
 اعتماد  نییباال پا

1 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 اعتماد  نییباال پا

2 
 

 رمان های عاشقانه   :آرایی صفحه  و  طراحی 

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

  

    

  

  

 

 

 عشق هميشگي است، اين ما هستيم كه ناپايداريم.  

 عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است، اما مردم نيستند. 

 ))لئوبوسكاليا((

 

 

 

 

 ...  شهیتموم م positionsهمون   یو رو  شه یشروع م positions  از   یکی یپرش ها از رو  یتمام

Demi Plié و بعد پرش...   م یر یم 

 ...  دیو زانوها صاف باشه. دقت کن  می بدن رو کامال به سمت باال بکش دیپرش، با زمان 

   می دیقرار م نی زم   یو بعد پاشنه را رو  می ایم نیی پنجه ها پا یبرگشت، رو  زمان 

Ballon – Pos 6  - پاها کنار هم جفت هستن  تی وضع ن یتو ا 

http://www.romankade.com/
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 هستش   port de bras ک یبه منزله  گه،ید تیبه وضع تی وضع کیاز حرکات بازو و عبور اون ها از  ی ا مجموعه 

 ...  دمیحرکات رو نرم انجام م  نیکه من چطور ا دی کن نگاه

 

 به گوشم   دی رس  ینیخانم عابد  ی ادامه بدم که صدا خواستم 

 خانم راد چند لحظه...  -

 به بچه ها گفتم : رو 

   دیبچه ها چند لحظه صبر کن -

 ...  تیر یو با همون لباس باله که تنم بود رفتم سمت اتاق مد دم یکش ق ینفس عم هی

 زدم و وارد شدم و بستمش   در

 بله؟ -

 !؟  شهیکه گولِه آت  یگفت  یچ  انایماهورا به مادر ک -

 هام رفت تو هم    اخم

کرد گفت مامانم اجازه   هیمن اومد گر  شیبرو کالس زبان! دختره هم پ خورهیگفتم! برگشته به بچش گفته رقص باله به دردت نمن یخاص  زیچ-

بچه رو تا   نیا رهی گیجونش نم ی حت ی اما اون خانم از خود راض  دم،ی من ادامه م دهیم مو ی! منم گفتم به مامانش بگه استادمون شهر امیب دهینم

 خونه!؟  برمشی دنبال دخترش و دوباره م رمیم نم یکه داره حاال خانم ناراحت شده که من با ماش  یبچه و عالقه ا نیا  فی! حارهی ب اهآموزشگ

 ! ؟ ادیشاگردت ن ه ی نیا شه یم  یحاال چ -

 اجازه بدم جلوش گرفته بشه!؟   د یچرا با نم یب یدارم استعداد رو توش م ی من وقت-

 !  یگی رو م  نیو هر دفعه هم هم  یدیشاگردته که تو خرجش رو م  ن یچندم نیماهورا ا-

 جام بلند شدم   از

 ببرن   نیعالقه رو از ب نیخواستن ا یتموم اون شاگرد ها عالقمند بودن و خانواده هاشون م-

 خب به ما چه!؟  -

 هام بدتر رفت تو هم    اخم
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  ادیدوست ندارم  گهیبگه د ادیخودش ب انایاگه ک رمیگیکه بتونم پشتش رو م  ییا من تا ج ره،یبگ ادیکه بخواد باله  ی اما هر کس  دونم یشما رو نم-

 کار ندارم   یچیبا ه گهید رم،یبگ

 شدم   انا یمادر ک ی  نهیبه س نه یکه س  رون یاتاق زدم ب  از

 به به استاد خونه خراب کن  -

 ابروم رفت باال   هی

 با شما ندارم   یحرف-

 ! باباش لباس بالش رو پاره کرده  یکرد چارمون یدست از سر دختر من بردار خانم! ب-

 پاره کرده!؟  یواسه چ -

 کنه!   یم   ایح یبچمو ب گهیبازه، م گهیم-

 باز مونده بود! انقدر که خندم گرفت!   رتیهام از ح چشم

 !؟ کنهی م ا یح یلباس بچه شما رو ب هی-

 !؟ رهیبگ ادیاله ب خوادیبگم دخترم نم  یبه چه زبون-

   کنمیمنم تموم م رهیبگ ادی خوادینم  گهیبهم بگه د ادیخودش ب انایخانم داد نزن! اگه ک -

 من   ی رو کشون کشون آورد جلو  انا یسمت شاگرد ها و ک رفت

   ی ر یبگ ادیباله  ی خواینم گهیبگو د-

 که به شدت عاشق باله بود    یساله ا 13کردم به دختر  نگاه

   هیگر   ریزد ز  هوی

 خوام...   ی... نمرمیبگ ادیباله  خوام ینم گهید-

شدم و   نی... سوار ماشرونی مامانش رو هول دادم اون سمت و رفتم تو رخت کن و لباس هامو عوض کردم و زدم ب یشدت اعصاب خورد از

 راه افتادم.... 

 کالس رو نداشتم   یادامه   یحوصله   اصال

 !!  شهیم  ایح یدخترم ب هه
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 چند بار زدم رو فرمون   یعصب

 !؟  نهیبیم  ایح یلباس بچش رو ب هی! با  هیطور   نیا رتشیکه غ  ی هر مرد یتوف تو رو -

توجه به درست بودن جاش، رفتم سمت   یشهاب پارک کردم و ب ن یماش  ی رو جا ن یباز شد و ماش نگ یزدم در پارک  موتیخونه و با ر  رفتم

 طبقه سوم رو زدم تا بدون حرف برم تو اتاقم...   م یآسانسور و مستق

 خونه...   یخورد و بعدش به در ورود یبه باغچه ها م شیکه ورود اطیدر ح ی کی نگیپارک ی کی می داشت یدو تا در ورود ما

خوِد احمقمه که دوست ندارم شاگرد هام رو از   ری شد! تقص  یشت منفجر مهمون لباس افتادم رو تخت و چشم هام رو بستم... سرم دا با

 حوصله جواب دادم   یب وان یاسم ک دنیزنگ خورد و با د م یدست بدم ،گوش

 سالم -

 خانم خانوما چطورن؟  -

   ادیبزنم زلزله ب غیج هی تونمیهست که م ی االن حالم طور -

 به گوشم   د یخندش رس ی صدا

   شده؟یباز چ-

 دربارش حرف بزنم   خوامینم-

   یکرد  یقاط ی طور   نیساعت ا ن یدعوات شده که ا ی حتما طبق معمول سر شاگرِد زور -

 داد زدم  یعصب

 !  یشناس یانگار منو نم  ی گیم  یجور  هی-

 رفتم...    نییاز پله ها پا  یدست لباس راحت  هی دوش گرفتم و با  ه یرو قطع کردم و کالفه رفتم حموم و   یگوش 

   دی من سرش چرخ ی پا یونه مشغول بود ،با صداتو اشپزخ مامان 

 خونه!؟ یاومد  یدخترم تو ک -

 سالم تازه اومدم  -

 از قلبم بود.  کهیت هیدوست داشتم انقدر که انگار  یلیجلو از پشت بغلش کردم و چشم هام رو بستم... مامانمو خ رفتم

   ست؟ یقربونت برم مگه االن وقت کالست ن -
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 کنسل شد  -

   انی کمک  کن شام رو آماده کنم االن داداشات م ایپس ب-

 چشم  -

  کردمیکردم به کمک کردن اما همه کارها رو داشتم خراب م  شروع

 رو گرفت و گفت :  ری مامان کالفه از دستم کفگ  هوی

 !؟  میتو رو شوهر بد میخوا یچطور م-

 : دمیخند

  گهید کنه یماماِن کدبانو و زرنگ داشتن بچه رو تنبل م-

 باباته که تو رو لوس و ننر بار آورده   ریتقص -

   دمی رو کش لپش

 شه یواسم درست م  رهیگ یچند تا هم آشپز و خدمتکار م کنم یمن شوهر پولدار م -

 سقف خونت باشن!؟   ریز  گهیکه به جز خودت چند تا زن د  ی خدا چطور دوست دار  یبنده -

  شهی! با زور که نم کنمیکنن تو سرشون که! شوهر من بخواد پاش رو کج بذاره ولش م یمامان همه که مثل تو شوهرهاشون رو حلوا حلوا نم -

 آدم رو وفادار نگه داشت! 

 ی بچسب یشوهرت رو دو دست   یاونوقت مجبور   ی ار یبچه ب هی! اگه  یزنیحرف هارو م  نی_االن ا

 شده وسط!؟  دهیبحث شوهر کردن من کش شدهیباز چ-

 ! اد؟ی برات خواستگار خوب م ینطور یتا آخر عمرت هم ی!؟ فکر کردیخواستگارات جواب بد نیاز ا  یکیبه  یخوا ی م ی سالته! پس ک  27دختر -

 !؟ شهی م یمامان من ازدواج نکنم چ -

 ی ار ینوه واسمون ب هی میو تا نمرد! حداقل تامی!؟ از پِس پسرا که بر نمیکن  کار ی تنها چ یخوایم-

 رفت به هوا   خندم

   یپس فکر نوه دار شدنت -
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 ! شهی تو م  فیحر  یآخر ک   دونمینم یبهانه آورد هیواسه هر کدوم  یخواستگار داشت یواال از هر مدل-

 کنم پس اصال خودت رو ناراحت نکن   ی مامان من به ازدواج فکر نم-

 ...  دمیرو چ  زیو م  دمشیبوس

بشه! اونوقت ازدواج   دایپ ایمن تو دن یو خوش گذرون یالیخی دختر به ب کنمیاز مامان به ارث نبرده بودم! و فکر نم یچیه ییاز نظر کدبانو   من

 بشه!؟ اوففف یباال سرم که چ  ارمیکنم سر خر ب

 زنگ خورد و شماره شهاب افتاد، جواب دادم    میگوش

 جان؟  -

 هم خودتو!  ی پارک منو گرفت ی!؟ هم جا یپارک کرد یور نطی!؟ چرا ایبچه تو هنوز بزرگ نشد-

 اعصابم خراب بود حوصلم نشد درست پارک کنم   کمی-

   ن ییپا ادیرو بذار تو آسانسور ب چتیامان از دست تو! سو -

 باشه  -

 رو زدم...  نگ ی اومدم و رفتم سمت آسانسور داخل خونه و طبقه پارک رون یآشپزخونه ب  از

 کار و ورزش سوم هم اتاق خواب ها...  یاتاق ها   یبود و سالن بعد برا ییرایپذ شیکیتا طبقه که  3داشت و  نگیطبقه پارک  هیما  خونه

به دردمون بخوره، اما اتاق کار من االن شده    ندهیاتاق کار ساخت تا در آ هیاتاق خواب و   هیاز همون اول بابا واسه هر کدوم  میقلو بود 4ما  

 و به درد نخور بودم...  کاری! تو بچه ها فقط من بودم که بی انبار 

  رمیبود و آرشاو  ری! و آرشام که تو شرکت بابا مدیخورد خشک و جد یم شم یبود البته که به اخالق و روح  یکارآگاه تو اداره آگاه هیکه  شهاب

کشته مرده داشت اما هنوز چشمش به دره که   یرو چشم هاش کل نک یکه با اون ع تیپسر کامل و با شخص  ه ی ،ی دادگستر  ک ی هیپا لی که وک

 سبز بشه!   ونشدر خ یمالن

اندازه همون ها حقوقم بود چون هر کدوم از داداش هام به عالوه بابا هر ماه تو   یحساب کن  یوسط پول هدر کن... البته بخوا  نیا  منم

 کردن که من فقط خوش باشم و بخندم...!  یم  دیو به شدت تاک کردن یم  زیحسابم پول وار 

   زدمیباهاشون سر و کله م یبغلشون و کل دمیپر  یاومدن خونه م  یدوسشون داشتم! انقدر که هر کدوم از سر کار م یلیخ

 داشته مامان!  یچه دل گنده ا یی! خداقهیدق 1آورده بود با فاصله  ا یمن رو به دن ی و آرشام و آخر  ریشهاب و آرشاو   بیبه ترت مامان 

 ...می جا گرفتار شد هیاما االن هر کدوم  م، یکرد یم ی ست بود و با هم باز  شه یهامون لباس هامون هم  یبچگ ریبخ ادشی
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 رو باز کرد    رهنشیپ ییشهاب اومد باال و دکمه باال قهیاز چند دق بعد

 گفت :  اخمو

 خوابونم   یرو م  نتی نخواد بهتر بشه ماش تیماهورا اگه رانندگ -

 هامو زدم به کمرم   دست

 واسه من!؟   یکش یشاخه و شونه م-

 رو مبل   نشست

 ! یکن یهمون جا پارک م ی ر یحساسم باز م نم یپارک ماش یمن به جا یدونیتو م-

   م یقربونت برم پسرم خواهرت رو شوهر بده هممون از دستش راحت بش -مامان 

 شهاب باز شد  شین

 !؟  میرو بدبخت کن  یاما ک   خواد،یمامان منم دلم م -شهاب

 رو شونه هاش...   دمیمبل پر  یباال  از

 م؟ ی ....شهاب داشتم؟ی داشت-

   نیی پا ایگردنم شکست ب-

 ..  هم اومدن. ریآسانسور باز شد و آرشام و آرشاو  در

 با خنده گفت:  ریآرشاو 

 !؟  یکنیم  ی اسب سوار   ی ماهورا مگه دار -

 با حالت مسخره جواب داد   شهاب

   خوادینه بابا شوهر م-

 رفت هوا که آرشام  اومد سمتم...    غمیج ی صدا

   یکه بدبختش کن   شهیم  دایپ یکی و داد نداره! باالخره  غیشوهر خواستن که انقدر ج گهید-

 گوش آرشام رو گرفتم   رو شهاب بلند شدم و  از
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 !؟  یبدبخت کن یخوا ی م ویتو خودت ک-

 !؟  کاریچ خوام ی زنو م ادن یمن دوست دخترام ز   یآ  یآ-

 مامان اخم کرد   

   ؟یچ  یعنیِا آرشام -

 برد باال    م یهاش رو به نشونه تسل دست

  وفتم یب شون یکیتو تله  دمیبه همشون قول ازدواج دادم، قول م-

 با طعنه گفت:   ریآرشاو 

   یپا تله ا هیبابا تو خودت -

 هم اضافه کرد   شهاب

 ها    ی از اون تله خطر -

 از خودش دفاع کرد    آرشام

 !؟  شهی م تون یچرا به من حسود دیخودتون عرضه ندار -

 رو دوباره گرفتم   گوشش

 !  ستاین ی تا من شوهر نکردم از زن خبر  یه-

   دنی تاشون با هم اووو کش 3 هوی

 ! دیر یشماها زن بگ کنه یکه شوهر نم نی! ادیآی فسقل دختر بر نم هیتا پسر از پس  3-مامان 

 با هم گفتن )چشم(   همشون 

 گوش دره اون گوش دروازه!   نیا  دونمیمن که م   اما

خودشه!   یها یجوون ه یبود که برگرده آرشامم که به قول بابا شب یکه منتظر مالن رمیکه اصال اهل زن و عشق و حال کردن نبود، آرشاو  شهاب

 جور کارا بوده باشه! ن یهاش اهل ا یخوره که جوون یاصال به بابا نم یول

 ...  زیسر م  می دور هم نشست یبابا هم اومد و همگ باالخره
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پدرشه، اما من   ی رفت! قطعا عشق اول هر دختر  ی نگاه ها رو به من داشت! انقدر قشنگ که دلم براش ضعف م نیتر  قشنگ شهیهم بابا

 دوست داشتم.   یلی خ یلیداداش هامم خ 

 داده   امیزنگ زده و پ  یکل وان یاز چند ساعت واسه خواب برگشتم اتاقم که متوجه شدم ک بعد

 لحظه زنگ زد   همون 

 خور جواب دادم  دل

 ؟ بله-

 تو دختر!؟   ییبله و بال کجا-

   ه؟یکارت چ-

   ؟ یدیجوابمو م ینطور یچرا ا-

 از دستت ناراحتم -

   اد؟یکنم از دلت در ب کاریچ-

 ناز گفتم :  با

   ادی من چطور از دلم در م یدونی تو که م-

 پاساژ  میبر  کنم یم یقربونت فردا اوک  یآ-

   یمرس  -

 االن حالت خوب شد؟  -

 اوهم  -

   م؟ی نبود دیمگه ما تازه خر  طون یش-

 قطع کنم!؟   ی دار  یاگه مشکل  یناراحتم نکن یخواست یم-

   زم یعز  میر ینه نه فردا م -

   ؟ی کار ندار  ادی باشه خوابم م-
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 چقدر زود! -

 خستم خداحافظ -

 .  دمیرو قطع کردم و رو تختم دراز کش  یگوش 

شدم و   یکردم و باهاشون دوست م یکدوم رو رد نم  چیدر رفته بود! منم ه که دنبال تور کردنم واسه ازدواج بودن از دستم ییآمار پسرا گهید

 خرجم کنن که آخرخودشون خسته بشن!   کردمیانقدر مجبورشون م 

 پسرم که انقدر خرج کنه خرجم کنهههه تا من از رو برم و بهش جواب بعله بدم.  ه یمنتظر  فقط

   دمیبهشون خند یرفته و منم کل  می از زندگ دادیخواد باهام وارد رابطه بشه آخرش با دعوا و داد و ب یم  یک  هر

 ها دل بدم!   یراحت نی که به ا ستمی ن ی من دختر  آخه

 چشم هام رو بستم تا بخوابم...   ق ینفس عم هیکه به خودم داده بودم خندم گرفت و با   یاعتماد به نفس    از

 کالس باله رسوندم...    بعد خودم رو واسه روز

 کرد!  یکه به رقص باله داشتم، انگار روحمو نوازش م ینه به خاطر پولش فقط بخاطر عشق  دادم،ی تا آموزشگاه درس م چند

 از اتمام کالس هام رفتم خونه خودم...  بعد

 کردم.    یازش استفاده م  کم  یلیخونه رو داشت اما چون بابا دوست نداشت خ هی یها  ازیخودم هم همه امکانات و ن ی خونه

 کردن!  یم  یماه ها اون جا زندگ  یرفتن خونه خودشون و حت   یهر موقع دوست داشتن م یول پسرا

 امدم...    رونی ب مییآلبالو  206 ن یو جذاب با ماش  ک یدست لباس ش هیدوش گرفتم و با  هی

خونه، البته من   هیگرفت و بعد از تموم کردن دانشگاهمون به هر کدوم  نیتامون ماش 4واسه   می نامه گرفت یساملون شد و گواه  18 یوقت بابا

گفت خونه    شهیبود! بهتر م  ریدسته بابا، شهاب، آرشام و آرشاو  ی سر  هی خونم  یها  دیحق نداشتم شب خونه خودم باشم و از تموم کل

 ادیتوجه ز  لشی کارها دل ن ی! خب تمام اکردنیرو چک م نمیماش  یها یو خالف یخونه و زندگ  تیبار وضع هیهر ماه   ینوبت دوممشترکمون! هر ک

 !  دنی کش ی سرک م می تو زندگ یادیز   گهی! حرفش قشنگ بود اما دهیو ما شوال یبود. شهاب بارها و بارها بهم گفته تو پرنسس  

 شدم...   ادهیبود نگه داشتم و پ وان یکه مد نظر ک ی پاساژ  ی جلو 

 ...  میهم حرکت کرد  کنار

 حالت چطوره؟  -
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   ؟یممنون تو چطور -

   می عال یشمیتو پ-

 )بر پدر آدم دروغگو(  

 فقط بهش لبخند زدم   اما

   نتتیبب  خوادی ماهورا؟ مامانم م-

  ؟یواسه چ -

 حرف زدم جلوش   ت ییبایانقدر که من از تو و ز -

   کشمینه من خجالت م-

 خانوادم  شیخونه ما پ می بر  ایروز ب  هی! یچه خجالت-

 ...  شهیم  یچ  نمیباشه حاال بب-

 خوام بدم!   یم ژهیو  سیامروز دهنت رو سرو   یعنیحرف  نیا

 !دیتا شلوار برداشتم و برام خر  5مغازه رو هم رد نکردم و   نی...دومدیتا مانتو انتخاب کردم و برام خر  3مغازه  ن یاول

 و کفش بود  ف یمغازه ک هیبابا!  یا

 و کفش بردارم که با حرص گفت :  فیتا دست خواستم ک 3

 ماهورا چه خبرته!؟ -

 نگاهش کردم  یاخم و دل خور  با

 کردنم    دیمن عاشق خر  یدونی تو که م-

 !  یآره اما ورشکستم کرد-

 و دست هام رو گذاشتم رو کمرم   ز یها رو پرت کردم رو م  ست

 !؟ می تو زندگ ی اومد یواسه چ  یخرج منو بد یتونیتو که نم-

 (  ی)اومدم که تو خرجمو بد گه یاالن تو دلش م قطعا



 اعتماد  نییباال پا

13 
 

 از کوره در رفت   اونم

 !  ی! پدرمو در آوردیکنیم  دیتا دختر خر  10اندازه -

 ازش گرفتم   رومو

   ایدنبال من ن گهید-

   یبرو بابا روان-

 ... ن ی خنده راه افتادم سمت ماش با

 گاز دادم... کردم و  ادی ضبط رو ز  ی شدم و صدا  سوار

 باز با شهاب داستان دارم!  یرد کردم! وا  نیتا دورب 2افتاد  ادمی

 !؟  ادیم  یک  ینداشت بعد یادیدوست پسرمون هم که دووم چندان ز  نیا خوب

 خونه...   برگشتم

 سراغ مامان قند عسلم...   رفتم

رفت که    یبار نم ر یاصرار باز هم ز  یکردم به مامان کمک کنم چون اون با کل ی م یسع  شهی اومد اما هم یکه از کار خونه خوشم نم نیا با

  یخوب یاالنم که پسرا خودشون درآمد ها م، یهست گاهیجا نینسله که تو ا ن یچون چند می! ما جز افراد ثروتمند کشور بودمیر یخدمتکار بگ

چون به   میونیما دور هم بودنمون بود که اون رو به مامانم مد ییدارانبود! از نظر من کل  یچیگفت پول تو خانواده ما ه شهی دارن و در کل م

 کرده و کنار هم نگهمون داشته.   ی دگ یرو گذاشته کنار و فقط به ما رس تارش یو گ یخاطر ما سال هاست که خوانندگ 

 خونه نگهمون داشت   ن یکه همه خونه داشتن، باز هم تو هم نیرفتار کنن، مامان با ا یداد که با من چطور  ادیبه پسرا  مامان 

 رو...   ی عشق و وفادار  رن یبگ ادیجوونا ازشون  دیدرصد توجهش به مامانه! انقدر که با 99  شه یفرشته بود! بابا هم  ییخدا

شذ   یزد اما هر موقع بحثش م  یحرف نم  یلی سال بود اما انگار همسنن! مامان از گذشته هاش خ 15مامان و بابام  ی که اختالف سن نیا با

 چشم هاش پر اشک بودن...

 درکه...   میر یو م  م یش  یگروه م هی یجمعه صبح ها همگ شهیداشتم چه پسر چه دختر، و هم یادیز   یها قیرف  من

 کردم...  یو آماده مهام ر  لی وسا دیجمعه بود و من با فردا

 ...  دمیهام خواب لیشدم و بعد از آماده کردن وسا یفوضول ال یخ ی! بادیم ریبحث شهاب و آرشاو  یکردم صدا احساس
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 ...  میباال و برگرد م یروز بعد گروه تو درکه آماده به حرکت بودن تا بر   صبح

گذشت که اندازه   ی بود انقدر خوش م ینطور یرفت! هر هفته هم   یگذشت که خنده از لب هام نم ی و خوب بود... انقدر خوش م یعال یچ  همه

شد و   یکردم... چون هوا داشت گرم م یشدن لذتم تالش م  شتریخودم هم واسه ب ن یبودم بخاطر هم یا هینداشت! من کال دختر سرحال و پا

 شاپ نرفتم...   یواسه صرفه قهوه به کاف گهیدکردم و   ینداشتم با بچه ها خداحافظ وسترو د ت یوضع نیمن ا

 حرکت کردم...  نیی رو انداختم پشتم و سمت ماش کولم

خودم حس   کیتنشون بود رو نزد رهیت یتا مرد درشت که لباس ها 2 هویکه  نمیزدم در باز شد و کوله رو انداختم داخل و خواستم بش موتیر 

از   یکی! زدمیدست و پا م زدمیم  غیپشت و دوتاشون نشستن دو طرفم!! با تموم توانم ج یندلبود که پرتم کردن رو ص ده ینرس هیکردم و به ثان

بافته شدمو از ته شروع   یدرآورد و موها  یچیق  هی بشی از ج گهیدستش دور سرم تا تکون نخورم! مرده د یکیرو دهنم بود و اون  دستشاون ها 

  رونیاون مرد پست فطرت ب  یدست ها ی صدا از ال  یاما ذره ا زدمیم  غیکرد! ؟با تموم جونم ج یم  کاریکردن! موهام!!!؟داشت چ یچیکرد به ق

 ! دیبر یمرد داشت موهامو، کل زحمت چند سالم رو م  یکیانداخته بود و اون  ری پاهاش گ ی رفت! من ال  ینم

! انقدر چندش آور بود که احساس کردم دارم  دی بوس یکنار صورتم رو م دی کش یاندامم م ی که منو گرفته بود دست هاش رو رو  ی مرد اون 

 ...!رمیمیم

 تموم شد و موهام رو جلو چشمم گرفت   کارش

 دست داداشات   رسهیفردا م -

 و رفتن!!  ن یگوشت پرت کرد کف ماش  کهیت هیرو گفت و منو مثل  نیا

 کرد!    یکرد! اون مرِد داشت منو خفه م یهم توان کمبود نفس رو برام جبران نم دنمیتن تن نفس کش یتونستم تکون بخورم! حت یترس نم از

 ... امیب رونی بتونم ب نیچند نفر اومدن دورم و کمکم کردن از ماش  باالخره

 !  سمیتونستم رو پاهام وا ینم یده بود حتکه بهم وارد ش یآب دادن و لباسم رو مرتب کردن اما من از شدت ترس و اضطراب بهم

 گفتم   دیبر  ده یبود و بر  هیتر از بق کیکه بهم نزد یرو گرفتم طرف زن میگوش

 .... که ...اسمش شهاِب یزنگ بزن.... به شماره ا -

   دیشد تو جونم و بغضم ترک خته یها و درد ها ر   تو گوشم انگار همه غصه دیچیو داد دستم... تا صداش پ گرفت

 هاب...  ش-

 ! ؟ یی!؟ کجاشدهیماهورا! ؟چ-
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   نم یماش یشگیپارک هم  یدرکه جا  ایب-

 نکن   هیگر  ی نطور ی!؟ اشدهیبگو چ-

   ایفقط ب ایب-

  یباز بهم حمله کنه! آخه چرا!؟ من که با کس   گهید یکی  دمیترسیو تو خودم جمع شدم... همش م  ن یدادم به ماش هیرو قطع کرد و من تک  یگوش 

 چندش آورش رو اندامم افتادم...   یدست ها اِد یمشکل نداشتم! 

 خودش و با سرعت از اون محل دور شد...   نی گذاشتم تو ماش یمکث بغلم کرد و قبل از هر حرف یشهاب اومد و ب باالخره

 بمونم! ینطور ی نکنه هم  یلکنت گرفته بودم! ؟وا یه بودم!؟ حتشد ینطور یچرا ا دونمیکردم! نم ی م هیو گر  دمیلرز  ی م من

   هیگر  ریزدم ز  دوباره

 کرد منو آروم کنه  یم  یپر استرس بود اما سع  شهاب

 تموم شد   ستین یچیه گهید شتم؟ یمن پ نیآروم باش، بب   زمیماهورا جان عز -

 کرد  یچیم.. موهامو ق-

 که االن حالت خوبه  یاشکال نداره مهم خودت شه یقربونت برم دوباره بلند م-

 !؟  نی دست داداش هات! چه خبره!؟ اونا ک رسهیکرد! گفت... گفت موهات م  یشهاب داشت منو خفه م-

 ...  گمی... مگمیم-

 و جلو ساختمونش نگه داشت   ریآرشاو  یرفت دفتر حقوق  میدر کمال تعجب مستق  شهاب

 و  ش ادهیپ-

 !؟  نجایا  می اومد یچ  یبرا-

   میدی م حی توض زمیشو عز  ادهیپ-

 ... ریدفتر کار آرشاو  م یو رفت میدر سمت منو باز کرد و دستم رو گرفت و با هم وارد ساختمون شد اومد

 منو هول داد تو آبدارخونه و دستش رو آورد باال  شهاب

   امی بمون االن م نجایهم-
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 و در رو بست...   رفت

 محکم بغلم کرد   دیوحشت زده در رو باز کرد و تا منو د ریآرشاو   هویشد که  یچ  دونمینم

 ماهورا!  -

   هیگر  ریدختر بودم... زدم ز  نیکه واسه داداش هام لوس تر   منم

 کرد    ی... داشت خفم مدیموهامو بر -

   زم یبرات عز  رمیبم-

 داد زد   یسمت شهاب و عصب  دیچرخ 

 وسط  ید یکه منو هم کش  تیحقوق ی به اون کارها دمی!؟ سگ بشاِش به اون شغل مزخرفت... ر یخواست یم  رو  نی هم-

 مثل اون صداش رفت باال   شهاب

 !امیاز پسش بر م  ی خودت گفت-

 ...دیپر  رون یشهاب که از اتاق ب ی نهیمنو ول کرد و زد به س   ریآرشاو 

 !  شیمنش ی! حت ستیکس ن چیه دمیو در کمال تعجب د می از آبدارخونه در اومد 3 هر

 دوباره داد زد :  ریآرشاو 

   ؟ یکن یچه غلط یخواست  یآوردن م  یسرش م ییاگه بال-

 هم کالفه تر از اون   شهاب

 کنن!   ی بخوان کار  دیکف دستمو بو نکرده بودم که قبل از تهد-

 ها رو به باد داده؟ ها؟    یلیکه قبل از تو سر خ  یرو پرونده ا یدست گذاشت  یواسه چ -

 وسطشون   سادمیوا  شهیم  دتریدعواهاشون داره شد دمید

  ه؟یاتفاق چ ن یا لیدل شده؟ یچ دی بهم بگ نجام،یهنوزکه زندم، ا-

 اما شهاب جوابم رو داد    یتو موهاش و نشست رو صندل دی دست کش ریآرشاو 

 ...رمیگیم  عیپرونده روحل کنم ترف نیپرونده بهم دادن...مافوقم گفت اگه بتونم ا هی شیچند روز پ-
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 جواب داد ییبا تند خو  ریآرشاو 

 !؟زاتهیمهم تر از جون عز  عیترف-

 بکنن! نکارو یبخوان ا یقبل از حرف کردمیبودم! فکر نم دیمن منتظر تهد-

 کارآگاه  یآقا ی خسته نباش -

 ستادمیسمت شهاب و جلوش ا رفتم

 ه؟ یپرونده چ نیداستان ا-

 کالفه گفت:  شهاب

 مدت خونه بمون  هیفقط  یخواد بدون ینم-

 نش یشدم و مشت زدم به قفسه س یحرفش عصب  از

 فقط بمونم خونه!؟ یگی به مرگ شدم! داداش هام تو خطرن اونوقت تو م دیمن تهد-

 اومد جلو دستم رو گرفت  ریآرشاو 

 زم یآروم باش عز -

 !؟  وفتهیاتفاق ب ن یا دیبدونم چرا با خوامیم-

 ...ینشست رو صندل شهاب

 ... یکنن ول یجوون ها رو اغفال م گهیکشور د ه یبهتر تو  یباند قاچاق آدمن که با وعده پول و زندگ  هی-

 ؟یچ  یول-

 کشن یبدن م ی درصد از افراد رو واسه قاچاق اعضا 50-

 کردم...  ی حرف نگاهش م یوحشت ب  از

 ! ی ز یچ ن یامکان نداره همچ-

  رهیبوده که پرونده م ییکسا ان یداشته که همشون مربوط به خانواده و اطراف یتا قربان 3... چرخه ی پرونده تو دست همه داره م ن یچند سال ا-

 دستشون  ریز 
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 ...نی رنگ زم   دیو سف  یرو پرت کرد وسط سالن سنگ یصندل  ریآرشاو 

 !؟ یو قبولش کرد ی دونستیتو م-

 ردش کنم!   تونستمینداشتم نم یچاره ا-

 ندارم  ب یشهاب من واقعا تحمل آس -

 منو تو آغوشش گرفت   ریآرشاو 

 !؟میقربونت برم مگه ما مرد-

 و پرونده رو رد کنم  رمیبگ دهیاون ها رو ناد تونمیپروندن، نم ن یا  یهم قاط گهیچند نفر د ستم،ی گفت : من تنها ن  یجد شهاب

 چنگ زد  قشیبه  ریآرشاو 

 بشه!؟ یماهورا قربان  د یشهاب مزخرف نگو! حتما با-

 !؟رن ی باند از دست م ن یچقدر ناموس و جوون مردم دارن تو ا یدونیتوجه باشم، م یباند ب ن یبه ا تونمیاما نم دم یاجازه رو نم  نیمن ا-

 رمیگیپرونده رو گردن نم  یحقوق ی کارها گهیمن د م؟یبش  یما هم قربان یخوا ی م -  ریآرشاو 

 رو گرفت  ریت آرشاو دس شهاب

رو گردنشون بندازن!   ینشده اتهامات حقوق ی و حت دنیپرونده بوده رو خر   ن یتو ا ل یوک یاعتماد کنم! هر چ  تونمینم یمن به جز تو به کس  -

 !رن یجوون دارن از دست م یکل ریآرشاو 

 و خشکم زده بود... کردمیداشتم به بحثشون گوش م ینطور یهم

  تونمی من نم می دیپرونده چ نینقشه و برنامه واسه ا یکل  ممون ی تو آرشام و مامان و بابا، اما ما و ت نطور یماهورا واسه منم مهمه و هم  - شهاب

 !نمیهام رو نب ی میتالش هم ت

 ازش جدا شد و رفت جلو پنجره و سکوت کرد   ریآرشاو 

 و گفتم:  دم یکش ق ینفس عم هی

 ونده؟ پر  نیتموم شدن ا کشهیچقدر طول م -

 سال   1ماه تا   5ما  ی با برنامه -

 ه؟ یبدونم برنامتون چ  شه یم-
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   خوره یرقم م میتا ن یبرنامه تو کوتاه تر  نیکمکم کنه قطعا ا ریکامال محرمانست، اما اگه آرشاو  زمینه عز -

شرکت رو انجام بده   یاز اونجا کارها   هیترک م یواسه استراحت بفرست  یمامان و بابا رو هم چند ماه م، یر یبگ گاردیواسه ماهورا باد دیبا -  ریآرشاو 

 که آمارمون دستشونه میی تا 3کنه االن مشکل ما  تیر یمد  تونهیخودش م ستیو آرشامم بچه که ن

 د یا تو خطر مهمه!فقط تو و ماهور   یلیپرونده برام خ نیچون ا ستی ن یمن جونمم از دست بدم مشکل – شهاب

 م ین ی برنامه بچ دیواسه ماهورا با م،ی کن ی م هیته ی محافظت لیوسا ی سر  هیمن خودم حواسم هست -

