی_چرا نباشاریمه

 زدمو رومو ازش گرفتم  یمحو لبخند

 ؟یگی شد؟چرا نم   ی_چاریمه

 _جواب سوالمو گرفتم 

 دی دستمو گرفتو دوباره پشتشو بوس دویمردونه خند نیخندش گرفته بود به خاطرهم  اریمه

مهم  شهیما سه نفر دفن م نیهم بفهمه فقط ب یکس ذارمیسرت اومده نم ییچه بال ستی_مهم ن اریمه
 برام مهمه  نیاون تو ا یکه تو با خواست خودت نرفت نهیا

 ار یمه  یبا درکو شعور  نقدری_ممنون که ا

 گفت:  ی اخماشو توهم بردو با لحن محکم کمی اریمه

که  نهیآرومم فقط ا کمیاالن  نکهینه گفتم که علت ا ای رمی گیم یرد هی نمیافتم دنبالشون بب ی_ماریمه
 یدر ارتباط بود یبا کس  یحت  ای یکه بفهمم دروغ گفت یبه حال اون روز   یوا یول  یگناه یتو ب

بهت گفتم که  یبهت گفتم حت روی بود که همه چ شیچند ساعت پ نیهم ؟منین یمک دمیتهد ی_دار 
 باز شده ییپام به چه جاها

 اخماشو محکم تر توهم بردو فرمونو فشار داد اریمه

منو زجر   ی طور  نینه ا  ارمی به چنگش ب تونستمیراحتتر م  دیشا یگفت ی_اگه همون شب بهم ماریمه
 ی کش کن
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 انداختمو با خجالت آروم گفتم:  نی پا سرمو

  دمیترسیم یلی داشتم خ یچه حالو روز  یدونینم یمن نبود طی...تو تو شراار یمه  خوامی_معذرت م 
 دمیترسیاز ماهان هم م یحت

 بهت زد؟  یلی_فقط س اریمه

که فرمونو گرفته بود فرمونو   یداشت با اون دست یاخماش توهم بود حت یل یسمتش برگشتم خ به
 کرد ی خورد م

 اره یزد که منو به خودم ب  نی _از عمد نزد به خاطرا

 دیتوموهاش کش یکالفه دست دویکش  یپوف اریمه

 بوده نه؟  یمیصم   یلی_رابطتتون باهم خاریمه

 _االن تو...

 ندارم   ی_منظور اریمه

 ؟ی پرسیم  رویسوال  نیهمچ هی ی_پس چرا دار 

 نجا؟ یا چمی _بپاریمه

کنم  شیعصبان  دمیترسیمشتاق نبودم اخه م ادیبده منم ز حی توض خوادیازش گرفتم معلوم بود نم رومو
 بود  انیصورتش نما  یتو تی آثار عصبان یچون هنوز کم

 به سمتم برگشت   دمیانداختم که د نیدر خونه توقف کرد سرمو پا یجلو اریمه

 ؟ یانداخت  نی_چرا سرتو پااریمه

 ی چ ی_ه

 باعث شد به سمتش برگردم   نیبشم که بازومو گرفت به خاطرهم ادهیپ  نیاز ماش خواستم
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مثل ما پولدار   دیهمه که نبا یکنی م یزندگ  یخونه و  محله ا نی ندارم که تو همچ ی_من مشکل اریمه
 باشن 

 خونوادت مهمه یبرا  ی_ول

من   نهیبب  یمطمئن باش وقت یدوست داره که تو عروسمون بش یلی_منظورت مامانمه؟اون خاریمه
 کنه ی نم یندارم اونم دخالت یمشکل

 و منم روبه روشون  سادنیشد هردوتاشون کنارهم وا ادهیماهان هم پ میشد ادی پ نیهم از ماش  با

 ه؟ی _خب برنامه چماهان

قرار نبود منو برسونن بعد برن؟اصال   ه؟مگهیبرنامه چ یچ یعن یباال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو
 اد یباهامون ب خوادیگفت که م یبرگرده خونه ول  تونستی اومد م خودی خودشم ب

 نگاه کردم چه قدر تضاد چه قدر تفاوت  افشونیو ق پی و ت  اری ماهان و مه ینایمحلمونو ماش به

 نجا یبرگرده ا  ستیقرار ن گهیچون د شهیهم یالبته برا کنهیتو خانوم چمدونشو جمع م  میری _ماریمه

  بشهیج  یدستاش تو کهی توهم درحال  یبا اخما دمیگرد شد با تعجب بهش نگاه کردم که د چشمام
 خانوم مارو به اون سمت برگردوند   نیشه یخواست ادامه حرفشو بده که همون لحظه صدا

مرد بود حاال شدن دوتا؟بدبخت اون داداشت که چه قدر بهت اعتماد داشت خدارو   هی_قبال ن یشه
 فتاد ی دام تو دختره هرزه ن ر یشکر که پسرم گ

بودو با خشم داشت بهمون نگاه  هسادیدر وا یخانوم که جلو  نیبه سمت شه ار یماهان و مه  کهوی
 برگشتن   کردیم

 انداختم نیدستاشون مشت شدن اما من فقط سرمو پا  هردوتاشون

کنه و انگ بهش   نی که به ناموست توه یو احترامت واجب اما فکر نکنم احترام به کس  ی_بزرگتر اریمه
 بچسبونه واحب باشه

 زد ی خانوم پوزخند  نیشه
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باالخره ناموس اون  شونیا می دینفهم  ه؟مایناموس چ یدون ی_ناموس؟بچه پولدار اصال تو م ن یشه
 شما پولدارا باشه که ناموساتون باهم مشترکه  دیقانون جد دمیشماس شا  ایآقاس 

  دادمی حرفتو م نیوگرنه جواب ا  یزن  فی_حماهان

 پسرم بزن  نهیمنو هم ع  ای_نه توروخدا ب ن یشه

زنشون ساعت دو نصفه شب   نه یکه بب شنینم  یخونتون شوهرتون تعصب دی _بهتره شما برگرداریمه
  اهیفقرا باشه که عادتونه زاغ س  ریقانون شما خط ز دیشا  دونمیدمه در خونس نم ای دهیم یبان دهید

 ی همه رو چوب بزن

 بهش بزنه   یپوزخند اریخانوم با حرص بهش نگاه کرد که باعث شد مه   نیشه

من نامزدشم و   یتهمت زد گناهیدختره ب  هیکه به  دیفهمی م دیدعوت شد مونیعروس  یبرا  یت_وقاریمه
 هم برادرم هستن  شونیا

 دیبود یبوده شما کدوم گور   نجایمدت برادرتون همش ا نی_اوه چه جالب چه طور تمام ان یشه

بهش نگاه کردم که باعث شد دستشو به نشونه  یمشت شد ماهان هول کرد با نگران اریمه یدستا
 : دیدندوناش غز هیخبر نداشت از ال یز یاز چ نکهی با  ا اریتکون بده تا نگران نشم مه الی خیب

 داشته باشه یفکر نکنم به شما ربط  نشوی_ااریمه

ه فکر کنم به انداز ین؟ول یپسرتو آوردم پا ونیدکوراس نکهیدلت پره؟از ا یمادر؟از چ  هی_چماهان
تا   ییخوایچه قدر م  شمهیچکم پ ست؟من یفراتر بهش پول دادم تا خفه بشه بس ن یحت کلشیقدوه

 ؟ یخونتون بخواب  یبر   ویساکت ش

   یکه پسرم خوردو پس بد  ییتقاص کتکا دوارمی_امن یشه

نگاه   اریبه مه  ینگاه با نفرت بهمون انداختو وارد خونشون شدو درو بست منو ماهان با نگران هی بعد
 و فک منقبض به سمتمون برگشت   یغضب افهی با ق دمیکه د میکرد

 ی درو باز کن ییخوای_نم اریمه

 دم یم حی _داداش بذار برات توضماهان
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پشت داداشمو  خواستمیگفتم چون نمن یز یاون زنه چ  یاالن جلو نکهیا یبد ح ی توض خوادی_نم اریمه
 و نامرد بودنم  یرتی غ یکنم خودمو زدم به اون راه به ب  یخال

 ست یمنو ماهان ن نیب  یچ یه  خورمی...قسم ماریمه  یکن یاشتباه فکر م  ی_به خدا دار 

انگار که  می زدیآروم حرف م  میهممون داشت دیپشت گردنش کش  یزدو با تمسخر دست یپوزخند اریمه
 خورنیقشنگ معلوم بود هردوطرف دارن حرص م ی ول میپچ پچ کن

داره جناب شما   یچه لزوم  یول ستین نتونی ب یز یچ  کردمیفکر م شیپ قهیچند دق  نی_تا هم اریمه
 ؟ یجا رفت و آمد داشته باش  نیهمش به ا

 ه؟ ی_منظورت چماهان

که داره  ید یبعد د یسرش آورد  ییبال  هینقشس خودت  هیهمش  نایا دیکه شا نهی_منظورم ااریمه
 ؟یکرده بود دایتو اونو پ یوگرنه چه طور  یجور کرد  رویداستان نیهمچ هی شهی م یبودنش با من جد

 د؟یامشب باهم بود یچه طور 

  یکه باعث شد چشمام گرد بشه باناباور  اریزد تو صورت مه   یلیس هیبا خشم دستشو باال بردو  ماهان
 دهیهم داره فشار م  یلباشو محکم رو دمیاهان برگشتم که دبه سمت م

 ماهانو بردم عقب  سادمویوا نشونی ب عیسر

خواهرمو داره   هیاون االن جا ؟احمقیبزن  یحرف  نیهمچ هی یدیبه خودت اجازه م ی_چه طور ماهان
 رت ی غ یب  یحرفو بزن  نی ا دهیاجازه م رتتیبالرو سرش آورده باشم؟چه طور غ نیحاال من ا

 : دمیخشم روبه ماهان غر  با

 _بس کن ماهان 

 که خورده بود گذاشت کم کم چشماش پر از خشم شد  یل یس یدستشو رو اریمه

 ؟ ی_تو دست رو من بلند کرداریمه

 حقت بود   یل یس نیا یول ی_درسته از من بزرگتر ماهان
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 _ترانه برو تو خونهاریمه

 :گهیم یو با لحن طعنه دار  کنهیبا اخم داره به ماهان نگاه م دمیبه سمتش برگشتم که د ینگران  با

 برو تو  خوادی_تو هم دلت م اریمه

 و نعره زد:  نشی رو ماش  دیکوب یمشت محکم  تیدستاش از شدت خشم مشت شد با عصبان  ماهان

 _دهنتو ببند ماهان

  یلیس ه یمنو محکم از پشت گرفت دستشو باال بردو   اریبه سمتش رفتم که همون لحظه مه عیسر
از   دیهمون لحظه کل نشیمحکم زد تو گوشم که باعث شد از شدت ضربش پرت بشمو بخورم به ماش

 خم بشه و برش داره    اریافتاد که باعث شد مه بمی تو ج

 ی کنیم شی چرا رو سر اون خال  یدست من عصبان  ؟ازیکرد  ی_چه غلطماهان

 روشن بشه  زایچ  یلیخ فی تکل  دی_امشب بااریمه

که آبرو   دونستمیبزنم اما م غیج خواستمی توخونه م دیخونرو باز کردو محکم بازومو چنگ زدو کش دره
 نگم یز ی دادم چ حی ترج نیبه خاطرهم شهیم یز یر

 ماهان متوقف شد یدستشو باال برد تا بزنه که با صدا  اریکه همون لحظه مه میوارد خونه شد باهم

 منه رهی تقص ی_اونو نزن همه چماهان

 بهش نگاه کرد    تی به سمت ماهان برگشت و با عصبان  اریمه

 خورم یاون موقع ها دوسش نداشتم قسم م یکنی_من اون طور که تو فکر م ماهان

 ؟ ی_االن چاریمه

بارم بهش دست نزدم فقط شب    هیاز خودش بپرس من  _به جونه مامان االن فقط زن داداشهماهان
 داداش  خورمی قسم م نیلحظه بغلش کردم تا آرومش کنم هم هی یکنکورش برا

به   کردمی به سمتم برگشت اما من اشکام خشک شده بودو داشتم با بغض به ماهان نگاه م اریمه
 برگشتم اریسمت مه 
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  یزندگ  نی زنت بشم؟با فکر ا ییخوای م ینطور یا ست؟ی ن  یز یمنو داداشت چ  نیب ی_هنوز باور نکرد
 خواد یکه داداشت به زنت چشم داره و زنتم اونو م یکن

 انداختو با خشم دستشو مشت کرد  نینگاهشو پا  اریمه

امشب به خاطر من حرمتا شکست صداها باال   یدید  یش یتو کناره من خوشبخت نم هیچ  یدونی_م
 ی خوشبخت ش  یتون یه من نمکنار اری من شو مه الیخی ب  نطوریرفت دستا هم 

تو مراسم   خوامیچون م دیکه ازدواج کن یتا وقت مونمیمشکل منم...فقط م ستین نطوری_نه اماهان
برگردم که   یفقط وقت  دیشا شهیلندن دنبال کارامم داره جور م   رمیداداشم باشم بعد از اونم م یعروس 

 خبر عمو شدنم بهم برسه

 د یغر تی با عصبان   اریکه مه رونینگاهشو ازمون گرفت خواست بره ب  ماهان

   نطوری مهتاب بهت وابستس مامانم هم یمون ی م نجایهم یبر  ییجا  یکنی_تو غلط م اریمه

   شهیها هم خودبه خود محو م یوابستگ ینباش ی_وقتماهان

با ترانه آشنا   تونستمیمن نم یبه بعدشم بکش اگه تو نبود  نجایاز ا یدی_تا االن جوره منو کشاریمه
تو   یول یتوام درسته هنوز از دستت دلخورم که دست روم بلند کرد ونیداشتن االنشم مد یبشم حت

   یمن کهی باز داداش کوچ  یکه باش یهرچ

به سمت ماهان رفتو بغلش کرد که اونم آروم داداششو بغل کردو چشماشو بست ناخواسته  اریمه
 زدم  یلبخند محو

افته درضمن زنم به بودنت   یرو دوشت م  فیوظا یل یخ ییتو عمو یار بشم ناسالمتبچه د  ی_وقتاریمه
 ی بکن  شمیپ شوی به تو بگه بعد تو چغل  ادیب ترسهیم یز یاز چ ی وقت دیداره با اجیاحت

 منو ماهان همزمان باهم گرد شد یاز هم جدا شدن چشما اری و مه ماهان

 ...ای ی_االن طعنه زدماهان

کردمو به   یا زهی م زهیدهنش باز شد منم خنده ر شتریخنده که ماهان ب  ریزد ز  یبلند یبا صدا اریمه
 نگاه کردم  اریمه
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دنبال کارامون ماهان توهم  فتمی فردا م نی هم فتهیعقب ب  نیاز ا شتریازدواجمون ب ذارمی_نم اریمه
 دنبال تاالر باش باشه 

 د یزدو چشماش درخش یلبخند ماهان

 با من    ییرای_باشه قبوله تاالر و پذماهان

 ختن یریم  رویداشتن برنامه همه چ کردمی گرد شده داشتم بهشون نگاه م یچشما با

   شیک مونویعروس یول  میریگیم  نجای عقدمونم هم میریگیم نیمراسم سنگ هیهم  ینامزد ی_برااریمه

 _چرا؟ 

 د یخند اریمه

 ا یدر یرو زمیعز  رمیبرات بگ یمتفاوت   یعروس خوامی_ماریمه

 بهم زدو گفت:  یشدم که اونم چشمک رهی زدمو بهش خ ی لبخند محو ناخواسته

 نبودن االن از خجالتتون در اومده بودم  ای _اگه بعضاریمه

هردوتاشون باعث   یخنده ها یوارد اتاقم شدمو درو بستم صدا  عیشدمو سر  دیسرخ و سف یحساب 
 کشم؟ی فهمه من خجالت م  ینم یعنی شعورهیخدا چه قدر ب یسرخ بشم وا شتریشده بود که ب

 .................... 