 کنم یم دایپ -شهاب

 همش بمونم تو خونه!  تونمیغصه گفتم : من نم  با

 ی همه جا بر  یتونیم  میر یبگ گاردیباد-شهاب

 !؟  یاگه اونو بکشن چ -

 کارش رو بلده گاردینگران نباش باد-

 خانوادمون دوباره دور هم جمع بشه  دمی پرونده تموم بشه قول م  ن یمدت تحمل کن ا هیماهورا -ریآرشاو 

   ن ییانداختم پا  سرمو

 شروع ندارم!  نیبه ا یاصال حس خوب -

 اومد و بغلم کرد  شهاب

 یپرونده رو ب نیا  یمن تموم برنامه ها دمیبهت قول م  می مملکت محافظت کن ن یا ی گردن من و همکارام تا از جوون ها نید ه ی نیا زمیعز -

 دم یقول م  ،ین یرو بب  بیآس نیتا تو کمتر  دمینقص انجام م

 بغلش کردم محکم 

 دارم  مان یمن به تو ا-

 د ی هم اومد و منو تو آغوشش گرفت و سرمو بوس ریآرشاو 

 شده  جادیبرات ا تی وضع نیکه ا  دیماهورا ببخش-

 ارن یرو به دست ب ت یموفق ن یتا ا کنم یمن به داداش هام کمک م ستی ن یمشکل-

 که شهاب گفت: م یلبخند زد 3 هر
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 نشده  جادیا یمشکل ه یبق یتا برا می جلسه بذار  هی دیامشب با-

 خونه م یبا هم بر  دیایشده ب لیتعط من دفترم -  ریآرشاو 

 خودش اومد...  نیهم با ماش  ریآرشاو  م یو منو شهاب با هم رفت م یاز دفتر در اومد 3 هر

 منو شهاب سکوت بود که شهاب دستم رو گرفت  نیب

 _ماهورا؟ 

 جانم؟ -

 من مواظبتم نگران نباش  -

 لبخند زدم بهش

 ی ایپرونده بر ب نیاز پس ا  کنمیکمکت م-

 دیخند

 نوع کمکه  هیخودش  ی نکن ی و باهاش لج و لج باز   یایکنار ب گاردتیباد ن یبا ا یدستت درد نکنه تو فقط قول بد-

 اخم گفتم :  با

 شهاب من بزرگ شدما -

 رو تکون داد  سرش

 دنده! هیهم   ی تو هم لج باز -

 ! ؟ میشهاب! داشت -

 گه یتلخ د قتیحق-

 هوا  دیگرفتم که پر   شگون یرو ن شکمش

 م یهم دختر حرف گوش کن و خوب یلی من خ-

 نطوره یبله قطعا هم-

 دیهم رس  ریخونه و آرشاو  م یدیرس
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 رو بهش گفت:  شهاب

 ام یم  رمیباال من م د یدارم شما بر  ی کار  هیاما خودم   نگیرو ببره پارک  نیماش  ل یزنگ زدم جرثق-

 خواست بره دستش و گرفتم  تا

 شهاب نرو -

 

 لبخند زد  بهم

 ام ینگران نباش زود م  زمیعز -

 سمت آسانسور و دکمه رو زد  دیدستمو گرفت و کش  ریآرشاو 

 هست  یماهورا نگران نباش حواسمون به همه چ -

 ... ییرایسالن پذ م یبا غصه تکون دادم و با آسانسور رفت  سرمو

 خوند...  یکرد، م یبود و گوش م دهیبابا که رو مبل دراز کش  یو برا زدیم  تاریداشت گ مامان 

 دوتام مرغ عشق بودنا! نیا

 د ی دست کش تار یما، مامان از گ  دنید با

 شما دوتا!؟ ن یبا هم اومد شدهیسالم چ-

 آرشام کجاست؟  ست،ی ن یخاص  زیچ-

 !؟ چرا چشمات قرمزه؟!  یتو چرا انقدر آشفته ا  ره،ماهورایرفته دوش بگ-

 بهتون...  می دیم ح یتوض -  ریآرشاو 

   شین یانگشت اشارش رو گذاشت رو ب مامان 

 د یسروصدا باش یبابا خوابه ب-

 م ی لباس عوض کن میر یما م -
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تو سالن   می... چقدر زشت شده بودم! برگشت ختمیبه هم ر  ی... موقع عوض کردن لباس هام چشمم افتاد به موها میکدوم به اتاقمون رفت  هر

 دمش یشده، بغلش نشستم و بوس داریبابا ب میدیکه د

 یی بابا-

 بابا داد زد  هوی

 ماهورا!؟ موهات کو!!!-

 !؟ یکوتاه کرد ینطور یهم زد تو صورتش چرا ا مامان 

 ان یشهاب و آرشام هم ب د یصبر کن -  ریآرشاو 

 گفت:  یعصب بابا

 !؟یبه شما داره؟ ماهورا مگه نگفتم موهات رو کوتاه نکن! چرا پسرونه زد یماهورا چه ربط  یموها-

 موهام رو گرفت تو دستش  د،یهم تا رس   آرشام

 !؟ی! ؟چرا خودت موهات رو کوتاه کردماهورا  -

 بزنم ینتونستم حرف یفشار دست هاشون رو بدنم بغض کردم ول یادآور ی با

 ادیشهاب ب د یصبر کن -  ریآرشاو 

 !؟ یکنیم هیا! ؟گر ماهور -مامان 

 چشمم رو پاک کردم گوشه

 خوبم-

 از جاش بلند شد  بابا

 چه خبره!؟  نجا یا-

 سر ماهورا اومده!؟  ییچه بال ریآرشاو - آرشام

 اد یتا شهاب ب دیصبر کن -

   ریآرشاو  ی  نهیرو پرت کرد تو س شیگوش  آرشام



 اعتماد  نییباال پا

23 
 

 !؟ ادیشهاب ب   یگیشده تو م  یچ  گم یم-

 شده بود!  ن یتونستم حرف بزنم! انگار زبونم سنگ یکرد اما نم یم چم یسوال پ  یکنارم نشست ه  آرشام

 تو سکوت رفته بودن تو فکر... همه

 جمع دپرس ما لبخند زد  دنیشهاب اومد و با د باالخره

 دمیم  حیهمه رو توض  د یآروم باش-

 با حرص گفت :  آرشام

 ؟گوشه کز کرده! هیبا بغض  ینطور ی!؟ چه به روز ماهورا اومده ایزنیلبخند م-

 نشست  ریو کنار آرشاو  نیی سرش رو انداخت پا شهاب

 شده...پرونده بهم داده   هی-

 رو من به عهده گرفتم   شیحقوق یکه کارها -  ریآرشاو 

 برسه  نجایتا به ا کنن ینفر دارن روش کار م  نیمهم و حساس که چند ساِل چند یلیپرونده خ هی-

 جوون رو بدبخت کردن  ینبردن و کل ییبو  ت یکه از انسان ییدسته از آدم ها هیدرباره  -  ریآرشاو 

 به بعدش گردن ماست نجایو از ا نهیش یکرده و داره به ثمر م یدرصدش رو ط 80اما پرونده -شهاب

 توجه باشم  یو بهش ب رمیبگ دهیرو ناد تی با تموم خطر هاش و مخالفت هام، نتونستم انسان -  ریآرشاو 

 م یخوا یازتون کمک م  - شهاب

 م یبه هم کمک کن یکم  گهیبخاطر هم د دیبا یکوتاه میتا ه ی -ریآرشاو 

 شده؟ یشهاب ماهورا چ -بابا

 به موهاش... دیدست کش شهاب

 ... میشد دیتهد-

 زد تو صورتش  مامان 

 خاک به سرم-



 اعتماد  نییباال پا

24 
 

 دم یقول م شهیاتفاق تکرار نم   نیم؛ایذار یمامان نگران نباش ما نم -  ریآرشاو 

 که دستش بود رو سمت شهاب پرت کرد   یبالشتک آرشام

 !؟ یپرونده حل کن  ه یتا  ی ر یبگ ی خوای جون ما رو م-

 دن یزحمت کش نجایپرونده به ا ن یها واسه رسوندن ا یلیو خ  ستمیرد کنم، چون تنها ن تونمیپرونده رو نم نیمن ا-شهاب

 ام یاز پس مشکالت رو به روم بر ب ییمجبورم خودم تنها دی کمکم کن دینخوا اگه

 گرفتم کمکش کنم  م یمن تصم -  ریآرشاو 

 نکنم  تیاز دوتا داداش هام حما  خوامیگفتم : با تموم مشکالتش نم  منم

 از جاش بلند شد   آرشام

 !نیشد وونهیشماها د-

 که باالخره بابا گفت:   کردنیو مامان تو سکوت به هم نگاه م بابا

 اد؟ی از دست ما بر م  ی چه کار -

 آب و هواتون عوض بشه  هیترک دی با مامان بر  یچند ماه هی-شهاب

 !!ت؟یوضع نیول کنم برم!؟ باا نجا یشماها رو ا - مامان 

 کشه یطول نم یلیخ-

 نگه...  یچیخواست اعتراض کنه که بابا اشاره کرد ه  مامان 

 ؟ ی واسه محافظت از ماهورا بذار   یخوایرو م  یک -

 ... کنمیم  دایپ-

   ؟ی پرونده رو حتما تو بردار  نیالزم بود ا-بابا

 انداخت  ن ییسرش رو پا بشها

 خودم مسؤل باشم  ی به اندازه  دیمنم با می هست می ت هیبابا ما -

 کار رو انتخاب نکن  نیپسرم چقدر گفتم ا-مامان 
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 پرونده رو تموم کنم   نیخوام ا  یهاش دوست دارم و م یمامان من شغلمو با تموم سخت -

 شخص کامال قابل اعتماد واسه ماهورا بذار  هی - بابا

 حتما  -

 اضافه کرد ...   طنتیش با

 دنده رو تحمل کنه!  هیدختر لج باز و  هیباشه که بتونه  یکس   دیبا-

 دمیفنر از جام پر  مثل

 ! ستمی ن ینطور یشهاب من ا-

 د ی کش لپمو

 م ی کن فیو تعر  می نیبب-

 کالفه گفت:  ریآرشاو 

 که راه داره تو خونه بمون  یینکن و تا جا ی کار  چ یخبر از ما ه یمدت ب هی کنمیماهورا ازت خواهش م-

 تکون دادم سرمو

 د یمواظب خودتون باش نیاما شما هم قول بد-

 خت یموهامو به هم ر   ریآرشاو 

 برو موهات رو درست کنه  شگاهیآرا هیفعال -

 شد... زونیبلند و قشنگم افتادم و لبام آو  یموها ادی

 نرو  رونیب گهیجا موهات رو بزنه د نی هم ارمی رو م  یکیخودم  -  آرشام

 ها!  دی رفتار نکن یزندون هیبا من مثل -

 د یخند شهاب

 دنده لج!  ی هنوز شروع نشده زد-

 به آرشام گفتم:  رو 
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 اد یبگو ب-

 با طعنه گفت:  ریآرشاو 

 شگره یآرا دهیپس جد-

 سوت بلند باال زد هی شهاب

 کنه؟ یآرشام حاال خرجت م-

 لبخند کج زد   هیابروش رو داد باال و  ه ی آرشام

 شه؟ ی م تون یحسود هیچ-

 : گفتم

 ی باهاش کات کن دیجوب نرفت و دعوامون شد با  هی اما اگه باهاش آبم تو  ادیبگو ب-

 !هیدختر خوب یلیها!خ ی نکن تشیماهورا! اذ -  آرشام

 ست یش نتو ی بله شک -  ریآرشاو 

 با اخم گفت :  مامان 

 خونه!؟ چشمم روشن   ی ار یآرشام؟ حاال دوست دختراتو رو م-

 هول کرد    آرشام

 تونه کارمون راه بندازه یم شگره یفقط آرا ستی ن ی اون طور   نینه نه به خدا ا-

 نداختن؟   یکارت رو راه م یطور  ن یهم هم هایقبل-بابا

 چرخه!  یکه براش نصرفن نم ییآدم ها بابا آرشام کال با -  ریآرشاو 

 برادرانت   یها  تیممنون از حما -  آرشام

   دیخند ریآرشاو  

 کنم داداش   ی خواهش م-

 جام بلند شدم  از
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 بخوابم  رمیمن م-

 اتاقم و دمر افتادم رو تخت...  رفتم

 گرفتم  یاومد و استرس م یجلو چشمم م ی ر یبستم اون درگ  یچشمهام رو م تا

 بودم...  دهی که چند سال بود واسه بلند شدنشون زحمت کش ییگرفتم تو مشتم... ممها کوتاهم رو  یموها

 کرد...  ی رو به رو هستن حالم رو خراب تر م  یخطرناک  ی آدم ها  نیبا همچ  ریکه شهاب و آرشاو  نیکردم بغض نکنم اما فشار ا یم یسع 

 ! دمیافتادم تو چاه و از خواب پر  هوی! اما زدمیم  غیکردم و ج ی... فرار مدمیبرد و کابوس د خوابم

 اتاق باز شد و آرشام پا تند کرد اومد سمتم و منو تو آغوشش گرفت  در

 شده!؟ یچ  زم؟یعز  یخوب-

 رها کردم تو آغوشش... خودمو

 دمیکابوس د-

 تموم شد  -

 ندارم  یاصال حس خوب-

 ست یواسه ترس ن یچیه  گهید ادیهم ب گاردیباد  هیآخه! تازه  ی ترس ی م یکه مواظبتن از چ  ی تا داداش دار  3تو -

 جونشون تو خطره ریشهاب و آرشاو -

تا واسه   میمواظب خودمون باش دیخودشون رو دارن منو تو فقط با ی اون ها هم برنامه ها  زدم یداشتم با شهاب حرف م ، ی خواهر  دونمیم-

 م ی نکن جادیاون ها مشکل ا

   د یبوس مویشونیپ

 رسهیاتاق من رها داره م  ایپاشو ب-

 بودم! چرا!؟ ده یساعته که خواب  4تکون دادم و قبل از بلند شدنم به ساعت نگاه کردم،  سرمو

 اتاقش که آرشام گفت:   میبا آرشام رفت -

 مامان و بابا معذب نباشه   ی تا جلو  نییپا رمیمن م-
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 باشه-

 نگاه کردم... رفت و تنها و کالفه رفتم جلو پنجره و به غروب گرم تابستون  اون 

بود اما چند سال از اومدنمون نگذشته بود که آقاجون   ک یکوچ یخونه چون خونه قبل نیبه ا میسال بود که نقل مکان کرده بود15 حدودا

 سال بعد هم مادرجون... 2مرد و 

 ... اطیسرسبزش و اون تاب وسط ح اطیرو برام رقم زد... مخصوصا ح  یاد یخوب و بد ز  یخونه روزا نیا

 وداع...   نیآخر  ادی...میکه با هم داشت یخوب یروزا ادیخنده هاش افتادم... ادیافتادم...دلم براش تنگ شده بود،  ایبرد ادی

 شد!    سیهمه خ نی صورتم ا  یک  دمیتقه به در منو به خودم آورد! اصال نفهم  ی صدا

 من اومد دست هامو گرفت   یاشک ها دنیو رها اومدن داخل و آرشام با د آرشام

 !  ؟یزم؟خوبیماهورا؟عز -

   بایو مرتب بود و البته ز  ز ی! اما تم ستیبرخوردار ن یمال ی و لباسش معلوم بود که از سطح باال  پیتکون دادمو رفتم سمت رها... از ت سرمو

   زمیعز  ی سالم خوش اومد-

 خندون جواب داد   ی هاشو بلند کردو با رو  دست

   دنتیم از دخوشحال زمیسالم عز -

 صورتم بده   کمیاگه  د یببخش-

 تو ذات آدمه   ییبایز -

 د یشما به کارهاتون برس رونی ب رمیمن م- آرشام

 مخصوص کارش رو باز کرد    فیو رها ک رونی رفت ب  آرشام

   زه یداخل حمام تا اتاق آرشام به هم نر  میبه نظرم بر -

 رو درآوردم و اون شنل رو دورم انداخت    رهنمیداخل حموم و پ م یرفت-

   یکه دوسش داشته باش   زنمیم  یمدل هیبرات -

 ممنون  -



 اعتماد  نییباال پا

29 
 

 باشه!   ی کرد چطور  یم یکوتاه رو دوست نداشتم پس چه فرق یهام رو بستم...موها  چشم

   دمیحرف بمونم پرس  یب ینطور یزشت بود ا  چون 

   ؟یبا آرشام یاز ک -

 ساله   5-

 تعجب چشم هام باز شد!   از

 !؟  شهیمگه م -

   میبار کات کرد 7 - دیخند

 هم!؟   شیپ نیدوباره برگشت  یعنی-

    ن یهم م،ی هم که نه ما فقط دوست  شیپ-

 از تو به من نگفته!؟   یچیپس چرا ه-

 گفت؟    یم ش یمگه از بق-

 بودم جز تو!  دهیکه باهاشون بود رو د ییآره من همه دخترا-

 گشت   یشد بر م  یخسته م یکرد و وقت یول م  یمنو هپس بخاطر همونا  -

 قصد نداشتم ناراحتت کنم!   د یببخش-

 ست یمهم ن-

 نگفته بود!  یچیوقت ه چ یاما از تو ه-

   دیخند

 نشونم بده!  شدهیروش نم  دیشا-

 چرا روش نشه!؟  -

   می اومد ی با هم جور در نم ییاجتما   یجدا شدنمون من بودم، ما از طبقه ها لیبار دل 7چون -

   شد؟ یم  یمگه چ   دیایخب در ن-
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 داشته باشم...  نیماش  ی حت ای بخرم و  هیبق یبه گرون ییها لباس ها یتو مهمون تونم ینم یوقت-

 ! گهید ی! دوستش بوددادیخب آشام خرجت رو م-

 . سازن یرو م   شون یو خودشون زندگ کننیاالن کار م  یدخترابودن گذشته  ندرالی س ی دوره زمونه -

 !  ی... چشم هام گرد شد! عجب دختر خفنبرگام

 چند سالته؟  -

-24 

   ؟ی شاغل هست-

 کاشت ناخون هستش   م یاما تخصص اصل  کنم یکار م  شگاهیوقت تو داروخونه دارم و تو آرا مهی کار ن هیمن -

 درآمدش چطوره؟  -

   ستیبد ن-

   ؟ یدانشگاه رفت-

 ارشدم رو تازه تموم کردم   ی بله کارشناس -

   ؟یدرس بخون یهمه کار چطور وقت کرد  نیبا ا-

 به داشتن شغل بهتر   کنهیکمک م یلیبودم به هر حال مدرک خ  یحضور  ر یغ-

 تکون دادم و سکوت کردم...  سرمو

تا دوست دختر داشته   7آرشام   دیبار با هم کات کردن با 7نم آرشام! اگه سال باز هم رفته دنبالش، او  5تعجب نداره که آرشام بعد از  ادیز  پس

 !؟  شهی م ی! چطور دمیتا دختر تا حاال باهاش د 50گفت من   شهیم  یباشه اما حدود

 ... نجایبخاطر خاص بودنش تونسته پاش برسه ا احتماال

 ...  امیدر بکنم و   زیو حموم رو تم رمیدوش بگ هیموهام تموم شد و اون رفت تا من  کار

 شدم!   یچطور  نمینگاه کنم بب نهیرفته بود تو آ ادمیکرده بود که   ری چنان ذهنم رو درگ رها

 بعله آرشام مثل مار چنبره زده روش...   دمیکه د رونی ب امیپوشم رو تنم کردم و خواستم ب تن
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 رفتم اتاقم...  م یصدا از ته گلوم در آوردم تا متوجه من بشن و مستق  هی

 و برگشتم سمت در اتاق آرشام...   دمیشهام رو پو لباس

 زدم   در

 آرشام در رو باز کرد   و

 جانم  -

 خواستم از رها جون تشکر کنم  -

 به دست اومد جلو در   فیک  رها

   ی هات رو دوسش داشته باش که مو  دوارمیام  زمیعز  کنمیمبارکت باشه خواهش م-

 زدم   لبخند

   یاومد  نجایتا ا ی دیبه هر حال دستت درد نکنه زحمت کش-

 شما و خانواده محترمتون با اجازتون من برم   دنیخوشحال شدم از د-

 بمون حاال فعال -

 ممنون متشکر، با اجازه  -

 خدانگهدار  -

 رفت و آرشام باهاش رفت تو آسانسور...   اون 

   هیبق ش یکردم رفتم پ یجور که موهام رو خشک م همون 

 !؟ ی! چرا تا حاال موهات رو کوتاه نکرده بودیچقدر خوشگل شد-شهاب

   یجذاب تر شد ی لی! خادیچقدر بهت م -  ریآرشاو 

 به موهام   د یاومد دست کش بابا

 دلم   زیدوست دارم عز  شتریکوتاهت رو ب  یموها-

 بوس برام فرستاد...  هیهم از دور  مامان 
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 رفتار کردم که انگار خوشحال شدم...  ی جور  هیاما   گنیمن م ی واسه دل خوش  دونستم یم

 رها افتادم ادی هویشهاب نشستم   کنار

 سال با همن!؟   5آرشام و رها  د یدونستیم-

 :امکان نداره  دیخند ریآرشاو 

 خود رها گفت!  -

   دی رسیبه نظر م ین یدختر خوب و مت - مامان 

 موهات رو گرفت!    یکوتاه نهیاز آرشام هز -ابشه

 به من نگفته بود!  ی ز یدختره چ نیاز ا  چوقتیچرا ه  دونمی سرش بره! نم  یکاله نیآرشام بخواد همچ  به یعج  - دیخند بابا

 به منم نگفته بود!  -

   کنهیفرق م  شیزندگ  یدخترا هیدختره با بق  نیا گهیمن م  یمشامه کارآگاه  - شهاب

 بشکن زد   هی ریآرشاو 

   یمامان عروس دار شد-

 گفت : دیباز ما رو د شیو تا ن رونی از آسانسور اومد ب  آرشام

   ه؟یچ-

 ها!  یرو نشون نداده بود  نیا  میکنی بچه چندسال با هم کار م-بابا

 بود  شگر یخانم آرا هیکه! اون خانم فقط  ستم یمن باهاش دوست ن-

 !؟ نیردبار کات ک  7و   دی ساله با هم 5پس چرا گفت -

 همانا   واریگوشه د یشدن آرشام همانا و انداختن گلدون برنج هول 

 انگشت اشاره دستشون رو گرفتن سمتش   ریزمان شهاب و آرشاو   هم

  ییتو  گه یکه داره دروغ م یاون-

 گلدون صاف کرد   آرشام
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 کن   یو خوب ا یبابا ب یا-

 رفت اتاقش...  د یچی پ آرشام

باحال بود که از آرشام پول گرفته   یلی ! اما خدادی رو به مامان و بابا نشون نم ی دختر  چیهست وگرنه اون ه  ییزهایچ هیکه  میمتوجه شد  همه

 بوده!  

واسه من بود اما انگار هنوز    گاردیباد هیشهابم دنبال   ه،یبرن ترک گهیگرفت و قرار شد دو روز د طیروز بعدش رفت واسه مامان و بابا بل  آرشام

 ودنکرده ب دایرو پ یکس  

 کرد...  یم ه یخواستم رو برام ته یم یهم ممنوع الخروج کرده بودتم و خودش هر چ  ریآرشاو 

از   ای نن،یبب بیداستان ها باعث بشه آس  نیا  دمیترسیتونستم بخوابم! م  ی از چند ساعت نم شتر یکردم که شبا ب  یم ال یفکر و خ انقدر

 من خودت به دادمون برس   یخدا یدستشون بدم!! وا

بود که شروع کرده   ی اما کار  کشه یکه خجالت م کردمیبود و حس م نییرفتن مامان و بابا هممون حاملون بد بود شهاب که کال سرش پا موقع

 شست  یبه ثمر م دیبود و با

 ان ین از پس کارهاشون بر ممن بزرگ شد  یکه بچه ها کردیم  د یخندون همش تاک یبابا با رو  ی و التماس رفت ول ه یبا گر  مامان 

 و تو فکر ... میبه هم رو مبل نشسته بود کیتا نزد 4رفتن اون ها خونه رفت تو سکوت مطلق... و ما  با

 دیندار  یخوب طیفقط تو آرشام شرا م،یر یگ  یم گاردیماهورا هم باد ی محافظت از من گذاشتن، برا ی نفر برا 1 – ریآرشاو 

 من آرشام هستش   یگرفتم، نگران رهمیضد گلوله به طور مداوم تنمه و حق ت قه یندارم جل یمن مشکل -شهاب

 امی من خودم از پس خودم بر م د ینگران من نباش -  آرشام

 ن؟ یداد یخونه خودتون رو به کس   دیکدومتون کل  - شهاب

 گفتم 

 ندادم جز شماها یمن که به کس  -

 من هم ندادم  -  ریآرشاو 

 ه دستش رو  جلو صورتش گرفت  به آرشام ک  میکرد نگاه

 زاپاس بده  هی  یکیهر کدوم به اون  -  ریآرشاو 
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 خونه هاشون رو آوردن و جابه جا کردن...  دیدست کل رفتن

محل امن ما باشه و در صورت    دیبا نجای محافظ ماهورا، در کل ا یبه عالوه  رمیگ یحفاظت خونه از مافوقم م ینفر رو برا  2من   - شهاب

 . میباش جا نی نداشتن کار هم

ها رو تموم کنم و مجبورم دادگاه   یقبل دیهم قبول نکنم اما با  ندهیهفته آ 2رو قبول نکردم و قصد دارم تا   یپرونده ا چیمن دو روزه ه -  ریآرشاو 

 ماهورا خونه بمونم  شیپ  شتریب کنم یم یبرم، سع 

 بخوام؟ زی چ هیمن  شه یم  -  آرشام

 لبش رو گاز گرفت...  دیکه با ترد م یکرد نگاهش

 !گهیبگو د - شهاب

   نجا؟ یا  ارمیدوستم رو ب د یبمونم مشکل ندار   نجایخب...خب ...من اگه قرار ا-

 پسر؟   ایدوستت! دختر  – ریآرشاو 

 سرش رو کج کرد   آرشام

 کنم!؟ کارش ی چ نجایا ارمیدوست پسرم رو ب-

 بود زد پس کلش کشیکه نزد شهاب

 مدت دوست دختر نداشته باش  هیخورده تحمل کن  هی-

 کنه!  ی ماهورا برامون آشپز  خوادیخوبه، شماها که دلتون نم یلی قابل اعتماده دست پختشم خ-

 زدم غیج

 آرشام!-

 د یخند شهاب

 شم یم  یمن گشنه بمونم عصب  اریب هینطور یاگه ا-

 دم یها نجاتتون م ی که از دست بعض  دی از من متشکر باش  دیبا -  آرشام

 سرش دمیپر 

 کشم  ی آرشام من تو رو م-
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 و از دستم فرار کرد...  دیخند

 روز گذشت...  چند

 خونه... ادیداره م  دمیشهاب بهم زنگ زد با محافظ جد باالخره

 باشه و رو مخم نره یپسر خوب دوارمیسر و کله بزنه! ام   ن یخواست با ا یم ی حاال ک  اووو

 آسانسور اومد و در باز شد و من از جام بلند شدم...  یو تو سالن منتظر ورودشون بودم که باالخره صدا مد ی لباس خوب و مناسب پوش هی

 امد و بعد شهاب... رون یاون مرده  ب  اول 

 سمت من  اومد

 شما  دیمحافظ جد شون یسالم؛ماهورا خواهرم هستن، ماهورا جان ا - شهاب

 تکون دادم سرمو

 محافظ... یسالم داداش، سالم آقا-

 هستم  ی شهباز  مایسالم ن-

 ...ی شهباز  یبله آقا-

 م ی نی بهتره رو مبل بش - شهاب

  کل یپک هاش و ه کس یبا دقت تر نگاهش کردم متوجه اون س کمی یبود اما وقت ن ییو پسره کال سرش پا م یو رو مبل نشست  می سه رفت هر

 بلند بود! یاد یز  کم یباشه! البته من قدم خوب بود اما اون  دیبه باال با 190ر بود! فکر کنم  سانت از من بلند ت 20شدم ! حداقل  شیهفت

  یاعتماد کن   شون یبه ا دیبودنه، شما با یسال هست که شغلشون محافظ شخص  10از  شتر یکار هستند و ب یرزم   ی شهباز  یماهورا آقا-شهاب

 ی انجام ند  ی کار  چیه  شون یو بدون در نظر گرفتن ا

 رو انجام بدم  فم یشون نصب کنم تا راحت تر بتونم وظا ی گوش  یرو  ابیرد هی قبول کنن  شون یاگه ا-ی شهباز 

 ست ین یمشکل-شهاب

 مونن؟ یکجا م شون یا  -به شهاب گفتم  رو 

 اتاق مامان و بابا  رمیاتاق من، من م -شهاب

 تکون دادم که شهاب گفت :  سرمو
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 برم اداره   دیمن با د یببخش-

 دهنمو قورت دادم   آب

  ؟ی بعد بر  ادیآرشام ب  یس یوا  شهی شهاب نم-

 اون پسره نباشم    دیگوشه که جلو د هیبردم  دیببخش هیدستمو گرفت و با  شهاب

 چشمام نگاه کرد   تو

  الین با خنکن، بذار م  ی کار  چیجا نرو ه  چی بدون اون ه کنمیفقط ازت خواهش م ،یکن یاما اولشه بهش عادت م یمعذب دونم یمن م زمیعز -

 آوردم توروخدا باهاش کل کل نکن   ری کار گ ی آدم با سابقه و رزم هیگشتم که   یراحت به کارهام برسم، کل

 تکون دادم و ازم جا شد   دیبه نشونه تاک  سرمو

 شد   ریبرم د دیمن با-

  شترینگاه کرد تو چشم هام و من واسه ب هویکردم که   یداشتم نگاهش م یمکیقا وارید یموندم اونجا... از گوشه   یرفت و من همون جور  اون 

 اومدم...   رونیب وار ینشدنم از پشت د عیضا

 ...  ی شهباز  یآقا-

 هستم   ماین-

 بودن گرفته!   ی میفاز صم دهیابروم رفت باال چه نرس هی

 زنم یمن شما رو محافظ صدا م  نیبعد از ا-

 اسمتون قشنگه    زنمیورا صدا ماما من شمارو ماه  دیلیبله هرطور ما-

 چه بلبل زبون شد   ن یهام رفت تو هم تا شهاب رفت بب  اخم

 خانم راد هستم  -

   نییو خم شد پا ستادیجاش بلند شد و قدم برداشت سمت منو جلوم ا از

 بله خانم راد  -

   کنهیم تمیداره اذ ومدمیمن هنوز باهاش کنار ن دهی فهم کثافت

   دیتر نش کیسانت هم نزد  کی یمتر هستش حت  2فاصله از من -
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 عقب تر   رفت

 بله خانم راد  -

 !  بارهیداره م یزونی ! از اون چشم هاش شیعوض   یزدم تو چشم هاش ،تو مخ زل 

 ازش گرفتم و رفتم سوار آسانسور شدم تا برم اتاقم...   رومو

   دمیاز جام پر  دمیور دجلو در آسانس هویطبقه سوم در باز شد اون رو  یوقت  اما

 !؟  یکن یم  ینطور یچرا ا-

 خب من محافظ شما هستم  -

 مزاحمم نشو  -

 رد شدم و رفتم تو اتاقم...    ازش

   شدی م جادی ا نمون یب یم یرابطه صم  هی شدی! کاش م ومدیازش خوشم ن اصال

 ! همون قدر رو مخ! کردیداشت رفتار م ومد یاونجور که من بدم م  قایدق

و   ارم یب شیواسه شهاب مشکل پ خوادی... اصال دلم نمدمیدیم لم یو ف خوندمیکم کتاب م هیبشم بهتر بود  نیخونه نش دیکه با یمدت  نیا  بخاطر

 پست فطرت رو به رو بشم   یکه دوباره با اون آدم ها  نیا

. من  دمیترسیم  رونی اب اما واقعا از ببخاطر شه گفتمینرفته بودم و همه کالس هام رو کنسل کرده بودم، البته م  رونی از اون اتفاق من ب بعد

  رونی ب رمیمزخرف م  یآقا  نیکنم و با ا ریشنبه همه کالس هام رو دا شهی رو نداشتم! احتماال از پس فردا که م  دنید بی آس  گهیبار د ک یتحمل 

   امیو م

 کتاب انتخاب کنم...   ی سر   هیدانلود کردم و رفتم اتاق کارم تو طبقه دوم تا  الیتا سر  چند

 چند تا کتاب برداشتم و برگشتم اتاقم...   یو داغون بود! با سخت ختهیبه هم ر  یاتاق انگار جنگ شده بود! همه چ  داخل

 محافظ پررو کم بشه   نیمعذب بودنم با ااز  کم ی نمشیتا بب نیی و من رفتم طبقه پا دیوقت برگشتن آرشام به خونه رس باالخره

 نه...   ایهمشون هستن  نمی وصل کردم  تا چک کنم بب  ی و  ی مبل نشستم و فلشم رو به ت رو 

 در آسانسور بازشد و آرشام اومد...  