 )پونزده روز بعد( 

 من؟ ییزن دا یشیم گهیاالن شما د یعنی_خاله مهتاب

 بود دهیسوالو تا حاال دوهزار بار ازم پرس نیا دمی زدم و آروم گونشو بوس کردم و خند یلبخند

 دارت نکنم  ییزن دا یکن یم یکار  یدار  یکرد وونمونیمهتاب د ی_وااریمه

اصال نگرفته بود  شویمهتاب هم که منطور دا دیخند ی بلند یرفتم که با صدا  اریبه مه یغره ا چشم
 روشو ازش گرفتو به سمت ماهان رفت  
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 ساد یبود وا  لشیموبا یروبه ماهان که سرش تو  یبا تخس مهتاب

 _بغلم کن مهتاب

 وجه به مهتاب گفت: بدون ت گشتیم نترنتیا یهمونطور که داشت تو ماهان

 آمادس مونیپس فردا رزرو کنم؟ما که همه چ ی تاالر برا اری _مهماهان

 د یاومد خند یداشت به سمتمون م ییچا ین ی با س کهی درحال مامان

 زم ی _آره رزرو کن عزمامان

 اما اجازه نداد رمیبلند شدم تا از دستش بگ عیسر

 نشدم ری هنوز اونقدر پ ستی الزم ن زمی شوهرت عز شه یپ نی _برو بشمامان

 مامان جون هیچه حرف نی_ا

 گفت:  طنتی به کناره خودش اشاره کردو با ش اریمه

 ده یبرات د ییچه خوابا یشوهرت تا بفهم  شهیپ نیبش  ای_ب اریمه

هم دستشو دوره شونم   اری سرخ شدم مه یانداختم و کم نی خجالت رفتمو کنارش نشستم سرمو پا  با
 انداختو موهامو کنار زد 

 _اوف خانوم بازم لبو شدن اریمه

 بغلم کن گمی_دارم بهت ممهتاب

اخماش توهم بود و دست   ینگاه کرد مهتاب حساب شی به مهتاب از پشت گوش دویکش یپوف ماهان
 کردیداشت به ماهان نگاه م نهیبه س

اونجاس برو   ارتی مه ییم؟دایبه گوش  یدست بزن یکن یطون ی _من کار دارم بذارمت رو پام که شماهان
 اون شهیپ
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رو پات   ادی تا ب یکنه تو که زن ندار  یخاله ترانه حسود  دیاون خودش زن داره شا ری_نخ مهتاب
 ام یدرعوض من م 

  ارمیخنده که باعث شد مه ریزد ز  یبلند یگرد شده به مهتاب نگاه کردم مامان با صدا یچشما با
بغل مهتاب و گرفتو بلندش   ریکنار گذاشتو ز لشویضعف کرده بود موبا یبخنده ماهان هم که حساب

 کرد 

 نشیماهان نشست پاهاشو تو بغلش جمع کردو سرشو چسبوند به س  هیپا یرو  یوقت مهتاب

 رم؟ یزن بگ خوادی _دلت مماهان

تو هم زن  کنهی و ماچ م کنهی م همش خالرو بغل کنهی منو بغل نم رهیگیداره زن م  اریمه  یی_نه دامهتاب
 ی شیمثل اون م  یر یبگ

  طنتیخودشو بزنه به اون راه اما ماهان و مامان با ش ار ی که باعث شد مه دمیکوب  میشونیبه پ یدست
 اوردیکم ن ار ی مه ینگامون کنن ول 

تا بهت نشون بدم ماچ   نجایا ایب  ؟بدویکشی خالتو ماچ کردم؟تو خجالت نم ی_زبون دراز من ک اریمه
 ی چ یعنی

 ر ی برو زنتو گاز بگ یر ی گ یگازم م ری_نخ مهتاب

 اعتراضم بلند شد  یصدا  اری که با حرف مه  نیتو زم رفتمی م شدمیکم داشتم از شدت خجالت آب م  کم

 شهیاالن نم  زمی_اونم به وقتش عزاریمه

 د یبابا بس کن ی_ا

 میهممون به سمتش برگشت فونیآ یصدا  دنیبا شن کهویبگه که  یز یخواست چ  مامان

 مامان؟  یهست ی_منتظر کساریمه

 یدعوت کرد  رویشما کس   کردمی _نه فکر ممامان
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رفت مامان هم حواسش رفت   فون یهمون طور که مهتابو بغل کرده بود بلند شدو به سمت آ ماهان
باعث  گرفتم که  شیسفت عضله ا  یاز بازو یشگونیبرگشتمو ن  اری ماهان همون لحظه به سمت مه یپ

 دردم گرفته بود یدر عوض من کل یحس نکرده بود ول یچ یشد فقط به سمتم برگرده انگار ه

 کشم یمن خجالت م  یگی...نمیزن یم هیحرفا چ   نی...اشعوری_ب

  

 زم؟ ی مگه دروغ گفتم عز ی_خب زنم اریمه

ماهان و  نیبگم که با باز شدن در حرفم متوقف موند گوش دادم به مکالمه ب  یز ی دوباره چ خواستم
 شناختمیکه نم یمرد

 د؟یکنامین  اری مه ی_شما آقا

 _نه من داداششون هستم ماهان

 بسته براشون آوردم  هی_

 به جاش امضا کنم؟  تونمی_مماهان

 د یلطف کن  نجاروی_بله ا

 مهتاب  بلند شد  یاز بسته شدن در صدا بعد

 بده من بازش کنم ییبدش به من بدش به من توروخدا دا یی_دامهتاب

 زم ی عز ارهیمه ییماله دا  ستی _ماله ما نماهان

گرفت که باعث شد چشماش کنجکاو بشه مهتاب هم  اریبه سمتمون اومدو پاکتو به سمت مه ماهان
 کردن ز ی شروع کرد به جست و خ اریمه یجلو عیسر

 کنم یونه من بده من بازش کنم خواهش مج یی_دامهتاب

 پاکتو به دستش داد دویهم خند اریمه
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 تا پاره نشه   یفقط آروم بازش کن ای_ب اریمه

 ینشست و مشغوله باز کردنش شد ماهان هم سرشو تو  اری مه یجلو نی زم یبا ذوق رو مهتاب
 کرد اما مامان بلند شد  شیگوش

 بخوابم   رمی م کنهیسرم درد م  کمی_مامان

  دمیکش  یبهمون زدو رفت پوف   یبخش  نانیکه لبخند اطم  میهرسه تامون به سمتش برگشت همزمان
 ده یسردردش کار دستمون م نیآخرش ا

 خاله ترانس...چه خوشگله یعکسا  نایا ی_وامهتاب

  عیسر اریو ماهان هم چشماشون گرد شده بود مه اریگرد شده به سمت مهتاب برگشتم مه یچشما با
 عکسارو از مهتاب گرفت خم شد 

 نمی _بده بباریمه

کم  شدیاز قبل گرد م شتریعکسا هرلحظه چشمام ب دنی بلند شدو به سمتمون اومد با د عیسر ماهان
ماهان با غضب و فک منقبض شده   ارویمه دمیچشمامو باال آوردم که د دنیکم تنم شروع کرد به لرز

 کنن ی دارن بهم نگاه م

 : دیبا حرص آروم غر  اریمه

 _مهتاب برو تو اتاقت اریمه

خودمو عقب  یرفت با ترس کم   دویگفتو دو یچشم ع یسر هیعصبان  یلیخ  شیدا دیکه د مهتاب
 ن یپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی دمیکش

 ستمی_به خدا اونا من ن

 ســــــــــت یفرهـــــــــــــــــاد ن نیترانه؟ا ستین فرهاد  نی_اماهان

بلند شد و روبه روم   عیدستاش فشار دادو مچاله کرد همون لحظه سر یعکسارو محکم تو  اریمه
 دستشو به سمت کمربندش بردو بازش کرد  ستادیا



 پولتو به رخم نکش 

423 
 

 باور کرده؟ یعن یمنو بزنه؟ خوادی م  یعنی نیا یوحشت بهش نگاه کردم وا با

   ستیدر توانم ن گهید  یکی  نی_تحمل ااریمه

که به کمرم زد  یبگم که با ضربه ا یز یخواستم چ چوندی که باز شد محکم دور دستش پ کمربندش
 باال بره غم یج یباعث شد صدا

خودم جمع شده بودمو  یچون تو کنهیکار م  یداره چ  دمشیدیهرچند نم  کردینم  یکار  چیه ماهان
  میکه زندگ یز ی من چ دهیجد بتیبود مص  نیو ا رهیگیاصال نم  روایمه  یجلو دمیدیم یول  زدمیم  غیج
 برعکس شد   یاز همون لحظه عوض شد همه چ قایدق

آره؟اون  یناموس بود یمردک ب  نیبا ا  گذرمیازت نم   یهست ی_بهت گفته بودم بفهمم با کس اریمه
  گذرمیبارو ازت نم  نی...ایشناسینم  رویکس  ویگناه یب یگ یم یخور یبالرو سرت آورده؟بعد قسم م نیا
 کشمت ترانـــــــــــــــــــــــــــه یم

 ......................... 

 کتکم نزنه نیاز ا شتریجلومو گرفت تا ب  تایاما ب دمیبه سمتش دو   عیبه سمت در رفت سر نکهیهم

بزن فقط به   ییخوای...رحم کن...هرچه قدر مارینرو مه کنه ی _نرو توروخدا نرو...داداشم بفهمه سکته م
 نرفتم رونی بارم با فرهاد ب  هیمن  خورمینگو...قسم م یز یداداشم چ

بودو چشماشو با    نیبرده بود ماهان سرش پا  زیرفت که دوباره به سمتم خ اریبه سمت مه  بهزاد
 کرد ی دورم م اریاز مه یکردو کم یهم داشت منو آروم م  تایهم بسته بود ب یحرص رو

هان؟چه  ی دروغ بگ یی خواینه؟چه قدر م یندیبی نم ست؟دهنتویکه شکوندم بس ن  ی_اون دستاریمه
داره اون   یبفهمه که چه خواهر   دیبفرستن برام؟داداشت با رنیازت عکس بگ یکردی قدر؟فکرشو نم

 دستتو گذاشتم داداشت بشکونه  یکی

خواهرشو جمع   ادیبهش بگو ب  کننی االن آزادش م نیبه بازپرسش هم  ینامرو بد تی _اون رضاماهان
 م یکنه ما نتونست

 داد زدم  کردمیم هیداشتم گر کهی منو محکم گرفت درحال  تایبردم اما ب زی سمت ماهان خ به
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 یآررره؟اسم خودتو گذاشت یدیم  تیرضا یتو زندان باشه االن دار  یگذاشت نهمهیا ی_خفه شو عوض
 مرد؟

 بهش نگاه بکنه  یباعث شد بهزاد با نگران  مبل بلند شد که یاز رو ماهان

از دهنت در   یشرکتم جلوم هرچ  یمرد بودم که اون لحظه که تو یبار حق باتوهه زمان نی_اماهان
  یشیم کیبه داداشم نزد یدار   دمیفهم  یمرد بودم که وقت یزمان   کردمی ناکارت م زدمی م یاومد گفت

به   پامکه اونقدر زده بودمش که به خاطرتو  دمید یعکساتو با کس یمرد بودم که وقت یدارت بزنم زمان
 نکردم  تیکار چیدادگاه باز بشه ه

 تو صورتم   دیدستش باال رفتو محکم کوب ادی بهزاد خواست جلو ب نکهی هم ستادیروم ا روبه

 احمق  یکنی کار م ی_چ بهزاد

 ش ی_ولش کن ماهان کشتتایب

 ف کردمتو شکمم که از دردش ضع دیپاشو عقب بردو محکم کوب  ماهان

از   یپس بذار به خاطر آبرو میکنی ما هرزه وارد خونوادمون نم یزن داداشم بش  ستی_قرار که ن ماهان
 دااااااااااااااااااارم رتی غ یمردم تا بفهم  یکتکت بزنم تا بفهم کمی دست رفتمون 

 ...................... 

 فت ی_راه ب اریمه

  اریپاکش کردم مه یاما به آروم  شدن یم ری سراز از قبل شتریبغض بهش نگاه کردم اشکام هرلحظه ب با
نبود که  یز یاون چ تی واقع یحق داشت ول   خورهیحالش ازم بهم م  گفتیم  کردی بهم نگاه نم گهید

 کردن یفکر م  ناینبود که ا یز ی اون چ تیواقع یعکسا بود حت  یتو

 کنن یسنگ سارم م  اریمه  ریپس بگ  تتوی_شکا

 زدو بهم نگاه کرد یپوزخند اریمه

 ارم یبالرو سرت م نیکه ا میاز همونا  یک ی_من از خدامه چون خودم اریمه
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 شدن ریسراز یا گهیاز هروقت د شتر یب  اشکام

 کنهیاما داداشم دق م گم ی_به خاطر خودم نم

 د یخوایگفت؟هرطور که خودتون م یکه چ ید ی_نگران داداشت نباش اونم موافقه شناریمه

وارد اتاق   میاشک  یانداختمو با چشما نی هم فشار دادم سرمو پا یازش گرفتمو لبامو رو نگاهمو
 شدم  یقاض

کرده بود اما فرهاد گمو گور بودو اصال   تی کرده بود نه تنها از من از فرهاد هم شکا تیازم شکا اریمه
منو به  شدی م  داشیاگه فرهاد پ دادنیحکممو م گهیجلسه مون بود امروز د نی سوم نینبود ا داشیپ

  یاما هرچ زهی برکاره فرهاده تا زهرشو   کردمینبود احساس م  داشیاما نبود پ اوردنیزور به عقدش درم
حرفا هم  نی بود تازه اصال اهل ا ری مضلومو سربه ز یلیامکان نداره چون فرهاد خ دمیدیم کردمیفکر م 

 شک نداشتم  میکس چیبه ه یاز خودمونه ول کردمیکه هست احساس م   ینبود هرکس

پشت من نشست   یکس  نکهیهم بستم با احساس ا یدادگاه نشستمو چشمامو محکم رو یصندل یرو
 سامانه  دمیبه سمتش برگشتم که د

که  یافتاد به جونم طور  دیمچاله شدرو د یسرم اومده و عکسا ییبهش گفتن که چه بال یوقت سامان
 نکرد  یر کا چیه ار ی ماهان ازم جداش کردن اما مه یبهزاد و حت

اون   گهید  یحت  دیکشی م گاریس اطویح  یتو رفتی م یواشکی بود که شبا  یاونقدر کالفه و عصب اریمه
 بهش وصل بود   ژنیخونه دستگاه اکس یمرد سابق نبود مامان هم حالش بد بودو تو 

نشم  یچکس ی زن ه یحت اینشم   اریمن زن مه  نکهیهست مثل ا یحکمت هیکارا توش   نیکنم ا فکر
 آخره خطه نیا گهیکه د دونستمیچون م

 صداش زدم  ینگاه کرد به سخت گهیسمت د هی اشکام نگاهشو ازم گرفتو به  دنیبا د سامان

کدوم از اون عکسا   چیه خورمیحرفامو باور کن قسم م   ی کی اما تو  یهست یاز دستم عصبان دونمی_م
مراسم سنگسارم شرکت نکن فقط  یتو گمینم یمنصرف کن حت ارویبرو مه گمینداره نم تیواقع

 حرفامو باور کن  
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هرچند   رم ی خودم بگ یبرا  لیتا وک میپول نداشت میهممون از سره جامون بلند شد یاومدن قاض با
 نداشتم  ازی هم ن  لیوک

 د؟یدار یدفاع از خودتون چ ی_خب خانوم خاکزاد برایقاض

 گفتم:  ی نگاه کردم از سره جام بلند شدمو به سخت یسرمو باال آوردمو به قاض  دمویباال کش  موی نیب

 ی جناب قاض یچ ی_ه

برگشت که از شدت خشم دستاش   اریاخماشو توهم برده بود به سمت مه کهیهم درحال  یقاض  جناب
 مشت شده بودن  

 بگم  یز یچ ه ی خوامی_فقط اجازه م

 گفت:  شیه جدتوهمو نگا یبه سمتم برگشتو با همون اخما یقاض

 د ی_بفرمایقاض

  یتا بده م یهمراهه داداشم جون کند یسالگ  جدهیاز ه دمیکش یادیز یها یسخت  میزندگ ی_من تو
بارم پامو کج   هیاون چندسال من  یتو شدیبلکه بهشم اضافه م شدیاما نه تنها کم نم میبابامو بد یها

توش   هک  ییجلسه از آدما نیدادگاه از ا  نیاز ا یتیشکا چیبرام مهم بود من ه مینذاشتم چون پاک
  یاز مرد یهمه چ ر یاون عکسا زد ز دنیکه ادعا داشت منو دوست داره اما با د یحضور دارن از مرد

که حکممو   خوامیازتونم نم  یندارم حت  یتیشکا جیاما پشتمو ول کرد ه شهیکه داداشم محسوب م
  گهیاطرافم خوردم که دوتا سنگ د  یاز آدما یکه هست باشه چون اونقدر  یهرچ  نیبد فیتخف 

  میو ازش خبر دار میدونیباال سرم م یکه منو خدا نهیمهم ا میمن دختر پاک یجناب قاض ستین  یچیه
 اما... شمیبه ناحق مجازات م دونمیم

 دادیهم بسته بودو فشار م یبرگشتم که چشماشو محکم رو  اریسمت مه  به

بعد  یلحظه هم که شده به حرفم گوش بد هی یازت خواستم برا نکهیبخشمت ا  یکارت نم هی ی_برا
  گهیداداشت بهت پشت کنه و به پاک بودنت شک کنه از تو د یوقت  یاما قبول نکرد یقضاوت کن

   رهینم  یانتظار 
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گونم پاکش کردم کاش   یشدن اما با نفرت از رو  ریانداختم اشکام سراز نیجام نشستمو سرمو پا سره
 زدم یدلمم بهش م  ی حرفا  دیحداقل شا ینطور یماهان هم بود ا

به جرم   ینامه پزشک قانون  نی که دارن و همچن یو شواهد کنامین  یآقا تی _خب طبق شکایقاض
ثبت شده شما   نجایکه ا یا گهیداشتن رابطه با جنس مخالف با وجود داشتن نامزد و تخلفات د

 به.... دیشیخانوم خاکزاد محکوم م

 ماهان چشمام گرد شد  دنیکه با د میدره اتاق که باز شد هممون به سمت در برگشت کهوی

 _شما چه طور بدون اجازه... یقاض

در هم گفتن اما من به زور اومدم تو من برادر   یسربازه جلو کنمی م ی_من از شما عذرخواهماهان
 هستم برادرشوهر خانوم خاکزاد  یشاک