 رو ازش گرفتم و بغلش کردم  فشیرفتم سمتش و ک یخوشحال با
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   ی خسته نباش -

 !؟ یمنتظر من نشسته بود شدهیچ زمیممنون عز -

 جا خورد   دنشیو آرشام با د ن ییاز پله ها اومد پا  ماین هوی

 ...  شون یا-

 خانم راد    دیهستم محافظ جد ما ین-ماین

 فاصله رو مبل نشستم...  یباهاش دست داد و با هم رفتن رو مبل نشستن و منم رفتم با کم آرشام

   دیپس راحت باش ن،ی خونه هست نیشما هم جز افراد ا نیپس بعد از ا -  آرشام

 راد   ی با شما خوشحالم آقا داریاز د  -لبخند زد بهش  ماین

 صدام نکن آرشام هستم    ینطور یبابا ا یا  -  آرشام

   زیبله آرشام عز -

 انگار مهمون بود نه محافظ!!  زدنیحرف م  ی داشتن با هم از هر در  یخوشش اومده بود و ه مای ن یاز حرف زدن ها  آرشام

   بهم نگاه کرد  آرشام

 ! ؟ یگذاشت  یماهورا شام چ -

 نگاهش کردم   یهمون طور   منم

 شام!؟ -

 !ینداد  ما یآب هم دست ن  هیحتما -

 آب بدم دستش!؟    دیمن با-

 گفت :  مایلبش رو گاز گرفت و با خنده رو به ن آرشام

   گمیرو دوستانه م  ن یا وفتهیکن سر لج باهات ن یتنبل هست و عاشق کل کل، سع  کمیخواهر ما -

 هم جوابش رو داد   ماین

   کننینم تیداره پس من رو اذ اج یاحت شتری به من ب شون یهستم قطعا ا شون یمن محافظ ا-
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   ادین شیکدوممون پ چیه   یبرا یمشکل دوارمیام  -  آرشام

  رم یگیبه کار م شون یحفاظت از ا  ی بنده تمام تالشم رو برا - ماین

 فرد رو انتخاب کرده  نی. شهاب قطعا بهتر ستین یبله شک-

 و براشون بردم  ختمیآماده ها توش ر  یکاف نی آب جوش گذاشتم و از ا  رفتم

 خفن بذار   ی کباب تابه ا هیشام  -  آرشام

 گفتم   ستم یبلد ن ی کار  چیفکر کنه من ه  ماین خواستمیچون نم 

 کنم یباشه آماده م-

 زده گفت :  رتیح  آرشام

 کنه!   ی آشپز  خوادیاوووو خواهرم م-

 چشم ابرو براش نازک کردم و رفتم آشپزخونه تا غذا رو آماده کنم...   هی

 کردم...  یآماده م ی رو از دستور پخت آشپز  یچ  همه

 !  شدیپخت نم یکه مامان م یاون  هیچرا شب  دونمینم  اما

شال رو سرم رو هم سوزوندم!شال   یسوخته شد... و گوشه  گید ته ه یدونه بشقاب شکست... کف قابلمه شب هیدستم سوخت...  یجا دو

 !! ی دی م ر یچه به روزش اومد!! شهاب خدا خفت نکنه که به حجاب من انقدر گ  ن یقشنگ و نازم بب

 !  دی دستم نرس دمیظرف بردارم اما هر چقدر خودم رو کش هی ییباال نتیاز کاب خواستم 

 !  نتیو گذاشت رو کاب ن ییو آورد پاباالتر از دستم رفت سمت ظرف  یکیدست  هوی

 !  مایدماغم خورد به لباس ن دمیچرخ یوقت

 ... کردمیمنم نگاهش م  کردینگاه م بهم

 !  ینکش  شی! خونه رو به آتادینم یخوب یبوها  - ماین

 هام رفت تو هم    اخم

 رون یبرو ب-
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 کمکت کنم؟    یخوایم-

   ر یفاصله بگ-

 ستاد یما از حرکت ا دنیهم وارد آشپزخونه شد و با د شهاب

 شده!؟   ی ز یچ-

 تو خونه شدم   اهیشدن دود س شتری! نگران بادیاز دستم بر ب  یکمک د یگفتم شا دی رس  یدستشون به ظرف نم-ماین

 دست گذاشت رو دهنش  شهاب

   کنمیشما برو من کمکشون م-

 از آشپزخونه رفت و شهاب با خنده در حال انفجار به طرفم امد  ماین

 !؟یکن یم  ی دار  کار یاز پنجره ها! چ  ادی م رون یب اهیدود س یکن یاز دور به خونه نگاه م-

 به پودر شده بودن... لیکه انقدر سوخته بودن و تبد یبه گوشت چرخ کرده ا مینگاه کرد ییدوتا

 ما؟ یتو ظرف ها رو بشور، ن-

 بله-

 عادت نداده! رون یب ی مامان ما رو به غذا  م،ی شیممنون م  میما بخور   یبه ما بد یشام ساده هم بتون هیخوبه  تیآشپز   یگفت  -

 ست ی ن یمشکل-

 لباس هام رو عوض کنم  رمیمن م-

 م یتنها موند مایرفت و منو ن اون 

 حرص گفتم  با

 !؟یبلد باش   ی آشپز   خورهیبه قد و قوارت نم-

 رو چرخوند سمتم و نگاه کرد سرش

 ! یاستاد ما باش  دیبه قد و قواره باشه که االن شما با-

 رو به رو شدم  ریامدم که با آرشاو   رونیو از آشپزخونه ب ییحاضرجواب! ظرف رو پرت کردم تو ظرف شو  کثافت
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 سالم چته؟ -

 یچیه-

 رو روشن کردم... ی و  یرو مبل نشستم و ت  رفتم

 !کنهی؟قد منو مسخره م هیفکر کرده ک هه

 اومد کنارم نشست  شهاب

 ی ظرف ها رو شست-

 نه-

 چرا!؟-

 !؟ادین  رونی حداقل از اتاقش ب اینباشه!؟   ستیبهتر ن ن یخونه که شما هست ادی محافظ خوشم نم  نیاز ا-

 آره!؟   یباهاش لج کرد دهیبعله ،نرس-

 کردم  اخم

 !؟یزنیباهام حرف م ی شهاب مگه من بچم اونطور -

ما   یکه محافظ مهمون خونه  نیاز ا ری که حد و حدود خودش رو بدونه احترامش واجبه، به غ یخونست تا وقت نیاز افراد ا  یکیماهورا اون -

 !؟هیادیز   زیچ  ا،یپس باهاش کنار ب میتا فقط شب ها خونه ا 3هم هست ما 

 گوشش گفتم:  کینزد آروم

 !؟ یچ  ارهیسرم ب ییبال دی ستیاگه شما ن-

 ماهورا! اون محافظ تو هستش! مگه بهت نگفتم بهش اعتماد کن!-

 ر یبگ گهید یکی  ومدیمن ازش خوشم ن-

 اخم کرد شهاب

 هم نزن  یحرف یا یکنار م نیبا هم -

 د یگونه سمت چپم رو بوس رو پاهاش و دستش رو دور بدنم سفت کرد و دتمیحرص بازوش رو گاز گرفتم که کش با
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 رو مخمه باز بخوام بگردم  یلیکنم! خ دایرو پ  یخودم کس  یگشتم تا با استاندارد ها  یکل ایباهاش کنار ب کنمیماهورا ازت خواهش م-

 دمی کش گهینقشه د هیتکون دادم و واسه نشوندنش سرجاش   د یتاک یبه نشونه   سرمو

 اومد   ماین ی صدا

 شام حاضره -

 پخت!؟  یعنی

 ... مینشست  ز یسر م  یهم اومدن و همگ ریو آرشاو  آرشام

بود که شهاب با اون   بی کم برام عج هی! زدیحرف نم  یمثل قبل باهاشون رسم  گهیهم د  مای و ن زدنیحرف م یم یصم  مای از حد با ن ادیشهاب ز  

 کنارم باشه! یمحافظ عوض  ن یداره ا دیانقدر تاک   شیرتیغ یهمه اخالقا

 شدم قاشق رو تو ظرف پرت کردم   یعصب  هویکه  یتا اقتصاد و زندگ  استیاز س زدنیدم اما انقدر حرف م خوردن بو  مشغول 

 !دیتو کوچه ا یزن ها  ه یشدم! شب وونهی!؟ ددیبس کن شه یم-

 د یشهاب  به گوشم رس یجد ی رو برم که صدا  زی ول کنم م خواستم 

 ی ر یبعد م  یشور یرو م یکه نشست  ییماهورا ظرف ها-

 م یشی همه راحت م ادیفردا دوستم م -  آرشام

 نه ای رسهی م  ما ین ی به آشپز  نمیبب -  ریآرشاو 

 دیسر انگشت هاش رو بوس   آرشام

 که هوش از سرتون بره   پزهیم  ییغذاها هی-

 تا شروع کنم...  نکی رفتم سر س نی دوست نداشتم حرف شهاب رو بندازم زم چون 

 رفت...  یو م ییتو ظرف شو  دادیاومد ظرف رو قرار م یم  شدی غذاش تموم م یک  هر

 زدن یتعارف هم نم ی ! حتنامردا

 ظرف ها!با اخم گفتم:   دنیو شروع کرد به آب کش ستادیبود که اومد کنارم ا مای نفر ن نیآخر 

 ی کمک کن  خوادینم رونیبرو ب-
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 رم یم دیمن محافظ شمام هر جا شما بر -

 در حال بحثم سکوت کردم ما یبا ن نه یخواستم بب یاومد تو آشپزخونه و چون نم شهاب

 ستا یمحافظ بودن ن  فیاز وظا گهید نیا  ماین-

 کمک کردن رو دوست دارم  ست ین یمشکل-ماین

 تو اتاقم، کارش دارم ارهیب مایبذار بده ن ییچا هیاتاق کارم، کارت تموم شد  رمیممنون، ماهورا من م-

 ما سکوت حکم فرما شد   نیرفت و ب شهاب

 بردم... ییرایو به طرف پز  ختمی آماده شد چند تا ر   یاشتم و وقترو گذ   ییاز ظرف ها چا بعد

 شهابه  ش یهم پ  ریآرشاو   -  آرشام

 گذاشت و رفت باال...  ی نیتو س  یتا فنجون چا 3 ماین

 جمع شدن باال!؟  یواسه چ -

 درمورد محافظت بگن...  مای ها رو به ن زی چ ی سر   ه ی خوانی! فکر کنم مدونمینم-

 تکون دادم و رو به آرشام گفتم:  سرمو

 !؟هی دختر چ نیداستان ا-

 مونه ی مدت م هی نجایا اد یفردا م-

 مگه خانواده نداره!؟ -

 چرا -

 مدت خونه نباشه!؟  هی دنی پس چطور اجازه م-

 و به خونه نبودن عادت داره  کنهیاون کار م-

 دمیپرس دیترد با

 سامله!؟-

 ت  اخم هاش تو هم رف دی منظورمو که فهم  آرشام
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 ست یرو دستش ن-

 !؟ نجایا  ادیواسه کار داره م-

 !؟ینگ ی به کس  ی دیراستش... قول م-

 آره حتما -

کار کن   نجای ا ا یماه ب  1گفتم  ادینم  نجایا لیدل یاون ب  دونستمیکرده اون دنبال کار بود منم چون م لیتعط کردیکه کار م یشگاهیخب اون آرا-

 . دمیبهت پول م ی اندازه حقوق شبانه روز 

 !؟ادیاون حتما ب ی چرا اصرار دار -

 کرد و لبش رو گاز گرفت که گفتم  سکوت

 ؟ی دوسش دار -

 ه یداستانش طوالن-

 نه؟  ا یآره -

 آره -

 ؟ یاون چ -

 چون اون باهام خوب رفتار نکرده بود میبار کات کرد 7-

 !؟ یپس چرا برگشت -

 ش یشونیبه پ د یکش دست

 نکرد  ریی حسم بهش تغ-

 گرفت  خندم

 باور کرد! شهیها رو درباره تو نم  نیا-

 بار رفتم و برگشتم...  7کردم! اما  ی خودمم باور نم-

 اومد و آرشام بحث رو عوض کرد  ریآرشاو 
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 خوبه  یلیخ لمه یف نیآره ا-

 زد پس کلش  ریآرشاو 

 ن یگفت  ی م یمکیقا نیداشت  یکه مستند!چ  نیا-

 ! دیار ی!؟بال مال سر بنده خدا ن نی کن ی م کار ی شما  تو اتاق چ ریآرشاو -

 م ی کن  یم  ی قل دو قل باز  ه ی میدار -

 ها!  ن یدوست دار  یلی محافظ رو خ نیا  -  آرشام

 ... ری بخوابم شب بخ رمیچطور با ماهورا رفتار کنه. من م  گه یشهاب داره بهش م  ستی دوست داشتن ن -  ریآرشاو 

 ! ومدنیو شهاب ن ماید... اما نما تموم ش لم یرفت، ف  ریآرشاو 

 رو خوردم و رفتم اتاقم بخوابم...   مییچا منم

قرمزم رو    ِی رنگم کاله هود  یکوتاه و مشک  یموها یشونه رو  هیکارهام و کردم و با  شهیشدم طبق عادت هم دار یاز خواب ب  یبعد وقت روز

 امدم...  رون یانداختم رو سرمو از اتاق ب

لباس بسته    مایکه شهاب رو من حساس بود خودم به حجاب و لباسم حساس نبودم اما چون قول داده بودم به شهاب که جلو ن ی اونقدر 

 بپوشم، کالهم رو سرم انداخته بودم. 

 کنه ینگاه م  رونی و به ب ستادهیشدم که جلو پنجره ا مای تا صبحونه بخورم متوجه ن ن ییپله ها رفتم پا از

 هم وارد آشپزخونه شد  مایساز هم روشنه! ن ییشده و چا دهیکامل چ زیبعله م دمیرفتم آشپزخونه که دبهش  ی حرف و توجه یب

 م یبا هم صبحونه بخور  یایمنتظر بودم ب-

 چرا مثال؟-

 چسبه  ینم ییچون تنها-

 ز ی سر م نشست

 با شما  ییزحمت چا-

 و جلوش گذاشتم  شییتو چا ختم ی رو برداشتم ر   هیگولم زد و فلفل تو جا ادو  طون یلحظه ش   هیو  ختمیرو ر  ییچا

 خورد رنگ و روش عوض شد  شییقلوپ از چا هی تا
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 توش!؟ ی ختیر  یچ -

 صورتش   کیبردم نزد سرمو

 ی که به من دستور ند ی فلفل، تا تو باش -

 ! یض یتو مر -

 مواظب تو باشم!   دیمن با شتریب ی باش  یبخوا ینطور یحواست باشه، محافظ ا شتر یپس ب-

 توجه بودم...  یکردم به خوردن صبحونه و بهش ب شروع

 آورد و صبحونش رو شروع کرد... یینگفت و واسه خودش چا یچیکه ه اونم

 کردنش تیبود اذ یانصاف یب نی تر از ا شیب گهیبود و منتظرم مونده بود د ده یچ زی برام م چون 

  یکه قرار بود امروز نگاه کنم رو پل یلمیرو جمع کردم و خودم ظرف ها رو شستم و رفتم رو مبل نشستم و ف  زی صبحونش تموم شد م دمید

 کردم...

 ! کجا بود پس!؟دمشید یاومد نه م  یصداش م نه

 رفتم باال... ی سر کنجکاو  از

 بود!  ستادهیدر اتاق کار شهاب ا ی! هم راستا زدی! مشکوک مستادهیوسط سالن ا  دمیباال که د رفتم

 !؟  نجایا ی کنیم کاریچ-

   نییپا ومدمیداشتم م-

    کارت دارم نییپا ایب-

 نشست  م ییکه اونم پشت سرم اومد،رو مبل نشستم اونم رو مبل رو به رو  ن ییاز پله ها پا  رفتم

   ی کش ی تو خونه سرک م ادیخوشم نم -

   ن ییپا ومدمیمن فقط داشتم م-

   ؟ یومدیچرا از آسانسور ن-

 با پله راحت ترم  -
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 نداره   یا دهیفا ن یبحث کردن با ا گفتم یبه خود شهاب م دیبا

 عصر کالس دارم   6تا  12من فردا از ساعت -

   ستی ن یمشکل-

 ی جور رفتار کن که انگار دوستم هیدارم،  گاردیفکر کنن که چه خبره که من باد خوامینم-

   یاوک -

 ناهارم درست کن  -

   ست ین فم یجز وظا نیا-

   یگشنه بمون دیپس با-

 ... یاما من دوست ندارم شما گشنه بمون-

 جاش بلند شد و ادامه داد   از

 من هستش   فیجز وظا نیو ا-

آب رفتم آشپزخونه که متوجه شدم داره   ی به بهانه   یغذا از سر گشنگ ی ...با اومدن بو لممیف دنیتو آشپزخونه و من نشستم سر د رفتش

 !  نهکیزرشک پلو با مرغ آماده م

 داشت!   ییدهنمو قورت دادم، عجب بو  آب

 !؟  یگرفت  ادیرو از کجا  ی آشپز -

 کردنمه  ی حاصل چند سال تنها زندگ -

   شه؟ی آماده م یک -

 گشنته؟  -

 نه-

 شکمم بلند شد و آبرومو برد! یصدا   اما

 شه یآماده م ن؛زودی رو بچ ز یم  ست یگشنت ن دمیفهم یاوک -
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   ادینشستم منتظرش تا ب دمو یرو چ  زی م تندتند

 دل تو دلم نبود بخورمش!   گهیغذا رو آورد و من د باالخره

 !؟  ییانقدر شکمو   شهی هم-

   ز یکردم و قاشق رو گذاشتم رو م  اخم

  کلم؟ ی چقدر خوش ه ینی بینه نم-

 سرش رو آورد باال زوم کرد روم که دستمو جلو بدنم گرفتم  یعوض 

 !؟  یکن یکجارو نگاه م یه-

   نمی خوشگلت رو بب ل کی ه خوامیم-

  ادهیروت ز  یلیخ-

 !  یخودت گفت-

 داشت!   ی... عجب دست پخت رفتیبخورم اما قاشق به قاشق سرعتم باال م ل یم ی کردم ب یسع  د یبرام کش غذارو 

 رو جمع کردم ...   زی و م دم ینفس راحت کش هیشدن شکمم  ر یاز س  بعد

 !؟هیچ  نتون یماش -ماین

-206   

   د؟ یبا چند نفر رفت و آمد دار -

   کار؟ی چ یخوایم-

 درباره شما اطالعات داشته باشم   ی بهتره کم  شتر یمحافظت ب یبرا-

 آموزشگاه وباشگاه ها واسه آموزش رقص باله    رمیمدت کال همه رو کنسل کردم، فقط م نیاما ا رمیم ادی ز  رون یخب من با دوست هام ب-

 !؟  نیهست  نیبالر -

 بله -

   باستیواقعا ز -
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 لبخند کم رنگ نشست  هیرقص باله رو لبم  ییبایز   کردیکه درک م نیا  از

   د؟یشما دوست پسر ندار  هیفضول د یببخش-

 درحال حاضر نه  -

   نیکه داد یممنون از اطالعات -

 !  ستایقدرام بد ن اون 

 ...  نمیرو بب  لممیکرد ظرف هارو هم شستم و من رفتم رو مبل تا ادامه ف کمک 

 به گوشم   دی رس  ماین ی صدا

 ! ستنیامروز جمعه هستش برادراتون چرا خونه ن-

 بشه   داشون یپ دیبا گهیاحتماال د ییجا رن یفردا م ی کار  هی بهم گفت واسه  شبیشهاب د-

   ن؟ی دیترس ی لیبخاطر اون حمله خ-

 د...افتا ادمی باز

 بود هنوز نتونستم فراموش کنم  یخب تجربه تلخ-

 د یخند اروم

 من مواظبتون هستم   ن یبعد از ا د یآروم باش-

 ! شدنیم دهید  یفیرد دشی سف ی ! همه دندون هاخندهیخنده هاش باحال بود! انگار بچه کوچولو داره م  چقدر

 ممنون از شما  -

   فست یوظ-

 تاشون اومدن،اما دپرس و خسته! مگه رفته بودن کوه بکنن!؟   3 باالخره

 !؟  نی وا رفت  ینطور یچرا ا-

 بده   ییچا هی-شهاب

 ! زدنیکدوم حرف نم  چیه
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 !خبرمیحرف ها هست که من کامال ازشون ب ی سر  هیمعلوم بود  کامال

 در اومد!   زنگ یکه صدا  میکردینگاه م لم یف می و داشت میکنار هم جمع شده بود  یهمگ باالخره

 اومد    -  آرشام

   ستادیبا هول رفت در رو باز کرد و رفت جلو آسانسور ا آرشام

 از آسانسور خارج شد و به آرشام سالم داد و اومد سمت ما    دیرس  یم  نیکه به نظر سنگ ی کوله پشت ه یبا  رها

   ر یسالم وقتتون بخ -

 و دستش رو انداخت دور کمرش   ستادیکه آرشام اومد کنارش ا  میکرد ی و باهاش سالم احوال پرس  می به پاش بلند شد ی همگ

   می ها خالص بش یتا از دست پخت بعض   موننی م نجا یمدت ا هیدوست بنده هستن که  شون یجان ا مای ن دن،یشماها که رها رو د-

 اخم نگاهش کردم   با

 نه منظورم ماهورا نبود!  -

 دست آرشام رو از دور کمرش باز کرد   رها

 که تو جمعتون هستم   نیز اخوشحالم ا-

   دنیکنه تازه از راه رس لی م یدنینوش هیآرشام رها خانم رو ببر اتاق لباس هاش رو عوض کنه تا -شهاب

   م یگردیآره ما االن بر م  -  آرشام

 دست رها رو گرفت و رفتن باال...   آرشام

 چشمک بهم زد که گفتم :  هی ریآرشاو 

 د یش یکه از دست من خالص م-

 نزدن  یاما حرف دنیخند همشون 

 آماده کرد و آورد...  ییو رها برگشتن اما رها قبل از نشستن رفت آشپزخونه و چا آرشام

 ...  ی کار و آشپز  یبه بهانه  نجا یکه آرشام رها رو با پول آورده ا دونستم یجا خوردن اما من م  ریو آرشاو  شهاب

 رو گذاشت خواست بره آشپزخونه که آرشام دستش رو گرفت    ییچا رها
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   شمی پ نیبش-

 تو دستشو به طرف رها گرفت  ینشست و آرشام چا رها

  ادیفوتش کردم، بخور نفست جا ب -

 کرد!   ریکردن آرشام دستگ  وونهیبه جرم د شدی کرده!!! رها رو م فوتش

 رو از دست آرشام گرفت    ییچا رها

 بذارم؟   یشام چ -

 که رها با حرفش آرشام رو به خودش آورد! م یکردیبه الو ترکوندن آرشام نگاه م می دهن باز داشت همه

 دوست دارم   یمن چ  یدونیخب تو که م-آرشام

   د؟یبخور  یماکاران  دیشماها هم دوست دار -

 آرشام بلند شد و به اشپزخونه رفت...  از کنار   شییکردن و رها بعد از خوردن چا دیتاک  همه

 ...! آخر نتونست تحمل کنه و بلند شد  کردینگاهش م ی نطور ی هم  آرشام

 به رها کمک کنم   رمیمن م-

 افتادم و رو به شهاب گفتم   ما یمشکوک ن ی کارها ادی

 م یحرف بزن کمی شهیشهاب م -

 حتما  -

 اتاقم   ایب-

 سمت اتاقم و پشت سرم شهاب اومد و در رو بست   رفتم

   شده؟یچ-

 مشکوکه! فکر کنم رفته بود اتاق تو   یلی... خدمیرو جلو در اتاق تو د مایامروز ن-

 در اتاق من قفله نگران نباش  -

 ؟ ی دار  نانیتو بهش اطم-
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 محافظه   هیو خوب انتخابش کردم قطعا فقط  یموسسه قانون ه یاز -

   کنمیو دوباره شروع مفردا کالس هام ر -

 درباره امروز باهاش حرف بزنم   خوامیاتاقم م  ادیب مایبگو ن ن ییهماهنگ باش، برو پا  مای فقط با ن ستی ن یمشکل-

 باشه  -

 گفتم    مایرو به ن  نییاتاق خارج شدم و رفتم پا  از

 ،تو اتاق کارشه  نتتیبب خوادیشهاب م -

 سر تکون داد و رفت...   هی ماین

 کنار!   ختیر یو م کندیپوست م  نجور ی ! همکنهیپوست م ازینشسته و داره پ یآرشام رو صندل دمیبه آشپزخونه که د دمی سرک کش یمکیقا

 جلو گفتم   رفتم

 !؟  یکن یم  کاریچ ی دار -

 گفت   ونشیگر  ی با اون چشم ها آرشام

 اما همشون فقط پوستن!   کنمیپوست م ازیدارم پ-

 پر پر شده بود!  ازه یکه پر از پ ی ز یبه دست، نگاه کرد به م ری کفگ  رها

 آرشام! -

 !  دمیاز خنده ترک هویکردم به رها و اونم نگاهم کرد...  نگاه

 !  شدنی م نی اون هام از خنده داشتن پخش زم  هیقض  دهیهم اومدن آشپزخونه و با فهم هی قابل کنترل بود که بق ر یخنده هامون غ  یجور  هی

 ش خندش گرفته بود و گفت  هم خود  آرشام

 ساپورت کرده!    شون یشکممو ا شهی! همگهیاز عوارض داشتن رها خانمه د یکی-

 کرد...   تابه یخندش بند اومد و احساس کردم با خجالت دوباره شروع به هم زدن ماه رها

 خوبه...  یلیخ  نیرها تو خونه انگار آرامِش بودن مامان رو آورده بود! و ا حضور 
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بوده که تا حاال رفته و فقط بخاطر حرف بابا بر   یمسافرت نیو نگران بود! فکر کنم گند تر  د یپرس ی زدم به مامان... از اول تا آخر سوال م  زنگ

 کرد...    ی ر یجلوگ شهینم یاتفاق چی چون اعتقاد داشت از ه میا یگرده. بابا دوست داشت ما خودمون از پس کارهامون بر ب ینم

 ...  می رفت  نگیسمت پارک مای بعد آماده شدم و با ن روز

 !  شدیاف ندارم ! وگرنه داستان م  یرو برام آورده بود. خوبه ب نمیماش  شهاب

 فرمون نشست و من نشستم پشت...   پشت

 گفتم    ما یبهم وارد شد که سر درد گرفتم! قبل از راه افتادن ن ی چنان فشار عصب که خفتم کرده بودن نشسته بودم! ییهمون جا قایدق

   نم؟یجلو بش شه یم-

 شده؟!   ی ز یچ-

 نه -

 جلو نشستم و کمربند رو بستم و اون راه افتاد   رفتم

 من مواظبتم  -

 گفت!   یبود! انگار داشت از ته دلش م یجور  هی حرفش

 نگاه بهش کردم و با اعتماد به نفس گفتم   هی فقط

   فته یوظ-

 چرخوند سمت من و فقط نگاهم کرد  رتیسرش رو با ح  که

 گرفته بود از نگاهش!   خندم

بروت نشدیکه مواظبم باش  ییجا نی!؟ خب االن اهیچ-
َ
 که!   می! عاشق چشم و ا

 هاش رفت تو هم و جلو رو نگاه کرد...    اخم

 مونه یرسوند به آموزشگاه و گفت که جلو در منتظرم م منو

 تو ذهنم اومد   ی ز یچ  هی هو یبشم که  ادهیپ خواستم 

 !؟ یچ  ارن یسرم ب ییاگه تو آموزشگاه بال-
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 لبخند کج زد   هی

 نترس مواظبتم  -

 رو برگردوندم و وارد آموزشگاه شدم...    ازش

هم تموم   شیآموزشگاه... و آخر  ی کیبردتم اون   مای دادم و بعد از اتمام کالس هام نبود فشرده تر بهشون آموزش  خته یکالس هام به هم ر  چون 

 نشستم   نی کردم و خسته و کوفته تو ماش 

 خونه میبر -

   ی خسته نباش -

باهاش   ادیخواست ز  یخورده داشت که اصال دلم نم شهی ش کم یکه   نمیرو بدم ا ادیرو ندادم، کال عادت نداشتم به پسر جماعت ز  جوابش

 بشم   ی میصم

 رفتم اتاقم تا استراحت کنم...   می خونه و من مستق م یدیرس

 طرف شهاب....   هیسمت اتاقم، اتاق آرشام بود و  هی

 ...  گنیم یچ  نمیتا بب وار یگل کرده بود سرمو چسبوندم به د می اومد و چون فوضول ی اتاق آرشام صدا م  از

 !؟  یباش   نجایانقدر سختته واسه چند ساعت با من ا  -  امآرش

   ستمین نجایکارا ا نیمن واسه ا-

 !  میسال با هم   5رها منو تو -

 صداش بلندتر شد    رها

 !؟ میسال باهم 5 یبگ یتونیچطور م یدختر بود یبه جز من با کل-

 بودم!؟  گهیگفته من با کسه د یک -

 خدا! اما در کمال تعجب لو نداد   ای

 زنگ خورد  شیو چندبار اسم هاشون هم رو گوش  دمیعکس هاشون رو تو لب تاپ د دونمیخودم م-

   میرها االن که با هم -

 ن یشما هم  یکار اومدم خونه  ی و االن من برا م یما فقط دوست  ستم،یتو ن یازها یواسه رفع ن یا  لهیآرشام من وس-
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 فاصله گرفتنت رو!  نیا  یبدم تا تموم کنبهت پول  گهیچقدر د-

 بخرتش! ؟  خوادیزد! م  ی! چه حرف بدیعوض 

 رها    یعصب یو پشت سرش صدا ن یپرت شد زم ی ز یچ هی

   رمیم نجا یاالن از ا  نی! هم  ستم ی ن یدنیمن خر -

 ی بذار  رونی ب نجایپاتو از ا ندهیماه آ 1تا  ی ماه رو بهت دادم، حق ندار  ک یپول  -هم داد زد    آرشام

 ! یکثافت یلیآرشام تو خ-

  ی گردن کس  نید یخواینم  ی!؟ مگه خودت نگفتی ماه رو دادم! مگه تو انصاف ندار  3پول از دست دادن کارت تو داروخونه هم واسه  یحت-

 ی بر  ی روز قرار داد حق ندار   نیپس تا آخر  ؟یداشته باش  

 تر از تو وجود نداره ی عوض  -  رها

 شدن در...  دهیکوب ی صدا و

 بود!  ی ش ی م  شیواقعا ک رابطشون 

  ی بطر  هی! آرشامم با کشهیم یکه متوجه شدم داره جاروبرقرفته   ا یرها هست   نمیامدم و اول چک کردم بب رونی چرت کوتاه از اتاق ب هیاز  بعد

 !  کنهیو نگاهش م کشهیودکا رو مبل نشسته و سر م

 داستان بودنا!  نامیا

 برام!   ختیر  السیذره ته گ ه یملوسا نگاهش کردم و اون  ی ش یپ نیگرفتم سمت آرشام مثل ا السیگ ه یآب خوردم و   رفتم

 !  زیبر  شتریب کمی-

 گهیپرو نشو د ستن یحاال مامان و شهاب ن -

 بودم   یم یها باهاش صم  یکیاز اون  شتر یبود و ب ه یپا یلیبهش... آرشام خ دمیخند

 اون که آرشام گفت   ی ر رو زدم به بط  میخال السیگ

که باعث   ی خاطرات آزاردهنده ا ی ... به سالمتالسمی... دوباره زد به گمیکه باعث شدن بزرگ تر بش یتلخ یتجربه ها  یبابا... به سالمت ادیبه -

 ...  میشدن بخاطر آرامش االن شکرگذار باش 

 رو من گفتم   ی آخر  و
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 که جونم به جونش بستس...   زیدن ی به سالمت-

 بود   یبابا و مامان خال ی تو فکر... چقدر جا می دوتامون رفت هر

 گفت    یتا رو م 3 نیا میزدیم  کی هر موقع با بابا پ -  آرشام

 دلم براشون تنگ شد  -

 آرشام...    یدادم به شونه  هیو سرمو تک دمی کش سر

 رفت آشپزخونه که گفتم    رها

  خوره یم  زی تر از دستت ل عیسر  ی ر یهر چقدر سفت تر بگ ِی اون مثل ماه انقدر با رها کل کل نکن، -

 و سرش رو تو دست هاش گرفت...   زی رو گذاشت رو م ی بطر  آرشام

   کنهیم می بد وحش کنهیو حسابم نم رهیو راست راست جلو چشمم راه م کشهیم شم یبه آت  ی نجور یا  نکهیا-

 نه به اون   ارینه به خودت فشار ب-

 اومد سمتمون و رو به آرشام گفت    رها

   ؟یایلحظه ب هی شه یم-

 چه خبره   نم ی بب یمکیرفتم قا یدنبالش رفت تو آشپزخونه که منم از سر فوضول آرشام

 ؟ ی اون ظرف رو بد شه یم -رها

 !  دیخواست که منم دستم بهش نرس یرو م یو همون ظرف نتی همون کاب قایدق

 داره   نهیهز  -  آرشام

 لوس نشو  -رها

 داره واسه ما خار؟  نهیهز  یواسه تو همه چ  هیچ-

 گرفته بود!   خندم

   کنمیم دا یپ هیپا 4 رمیم -رها

   کردیبار شهاب داشت ازش استفاده م نیتو طبقه دوم بود آخر  هیپا 4افتاد  ادمی
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 رو تو اتاقم بذارم   هیپا 4بدو بدو رفتم باال تا  ادیکه رها در ب ن یاز ا قبل

 ! ما ین ی  نهیپله آخر رفتم تو س  تو

   کردیرو م  نکاریتر ا عیبود و سر  شتر یزورش از من ب اون 

   دمشیرو گرفتم و کش دستش

 رو ذار اتاقم...  هیپا 4 نیبدو بدو ا-

رو هول   مایآسانسور اومد و ن یکه صدا  نی یسمت برم پا ن یا یرو کرد اما تا خواستم از پله ها   نکاریا عیهم سر  چارهیرو باز کردم و اون ب در

 دادم داخل در رو بستم...!  

   می نیرو گذاشتم رو ب انگشتم 

 ...  سیه-

 د یآرشام به گوشم رس یکه صدا  کردیتعجب نگاهم م با

   م یندار  هیپا 4-

 ! آرشام واسه من نقشه نکش  دمید نجایخودم هم-

 آرشام اومد   ی خنده  ی صدا

 با هم ،بچه ها گشنن   میایحاال کنار م  م یبر  ایباشه ب-

 رفتن   نییپله ها پا از

 چه خبره؟  -ماین

   م یبر  ایب ال یخیب-

 در رو باز کنم که فشار داد بسته شد!   خواستم 

 تعجب نگاهش کردم، همون جور که زل زده بود به چشم هام گفت   با

 افتاد   یدییدو   یم ی کالهت رو بذار سرت ،وقت-

 کردم    اخم
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 که...   ذارمیسه تو موا نویمن ا-

 حرفمو قطع کرد   اما

 حساس نباش   ادیتا فراموش نشه! پس ز  هیکاف دنشی بار د هی ادی کوتاه بهت م یموها-

 رفت!    رونی رو سرمو از اتاق ب د یکاله رو کش خودش

 !  وونهیبود! د یجور  هیچرا خندم گرفته بود!  دونمیپررو بود! نم چقدر

 به رها!!! داد زدم   دهیداره اون ظرف رو م ماین دمیکه د نیی اومدم و رفتم پا  رونی اتاق ب  از

 نه!! -

 داد بهش   مای ن اما

   ی ختی کل نقشه ها و تالش هام رو به هم ر  ی لعنت یا

 زبون واسه آرشام در آورد    هی رها

 اال رفت! ب م ینگاه به من نکرد و مستق  هیبود که  یامد و انقدر عصبان  رونی از آشپزخونه ب  آرشام

فکر کرده   شی ! اشدمی م یعصبان دمیدیکه آرشام رو ناراحت م نیدوست داشتم اما ا یلیخ دادی پسر رو نم هی دختر به  هیرها به عنوان  نکهیا

 !  هیک

 بدون مشکل...   نطور یبعدش هم هم  ی کالس هام تموم شد و روزها ی روال عاد  هیبعد هم با  روز

   کردمیم تی احساس امن   شتریکنارم بود ب نکهیکامال برام قابل اعتماد شده بود و از ا ها  ییبا تموم پررو  ماین

 نداشت  رون یواسه ب ی جمعه برنامه ا یشهاب هم برا ی پنج شنبه شد و همه گفتن که فردا خونه هستن حت باالخره

   می راحت بخواب می تونستیفرداش م چون 

  خیمشغول حرف زدن بودن... آرشام هم م ما یو شهاب و ن مینشسته بود یراحت یمبل ها  یو از خوردن شام خوشمزه رها همه تو سالن ر  بعد

 ...منم مشغول نگاه کردن بهشون  یهم کلش تو گوش  ریرها... آرشاو  یبود رو 

   زی کف دستم زدم رو م با

 بچه ها!  -

 به من نگاه کردن   همشون 
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 چته!؟  -شهاب

 !  دیکن یکار م هیهر کدوم  ه یچ م یمشترک کن  ی باز  هی دیایب-

 مثال؟   یچ  -  ریآرشاو 

 ...  زی رو م یخال یودکا ی خورد به بطر  چشمم 

   قتیحق  ایجرات  دیایب-

   هیبچه باز  -  آرشام

 ن یجمعمون هم که همه پا گهید می کن  ی دوست دارم باز -

 باشه  -شهاب

   زی رو خوابوندم رو م ی بطر 

   ؟یطرفشه سوال بپرسه اوک  ی که سر بطر  یاز کس    د یطرفشه با  ی که ته بطر  یکس  -

   دیشما راحت باش رمیمن م -ماین

 دستش رو گرفت   شهاب

 بابا ترسو   نیبش-

 !  مایرو چرخوندم که همون اول افتاد به من و ن ی بطر 

 دمی پرس یا  یطانیحالت ش با

   قت؟ی حق ایجرات -

 کرد و گفت :  مکث

 جرات  -

 فکر کردم...   کمی

 کردنش شدم و گفتم   تیاذ ال یخیبودم ب نیباهاش سرسنگ  کم یرو تو اتاقمه چون   میافتاد گوش ادمی

   اریرو ب م یبرو از اتاقم گوش-
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 رفت و اومد...   اونم

 رو چرخوندم که افتاد رو منو آرشام   ی بطر  دوباره

 رو به آرشام گفتم : بگو جرات    یلب ر یز  یمکیقا

   قت یحق ا یآرشام جرات -

 جرات  -

 رها رو بوس کن  -

   دیپرس رشامآ

 کجاش رو   قایدق-

 گفتم :   طنتیش با

   ی هر جا که دوست داشت-

 رها گرفت    یماچ آبدار از گونه  هیخواست بکشه عقب که آرشام  رها

 ...میدیخند یم   میهمه داشت   یلب ر یجز رها ز  به

  رمیرو بگ کنه یم  تیدختر مغرور که داداشمو اذ نیباز به منو آرشام تا حال ا وفتهیجور چرخوندم ب هیرو چرخوندم و از قصد  ی بطر 

 به آرشام گفتم )بگو جرات(   هینب  یجور که کس  هیهمون جور افتاد و  قایدق

 !؟  قتیحق ا یآرشام جرات -

  م یها فرار  قت یجرات؛من از حق-

  دییایرو، رها رو بنداز پشتت ببر طبقه سوم دکمه آسانسور رو بزن ب  تیقدرت بدن ن یو من دوست دارم بسنجم ا ی ورزشکار  یلیخب چون تو خ-

 پ...