 گفت:  عیسر یل یکه ماهان خکنه  رونشی ب  تیخواست با عصبان یقاض

 ی که معلومه جناب قاض ستی ن یاون جور  زیدارم همه چ یادی _من اطالعات زماهان

 د یبه صورتش کش یدستش دست ی کی توهم دستاش مشت شدنو با اون  دیکش  یاخماشو حساب  اریمه

 ستادیا یقاض  یبه سمتمون اومد و جلو ماهان

 منم ستین یکه به خانوم خاکزاد ...  کرده فرهاد رسول  یهستم کس کنامی _من ماهان نماهان

برگشتم که   اریگرد شده سرمو باال آرودمو به ماهان نگاه کردم با همون تعجبم به سمت مه  یچشما با
 ن یپا دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی دمید

نتونستم   دمیادرم دتوجهشو به بر ی_من از همون اول خانوم خاکزادو دوست داشتم اما وقتماهان
اون عکسا هم مربوط به گذشتس من   ارمیبه عقد خودم در ب  شونویکار خواستم ا  نیتحمل کنم و با ا

 همه اون عکسا هستم انی درجر

 د؟ یحرفاتون دار  نیاثبات ا ی هم برا ی_مدرک یقاض

اون   مکنی که کردم اعتراف م  ییخودم جلو اومدم دارم به کارا  هیبا پا ؟منی_مدرک جناب قاضماهان
 ارم؟ی وقت مدرک براتون ب
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 به طبقه باال  دیخانوم خاکزادو بکشون  دیتونست ی_اون شب شما چه طور یقاض

اتاق شد به زور انداختمش تو اتاق به خاطر   کینزد نکهیکارو بکنه هم نیکردم که ا ری اج روی کی_ماهان
داداشم قبولش   گهید ادیبال سرش ب  نیا یوقت دونستمیکردم م هوششیمنو نشناسه با دستمال ب نکهیا

 لندن اما خب...  گردهیفراموش کردنش برم یو بعد برا کنهینم

دهنم گذاشته بودم  یاما دستمو جلو شدیم شتریهق هقم ب یهرلحظه صدا نیسرشو انداخت پا  بعد
 : دینشنوه سامان با غضب غر  یکس مویگر یتا صدا

 ... ی_توهه عوضسامان

 متوقف شد  یقاض  ید که با صدابر زیبه سمتش خ  کهوی بعد

 دن یکه کردنو پس م یتقاص کار  شونیآقا ا دی_نظم دادگارو بهم نزنیقاض

 فتهی ب دیاتفاق نبا نیامکان نداره ا  نینه ا نه

 به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد با  اخم گفت:  یقاض

 د؟ یکرد یپنهون کار  د؟چراینگفت یز یمدت چ نی_چرا تمام ایقاض

شد با نگاهش بهم فهموند که پشتشو  ری سراز شتریبه سمتم برگشتو با غم بهم نگاه کرد اشکام ب ماهان
 انداختم  ن یهم بستو بازش کرد سرمو پا  یرو  یچشماشو به آروم یوقت  رمیبگ

 _خانوم خاکزاد با شمام یقاض

 کفتم:  یسخت به

 نگم  یز یکرده بود که چ دمی_تهد

 درسته؟  دیآقا قرار گرفت  نیجم اشما با زور مورد تها   یعنی_پس یقاض

به نشونه آره تکون دادم که  یهم فشار دادمو سر  یهم بسته شدو بغض کردم لبامو رو یرو چشمام
 بکشه   یپوف  یباعث شد قاض 

 کنه ی م رییحکم تغ  ینطور ی_ایقاض
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 ....................... 

توسط چندتا از   نیبه خاطرهم دادیهق هق به صحنه مقابلم نگاه کردم مامان داشت جون م با
سامان هم کالفه بود اما  ادینتونسته بود ب اری مه رونیبودن بردنش ب یکه کارمند دادگستر  ییخانوما

 کردنی بودن آمادش م ده یکه براش بر یمجازات  یبود که داشتن برا یمن فقط نگام به مرد

شصت   دی با  نیاما حاال خودتو بب یدرسته جونه منو نجات داد ینطور ی؟ایکرد  نکاروین؟چرا اماها چرا
 ی ضربه شالق تحمل کن

   میکه حبسشو بخر میاما تونسته بود میشالقشو بخر می نتونست  میکرد یهرکار 

اولش  میو ما عقد کن سهیکه کرده وا یکار  هیداده بود که بهتره ماهان پا شنهادیبهمون پ  دادگاه
  هیپا یزورو اجبار وسط اومد حت هی پا یمن زنه ماهان بشم اما وقت شدیچون نم  میهردومون سرباز زد

که  یقرار بود مرد نیقبول کرد به خاطرهم لشیماهان برخالف م رهیم نیاز ا شتریآبرو من ب  نکهیا
 بشه برادرشوهرم حاال بشه شوهرم 

 آوردو بهم نگاه کرد نگاهش اونقدر معصومانه بود که داشتم جون لحظه نگاهشو باال هی یبرا ماهان
  یخودمو با صندل  یکه ازم گرفت باعث شد به سخت یپوزخند کنج لبش و نگاه سرد دنیبا د دادمیم

 رم یها بگ

 نمش ی بب تونستمیبود م نمونیکه ب یا شهیش وار ید قیاتاق بود اما من از طر هی یتو ماهان

منم همزمان   غیج یکه جونمو نجات داده بود فرود اومد صدا یتنه مرد یکه باال رفت و رو  شالق
هم فشار دادو   یهم بستو لباشو رو یباهاش باال رفت اما درعوض ماهان فقط چشماشو محکم رو

 نگفت   یز یچ

م  که خورد خواستم برم مانع بشم اما همون لحظه بازوها یبه سمتم اومد ضربه بعد عیسر سامان
که نتونستم به سمت در   دیتوسط سامان محکم گرفته شد اونقدر سفت فشارش دادو منو عقب کش

 برم 

 ...ولم کن کشنشی...دارن می_ولم کن لعنت
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  افهیق دمید  یچند ضربه شده بود اما وقت دونمینموند نم   یزجه زدم که احساس کردم برام رمق  اونقدر
باشم به خاطر    دنشیشاهد زجر کش نیاز ا شترینتونستم ب گهینم  یز یسرخ شده و چ یماهان حساب

 سامان ول شدم  یدستا یرمق تو  یب نیهم

 ................... 

بکنم به سمت اتاقم رفتمو درو باز کردم اصال حوصله روشن کردن المپ  یبه ماهان نگاه نکهیا بدون
  نهیع میزندگ نهیباشه ع   کیهمه جا تار خواستمیبه روشن کردنش نبود م یاز یاتاقمم نداشتم هرچند ن 

 بختم نهیع  یحت ندمیآ

به   زنموی ورق م یگذشته ها افتادم وقت ادهیخودم جمع شدم دوباره  یتو دمویتخت دراز کش یرو
به خاطر غرور به   میشیبار مجبور م هیتوهم گره خورده   یوسط همه چ نیکه ا  نمیب یم  گردمیعقب برم

  کهویبعد  لمونهیکه برخالف م میر یبگ  یماتیبه خاطر طرف مقابلمون تصم   یکیخاطر حفظ حرمت اون 
 کنه    رییتغ  یباز همه چ

به من نشون   یخوش یرو گهید ار یهرچند مه گمیم اریبود به خاطر وجود مهمنو ماهان اشتباه  ازدواج
   نیهم  زدیفقط م کردی نگامم نم  یحت دادینم

  میزنو شوهر شد مویمنو ماهان به عقد  هم دراومد یوقت  شهیهم یبرگرده لندن اونم برا اریبود مه قرار
تا منو   رهی برعهده بگ رویحرف زده که همه چ  اریماهان با مه  نکهیکرد ا فیبرام تعر روی بهزاد همه چ

و    تایو بعدها ب نساما یماهان و حت ادیز یاما با اصرارا کنهی مخالفت م اریسنگسار نکنن اولش مه
 بود  یصحنه ساز  هیاون روز فقط  یهمه چ نی به خاطرهم شهیم یبهزاد راض

نگام   یبه راحت یحت گهیکه د یبود ماهان  خی ماهان از جنس  هیماهان گذشته ها نبود  گهید ماهان
  یفقط از وقت کردی بهم توجه نم یحت  شدیبرام ارزش قائل نم زدی با لطافت صدا نم ادیاسممو ز کردینم

اجازه نداده بود دست روم بلند کنه هرچند خودش   یدفعه تا حاال به کس  نیکه زنش شدم به جز ا
 اومد  یاز خجالتم در م  یحساب 

به نشونه تاسف براش تکون   یسر  شی لیبه واسطه فام شناختنیر ماهانو مکه پد ییکسا یوقت
 نی و حرص نگاهشو پا ی اما ماهان فقط با شرمندگ دهیبع یکه از پسر حاج  گفتنیم دادنویم
 اعتبارشون یرفت حت شونیخونوادگ یآبرو  یحساب نداخت یم
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 _ترانه  ماهان

 گفتم:  عی سر یل یاتاقو روشن کنه که خ سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم خواست المپ یخستگ با

 کارو نکن  نی_نه ا

داد که باعث   هیبه گوشه درگاه در تک  نهی با اخم بهم نگاه کرد دست به س دویدستشو عقب کش ماهان
 حرکتش دلم براش ضعف بره نیا دنیشد با د

 م؟ یکوفت کن یدرست کن یز یچ هی یبلند ش ییخوای _نمماهان

 ؟ یداد ریگ  ستیحاال که امشب من حالم خوب ن یر یگی_تو که همش از رستوران غذا م

 که همون لحظه  صداش زدم  رونی خواست بره ب  دیکش یپوف ماهان

 _ماهان

 تخت نشستم یاز سره جام بلند شدمو رو نیاما به سمتم برنگشت به خاطرهم ستادیا ماهان

 کارت دارم  نیبش  نجایا ای_ب

 کار دارم _حرفتو بزنماهان

 ماهان  ای ...بیکار ندار  یک ی _تو که همش کار دار 

  هینشست اما بهم نگاه کرد منم فقط با  یلبه تخت با کالفگ یبه سمتم اومد رو دویکش یپوف ماهان
 دلم قربون صدقش رفتم  یرخ جذابش نگاه کردمو تو   میلبخند محو به ن

وقت   چی که من ه فهممی پشتم در اومده بود عاشقش شده بودم حاال م یکه اون طور  یاون روز  از
اون سامانو ازاد کنم  قیبتونم از طر نکهینبودم فقط بهش عادت کرده بودم و به خاطر ا اریعاشق مه 

  همهرو محبت ب یلیآخه خ   کردمی م دایگرفتم باهاش باشم هرچند داشتم کم کم بهش عالقه پ میتصم
 بود  نیبه خاطرهم کردیتوجه مبهم  یلییخ  ختیری پام م
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  مونیزندگ یاما هنوز آثارش رو  گذشتیاتفاقات م نیکه از همه ا شدیم یسال  هی بای گفت تقر شهیم
اما از درون مرده بودم که هربار   کردمی و حرکت م دمیکشی که فقط نفس م شدیم  یسال هیتازه تازه بود 

 شدمیدخترونه خودم آروم م یماهان  و فکرا  دنیبا د

 من برم  یبزن  یندار  ی_حرفماهان

 گفتم:  یزدمو با لحن آروم یم یمال لبخند

 یسنگ صبور من بود شهیگفتن نداشته باشم تو هم  یبرا ی من حرف یتو باش یوقت شهی_مگه م
 شاهزاده من  

 ... نیمن حالو حوصله ا نی_بب ماهان

تم که باعث شد به سمتم برگرده دستمو آروم  لباش گذاش یدستمو رو یسمتش رفتمو به آروم به
مثل   یکامل برش داشتم دستمو به سمت موهاش بردمو به آروم  زنهی نم یحرف  دمیبرداشتم که د

که شصت   یی جا قایپشتش دق یبردمش باال و کجش کردم بعد آروم دستمو بردم گذاشتم رو  شهیهم
 و به خاطر کار نکرده خورده بود   یگناه یب یاز رو  ونمضربه شالق ا 

مسخره هم  دیشا  یحت کنهیکس باور نم چیه سمیخودمو تورو بنو  یروز داستان زندگ هی_من اگه 
  یاالن چه حس نکهیمهم احساسات خودمه ا ستیمهم ن  نایا یامکان داره ول یبکنه بگه آخه چه طور 

دست تو بهش   نکهیکه با وجود ا یکن یزندگ یبرات سخته که کناره زن یلی خ دونمیبهت دارم...م
اما ازت   یروز ازش عمو بش  هیکه قرار بود  یباش یبرات سخته با دختر  دونمیاما دختر نباشه م ردهنخو

از   خوامینم  یبزنم حت یتکرار  یحرفا   خوامینم یاالن بد ویسال بهم نداد نهمهیکه ا یاجازه ا خوامیم
 بهت بگم  یز یچ هی خوامیخودم دفاع کنم فقط م 

 اره ینگاهشو به سمتم ب  یتر شدم که باعث شد به آروم کی نزد کمی  بهش

همشون  یدیکشی پولتو به رخم م یاومد یکه م یمنو تو همه اون حرکات یها  یلج و لجباز  نی_ا
و   چیهمه پ  نیبا ا  رهیگیم  نویاون ماش یکه جلو یاون شب دختر  کردی فکرشو م  ی...کنیعاقبتش شد ا

 بشه که پشت فرمون نشسته بود  یزنه کس یو سخت  یو بلند  یتاب و پست
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  یآروم رو کنهینم  یکار  دمید یتر شدمو دستمو دور گردنش انداختم وقت  ک یبهش نزد  یآروم به
زدم اما  یناخواسته لبخند  نهیتخت بش یبچرخه و کامل رو یپاهاش نشستم که باعث شد اونم کم

 بود  نی اون نگاهش پا

 ادامه دادم  یشدمو به نرم رهیخ  شی آب یچشما یبه سمت صورتش بردمو باالش آوردم تو دستمو

و احساساتتو بهم   یاومد یاگر جلو م یکرد اگر خودخواه نبود ای هات چ یلجباز  ن ی_مرد لجبازم بب
افتاد تو   یاتفاقا نم نیدوم از اک چیه گهیکه دوست دارم اونوقت د کردمی منم بهت اعتراف م یگفتیم

قضاوتم نکن پولتو به رخم نکش   دیمورد دو قانون جد نیا یتو یحت یمنو قضاوت کرد شهیهم
 ن یهم

باعث   خوردمیکه م ینبود تحملش کردم چون هر ضربه ا یز ی که خوردم چ ییاون شالقا ی_درداماهان
چرا   دونمیمانع بشه رو نجات دادم نم  ادویکه ب  کردیم یکار  زدویکه جلوم داشت زجه م یدختر  شدیم

 هدوباره به سراغم اومده بودو ب میمیقد یاون حسا نکهیبه خاطر ا دیبشه شا تی زیچ خواستمینم
 حرمت اونا جلو اومدم 

 ن یپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  کی بهت نزدازم نخواه  یستیمثل ترانه سابق برام ن گهی د خوامیمثل سابق نم  گهی_من تورو دماهان
 ازم نخواه  یچیبهت محبت کنم ه ایبشم نخواه بهت توجه کنم 

 هم بستم  یچشمامو رو تی سرمو روش گذاشتمو با امن دمویشونشو بوس یرو  یآروم به

  طیهمه شرا  یتو کنهیآرومم م ادویتو و خاطرات گذشتمون م ادهیافتم  یم  هامیتنها  ادهی  ی_هنوز وقت
  اریمه یکرد یگناهم و کار  یب یکه باور کرد یبود یتو کس یو درکم کرد یتو کنارم بود گمیسخت زند
 یاما کرد ینزنه ازت انتظار داشتم اون عکسارو باور نکن یب یهم بهم آس

 باز... رویمیقد یحرفا  ی_تمومش کن ترانه بازم دار ماهان

  گذرهیاصطالح مشترکمون مبه  یسال از زندگ هی شهیداده م لی _ششش ماهانم ششش فردا سال تحو
 برات سخته اما من... دونمیم

 تونم ی_نمماهان
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 پسم زد بلند شدو به سمت در رفت با بغض گفتم:  یبه آروم  ماهان

دوست   نیهمه ا یروز  هیگناهم  یکه من ب  یفهم ی م یبر یم یپ  قتیکه به حق رسهی م یروز  هی_
بدونم اون  خوادیفقط دلم م یباور مکن فهمونمو یبهت م  میمستق  ریو غ میکه به صورت مستق ییدارما

 م یهست یگاهیچه جا یو هردومون تو ییروز من کجام تو کجا

 خودم جمع شدمو بغض کردم  یتو یبسته شدن در به آروم با

  ؟شششیو ضعف از خودت نشون بد  یز یاشک بر یتو ه یبانو بغضاتو سربسته نگه دار تا ک  ششش
پس آروم باش بانو آروم باش تو   یتر  نیحداقل سنگ ینطور یونه ابم یبانو بذار بغضات سربسته باق

  شیزندگ   یتو یطوفان چیکه خدارو داشته باشه از ه ینباش کس   یچیپس نگران ه یخدارو دار 
 دوباره یاهینه س شهیکمونه ظاهر م نیرنگ نیا اهی س یکه پشت ابرا دونهیم نچو ترسهینم

 .................... 

 ماهان  رم ی_من م

 کردم  یغلط هیبابا من  یا ستی ن یاز ی_گفتم نماهان

 گفتم: دمویخند یتخس  با

 کنم ی همونو برات درست م نهی ع گردمیبرم یزود رمی من م ری _نخ

هم انداخت که باعث شد بخندمو گونشو بوس کنم که چشم غره  یپاشو رو دویکش  یکالفه پوف ماهان
 بهم بره  یا

 تو باشم  نهیمنم ع  شهینم لیدل  یدوسم ندار  ه؟توی_چ

اومدم  رونیب  یسره جام بلند شدمو با سرعت برق به سمت اتاقم رفتمو لباسامو عوض کردم وقت از
 بهم کردو با اخم گفت:   ینگاه میماهان ن

 ترانه ی_زود برگردماهان

 گه ی_چشم قربان امر د
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 ی_بازم زود برگرد ماهان

 برداشتم   نشویماش چ یو سوئکردم یا خنده

 رم یشما م نی _چشم با ماش

  رونتیب ی و با اردنگ  یفت یترم ب ن یترانه خدا سرشاهده اگه ا  نی؟ببی_تو مگه فردا امتحان ندار ماهان
 ی اصرار کنم که اجازه بدن بمون امیکنن عمرا بازم ب 

 ام یم  خرمشی م رمی م عی_نگران نباش امتحانمو خوندم سر

 ی باش  نمی خب برو مراقب ماش یل ی_خماهان

توهم برد به   شتریمقابلش انداختم که اخماشو ب یعسل زیرو م   چویسوئ یسمتش رفتم و با لوند به
 توهم گره بخوره شتریابروهاش ب نیمبل خم شدم که باعث شد اخم ب یسمتش رفتمو رو

 _مراقب خودم نباشم؟ 

 ست ی_به من مربوط ن ماهان

 ه نامته سند منم به نامته همون طور که سند تو به نام منهب نی_همون طور که سند اون ماش

 بهم کرد   یسرد یول  ینگاهشو باال آوردو نگاه عصب  ماهان

 ... ای یر ی_مماهان

 کنم؟  رونتی ب  ایداد بزنم؟ ای بزنم؟  ای؟یچ ای_

 کردم دختره... رونی_من چندبار تاحاال تورو ب ماهان

 ؟ یدوست داشتن ایشعور؟ی؟احمق؟ب ی؟عوضی_دختره چ

 آروم گفتم:  دموی گونشو بوس یصورتشو بازم رو یشدم رو خم

  رونی ب رهی و من زنت االنم خانومتون م یمنم نخوام تو شوهرم  شهینم لیدل یول ییخوای _درسته تو نم
 برات درست کنه  یدیاالن د کهیو بخره تا از همون   کیک  لیتا وسا
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 گفتم:  یبرداشتمو با لحن منظور دار   چویسوئ

 مراقبش باشه اما من دونفر هستن که از دور هوامو دارن ستین یهستم چون کس نتی_مراقب ماش 

 نگاهشو به سمتم آورد اما من با شرارت ادامه دادم:   تیبا عصبان  ماهان

 آقامه  شی خدامه دوم شی کی_

  نیگرم درسته ا یلیدلم گرم بود خ  یود ولرفتم خندم گرفته ب یازش گرفتمو به سمت در خروج  نگامو
مردم   نکهیبرام مهم نبود هم  یبرم ول  ییجا تونستمینم گهیبودمو د یخونه زندون یمدت من همش تو

 بود  یحضور داشت برام کاف   میخونه و زندگ  یکنارم بودو تو

  کیماهان نگاهش به ک یپخش شد وقت  غاتیتبل امیپ کهو یکه  میدیدیم لمیف میماهان داشت همراهه
گرفتم  میتصم  نیرو شد که حواسش نبود بروزشم داد به خاطرهم  روی افتاد دلو رودش چنان ز ایشکالت 

 درست کنم  کی تا براش ک رمی خرت و پرت بگ یسر  هیو  کی برم پودر ک

فشار داد که  موتویر شدمیم کینزد یشدمو روشنش کردم همون طور که آروم به در برق نمی ماش سوار
 اعث شد در باز بشه ب

 رفتم فرمونو چرخوندمو به سمت فروشگاه حرکت کردم رونی در که ب از

 یمرد یخوشحال بودم چون قرار بود برا یل یخ  دمیگنج ی داشتم که تو پوست خودم نم  جانی ه اونقدر
 کنم یکه از اعماق قلبم عاشقش بودم آشپز 

به  نی به خاطرهم  دیدرآوردم احساس کردم لرز بمیاز تو ج  لمویاومدم موبا رونی فروشگاه که ب از
 ماهانه  دمیصفحش نگاه کردم که د

 زدمو تماسو برقرار کردم  یلبخند یچرا برنگشت گهیحتما االن م پوف

 _جانم ماهانم

 گفت:  یگرم بود اون با لحن سرد یلیبرخالف لحن من که خ ماهان

 ؟ یچرا برنگشت یخونه باش  دی_االن باماهان
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  یم کیتراف  یمطمئنم دوباره تو یول  گردمیافتادم دارم برم نیسنگ یل یخ کی تراف  هی یتو دی_ببخش
 افتم 

اونور   نمیبرگشتم تا ازش عبور کنم آخه ماش   ابونیبا گوشم عوض کردمو به سمت خ   دامویخر سهیک
 بود  ابونیخ

 خونه   یزودتر برگرد دیبا ستین میحال  کی من تراف نی_بب ماهان

 : دمیغر شدمیگرفتمو همون طور که ازش رد م ابونیلحظه حواسمو از خ هی یبرا  دمیکش یپوف

چه  کیوضع تراف  نیمن با ا یار ی کتکت بزنم چرا بهانه م خوادیخب بگو دلم م  یزنی_چرا حرف زور م
 زود...  یطور 

اومد برگشتم تا اومدم   یکه به سرعت به سمتم م  ینیبوق ممتد به سمت ماش  یصدا دنیبا شن  کهوی
 گهیگوشه درد سرم د هیتو کل بدنم پخش شد و جز پرت شدنم به  یدرد وحشتناک امیبه خودم ب 

 دم ینفهم  یز یچ

 ................... 

 )ماهان( 

  یم کیتراف  یمطمئنم دوباره تو یول  گردمیافتادم دارم برم نی سنگ یلیخ  کیتراف  هی یتو دی_ببخش 
 افتم 

  دهیازش دروغ شن یهم فشار دادم اونقدر  یچشمامو با حرص رو دمویتو موهام کش یدست کالفه
بره به   رونی ب  ییتنها گهیاومد د ی خوشم نم میبهش اعتماد کنم از طرف تونستمینم  یبودم که به راحت 

 گفتم:  عیبترسونمش سر کمیکه بتونم  یبا لحن نیخاطرهم

 خونه   یزودتر برگرد دیبا ستین میحال  کی من تراف نی_بب ماهان

 : د یمکث کرد اما با حرص غر کمی ترانه

چه  کیوضع تراف  نیمن با ا یار ی کتکت بزنم چرا بهانه م خوادیخب بگو دلم م  یزنی_چرا حرف زور م
 زود...  یطور 
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 هی یبرا  نیپا  ختیر یبد دلم هور  یل یخ یصداها  دمویتلفن شن یکه تو ی بوق بلند یصدا  کهوی
 شد   لحظه احساس کردم ارتباطم باهاش قطع

 _الو ترانه؟ 

  یچ یعن ینگاه کردم  لمینگران شده بودم تماسم قطع شده بود به صفحه موبا نقدریچرا ا دونمینم
 بود؟ یبرخورد چ  یبوقو اون صداها یشده؟صدا

من اونو به   فتهی براش ب یاتفاق بد خوامی نم کردمیچرا احساس م دونمیقلبم باالتر رفت نم ضربان
 نقشه به دست آورده بودم اون وقت...  یبا کل یسخت

  یدوباره نگام سرد شدو نقاب ب ن یکه با منو داداشم کرده بود افتادم به خاطرهم  ییکارا ادهی  کهوی
 به صورتم زدم   مویال یخ

نگران   میاز طرف فتادهی ن ینگران باشم اتفاق  دیدادم نبا ونیزی دادمو توجهمو به تلو هیمبل تک  یپشت به
 ماهر شده بود   ی لیخ  نبودم شمیرانندگ

خاطراتش برام   شدیم یافتاد خاطرات گذشته برام تداع یزردم م سی که چشمم به جنس هروقت
مدنظرم نبود   یا گهید نی خواستم بفروشمش ماش نینبود به خاطرهم یبود اما دوست داشتن  نیریش

  نکهیاما هم  دمیخریم گهید یکی رفتمی بعدا م دیبود شا یهم که داشتم کاف یرنگ یمشک  یهمون آکورا
گشتم    یروز هرچ  هی نکهیبار نرفتم تا ا ریازم التماس کرد اما من ز یمخالفت کرد حت دیترانه فهم 

 شدم که نفروشمش  یراض نی کرده به خاطرهم  مشیخانوم قا  دمینکردم که فهم دایپ چشوی سوئپ

با آکورا هرچند   رشتیاما من ب  رفتی م رونی ب  سیبا جنس  رفتیم رونیترانه هروقت که ب  نیخاطرهم به
کوچولو چون  یدایخر یبه زور دوبار اونم برا  ایبار  هی دیماه بگم شا  هی یتو رفتینم  رونی ب  ادمیترانه ز

 کردم ی م دارویخودم همه خر

افتاده  یواقعا اتفاق بد کردمیاحساس م دادیبد م یسرم اکو شد دلم گواه ی*" دوباره اون صداها تو
 ی چ  دونستمیاما نم
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بار   نیبه وهلل ا کشمیم رویلعنت  نیخونه راه رفتم من ا  یتو یعصب  دمویموهام کش یتو یدست کالفه
   ذارم یزندش نم

  نیکار کنم اولش با ا یچ  نباریا فهممی آوردم م رونیب رمویکمدم زنج  یبردمو از تو  زیسمت اتاقم خ به
  دیکه هرز بپره با  یکارو کردم زن نیبهم بگه چرا ا تونهینم چکسمیه کنمیبعد خفش م  زنمشی م یکل
 ادی بال سرش ب نیا

از ساعت پنج عصر رفته بود اما هنوز   یشده بودو ساعت نه شب بود اون لعنت کیتار یحساب  هوا
 ازش بگذرم   نباریاگه ا ستمیمرد ن دادیجواب نم زدمیزنگ م  میبرنگشته بود هرچ

به    تیزنگ خورد با عصبان  لمیموبا کهو یکه  کردمی م یط داشتم با حرص طول و عرض خونرو نطوریهم
 شرکت باشه    یاز بچه ها دیاولش خواستم جواب ندم اما شا بسی شماره غر هی دمیسمتش رفتم که د

 پنهون کنم  تمویکردم خونسرد باشم و عصبان یبه سمت تماس بردمو برقرارش کردم سع دستمو

 د ی_بفرما

  شمی مزاحمتون م مارستانی من از ب نی_سالم خوب 

 چرا؟فکر  کنم اشتباه گرفته مارستانیگرد شد ب چشمام

  رهیروبه روم خ واریکه زد ماتومبهوت به د یحرف دنی که با شن یبهش بگم که اشتباه گرفت  خواستم
 شدم 

 مشیفروشکاه)...(منو همسرم رسوند ی)...( جلوابودن یخ  ی_خانومتون امروز تصادف کردن تو
کارتشو دراوردمو  میس نیبه خاطرهم  میروشنش کن  میتونستیشکسته و نم  شی گوش مارستانیب

 شده بود گرفتم  ویگشتم و شماره شمارو که با کلمه "آقام" س نشی مخاط یخودم تو یانداختم رو گوش 

تمام   یعنی که تصادف کرده بود؟ ی چ یعن ی دادمیگوش م زدیکه برام حرف م  یداشتم به زن  یناباور  با
 کردم ی دربارش اشتباه فکر ممدت داشتم  نیا
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 _الو آقا؟ 

 مارستان؟ ی_کدوم ب 

 ..... مارستانی_ب

 رسونم یممنون من االن خودمو م یل یخب خ یل ی_خ

  لمیبه سمت اتاقم رفتم تند تند لباسامو عوض کردمو بعد از برداشتن موبا عیاز دستم افتادو سر ریزنج 
 رون یو با سرعت از خونه زدم ب دمیدو نمیبه سمت ماش

ترانه برام   نقدری ا کهوی چرا  دونمینم دمیکش یم ییال نایماش نیو ب  روندمیم ابونیخ  یسرعت باال تو با
 برام مهم نبود  گهید مهم شد هرچند ترانه مهم بود اما بعد از اون عکسا

ترانرو سنگسار کنن   شهیکرده باعث م میتنظ  اریکه مه ینامه ا تی که با اون شکا دمیفهم  یوقت
حکمم   دونستمیو گرفتم م میتصم  نیا نکهیمدت همش با خودم فکر کردم تا ا هی ارمینتونستم دووم ب 

 داشمکه به خاطر دا ینه از درد شالق از ازدواج با دختر  دمیترسیبا ترانس م  یشالق و ازدواج زور 
 اما حاال قرار بود باز زنم بشه  دمیپسش زدمو خودمو عقب کش

 هیاز عکس العمل داداشم نگران بودم اما  یحت مونیخونوادگ یمردم از قلب مادرم از آبرو یحرفا از
 ود اونم نجات جون ترانه ب کردی کار مصر م نیا  یبدجور منو رو یز یچ

شدم به سمت   مارستانیوارد ب  یرفتم وقت شیتوقف کردمو به سمت در ورود مارستانیب یجلو
 که اونور بود نگاه کردم  یاطالعات رفتمو به پرستار 

 االن کجاس؟  نجایخانوم که امروز تصادف کردن و آوردن ا هیخانوم  دی_ببخش

 با ناز گفت:   کردی م یداشت عشوه گر  ی که چشمش به من افتاده بود حساب  پرستاره

 سرچ کنم   تی سا یتو دی_صبر کن 

  یسبک یدخترا  نیهمچ هیبه  ادیاومد ز ینشست رومو ازش گرفتم خوشم نم  وترشیپشت کامپ بعد
سرچ کردنو جواب  هی یهمه ناز برا نیبراشون نمونده بود آخه ا  یغرور  چیکه ه  یینگاه کنم دخترا

 دادن؟اه اه اه حالم بهم خورد 
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 چون...  ستیاسمشم معلوم ن نجایکه ساعت شش منتقلش کردن ا یمصدوم تصادف ضیمر هی_

 خودشه االن کجاس  دونمی_م

 نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد دختره

 هستن ویس یآ ی_طبقه باال دست راست تو

 گرد شده بهش نگاه کردم   یچشما با

 و؟ یس ی_آ

 زنوشوهر هم آوردنش  هیگزارش شده  می_بله حالشون وخ

 دمویموهام کش یتو یبه سمت آسانسور رفتمو سوار شدم طبقه دومو فشار دادم کالفه دست عیسر
 بابا   یلب تلفظ کردم همش باعث دردسره ا ری ز یلعنت

اون  نهیمن شد ع  ریتقص  ییجورا هیپس  رونیافتاده که اون به خاطر من رفته بود ب نیا ادهی  کهوی
  یم  رونیخم شده بودو داشت چرخ گوشتو ب   الیوسا ریز  شونیانبار یدفعه که به خاطر من تا کمر تو

 افتاد؟  یاتفاق م نیکنارش بودم ا نبارم یاگه ا یعنی دیکش

آقا اون طرف بود که باعث شد   هی نباریعات رفتم که ااومدمو به سمت اطال رونی که باز شد ازش ب در
 دلم خدارو شکر کنم یتو

 االن کجاست؟  نجایرو منتقل کردن ا یخانوم تصادف هیآقا ساعت شش امروز  دی_ببخش

 _آقا 

کامل به سمتش  یخانوم چادر   هی دنیبرام آشنا بود برگشتم که با د کمیکه صداش  یسمت زن به
 برگشتم

 _بله؟

 _فکر کنم امروز با شما تماس گرفتم درسته؟

 خورد شده ترانرو به سمت گرفتو گفت:   لیموبا فشی تو ک از
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 ماله خانومتونه درسته؟ نی_ا

 از دستش گرفتمو گفتم:  لویموبا

 _بله ماله خودشه 

 مدهویهرچند فعال دکتر باال سرش ن  ست یخوب ن کمی_خانومتون اونجان حالشون 

شده بود نگاه  یچ یترانه که سرو دستش باند پ  دنیکه اشاره کرده بود رفتم که با د یبه سمت عیسر
هم کنار دستش بودو   گهید یآقا هیباعث شد به سمتش برگردم   دمیمردو که شن هی هیگر یکردم صدا

 دادیم  شیداشت دلدار

  یچ رهی بدرک اگه بم نایور کنم...اج  یاز کدوم گور  هیمن پول د زم؟آخهیتو سرم بر ی_حاال من چه خاک 
 خدا  یکار کنم؟ا

که بهم زنگ زده  یکردن همون خانم  هیصورتش گرفت و شروع کرد به گر یدوباره دستشو جلو  بعد
 رفت معلوم بود شوهرشه دادیم  شیکه داشت دلدار ییبود به سمت آقا

به شوهرش گفت که باعث شد شوهرش بهم نگاه بکنه منم رومو ازشون گرفتمو به   یزنه چ دونمینم
 که سرم اومده بود فکر کردم  یدیمکافات جد

 رم یم یاخر عمر از عذاب وجدان م ؟تایچ فتهی براش ب  یخدا اگه اتفاق یکار کنم؟ا یمن چ حاال

 نبود  ابونیبه خ_آقا...به خدا من از عمد به خانومتون نزدم... خودشون اصال حواسشون 

اما  حاال اشکاشو پاک کرده بودو فقط داشت با التماس   کردی م هیکه داشت گر  یسمت همون مرد به
 نداره   یاوضاع جالب ادینگاه کردم از سرو وضعش معلوم بود که ز زدی باهام حرف م

 آقا  دیرحم کن  دمشیقرضو قله خر ینداره با کل   مهیب  نممی_به خدا ماش 

ازش   دی فرو کردم چرا انتظار داشت چون سرو وضعم خوبه با بامی ج یمو توازش گرفتمو دست  رومو
 بگذرم؟زده زنمو ناکار  کرده حاال... 