 خبر رها رو کولش اندخت   یحرفم تموم نشده بود که آرشام ب هنوز 

   م یما رفت-

 ...  میو ما رو مبل از خنده ولو شده بود زدیدست و پا م  رها
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 گفت   دهیبر  دهیبا خنده بر  ریآرشاو 

   یش یم  یخواهرشوهر بد یلی ماهورا خ-

 تا اون باشه واسه داداش من طاقچه باال نذاره  -

   شهی ناراحت م هوینکن  ی رو  ادهیز -شهاب

 آرشام مهم تره واسم  -

 دختر نچسب!؟   ن یحاال چرا آرشام کراش زده رو ا-شهاب

 ... دمیکه تا حاال د هیدختر  نیخفن تر -

 دامه دادم  خنده ا با

 خدا مردم از خنده   ی روز انداخته! ا نی که آرشام رو به ا هی فکر کن چ-

واسم درست کرد و بهش چشمک   نش یقلب رو س هیرها با صورت گل انداخته اومد نشست رو مبل و آرشامم  نوییبا آسانسور اومدن پا باالخره

 زدم... 

 ! مای رو چرخوندم که افتاد به رها و ن ی بطر 

 قت؟ ی حق ایجرات -

 جمع نداشت!  نی رو تو ا قت یجرات گفتن حق  چکسی ه قت، یحق ا یجرعت  ی تو باز  ادیگفت جرات، خوشم م اونم

 نه!  ای دیدار  یمحافظ بودن آمادگ  هیاندازه  می نی تا بب اریشما هم مثل آرشام ماهورا رو کول کن ببر باال و ب-رها

 شد که شهاب گفت  زونیآو  لبام

 ست ین  ی ز یچ نشون یرها خانم اون ها ب-

 نبود! ی ز یمنو آرشامم چ  نی ب-رها

 از جاش بلند شد و گفت  ماین

 م یبزن ی وزنه ا هیاگه داداش ها اجازه بدن -

 ...کردی هم سکوت کرد و آرشامم فقط نگاه م ریاخم کرد آرشاو  شهاب
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 ی هست  یچه جور محافظ نمیبب ماین ؟آقایگرام یجنبه داشته باشه مگه نه برادرها دیآدم با  یا  ی باز  ن یواسه همچ-رها

 ماتم برده بود! منتظر بودم شهاب بگه نه که مثل بالشت بلندم کرد و رو دوشش انداخت  ینطور یهم

 !نیبذارم زم -

سانت هم جا به جا   هیکه هولش دادم عقب اما   ن یمو باالخره طبقه سوم کنار آسانسور گذاشتتم رو ز  رفتیتفاوت داشت از پله ها باال م  یب اما

 نشد

 اخم گفتم  با

 ی زنیآخرت باشه به من دست م یدفعه -

 که تا در آسانسور باز شد باز منو انداخت رو دوشش و سوار شد!  کردی تفاوت بهم نگاه م یب نطور یهم

 بده!   ریی رو تغ ی ز ی چ تونستی زدنم هم نم وپادست

 زد پشتم و گفت  یکی

 محرمه   مونهی محافظ مثل دکتر آدم م-

 و تا در باز شد زودتر از من پا تند کرد رفت رو مبل نشست! ستادیتفاوت کنارم ا یجور ب هیو  ن یخواست در باز بشه منو گذاشت زم تا

 آروم گفت   یو با صدا  ینبود عصب یشده بود و قطعا متشنج کردن جو کار درست یرتیکه غ شهاب

 د ی بخواب دیبر  د یبسه بلند ش-

 رفت و آرشام پشت سرش... دی چیاز همه رها پ  اول 

 ماهورا تو هم برو اتاقت -  ریآرشاو 

 ازشون فاصله گرفتم و رفتم اتاقم...  ر یشب بخ  هی با

 رو باسنم! زنهی! کثافت م بشر وجود نداشت ن یدورو تر از ا یعنی

 روم نشد به شهاب بگم زده پشتم...  گهید فیح

  ادی هوی! شدی کم نم  می اما دلتنگ زدمیکه هر روز باهاشون حرف م  نیبابا... با ا ادیمامان افتادم...  ادیبخوابم!  خواستی اتاقم اما دلم نم  رفتم

 افتادم...  ایانتهام واسه برد یب یدلتنگ

 بود و چقدر مظلوم... ف یح چقدر
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 ...کردمیاز اون اتاق فرار م دیکه نشست تو گلوم انقدر آزار دهنده بود که با یبغض 

 دوم بغضم شکست  یاتاق در اومدم و به طرف پله ها.. اما تو پله   از

 و رو پله نشستم.  نییاومدم پا  زخوردمی و ل واریدادم به د هیتک

اگه    ی! حتیگرد یو بر نم  یست ین گهیکه د ییبه تو... تو  رسه یم ی!؟ همه چ یمن آورد ی رات گذشته چه به روز خاط ن یبب ی خودت راحت شد ایبرد

 سال ها منتظرت بمونم...

 متوجه من رو پله ها شد و اومد کنارم نشست   ریآرشاو 

 شده؟ یچ-

 دادم به شونه هاش... هیتک سرمو

 افتادم... ایبرد ادی-

 خدا رحمتش کنه -

 به جونم! ندازهیم  شیانگار آت زنهیرو م حرف نیا  یکی یوقت ریآرشاو -

 !؟ یکنیگوش نم تشی ! چرا پس به وصنهینب ینطور یروز ا  هیزنده بود تالش کرد که تو رو   یاون تا وقت زمیعز -

 رو ندادم... جوابش

 ... شدیحاال حاال ها تموم نم هیگر  نیجام بلند شدم و به اتاقم برگشتم.. ا از

 شدم متوجه شدم  از لنگ ظهر هم گذشته!  دار یاز خواب ب  یبعد وقت روز

 امدم.. رون یو صورتمو شستم و از اتاقم ب دست

 رها تو آشپزخونه شدم   متوجه

 سالم-

 خواستم از کنارش رد بشم دستم رو گرفت  تا

 م یو فراموش کن  می از هم دل خور نباش ایب شب یبخاطر اتفاقات د-

 بودم کرده تشیاذ  شتریلبخند زدم، من ب بهش
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 م ی باشه فراموش کن-

 و منتظرت موندم  ی بذارم تنها صبحونه بخور  ومدیصبحونت رو بخور همه به جز تو خوردن، اما من دلم ن  نیبش-

  کردیبود، اون داشت تمام تالشش رو م یمهربون و دوست داشتن   یلیاما خ کردی م تیکه آرشام رو اذ  نینشست... با ا زی لبخند زدم و سر م بهش

 برام واقعا با ارزش بود  نیتا من ازش دلخور نباشم و ا

 !گهید ز یبا رها باشه نه چ  یواقعا دنبال خوش گذرون دی طرف رها باشم نه آرشام، شا گهیگرفتم د می اون لحظه تصم  از

اومد اصال بهم    یکه اون روش باال نم ییجز وقت ها... در کل به زدیماومد با اون حرف    یهم شهاب م یوقت ها تو اتاقش بود و وقت شتر یب ماین

 منو کم کنه! یفقط رو  خواست یکردم م یکل کل باهاش م ینداشت اما تا کم یتوجه

  یو بر م رفتمی! منم کالس هام رو م زدیاز پرونده نم یحرف گهیشهاب هم د ی! حتم یما آماده باش بود  یخوب بود و انگار نه انگار که همه  یچ  همه

 ...کردیجو متشنج ذهنم رو آروم م  نیتر شده بودم و ا ی میگشتم خونه... با رها صم

  یمهمون نجور یاز ا یلی که خ  نیدوستم بهم زنگ زد و گفت که فردا بعدازظهر تولد گرفته و همه بچه ها هستن، با ا وا یشب بودکه ش 10 ساعت

 نه! ا یبرم  تونمی م دونستمیاومد اما نم  یها خوشم م

واسه بعدازظهر   ی که برنامه ا نیشدم و صبح بدون ا الشیخی شهاب گفتم شهاب مخالفت کرد و من دست از پا درازتر برگشتم اتاقم و ب به

 داشته باشم کالس هام رو شروع کردم... 

 د یخونه که پرس  می گشت یبر م می داشت مایبا ن نی کالسم تو ماش نیاز آخر  بعد

 ؟ یچرا ناراحت-

 بود دوست داشتم برم  یمونمه هیامروز -

 ؟ ی چرا نرفت-

 شهاب اجازه نداد-

 ببرمت؟  ی اگه دوست دار  -

 کردم  نگاهش

 خطرناکه!-

 !ادینم  شیپ یمن هستم مشکل-

 !؟می واقعا بر  یعنی-
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 ی نداشته باش  یازم دلخور  گهیاومده،تا د  شیپ نمون یکه ب یبه جبران تموم مشکالت ی اگه دوست دار -

 ! یانقدر خوب و مهربون باش   خورهیبهت نم-

 ابروش رفت باال  هی

 ! یخوره انقدر حرف گوش کن باش  ی به شمام نم-

 شهاب نگرانمه خب -

 نرم؟  ایبالخره برم  یاوک -

 ! ستیاما من که لباسم خوب ن-

 ساعت تو دستش نگاه کرد به

 نخواسته  حی و توض ومدهین ی زود آماده شو تا کس   میبر  ست یخونه ن ی به جز رها کس  گهیساعته د کیتا -

 باشه-

 باهاشه  مایبگو ن دیپرس یکس  ام یزود م نم یدوستم رو بب رمیآماده شدم و به رها گفتم من م  عیخونه و سر  م یرفت

 شدم و راه افتاد... ن یبرون رفتم و سوار ماش یدر خروج  از

 !؟وفتهیب ینکنه اتفاق-

 لبخند کج زد هی

 اد ینم شیپ یمشکل-

 !یمطمئن  یلیخ-

 م؟ یبرگرد یخوایم-

 م ینه نه بر -

 نکن  مونمیپس پش-

 کردم... یرو نه به عنوان محافظ بلکه به عنوان دوستم معرف  مای داخل و ن م یرفت  مای و با ن وا یش  یبه خونه  م یدیرس

 !زدیمثبت فوران م   یدختر پسرا جوون بودن و انرژ  همه
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  مایدوست هام... ن پیاک شیکار شده بود رفتم پ ینقره ا  ی رنگ که روش پولک ها  یامال بسته مشکک  ی سرهم ه یهام رو عوض کردم و با  لباس

 ! گهیحواسش به من باشه د  دیبود و کال چشمش رو من بود... خب با سادهیگوشه وا هیهم 

 بازوم رو وسط رقص گرفت  وان یک  هوی... که میدیرقص   یو م دمیخندیم  یبچه ها کل با

 !؟ یباش  ن یکه با ا ی چوندیمنو پ-

 ستاد یا  نمون یرو ازم جدا کرد و ب وان یو ک مای از جواب دادن من، ن قبل

 فاصلت رو نگه دار -

 گفتم   وانیرفتم دم گوش ک عیشدم و سر  هیبق ی نگاه ها متوجه

 باشه گفتم دوستمه  عیاما چون نخواستم ضا ست یدوستم ن گاردمهیباد نیا-

 !؟ یواسه چ  گاردیباد-وان یک

 م یزن یدر حال حاضر،برو بعد با هم حرف م  ستمین ینکن من با کس   ی ز یفقط آبرور  هیداستانش طوالن-

 رو گرفتم و آروم گفتم   ما ی تر نباشه دست ن عیکه ضا نی درهم رفت و واسه ا یابرو ها  با

 ...  میرقص  یم  میجور رفتارکن که انگار دار  هی-

 بود؟  یک -

 کمرش گذاشته بودم گفتم    یجور که دستم رو رو  همون 

   م یدوست پسر قبل-

 نه؟   نیکه کال دنبال پسر باز  ییاز اون ها-

 گرفتم   شگون یکمرش ن از

 که مخ منو بزنن و داماد خانواده ما بشن   ننیدرست صحبت کن اون ها همشون دنبال ا-

 ! یچه اعتماد به نفس -

  ان یاعتبار خانواده ما چقدره؟ همه اون پسرا واسه طمع م یدونیاوله؟م یتا  3ما تو کشور جز  یمال ی رتبه  یدونیم  گم؟یدروغ م یکن یفکر م-

 برام خرج کنن تا خودشون فرار کنن  کنم یو مجبورشون م  کنمیم  تشون یجلو منم انقدر اذ

 !  یازدواج کن  یتونینم  چوقتیکه ه   ینطور یا-
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 که انقدر برام خرج کنه که از رو برم!  شهی م دا یهم پ ی کیباالخره -

 وسرش رو تکون داد   دیخند

 کنه   ی ! اما پول ادموخوشبخت نمی دار  یجالب  یارهایمع-

   ستی شما ن یبه پند و اندرز ها ازیدو کلمه از مادر عروس، ممنون ن-

   کردیبود و نگاهم م سادهیوا خیمکردم.. اونم پشت سرم مثل   دنی از دوست هام شروع به رقص  گهید یکی فاصله گرفتم و با  ازش

 ...  می گرفت شیتموم شد و ما راه خونه رو پ یمهمون

 ... نمون یبود ب سکوت

 توجه بود بهم همون قدر هم هوامو داشت!   یو ب کردی م  تیجنتلمن بود! همون قدر که اذ یلیمحافظ خ هیعنوان  به

 تند گفتم   هویکه  میشد یرد م   یفروش  یبستن  ی جلو  از

   سا یوا  سایوا-

 بهم نگاه کرد  ده یرو ترمز و ترس زد

 !؟  شدهیچ-

   خوامیم  یبستن-

 رو کج کرد و نگاهم کرد   سرش

 دعوام کنه!   خوادیم  االن

   ؟ی دوست دار  یچ -

 کردم   یمن بودم که تعجب م حاال

 موز با فالوده و...    ری با ش یاسکوپ  یبستن-

 !؟  یکنیم یمنو معرف  ی دار  ای ی خوای همشو م-

   خوام ی همشو م -

 !  یانگار منو با دوست پسرات اشتباه گرفت -
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 شد رفت...  ادهیگرفت که پ خندم

   ن یاسترس گرفتم! زنگ زدم بهش و نگاهش کردم از تو ماش  هوی

 خطرناکه!؟   یگی !؟ نمیکجا رفت  یتنها گذاشت نجا یمنو ا یه-

 لبخند کج زد   هی

 من هستم غمت نباشه   یتا وقت-

 ها!   ی کنیصحبت م  ی میانقدر صم ادی خوشم نم-

   دیخند

   ست ین فم یچون تو وظا خرمی برات نم یپس بستن-

 که تند گفتم    شهیداره از مغازه خارج م دمید

 خب خب باشه  -

 اومد!!!  ی داشت م نطور ی هم  اما

 !  خوامی م ی من بستن  این ماین-

 و جلو پنجره گفت   اومد

   یبا بستن ای یموز خال ر یش-

 هام رفت تو هم   ابرو 

 !؟  یکنیم ستگاهیمنو ا-

 ... دیخند

 شد که رفت و با دست پر برگشت...   شتر یهام ب  اخم

 که ظرف ها توش گذاشته شده بود و داد دستم و به ساعت نگاه کرد   یکارتون

 !  شهیم رید ی لیداره خ گهید-

 بگو مقصر منم   ریاگه شهاب دعوام کرد گردن بگ -
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 داد   ه یرو گذاشت رو فرمون و سرش رو بهش تک دستش

 !؟ اونوقت چرا  -

 دعوا کنه که! ی منو کس  ی خوایتو که نم  ، یچون تو محافظ من-

 رو تکون داد   سرش

 کنم    لشی! پس بذار تکمهیحرف نم یا-

 !  رفتیرو روشن کرد و راه افتاد... اما سمت خونه نم ن یماش

 ! رفتیتو دهنم موند! داشت کجا م  می بستن قاشق

 رو در آوردم و آب دهنمو قورت دادم  قاشق

 ! ؟ی ر یکجا م-

 رو چرخوند و نگاهم کرد   سرش

 ! ؟ یترس  یم یاز چ  گهیاگه قرار من مقصر باشم د ه؟یچ-

 برو خونه -

   رمینم-

   دی لرز  یداشتم! صدام م یبد یو فرار کنه!؟ دست خودم نبود! تجربه  ارهیسرم ب ییبخواد بال نکنه

 گفتم برو خونه  -

 پاک کرد   ی لبمو با دستمال کاغذ ی گوشه  یرو آورد بستن  دستش

 شبا بره!؟   یروزا گرگ  ه؟یچ-

 رو درآوردم تا به شهاب زنگ بزنم...   میگوش

   م ینزن سر کوچه ا-

 !  گهیآره واقعا راست م  دمیبلند کردم که د سرمو

 رفتم   دیجد ر یمس  ه یاز -
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 گرفتم   گارد

  ؟یواسه چ -

   نگیرو زد و رفت تو پارک موتیر 

   ادیدر ب رمیگردن بگ  خوامی که م  ییزایکنم عوض چ  تت یاذ کمی-

 !  یعوض -

 رو گاز گرفت   لبش

 حرفا نزن   ن یزشته از ا-

 کرد و اومد در رو برام باز کرد   پارک

 اون در بسته شد و اون موند، حقش بود  دن یتوجه بهش رفتم سمت آسانسور و قبل از رس یشدم و ب ادهیپ نی ماش  از

 ...  نییرفتم اتاقم و لباس هام روعوض کردم و اومدم پا  می مستق

 بهم   دیسالم نداد بودم که شهاب توپ هنوز 

 !؟  یکجا بود-

 مقصر اونه    م،ی جا کار داشت رفت هی ما یخب... خب... ن-

 اومد سمتمون و گفت   ماین

 کردم    یبستن اریبله تولد دوست خانم کار داشتم بعد و -

 !! منو فروخت!! رونیب زدیهام داشتن از جاشون م  چشم

 !؟  یرفت یکن واسه چ  ل یها رو تعط  یماهورا بهت گفتم مهمون  -اخم کرد  شهاب

 هام رو مشت کردم   دست

   برتمیه دوست داشته باشم م اون گفت اگ-

 ! ومدیمن تعارف زدم شمام که بدت ن  - ماین

 آخر!   کشم ی_من تو رو م
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 چشمک بهم زد و رفت طبقه باال و منو با شهاب تنها گذاشت   هیپشت شهاب  از

 که.  ستی!؟ اون فقط محافظته جور کش تو نیکن یم تیرو اذ چارهی ب نیانقدر ا  یماهورا واسه چ -

 نداشتم واسه زدن گفتم   یحرف چون 

   دی باشه ببخش-

 آب بخورم تا از حرص تو جونم کم بشه... چقدر آدم فروش بود!  کم یآشپزخونه تا   رفتم

 خواست زودتر از دستش راحت بشم   یاومد دلم م  یخوشم نم گهیاز اون کارش ازش د بعد

ن هامون کامال برام قابل اعتماد شده بود انقدر به حضورش کنارم  کرد تیمحافظ من بود و با تموم کل کل ها و اذ  مای ماه شد که ن 2 کینزد

 گرفتم...   ینم لشیتحو  یلی کرد خ یم  تمیگرفتم! البته چون اذ یعادت کرده بودم که اگه خارج از خونه جلو چشمم نبود استرس م

 در حال برگشتن به خونه بودم...  مایهم کالس هام رو به آخر رسوندم و با ن امروز 

 زدن مغاره ها...   دیکه کنارش بازار بود و من مشغول د یشلوغ ابون یبه خ م یبان افتاداتو   از

 ! شهیمحکم زد تو ترمز که من اگه کمربند نداشتم رفته بودم تو ش ماین هوی

 جلومون رو گرفته! ی مشک  نیماش هی دمینگاه کردم که د جلومو

 زدم و چشم هام رو گرفتم  غیکه به سرم زد ج   ی فکر  از

 ! ادیپشت سرمون داره با سرعت م نهیماش دمیچشم هام رو باز کردم د ی ها فرار کنه و وقت  یتونست از اون شلوغ یچطور  دونم ینم ماین

 توروخدا نذار برسن بهمون  ماین-

 بهم لبخند زد... ح یمل یلیخ  تیاون وضع تو

 نباش! افتادن دنباملون! لکسیر  یاونطور -

 بکشن تا بتونن تو رو ببرن  دیباماهورا؟ اگه دستشون بهمون برسه منو -

 واقعا وحشتناک بود!  مای کردن به مرگ ن فکر

 حرف رو نزن  ن یا کنم یخواهش م  ماین-

 چوندمشون یپ-
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 !!ستنیواقعا ن  دمیسرمو نگاه کردم که د پشت

 گممون کردن!! ماین-

 شده بودم که دست انداختم دور گردنش و بغلش کردم  یجانی بغل که من انقدر ه زد

 ی که هست یمرس    یمرس  -

 ها!َ  ی ستین یکردم استخون یاونقدرام که فکر م-

 !  یچ 

 عقب   دمیکش عیسر 

 گفت   ییبا پرو  که

 ابراز کن   شتریخوبه ب-

 کردم    اخم

 !  ی تو سو استفاده گر -

 بغلم کنه!   یاجازه کس    یمن دوست نداشته باشم ب د یرو سرم من سو استفاده گرم!؟ شا یدیخودت پر -

 مگه!   شد ی! حاال چ ارهیادا در م  ینطور یانگار دختره ا-

   یبهم تعرض کرد گم یبه داداشات م-

 !  ماین-

 بدمت دستشون؟   یخوایم-

 !  ماین-

 ماهورا!  -

 خانم راد  -

 خنده   ریز  زد

 خانم راد؟ بدمت دستشون؟  -
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   ت یمسخرست شوخ یلیخ-

 کرد و سرش رو تکون داد...  سکوت

جا که گفتن    2کنم!   لیهفته تعط 2شده و در آخر باز شهاب مجبورم کرد کالس هام رو واسه  یکرد که چ  فیبچه ها تعر  یخونه و برا م یرفت

 فرصته!   نیآخر  نیکرد و گفت ا دایداد و ب یهم کل یکی اون  کننیقراردادم رو باهاشون تموم م 

 کارشدم!   یکارم ب از

 ...   دمیدی رو نم ی کس    مای تا داداش هام منو رها و ن 3هفتس خونم و به جز  ک ی االن

! البته  نی! انگار دوستش بودم همدید یبود که اون منو اصال مثل خواهر آرشام نم نجا یتر بشم و جالب ا ی میباعث شده بود با رها صم میتا نیا

 گذار بوده...  ری تاث شتریگرفتم فکر کنم ب ی منم کال طرف رها رو م

 مشغول آماده کردن شام بود و منم رفتم کمکش کردم...    رها

   دمشیدینم ادیاومد در کل ز  ی هم که کال تو اتاق بود و بعد از اومدن بچه ها در م ماین

ها رفتار    گاردی باد هیوپررو بود! اصال شب تیمسئول یواقعا ب مای اشت حتما باشه!؟ نکرد موندم چرا شهاب انقدر اصرار د ی کار نم چ یکه ه نیا

 کرد...  یواقعا کمکم م  ازیموقع ن  ییخدا ی! ولکردینم

 بود از اشک!   سیبرگشت چشم هاش خ ی رها زنگ خورد و جواب داد و رفت تو تراس... وقت  یگوش 

 جلو   رفتم

 !؟  شدهیرها چ -

 خوبم   یچیه-

 صدا بغضش جلو چشم هام شکست    یب اما

 رها!؟  -

 ... اطی فاصله گرفت و رفت ح ازم

 کرد...  یم  هیگر  نطور یپنجره نگاهش کردم که هم از

 برداشتم و رفتم سمتش...   کی پتو سبک و کوچ هی

 سرد شده بود  یو هواها کم د یرس  یداشت م زییپا
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 رو انداختم رو دوشش که صورتش رو پاک کرد...   پتو

   نمیرو بب تی رم ناراحتدوست ندا-

 لبخند تلخ زد   هی

 خوبم  -

   ؟ یتا سبک بش  یحرف بزن کمی ی دوست دار -

 ...  دیکش قیآه عم  هی

 تو رو هم ناراحت کنم!؟ -

   ی آروم تر بش  دیشا  ،یبش  کی دوستدارم دردت رو با من شر  شم،ینم-

 خواهرم بود  -

 !  ی خواهر دار  دونستم ینم-

   زهیبرام عز  یلیسالشه، خ 14-

   زن یعز  یلی خوبه! منم داداش هام برام خ یلیکه خ نیا-

 مظلومه   یلیخ-

 چرا؟  -

بابا رو بلند کرده کمرش درد   گهی... مگهیبره( داره... االن بهم زنگ زده م ی م نیاندام ها رو از ب یکه حرکت اراد یمن یخود ا ی مار یب هیبابا ام اس )-

 !  ادیبند نم شیاز دردش گر   گهیاز جاش تکون بخوره! م تونهی گرفته نم

 بغضش شکست  دوباره

 بکنم!   تونمینم ی کار  چی! واسه اون بچه ه ارمی بابا در م یفقط اندازه خوردن و داروها ارم یسالشه هر چقدر پول در ب14اون بچه -

 کردم  بغلش

 دکتر نگران نباش   مشیبر ی اونجا م میر یاالن م  زمیعز -

 دنبالم تا با اون دکتر ببرمشذ  ادیب مون یمنتظرم پسر همسا  امیزود م رمیخطرناک واسه شماها خودم م  خوادینه نم-
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 !؟  دونهیآرشام م-

 رو؟   یچ -

 ببرتت خواد یم  تون یکه پسر همسا نیا-

 !؟  کنهیم یچه فرق-

 !  شدیم  یوحش   دیفهم  یآرشام م قطعا

   می ایم م یر یم ما یدنبالت با ن ادیرها جان زنگ بزن بگو ن-

 نه خطرناکه  -

   شمهیپ مای ن ستی ن یمشکل-

   دمیرو کش  دستش

 نشه   تیاذ  شتر یاون بچه ب میبدو بدو بر -

 ممنونم ماهورا  -

 ...  میآماده رفتن شد 3زود هر  یلی و خ دمیلباس پوش عیگفتم و خودمم سر  مایلبخند زدم و بدو بدو اول رفتم به ن بهش

 رو داشته!؟   ییجاها  نی! بسم هللا... تهران مگه همچ شدیچشم هام گرد م  شتر یو من هر لحظه ب دادیآدرس م  رها

 شد...!  یخونه ها هم زشت تر م یها داغون تر... و حت ابون یخراب تر و خ ط یمح  میرفتیچقدر م  هر

 کوچه...   یو رفت سمت تک در انتها می بست نگه داشتبن  یکوچه   هیتو  باالخره

 شدم و رفتم جلو...  ادهیانداخت در رو باز کرد و من پ دیلک

زنگ زده! رفت   ی در آهن هیو  کی کوچ اط یح هیبه  میدیبود! و باالخره رس  یطوالن  یلی و تنگ شدم که خ کی راه بار   هیکه متوجه  اطیداخل ح رفتم

 روم نشد برم داخل   گهیداخل و من د

 اومد...   یحرف زدنشون م ی صدا

 به چشمم خورد  ون یگر  ی دختر خوشگل با چشم ها ه یدر رو باز کرد و  رها

 در بردمش  ی تا جلو  م یکرد کمکش
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   زدیبه گوشمون که داد م دیباباشون از داخل رس  یصدا که

 رها؟  -

 نه   ایببره دکتر  خوادیباباش رو هم م  نمیرها بب  شیمن برگشتم پ یول  نیاومد خواهر رها رو بغل کرد و گذاشت داخل ماش   ماین-

 در روباز کردم...   ی گوشه  آروم

 بودم!  دهیکه تا حاال به چشمم ند  یکاهگ یها  واریو د یمیقد یها  ی المپ داخلش روشن بود و پشت  هیکه فقط  ک یکوچ یخونه  هی

 رها وجودمو لرزوند   یهمه جا رو که صدا کردمیحواس داشتم نگاه م یب نطور یهم

 نه؟   یبود دهیند ییجا ن یتا حاال همچ-

 کردم   هول 

 نه نه... -

 بهش بدم بحث رو عوض کردم  یچه جواب دونستمی نم چون 

 دکتر؟   می بر  یبابات رو هم م-

 ول کنم!   ینطور یبابا رو ا  تونمیدکتر؟ من نم  دینوا رو ببر  مایو با ن یکن یلطف هی شهی نه بابام جاش رو خراب کرده م-

   ستین یمشکل زمیباشه عز -

 برات   نم کیجبران م -

 شدم   نیسوار ماش عیو سر  رونی تکون دادم و پا تند کردم به سمت ب سرمو

 برو -

 بابا و بعد از چند تا زنگ جواب داد   یرو درآوردم و زنگ زدم به دکتر ارتوپد م یراه افتاد و من گوش ماین

 سالم خانم راد  -

   نیدکتر خوب هست  یسالم آقا-

 راد بزرگ خوب هستن؟   ی ممنون متشکر خانواده چطورن؟ آقا-
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  شون یا دیتونیم  نمی! خواستم ببمیبد دار  یلیخ  تی با وضع ضیمر  هیکه   هیوقت شب ا ن یبله خوبن سالم دارن، قصد من از زنگ زدن بهتون ا-

   د؟یکن تیز یرو االن و 

   مونم یبله مطب هستم منتظر اومدنتون م-

 خدانگهدار   م یرسیم  گهید قهیدق 40ممنون تا  یلیخ-

   عصریول ابون یبرو خ-

 راهه!    یلیتا اونجا خ نجا یاز ا-

 خوبه   یلی! اون کارش خشناسمیرو نم یا  گهیکسه د-

 باشه-

 به پشت   دینوا سرم چرخ نیف ن یف ی صدا با

   زم؟یعز  یخوب-

   ومد؟یچرا ن یآبج-

   شهی درست م ینباش همه چ  یچ  چ ینگران ه  میخواهرت یما دوست ها کرد،یداشت کمک بابات م-

 من بود که بابا رو...   ریتقص -

 بگه نذاشتم ادامه بده   خوادی م یچ  دمیفهم

   ادیم  شیپ زمیاشکال نداره عز -

 کرد تا نوا بتونه حرکت کنه   یکمک م اط یبا احت  یلیخ  مایبه مطب ون م یدیرس باالخره

 :  د یپرس یکرد و با ناراحت  تیز یدکتر و  م یدیرس تا

 مگه!؟   کنهیم  کاریچ -

   کنهیم  یدگ یهستن و به اون رس ماریپدرشون ب-

مشکالت رو   ن یسن ا ن یواقعا تاسف بار تو ا  کرده و مهره هاش جا به جا شدن! دا یمشکل پ سکشیبلند کرده د ن یبچه انقدر وزنه سنگ نیا-

 داشته باشه!  