 ...زنم چه بامزه ینشون داد یخود  هیزنم؟ترانه زنته؟پوف چه عجب باالخره بعد از مدتها  نمیبب سایوا
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 به زنه من   دینه شما زد ایداره  مهی ب  نتونیکه ماش شهیبه من مربوط نم نشی_ا

 کرد یبهم نگاه م یسمتش برگشتم که داشت با نگران  به

فعال که اوضاعشو   ادیتا دکتر ب می کن یصبر م   یکنی ناکار م گروید یکی  دیزنی بار من ازتون بگذرم م نی_ا
 زنم ی م شی جا آت هی نتوی وگرنه خودتو ماش ادیسرش ن  ییبرو خداتو دعا کن که بال ین یبیم

داشت ازش خوشم  یشونم گذاشت چهره مهربون  یرو  یاون خانومه به سمتمون اومدو دست شوهره
 اومد

داره که  ضی زنه مر هیآقا  نیبوده ا  یخانومتون حواسش به تلفنش بوده اتفاق د یکن ی_آقا شما بزرگوار 
خدا هم زنتو سالم بهت   شاهللی حامله هم هست بهش رحم کن و ازش بگذر ا  مارستانهیرو تخت ب

 گردونه یبرم

نکردم محال بود   یبه سمت ترانه برگشتم بهشون پشت کردمو توجه دمیموهام کش یتو یدست کالفه
و ننه من  یو زار  هیبعد با گر  کننیدلشون بخواد م ی گرفتن هر غلط  ادیازش بگذرم  یراحت نیبه ا
 جلوه بدن  گهیجور د هی  زویهمه چ یباز  بیغر

 دم یآقا نم نیبه ا تی حاله خانومم روشن نشه من رضا فی_من حرف خودمو زدم تا تکل

 دستاش گذاشت  نیرفتو دوباره نشست و بعد سرشو ب شی به سمت صندل مرده

هم بهش وصل بود ناخواسته   روگرامیاسپ  یترانه نگاه کردم دستگاه تنفس بهش وصل بود حت به
که داخل   یبه شلنگ  دمیپر از غم شد آروم وارد اتاقش شدمو به سمتش رفتم باال سرش که رسچشمام 

 بودم افتاد دهیکه براش خر  یپوت  یل یل ادهیدهنش بود چشم دوختمو 

و چون دراز بود   دیجو یگوشه دهنش گذاشته بودو م ینطور ی پوت روهم هم یل  یزدم ل  یمحو لبخند
 طول برد تا خورد  یکل

 ؟ ینبودم که نجاتت بدم چرا مراقب خودت نبود  نبارمنی؟ای_باز دردسر درست کرد 

 حرفش افتادم ادهی  کهوی
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مراقبش باشه اما من دونفر هستن که از دور هوامو دارن  ستین یهستم چون کس نتی" مراقب ماش
 آقامه" ش یخدامه دوم  شیکی

  یلیخبر نداشت خ   یرفته بود ول  رونی من ب نانیبه اطم هم بستمو آروم بازش کردم باز  یرو چشمامو
 ستمیماهان گذشته ها ن گهیوقته د

 ................... 

حمله کردم که بهزادو   اروههیسرخ شده به مرده نگاه کردم رومو از دکتر گرفتمو به سمت  یچشما با
 جلومو گرفتم   عیسر اریمه

که دکتر زده بود مهم بود که همشم    یبرام مهم نبود فقط حرف  یچی ه مارستانهیب  نجایمهم نبود ا برام
 بود  یاون عوض ریتقص

 از دست اون دوتا خالص بشم نعره زدم:  کردمیم یسع  کهیخشم درحال  با

من  هی یفهم ی کردم م تی ازت شکا یبره...وقت نیآب خوش از گلوت پا  هی ذارمی...نمگذرمی_ازت نم
احمق...بعد اسم   ینیشیچرا پشت فرمون م یبرون  نیماش  یستیماست چه قدر کره داره...توکه بلد ن

 زنا به بد دررفته 

 _آروم باش ماهان زشتهاریمه

 گفت:  تی به سمتمون اومدو با عصبان  دکتره

 ن یپا  اری آقا صداتو ب مارستانهیب  نجای_ا

 نیآره؟مگه زنه من چند سالشه که بره تو کما؟ا ؟یگفتیم  نویاومد ا یبال سرش م نی_زنه خودتم ا
 د یکن یبراش کار  دیتون یشماهاس که نم یاقتی ل ینشونه ب

  هی زدمینفس نفس م  تی نشوندن از شدت خشم و عصبان  یصندل  یمنو رو ی به سخت  اری و مه بهزاد
  خانومت رفت تو کما بعد گهی و م دهیهفتس منو عالف کردن اونوقت آخر سر پروپرو سر تکون م 

 از دستش بر اومده کرده  یدکتر تهرانه و هرکار  ن یبهتر شهیادعاشون م
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  یکه ازش بگذرم ول  کردی م یهم همش جلو چشمم بودو سع یخودم به کنار اون عوض  یخورد اعصاب
 محاله کور خونده 

درحقش ظلم بکنه اون   ایحقشو بخوره و  یکس  مدمیاما اجازه ن خوامیمن ترانرو مثل قبل نم  درسته
 و داشت فقط مـــــــنفقط من

  شاشیآزما یسر  هیجواب  دیکامل مشخص نشده با می چی _پسر آروم باش...دکتر گفت هنوز هبهزاد
 نباش  یز ینگران چ نجاسی دکتر ا ن یبهتر  قمهیدکتره رف  نیا ادیب

 سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم   به

 ی کن  یغلط  یتونینم یدکتر   یپسرخالم ی؟ناسالمت یبراش بکن  یخودت کار   یتونی_م

 شونم گذاشت بعد آروم گفت:   یدستشو رو بهزاد

 ست ی نفهمه براش خوب ن یز یچ  تایفقط ب کنمی_تمام تالشمو م بهزاد

 خودت؟  مارستانیب  یکنی _چرا منتقلش نم اریمه

  نجایکه فعال ا زنمی حاال باهاشون حرف م یدارم ول  نجایهم ا میدو سه تا تا کنمی هم کار م نجای_ابهزاد
 ست یبراش خوب ن میمنتقلش کن  میتون ینم مهی وخ  یباشم درضمن اون حالش کم

ما   یبال هست برا  یچرا هرچ دونمیهم فشار دادم من نم یتو موهام زدمو چشمامو رو یچنگ  یعصب
 مارستان ی رو تخت ب  فتهیمونده که ب نمیفشار کم بود حاال ا نهمهیا شهینازل م

 نباش افته ماهان نگرانش  ینم ی_اتفاقاریمه

لحظه احساس ضعف کردم   یچرا برا دونمیاخماش توهمه نم دمیبه سمتش آوردم که د نمویغمگ نگاه
ازش متنفر بودو دلش   نکهیبا وجود ا مارستانهیکه ترانه ب  دیداداشم شن دمید یضعف خاص که وقت  هی
 سر به تنش نباشه اما به خاطر من اومد  خواستیم

به  دمیچون مقاوم بودن داداشمو د  دیبودن کردم شا فیاحساس ضع  میزندگ یبار تو  نیاول یبرا
دستشو دور شونم حلقه کردو   یبه سمتش خودمو کش آوردمو بغلش کردم اونم به آروم نیخاطرهم

 چند ضربه به پشتم زد 
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 نکهیخستم از ا ی که بدجور از همه چ دونستمیبود فقط م یدردم چ  دونمیهم بستم نم یرو چشمامو
  ادهی یشده بودم از خودم حالم بهم خورد اما وقت فیضع  ینطور یکه داشتم ا یکل ی قدوه نیبا وجود ا

 کرده ناخواسته باز از درون محکم شدم  هیبهم تک   یکیافتادم  نیا

 گردهی ...اون دختره سالم برمافته...بهزاد هست...من هستم...خدا هست ی نم  یاتفاق چی_هاریمه
 شت یپ

  یپام گذاشت و با لحن برادرانه ا یهم دستشو رو  اریمه دمیکش یازش جدا شدمو پوف یآروم به
 گفت: 

 ش یشناسیخودت که م هی_قواریمه

 یبرگشت نداره برگرده که چ یبرا یدیباهاش مبارزه کنه چون ام تونهینم دونمی ...مستین یقو گهی_د
 اون خونه زجر بکشه؟  یتو شتریبشه؟ب

تو و ترانه از اول هم ماله هم   شهی درست نم  یچ یرفتارات ه نیدوباره بساز ماهان با ا توی_زندگاریمه
 بودم  یوسط اضاف نیمن ا دیبود

بهم بزنه و   یالبخند محو مردونه   اری انداختم که باعث شد مه نی هم فشار دادمو سرمو پا یرو  لبامو
 بهم بده  یفی شونمو فشار خف

 _حاال نوبته منه که برادرشوهر بشم اریمه

 با لحن کالفم گفتم: دمویموهام کش یتو یدست کالفه

 که من... یدون ی_داداش خودت م 

منم ارزش   یو چون ترانه برات ارزش داره پس برا ینگفتم ماهان...تو هنوز داداشم یز ی _من چاریمه
عمو که شدم   امی رفتم لندن با خودم کنار م یوقت تونمیفراموش کنم سخته اما م کنمیم یداره سع

بچه هامونو   خواستیدلمون م اد یب  ایمهتاب به دن نکهی قبل از ا یکه از بچگ ادتهی شتونیپ گردمیبرم
خانومت فارغ   نکهیماله توشه بچه توهم ماله من پس هم بود بچه من ادته؟قراری میباهم عوض کن

 برمش یبا خودم م  کنمیشد ساک بچمو جمع م 

 د یکردم خودشم خند یخنده مردونه ا تک
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 بابا بشم؟  ی_اون وقت من ک ماهان

 وقت  چیه دیشا دونمینم گهید نشوی_ااریمه

 به تو   دمی منم بچمو م ی_هروقت تو بچه دار شدماهان

پچ پچ حرف زدن همون مرده که پشت به ما داشت کالفه   یصدا  کهویبزنه که   یخواست حرف اریمه
 د یناراحت بود به گوشم رس زدوی حرف م

ازم   امیمامان اگه ب تونمی...تو مراقبش باش نذار بفهمه...نمامی ب تونمیفعال نم  یکی _نه مامان زدم به 
 دادگاه برد داره ید حرفش توپولداراس که صد در ص نیاز ا شمیبدبخت م کنهی م تی شکا

که  دادمیبهم نگاه کرد اما من فقط داشتم به مکالمه پچ پچ مانند اون مرد گوش م دویکش  یپوف اریمه
 میشنوینم یز یچ کردیفکر م 

 هیگر یاومد زنگ بزن صدا ا ی_نه مامان جان تو فقط هواشو داشته باش هروقت که بچم به دن 
 کردنشو بشنوم 

 نبود؟ ضی مگه زنش مر ی شد؟ول یامشب داشت پدر م  یعنی دیلرز قلبم

 تازه حامله هم هست" ضهی"زنش مر

 ضه؟یزنم مر گفتیمگه نم نی_ااریمه

 _نه قبلش گفته بود که حامله هم هست 

حل   یچ یباشه ه نجایاون ا می برو بهش بگو بره بذار کنار زنش باشه از طرف  ایماهان ب  گمی_ماریمه
 دادم تی رضا  یبهش بگ  یتازه نداره که بده بهتره بر  میندار یاز ین هیمام که به پول د شهینم

به منو  شهیمادرم افتادم که هم  ادهیرفت  ای از دن دویبچشو زا  بانهیخواهرم افتادم که غر ادهی  کهوی
 حاملس   یبه خصوص وقت دیوقت زنتونو تنها نذار  چی ه نیکه اگه هزار تا کارم داشت گفتیم اریمه

نکرده بود فقط آروم   یاحترام یبارم ب هیمدت  نیبلند شدمو به سمت مرده رفتم تمام ا  یصندل  یرو از
 اما من... زدی و با التماس باهام حرف م
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 شونش گذاشتم که باعث شد به سمتم برگرده  یرو دستمو

 مامان  رمی گی_من بعدا تماس م

 قطع کردو بهم نگاه کرد تماسو

 شده آقا؟  یز ی_چ

 اد؟ یب   ای قراره امشب بچت به دن ی_چرا نگفت 

  ینش یعصبان  شتریتا ب امیدادم جلو ن  حی کردم بگم اما خب دکتره اومدو اون حرفا زده شد ترج ی_سع
 ی کن تی ازم شکا

 بهش زدم که چشماش گرد شد یمردونه ا لبخند

 دم یم تی من رضا ییای ب ستین یاز یهم ن گهی زنو بچت د شهی_برو پ

زدم   یبغلم کرد منم بغلش کردمو لبخند نویپا  دیقطره اشک شوق از گوشه چشمش چک هیمرده  کهوی
 یببخش  انتویو اطراف یمثل خدا باش نکهیا یببخش گرانوید نکهیداشت ا ی چه قدر حس خوب

زنت زودتر خوب بشه به خانومم    دوارم یو بهت بده حاللم کن ام ییخوایکه م ی هرچ خوامی_از خدا م
  خونهیامروز که نماز صبح م خوامیازش م شهیبراورده م کنهی م ییراش دعا کنه مامانم هر دعاب گمیم

 یروز بابا بش  هیتوهم  دوارمیبراش دعا بکنه ام

 کردو با اونم دست دادو رفت   یهم خدافس اریاز کنارم رد شد از مه یزدم که با خوشحال یلبخند

لحظه به سمت ترانه برگردم و بهش نگاه بکنم   هی یکه برا یبهم دست داد طور  یخوب   یحس سبک هی
  نطوریتا آخر عمرم هم  دیبا یعن ی؟یکه چ دادمیم رییتغ  زارویچ یسر  هی دیبا  گفتیداداشم راست م

  راتیی تغ هی دیبا ذارمینم گهیسرد و اونم همش زجر بکشه؟نه د نطوریم؟همیکردی م یباهم زندگ 
 بدم میزندگ یتو یاساس

 ....................... 

که حامله  شدیم یشش ماه  تای نشوندش ب یصندل یگرفته بود آروم رو  تارویدست ب  کهیدرحال  بهزاد
بچه ذوق داشت انگار خودش قرار بود   نیا یترانه اونقدر برا شدنیپسر م  هیبود داشتن صاحب 
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براش   یبازار کل   میمشخص شد همراهه من اونم با زور و اصرار رفت تشیجنس نکهیمامان بشه هم
 نشون بدم    یخود هی ارمویدر ن یباز   سیگفت که بهتره خس یم  دیخندیبهزاد هم همش م کرد دیخر

روبه روش    دویتو موهاش کش یبهزاد هم کالفه دست کردی م هیرفتم که داشت آروم گر تایسمت ب  به
 زانوهاش خم شد  یرو

 فتهی ب  یبراش اتفاق ذارمی اون اشکات بشم غصه نخور من نم ینکن فدا هیه من گر_نفسبهزاد

 که بفهمم؟  دمیشنی حرفاتو با ماهان م  یواشک یحتما  دی؟بای_چرا بهم زودتر نگفتترانه

 حالت بد بشه   میخواستی_نم

کنارش نشستم که   دمیسرشو بوس یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد به سمتش رفتمو خم شدم رو تایب
 باعث شد به سمتم برگرده

 پسرشو بغل کنه  خوادی دلش م رونینکن ترانه که اومد ب هی_گر

 زد  یلبخند خندهیداره م دید یکردو اشکاشو پاک کرد بهزاد هم وقت یخنده آروم  تایب

 به بخش اطالعات  ی دکتر بهزاد فرح ی_آقا

 به سمت من برگشتو گفت:  بهزاد

 ؟ یمراقبش هست زننی _دارن صدام مبهزاد

 تخت  التی_آره برو خ 

خجالت بکشه حتما از من خجالت    یکم تایبوس کرد که باعث شد ب  تارویخم شدو گونه ب   بهزاد
 دیبهزاد هم خند   دیکشیم

 خودم هواتو دارم  ستین یاز ی هم ن ادمی_مراقب خودت باش هرچند زبهزاد

اگه من   یعنیقشنگ بود چه قدر همو دوست داشتن  شونیبهش زدو رفت چه قدر زندگ ی چشمک بعد
اصال   شدمی االن منم زودتر از بهزاد بچه دار م دیشا گفتمیاز همون اول احساسات خودمو به ترانه م

 منم دوست دارم نه ترانه عاشقه بچس  یول  میگذروندیباهم خوش م یکار کل  یچ  میخواستیبچه م
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 ؟ یار یبهت بگم جوش نم یز یچ هی گمی_ماهان متایب

 کرد ی م یشالش باز  یشایداشت با ر نیسرشو انداخته پا  دمیسمتش برگشتم که د به

 بگو  زمی_نه عز

 باشه؟آخه بهش نگفتم ینگ  یز ی_به بهزاد چتایب

 تا؟ یافتاده ب ی_اتفاق 

 سرشو چرخوندو بهم نگاه کرد  تایب

 مون ی میمرور خاطرات قد یبرا نایترانه ا یمیرفتم خونه قد  روزی _دتایب

 _مگه سامان نفروختتش؟ 

 سرم به خونه خودمون زدم  هیمحلمون آخه  ی_آره رفتم توتایب

 _خب  

 ه یزایچ هیمعلوم بود نگران  مینه از طرف ایمعلوم بود هنوز شک داره بگه  دیکش یپوف  تایب

به دستش دادم که باعث   یف ی فشار خف نینگران باشه چون براش خوب نبود به خاطر هم خواستمینم
 بهش زدم  یبخش نانیشد به سمتم برگرده دستمو برداشتم و نگاه اطم

 مونه یخودمون م  نی_ب

  هیا گهید زیچ هیمن از  ی نگران  یگینم  یو به کس یرازدار  دونمی_متایب

 شو باشه  الیخی که هست ب  ی_از هرچ

 گفت:  یمظلومانه ا یکرد بعد با صدا یدستش باز  یبا انگشتا ی کم دویکش یپوف  تایب

نکردم اما اون صدام زدو   یبهش توجه  دمیفرهادو د کهوی بودم   نایکوچه خونه ترانه ا یتو ی_وقتتایب
 به سمتم اومد

 توهم   دمیکش اخمامو
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 _خب 

 شرکت  یر یمدته نم  هیگفت چرا  دی _درباره تو ازم پرستایب

 لحظه دستام مشت شد  هی یتوهم بردم و برا شتریب  اخمامو

 کنه  داتیداره اما نتونسته پ یچندبار رفته شرکت باهات کار مهم گفتی_متایب

شرکت   رفتمی فکم منقبض شد کاش م تی که ترانه کنار فرهاد بود افتادم از شدت عصبان ییعکسا ادهی
 کردم ی گردنشو خورد م کردمی م داشیپ

قسمم داد که شمارتو بهش بدم منم مجبور   ومدهین ای_ازم خواهش کرد جونه بچم که هنوز به دنتایب
 شدم به خدا ماهان 

 گرفتمو گفتم:  یبازوشو به نرم عی سر دیترس افمیق دنیسمتم برگشت که با د به

بهم زنگ  ینطور یا یکه شمارمو بهش داد یخوب کرد تاینترس ب  ستمین ی_نه از دست تو عصبان 
 محوش کنم  نیزم یکنمو از رو داشیپ تونمیم زنهیم

 نداشته باش بذار اول حرفاشو بزنه شیباهات حرف بزنه کار  خواستی _متایب

 ...هیک یزی ف ستین یاول حرفامو بزنم حرفام لفظ  خوامی_نه من م

با اومدن چندتا دکتر به سمت اتاق ترانه چشمام گرد شد پشت سرشم    کهوی ادامه بدم که  خواستم
 بلند شدمو جلوشو گرفتم ع یبه سمت اتاق ترانه سر  رفتی بهزاد داشت م

 دکتر اومدن؟ نهمهیا کهوی شده بهزاد؟چرا  ی_چ

 خودمونه   یها یرفع نگران ینباش فقط برا یز ی اومد نگران چ شاشی_جواب آزمابهزاد

 ؟یدید ی_مگه چ

 ن ی_فقط براش دعا کن همادبهز

بلند شد کنارم    یصندل  یاز رو ی به سخت  یبا نگران تایآروم پسم زدو به سمت اتاق ترانه رفت ب  بعد
 سادیوا
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 شده ماهان؟ یز ی _چتایب

بهش نگاه   شهیبرم تو پشت ش ذاشتنیبه سمت اتاق ترانه رفتم درو بسته بودنو نم  تایتوجه به ب بدون
 دمی فهمی دکترا م  هیبهزادو بق  یها یاز نگران نویکردم حالش بد شده بود ا

 مشت شد  دستام

ضعف از خودت نشون  ینطور یا خوامیدارم نم  رتیخودتو جمع کن من هنوز روت غ یلعنت  بلندشو
تر  سرت باشه چشماتو باز کن بذار کمتر به دستات دست بزنن بذار کم یدکتر مرد رو نهمهیکه ا یبد

 پاشو  یچک کنن پاشو لعنت تویات یح میچشماتو باز کنن عال

 ؟ یکنیم هیگر یدار  تا؟چرایشده ب یز ی _چاریمه

نگران شد اما معلوم بود   یبه سمت من برگشت کم  اریاومده مه دمیبرگشتم که د اریسمت مه  به
 بازوشو گرفتو بلندش کرد  یبه سخت  نیول کنه به خاطرهم  تارو یب تونهینم

 تو اتاق بهزاد  میبر ای_ب اریمه

 شه یم یچ نمیبمونم بب  نجایا خوامی _نه متایب

 نکن  یلجباز  یحامله ا  ستیتو حالت خوب ن تای_ب اریمه

دستشو گرفتو آروم راهش برد بعد به سمت من   سهیپاهاش وا یکمک کرد که رو تایبه ب  اریمه
 م گرفت بهم کردو روشو از   ینگاه میبرگشتو ن

 ن یچرا همچ  نایوا ا دنی پردرو کش دمیگرد شده د یبه سمتشون برگشتم که با چشما  دوباره
 نمی بب دینبا ستمیکردن؟مگه من شوهرش ن

صبرانه منتظر اون   یب شهیبرات سروده م  یکه ترانه خوشبخت ادیسرم م  ییبال  هی ییجا هی یروز  هی"
 زده بشه"   شیروزم تا ماهانه من ترانه خوشبخت

 بشه  شیزیاون هنوز زوده که چ فتهیبراش ب   یاتفاق دیمشت شدن نه نه نبا دستام

 زنهی داره نفس نفس م دمیهول سامان منو به خودم آورد به سمتش برگشتم که د یصدا  کهوی
 تا خودشو رسونده دهیدو یمعلومه کل
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 شدینم دای پرواز براش پ کردیکه م یبعد از دو روز بهش خبر دادم هرکار  کردیکار م  شیک یتو سامان
  گردهیزنگ زد گفت که پرواز گرفته داره برم شبید نیکه هم

 _خواهرم کو؟ سامان

بهزاد هم  نیپا  ختیر یاومدن دلم هور  رونیلحظه دره اتاق باز شدو چندتا دکتر با تاسف ب همون
  تایب  یخال هیکه دور گردنش بود کالفه برداشتو به جا شو یپزشک یاومدو گوش رونی پشت سرشون ب

 نگاه کردو هول کرد 

 انداخت  نیچشمش به منو سامان افتاد شرمنده نگاهشو پا یسمتش رفتم که وقت  به

دوتا دختر که تازه رفته بودن تو اتاق   دمیقورت دادم به سمت اتاقش برگشتم د یدهنمو به سخت آب
 بستن ی داشتن دکمه لباس ترانرو م

 زنه من...  یعن یدن؟یپردرو کش نیدکمه لباسشو باز کرده بودن؟به خاطرهم  یعنی

سخت بود  یل یبود اما برام سخت بود خ ضیشدنم دستام مشت شد درسته اون مر یرت ی شدت غ از
 اد یز  یلیخ

 د یپرس  یبه خودش اومدو با نگران عیبزنم اما سامان سر  یحرف تونستمینم  کردمی م یهرکار 

 آقا بهزاد؟حاله ترانه خوبه؟  دیگ ینم یز ی _چرا چسامان

 گفت:  یکدوممون نگاه نکرد فقط به آروم چیبه ه بهزاد

  مشیببر  میتونست میکه بهش داد یاما نشد فقط با شوک میکه از دستمون براومد کرد ی_هرکار بهزاد
 ست یبه برگشتش ن  یدیام ادی حرفو بزنم اما ز  نیتو کما مجبورم ا

 حرف بزنه  ینطور یمن ا یشدم چه طور جرات داشت جلو رهیبه بهزاد خ  یناباور  با

 : دمیغر تی گرفتم و با عصبان قشویخشم به سمتش رفتمو  با

 ی از کجا خورد یکه خودت نفهم ارمیبه سرت م  ییوگرنه بال یزنه منو برگردون  دی_تو با

 تو موهام بزنم یچنگ یدستم گذاشت که باعث شد دستامو بردارمو عصب یبا غم دستشو رو  بهزاد



 پولتو به رخم نکش 

454 
 

به بعد دست خداس   نجایدکترارو آوردم باال سرش از ا  نیماهان بهتر کنمی_من تمام تالشمو مبهزاد
کم بدنش    یل یتو کما مقاومتش کمه خ مشیکه حداقل ببر میتالش کرد یگفتم که کل ستیدست ما ن

   ستین یدیام گمی دارم م نیضربانشم کنده به خاطرهم فهیضع

دخترو نجات   هی یعرضه ندار  یعن ی یدرس خوند نهمهی ا یگفت بهزاد تو دکتر   روی جمله لعنت  نی_باز ا
 یبد

ه دست خدا و مقاومت خودشه پرستارا  ب شی توانمون بود بق نیآخر نیا می_زور خودمونو زدبهزاد
 شنوهیصداتو م  یباهاش حرف بزن  ی کنارش باش یتونیم گهیبخش د هیمنتقلش بدن  کننی آمادش م

 جوابتو بده  تونهیاما نم

  یکی وارد اتاقش شدم  یباهاش حرف زد اما من به آروم  دویبه سمتش دو عیکه رفت سامان سر بهزاد
 وارد اتاقش بشم ذاشتنیشوهرشم وگرنه نم   دونستیاز پرستارا به سمتم برگشت م

 یکه تنش بود بردم فقط چندتا از دکمه ها  یلباس یشدم دستمو به سمت چندتا از دکمه ها کشینزد
اون  کردیو کاله مخصوص سرش م داشتیسرشو برم یاز پرستارا داشت روسر  ی ک یباز بودن   شیباال

من دستمو به سمتش بردم عقب   دید یادامه دکمه هاشو ببنده که وقت ادیب  خواستیهم م یکی
 مشغول شد گشید یکارا به دویکش

صورت مظلوم   رهی خ کردیبه من نگاه م یچشم  ریز کردوی توجه به پرستاره که داشت کارشو م بدون
از   خواستیدروغ چرا دلم نم  ستمیبه مرگش ن  یعاشقشم اما راض  ایدوسش دارم  گمیترانه شدم نم

 خودشو بهم بچسبونه و بهم محبت کنه ادیاون خونه باشه ب  یتو نطوریهم خواستمی بره م شمیپ

شدم لرزش تنم دست خودم نبود   یطور  هیافتاد  دش یاز دکمه هاشو آروم بستم نگاهم به تنه سف یکی
 تنش بود  یکه خورده بود هنوز رو   ییچندتا از کتکا هیجا

داد بزنم تا دوباره ترانه   خواستمینگم نم  یز ی دادم چ حیپرستاره خسته شده بودم اما ترج  رهی نگاه خ از
 فقط تحمل کردم  نی بترسه به خاطرهم

بره به سمتم برگشتو   رونیب نکهیقبل از ا شونیکیرفتن   رونی که کارشون تموم شد از اتاق ب پرستارا
 زودتر منتقلش کنن  دیگفت که با

 دمیدستمو پس کش عیش نگاه کردم دستمو سمت صورتش بردم اما سرکه بسته شد به صورت در
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 آروم دکمه هاشو بستم دموی بوس نشویقفسه س یرو  یشدمو به نرم  خم

مدت شرکتمو   نیبه خاطرتو ا یکتک بهم بدهکار  هی یبرگشت یکتکات خوب نشده وقت هی_هنوز جا
 ی ست یتوکه مثل من پولدار ن یهرچند فکر نکنم پول داشته باش  یتاوان خسارتامو بد دیکردم با لی تعط

 لبه تختش نشستم  یزدمو رو  یمحو لبخند

درست   کیباز کن بازم شروع کن غر زدن مگه قرار نبود ک  دم؟چشماتو یبازم پولمو به رخت کش  ینی بی_م
نم به دره خو یبرگرد  ییخوایم یدون یمثل دوست دارمات دروغ بود؟خودت م نم یشد؟ا یپس چ  یکن

 گهید یایکناره حور ایدر خونه خدا به روت بازه تو اون دن  ینطور یا ستیهم مهم ن یروت بازه نخواست
 گه یزنه د هی دنبال  نجایباش منم ا

نگران بشم   یاز دستگاه هاش بلند شد که باعث شد کم ی کی یاومدم صدا رونی از اتاقش ب یرحمی ب با
  دادیبهزاد داشت به پرستاره تذکر م دنیدرو باز کردم که با د عیسر نیبه خاطرهم دیکش یق ینفس عم

 گفتم:  عیسر

 _بهزاد بدو  

 دی به سمتم دو عیاز دستگاه ها سر یکی یصدا دن یبا تعجب به سمتم برگشت که با شن بهزاد

 صدا کن   خارویو ک ی_پرستار دکتر احمدبهزاد

به سمتش رفتم دستشو به سمت دست ترانه بردو گرفتش بعد    یوارد اتاق شد با نگران عیسر بهزاد
 بهش نگاه کرد  

  یکی که صداش در اومده بود رفتو شروع کرد به ور رفتن باهاش  یاز پرستارا به سمت دستگاه یکی
 به سمت من اومد گشونمید

 د ینگران نباش  رونی ب  دی_بفرما

پرستار   یحرفا دنیبا شن  کردیبهزاد مشکوک داشت به ترانه نگاه م کردمیبهشون نگاه م شهیش پشت
 توهم بهم نگاه کرد یسرشو باال آوردو با اخما
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گزارش نوشت به سمت   یتو یز یچ هیآروم شد بهزاد هم  یدستگاه ها قطع شد و ترانه کم یصدا
 رون یپرستاره گرفت بعد اومد ب

 اخماش توهمه دمیبه سمتش برگشتم که د ینگران  با

  یحت شهیم  شیحال  یمگه من نگفتم اون همه چ ؟یکه حالشو بد کرد شعوریب  یبهش گفت ی_چ بهزاد
  دشی؟تهدیبهش گفت ی؟چیچ  یعنی یحمله عصب یدون یجوابتو بده م تونهی نم  یول  کنهی حسش م

 ؟یکرد

  یکنم چشماشو باز کنه نم کشیتحر  خواستمیخدا من فقط م یوا  دمیموهام کش یتو  یدست یعصب
 شهیم ینطور یدونستم ا

 انگشت اشارشو جلوم تکون دادو گفت:  دیبا تهد بهزاد

 باال سرش  یبر  ذارمینم گهید فتهی اتفاق ب نیا گهیبار د هی_بهزاد

 گذاشتو رفت  تی با عصبان  بعد

 زدم  یناخواسته لبخند امینگران ن یسمتش برگشتم ب به

 کوچولو تخس  حسود

.............. ............. 