   ن ییانداختم پا  سرمو
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   کنهیبلند نم  ن یسنگ لیوسا گهیبله د-

کنم انقدر حاد باشه! احتمال داره که   یفکر نم دم،یکمربند و گردنبند رو بهش م ن یاما تا آماده بشن، ا نم یهاش رو بب  یآر آ  عکس و ام دیبا-

   رسه یادامه بده صد درصد به عمل م  نیسنگ  یبدون عمل خوب بشه اما اگه بخواد به کارها 

رفت داروهاش رو گرفت و خانم پرستار چند تا آمپول به نوا زد و از مطب    مایو ن  رونیب م یو هممون دپرس و ناراحت اومد می ها رو گرفت نسخه

 ...  میدر اومد

   ختیر   یصدا اشک م یب نوا

 ؟ نوا  -

 بله؟ -

   دش؟ی کن ینم فیال  ی ز یا سیبابا مشکل داره تو رفت و آمد به سرو  یچرا وقت-

 خوبه انقدر مشکل نداره   خورهی رو منبود، دارو هاش  ینطور یا-

 بار!؟   نی خب چرا دارو هاش اثر نکرده ا-

 کرد...   مکث

خودش  ادیبابا تموم شدن، گفتم اگه پول دستش ب یبهش نگفتم داروها  گهیشد... منم د کار ی مدت ب هیشد...  ل یتعط شگاهشیآرا می آبج-

 ون بده  مجبور شد کل پول رو به ا یاما صاحب خونه اومد و آبج خره یم

 ه یگر  ریز  زد

 خواستم منم کمکش کنم    شه یم  تیاذ م یهمش داره آبج-

 کرده بود   ر یتو گلوم  گ ی ز یچ  هیشدم! انگار  یشدت بغض تو گلوم داشتم خفه م از

 راه نفسم رو سبک کرد   کمیاشک رو گونه هام  هجوم

 رو گرفت جلوم و ازش گرفتم...    یدستمال کاغذ ماین

 کمکش کرد تا بتونه بره داخل...   مای جلو در و ن می دیبزنم... رس ینتونستم از ترس شکستن بغضم با نوا حرف گهید

 اومدن...    مای رها و ن قهیداخل نرفتم و بعد از چند دق گهید من

   نی تو ماش نشستن
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   مونمی م شتر یروز ب  هیبه جاش از اون ور  دیبه آرشام بگ امیب تونمی دستتون درد نکنه شرمنده شدم، من امشب نم-

 رها؟  -

 بله؟ -

 بابات تموم شده؟   یخواهرت بهت نگفته که داروها -

 کرد   مکث

 بابا بهم گفت  -

   م؟ یبهت کمک کن یچرا نگفت -

 آرشام حقوقم رو داده  -

 !  رسهینم یوقت-

 ما هستن!؟   ی ها ی ها و ندار  ی جور کش بدبخت ه یمگه بق-

 !  میرها منو تو دوست -

   نیکرد ل یرفاقتتون رو تکم  دیو آورد دیکه نوا رو برد نی هم-

 رو گرفتم سمتش   کارتم

   ر یبابات رو بگ ی سال دارو  1فردا برو اندازه -

 پس زد   دستمو

 نه ممنون  -

 رها!  -

 خدانگهدار   میجور که تا حاال بر اومد نیم ه م یایخودمون از پس مشکالتمون بر م-

 دست تکون داد برامون و رفت و در رو بست!  هیشد و  ادهیپ نیاز ماش -

 چرا قبول نکرد!!؟ چقدر مغرور بود!  واقعا

 کنم؟   کاریچ  - ماین
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 سرسخته!  یلیمجبوره که قبول کنه. خ  ینطور یا  ارمیم   خرمی براش دارو م رمیخودم م-

 استان هارو! ؟د نیا  دونهیآرشام م-

 داره! اجیباهاش حرف بزنم رها واقعا به کمک احت دی!بادونمینم-

 چند بار نشدم!  یبرا  مایبود که متوجه صدا زدن ن  ریراه افتاد و من انقدر ذهنم درگ ماین

 !؟یجواب بد یخوای؟ نمماهورا  -

 جدا کردم و نگاهش کردم  شه یاز ش   سرمو

 د یببخش-

 م یدارو بر  دیبه نظرم اول با آرشام حرف بزن بعد دنبال خر -

 بودم...  دهیفقر رو ند کیتاحاال انقدر از نزد-

 ادامه دادم... یبغض کردم ول باز

 کنم برام خرج کنن...  یرو مجبور م هی و بق کنمیچقدر من خرج م-

 به گوشم  دیرس  مای خنده ن ی صدا

 ی ر یبگ تیاز دوست پسرات حالل ی بر  دیبا-

 ! سوزهی خودمو رها م نی دلم واسه تفاوت ب سوزهینا حقشونه دلم واسه اون ها نماو -

که اون پول   نی هواش رو داره، ا یو قطعا آرشام از نظر مال کنه یماه داره تو اون خونه کار م 3 ک یاون االن نزد م، یکن یناراحت نباش کمکش م-

 م ی کن ن یتام م یتونی رو ما م شیبق ده یرو نم  شیخرج زندگ

 ؟  ی گنیتو هم کمک م -

 پر پولش استفاده کنه  شهی تا از کارت هم گمیپرنسس ماهورا م ی برنامه رو واسه بانو  نیمن پول ندارم که! ا-

 غصم ست نشدن رنگ الکم با لباس هام بود  نیکم سنه من همسن اون بودم بزرگ تر   یلینوا خ-

 از اولش لوس بارت آوردن -

 بله!؟ -
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 هاش رو برد باال  دست

   دیاز دهنم پر  د یببخش-

 مواظب دهنت باش -

خونه   میدیلوس! باالخره رس گه یکنه! به من م  یبود که انگار داره به همه از باال نگاه م یجور  هیپرو بود! نگاه هاش هم  یلیازش گرفتم، خ رومو

 نشدم و رفتم باال...  مایومنتظر ن

 تاشون منتظر ما بودن! 3متوجه شدم   ییرایسالن پذ دمی رس یوقت

 از جاش بلند شد   امآرش

 رها کو؟ -

 خواهر و پدرش شیمجبور شد بمونه پ-

 پس؟! ده یچرا جوابمو نم-

 بود  ری درگ یلیخ-

 ؟ ی بر  رون یب د یکه نبا ی ش یبه آرشام باهاش بره؟ ماهورا تو اصال متوجه نم دیچرا زنگ نزد-شهاب

 م یبر  میبود مجبور بود یبحران ت یشهاب وضع-

که ما فکر   ی جور باهاش رفتار کرد هیبا تو رابطه داره! نه تو  میکه بدون دمید ی ز یکنه نه چ   یم ی زندگ  نجایمدت رها داره ا  هیاالن  -  ریآرشاو 

 !؟هیدختره چ ن یجاست! آرشام داستان ا ن یفقط واسه کار ا م یکن

 تو موهاش...  دیدست کش  آرشام

 هم به جمعمون اضافه شد...  مایرو مبل و ن  نشستم

 م یخوا یم ح یآرشام توض  - شهاب

 م یکمکش کن د یداره با اجیاحت  یاون کمک مال-

 رو روشن کرد...  گارشی نشست رو مبل و س آرشام

م اما  رو داده بود مارستان ی ب یها  نهیکه من کل هز  ن یو با ا دید ب یکه بهش زدم رها بود، اون آس یتصادف داشتم... کس   هیمن  ش یسال پ 5-

رو نداشتم خودم کل پول رو بهش دادم و    مهیب یکارها  یحوصله  گهیبراش...منم د دنیبر  هینشدم و د فشیگرفتن رفت... باالخره حر  هیدنبال د
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  هیهاشون گوشه  لیمتوجه شدم که همه وسا دمی رس ی سمت چپش شکسته بود خودم بردمش... اما وقت یبود و پا ادیز   ششیپول پ جم چون ح

!  رونیب خته یهاشون رو ر  ل یکه چند روز قبلش صاحب خونه وسا دمیدختر بچه بدو بدو اومد سمتمون و رها رو بغل کرد... اونجا فهم هیپارِک! 

داره نتونستم ولش کنم و پا به   اجیکردم واقعا به کمک احت یداخل، چون درک م ختنیهاشون رو ر  لیاجاره کرد و وسا  نهخو  هیاش   هیبا پول د

دادن که ام    ص یتشخ ی دکترش بودن، اما وقت یاون موقع باباش انقدر وضعش خراب نبود و تازه دنبال کارا  دادم،ی کارهاش رو انجام م پاش

 اجازه نداد کار کنه و خودش شاغل شد... گهیاس داره رها د

رفتارش باهام عوض شد! بارها و بارها   م یدار  یطبقاتکه چقدر اختالف   دیفهم  یشد... اما وقت شتری و ب شتریاز اون ما با هم ارتباط هامون ب بعد

بود! االنم که فقط   گهید زی چ هیبودم که برگشتم سمتش... واقعا دوسش داشتم! اما اون کال باورهاش  ی اما باز من کس   می خواست کات کن

 خودم نگهش دارم  شیپ  نجایپول تونستم ا ربخاط

 گفتم  یجد

 براش نوشته!   شی عکس و آزما یکرده دکتر کل دایپ ی االن خواهر رها مشکل جد-

 کارا کار نداشته باش بمون خونه  نیتو به ا رمیخودم م  -  آرشام

 اون پول قبول نکرد -

 دنبال کارهاش   رمی!خودم فردا م کنهیپول قبول م ی انقدر کله شق و مغرور، مگه از کس  یهنوز مونده اونو بشناس   -  آرشام

 ... از ما جدا شد و رفت اتاقش  آرشام

   دمیرو به شهاب پرس  کالفه

 !؟  شهیداستان تموم م ن یا یمن دوتا آموزشگاه رو از دست دادم! بگو ک -

 بغل بده  هی ایب  شهی تموم م زمیعز  شهیتموم م-

 تو آغوشش و چشم هاش رو بست  د یسمتش و کنارش نشستم و منو کش رفتم

 ببخش یش  کیکه م ییها یدوستت دارم، منو بخاطر همه سخت  یلی ماهورا من خ-

 به منو شهاب...  ماین ی  رهیخ یافتاد به نگاه ها  چشمم 

 همش ،خدا بزرگه  شهی درست م  یقربونت برم داداش  -

 قول بده  هیماهورا بهم -

 ؟یچ -
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 گفت گوش بده یرو حرفش حرف نزن هر چ  ری از محافظت فاصله نگ-

 لبخند زدم بهش

 پرونده تموم بشه  نینگران من نباش تو فقط برنامه هات رو انجام بده تا ا دمیقول م-

 د یبوس سرمو

   م یبا مامان و بابا حرف بزن ایب دم،یقول م  شهیتموم م-

 گرفت. ی ر یرو برداشت و تماس تصو  شیگوش

 شد ...   ختهیتو قلبم ر  ی دلتنگ یانگار کل دمیشهاب د یمامان و بابا رو تو کادر گوش  یوقت

 ... م یایداشت که ما از پس کارها بر م  دیاما بابا تاک  م،یزود برگرد میخوا  یگفت م ی نگران، مامان که همش م یخوب بود ول حالشون 

 ارتباط رو شهاب قطع کرد...    یهم صحبت کرد و بعد از مدت  ریاز من آرشاو  بعد

 گفت  مایازم فاصله گرفت و رو به ن شهاب

 اتاق کارت دارم  ایب-

 دستمو گرفت  ریبرم اتاقم که آرشاو  خواستم 

 شد! میبغلم به من بده حسود هی-

 و رفتم بغلش کردم دمیخند

 باال بزنم  نیبراتون آست  گهید دی! بانایشماهام لوس شد-

 شهاب رو زد...   یحرف ها هیداد به سرم و شب  ه یرو تک سرش

 شه یدرست م یهمه چ   دیماهورا ببخش-

 دونم یم-

 د رو لب هات بمونه لبخن شهی قول بده هم-

 د ی مواظب خودتون باش نی اگه شماها هم قول بد  مونهیم-

 برو استراحت کن صورتت خستس  زم،یعز  می هست-
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 خرابه بود! ه یرها دلم گرفته! خونشون واقعا شب ی از زندگ  ستم یخسته ن-

 رها رو نخور  یمن هستم تو غصه   ادیپولم کم ب کنهی آرشام درستش م  شه یدرست م -

 لند شدم کردم و ب بوسش

 ر ی شب بخ-

 که برم سر کالس به رها زنگ زدم نیاتاقم و صبح قبل از ا  رفتم

 از چند تا بوق جواب داد  بعد

 چه خبر؟  ؟یخوب زمیسالم عز -

 ؟ یشما چطور   ستین ی خبر  یسالم ماهورا جان، سالمت -

 ش؟ یآزما ینوا رو برد نم ی خواستم بب  م،یخوب-

 د یشناس یکه تو و آرشام م ی دکتر  شیپ م یر یو فردا م  م یانجام داد  دمیآره با آرشام بر -

 بابا چطوره؟  ست،یانشاهلل که مشکلش حاد ن زمیخوبه عز -

 خوبه خداروشکر منم احتماال از شنبه برگردم سر کار -

 ی از اون خونه ا  ی تو عضو  یما هست ینگو تو جزء خانواده  ینطور یا زمینه عز -

 ی ممنون که انقدر خوب-

 فقط بهم بگو  یخواست  یاگه کمک زمیقربونت برم عز -

 چشم ممنون -

 خداحافظ-

 زم یخداحافظ عز -

 گفت  مایرو قطع کردم که ن  یگوش 

 !یانقدر مهربون باش   خورهیبهت نم-

 ستم یمهربون ن  یواسه هر کس -
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 ست ین یمحبت انتخاب-

 رو ندادم...   جوابش

چهرش کامال   رمیپهنش رو حاال در نظر نگ یکردم... قدش و شونه ها ینگاه م مای به ن یرک یز   ریوآهنگ مورد عالقمو زدم پخش بشه و ز  ن یماش تو

 کرد اما جنتلمن بود...   ی م تمیوقت ها اذ یبراقش... بعض  یرنگش و چشم ها  ییخرما ینرمال بود با اون موها

 گفت  مایکه ن میبه خونه بوددر حال برگشت  ما یکالس با ن نیاز آخر  بعد

 زنگ بزن با مامان بابات حرف بزن -

 ؟یواسه چ -

 !یامروز باهاشون حرف نزد  ینطور یهم-

 ی گیاوهم راست م -

  د یپرس یم یکرد اما مامان پر استرس و نگران بود و ه یم یو باهام شوخ  دیکش یبا مامان و بابا حرف زدم... بابا نازمو م ر یدل س  هیزدم و   زنگ

کدوم از حضور رها   چ ی! هدی پرس یاما باز م دادمیم  حیتوض م یمستق   ریو غ  م یرو مستق یهمه چ  یو من هر بار پشت گوش   هیچطور  گاردیباد

 خدمتکار بود...  هی متفاوت تر از  کم یچون داستان رها  مینگفته بود یچیهبهشون  

منم مامان   یعنی گه،یمامان د رهیتا آروم بگ  زدی باهام حرف م دیبارو  قهیدق  20شد قطع کنم! کال هر روز  یمامان کوتاه اومد و راض   باالخره

 !؟  شمی بشم آنقدر مهربون و نگران م

 بلند بود...  یعاشق دختر بچه با موها  ای... برددمیآه از ته دلم کش هی

 زدم  غیدورمون کردن! از ترس ج ن یچند تا ماش یبود که تو کوچه فرع دهیرو قطع کردم و به لحظه نرس  یگوش 

 !ماین-

 ست ی ن یآروم باش مشکل-

 اومدن سمتمون که من ضربان قلبم رفت رو هزار!    یشدن و داشتن م دایتا آدم با اسلحه پ چند

 رحم کن   اینبودن! خدا یطور   نیقبل ا ی دفعه

 توروخدا نذار دستشون بهم برسه  ماین-

 کرد و گاز داد و  ن ییرو تع  رشی! باالخره مسشدیبود که به سمتمون زده م ریو اما ت   دیچرخ ی م سرعت مزدن و با تمو   یس  یشروع کرد به دور پل ماین

 و ازشون رد شد نشون یزد به ماش 
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 ...دادیتموم سرعت گاز م با

 ...رمیو تونستم آروم بگ دمینفس راحت کش  ه ی میایاز اون تله در ب  میتونست دمید یوقت

 ی مرس   ماین-

 زد بهم  حی لبخند مل هی ماین

 ... شتیپ ی دار  یچ  یمحافظت   لیماهورا وسا-

 

 ما ین

 

 ماه قبل... چند

 

 پرونده بود...  دیکردم که درباره مسئول جد یگوش م کشیبودم وداشتم به صحبت هاش باشر  سادهیوا باالسرش

 خودشون بکشن عقب!  د یم،شایانجام بد د یتهد هیاول -

 کل خانواده به فنا رفتن!  میر یرو بگ دونهیدردونه دارن که همون  ز یهر عز خوا هیخوبه من آمارخانوادشو گرفتم  -

 دیخند

 شه یم  یچ  مین یدست داداش هاش تا بب دیاز موهاش رو بفرست کهیت هیفعال -

 چشم آقا -

 میبر -

 جاش بلند شد و من هم پشت سرش راه افتادم... از

 ؟ یکنه چ   میبشه و خواهرش رو قا دیآقا اگه تهد -  یمنش 

 خودش رو! ی حت ا یبرادرش رو و  م،ی کن ی م دیمادرش رو تهد-

 بله درسته -
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 چندنفر بودن؟ هیآخر  نر ی کانت نیا-

 تا بچه  5تا زن  10-

 باشن که سروصدا نکنن  هوشیب شون ییخوبه بعد ازهر وعده غذا-

 رن یبا بار زعفران م ه یاوک-

 داشت!  ی قشنگ ی!چه موهادمیدختر رو د هیبلند  ی جعبه مو ها هیتو خونش و بعد از چند روز  م یبرگشت

 رو موهاش  دی مو رو برداشت و دست کش آقا

 بوده! یحتما دختر خوشگل-

 که موهاش رو آورده بود گفت یمرد

 چه جورم!-

 نا خواسته جمع شد...   چهرم

 کن به داداش جونش ه یجعبه رو هد - آقا

 شدم و رفتم آدرس مورد نظر... نی رو برداشتم و سوار ماش  جعبه

 رو گذاشتم وبرگشتم...   بسته

 ! گردنیواسه دختره م  گاردیبعد آمار آوردن که دارن دنبال باد روز

 گرفته بودم گفتم    ی دیجد یدستم اومده بود و نه درجه  یوقته نه پول یلی خ چون 

 دارم   شنهادیپ هیآقا من -

  ؟یچ -

 محل   ن یموسسه ا یها  گاردیباد ست ینظر شما محافظ بودم و اسمم مونده تو ل ریقبل از اومدن ز  شیمن چند سال پ-

 خب؟  -

   ارمشیراحت براتون ب  یلی خ دی دختره بشم و هرموقع خواست گاردیمن باد  م ینی جور برنامه بچ هیبه نظرم -

   دیخند
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 لذت بردم شنهادتیپ نی! واقعا از ایو آمارشون رو بد ی ار یرو از برادرش در ب  یهماطالعات م  یتونیم  یحت  ی نطور ی! اهیبرنامه خوب یلیخ-

 کنه!   یرو قبول نم  یکس   یکار داره!به هر حال اون به راحت  یلیاما خ  هیخوب شنهادیپ-

  یچیدختره تو مشتمه و داداشه ه هیکنه تا بخوان بفهمن داستان چ فیکنه و ازت تعر  یرو تا فقط تو رو به اون ها معرف  سشیرئ  میخر یم-

 از کجا خورده!  فهمه ینم

   دمی تو آماده باش بهت خبر م کنمیم  یاوک   من

   دیر یهم واسه ما در نظر بگ یپاداش   هیکارو درست انجام دادم  نیچشم اما آقا اگه ا-

 !  دمیبهت م یبخوا یچ من هر  ار یب ی که گفت ی برنامه ا ن یتو اونو واسه من با هم-

 ممنون آقا  -

 و برگشتم سر جام...    دم یشدم و دستش رو بوس خم

پرونده،  دیهمون مسئول جد ایآموزش و نکته فرستادم شرکت و با برادر دختره و  یروز بعد خبر اومد که بله قبولم کردن و آقا هم با کل چند

 سمت خونش...  م یرفت

 اطالعات مهم رو بتونم توش ضبط کنم...   ایمهم و  یمکامله ها ازیوصل کرده بودن تا موقع ن ابیرد هیو   کروفون یم  هیطرف آقا بهم   از

کردم که اونم   یکه خاموشش م نیبزنم!مگه ا یحرف اضافه ا تونستمیشد گفت همه حرف هام در حال ضبط شدن بود و من نم ی کل م در

 !  دادمی م حیتوض دیبا

کننده   رهیخ  یو چشم و ابرو ها دی...خودشم قشنگ بود! پوستش سفدمیقشنگ رو د یه صاحب اون موهاو باالخر  می شهاب وارد خونش شد با

 رو سرش حس کنم!  ک یکوچ ی اون روسر   ریتونستم ز  یجا هم م نیکه لطافتش رو از ا ی کوتاه مشک یبا اون موها

 کردم...  یکار رو م نیا دیبود نگاه نکردن بهش اما نبا سخت

 خواست بره که ماهورا با هول صداش زد اون سمت!   شهاب

 که براش خطرناک بود خودم بودم فقط!   ی قرار بود کنارش باشم! البته تنها کس  ن یبودم که بعد از ا دیآدم جد ه یداشت به هر حال من  حق

  یمن کوچولو ول کل ی اما واسه قد و ه ! خوش اندام بودکنهیمونده و داره نگاهم م  واریرفت و متوجه شدم مثل بچه گربه ها گوشه د شهاب

 ...   دیبار  یغرور از سر و کلش م

 اخم گنده بهم کرد و گفت   هی

 مزاحمم نشو  -
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 رفت باال!    سوار آسانسور شد -

 از پله ها رفتم و جلوش در اومدم...   منم

 توجه بهم رفت تو اتاقش در رو هم بست!   یب

  دهیدندس که انگار از همون موقع تولدش نافش رو با کل کل کردن بر  هیدختر لجباز و تخس و  هیاون  شییبا یکه بر عکس ز  دمیجا فهم اون 

 بودن! 

 اخالق گل و بلبلش رو شناختم...    شتریروز گذشت و ب چند

باال و بخوام روش رو کم کنم! اما از حق   ادیکرد من اون روم ب ی کار م هی! همش ذاشت یبهش نداشته باشم نم ی کردم کار   یم یهر چقدر سع  من

  یبود که دوست داشتم ه ی باز  ر یخم  هی هی! اون شب ارمیرو در ب غشیج یکنم حرصش بدم،حت تشیخواست اذ یبود! دلم م یخوردن مینگذر 

تونستم   یم و راحت تر مکرد  یم دایاز ماهورا شناخت پ  شتریگذشت کم کم ب یم  نجا یمدت از بودنم ا هی! شدمی خسته نم ازش باهاش ور برم و  

 اعتمادش رو جلب کنم... 

 کنه!  ینگاه م یفروش   ی خونه که متوجه شدم باز داره به بستن می گشت یبر م می کالسش داشت از

 ؟ ی ر یگ  ی!؟ گلو درد نمستیهوا سرد ن-

 دی رو چرخوند طرفم و خند سرش

 کنم؟  یفکر م یدارم به چ  ید یاز کجا فهم-

 !یخور  یها رو م  یجا همه بستن ن یاز هم ی با چشم هات دار -

 برام بخر -

 هاش حرف نداره...  ی شناسم که بستن  ی جارو م هینه  نجایچشم، اما ا-

 دور نباشه! خطرناکه! -

 ادینم شی برات پ یمشکل چ ینباش ه یچینگران ه  شتمیمن پ ی ماهورا وقت-

 که انگار اونا جنن وتو بسم هللا!   یزنیمطمئن حرف م  یجور  هی-

 من همون جنم! زمیلم گفتم نه عز و تو د دمیخند

 م؟ یاز دستشون فرار کرد  یدید ی ! اون سر ادینم شیبرات پ یمشکل چی و راحت باش ه ر ی که استرس نگ  نهینه منظورم ا-
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 ترسناک بود  یلیآره خ -

 ؟ یپس به من اعتماد کن اوک -

 بچه ها ذوق زده سرش رو تکون داد  مثل

 ببرمش مقاومت نکنه...  ییوقت خواستم جا هیور اون ور رفتن بهم حساس نباشه  نیبه ا ادیدور تر از خونه که ز  یجا هی م یرفت

 ها و منو رو برداشت... بسم هللا...  یرو صندل م ینشست

 فالوده و... ،یموز با بستن ری ش ،یاسکوپ  یبستن-

 گرد گفتم:  یچشم ها با

 ها!  یدیخودت م  نارو یپول ا-

 نگاهم کرد که ادامه دادم   اخمو

 ی حساب کن ی سر  نیا دیشماهام تو با ری شرمنده من حقوق بگ-

 اخم کوچولو رو به گارسون گفت  هی ای

 خوام  یموز م ر یمن فقط ش -

 و منو رو گرفت سمت من... نگاه کردم و گفتم  دیخند گارسون 

 خوام  یم یآب معدن  هیو  یفالوده، آب طالب  ،یبستن رموز یش ،یاسکوپ  یمن بستن-

 کرد که گارسون به زحمت جلو خندش رو گرفت و رفت  یبا چشم گرد نگاهم م ماهورا 

 چه خبرته!؟-  ماهورا 

 بار هم حال دوست پسرات رو حس کن!  ک یها؟ -

 خودت حساب کن -

 ناراحت ها رو در آوردم یادا

 اصال نخواستم -

 گفت  تند
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 !یکن  ی باشه بابا حاال چرا قهر م-

 لوتر...بردم ج سرمو

 ؟ یکرد داینسبت بهشون پ یمونیاحساس ندامت و پش-

 شد  زونیهاش آو  لب

 ! آره واقعا بدبخت ها  نداختمیکه گردنشون م ییخرج ها شیپ ستیکه خرج ن نایا-

 تر   کیبردم نزد سرمو

 شود!  یم یکن دختر خوب چارهیاسرار :ماهورا، پرنسس آدم ب  دیقسمت کل نیا-

 بازوم  و با مشت آروم زد به دیخند

 بخندم   ادیبا مردها ز  ادینخندون منو خوشم نم-

 در حد خرج کردنه؟ ون یبا آقا تیکال دوست-

   دیکش قی آه عم هیخندش رفت و  هوی

 نشدم  یاحساس   یرابطه   چی با پسرا وارد ه گهیجز واسه پرت کردن حواسم، د ایبعد از برد-

   ه؟یک ایبپرسم برد شه یم-

 ...  دیهاش رو مال چشم

که خودمو بشناسم اونو شناختم و دوسش   نیآدم مهربون بخشنده بزرگ... قبل از ا هی... میی پسر مثل دا هیمن بود  یپسرخاله ناتن ایبرد-

کردن... مامانم    ی م ی! مشهد زندگ نمیدونستم اما روش حساس بودم، آنقدر که تحمل نداشتم اخم تو صورتش رو بب یعشق رو نم یداشتم! معن 

که بابا از    نیبود، تا ا ادیرفت و آمدمون ز  ل یدل نی کردن و به هم یو خوانندگ  ی قیمربوط به موس  ی هنر  یکارها یبا هم کل یچند سال مییو دا

  شهی هم ایزد. برد  یقیآموزشگاه موس  هیهم خودش  میی باشه، مامانمم قبول کرد و دا شیمامانم خواست تمومش کنه و فقط به فکر زندگ 

 تا داداش هام نفهمن  کردی بهم محبت م یواشکیچشم هاش رو من زوم بود! 

 ... می داشت یقشنگ یها  یواشکی

 

 ادامه داد...   یبغض بود تو چهرش داشت ول ه یلبخند که پشتش  هی
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که  ییدوقلو  یبستن هی ای م، یساده که با هم باش   ی باز  هی، دملون خوش بود به  می بود اما احساسات بزرگ تر از سنمون داشت ک یکوچ  امون یدن-

 ... میبا هم بخور 

 چشم هاش رو پاک کرد ی گوشه

گرفت،    یکنه رو گردن م یم تیدونست منو اذ یکه م  ییزایزد! تموم چ ی! واسم از جونش مدمیاون ند یرو به مهربون یکس   چیتموم عمرم ه  ی تو -

  یهام و انشا هام!بهم م ی شاد کی پ یحت  ایکه دوسشون نداشتم درست کنم و   ییها یساده باشه تا کار دست  یمدرسه ا   قیتحق  هیخواست  یم

 لحظه هم تو دلم غصه نباشه! هی ی رو بذار پام تا من حت شیداره که حاظر تموم زندگ  وسم گفت آنقدر د

  ن یسال از ما بزرگ تر بود اما رفتارهاش ع 4 ایگرفتن چون برد یم ادیکنه اون هام ازش  یم  ییواسه من چه کارا ایبرد دنیدی م یهام وقت  داداش

 مرد کامل بود. هی

 نگاه کرد بهم  شیاشک  یچشم ها با

 رو؟!  ی احساسات لعنت ن یتونستم انکار کنم ا یشد بهش دل نداد؟ م یبه نظرت م-

 بگم   یتفاوت یکردم با ب یسع 

 !   دیاز آدم ها هستن اشکال نداشت که همو دوست داشته باش  یاحساسات جزع-

 لبخند زد  تلخ

! اون عشق تو دوران  دیلرز  یکرد دلم م ی نگاهم م خت،یر  ی اشک م  ختمیر  یاشک م  دم،یکش  ینفس م دیکش  ی ! نفس ممیدی پرست ی ما همو م-

هم   ریرو چون مهربون بود دوست داشتم! کم کم آرشاو  ایکردم برد یکه پر از عطش بود اتفاق افتاد. من قبل از اون فقط فکر م ینوجوان

که واسه دانشگاه   ن یاز ذوق ا گهیبودم که د رستانمیو بعد از اون مامانم و کم کم همه... من سال آخر دب میوابسته شد  مما چقدر به ه  دیفهم

دوست   یلیکه بتونم دانشگاهش قبول بشم، اون رقص باله خ رمیبگ  یرتبه ا هیمونم رو پاهام بند نبودم تا  یم  شش یپ نیمشهد و بعد از ا رمیم

 داشت 

 گرفتن...  ادیو منم بخاطر عالقه اون شروع کرده بودم به باله  دادیباله رو نشون م یبهم رقص ها شهیهم

لحظه به لحظش   ایبرد ... سال اول دانشگاهم بامی نیهمو بب   شتریدانشگاه مشهد قبول شدم و دل تو دملون نبود که اون جا برم و ب باالخره

... همه  می ... همه جا رفتمیکرد ی مختلف رو امتحان م ی ... غذاهامی رفت ی م رونی ... بمیکرد یم ی باز  وونهیعامله د  هیعسل!  ینیر یبود، به ش نیر یش

 ... دمی... خندمیدید یچ 

 دوباره بفض آلود شد  صداش
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 ...  میکن یکه زود آشت  می دیشد برنامه چ یکه دعوامون م یی... واسه روزامی ... واسه بچه هامون اسم گذاشتمیحاملون خوب بود عاشق هم بود-

گفت من دوستت ندارم   ست،اونمیهد  هیدوست داشتنت  ی و بهم بگو دوسم دار  ری شاخه گل بگ هیگفتم... گفتم... هر سال تولدم واسم  بهش

 ...رمیگی به بعد برات شاخه گل رز قرمز م نیاز ا نی عاشقتم بخاطر هم

 دیترک بغضش

 ! ارهیشاخه گل رز برام ب هیهنوز منتظرم -

 االن کجاست؟ -

بخوره! اون تو   ی ز یتونست چ ی و نم دیچیپ یشدم! از درد شب تا صبح به خودش م  مارش ی ماه از تولدم نگذشته بود که متوجه رنگ زرد و ب 1-

کرد تا   یرو ازم پنهون م  ینکرده، همه چ  دایدکتر پ ی ز یچ ه یگفت تو چکاپ کل ی م یکرد ول یم ی زندگ  هیکل هیداشت و با  ه یکل وندیپ یسالگ7سن 

گفت حالم خوبه و   یزدم م  ینخورده! اون به من نگفته بود! هر موقع بهش زنگ م یچیچند روزه ه  ایکه برد  دی به گوشم رس ییکه از زبون دا

من    دنی داستان رو، بردم مشهد که چند ساعت قبل از رس دیفهم  ریآرشاو  یو وقت اوردیدلم طاقت ن گهی! ددیرسیخنده هاش به گوشم م  ی صدا

  نی ! عمارستانی خودمو رسوندم ب یاومدم! چطور  یبا چ  دمی! اصال نفهم مارستانیبود که با آمبوالنس برده بودنش ب دهش م یانقدر وضعش وخ

! از  دی به آخر رس امیدن مارش ی تب دار و ب یبهش و نگاهم افتاد تو اون چشم ها دمیرس یو وقت  دمیچرخ یم مارستان یو بها دنبالش ت وونهید

اومد   ریکه آرشاو  ن یتونست بخاطر من از تخت جدا بشه! رو زانو هام افتادم زم  ی حالش که نم یچشم هاش به سرم تو دست هاش... به بدن ب

  دهیهمه راه کوب  نیکه بخاطرش ا ینداشتم! به من  ستادنیجون ا یکه حت  ی! به مننیببرش! فقط هم  ریفقط گفت آرشاو  ایو بلندم کرد اما برد

برو!؟ روشو ازم گرفت و چشم هاش رو   یو آنقدر راحت بگ یتفاوت باش   ین بحال م نیبه ا یتون ی م ر بهش گفتم :چطو  هیبودم اومده بودم! با گر 

 بست اما حرفش دل منو شکسته بود 

 با دکتر حرف بزنم  دیبا ذارمیتنهاتون م-

د  چشم هاش رو هم باز نکر  ی!؟ حتیبهم نگفت  یچیچرا ه ایروش بود و دستش رو گرفتم و گفتم برد ایکه برد یسمت تخت دمییرفت و من دو  اون 

 جا بر نگرد نیا گه یو فقط گفت :ماهورا برو و د

زد بر   یکرد! داشت منو پس م یحساس بود. اون داشت منو رد م ایبرد ی بمب بغضم بترکه که به شدت رو صدا ه ی نیبود ع یحرفش کاف ن یهم

با سر انگشتم   یذره هم به حال بد من و اشک هام واکنش نداد! فقط از گوشه چشمش اشک بود که روون بود و من ه هی یحت  شهی عکس هم

نکن! چشم هات و باز کن نگاهم کن اما اون فقط سکوت کرده بود!  هیگفتم حرف بزن گر  ی شد! بهش م یقطع نم هشکردم اما را  یپاکش م

  یع یطب ر یدکتر بهش گفته بوده که داخل روده هاش چند تا غده غ ش یکه... چند ماه پ دمیرش و فهم نتونستم تحمل کنم و رفتم دنبال دکت گهید

دنبال   ییکس نگفته بود! خودش تنها چیبه ه  ی! اما اون لعنت نیکه غده ها سرطان گه یکنه دکتر م  یم ل یمهاش رو تک شیآزما ی وقت ایهست و برد

 درمانش افتاده بود! 

 برگرد تهران   تی گفت برو دنبال زندگ یزد فقط م ی گردوند! باهام حرف نم یم بر م اما روشو از  ششی پ رفتمیم
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  هیکردم باهام حرف بزنه که باالخره بعد از چند روز التماسم بغضش رو شکست منو تو آغوشش گرفت و  ی کردم و التماسش م  یم هیگر 

من   ی ساختم، پا نمون یکه ب یتونه منو داغون کنه! گفت منو ببخش حاللم کن بخاطر احساس   ی رو بهم زد که هنوزم که هنوزه م  ییحرف ها

گفت من   ی کردم از رفتن نگه! اما همش م ی و التماسش م میکرد  یم هی! گر ستم ی ن ایدن نیآدم ا  گهیمن نمون من د  یپا گهیرو نذار د تیجون

که   ییتو  نیاما ا شم ی تموم م رمیمن م  ین یرو بب  دنم یخوام عذاب کش یبمونم گفت نم شت ی! بهش گفتم حداقل بذار پستمین ایدن نیآدم ا گهید

  نیا ی خوا یکرد و با غصه بهم گفت م هیکردم فقط بذاره من اون جا باشم و فقط نگاهش کنم! اما گر  ر اصرا ، یکن  یو زندگ  ینفس بکش  دیبا

واسه زنده   ی کار  چی که ه نیاز ا  یکن  وونمید یخوا یم  ام؟یو بتونم با مرگ کنار ب  نمت یجلو چشم هام بب یخوا یو من عذاب بکشم؟ م  یجا بمون

 تونم بکنم؟! یموندنم نم

  یبا همون صدا م، یزد یازش نم  یبود و غرق شدن تو خاطرات گذشتش... اشتباه کردم کاش اصال حرف ختن ی به شدت در حال اشک ر  ماهورا 

 رو ادامه داد... ش یشده از بغض بق دهیبر  دهیبر 

رنگ    یو گرفت و با گونه هاافتاد به پام، التماسم کرد گفت برگردم وتهران تنهاش بذارم منم به اجبار قبول کردم اما قبل از رفتنم دستم-

ازم قول گرفت که به ازدواج فکر   ، یکنم بهت که بعد از من باز هم همون ماهورا شاد و مهربون باش  یم  تینوازشش کرد... گفت وص دشیپر 

منو ببخش که    گفت یرو شروع کنم، همش م  یدور و دوباره زندگ  زمش یعاشق بشم، ازم خواست که با تموم خاطراتش از ذهنم بر  ارهکنم و دوب

دونستم حرف هاش همش از ته دلشه به اجبار گفتم   یزد... گفت قلب منو به درد آورد... چون م  شیبمونم... گفت و منو آت ایدن نیتونم تو ا ینم

برگرد و بذار تنها باشم   زمیبرو عز  ، میمنو تو مال هم   ایباشه تو اون دن ادتیو گفت :فقط  دیهمه حرف هات عمل کنم خند ه ب دمیباشه قول م

 تا بتونم واسه رفتن آماده بشم...