  دونمینم  کردی بهش نگاه م یبه مادرم نگاه کردم که باال سره ترانه بود داشت با غم خاص یدلخور  با
اما حاال   نتشی بب ادیحاظر نبود ب  یحت  مارستانیکه اون روز خورد افتاد ب ییاز شدت کتکا  یچرا وقت

 اومد  ینبود نم  ارمیمه یکه اگه اصرارا دنشیماه اومده به د هیاونم بعد از 

 مارستانه؟ یتخته ب  یافتاد که عروستون رو ادتونیماه االن  هی_بعد از 

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد مامان

 ؟ یدون ی_عروس؟تو ترانرو عروس خودت ممامان

 اومدمو آروم گفتم: ییچشمو ابرو نینگران شدم که حاله ترانه دوباره بد بشه به خاطرهم کهوی
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 شنوهی_ششش مامان م 

همه مارو زجر داده خب بذار بشنوه من اونو عروس خودم محسوب  نی_بدرک بذار بشنوه امامان
  یتا عروس ی تخت بلند نش یاز رو  دوارمیام رمی گیم اریمه یزن خوب برا هیچشمش  یبه کور  کنمینم

 رم ی پسرمم بگ یکی نیا

نشستو آروم   یصندل   یمادرم رو کردمیشده بود نگاه م رحمیب  نقدریداشتم به مادرم که ا یناباور  با
نخورد  یاما تکون  نیپا دیاشک چک هیاز گوشه چشمش  دمیبه سمت ترانه برگشتم د ختیاشک ر

 که باعث شد چشماش گرد بشه دیمامان هم د

 بهش نگاه کردم  یسمتم برگشت با دلخور  به

  یل یدلمو خ یکشوند شیهردو پسرامو به آت یحرفارو بزنم تو زندگ  نی_ترانه بهم حق بده که امامان
  یلیکه ماهان خ گفتیم اریاخه مه یبرات دعا کردم که زودتر خوب ش شبید  ادیز  یلیخ  یسوزوند

ازت   یدرسته دل خوش یکن یبشه چون ماهانو داغدار م تی زیچ خوادی نگرانته اونم نگرانته دلش نم
 ار یمه  یحت میستی به مرگت ن یکدوممون راض چیه یول میندار

 ادامه داد  یدست ترانرو آروم گرفتو به سخت مامان

تحمل    گروید بتیمص هیاما حداقل  مکنهین ریی تغ یچ ی ه ی_خوب فکراتو بکن درسته برگردمامان
طالقت بده   تونه یاما نم شیزندگ یاز ماهان جدا بشم تا بره پ  خوادیکه دلم م یبهم گفت  ادمهی میکنینم

   دیکردازدواج  طی چون شما با اون شرا

 من خبر نداشتم؟  گفت؟چرایم  یتعحب سرمو باال آوردمو به مامان نگاه کردم داشت چ با

فقط   یبهم گفت شهینم دامیدوروبرشم پ یندارم حت یاگه ماهان ازدواج کنه من مشکل  ی_گفتمامان
 م؟ی ری باهم براش زن بگ یپاش  ییخوایتا بچه دار بشه نم رهیبگ گهیزن د هیباهاش حرف بزنم تا 

 مامان؟ یگیم یدار  ی_چ

شد  ادیز نشیشدن قفسه س  نیبهم زد که باعث شد چشمام گرد بشه باز باال پا ی چشمک مامان
 زد و مصممانه ادامه داد: یمامان لبخند



 پولتو به رخم نکش 

458 
 

هاشو دوست داشت تازه درسش تموم شده اونم مثل تو   ییاز دختردا یکی ی _ماهان از بچگمامان
 ه؟یهمتا نداره نظرت چ  میلپزشکه از خوشگ

تختشو دور زدمو دستمو دور   عیسر شهیم تیداره اذ دمی ترانه تکون خورد د یلحظه انگشتا  هی یبرا
 مادرم گذاشتمو کنار گوشش گفتم: 

 دهیبهش دست م  ی_مامان باز حمله عصب 

 به سمتم برگشت  مامان

بهش بزن تا به    یحرفا حساسه خب ه نیا یرو  یدونیم  یوقت  کنه؟خبی داره تالش م ینی بی _نممامان
 نگاش کن  ادیخودش ب 

 بسه مامان جانم گردهیبشه بخواد خودش برم  تیاذ خوامی_نم

به سمتمون  اری اومدم مه رونیرفت منم همراهش از اتاق ب   رونی و با غم از اتاق ب  دیکش یپوف مامان
 اومد 

 ؟ ی_مامان خوب اریمه

   اری_مامانو ببر خونه مهماهان

 شده  ینطور یچرا ا یول _باشه اریمه

 نگران نباش   اری_من خوبم مهمامان

 ذره شده  هی_مهتاب چه طوره؟دلم براش 

 ترانه چش شده باهاتم قهر کرده   میبهش نگفت کنهیم توی تاب  یب  ی_حسابمامان

کردنو رفتن وارد اتاق شدمو به سمتش رفتم  یازم خدافس اریمامان و مه  دمیزدمو خند  ینیغمگ  لبخند
 کناره تختش نشستمو بهش نگاه کردم  یصندل یرو

 کار  یچ خوامیم گهی د یک یهفت پشتم بسه  یمن تورو دارم برا کردی م ی_مامان شوخ 

 شدم شماره نااشنا بود تماسو برقرار کردم  رهی خ لمیکه زنگ خورد نگامو از ترانه گرفتمو به موبا لمیموبا
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 د یبفرما _بله 

 _سالم

رفتم خواستم با  رونیبلند شدمو از اتاق ب  عیصداش از شدت خشم دستام مشت شد سر دنیشن  با
 خودش به حرف اومد  عیفک منقبض شدم فحشش بدم که سر

  ستیمهم ن  ادمیز  ییای اونجا ساعت شش منتظرتم ن ایب فرستمیبرات م  یآدرس هی_زنگ زدم بهت بگم 
 به ظرر خودته

دستام فشار دادم امروز خودم   یبا خشم تو  لویاس برام اومد موبا هیکه قطع شد پشت سرش  تماس
 کنم ی ناقصش م

 ..................... 

که  یکه لب پرتگاه دنشیبشه با د دهیبه آسفالت کش  کامی ترمز زدم که باعث شد الست یرو چنان
درو ببندم به سمتش  نکهیون اشدم بد  ادهیپ  دمیاز شدت خشم لرز ستادهیشده بود وا یجدول بند

محکم   قشویبردمو  زی داد به سمتش خ یجا خال  عیبردم که همون لحظه به سمتم برگشت سر  زیخ
 چسبونده بودمش داد زدم:  نیبه کاپوت ماش کهی درحال نمیگرفتم و هولش دادم به سمت ماش 

 ی دنبالم باش  ای  یکه بهم زنگ بزن یطور جرات کرد ؟چهی_جونتو از سر راه آورد 

 نزن   دمیم حی _بذار برات توض فرهاد

   دمیبه کتم کش  یدست یخشم ولش کردمو عصب با

 کار دارم  یلی_بنال چون خ 

 داره قتیکه ترانه رفته تو کما حق دمی_شن فرهاد

 به سمتش برگشتمو نعره زدم:   تی عصبان با

 _خانوم خاکزااااااااااااااااااااااااااااد 
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که   کردی چه طور جرات م زدمینگفت از شدت خشم نفس نفس م یز یانداخت و چ  نی سرشو پا فرهاد
 زنمو با اسم خودش صدا بزنه  

 منظورم خانوم خاکزاد بود دی_ببخشفرهاد

بردو   بشیج  یشو تودستا دویکش یدادم اونم کالفه پوف ه یرفتمو به بدنش تک  نمیبه سمت ماش  یعصب
 ستادیروبه روم با فاصله ا

خودمو   ایکه دروغ بگم  نجایا ومدم یبکن من ن ی_بذار اول حرفامو بزنم بعد هر کار که خواستفرهاد
که سره زنه تو آوردم خدا   یی به خاطر بال کنمیاحساس م  مونمیکه کردم پش  ییطبرئه کنم فقط از کارا

 مادرمو ازم گرفت 

 شتم دستام از هم باز شدو بهش نگاه کردم مادرش فوت شده بود؟ تعجب به سمتش برگ با

 نگاه کرد گهی سمت د هیبا غم نگاهشو ازم گرفتو به  فرهاد

  تی ازم شکا یار یسرم ب  یتونیم  ییکه بخوا ییاز دست دادن ندارم هر بال یبرا   یچیه گهی_دفرهاد
 گهید یکیکه دوسش داشتم زن   یمادرم بود که نموند کس میتنها دلخوش  یمنو بکش یکتکم بزن  یکن

 نفس بکشم دیچرا با گهیشد د

تمام   نینگم تا زودتر حرفشو بزنه به خاطر هم یز ی چ کردمیم یخشم دستام مشت شدن سع با
 خوردم  تامویعصبان 

انتقام   خواستمیم یبهش برس  خواستمیتو بود نم ری که سره ترانه اومد تقص یی_همه بالهافرهاد
به   رمی ازت بگ رویکرده بود ریمنو جلوش تحق  رویکه ازم گرفته بود یکه خوردم انتقام دختر   ییکتکا

 بکشتش باال و...  یفرستادم که بره دنبالش به بهانه ا رویک ی ی اون مهمون یتو نیخاطرهم

آسفالت خابونده بودمشو  یمشت و لگد رو ری بردمو گرفتمش ز زی به سمتش خ ارمیدووم ب  نتونستم
 اومد از پس که فکم منقبض شده بود  یبه دهنم نم  یفحش چیه  زدمی محکم کتکش م

  لشیتو صورتم زد اما من بدترشو تحو یدستش مشت یک ی از دستامو گرفتو با اون  یکی  عیسر فرهاد
 دادم 

 چنگ زدو داد زد:  کتمو
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 بدم    حی_نزن بذار برات توضفرهاد

 که زد دهنم از تعجب باز موند  یم که با حرفدوباره باال برد مشتمو

  نیکارو نکرد به خاطرهم نیاما ا کنهی ولش م اریمه  ارمی اگه اون بالرو سرش ب کردمی _فکر مفرهاد
بود سره کوچه چه   ومدهیبارم با من ن هیچندتا عکس فتوشاپ کردم همه اون عکسا دروغ بود ترانه 

ولش    ابزنم ت روی کار ضربه نها نیبا ا خواستمیاون عکسا بود فقط م یکه تو ییبرسه به اون جاها
حالو روزه مامانم که همه دکترا   دنینبودم اما کم کم با د مونیاولش پش دیکارو نکرد نیاما ا دیکن

سراغت اما  امی ب نایتر از ازود خواستمیم  دمیدارم تقاص پس م دمیکرده بودن فهم دیازش قطع ام
بهتر از    یلیخ  مکه مرگ برا کردمی فکر م نیبه ا یاما وقت یذار یزندم نم دونستمیجراتشو نداشتم م

 ترسمو کنار گذاشتمو جلو اومدم  هیزندگ

همش به ناحق   دیکه کش  ییکه خورد همه اون زجرا ییهمه کتکا یعنیاز روش بلند شدم  یناباور  با
دختر پاک   هیمدت ترانه  نیتمام ا یعن یکه سرش اومد؟ ییبالها نهیخوردم؟ع که من یشالق  نهیبود؟ع

 گناه بود؟باز در حقش ظلم شده بود؟  یو ب

 کردم یمحکم دور سرم گذاشتمو ناله ا دستامو

 " خورمی نبودم...به روح پدرومادرم قسم م یکس چی "نزن ماهان...نزن درد داره...به خدا من با ه

 و من کجام"  ییبدونم اون روز تو کجا خوادیگناهم فقط دلم م یکه من ب شهیبهت ثابت م  یروز  هی"

باهاش   نکهیبارم با فرهاد ارتباط نداشتم چه برسه به ا هیمن   اریمه خورمیقسم م ستمی"من بدکاره *"ن
 " رونی برم ب

جمو    یخودشو کم  دینالیاز درد م کهی درحال زدی فرهاد نفس نفس م دمیکوب نمیبه ماش   یمحکم مشت
 داد هیتک  نشیبود به ماش نیزم یرو   کهیجور کردو درحال 

که بهم زدن مهم  هیاونم به خاطر تهمتا ی"دوست دارمامو ننداز پشت گوشت درسته دوسم ندار 
حرف داداشم تنها تو   یحت  ستی کس برام مهم ن چیکه پاکم حرف ه دونهیخدام م نکهیمهم ا ستین

 حرفامو باور کن ماهان"  یمهم
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عکسارو باور نکن   نیا کنمیخواهش م  یباور کرد مویگناه یتو ب یکنارم بود یط یهر شرا ی"تو تو
 اون دفعه"  نهیآروم کن ع ارویمه

 یبوده که زنه مرد  نیحکمت ا دی نشم شا اری من زنه مه نکهینشونه داره ا هیبالها  نی"فکر کنم همه ا
 همه مشکالتم کنارم بوده" یبشم که تو

همه اون  فتادمی شدم اما راه ن نیشد آروم درو باز کردمو سوار ماش جادیتنم ا یتو  یشدت غم لرزش  از
بود همه اون تهمت ها اون طعنه ها همه همش دروغ بود قسم خوردناش   خودیب  دیکه کش ییزجرا
 د ینفهم یبود اما کس ی دردو زجر واقع یباورش نکرد ناله هاش از رو  یچک ی بود اما ه یواقع

درباره   دیداشبورد برش داشتم بهزاد بود خواستم جواب ندم اما شا یکه زنگ خورد کالفه از رو لمیموبا
 تماسو برقرار کردم   نیم ترانه باشه به خاطر ه

 _بله بهزاد

 ؟ یشد بیغ کهو ی  ؟چرایی_کجابهزاد

 شده؟ یز ی _کار داشتم چ

 ؟ یی ایب  یتونیآره م میبگ میتونی_م بهزاد

 پدال گاز فشار دادمو راه افتادم یروشن کردمو بدون توجه به فرهاد پامو رو نویماش  عیسر

 شده بهزاد؟ ی_چرا؟مگه چ

 زنن ی نگو فعال خدافس دارن صدام م یز یچ  یفقط به کس دمیم حی برات توض ییای_ببهزاد

 یبه بعد چه طور  نیاز ا دونستمی سرعتمو باالتر بردم نم  یکم  دمویکش یکه قطع شد کالفه پوف تماس
 اونم بفهمه؟ یعنی؟ی ارچ ی نه مه ایبهش بگم  دونستمینم  یتو چشم ترانه نگاه کنم حت

  زدمی کتکش م گهیدست د هی رفتمی ده وگرنه ماوم شی برام کار پ فیح  دمیتو موهام کش  یدست یعصب
 خنک شه   کمیدلم 

 .............. 
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چشمم به بهزاد افتاد نفسمو به   نکهیبود رفتم هم یکه ترنه توش بستر  یبه سمت بخش ینگران  با
قطعش   زدی که داشت حرف م یمتوجه من شد با خانوم  یدادم به سمتش رفتم که وقت رونی ب  یراحت

 بهم زد  یکردو لبخند

 ی _چه قدر زود خودتو رسوندبهزاد

 شده بهزاد؟  ی_چ

 مان یهستن متخصص زنان و زا زپوریخانوم عز  شونی_ابهزاد

 به من داشت  یخب چه ربط  دادیم حی من توض یبرا  نارویچرا داشت ا نیگرد شد ا چشمام

 بهم زد  یبه رسم ادب لبخند خانومه

 ؟ یه خانوم _سالم خوشبختم شما شوهره تران

 _بله 

 تکون داد بعد به سمت بهزاد برگشت و گفت:  دیبه نشونه تا یسر  خانومه

 بدم؟ حی من براشون توض  ای  نیدیم حی دکتر خودتون براش توض ی_آقا

چرا   کشهی تا حاال از من خجالت م  یاز ک  نیا دیخجالت کش  یکم دویپشت گردنش کش یدست بهزاد
 نگاشو ازم گرفت 

 د یشما خانوم د یبهتره خودتون بهش بگ هیچ  دیدونی_م بهزاد

 به نشونه باشه تکون داد به سمت من برگشت و گفت:  یزدو سر  یپور لبخند یز یعز

  شاشیآزما یتو زایچ یسر  هیسر به خانوم شما زدم  هی دکتر   یآقا شنهادیپور_من امروز به پ یز یعز
 ن  به شک بندازه که خانومتون حامله باش ونویبود که باعث شده بود آقا

که  میبفهمونم که زنه من حضرت مر نایبه ا  یبابا باز شروع شد من به چه زبون یگرد شد ا چشمام
 بود که دوباره زنم حامله باشه  فتادهی ن نمونیب  یمنو اون اصال اتفاق ستین

 خدا  یمثبت بود چه قدر کتکش زدم وا ششیاون دفعه افتادم که جواب آزما ادهی  کهوی
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 د ی...خسته نباشدی_بهتره من برم تا شما راحت تر حرفتونو بزنبهزاد

 نطور یپور_شما هم هم یز یعز

 پور برگشتم  یز یرفتنه بهزاد به سمت عز با

 حامله باشه   تونهی_فکر کنم سوءتفاهم شده خانوم دکتر زنه من نم

 حامله باشه؟ تونه یپور_چرا نم یز یعز

 ...یعنی_چون منو اون...

 مشکوک بهم نگاه کرد هیمنظورم چ دیپور که فهم  یز یعز

 د یزنوشوهر شهیم  یسال هیدکتر گفتن که شما  یپور_آقا یز یعز

 بدم خدا   حیتوض  نیبه ا یآخه من چه جور  دمیتو موهام کش  یدست یعصب

 نه یبه خاطرهم کنهیما فرق م  طی_شرا

سابقه  گهیبار د هیکه  دمیهم براش نوشتم شن گهیچکاب د هیچک کردم  شاشویپور_برگه آزما یز یعز
 ماجرارو داشتن درسته؟ نیا

 بود  شگاهی اشتباه آزما ی_بله ول

 اشتباه نبوده باشه  دیپور_شا یز یعز

منم از   کنهیبود نگاه م  دهیتخت خواب   یمشکوک داره به ترانه که رو دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با
 شدم   رهی بهش خ شهیپشت ش

 

 

  دیفهم شهیم یا گهید شیبا آزما  فتهی اتفاق ب نیشتباه بگن اگرم اا توننی نم  شایپور_آزما یز یعز
رحمشون دارن که  یغده تو هیشما احتماال  یمن و حرفا اتی خانوم شما طبق حدس  انهیاشتباه بوده 
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 یوقت هیبه حاملگ  هیشب  مشیدارن عال روی ماریب نی از زنا ا یلیخ شهیبه شکل بچه نشون داده م
 ست ین  نطوریکه ا یکه حاملن درحال  شهیمشخص م دنیم  شیآزما

 االن زنه من غده داره؟ یعن یبود؟ یپور نگاه کردم مظنورش چ یز یگرد شده به عز یچشما با

با   دینگران نباش  دمیجوابو بهتون م  تیبه طور قطع  ادیکه براش نوشتم ب ییشای پور_جواب آزما یز یعز
کما هستن...فعال من از حضورتون   یتو شونیچون ا ارهیفقط اگه بتونه دووم ب  شهیعمل درست م

 با اجازه تون شمیمرخص م

مکافات   هیتخت بلند نشده که   یپور نگاه کردم خدا هنوز از رو یز ی گرد شده به رفتن عز یچشما با
 تنفس به مام بده   هیچه وضعشه  نیآخه ا یبهش داد گهید

 ........................... 