تهران   یکرد و راه مای منو سوار هواپ میی! اما به اجبار داشدم   ی نم ریکردم س ی شدم هر چقدر نگاهش م ینم یکردم خال یم ه یچقدر گر  هر

خاطره   ایدن نیکه تو قانون ا  فیاما ح م یجاها خاطر ساخت یلین خهاش... منو او  هیحرف هاش خنده ها و گر   ادمه، یکرد... هنوز نگاه آخرش 

 ...شترهی از آدمها ب ن ها عمرشو 

بود که حاملو   ایبرد گهیتونستم بخوابم، نه آروم بودم و نه د یزنگ بزنم که خاموش بود! نه م  ایتهران، از سر عادت خواستم به برد دمیرس

!  شهیبرام تموم م یهمه چ  گهیکردم د یبود که خبرش که فوت کرده امد! فکر م  دهیصبح رو ند  ی دهیرنگ سپ  مون یی خوب کنه! هنوز زمان جدا

 کنم...  یم ی... شبم صبح شد... اشکم تموم شد... هنوزم زندم و دارم زندگ دمیرفتم عزا د  ی... عروس دمی! اما خوردم... خوابرمیم یم  شمنم باها

 ازش روون نبود  یاشک گهیغصه دارش که د یکردم تو چشم ها نگاه

 خاطرات رو دوباره برات زنده کردم  نیببخش که ا-

 زد یتلخ خنده

 کنن  یاندازه همون بار اول درد دارن و داغونم م  یوقت ها حت  ی و بعض  شنیدوباره زنده بشن؟!همشون زندن، هر روز تکرار م -

   میربارش حرف نزند گهیبهتره د ال یخیب-

 ...  ی ز یانگکرد که دلم براش واقعا سوخت! چه داستان عاشقانه غم  یم ه یگر  یجور 
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 رو گرفتم طرفش    دستمال

   ینکن  هیکه براش گر  ینره تو قول داد ادتیآروم باش...-

  هیبا  تونمیم  ت یوضع نیتو گوشم...چطور با ا چهی پیهمه سال انگار داغش هنوز تازست! انگار صداش م نی ! بعد از اتونمی!واقعا نمشهینم-

از چند   شتریرو ب چکدومی خواستگارم هستن، اما ه ییجورا هیسراغم و  انی پسرا واسه ازدواج م نیکنم!؟ همه ا  جادیرو ا  یپسر رابطه خوب

 تحمل کنم!   مهفته نتونست 

 .  ها رو آوردن..  سفارش

 ما هستن  یاز زندگ   یکه جزئ  میرو تو عمرمون دار  یداستان ها و اتفاقات هیماها  یآروم باش، همه  -

 ناراحتت کردم  دیببخش  ال یخیب-

 رو هول دادم سمت ماهورا   همش

   یتو بخور  دمیهمش رو م ی ناراحت نباش  گهیاگه د-

   دیخند

 ! یانقدر مهربون باش   ادیبهت نم-

 چشمک زدم   بهش

   ستم ی مهربون ن ی با هرکس -

 ... 

  ه یکه دوسشون داشت  ییازش خوشم اومد!واسه پسرا سگ بود واسه کسا شتری دختر لوسه! اما بعد از داستان رها ب هی کردمیها فکر م  اول 

 ! بردمی م!جذاب بود...انقدر که از بودن کنارش داشتم لذت یکن ی و باهاش باز  یفقط نازش کن  ی خواستی ملوس که م ی ش یپ

 !  ادیسرم ن ییگفت :خطرناک نباشه! بال یکه م ییها اونوقت

 هیز یهمون چ  ن یبراش وجود نداشت و اون با تموم وجودش به من اعتماد کرده بود و ا ی خطر  چ یخواست از خنده بترکم! به جز من ه یم دلم

 ...  خواستمی که من م

  یلیکه انگار من خ کردمیجور جلوشون جلوه م هیبشه  یرتیشهاب غ دمیترسی کردم اما چون م  ینگاهش م ادیحواسش نبود ز  یوقتا وقت شتر یب

 خشک و سردم! 

 بدن...   مرغی بهم چند تا س دیبودم! با ی گر یعجب باز  ییخدا
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  ریکرده بود... رها تو آشپزخونه مشغول کار بود و شهاب و آرشاو  لیشهاب چند روز کالس هاش رو تعط یبود و ماهورا بخاطر خواسته  شنبه

 پرونده... آرشام که شرکت دستش بود و کال روزا خونه نبود ی هم رفته بودن دنبال بررس 

کم    یلیداشتن و خ ن یکه همه ماش  فیو قشنگ بود اما ح  کی ش یلیکردم... خ  یپر دارو درخت نگاه م اطیبودم و به ح ستادهیکنار پنجره ا  منم

 ... شدنی وارد خونه م نگیشد و فقط از پارک  یرد م  اطیاز ح یکس  

 ...  دی آهنگ به گوشم رس ی صدا

 آهنگ قطع شد و ماهورا داد زد   هویآب خوردم و رفتم باال از پله ها که   وانیل  هی! ستی توجه رفتم سمت آشپزخونه که متوجه شدم رهام ن یب

   ایطبقه سوم ن  ماین-

 و گفتم   ستادمیجا رو پله ها ا همون 

 باشه  -

 دیرها کمرنگ  به گوشم رس  ی شد و صدا ادیآهنگ دوباره ز  ی صدا

 !  یرقص   ی قشنگ م یلیخ-

 ...  نمشی بب نهیجلو بردم تا مثل آ  یکم  واریرو از گوشه د  میگوش ن یشدم و دورب مون ی کلمه رقص به گوشم خورد از برگشتم پش تا

 مخصوص باله...    یبود و پا پوش ها نی ساپرت اما کارشده با نگ  هیشب ی ز یچ هیه تنش بود و کوتا یلی خ یلباس قرمز مخمل هی

 ...  داشتیو قدم بر م دیپر  ی و طول وسالن طبقه سوم رو م دیرقص  ی آهنگ م با

 اجازه رقصش رو ضبط کردم...   ی! بشهی م نی کردم نفسم داره سنگ احساس

 ...! زدمیم یرو پل  یا  قهیدق 5 دئویهزارم بود که اون و  یدفعه  دیگذشته و من شا  لمیهفته از گرفتن اون ف 1 حاال

 کرده بودم نه!  دایکه انقدر بهش وسواس پ  نیبودم اما از ا یبود راض  شمیکه پ نیا  از

 ...  امیهام بر ب ت یتونستم از پس مسول ی قطعا نم یطور  نیروش بود! ا  شیپ یادیز  ی ها برنامه

 براش ببرمش...  ی اطالعات دادم به آقا و آقا هم قرار بود بهم خبر بده ک  ی سر  هی

 من   ش یپ شیار یبرنامه م  ن یشنبه با ا 4اعتماد همشون رو به خودم جلب کرده بودم که باالخره آقا زنگ زد و گفت  یمدت هیاز  بعد

دادگاه برسونه  هیاحضار  هیکرده بود که تونسته بود  ی بهتر  ی ها شرفتیباز پ ه یدادگاهش بود، شهاب نسبت به بق نی روز قبل از اول کی قایدق

 دستش!
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 ...  شدی داستانش تموم م نمیا  گهینقشه د نیهر حال با ا به

 ...  نیتموم شد و اومد تو ماش کالسش

 گفتم   کنه یم  رییتغ ش یروال زندگ ن یبعد از ا دونستم یم  چون 

 ن با مامان و بابا حرف بزن  زنگ بز -

 چرا؟  -

   یآخه امروز باهاشون حرف نزد یچیه-

 مورد نظر....  یبه نقطه  می رو قطع کرد برس یگوش   ی تا وقت رفتمیباهاشون حرف زد و منم آروم آروم م  ر یدل س  هیرو درآورد و  شیگوش

خفن کردن...    یکردم به دور زدن و کاراجلوه دادن شروع   یع یدورمون... منم واسه نشون دادن خودم و طب دنیچ ی رو قطع کرد و بچه ها پ  یگوش 

 زدن یم  یمشق  ری بچه هام ت

 به نظر برسه...   یع یشدن طب  دهیمراحل دزد تا

 کردم...  ادیرد شدم و سرعتم رو ز   ازشون 

 ...  یکه هست یگفت ممنون مرس  ی م یو ه کردیم  یبا تمام وجودش قدردان ماهورا 

 ! رمیموقع جلو خندم رو بگ نیتو ا سخت بود  یلیخ

   ؟ی واسه دفاع از خودت دار  ی ز یکنم، چ  ی خواهش م-

 کرد...  فیداشبورد رد یرو آورد جلو و رو   فشیشد و از پشت ک خم

 و پنجه بوکس و شوکر...!    فلفل تا چاقو ی اسپر   از

 !؟ کاریچ ی خوای م  گاردیباد گهی! دیلیبه به تکم-

 خوشگلش بهم زل زد   ی دهی ترس یاون چشم ها با

 خونه اونجا آرومم فقط  میفقط زود بر -

 تموم شد!  زمی! متاسفم عز خونه

 تکون دادم و گفتم   سرمو
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 آروم باش و چشم هات روببند  -

 .. کار رو کرد. ن یهم

 آقا تو خارج از شهر...   ی... خونه رفتمیمد نظرمو م ری آرامش مس با

 چشم هاش رو باز کرد و با تعجب گفت   هوی

 !   ستی راه خونه ن  نیا ی ر یکجا م ماین-

 بردمت؟   د یمسر جد هیبار از  هی ادیم ادتی دهیجد ر یمس  ه ینگران نباش -

 !  ستنیراه خونه ن  ه یراهن! اصال شب یها ب  نیاما ا-

 رو رو نقشه نشون بدم...   ری رو بده تا بهت مس  تیگوش-

 و راه افتادم... نی زم  یرو  رون یرو انداختم ب  یو گوش   نیی پا دمیرو کش شه یش ح یلبخند مل هیرو ازش گرفتم و با   یگوش 

 هاش گرد شد  چشم

 !؟ یکنیم کاریچ-

 رو باز کردم و جلو چشم هاش قفل رو زدم...  دمیسف رهنیپ ییهم فشار دادم و دکمه باال یهام رو رو  چشم

 ... می!؟گوشماین-

  ریو چاقو رو گذاشتم ز  رون یب ختم یو خوشگلش همش رو ر  یرو برداشتم؛به جز چاقو صورت شیمحافظت  لیانداختم و تمام وسا دست

 گلوش... 

 ی مدت بهم داشت  نیکه ا ی ممنون از اون باور و اعتماد زمیسالم عز -

 حرف بزنه! تونست ینم ی ! اما بازم خوشگل بود! حتدیرنگش پر  ماهورا 

 من باهاتم  ادینم شی برات پ یمشکل زم یآروم باش عز -

 !ماین...ن-

 د یببخش-

  ریتا بتونه فرار کنه که مجبور شدم دوباره چاقو رو ببرم ز  دیکش  یم یخودش روبه هر طرف دیکش  یدر رو م رهیو دستگ  کردیم  هی! گر هیگر  ریز  زد

 گلوش
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 !  ین ینب بی نخور تا آس یپس تکون الک ی ر یبم دیحاال حاال ها نبا-

 کرد یکرد التماس م ی م هیکه گر  همونجور 

 ! بگو شهاب دربارت اشتباه نکرده!یکن یم یشوخ   ی توروخدا منو نده دستشون! بگو دار  ماین-

 زد  غیج

 !هی توروخدا بگو شوخ مایشهاب اشتباه کنه! ننه امکان نداره  -

 ه یکامال جد زمینه عز -

 کنم!   یرانندگ  تونستم یم  تیوضع ن یبهش بزنم نه با ا ی بیآس  ومدی تو دستش رو بلند کرد و شروع کرد به زدن من! نه دلم م فیک

دستم دو تا دست هاش رو   ه یو با  رونیرو از دستش گرفتم و پرت کردم ب فی نبود زدم بغل و ک یو کس   میبود یراهه و جاده خاک  یتو ب چون 

 گوشش ریقفل کردم رو شکمش و خم شدم سمتش و چاقو رو گذاشتم ز 

   وفتهیبرات ب  یاجازه ندم اتفاقات بد دمی آروم باش و به من اعتماد کن قول م ی نیبب  بیکمتر آس  ی خوایاگه م-

 اونا نده!   لیفقط توروخدا منو تحو  گهیکشور د هیبه   فرستمت  ی! اصال مدمیمن بهت پول م  یهر چقدر بخوا ماین-

 رو برداشتم و دست هاش رو به هم بستم   ی عقب و از داشبور دست بند فلز  دم یرو کش چاقو

کردن راه نجات خودش رو خالص کنه   دایبا پ  ایبا زبون  ایکرد   یم یو سع  داشتیاما بازم دست از تالش کردن بر نم دیلرز  یبه شدت م بدنش

 بشه!   فمیفنچ بتونه حر  ن یاما من از اون دسته آدما نبودم که ا

 سرش درست کردم...  یرو رو  شیرو گونش رو پاک کردم و روسر  یسر انگشتم اشک ها  با

 ...میتو کوچه و تا من به در برسم در باز شد و وارد عمارت شد  دمیچ ی پ میدیره رس افتادم...باالخ راه

 !؟ یاوک   ی ر یکن از من فاصله نگ  یباش و سع  یفقط دختر خوب-

 ممکن ازم فاصله گرفت  ی به در و تا جا دیچسب

 ! ی باور کنم تو منو فروخت تونمینکن من نم نکارو یتوروخدا ا ماین-

 جوابش رو دادم    یکه تو ذاتم بود جد  یآرامش  با

 بود  نی نفروختمت از اولش برنامه هم -

 شدم...  ادهیو پ دمی رو کش لپش
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 هاش باز دست و پاهاش رو قفل کردم و راه افتادم سمت سالن...  ی باز  ی سمت درش و بازش کردم و با تموم وحش  رفتم

 رو سرش و بستمش...  دمیرود به سالن کش از سرش افتاده بود که قبل از و   شی! روسر زدی! داد مزدیم غیج

 دست هاشون رو گذاشته بودن رو گوششون! زدیکه م  ییها غیوارد سالن شدم همه از شدت ج تا

 د یماهورا لباش خند دنیو با د د یکش یم گار یرو مبل مخصوصش نشسته بود و س آقا

 باالخره!؟ یدختر مو قشنگمون رو آورد-

 بله آقا-

 ...رهینتونست فاصله بگ گهیو خواست باز فرار کنه که بازوش رو گرفتم و د نیرو گذاشتم زم  ماهورا 

 داداش هات بدجور کاله سرشون رفته!  نم ی بیم  - آقا

 و با پشت دستش گونه ماهورا رو نوازش کرد  ستادیشد و آروم آروم قدم برداشت سمت ما و کنار ماهورا ا بلند

ماهورا با   یکرد، و وقت ینطور یکه انگار خودش ا یماهورا طور  یپا  ری! نا محسوس زدم ز شدیمن داشت پاره م گر یکرد انگار ج ی نوازش م اون 

 اون کثافتم دستشو جمع کرد و برگشت سر جاش...  نیزانو افتاد زم 

 ه؟ یآقا برنامتون چ -

 کنه یم  کاری فردا واسه دادگاه چ می نیر سروصدا واسه دادش هاش، تا بب پ لم یف هیاول -

 بشن!  مون ی براشون بسازم که از کرده هاشون پش یلمیف ه یدارم تو اتاق  نی دورب هیبه من من پا دشیبسپار -

 دیخند

 سرشون رفته! یتا بدونن چه کاله نیتورو واضح بب  یچهره  خوامی م نمیبب  اریب ریبگ  لمتویباشه برو ف-

 پس با اجازه... -

 کشون کشون ببرم که آقا گفت  نی رو مجبور شدم رو زم کردیکه واسه اومدن مقاومت م ماهورا 

 خت ی دهنشو ببنده اعصابم به هم ر  یکی-

 به پله ها مجبور شدم بندازمش رو دوشم و برم باال...  دمیرس  یکرد و وقت  ی از بچه ها چسب آورد دهنش رو چسب کار   یکی که

 شد! چقدر جون داشت!  یهم نم ستهخ
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 ن یشدم و پرتش کردم رو زم  یاتاق دوم  وارد

 ! یبزنم نصف بش   خوادیکه دلم م یکرد تم یانقدر اذ-

 رو بردم باال  دمیبلند بشه که انگشت تهد خواست

   کنمیپارت م یاز جات تکون بخور -

 کرد! یگذشته بود و فقط مات نگاهم م هیاز گر  گهید کارش

 چشم هاش رو بستم تا ازش خجالت نکشم ... شیبا روسر  رفتم

 اومد شکنجش بدم!  یچطور دلم م واقعا

 مدار بسته نگاه کردم... ن یدورب هیفکر کردم و به زاو  کمی

 مداربسته... ن یقرار دادم و پشتم رو کردم به دورب ن یدورب یسمت اتاق رو به رو  نیرو ا نیدورب هیپا

 ها نرسه دم گوشش گفتم  نی که صدا به دورب یجور  هی

 شکنجت بدم یو داد بزن تا مجبور نباشم واقع  اریادا درب  یتونیتا م-

 د یرفته پرس   لیتحل ی صدا با

 در حقم؟  ی کن یم نکارو یچرا ا-

 شکنجت بدم! ی دوست دار  یلیانگار خ-

 نه... نه...-

 لگد محکم بردم دم پهلوش و لحظه آخر نگهش داشتم...  هیوقت سوزوندن نبود!   یجا گهید

و ادا در   زدیشد... اما ماهورا خوب داد م ی به لباسش استپ م دهیضربه هام نرس  ی گفتم... همه  یفحش کش دار و بد بود م یو هر چ  زدمیم داد

 تا داد بزنه... زدمیمحکم تر م   کمی نییاومد پا  ی تا صداش م یول  آوردیم

 جلوه کنه  یع یشد تا طب یکبود م  یرو صورتش و دست هاش کم  دینداشتم با یتا االن مرده بود! اما چاره ا  زدمشیم یاگه واقع   ییخدا یعنی

 جلوش و آروم گفتم  نشستم

 متاسفم...  -
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احساسات از   ن یا یتف تو رو  یستم ادامه بدم! اتکرار کردم که از عذاب وجدان نتون گهیمحکم  به صورتش زدم و دوباره چند بار د یلیس هی و

 خبر...!  یهمه جا ب

 بکنم! تونستم ی واسش نم ی کرد اما کار  یناله م یبار داشت واقع  نیا

 رو برداشتم و شروع  به حرف زدن کردم  نیپاهام و دورب ریله کردم ز  نهی بب بی که آس ی حال رفت و چند بار دست هاش رو جور  از

 شه یبرات فرستاده م  یا  گهید یها  لمیدادگاه ف ی شک نکن اگه فردا بر   یلذت برده باش  لمیاز ف  دوارمیخب ام-

 گذاشتم   بمیرو تو ج د یامدم و در رو قفل کردم و کل  رونی کردم و بدونه توجه به ماهورا از اتاق ب قطع

 کرد و گفت که براش بفرستم...   دییرو به آقا نشون دادم و اون هم با سر تا دئویو و  نیی پا رفتم

 زخم هاش رو ببندم؟   کمیخودم  تونمی خوره م یزنده بمونه! مردش به درد نم  دیبه هر حال با یول دهید بی آس ی لیدختره خ نیچشم آقا فقط ا-

 ی نره که ارسال کن ادتی لمیبرو فقط ف-

 بره... ادمیچشم آقا امکان نداره -

 رو برداشتم و رفتم تو اتاق و در رو بستم...  هیاول یکمک ها  جعبه

 هاش... فشارش رو چک کردم و قندش رو گرفتم...  ی زدم رو کبود  نی دوکائیل کمیو  دمی آه کش هیبود...  هوشیب

 اومد...  ی به هوش م دیخوب بود فقط با تشیوضع

 براش فرستادم ... یو همونطور  نم یخودم بب گهیبار د کیرونتونستم  ی تو گوش  لمیف

 بود و کمد...  ک یفرش کوچ هیاتاق  وسط

 شد کنارش موند!  ی ولش کنم برم! نه م نجا یا  تونستمی! نه مهیواسه تنب ای هیجور  ن یا  یواسه کارا شه یاتاق هم نیا

 کردم... پیگوشه نشستم و تا هی

 سوزوند یم گرمو یکه ج  ییبه هوش اومد! اما با ناله ها باالخره

 نه یسمتش و کمکش کردم بتونه بش رفتم

 ! شدیقطعا وضعش بد م  ینطور یمن ا یخدا یسرد افتاده بوده! وا ن یافتاد که رو زم  ادمیکه تازه  ن یخورد به کف سرد زم  دستم

 به گوشم خورد...  شیگر   یفرش که صدا کهیبغلش رو گرفتم و بردمش رو ت ریز 
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 نکن  هیگر -

 خفه شو کثافت من به تو اعتماد داشتم! من تو رو باور داشتم! -

 کنم  ز یزدم کنار تا با گاز صورتش رو تم   شیرو گذاشتم رو پامو موهاش رو از صورت خون سرش

 من مواظبتم  شه، یدرست م -

 ! یداغون کرد اعتماد کنم!؟ تو منو   یبه کس   تونمیچطور م نی! آشغال من فقط به تو اعتماد داشتم! بعد از ا؟ینطور یا-

جام اجازه   نی من ا یبهت نزنم! پس فقط آروم باش تا وقت  بیآس   تونمینم  ینازت رو بکشم! و حت تونم یبلند حرف بزنم و نم تونمی ماهورا؟ من نم-

 بزنه باشه؟ ب یبهت آس ی کس  دمینم

 دروغگو -

! چون اگه به گوششون برسه نه من  دمیم یدل گرماالن دارم بهت   ایبفهمه چقدر مسخره کتکت زدم و  یکس    ی کن نذار  یمن دروغگو اما سع -

 نه تو!  مونمی زنده م

 ؟ ی چرا هوامو دار -

 به چشماش نگاه کردم ... قیعم

 دوست دارم -

 بدتر شد  شیگر 

 ازت متنفرم -

 چشمش رو پاک کردم ی گوشه  اشک 

  زنمتیبزنم اما اگه ضربم رو محکم نزدم تو باز داد بزن بذار فکر کنن واقعا دارم م بیبهت آس  دینره... اگه گفت بزنمت من با ادتیحرفام -

 کمکت کنم  تونمی م ی نجور یفقط ا

 !؟یازم محافظت کن  ی خوای حاال م تیوضع ن یتو ا ی منو خودت انداخت-

 دم یکش قیآه عم  هی

 تفاوت باشم  یت داشتن تو ب به دوس تونم یگروهم اما نم  نیعضو ا رمیگ  یها پول م ن ینداشتم من از ا یچاره ا-

 بچه ها گفت :  نیبغض ع با



 اعتماد  نییباال پا

104 
 

 خاک تو سر اون دوست داشتنت کنن -

 اون ماهورا نبود! انقدر مظلوم!؟  هیکردم... اصال شب  ی... فقط نگاهش مرونیگرفت اما لبمو گاز گرفتم تا نپره ب خندم

 بشه فقط داد بزن تا من بفهمم  کتیبه جز من خواست نزد ی اگه کس  انایکنم اح   یبرم، در رو قفل م دیبا-

 تکون داد د ییرو به نشونه تا سرش

 ازت متنفرم...-

 بردم جلو تر  سرمو

 ی کن فعال دوسم داشته باش  یسع -

 !رهیآقا داره م  دمیکه د نییگذاشتم  و رفتم پا نیرو زم  سرش

 د؟ یبر  دیخوای آقا م-

 کمکت بذارم؟ گهید ی کی ای یا یدختره، تنها از پسش بر م شیبمون پ نجایدارم، تو ا ی آره برنامه کار -

 ست ین ینه آقا بچست مشکل-

 میر یواسه خواهرش بگ  یم یو چه تصم کنه یاون کارآگاه چه م  نمیتا بب نجایا  امیفردا بعد از دادگاه م م یر یباشه ما م-

 . دییبله بفرما-

 رفت...   آقا

 ها عکس گرفتم... نیها و تموم نقطه کور ها رو چک کردم و از صفحه دورب نی رفتم اتاق دورب  اول 

دادم!  یمکث جا خال یخواد بخوره تو سرم و ب  یم  ی ز یچ هیسمت اتاق و قفل در رو باز کردم خواستم قدم دوم رو بردارم که حس کردم  رفتم

 کرد! کشو لبش رو پاره  ی و گوشه  ن یکمد پرت شد رو زم یچوب ی که ماهورا با کشو 

 تکون دادم و نگاهش کردم سرمو

 بعد ببرش باال سرت   یوزنش رو تحمل کن یخوره که بتون ی م کلتی به قد و ه نیاول بب -

 رو گذاشت رو لبش که پر خون شد  دستش

 !ادیخون م-
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 رو چرخوندم و به زخمش نگاه کردم و آروم گفتم  سرش

 ! یدیخودت خودت رو به باد م ارمیسرت ن ییمنم بال -

 و کشو رو بردم سر جاش گذاشتم...  نیکردم و نشوندمش رو زم  بلندش

 تو سرم!؟ یبزن ی کشو بردار   دیاز کجا به فکرت رس-

 کنه یم  تمیساکت شو صدات اذ-

 ها!  یپرو شد-

 تنهام بذار -

 فهمن  یسراغت اونا زبون تو رو بهتر م انیب  هیبق گم یم  رمیباشه پس من م-

 بلندشم که بازوم رو گرفت خواستم 

 نرو -

 گفتم  یجد

 ؟ یتونه سالم نگهت داره منم متوجه هست  ی که م  یبرات کنن! االن تنها کس  ی تونم کار  ینه داداش هات م یجا تو نه پرنسس   نیا  نیبب-

 تکون داد  دی تاک یرو به نشونه   سرش

 شده بود   ختهیو براقش که حاال به هم ر  ی مشکل یبه موها  دم یکش دست

 نتو کوتاه کن، چشم؟ زبو -

 ن ییرو انداخت پا سرش

 چشم -

 روش پماد زدم ...  کمیکردم و  یرو آوردم و لبش رو ضد عفون ه یاول یهاکمک  جعبه

 ؟ ی دار  اجیاحت  ی ز یچ-

 بغض نگاهم کرد  با

 گشنمه -
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 لبخند زدم بهش

 من مواظبتم   رهیم شیداره خوب پ یبغض نکن همه چ -

 !  یآدم  نیمن مواظبتم! تو دروغ گو تر  یگ   یباز م یحاال که خودت بدبختم کرد یحت-

 کنم، انگار دست من نمک نداره!  ر یشکمت رو س  میپاشو فعال بر -

 جام بلند شدم و آروم گفتم  از

 نمت یب ینداره اون جا م نی آشپزخونه دورب ن،ییپا  ایب قهیدق 10بعد از  رمیمن م-

 نداره  دیجا د ن یچک کردم و مطمعن شدم ا گهیبار د هینفره تو آشپزخونه نشستم و  4 یخور ناهار  زی م یو رو صندل رفتم

 امد... ن ییلنگون و دربو داغون از پله ها پا باالخره

 تونستم کمکش کنم... یم کاش

 نشست و با غصه گفت  می کنار  یو رو صندل اومد

 !هیکه خال زی م-

 و دستم رو تو موهاش تکون دادم  دمیخند بهش

 ؟ یخور  یم یچ -

 و زرشک پلو با ژله و ساالد  مه یچلو گوشت و خورشت ق-

 هام گرد شد  چشم

 !؟ی! مگه تو رستورانزمیعز -

 شد  زونیهاش آو  لب

 گشنمه -

 ی انتخاب کن  ی ز ی چ هی خچالی نیاز هم   یسفارش داد مجبور  شه ینم  ی ز یچ نجا یا-

 ز یرو م   دیبود رو جمع کرد و چ یدنی و نوش یکنسرو  ی تا غذاها وه یبغل پر از م هیکرد و  رو باز خچال یشد و رفت و در  بلند

 و شروع به خوردن کرد... نشست
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 تونه بخوره!  ی که م  یزایبرداشت اما اندازه نصف آدم هم نخورد! اون فقط دوست داشت تنوع داشت باشن چ زی همه چ اون 

 چشم وابرو واسه امد.   هیو  د ینفس راحت کش هی

 زنمیبذار من برم، خونمو به نامت م -

 ممنون  -

 زنم    یم  نمیماش-

  دمیخند

 ؟یچ  گهید-

 ! ؟ دنی مگه چقدر بهت م  نای!؟ استیبست ن-

   یلیخ-

 بهت پول نقد بده گم یبه بابام م-

  گه؟ید-

 اخمو گفت   زی کف دستش زد رو م  با

 !ییچقدر پرو -

 شد!  ی اما همش باز م ادیکردم ن یم  یسع  یلیامد! خ ی خند  رو لبم م شین هی یچرا ه دونمینم

 خونت ی ر یفعال تحمل کن فردا م-

 هاش گرد شد  چشم

 واقعا!؟-

 که!  ی خور  یخواد دادگاه فردا رو کنسل کنه بعدش به دردش نم یآره بابا ،فقط م-

 !؟یخب اگه باز شهاب بخواد دادگاه رو برقرار کنه چ -

 ده یم لیکنه پرونده رو هم تحو  یاه رو کنسل نمشهاب فردا فقط دادگ -

 !؟یاگه نده چ -
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 رو سرش و با آرامش گفتم   دم یکش دست

 م یخور  یجا م نیما تو رو ا-

 ..  دیرو عقب کش شیکرد و صندل  اخم

 !؟یچ  یعنی-

 سرمو جلو بردم ...  ترسناک

 ! ؟یجا گروگان نیرفته تو ا ادتیانگار -

 رو تکون داد  سرش

 زنگ بزن با شهاب حرف بزنم -

 ؟ یکن  یچطور برام جبران م یاگه بذار حرف بزن-

 دم یپول بهت م-

 خوام  ی پول نم-

 ! ؟یپس چ -

 صدات رو نشنوم سکوت کن و تو اتاقت بمون  ییجا ن یا یتا وقت-

 ؟یچ  یعنی-

 هم دوست ندارم  یطور  نیروتو کم کنم ا  یو مجبورم ه شم یم   ینکن و دهن به دهن من نذار عصب یبلبل زبون یطور  ن یا یعنی-

 شم یباشه ساکت م -

 از من جدا نشو و فکر فرارم نکن-

 باشه-

 رو گرفتم سمتش و گفتم   یگوش 

  لیبعدش گوش رو ازت تحو  ،یباهاش حرف بزن ی دار  م یکه من برسم باال تا یاتاق، فقط تا وقت  سیلباست و برو سرو  یپف نیبذار تو آست -

 باشه؟  رمیگیم
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 و دکمه رو بست...  نشیرو از دستم گرفت و گذاشتش تو آست  یرو تکون داد و گوش   سرش

 سمت پله ها...  دییمکث بلند شد و بدو بدو دو  یب

...خوب اون واسه رقص  کی اومد! اندامش قشنگ بود و خوش لباس و ش یرنگش واقعا بهش م یاناب  ی مانتو   نیکردم... ا  یپشت نگاهش م از

 داشته باشه...   ی ا دهیاندام ورز  دیباله با

 امشب تو خونه باهاش تنهام!  هه

 آب خوردم و رفتم سمت پله ها و آروم آروم رفتم باال...  وانیل هیشدم و  بلند

 

 ماهورا 

 

 رو داد دست من به شهاب زنگ بزنم!!!  ش یگوش یعنیکردم!  ینم باور 

 خواد!!! کثافت! منو سر کار گذاشته!!!! ؟ یرو در آوردم متوجه شدم اثر انگشت م ی تا گوش  سیبه سرو  دمیچطور رس  دمینفهم  اصال

 در رو باز کنم که در رو باز کرد و اومد تو و در رو بست  خواستم 

 که قفله!  نیا -

 دیخند

 جا  نیگوش دستت بدم! فقط خواستم بکشونمت ا  یطور  ن یکه هم یانتظار نداشت -

 ه بودم که در حال انفجاِر!  شد یش  یفلفل آت هی هیکردم و شب   اخم

 بود ارتباط برقرار شد   دهینرس هیشهاب رو گرفت و زد رو بلندگو و که به ثان  شماره

 بغض صداش زدم :  با

 شهاب -

 کوچولو یقربونت برم آبج زمیجانم عز -

 ترسم  ی شهاب من م-
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 درشتش که بهم زل زده بود ... یمشک   یافتاد تو چشم ها چشمم 

 وفته یبرات ب یاتفاق  دمیماهورا نگران نباش من اجازه نم   - شهاب

 باعث شکستت شدم   دیداداش ببخش  دیبده ببخش  لیتو رو خدا فردا پرونده رو تحو -

 شمون ی پ یگرد یو تو بر م شهی درست م یحرف رو نزن همه چ  نینه ا-

 ی دوست دارم داداش  -

 شه یدرست م  یباش، همه چ  ی قو  زمیمن عاشقتم عز -

 رو آورد باال  دشیو انگشت تهد دیاز تند شدن مردمک چشمهام فهم مایآمار بدم که انگار ن  کمی خواستم 

 شهاب...-

 !؟یاالن بهم زنگ زد  ی؟چطور یافتاد  ری جانم؟ ماهورا؟ چطور گ-

 رو قطع کرد و رو به من گفت:  یگوش   ماین

 ا یتو ب قهیو بعد از چند دق رونی ب رمیمن م کهیوشه اتاق تار بسه، المپ اتاق خام-

 رو چنگ زدم لباس

 باهاش حرف بزنم  گهید کمیبذار -

 نگاهم کرد یطوالن

 سر حرفت بمون و سکوت کن چشم؟ -

 انداختم     ن ییپا سرمو

 چشم -

کنار    واریاومدم و رفتم گوشه د  رونی ب نیخارج شد و منم بعد از چند م  ییآروم بعد از خاموش کردن المپ از دستشو  یلی و خ دی کش لپمو

 شوفاژ کز کردم...

گرفتن دلم بود!  لیدل نیا  دمیزد! شا  یتفاوت باهام حرف م یب یلی! شهاب خد یآرومم کرده بود اما دلم گرفته شد یشهاب کم  یصدا دن یشن

 ر نگرانم هستن... بهم بزنه تا بفهمم چقد  ی شتر یب ی چون انتظار داشتم حرف ها

 کردم بخوابم...   یو سع  واریدادم به د هیتک سرمو
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 بود!  یشب زمستون  هی یبه طوالن ه یتونستم! هر ثان یشد! مگه م ی مگه م  اما

 . ومدیهم  تو اتاقم ن  مای صبح چشم رو هم نتونستم بذارم و ن تا

 شد!؟   ی واقعا م ی عنیو ببره خونه، و من ر  ادیدرست در ب مایبود منتظر بودم حرف ن ی طور   نی تا شب هم هم صبح

و   واریبه د دمیوارد اتاق شد و من دنده عقب رفتم چسب   مای شدن هوا ن کیدونستم چه خبره! باالخره بعد از تار   ی اومد اما من نم یو صدا م سر

 کنم نا آروم بود!    یدونم چرا احساس م یداد به در و زل زده بود بهم! نم هیاون تک

 تونم برم؟   یم-

 جوابمم نداد! فقط زل زده بود بهم   یبار پوزخند نزد! حت  نیا  اما

 تونم برم   ی!؟ بگو میشد یطور  ن یچرا ا ما؟ین-

که من آنقدر   یکردم... آدم یرو به روم م انتکار یو نگاه به مرد خ دمیمال ی استرس اون به منم وارد شده بود! دست هام رو تن تن به هم م انگار 

 بهش اعتماد داشتم و باورش کرده بودم! اما مثل گوشت دست گربه بودم! 

 کردم    اخم

   یکن  یم وونمید ی حرف بزن دار  ماین-

 دهنش رو قورت داد و چشم هاش رو بست   آب

  ی بر  یتون یفعال نم-

 چرا!؟  -

 طناب برداشت و  سمتم امد...    هیچسب و  هیا از دستم باز کرده بود رو ب شبیکه د ی سمت کمد و دستبند رفت

   دمیچسب واریها واسه من،  به د  نیفکر استفاده ا از

 !؟  یبکن ی خوا یم کاریچ-

 متاسفم من واقعا متاسفم  -

 نداده!؟   لیشده!؟ مگه شهاب پرونده رو تحو  یچ  ماین... ن-

 ندازه   یم  ریآقا رو گ   یحقوق یکه اون داره با کارها دن یلو رفته فهم ریآرشاو -

 !؟  یدونست یمگه تو نم-
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 رو زد رو دهنم و جوابمو نداد چسب

 احساس خطر کرده بودم هولش دادم تا فرار کنم اما چنگ انداخت تو موهام و مجبورم کرد  سر جام برگردم   چون 

من دستم رو بست و نشست روم و پاهامم   یپشت و با تموم مقاومت ها دیکشو پاش رو گذاشت رو پشتم و دستم رو   ن یدمر خوابوند زم منو

 بست!

   نم یو زانوش رو گذاشت رو قفسه س  چرخوندتم

   ین یب یم ب یآنقدر تکون نخور خودت آس -

جا   نیمن به ا ی زندگ  دیشد!؟ چرا با یشد! همه جونم شده بود ترس و استرس و وحشت! چرا تموم نم یخواستم داد بزنم اما نم یم  یه من

 برسه!؟ 

تموم شد   یکرد!؟ وقت  یم کار ی که واسه ازدواجه! داشت چ  یا  یشروع کرد به خودن اون متن عرب قهیرو برداشت و بعد از چند دق شیگوش

 صورت منو گفت   ی سرش رو آورد جلو 

   ؟ ی،اوک  دهیبهت نم  یکمک  چیو داد کردنت ه غیج یدون ی بله، خودت م یگ  یفقط م-

 کرد!؟  یو مجبور به ازواج با خودش مداشت من یعنی

 هرگز 

 که بخوام فحشش بدم دست گذاشت رو گلوم و فشار داد!!  نی دهنمو باز کرد، قبل از ا چسب

 فقط بگو بله  -

 چسب رو زد رو دهنم و از اتاق خارج شد!  د یگرفتم و تا به گوشش رس ر یز  یبله با صدا  هیبه اجبار  ی درد و خفگ از

 ... ارهیسرنوشت چه به روز من م ن یحاال خوبشه... ا ن یدونستم که ا یبودن... اما نم ف ی... احساس ضعکردم یحقارت م احساس

  ینم یو حت  رمیچون دستم مونده بود ز  دمی کش یبستم فکر نکنم! اما داشتم عذاب م ی کردم به دست و پاها یخودم جمع شدم و سع  تو

 تونستم پاشم!  

داشتم! چرا من آنقدر باورش کردم!؟ چرا!   مایکه من به ن یهمه اعتماد و باور  نی رودخونه روون بودن... دلم شکسته بود از ا ه یهام مثل  اشک 

 ؟

 کرد! می تنظ نشیدورب هیینگاه به من انداخت و پا هیاز چند ساعت باالخره برگشت تواتاق و  بعد

 کنه!!!  کاریمن قصد داره باز چ یخدا
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 روش و سمتم اورد.  ختیمواد ر  یکم  ی بطر  هیبرداشت و از  دیدستمال سف هیداخل همون کمد  از

 !؟   یهوش کنه!؟ واسه چ  یخواست منو ب یشد... اون م شتریو پا زدنم ب  دست

 و دهنم...  ی نی زدنم دستمال رو گذاشت رو ب  غینگهم داشت و چسب رو از دهنم برداشت و قبل از ج سفت

 ...دمیمحو شن  ی صدا هی فقط

 منو ببخش -

 ...دمی نفهم یچ  چیه گهید و

 

 

 ما ین

 

 دونم چرا نه زنگ زده و نه خودش اومد!  یصبح منتظرم آقا بگه ماهورا رو ول کن بره! اما نم  از

  ی از رو دوشم برداشته م  نیبار سنگ  هیگردوندم قطعا  ی! ماهورا رو بر موفتهیخواد ب ینم یکنم اتفاق خوب یکردم! احساس م دا یپ یحس بد هی

 باعث شد برم پشت پنجره و متوجه شدم آقا اومده! یدر ورود یشد! رو مبل تو سالن نشسته بودم که صدا

 ...ادیرو مرتب کردم و منتظر شدم ب خودم

 نشست... شی شگ یاومد رو مبل هم یوارد سالن شد و با بد خلق تیعصبان با

 کنن! کشیت که یسگ هام ت یخوام بد  یدختره رو م نیا  ما؟ین-

 زنه!؟  یحرف م یطور  نیلبم رفت باال چرا اق ضربان

 شده آقا؟  یچ -

 برادره شهابه!  ستیبره اون ن یکه داره پرونده رو جلو م یداده اما آمار اومده که شخص اصل ل یشهاب پرونده رو تحو -

 ! ؟یچ... چ -

 کشن!؟ یخوام داغ خواهرشون  رو دلشون بذارم ،واسه من نقشه م یزدن! م  یمنو داشتن دور م-
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 تو گوشم  دیچ یقهقهش پ ی صدا

 بزنم  ششون ی خوام آت یدادن بهشون م یروز گشنگ 3سگا بخورنش البته نه االن بعد از  یخوام بد یهنوز منو نشناختن! م-

 زدن! ینم یبرادرشم هم دسته! اصال حرف دمیمن اون جا بودمو نفهم  دیآقا ببخش -

 دونست جز چند نفر که لو رفتن  یکس نم چیه-

 دیخند دوباره

 ارم یبه سرش ب ییخوام چه بال یجا تا خودم بهش بگم م نیا ارشیفعال ب-

 دارم...  یشنهادیپ هیآقا من -

 ؟یچ -

 بهتر دارم  شنهادیپ ه یتر کردن اون ها من  وونهیمهره و د هیاز دست دادن  ی عنیمرگ اون دختر -

 شنوم  یم-

تونستم   ی کردم نم ی اطالعات توش بود. در اون اتاق به طور مدوام قفل بود و من هر کار م یلپ تاپ داشت که کل هیشهاب تو اتاق کارش -

 واردش بشم 

 خب؟-

و دوباره   میخواهرشون اون لپ تاپ رو داشته باش  ی له یبه وس میتون یدارن ما م ی ادیهستن که اعتبار ز  یاون ها خانواده معرف و ثروتمند-

 م یزنده بودنش حرف بزن  ایدرمورد مردن 

 رفت تو فکر...  کمی

 ؟ یچطور -

  می کن یرو پخش م لمیکار رو برامون نکنه ما اون ف ن یاگه ا م یکن  دشیکه چهرش کامال معلوم باشه و تهد میداشته باش لمیف هیازش   میتون یم-

 م یبر  یخودش و خانوادش رو م یو آبرو 

 !؟یلمیچه ف-

 که جواب بده  رمیگ  یازش م  یلمیف هی د یه من بسپار اون رو ب-

 !؟ی! اما اگه جواب نده چ ید یم شنهاد یپ ی دار  یبرنامه خوب و عال هیبازم -
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  مهیرو هم به عنوان جر  می اگه نداد شما همون پاداش قبل دهی کردم از نقطه ضعف هاشون خبر دارم قطعا جواب م  یمن با اون خانواده زندگ -

 د یر یازم بگ

 رو تکون داد  سرش

 دربارش فکر کنم...  دیبا - 

 شما هستم  می آقا من منتظر تصم-

 از جاش بلند شد و گفت  آقا

 دم یاطالعات رو داد، تا شب بهت خبر م  نیکه ا  یکس  دنیبرم د دیبا-

 شما هستم  ماتیانجام تصم یمن آماده برا -

 رو تکون داد و رفت سرش

 و خودمو رو مبل پرت کردم  دمیآه کش  هی

 شد؟  یطور  ن یا چرا

 !؟یبشه چ  ن یبدتر از ا تیشد، اگه وضع ی داشت از جاش کنده م قلبم

 ها روشن و خودمو جمع کردم...   نیافتاد دورب ادمی  هویتو دستهام گرفتم ..  سرمو

 از چند ساعت بهم زنگ زد و تند جواب دادم  بعد

 بله آقا؟-

 یکه آماده کرد  یلمیف دن یواسه د  امیتوش هست، فردا م  زایچ یلیکنم آمار لپ تاپش رو دادن خ  یم  دییانجامش بده برنامت رو تا-

 دم یشما قرار م  زی م یلپ تاپ رو رو  ندهیچند روز آ یمن ط  د یبله آقا حله به من اعتماد کن-

 ..  .یاما اگه شکست بخور  دمی پاداش بهت م هی ی کارم درست انجام بد نی اگه ا  یدختره رو که خوب آورد-

 خوام خودمو به شما ثابت کنم  یمن م   دیر یتره اگه نتونستم جونم رو بگ ک یآقا گردن من از مو بار -

 باشه-
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  ی بهتر  شنهادیپ  یعنیشد!  ی رو بدنم کم نم  ِی نیاما از سنگ دادمی م رون یدم و باز دمم رو  ب یرو قطع کردم... به کل بدنم رعشه افتاده بود! ه  یگوش 

برم   اداستان ه  نیتونستم بعد از ا ی بوده!؟ نه امکان نداره! من م میاز رو اون خواسته نفسان شنهادمیپ ن یواسه محافظت ازش داشتم!؟ نکنه ا

 بود!  یواقعا برزخ   تیوضع ن یمن! ا یخدا  ی ! ؟وای ! خاستگار شیخاستگار 

 گذاشتم رو لبم   گارو ی...سدمی کش ی ا مها و بچه ه  ن یوقت ها جلو دورب یبعض  تی نبودم اما بعد از مامور  ی گار یس

 کنه!  یرو خراب م یبرنامه همه چ  نیتونم! حماقت کردم! ا ی... نه نمدمیانگار برق گرفتتم! از جام پر  هوی

 همه تالش از دست بره بخاطر عذاب وجدان و شرم!  ن یتونم بذارم ا ی... نه نمی گار یرو فشار دادم تو جاس  گاریس

 بشه پا تند کردم سمت باال...  رهینکردم دوباره وجدانم بخواد بهم چ صبر 

 !  دیاتاق شدم و تا چشم تو چشمش شدم دلم لرز   وارد

 ورش کردم بهم بگه بله!که واسه محرم شدن بود رو حفظ بودم و خوندم و مجب یخوندم متن  یم ادیز  ینید  یبه خواسته ننه کتاب ها  چون 

 به خاطر نسپاره   یطور  نیشد تا منو ا یهوش م یب دیبا اول 

 و  جلو دهنش گرفتم...   ختمیپارچه ر  یرو   یهوش  یمواد ب یکم  شه یکمد رو باز کردم و از ش در

 بود!   ختهیهوش شد متوجه دستم دور گردنش شدم که موهاش روش ر  یب یوقت

 خوش فرمش... لباش...  ین یبلندش و ب یه ها بستش... مژ  یکردم به چشم ها نگاه

 رو ازش گرفتم و پشتم رو کردم بهش...  چشمم 

تو چشم هاشون   یتون ی درصدش بخاطر نجات جونش، م 50خودته  ل یدرصدش م 50کار  ن یفکر کنم... ا شتر ی ب کمیو تا  رونی اتاق اومدم ب  از

 کار رو نکن!   نیا ما ی!؟ نینگاه کن 

 ! ادینم شیپ  یتونه زنت بشه پس مشکل یگفت ازش نگذر اون م یم یانگار افتاده بود به جونم ه  ی ز یچ ه ی اما

 برگشتم داخل...   یکالفگ با

 کنم   یمدرکه که خودم پاکش م هیفقط  نه یکس حق نداره بب چی رو ه  لمیف نیاتاق... ا ن یبستم دور دورب می پارچه زخ هی

 ستم نجات بدم!  تون ی خوب نبود! اما جونش رو که م عاقبتش

 و به خودم نگاه کردم...  ستادمیا نهیشد کرد! جلو آ ی کارها م یلیخ

 !؟  هیکلمه اعتماد چ ی !؟ معنینداشت  یا گهیکه راه د یقانعش کن یتون ی م ؟یسرت رو بلند کن  یتون ی با خودت رو راست باش! م-



 اعتماد  نییباال پا

117 
 

خواد   یکه امشب م ییبره اتفاقا ادمی... اما نه آنقدر که شهیاز هم شتر ی... بدمیمشروب و برداشتم و سر کش  شهی شدم از داخل کمد ش بلند

 رو ...   وفتهیب

 ...  نهیدوباره افتاد تو آ چشمم 

 دادم بهش...  ه یکردم، نشستم و تک پشت

   سمیم یپاش وا-

 رو روشن کردم...  نیشدم... دورب  یگذشت تشنه تر م یم یکردم... انگار هر چ  ینگاهش م یطور   ن یلباسمو باز کردم و هم دکمه

  یهمه چ  دیکش یم ش یکه منو به آت ییشدن طمعم... گرما شتریاما کم کم... با کم شدن فاصله...با ب شه یمد نظرم بود که داره ضبط م اولش

 رفت!  ادمی

 بود...   ریغرقش بودم که تمام وجودم درگ انقدر

 رو خاموش کردم...   نیباالخره تونستم تمومش کنم و دورب اما

که انداخته بود به   یجنون ن ی... گناه... لعنت به ایمونی ... اما... حس پشامیبتونم به خودم ب کمیکنارش رو فرش... چشم هام رو بستم تا  افتادم

 اون روز... ادی... اون اتفاق افتادم ادیجونم... 

 

 هفته قبل...   چند

 

 ...  یخواست بده دست قاض  یخوندم که شهاب م یرو م یچند تا از مدارک  میمبل نشسته بودم و با گوش رو 

 بودن!   ادیمدارک ز  واقعا

 ماهورا منو از جام پروند! غیج ی صدا هوی

 در رو باز کردم...  مکث  یسمت اتاقش و ب دمییتونستم داشته باشم دو  یکه م یتموم سرعت  با

 زد  شم یزد! ن  شمیگفت ن  یم ی و ه دیپر  یم  نییتخت باال پا ی مثل مرغ پر کنده باال  ماهورا 

 شده!؟  یچ -

   دادی جوابمو م هیگر  با
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 زد   شم یزنبور ن  هیزنبور -

 جلو نشوندم رو تخت  رفتم

 آروم باش کجاتو زده !؟  -

  دمیرو کش  ششیموند! تند ن  ششیبهش! اومدم بکنمش که تنش جدا شد و ن دهی زنبوره چسب  دمیرون پاش زد باال که د یتاپ بلندش رو از رو -

زنبور قرمز بزرگ بود! از اون خطرناکا!   هی کرد،یم  شتریماهورا  استرسم رو ب هیو گر  غیج ی نمونده باشه توش اما صدا ی ز یو چک کردم که چ

انگار دردش    کمیاتاقش...  یها  کی زدم و توف کردم رو سرام ک یاتاقش... باز م  دیسف  یها کی رو سرام زدم و توف کردم  کی م و زهرش ر  یرو 

  ری ش ی بشه و با مسکن و کم یچاقو برداشتم و رو گاز داغش کردم تا ضد عفون  ه یتو دهنم رو کامل توف کردم و بدو رفتم  عاتیکمتر شد که ما

 معلوم بود!   شتر یب شیتونه کمک کنه برگشتم تو اتاقش که متوجه لرز تنش شدم که همراه گر  یکردم م  یکه فکر م ییزایو سرکه و... چ

 مسکن رو بخور  ن یتو ا شه یاالن درست م  ستین یچیماهورا ه -

جونش رفت هوا!داشت با تموم  غشیزدم که ج ش ین یبرش رو  هیدادم دستش رو تا سرش رو برد باال که قرص رو بخوره  ی رو از پاتخت آب

 نجات بده...  رون،ی ب زهیتا خون و زهر ها بر  دادیمن که زخمش رو فشار م ی انگشت ها ریعقب تا پاش رو از ز  دیکش یخودش رو م

   یش یآروم باش تموم شد االن خوب م-

گفت اما فحش بودن به هر   ی نم یبد یزا یفحش کشم کرد! چ گهیشستم که د دی بود تو سرم زخمش رو با سرکه سف دهیچیش پها   هیگر  ی صدا

 حال!

 کردم...  یزد اما من پاهاش رو ول نم یکرد و دست و پا م  ی م هیحاال! اون گر  گهیبود د شی ن هیلوس و سوسول بود!  یلیخ

تر...  مغزم از کار افتاد! باال گهیشفاف بود! نگاهم که رفت باال تر د دیمتوجه ملس ساِق پاهاش با انگشت هام شدم...چقدر پوستش سف هوی

 ...  ونشیمتورم و گر  یکردن ... و در آخر صورت قرمز و چشم ها  ی که داشتن به افکارم حمله م  ییزایچ  یباالتر... همه 

 کرد! یم  اریاخت  یمنو ب یجور   نیلرزوند! انگار تو چشم هاش زلزله داشت که ا ی دملو م چقدر

 !  دیگوشم و کال ذهنم پر زد تو  هویماتش بودم...  یطور  ن یکردم!؟ هم یفکر م یبه چ  داشتم

 ! ؟ یعوض  ی کن  ینگاه م یبه چ -

 خودم اومدم و پاهاش رو ول کردم و ازش جا شدم   به

 پر خونش شد!  ی اون حواسش پرت پاها و

 نگاهم نکن!   ی طور   نیا رونی ، برو ب انیزنگ بزن داداشام ب-
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 نباشم با اخم جوابش رو دادم   عیکه ضا نیا  واسه

 !  ی ار ی در م ی باز  ی! چرا کولگهیزنبوره د ش ین هیحاال -

 رفت هوا!   غشیاز جاش بلند بشه که تا به پاهاش فشار آورد ج  خواست

 بخور   گهیمسکن د  هی رونی ب دمیسر جات آروم باش من زهر رو از تنت کش نیبش-

 حال گفت   یباز و ب مهی ن یچشم ها با

  رم یاده دارم از حال مفشارم افت-

 .رهیرو ازم بگ وانیحال نداشت ل یو هم زدم و دادم بخوره... حت وانشیتو ل ختمیقند ر  زشیاز قندون رو م-

کردم و فشارش رو گرفتم...    دایرو از کمدش پ یتالیجیشدن تنش شدم و خوابوندم رو تختش و دستگاه فشار د ن یخورد و متوجه سنگ  کمی

 بود! احتماال قندش هم افتاده! نییواقعا پا

سرنگ که باز نشده بود برداشتم و رفتم باال سرش و نوشابه رو   هی خچالیو از  وانیتو ل ختم ی رو برداشتم رو ر  ینوشابه مشک خچالیاز   رفتم

 تو دهنش...  ختمیر   یآروم آروم م

رفت...! مثل جنون ملس کردنش! مثل حس   یداشت به خورد چشم هام و ذهنم و روانم م زامیچ  یلیدادم اما خ ی رو به خوردش م نوشابه

 !مثل لذت کنارش بودن...ت یمالک

نفسش که   یحت  ا یملس کردن سر انگشت هاش...  ی بهش نگاه نکنم! حت گهیجور د هینتونستم ذهنم رو کنترول کنم تا  گهیاون اتفاق به بعد د  از

 کرده بود ... وونهیاون من د خورد! یبه صورتم م

 خبرش...  یحرکت و ب یچشم هام رو باز کردم و چشمم افتاد به تن ب یوقت

 به من!  لعنت

! یمونیقبل! االن از سر ندامت! پش قهی! اما نه مثل چند دقشدمیم وونهیکنم! داشتم د  یتونستم خودزن یداشتم که م یمونیحس پش  انقدر

 که بهم داشتن!  ی اون اعتماد و باور  یحس گذرا ارزشش رو نداشت که چشم ببندم به همه   نیارزشش رو نداشت... به وهللا که ا

 زدم... خوب تو نقشم رفته بودم...حالم بدتر شد  ی رو برداشتم و پل لمیف

بار   نیاشتباه رو واسه دوم  ن یهنوز هم برام جذاب بود! اما اکردم و بعد لباس ها رو... المصب  زی رو تم طیو اول مح ن یرو گذاشتم رو زم نیدورب

 وقت   چی! هدمیانجام نم

 و تماس گرفتم...  سیمثل اولش شد، رفتم داخل سرو   یکه همه چ  یوقت
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 روز قبل...   چند

 

 آرشام 

 

 شدم...  نیو سوار ماش رون یشرکت زدم ب از

 زدم به رها و بعد از چند تابوق جواب داد    زنگ

 بله؟ -

   زمیسالم عز -

   ی سالم خسته نباش -

   ؟ی ندار  اج یاحت  ی ز یخونه چ امیدارم م -

   ستین اجیاحت  ی ز ینه چ-

   دم یتمام پرس دتیجد با

 !؟ ی الزم دار  ز یچ  هی یکن  ی احساس نم-

  ؟یچ -

 لبخند رو لبم گفتم   با

 تاپ قرمز   هی-

 بده عمت بپوشه  -

 شاگرد انداختم ...   یرو صندل  ی! با خنده گوش رو قطع کرد    یگوش 
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... اونا رفتن  ششون ی رفتم پ  یسر م هیشهاب حتما  ی بعد از تموم شدن داستان کار  دی! بارانیا  ومدهین یشد از ک تنگ   دا ی! دلم واسه عمه ش عمه

 تونه نفس بکشه!  ینم گهید یجا گهی! م رانیبه ا ده یما چسب ی اما بابا

 خورد و افسرده تر شده بود.  ی نوا غصه م سکی عوض بشه، بعد از مشکالت د  شیروح  کمیدسته گل گرفتم تا واسه رها ببرم  هی یوش  گل فر  از

نگرفته بودم!  می زندگ  ی دخترا یمجموعه  یگرفتم واسه  یکه واسه رها گل م یوقت اندازه ا  چیاما ه  دمیخر  یوقت ها گل م یلی خ یگل فروش   از

سرسخت   یلیگرفتم! خ یبرنامه ازش م یبا کل دیبغل رو با هی ینگرفتن من! حت  لی شد از تحو  یدونم اون چرا خسته نم یمن خسته شده بودم نم

 بود!  

 پشتم( از بس که سرسخت بود! جواب دادم..  که براش گذاشته بودم... )الک ی زنگ خورد و عکس رها افتاد و اسم  میگوش

 رت درباره تاپ عوض شد!؟ نظ هیچ-

 پر از وحشت بود!  صداش

 !  دنیرو هم جواب نم  یگوش  ومدنین مایآرشام ماهورا و ن-

   ؟یچ  یعنی-

   ر یآمار بگ  هیبد به دلم افتاده  دونمینم-

 خونه   رسمیاالن م-

 ... ییرایو بعد از پارک خودمو رسوندم داخل سالن پذ نگیپارک رفتم

 رها؟  -

 از پله ها پا تند کرد سمتم    رها

 سالم -

 لبخند گل رو گرفتم جلوش   با

   دمیاون محافظ داره، برات گل خر  زم یآروم باش عز -

 لبخند دست گل رو ازم گرفت   با

 مهربون    یمرس  -

 سمت خودم و تو چشماش نگاه کردم ...   دمشیگذاشتم دور کمرش و کش دستمو
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 بوسه حداقل تشکره!   هی-

 عقب و رفت سمت آشپزخونه  دیکش

 کارا   نیزشته ا-

   زی بلندش کردم گذاشتمش رو م خبری دنبالش رو ب رفتم

 !  وفتمیآرشام نکن م -

 !  یکن یم  یمنو جن  شتریب یکن  ی م یتوجه  یبهم ب ی طور   نیا-

 نگاه کرد تو چشم هام   آروم

 کنم که!   ت یناخون هام زخم نیبا هم  یخوا یتو که نم-

 کردنش بودم  یراحت بود اما من دنبال راض  اجبار 

 عقب   دمیکش

  گهیتوله نشو د-

   نییپا دیپر 

 زنگ بزن به ماهورا  -

 چشم  -

 ش بود! به شهاب زنگ زدم و بعد از چند بوق جواب داد  زدم خامو   زنگ

 ! دهی الو شهاب ماهورا جواب نم-

 نگران نباش  -

 ازش؟   ی خبر دار -

 آره  -

   یاوک -

 رو قطع کردم و رو به رها گفتم    یگوش 
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 راحت باشه شهاب آمارشو داره   التیخ-

 کرد... شیچند روز پ یمرده پژ  ی گل ها نیگز یتازه رو جا یگلدون رو برداشت و گل ها  رها

   ارمیب ییبرو لباست رو عوض کن برات چا-

 چشم  -

 ... نییبرگشتم پا ی حلقه ا نیست شلوارک و تاپ آست  هیلباس هام با  ضیاتاقم و بعد از تعو   رفتم

 تو دست رها...   ییبود اما نگاهم دنبال چا بمیتو ج دستم

 ...  زیرو گذاشت رو م  ی نی رو مبل اومد س  نشستم

 بره که دستش رو گرفتم   خواست

 نرو -

 کنارم   نشست

 نوا چطوره؟  -

 بهتر شده ممنون   یلیخوبه خ-

  ؟یبابا چ -

 تو هستم   ون یها رو مد نیخوره مشکالتش کمتر شده، ممنونم همه ا ی داروهاش رو به موقع م-

 لبخند زدم و دستش رو گرفتم تو دستم   بهش

 خانم    یونمیهر موقع جونم واست رفت مد-

 کردم...  یخرج م  شتری کوچولو واسه رها صداقت، ب هی یول زدمیم  ادیغاز ز   هیعاشقانه صد من  یحرف ها ن یلبخند قشنگ زد... از ا هی بهم

 نگاهش کنم...   یو کل میدز  ییچا هیواسمون باهام  ومدهیرو روشن کردم و تا سر خر ن ی و  یت

رنگ بودن و من    یکه صورت ییگرفت! و لب ها ی م  ی چشم هاش احساسات منو به باز  ی چهره مهربون و به شدت سر سخت که اون رنگ قهو  هی

دوست داشتم اما   دیکرده بود! قبال پوست سف ر ییتغ میی بایز   یارهایکال مع دمشید یدندون هاش موقع خنده هاش بودم... از وقت فیعاشق رد

 و حالت دارش...  یمشک یسبزه تو دل برو با اون موها  هیتو گندم زار اندامش ...  شم یاالن غرق م 

   شم یم  یجور  هی میی زل نزن بهم تنها یطور   نیا- رها
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 باز شد   شمین

 !؟  یافت  یتخت اتاقم م اِد ی یعنی-

 زد به بازوم...    مشت

 ها!  ینادون-

   شیواسم بپوش  دیخوشت اومده! با لمیاز تاپ قرمز تو تن دختره تو ف  یگفت شبی! دی تاپ قرمز بهم بدهکار  هی-

 آرشام خجالت بکش زشته -

آب   ی رفت آشپزخونه و بطر  م یسالمم نداد مستق ی اومد! حت  یخونش در نم یزدیاومد داخل اما کارد م  ریراه پله باز باز شد و آرشاو  یورود در

 ...  دیمخصوصش رو سر کش

 سمتش   رفتم

 شده؟   یچ -

 نداد!   جواب

 زنم یبا تو دارم حرف م ریآرشاو -

 از شهاب بپرس  -

 که اعصابش در حال انفجاره!  دمیتن صداش فهم  از

   اد؟ یم یک -

   دونمینم-

 !  ومدنیهم ن مایماهورا و ن-

 و پا تند کرد سمت پله ها...   زی زد رو م محکم 

 اومد!    ینم یخوب یها بو

 قرمز!  یشهاب اومد اما باچشم ها باالخره

 رو مبل و کالفه دست هاش رو گذاشت دو طرف سرش   نشست
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 شهاب چه خبره؟  -

   یچیه-

 شدم   یعصب

 هاتون داغونه!   افهی! قیچیه  دیگ یزهر مار، همش م-

 اومد سمتش    یعصب ریکرد که آرشاو  سکوت

   یکثافت  یلیخ-

 تکون هم نخورد!   شهاب

 ! چه خبره؟! عجب

 خب!   دیحرف بزن-

   دی ترک ریآرشاو 

   یسرش آورد ییحرف بزن بگو چه بال یشناس بپرس ماهورا کجاست! لعنت فهیوظ سیپل نیاز آقا بپرس ماهورا کجاست! از ا-

 و داد زد   دیاز جاش پر  شهاب

 قابل اعتماده عه  ماین-

 پرت کرد  زوی گلدوِن رو م ریآرشاو 

 !؟یلعنت  شهیم  یماهورا چ  اد،یب  ش یپ یخودش مشکل ینفر!؟ اگه برا هی دیاونم به ام  ش؟یفرستاد ایک  شیکجاست ،ها؟ پ گم یم-

 گرده خونه   یبعدشم فردا بر م شه، یکنسل م  تیبود که ماهورا تو خطر باشه مامور  نیشرط من از اول ا ادینم-

 !؟  یزنیدرباره ماهورا حرف م ی ! انگار نه انگار دار یکن  ی ساده برخورد م یلیخ-

 تکرار کردم  دیترد با

 جا چه خبره!؟   نیا-

 داد زد   ریآرشاو 

 !  ماریمشت آدم کِش ب هیشهاب ماهورا رو فرستاده تو دل -
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 کردم!  یزده نگاهشون م رتیح

 !؟یچ  یعنی-

 خونه  ادیهستش ماهورا هم فردا که دادگاه کنسل بشه م  یآدم قابل اعتماد  ماین وفته،ی ب ستیقرار ن یاتفاق بد-شهاب

 ! یزن  یراحت حرف م  یلیخ -  ریآرشاو 

موند چون من   ی اون گروه دور نم ب یماهورا باز از آس میکرد یکار رو نم نیتو حاملو بدتر نکن اگه ا ستیحال خودمم خوب ن ریآرشاو -شهاب-

 آدم قابل اعتماد کنارشه   هیال کردم، اما حا یپرونده رو رد نم نیا

 متوجه شدم داد زدم  تا

 !؟یشهاب تو از ماهورا سو استفاده کرد-

 از جاش بلند شد و داد زد شهاب

 داشت تیامن   یطور  ن یفقط ا می نداشت ی عه، چاره ا دیولم کن-

 لباسش ی قهیانداختم به  دست

 االن  ن یبده هم حیبرام توض  نی از اولش بش-

 ستادم ینشست و منم رو به روش ا شهاب

 حرف بزن -

 بود، اما شروع کرد.... یمکثش طوالن شهاب

مثل جاسوس   ما ی ن م،ی قسمت کار رو گردن گرفت هی( و مافوقمون، هر کدوم یرعل یام  ا ی مایمنو ن ی عنی میداد لی تشک می ت هیما   شیچند سال پ-

  ل یاطالعات و تکم  یسرو صدا و من هم کارم جمع آور  یرسوند ب  یاجع باال تر مو اطالعات رو به مر  ی مجوز  یعضو اون گروه شد، مافوق کارها

به   ازین شیحقوق ی متوجه شدم واسه کارها  شیمدت پ هیازم به عنوان مسئول پرونده نام برده بشه،  یکه اسم  نیبود بدون ا ندهکردن پرو 

که مسؤل پرونده منم ماهورا رو    دنیفهم  یکنم، اما وقت انیجر  نیرو هم وارد ا ریشد اعتماد کرد! مجبور شدم آرشاو  ی نم یدارم اما به کس  لیوک

بشه و هم اگه   نی ماهورا تام تی ماهورا بشه تا هم امن گاردیبه عنوان محافظ و جاسوس، باد مایکه ن  میگرفت می جا تصم اون کردن...  دیتهد

رو کنسل کنه و اون رو برگردونه، ماهورا فقط تا فردا که دادگاه کنسل   تیمامور   رهیهر لحظه که ماهورا تو خطر م ماین وفتهیب یقرار بود اتفاق

 دم یم  ل بشه اون جاست قو 

 !؟ شهیم یرو آب منم اون وقت چ   خته یرو ر  شون ی حقوق یکه کارها یلی اگه بفهمن که وک -  ریآرشاو 
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 داستان خبر نداره جز چند نفر قابل اعتماد  ن یکس از ا چیه-

 بکنه سر ماهورا!؟  یسکیر  ن یزده بود! شهاب چطور تونست همچ  خشکم

 تکون دادم سرمو

 ی کثافت  ی لیشهاب خ-

 رو گرفتم جلوش دمیتهد انگشت

 ما ین ن یو ا ریتو آرشاو  دونم یتار مو از سر ماهورا کم بشه من م هینکنم! اگه  ادهی مشت تو دهنت پ ه یکنم تا  یجا رو ترک م نیا-

 تند کردم رفتم اتاقم...  پا

 حماقتت...  نیاز دست ا یشهاب... وا  یکرده بودم! وا  هنگ

 لحظه بابا بهم زنگ زد! ضربان قلبم رفت باال... همون 

 جواب دادم...  اما

 سالم-

 ؟یسالم خوب-

 آره خوبم -

 کرد  مکث

 کنم!   یاحساس نم یطور   نیاما من ا-

 خوبم بابا مامان چطوره؟ -

 یا یب یتو هم دوست داشته باش   دیگفتم شا می بزن دایسر به عمه ش  هی میبر  م یخوا ی خوبه اونم م-

 رو ندارم سالم برسون   طشیدوست دارم اما االن شرا-

 افتاده؟  یاتفاق-

 نشده  یچینه نه ه-

 آرشام؟-
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 جلوه بدم یع یکردم صدام رو طب یسع 

 خوبه  یهمه چ -

مونه از خونه عمه   ینم گهید ز ی! اما دنمی ایکنه که ن  یاصرار م زنم یتونم نگه دارم االن چند ماه که هر بار با شهاب حرف م ی رو نم ز یدن گهیمن د-

 خونه م یایم  می مستق

 منتظرتونم  دیایباشه ب-

 شه یم  گهیروز د 4حدودا -

 دل مام تنگ شده  دیایب-

 ماهورا کجاست؟ -

 هم فشار دادم )شهاب فرستادتش تو دهن گرگ( یهام رو رو  چشم

 آرشام-

 نه ییخوبه من تو اتاقم اون پا-

 زنم  یباشه االن خودم بهش زنگ م-

 نه!-

 بابا عوض شد  ی صدا

 شده!؟  یالمصب حرف بزن چ -

 بابا نگران نباش  یچیه-

 ران یا میا یاالن م  نیهم   یگ  یدروغ م ی دار -

 نه...-

 خواستم حرف بزنم قطع کرد! تا

 شک ندارم... رون یندازه ب یشده بود! بابا شهاب رو از خونه م  رید یلیاومدن! اما خ   یم  داشتن
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 ما ین

 

 برقرار شد...   تماس

 

 اومد اون جا!   یداشت م یگه نگران ماهورام! تو هم جواب نداد یخوره م یساعت مخ منو داره م 1 ریپس!؟ آرشاو  ییکجا مایسالم ن-

 جاش...  ن یبه اما برنامه عوض شده اسالم نگران نباش حالش خو -

 شده!؟ ماهورا خوبه! ؟ ی ز یچرا؟ چ-

 پرونده اونه رو دارن  یکه مسؤل اصل نیلو رفته آمار ا ریآرشاو -

 شهاب رفت هوا   ی صدا

 االن ماهورا رو برگردون    نی هم-

 خواستن بکشنش...   یم-

 !یچ... چ -

واسه من، به آقا   ارهیفرستم لپ تاپ رو ازت مثال بدزده و ب یکه جونش رو نجات دادم، فردا ماهورا رو م دمیچ  گهیبرنامه د ه ینگران نباش من -