  ختیسقوط کردو آروم اشک ر یصندل  یمامان رو نیپا دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمم چک هی
  نیبه خاطرهم ارهی دووم ب تونستینم گهیشده د یگناهه روان یترانه ب دهیکه فهم یاز اون روز  اریمه

 عمل بشه دیکماس و با یدختر که تو هیرفت لندن و من موندمو 

 شتونیپ گردهیعروستون سالم برم دیاش نگران ب د یپور_خانوم نبا یز یعز

 بچه دار بشه درسته؟ تونهیوقت نم  چیه گهید ینطور ی_امامان

  یکه لبخند رو لباشه کم دمید یشدو به سمت دکتر برگشتم که وقت  جادیتنم ا یتو یلرزش  ینگران  با
 دلم قرص شد 

شمارو مادربزرگ   توننیم شونیا  دیبه بچه دار شدنشون نداره مطمئن باش  یربط  چیپور_نه ه یز یعز
 بکنن 

   دمیتو موهام کش یدست کالفه

 ه؟ یچ یهمه نگران نی_پس علت ا

 ان یب  رونیکما هستن بهتره که از کما ب  یتو شونیکه ا نهیبه خاطر ا  مونیپور_نگران یز یعز

   دی_خب فعال عملش نکنمامان
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خوب   ادیخانومتون حاملن براشم ز کننیپور_امکان داره بزرگ بشه اون وقت همه فکر م  یز یعز
 ن یکردی م یر یگیاز همون اول پ دیبا  ستین

 ......................... 

هم بسته  ی چشماشو رو نکهیزدم چه قدر با وجود ا یموهاشو نوازش کردمو لبخند محو مردونه ا آروم
 جذاب به خصوص االن که جذاب ترم شده بود ی ل یبود خ یبود خوشگل بود ترانه دختر جذاب 

ترانه  یطور شد نیخبر خوب بهت بدم من شدم ماهان گذشته تو هم هم هی_خانوم کوچولو اومدم  
 قربونت برم  یکنامیترانه ن گمیبا افتخار م یستیترانه خاکپور ن  گهیتفاوت د هیسابق اما با 

داشت جوابمو   کردمی احساس م یول  هیعیحالتاش طب نی ا گفتیدستش تکون خورد بهزاد م نگشتا
 دادیم

 دم یروشو بوس  قیگرمم گرفتمو عم یدستا  یدستشو تو یآروم به

با خودشون...همه   کننی کار م  یدارن چ  نیبب ایسامان...ب یحت ار یمه  ی...همه حتدنی_همه فهم
دلخور    ادی ز دیباور کردن...توهم نبا زارویچ یل یخانوم پاک تهمت زدنو خ هیدالشون آشوبه چون به 

 یدادیبهمون حق م  دیبا یباش 

 بود آروم گفتم:   شیشونیپ یهمون طور که لبام رو دمیسرشو بوس یشدمو رو خم

  نباریکه ا نهینظرم ا یبرات بنوازم ول  ی_برگرد تا بشم ماهانت تا به قول خودت ماهانه ترانه خوشبخت 
 کارو بکنم نه ماهانه نیروزانه ا خوامیم

 چشماشو   یبعد رو دمی گونشو بوس یکردمو رو یخنده مردونه ا تک

به رفتنت نبودم االن  یبازم راض  یگناه یبفهمم تو ب نکهیکه قبل از ا یدونیخوب م نویا ی _تو زنه من
جبران کنم پاشو تا دوباره پولمو به رخت بکشم پاشو بچه    هاموی تا همه بد یمشتاقم که پاش  شتریب

چه  نیشه؟بب یباورت م هیعسل  تاسیب  یچه قدر خوشگله ترانه چشماش همرنگ چشما نیبهزادو بب 
 دن یهمه دخترا براش جون م شهیم یگر یج

 زدمو دوباره دستاشو نوازش کردم   یا گهیخنده مردونه د تک
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شکم کوچولوت    ینه اما تو ای یخبر داشته باش دونمیخانوم لجباز نم  یدونیخوب م  نویا یعمره من _تو
  ستی برام مهم ن ادیمن که ز  یار یب  ین یبرام ن  یتونیوگرنه نم ارنیدرش ب  دیغده هست که با هی

 خوادیم  ین یچون اون ن یبد دیجواب مهتاب و خودت با یول  میریگیاز پرورشگاه م یک یفوقش 

  ینه تنها انگشت دستش مچشم تکون خورد لبخند محو  نباریانگشت دستش تکون خورد اما ا دوباره
 زدم

  یمارستانیب  دهیکه فهم یمهتاب از اون روز  ی_نفسه ماهان پاشو که همه منتظرن چشاتو باز کن 
اد گرم  خونه بهزاد تا سرشو با بهر مشینکنه برد یقرار  یب  نکهیا یبرا نیبه خاطرهم کنهی م هیهمش گر
 ...یکنه راست

 تر کردمو با ذوق گفتم:  کی بهش نزد خودمو

  گفت یاما بهزاد م  رامی ب میذاریاسم پسرمونو م  گفت یم  تایب ادتهیشکست داد  تاروی_بهزاد آخرش ب
بال  طونیهم قبول کرد که باعث شد هممون شاخامون سبز بشه اما ش  تایبهراد ب مشیذاریم ری نخ

و قربون صدقش   زنهیبهمه از عمد بهرادو بلند صدا م  هیدوتا شب نیاسم ا ستینقشه داشت چون ن
بهرادو بغل کرده و داره   نهیب یم یبعد وقت رهی قربون صدقش م یبا اونه اونم کل کنهی که بهزاد فکر م رهیم

 خوره ی حرص م  یرو دست خورده و ه   هفهمیم کنهی ماچش م

   دمیخند  زیر  زیر

االن اعالم کرده   نی بهزاد از هم خوادی دختر م هی مینوه دارش کن  دیبا یتو که خوب شد گفتی_مامان م
ها وصلت   وونهیعروسش بشه منم بهش گفتم که ما با خونواده د خوادیکه دخترمون ماله خودشه م

  میکن یگفت مام با خونواده کلکل سرا وصلت نم  عیسر تایخواست جوابمو بده که ب  دیاونم خند میکنینم
 ام یاز پس زبونشون بر ب  تونستمی ترانه من تنها بودم نم ی که جوابشو بد ینبود

 دم یخند یدستام فشارش دادمو به آروم  یگرم تو دمیدستشو بوس یرو  دوباره

رفته لندن حال  اریبرات بگم مه اریذار از مه ب یراست یخواب یپاشو چه قدر م گهی_خودتو لوس نکن د
گرفته که خودشو بسازه از اول بازم   میرفته اما تصم شهیم یهفته ا هی ایبده تقرب یل یخ  شیروح 

بچمونم خودش بخره قول داده نذاره دست تو   یسمونیهمون مرد محکم سابق بشه تازه قراره س
 کارو بکنه  نیا دمیبا فشهیوظ  گهیداداش بزرگس د میکن بمونیج
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با ذوق به سمتمون اومد که همون   تایزدم ب یلبخند محو تایب دنیدر اتاق آروم باز شد که با د کهوی
 تنش بود بچه به دست اومد تو اتاق   دشیسف فرمیون ی کهیلحظه جناب دکتر درحال

 د یخم شدو گونه ترانرو بوس تایب

کدوم   اوردمیم ای اشتم پسرمو به دند یوقت  یمعرفت نامرد عوض ی_سالم بر خواب آلود خودم بتایب
خالص  یر یبهزاد سپردم اونقدر آمپول بهت بزنه که بم  نیبه ا  یباش شمیقرار نبود پ  ؟مگهیبود یگور 
 مگه نه بهزاد؟ یترسیبهشم گفتم از آمپول م میش

کردو به سمتمون اومد آروم بهرادو به سمتم گرفت که باعث شد از دستش  یتک خنده ا بهزاد
 خدا نگاش کن چه قدر خوشگله  یونشو ببوسم اگ رمشویبگ

ترانه  یدستا یکوچولوشو گرفتمو تو یبغلش گذاشتم بعد دستا  یبهرادو به سمت ترانه بردمو تو  آروم
 گذاشتم 

  یکیمنم   شین یچشاتو باز کن بب  خوادیخالشو م  ؟دلشی ن یبب   ییخواینم  ؟خواهرزادتویکن ی_حسش م 
 خواما ی م نیمثل هم

 کردنیم  فیکه همه ازش تعر  کردیهم با ذوق داشت به پسر خوشگلش نگاه م تایو ب  دیخند  بهزاد

 بهرادو دراورد  یآروم صداشو بچگونه کردو ادا تایب

 چه وضعشه آخه  نیحداقل االن بغلم کن ا یاومدم که نبود ایمن به دن ی_خاله تنبل وقتتایب

نوار قلب نگاه کرد که باعث شد   به  یاز دستگاه ها برگشت با نگران یکی لحظه به سمت  هی یبرا بهزاد
با تعجب به سمتش  تایهول کردو بهرادو بلند کرد که باعث شد ب  یمشکوک بهش نگاه بکنم بهزاد کم 

 برگرده 

 رون ی ب میجان بهتره فعال بر  تای_ببهزاد

 می_چرا؟ما که االن اومدتایب

   تای_به حرفم گوش بده ببهزاد

 رفت بهم نگاه کرد   رونی به نشونه باشه تکون دادو بهرادو از بهزاد گرفتو ب یسر  یاز سره ناچار  تایب
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 شده بهزاد؟  ی_چ

 ست یخوب ن جانی ه نهمهیا ادمیبراش ز  نیضربانشو بب  شه یم تی _داره اذبهزاد

 جان؟ ی_ه

 توهم مراقبش باش   ادیبگم به دکتر ب  رمی _آره من مبهزاد

 رفت  رونی به نشونه باشه تکون دادم که بهزاد ب یسر 

 یجنبه ا یاز پس که ب  ستین یاز دوست دارم خبر  گهیجنبه د یدختره ب  ی_نگاش کن جنبه که ندار 
 رو دستم  یشد افتاد  تیزیچ یدیوقت د هیوهلل 

 گفتم:  دموی قلبشو بوس یخم شدمو آروم رو  دمیخند بعد

بود؟چون از همون اول ازت خوشم اومده   یچ یخدمتکارم بش نکهیا یاونهمه اصرارام برا یدونی_م
خانوم    ین یبی م یبشناسمت و هم تو خونه خودم باش  شتریتا هم ب ی خدمتکارم بش خواستمیبود م

 شتره یب  یلی کوچولو؟قدمت عشق من به تو خ

  یکاف  زدیقلبشم م نکهینزنه هم  یهم بستم چه قدر سخت بود که قلبش بزنه اما حرف ی*" چشمامو رو
 *"میاض ر نمیبود به هم

 گفتم:  یزدم*" به آروم یز ی سرمو به سمت  صورتش بردم بوسه ر  

 برم    کجای که منتظرمونه  یقشنگمونو خوشبخت  یزندگ   ندمونویآ  ین یقلبتو خودتو ن ی_من فدا

ازش جدا شدم  یهم بستم وقت  یقلبش نشوندم چشمامو با آرامش رو یرو یا گهید قیعم بوسه
که داشت ضربان قلبشو نشون   روگرامیبهش نگاه کردم به سمت دستگاه اسپ یبا ناباور   دیلرز دمید
با   نباریاما ا دیباز کش یق ینفس عم دمیهول کردم به سمتش برگشتم که د یبرگشتم با نگران  دادیم

   دیلحظه احساس کردم چشماشم لرز هی یفرق داشت چون برا یکیاون 

 دنیحظه بهزاد با دکتر وارد اتاق شد که با دکنم فقط محوش شده بودم همون ل یحرکت  توسنتمینم
 بشه  خیزدن که باعث شد مو به تنم س یداد هیاوضاع ترانه 

 ــــــــــــــــار ی_پرستــــــــــــــار...شوکو ببهزاد
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دستگاه و مبهوت موندن دکتر و    ی کیاون  یلحظه به سمتش برگشتم که با بلند شدن صدا هی یبرا
 کردم  یهم بستمو ناله ا یبهزاد چشمامو رو

 ......................... 

و هفت   ستیکه عدد ب  یشمع یروشن کردمو رو   تویهمه المپ ها خاموش بودن چوب کبر کهیدرحال 
 شد   اون قسمتمونم روشن یفضا ا یتقرب ینطور یبردم که باعث شد شمعا روشن بشه ا دادیرو نشون م

به شمعاش نگاه  دویخند یکه اونم با خوشحال  دمیضعف کردمو خند دمیخوشگلشو که د یچشما برق
 کرد 

 ام ی که کردم بر ب یا نهیهز  نهمهی_خب زودتر آرزوتو بکن تا از خجالت ا

 : دیبهم رفتو با حرص غر یچشم غره ا ترانه

 _باز تو... ترانه

 _باشه باشه غلط کردم آرزوتو بکن 

 تکرار نشه  گهی_دترانه

حالت   هیچشماشو بست  یکردمو منتظر موندم که آرزو بکنه ترانه هم با خوشحال  یخنده مردونه ا تک
 ام یبرم جلو اونقدر فشارش بدم تا از خجالتش در ب  خواستیبه خودش گرفته بود که دلم م  یخوشگل

 _ترانه  

 بخندم  زیر  زیز کرد که باعث شد ربا حرص چشماشو با ترانه

 کنم فقط خواهشا بچه نباشه  یتو آرزوهات فوضول خوامی_نم

 بهش زدم  ی کردمو چشمک  یبا تعجب بهم نگاه کرد که تک خنده مردونه ا ترانه

اون دادش بزرگس بذار اول اون بابا   میباشه زشته از طرف ومدهیشکمت باال ن  اریمه  ی_بذار تو عروس 
 از ما گفتن بود  میدار یخوشگذرون  یوقت برا  ینطور یبشه ا
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دارمش شکر   نکهیلب آروم خدارو بابت ا ریلحظه ز هی  یازم گرفتو بازم چشماشو بست برا نگاهشو
با اون نور شمعا    شدیکه تنشم بود باعث م یکردم نور شمعا صورتشو روشن کرده بود لباس خوشگل 

 اهشومرد نگ دیبا گنیشکنجه روح و روان ما مردا دارن بعد م یبرا یی زنا چه لباسا نیبدرخشه نگاه ا
 شهی کنترل کنه آخه مگه م

 گفتم: یبا کالفگ  نینشد به خاطر هم یخبر  دمی منتظر موندم د یهرچ

پولدار و   ؟شوهر یآرزو کردن دار  یبرا میزیاصال مگه چ ؟ی کنیآرزو م  یچ یبابا تموم نشد؟مگه دار  ی_ا
  یبچه هم که طبق خبررسان یهم که دار  یخوشبخت  یخانوم دکتر که هست یو جذاب که دار  پی خوشت

 ی کن یلب ورور م  ریز یدار  یچ دونمیمن نم گهی د میخوایمن فعال نم

ه خودم  لختش انداختمو ب یتر کردمو دستمو دور بازوها ک یآروم خودمو بهش نزد دیخند زی ر زی ر ترانه
 چسبوندمش 

که برات دارم در    ییبرنامه ها ری از ز یتون یامشب نم یخانوم کوچولو شما هرچه قدرم طولش بد نی_بب 
 شه یم زی صبرم داره لبر گهیپس اون شمعارو فوت کن تا فوتشون نکردم چون د یبر 

که اونم خم   دمیسرشونشو بوس یناز کرد منم خم شدمو به آروم یکردو کم یتک خنده خجوالنه ا ترانه
 فوت کرد شویو هفت سالگ ستیشدو با ذوق شمع ب 

که ماله  یسالو چهارماه به دختر  کیباعث شد که من بعد از  ینطور یشد ا  کیخونه کال تار یفضا
 خودم بود صاحب کله جسمو روحش بشم 

 

 

 منو تو   یها عاشقانه

 و مجنون نبود  یلیل یها عاشقانه

  یکوه کن نبود فرهاد

 اما
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 یشاعر بود سهراب

 تو   ترانه

 نوازد یم ماهانه

 و

 ماهانه تو  عمر

 د یسرایباران م ترانه

 نه ماهانه نه ساالنه  باش

 مانند ترانه  بنواز

 منو تو  یخوشبخت  ترانه

 کنار غرور و قد بودن تو در

 که چه عرض کنم ماهانه

 نوازد یم روزانه

 مان یبنواز تا ترانه خوش  پس

 ما  یکه فکر بدبخت یدل هرکس بسوزاند

 کند یم  خوشحالش

 روزگار چرخ گردون و آدما   ایتوجه دن قابل

 

 

 بهمن زاد  انای :کسندهینو



 پولتو به رخم نکش 

473 
 

 عاشقانه  یرمان ها سندگانیانحمن نو عضو

 

 آثار بنده:(  گرید از

 دنده هیپناهان  یب

 گمشده مهیعشق ن  یب

 بال  طونی زهرمار و دختر ش برج

 که ماه شد یدزد خانوم

 مرد خشن من  دو

 چشمانت  یآوا

 

 قلم: به

 بهمن زاد  انایک                      

 

 عاشقانه:(  یانجمن پر طرفدار رمان ها عضو

 

 ☺د یو سرافراز باش  دیپناه حق مو در
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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