 برنامه هم همون جور که هست   هیبق د، یجد یجا هیو لپ تاپ رو بدم بهش،  نمش یجا که خلوت باشه بب ه ی دیبا گمیم

   ده؟یماهورا فهم -

 اره ی رو بذار تا ماهورا ب ش یکپ یکیکنه! فقط لپ تاپ رو عوض کن و  ی رو خراب م یچ بفهمه چون تو لحظه اول همه  د ینه اصال نبا-

که هر موقع ماهورا تو خطر بود برنامه   میرو قبول کرد ن یگروه ا  یبرمش، همه  یم امی االن م ن یکنه هم یم دشیتهد ی اگه ماهورا خطر   ماین-

   ؟ی متوجه هست شهی کنسل م

   دمی اما پرس د یچرخ ینم زبونم

   ؟ ی به من اعتماد ندار -
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  یتار مو از سر ماهورا کم بشه خودم رو نم هی مایاما ن ، یدونم که تو مواظبش  یسپردم! من م  یدارم اگه نداشتم که ماهورا رو بهت نم قی چرا رف-

 بخشم  

   می فس راحت بکشن هی میتون یو م  شه ی... تموم م کهینزد می کش یبراش زحمت م می همه سال دار  نیکه ا  ی من مواظبشم روز   شهینم-

 باشه   یجون تو جون ماهورا، ساعت رو بهم بگو خونه خال ما یباشه ن-

   یاوک -

 کنه!؟   انتیبشه به من خ  یخواد راض  ی ماهورا م  یاما چطور -

   م یخواد دربارش حرف بزن ی با من، نم نایا-

 تونم باهاش حرف بزنم؟  یم  یاوک -

 مدار بستس،فعال خداحافظ  یها  نیزنم اون جلو دورب یحرف م سینه من تو سرو -

 فعال -

 بهش برسم!    کمیتونستم  یو دوباره نگاهم افتاد به ماهورا... کاش م رونیرو قطع کردم. از اتاق اومدم ب  یگوش 

 به گوشم   دی خواب آلودش رس ی زدم به آقا که صدا  زنگ

 بله؟ -

   ارهی لپ تاپ رو م رهیآقا کار تموم شد فردا م-

   یزن ی شب به من زنگ م  10آخرت باشه بعد از  یفعه د-

   دیبله ببخش-

 رو قطع کرد!    یگوش 

 ! یروان  آشغاِل 

 صبر کنم...    یگرفتم کم میرو باز نکرده بودم و تصم ن یدور دورب ی پارچه

 سرش و تو آغوشم گرفتمش...  ریکنارش و دستم رو بردم ز   رفتم

 ت بستم...  که چشم هام رو از لذ دادی آرامش بهم م  انقدر
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  ی ! بعد اون ملکه یا  قهیدق 3 م ی... تو همون تادمیشهاب د یرقص بالش رو تو گوش   یکه اتفاق ییوقته... همون موقع ها ی لیداشتم... خ دوسش

 ...  یکوفت یپرونده  نیسر ا  میرو با گروه گذاشت  مون یافتاد بهم و چند سال از زندگ  تیمامور  ن یکردن ازش ا ی ذهنم شد ! اما قبل از خاستگار 

 !؟  یسر انگشتم گونه هاش رو نوازش کردم... باالخره تونستم ملسش کنم ! اما با چه تاوان با

 ...  دمیرو بوس شیشونیمحکم به خودم فشارش دادم و پ م،یکه دوتامون به زور روش جا شده بود کی همون فرش کوچ یرو 

 بود ... واقعا نفس آدما کنترولش سخته!   ی بهتر  یجا کم یجا  نیا  ! کاش حداقلشهی گذشت... احساس کردم داره سردش م کمی

 هام رو بستم و آنقدر خسته بودم که خوابم برد...   چشم

 که مجبور شد ول کنه    دمیدندون هاشه! موهاش رو کش ریبازوم ز  یعضله ها دمیاحساس درد تو بازوم چشم هام رو باز کردم که د با

 چته! ؟ -

   ادیبه نظر ب ی کرد قو  یم  یداشت اما داشت سع  بغض

 پست فطرت!؟   یبا من!؟ چرا منو بغل کرد ی کرد کاریچ-

 صبحه!   ینور تو پنجره متوجه شدم که دم دم ها از

 باهاش رفتار کنم! محکم تر بغلش کردم  دیدونستم چطور با ینم یحت

 خونتون   ی بر  ذارمی م یچند ساعت تو بغلم باش  -

 خفه شو چرا لباسم نا مرتبه!؟  -

 !  رمیکه باعث شد اعتماد همه رو ازشون بگ ینفسان یخواسته   هیآنقدر آدم باشم که بهش بگم!   یتونستم حت  ینم

که انداخته بود تو جونم  یدوست داشتم! چند سال حس جنون نشم یاما من هم دادی تمام تالشش رو واسه فاصله گرفتن از من انجام م اون 

 ...  باشیبلند ز  یرقصش... با اون موها  یتو وجود من رشد کرده بود... با اون حرکت ها

 رو گرفتم   ش یشونیکه با دستم پ رهیدوباره گازم بگ خواست

 خونه فعال آروم باش!  ی فرستمت بر  یم گهیچند ساعت د-

 گرده  یبر نم زا یچ  یلیخ پی اون کل  دنیآروم باش که با د  آره

متر هم نرسه! واقعا   1فاصلم ازش به  نیخواست بعد از ا ی تونستم ازش جدا بشم! دلم م یمقاومت کرد که خسته شد اما من باز هم نم  انقدر

 باشه! گهید یکیکردم امکان نداره اون به من جواب بله بده! اما االن محرم من بود! حق نداشت با   ی خواستش! قبال فکر م یدلم م
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 کردم...  یبستش... موهاش رو آروم آروم نوازش م  یکردم به چشم ها نگاه

  رشیدلگ ی که از گوشه چشمش افتاد و صدا ی اشک قطره

 کثافت؟   یهوش کرد یمنو ب یواسه چ  -

 ن مواظبتم نباش م  یچینگران ه-

 ...  دیخند تلخ

   می ! اما فروختیکه بهش اعتماد کردم! قرار بود مواظبم باش   یهست یتو همون-

   شهیتحمل کن تموم م  کمی ستین ی طور   نیا-

  ی م یاز جون من چ  ؟ یهست یتو رو خدا بگو تو ک  مای لحظه بد! ن هی! یلحظه خوب  هی! ارمیاز رفتارهات سر در نم چی ه رمیجا اس ن یچند روزه من ا-

   ؟یخوا

 آروم باش   سیه-

 زد   داد

 شده؟   یافتادم!؟بگو چ  ری جهنم گ  نیتو ا یتونم آروم باشم وقت یآخه کثافت من چطور م-

 کردم تو چشم هاش   نگاه

 کردم االن سگا خورده بودنت  یراه رو انتخاب نم نیاگه ا-

 دست تو   یسگ ها بشم بهتر تا دستمال  یغذا-

 !  میرم شدما مح یتو زن من -

 خفه شو خفه شو  -

 صبحونه آماده کنم...    هیتا واسش  رونیرو باز کردم و بعد از اتاق رفتم ب ن یشد مهارش کرد! ازش فاصله گرفتم و اول رفتم دورب ینم گهید

 کردم...  یرو جمع م  زیم  دیبود و با نجایا گهیساعت د 2و رفتم و به ساعت نگاه کردم آقا  دم یرو چ ز یم

 زدم   صداش

 ماهورا؟ -
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 شد!؟  یهمون جور رو فرش جمع شده! من که دست و پاهاش رو باز کرده بودم! چرا بلند نم دمینداد!رفتم باال تو اتاقش که د یجواب اما

 نشستم  کنارش 

 ؟ یماهورا؟ خوب-

 کرد  یکه مد نظر من بود فکر م ی ز ی! قطعا داشت به همون چدمید ی هاش رو صورتش بود و چهرش رو نم دست

 رو گرفتم و خواستم از صورتش جدا کنم که گفت  دستش

 بهم دست نزن -

 بخور  میبر  ا یصبحونه برات آماده کردم ب-

 ازت متنفرم -

 ست یخبرا ن ن یاز ا گهیچون آقا برسه د برمتی به زور م یاین-

 مرده شور تو و اون آقات رو ببرن -

   ارمی از دلت در م-

 خفه شو  -

 ست دارم  دو -

 کرد تو چشمهام...   نگاه

 !  کنهینم ر ییحسم بهت تغ چوقتیتنها حس من به تو نفرته! ه -

 ...  ی حق دار -

 بدنش و بلندش کردم...   ریانداختم ز  دست

 منم   ی که دار  یکس    یاما فعال باز همه -

   امی خودم م نیبذارم زم -

 اومدن از پله ها...    نییو شروع کرد به پا ن یگذاشتمش زم آروم

 ...  کردمیداشتم و نگاهش م یقدم بر م کنارش 
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 ...  رهید گهیبودم!حداقل بهش بگم! اما د مون یپش

 عقب و نشست...  دمی رو براش کش یبه آشپزخونه و صندل م یدیرس

 ... ویدینداشت اما اون و  شب یاز اتفاقات د ی تی ذهن چیبود که ه نیبودنش بخاطر ا آروم

 نشستم و براش لقمه درست کردم و گرفتم سمتش...   منم

 دختر لجباز و  یحت
ً
  نهی کرد ! لقمه رو گذاشتم کنار و دست به س  یحرکتش اصال ناراحتم نم نیبود و ا یدنده ا هینگاه به دستم نکرد! اون ذاتا

 نشستم و نگاهش کردم... 

 چقدر براش خطرناکه...   نجایبود! چون باور کرده بود ا دهیآورد... ترس  ی خودش نم ینگاهم معذب بود اما به رو  ینی سنگ ریز 

 !؟ کردی م کاری گرفتم، باهام چ لمیاز ماهورا و خودم ف  دیفهم یم شهاب

 ببره!  ییبو  دینبا هیقض  نیاز ا  چوقتی اون ه نه

 جمعش کرد!   شد یجوره نم چیزده بودم که ه ی گند هی 

  یبرا یسواستفاده کردم بهش قول داده بودم هرجا که مشکل قمیغلط کردم، ببخش از اعتماد رف ایتو موهام...خدا دمیدست کش کالفه

 خرابش کردم   شنهادمیپ ن یخارجش کنم اما خودم با ا نجایاز ا اد یم شیخواهرش پ 

رو شستم   فی کث  یظرف ها  عیجمعش کردم و سر  خورهینم گهید دمی! ددمیبراش چ ی ز ی! منو باش چه مکیکوچ ی شد دو تا لقمه  صبحونش

 ز ی سرش رو گذاشته رو م  دمیکه د

 خونتون  م یبر  م یخوای برو باال آماده شو م-

 رو بلند کرد  سرش

 !؟ یگی دروغ م ی باز دار -

 گم یدروغ نم چوقت ینه من ه-

 د یخند یعصب

 !یگی دروغ م ی دار  نمیهم یحت-

 ی جلو چشمش باش   خوامینم ادی برو اتاقت االن آقا م-

 گفت:   ی لج باز  با
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 اون از تو با شرافت تر باشه دیشا  نمشیبب خوام ی باشم م خوامیم-

 رفاقتمو خراب کردم...   چی لبخند کج اومد رو لبم...من واسش شرافت که ه هی

 پس به خاطر خودت برو  میماهورا لج نکن قطعا من از اون آدم بهتر -

آورد! باز    یباال رفتن از پله ها رو در م یشد! داشت رو پله اول صدا یبود! چون صدا کم تر نم یع یطب  ری پله ها غ یحرص پا شد رفت اما صدا با

 داره! ی چه نقشه حماسه ساز  نیبب

 باز... ومدیبا دقت تر نگاه کردم و به چشمم ن کمیحرکت کردم سمت سالن...اما تو سالن نبود!  اطیقاشق برداشتم دستم و با احت هی

 سمت پله ها...   رفتم

  هیتو مغزم که  دیچی پ یدرد هیرو کلم! تا بخوام تکون بخورم خورد تو سرم!   ادی که داره م دمیرو د زی رو م یسمت پله ها که گلدون برنج رفتم

 شدم!خود   یلحظه از خود ب

چشمش تو   یخواست آقا حت ی و کشون کشون بردم انداختمش تو اتاق و در رو قفل کردم، دلم نم با همون دردم اول گلدون رو ازش گرفتم  اما

 افتاد  ی چشم هاش م

مشت دستمال چپوندم روش و نشستم رو   هیو سرمو شستم و  سیضربه، دستم پر خون شد! رفتم سرو  یدست زدم جا یو وقت نیی پا برگشتم

 مبل... 

مسئله   ن یا نیکدومشون هم انتظار نداشتن من و ماهورا ا چیلو بره! قطعا ه ریآرشاو   می ن انتظار نداشتکدوممو  چیبود! ه خته یبه هم ر  یچ  همه

  ریرو بخ  شیبرادرهاش رو ببخشه!؟ اون قرار بود زود بره خونش و نقشش تموم بشه! خدا بق  خوادی ! من به درک، ماهورا چطور مادیب شیها پ

 کنه 

 ها ماهورا رو نگاه کنم...   نیخونش قطع شده پا شدم آشپزخونه رو جمع کردم و رفتم از اتاق دورب دمیچک کردم د قهیاز چند دق بعد

 گوشه کز کرده... هیکه زانوهاش رو بغل کرده و  ی و زل زدم به دختر  یرو صندل  نشستم

کنم و به اون   ی باز  لم یف دیمن با که  دیرس  نجا یبه شرافتم قسم خوردم رو قرآن دست گذاشتم که اول جون ماهورا بعد خودم! چرا به ا من

 مردک حرو...نشون بدم!

 روش... دمیسر انگشتم دست کش  با

  یافتم عذاب وجدان م  یشهاب م ادی یرفت واسه تکرار شدن ملس کردنش...! اما وقت ی داشتم، انقدر که االن داشت دلم ضعف م دوسش

 گرفتم 
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که   یاون وقت وفته یب خوادی م ی چه شر  نی که! بب گن یداداش هاش نم گهیکه د نویسگا شده بود اما ا یکردم االن غذا ینم نکارو یمن ا  اگه

 به هممون...!   نهیر یجا ماهورا م هی می هممون جمع بش

 !  شدیشهاب نابود م می گروه رو جمع کن ن یا می تونست ینکرده باز نم ییبود وسط و اگه خدا دهیپرونده همه رو کش نیداشت شهاب سر ا حقم

 وارد خونه شدن و من پا تند کردم سمتشون...   گهیکه آقا و چند نفر د دمید نی دورب از

  یبلندتر و سلطنت گهید یها  یمخصوصش که تاجش از تموم صندل یو رفت نشست رو صندل دم یجلوشون و خم شدم دستش رو بوس دمیرس

 تر بود 

   ؟یکرد کارایچ-

   ارمیرو براتون م  لپ تاپ رمیامروز م -

   ؟یراحت  نیبه هم -

 که فعال دست ماست   یآمار از خونه و برگ برنده ا   هی... دیواسه تهد لمیف هی یراحت  نینه آقا نه به هم -

 رو    لمتیف نم یبب-

 زدم...   یبرداشتم و آوردم سمتش و پل زیرو از رو م  نیدورب

 عقب   دمیو کش نه یبب ی ز یچ هیاز چند ثان شتر ی ! اما نذاشتم بدیدیمارو م پیکه اون داشت کل دمیدی بدنم تو فشار بود و داشتم عذاب م تموم

 و با طعنه گفت   دیخند آقا

 ...  ی اما قو  ی ایبچه! الغر به چشم م ی دار  یکلیعجب ه-

 و گفتم  نییخجالت سرمو انداختم پا  یادا با

کنن   یم یشون و بردن لپ تاپ هر جور شده سع که اگه بو ببرن از برنامه ما با خواهر  نیو ا ادهیتو لپ تاپ ز  ابیآقا فقط احتمال بودن رد-

و   ی با خودتون بعد از پاک ساز  دیار یکنه رو ب یکه براتون کار م ی شلوغ هکر  ابون یخ  هیجا تو  هی م یبه نظرم بهتر تو خونه ها نباش  رن یمارو بگ

 چک اطالعات داخلش   یامن برا   یجا م یلپ تاپ بر  کچ

   شهی م یچ  می نی رو بگو تا بب می تو فقط تا نمیچ  یمن با هکر برنامه رو م  یاوک -

 کنم   یم  تیموفق  نیچشم آقا من تمام تالشم رو واسه ا-

   نمش یبب  اریدختره رو ب نیبرو ا-
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 آخه...  ستیخوب ن  تشیوضع قاٱ-

 زد   قهقه

   گهیهم داره د ییها  یسخت هیتو رد شدن باالخره  ریاز ز -

 ون خنده مزخرفش! بهم خورد از ا حالم

   می وفتیرخ بده و تو دردسر ب یبه حالت اگه اشتباه یهکر چقدر برام مهمه وا یدونیتو م  مای ن - آقا

   دینگران نباش  امیکار بر م  نیآقا من از پس ا-

 ! میهکر خونه خراب بود نیسال دنبال ا چند

 شب تمومش کن   10من شب پرواز دارم قبل از    - آقا

 چشم  -

 بود و تو خودش جمع بود   دهیکرد که دراز کش ی ها و از اونجا به ماهورا داشت نگاه م نی بلند شد و رفت تو اتاق دورب آقا

   د یسوال مزخرف پرس هی

 دختر بود؟  -

   شدی رگ تو گردنم داشت پاره م  نیا

 جور مسائل براشون مهمه   ن یا یلی ون خها خانوادش ن یبله آقا گفتم که ا-

 نه!  ای  ی ر یبگ از یچند تا امت هیاز من  یتون یآخرش م  نمیبب ی ایم  رونیو سر بلند هم ازش ب یکن  ی بزرگ م  ی کارا ی مدته همش دار   هی ماین-

 بسمونه  م یآقا ما تو رکاب شما باش -

   ی رو دار  اقتشیل-

   دم یو زشتش رو بوس دهیچروک ی شدم و دوباره دست ها خم

 کنم   یم ن ییقرار رو تع یو منتظر خبرتم اما من جا  رمیم-

   ارم یمن لپ تاپ و دختره رو م د یحله آقا شما هر جا بگ-

 رفتم سمت ماهورا...   ن یو با دورب دمی کش قی نفس عم هیمطمئن شدم رفتن   ی حرف رفت... وقت یشد و ب بلند



 اعتماد  نییباال پا

138 
 

 دش جمع شده بود  تو خو  نیجن  نی بود و ع دهیفرش دراز کش  رو 

 نشست و چشم هاش رو بست   دیمنو د یوقت

 ماهورا؟ -

 ! اسممو صدا نکن  یکن یمنو به اسم صدا م یوقت شه یحالم بد م -

  میرو پاک کردم و تصم دئوی... و ختیر  یبه هم م زایچ ی لیوگرنه خ موندیم  دیراز با هیمثل  نیرو نشونش بدم! ا  لمیخواست ف ی دلم نم اصال

 گرفتم خودم کارها رو انجام بدم 

 میبر  دیبا-

 کجا؟ -

   گم یبهت م میبر -

 ام ینم-

 ولت کنم برم؟ نجایا ی دوست دار -

 نه-

 دمی رو کش لپش

 خورهی به هم م نجایا واریحالم داره از در و د گهیپس پاشو که د-

 فهمم! یاصال حرف ها و رفتارهات رو نم-

 د یشده پرس  زیر   یدش با چشم هارو ندادم که خو  جوابش

 !؟یچونی پیم  ی و همه رو دار   ی کنینکنه تو خودت تنها کار م-

 شد و از برادر هاش متنفر!  یچون نگه داشتنش سخت تر م هیداستان چ دیفهم  یم دیداد! فعال نبا یخوب شنهادیپ چه

   یبار تو عمرت درست فکر کرد کیکردم انقدر مخت کار کنه!اما  یفکر نم-

 تو!   یهست  یآدم پست فطرت ب یعج-

 چشمک زدم  بهش
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 ی دیحاال کجاش رو د-

 سمت در  رفتم

 رم یکنم م  یجا ولت م نیهم   ای ایباهام ب ای-

 ام یجا باهات نم  چیمن ه -

 نگو که من ولت کردم رفتم!   نجا یا  ختنیآقا ر  یگاردها یاما اگه بعد از من باد یدونیخودت م-

 و تند لباس هاش رو مرتب کرد و دست و صورتش رو شست و دنبال من راه افتاد... دیجاش پر  از

 گفتم   اطی قبل از خروج از ح یول  نیتو ماش  م ینشست

 فرستمت خونت  ی و کارهام تموم بشه سالم و سالمت م  ی تحمل کن کمیبا تو ندارم، اگه   ی کار  چیمن فقط دنبال پولم ه -

 بازم دروغ؟ -

 رو زدم تو دنده ن یماش

 وفتهیبرات ب یاتفاق  چینذارم ه  خورمی به شرافتم قسم م گمیدروغ نم-

 د ی با صدا ترک خندش

 شرافت.. -

 کردم بهش گرد شده نگاه  ی چشمها با

 داغون ولت کنم برما! یجا هیبشم   یعصب یکنیکار م هی ی دار -

 محو شد  خندش

 برم خونم  ی اگه بذار   دمیمنم بهت پول م -

 افتادم... راه

 زده گفت  رتیخونشون نگه داشتم که ماهورا ح  نگیدر پارک جلو

 برم خونه!؟  تونمیمن م یعنی-

 بزنم تو ذوقش!  ومدین دلم
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 زم یآره عز -

 شدم  نگیو وارد پارک نیکه شهاب قبال بهم گفته بود رو زدم و برگشتم داخل ماش  نگ ی و رمز در پارک نیی پا رفتم

 !؟ رنتیاالن بگ  یترس  ینم  - ماهورا 

 گروگان دارم-

 ...یصندل  ریز   ی لهیدستش رو بستم به م   ی بخواد بجنبه با دستبند فلز  تا

 داد زز  ماهورا 

 ... آرشام! ریکمک... شهاب... آرشاو -

زنه! با پشت انگشت هام گونش رو نوازش کردم...   ی گوشم داره از ته دلش داد م یکنم و اون چند سانت  ینگاهش محواسم نبود دارم مات  اصال

 ! اگه دستمو گرفته بود االن انگشت نداشتم! رهیاما سرش رو چرخوند تا محکم گاز بگ

 شدم و زدم درها قفل بشن...   ادهیپ نی ماش  از

 ش کارهام رو انجام بدم...مدت داده بود دستم تا باها  هیبود که آقا  د یسف  ایزانت هی ن یماش

 رفتم اتاق شهاب... می آسانسور رفتم طبقه دوم و مستق با

 امدم..  رونی تاپ رو برداشتم و ب لپ

 زدم به شهاب و تو بوق اول جواب داد   زنگ

 ن؟ یقرار رو کجا گذاشت  ی من لپ تاپ روبرداشتم جا-

 ه یفهمه لپ تاپ قالب یم  میچون هکر قطعا تو اون تا اتیوقت شروع عمل قهیدق  10فرستم  ی آدرسش رو برات م-

 با شما  ش یتا سر قرار با من بق-

 ماهورا چطوره؟ -

 کنه که اون باهام باشه  یو برم، آقا قطعا چک م نجایبذارمش ا تونم یخوبه اما نم-

 توروخدا مواظبش باش-

 بودنشدر امان  ی نگران نباش برنامه دارم برا-
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 ها؟   هیدرباره قض  یهنوز بهش نگفت-

 شه یکه داره قطعا ازتون متنفر م  ی سخت طیخودتون، االن بگم بخاطر شرا شی بدونه که جاش امن باشه و پ  ی فهمه اما بهتره وقت ی باالخره م-

 نداره  یسود گهیشدم اما د مون ی هزار بار پش-

 گروه مخوف   نیبخاطر گرفتن ا شنی تو و خانوادت مکشور ممنون  هینگران نباش داداش اول جون اون بعد خودم -

 جون تو و جون ماهورا  ماین-

 ! وفتهیکن فرار نکنن که جون منو ماهورا قطعا تو خطر م یحله فقط سع -

 حاالش حبس ابد در انتظارشه  نیو هم  رهیم شیپ یدر بره پرونده هاش هم کامال داره قانون  م یدیراحت اجازه نم التینه خ-

 رو زدم نگیشدم و پارکآسانسور   وارد

 قطع کنم  دیبا-

 ی کلت کمر  هیضد گلوله هست و  غهیکنار آسانسور دو تا جل نگیتو پارک-

 ی مرس  -

 رفتم...  ن یرو قطع کردم و ساک رو برداشتم و سمت ماش  یگوش 

 لحظه نفسم رفت!  هیکه   نمی در رو باز کردم ماهورا با لگد زد به قفسه س تا

 منو کنترل کنه!  یتونست اون اعصاب خط خط یکه دوسش داشتم... وگرنه امانت بودنش نم فیکردم... ح یحرص نگاهش م با

 ... نیو پاهاش رو پرت کردم سمت کف ماش  ن یتو ماش می و نشست دم یکش ق ینفس عم هی

 اشاره دستم رو آوردم باال   انگشت

 ی کن یها م یجفتک پرون نیدفعه آخرت باشه واسه من از ا -

 بذار برم -

 فعال نه -

 ضد گلوله رو گرفتم سمتش غهیجل

 مانتو تنت کن  ریاز ز -
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 !!دیپر  رونی ب نی مکث از ماش یرو باز کردم که ب دستش

 ... ی اضطرار   یرفت سمت پله ها یبدو م بدو

 شدم  دنبالش رفتم... ادهیو پ دمیکش  قی نفس عم ه ی یکالفگ با

 کردم سر و کله زدن باهاش برام لذت بخش نبود! یدروغ بود اگه انکار م البته

 رفتم باال   ی اضطرار  ی از پله ها دنبالش

 رسه یبه دادت نم یکس  هیخونه خال اریدر ن ی ماهورا بچه باز -

قفل   ی اتاقش رو بست و صداهم رد کرد و سوم رو رفت داخل تا وارد طبقه سوم شدم اون در  یطبقه اول رو رد کرد و رفت باال و دوم یورود

 !یبه گوشم! لعنت  دیکردنش رس

 لگد زدم به در  هیجلو در و  رفتم

 در المصب رو  ن یباز کن ا-

 گورتو گم کن -

 کردم چطور در رو باز کنم که شهاب زنگ زد  یفکر م داشتم

 خونه! امیتو اتاقم زود ب گهی !! ماهورا به من زنگ زده مماین-

 فرار کرد حاال درم قفله!  خودته تا بجنبم نی خواهرتم ع-

 به گوشم  دی تک خنده شهاب رس ی صدا

 به بعد حذف بشه از نقشه؟  نجا یماهورا از ا  شهیدلتنگش شدم! نم شتریکاراش ب  نیبا ا-

 با تو تشیببره مسئول ییو آقا بو  میکن  سکیاما اگه ر  یدونیخودت م-

 گفت  یجد هوی

 رو بردار  زونهیعروسک بهش آو   هیزاپاس اتاقش که   دیکل کیداخل جعبه کوچ ، یدراور سنگ ی برو اتاق مامان و بابام از کشو -

 رو قطع کردم...  یگوش 

 گشتم...  ی م دیو دنبال کل دمیکش  یدلم خط و نشون واسه گرفتن حال ماهورا م تو
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 و بازش کردم...رو انداختم تو در  دیکردم و رفتم سمت در و کل  دایپ درو یکل

 افتاد...  ر یوحشت زده ماهورا گ  ی تو چشم ها چشمم 

 گفتم  یجد

 واسه فرار   ی پا نداشته باش  کنمیباهات م ی کار  هی یکن  نکارایاز ا  یبخوا گهیبار د ه یاگه -

 م ی شونیجلوترو زدم رو پ رفتم

 ماهورا انقدر منو سگ نکن -

 داخل!  ی چ... چطور اومد-

 صبر نکردم و انداختمش رو کولم وراه افتادم... گهید

که کنار   یی!و از اون بدتر مانتو رفتیم  یبودن رو مخم اسک ده یچیرون پاهاش که بازوهام دورش پ زیکرد اما مهم نبود فقط سا یو داد م غیج

 آورد...   یخوش رنگش رو جلو چشمم م یشلوار ل یها  بیرفته بود و ج

آوردم    یسر در نم ادیبلندش که قطعا کاشت زده بود! ز  ی که شروع کرد به چنگ زدن با اون ناخون ها نی رو زمتو آسانسورو گذاشتمش   رفتم

 تونست باشه! اونم انقدر براق! ینم یع یواسه ناخون طب ییبایهمه نظم و ز  نیاما ا

ه خودم اومدم و دستهاش رو با دستم  ب هویخودم نبود!  فیضع  ی!؟ اصال حواسم به حمله هاش و دفاع هاکردمیفکر م ایداشتم به چ من

 قفل کردمو دست گذاشتم رو دهنش 

 شده!   ادیروت ز  یلیخ-

   امیمن باهات نم-

   می بر  دیگردونم اما االن با یبرت م-

   امینم-

 رو گرفتم سمتش   اسلحه 

 نه؟  رهی گیروحت آروم م  ی ر یبم  نجایهم-

 ...!کردیمات نگاهم م ینطور یبرد باال و هم می تسل یهاش رو به نشونه  دست

 االن لپهاش رو محکم نکشم!؟    تونمیمن چطور م  ی خدا ی بود! قند عسل بود! وا گریگرفت...ج خندم
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 ...  نیو دستش رو گرفتم و رفتم سمت ماش  رونی با فوت دادم ب نفسم

 ضد گلوله رو برداشتم و گفتم   غهیجل

 لباست بپوش   ریز   نویا ار یمانتو رو در ب-

   د یسحالت مشکوک پر  با

  ؟ یاز بغل آسانسور برداشت  نویا-

 تنت کن   ار یمانتوت رو درب -

 شد...کلت رو گرفتم جلوش که دکمه هاش باز   کنه یداره وقت تلف م دمید

 باز تکرار بشه...   دوارمیاون شب افتادم... ام  ادی

 ...  دیرو تنش کرد و کمکش کردم تا ببندتش و مانتو رو روش پوش غهیجل

 هات باشه دست هات هم دورش   نه یتو س دیشد سرت با  ک یاگه سمتت شل اری از تنت در ن نو یعنوان ا چیبه ه-

 بشه!؟   ک یمگه قرار بهم شل-

   ن ی... برو بششترتیب تی نه فقط واسه امن-

 زنم یخونمو  به نامت  م -

 برو -

 واسه تو    نمیماش-

 لبخند زدم   بهش

 نکن!  یانقدر ولخرج  ی گردیزود بر م-

 و سوار شد   نییرو انداخت پا سرش

 اومد تو سرم...   ی فکر  هیاما   نمیبش خواستم 

 سمت صندوق...   رفتم
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   ماهورا 

 

آدم بد بود و  هی  ه یشب ماینبود!نه ن یع یاصال طب تیرهام نبود!وضع ینبودن!حت چکدومی تا داداش داشتم اما ه 4کنم!   ی کار  تونستمیخونم نم تو

 کرد!؟  دا یرو از کجا پ دی!؟ کلنجایو االن اومد ا هیخونه خال دونستینه کارهاش خوب بودن!چطور م 

 دور دست هام!!   چوندیرنگ رو پ  یطوس    ی چسب نوار  هویفکرها بودم که  نیا تو

 !؟  یکن یم  کاریچ ی دار -

 خودته   شتریب ت یواسه امن-

 کن  ولم -

درست   کیسوراخ کوچ  هیچسب لب هام  ینتونستم حرف بزنم! با چاقو تو داشبورد رو  گهیچسب هم زد دور دهنم که د ه یبست و  دستمو

 کرد و خم شد روم و پاهام رو با تموم مقاومت من بست به هم!  

 کارش تموم شد برگشت سر جاش   یکرد! وقت  یم  میبسته بند داشت

 که جات امنه!    شهیراحت تر م المیخ ینطور یخب ا-

اتفاق افتاد که منو از   ی ! و از اون بدتر وقتطیشرا ن یاومد! واقعا مزخرفه ا ی پشتم در م ی نه اسلحه داشتم و نه کس  دیرسیزورم بهش م  نه

 درآورد و انداخت رو کولش و بردتم انداختم داخل صندق عقب!!   ن یماش

و آزار دهنده...خم شد با   ده یبه هم چسب  یدست و پاها نیبا ا تونستمیاما نم نه یکم رو نبکردم اش یم یزده بودم تو چشم هاش... سع  زل 

 انگشت شصتش اشک گوشه چشمم رو پاک کرد  

 من مواظبتم   ستی ن ینکن مشکل هیگر -

 زد!  یفقط! حاملو داشت از کلمه مواظبت به هم م رهیبزنم بم تونستمیخواست م  یم دلم

 مچاله شده تو صندق...  کرد به منه    ینگاه م ینطور یهم

 جات خوبه؟  -

 ! یکرد!؟روان ی داشت ازم م  یچه سوال نیرفت باال! ا ابروهام

 ...  کیتنگ و تار  یجا  هیرو بست و من موندم و  در
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  زدیکثافت حرف م  ی داشت با همون آقا دیرس  یبه گوشم م صداش

  خوادی اتفاق بد م هیگفت  ی که بهم م ی حس  هیداشتم  یبد یلیدر انتظارمه! فقط حس خ یچ  دونستم ینم چ ی... هرفتیداشت م  ینطور یهم

 ... وفتهیب

 شد...  ادهیجا نگه داشت و پ هی

ها وحشت روانداخت تو   ری رگبار ت ی صدا  هویگوشه ول کرده و رفته! اما  هیکردم که اون منو  ی فکر م نیمدت گذشت و من داشتم به ا هی

 بودن!   ی انداز  ر ینفر در حال ت 20شت سر هم بدون مکث بودن! حداقل ها پ  ری ت یجونم!! صدا

   گفتی م  شیکیکه  دمیشن  نی چند تا مرد رو کنار ماش ی برخورد کرد و صدا ن یچند تا به بدنه ماش یحت

 ها تله گذاشته بودن!  یتله بود لعنت-

 کردن...   کیشل و

   میشو فرار کن  نیماش   نیسوار هم -

 بدنم سست شد!   تمام

 آشنا که داد زد   هی یشد و صدا  ک یبه گوشم چند تا شل د یرس  نیدر ماش  یتا صدا اما

   ستیا-

 بود   ی...! مرگم حتمدمیلرز  ی م دیب ن یچه خبر بود! فقط داشتم ع دونمی نم اصال

...داشت کجا  د یبه راه افتاد!! بغضم ترک نیشد و ماش دهیبه هم کوب نیدر ماش   کردنیها بغل گوشم بود و داشتن گوش هام رو کر م ی انداز   ریت

 خودت رحم کن  ای!؟ خدابردتمیم

 پشت فرمونه!   یخبر که االن ک  یو من ازهمه جا ب رفتیبا سرعت م  ن یماش ینطور یهم

 رفت...    یداشت م نیماش  نطور یساعت شد که هم 3 دیشا

   ستاد یباالخره ا ن یماش

مرد    هی یخورد تو چشمم وصدا یربع بعد در صندق باز شد و نور فلش گوش   کیتپش قلبمو برد باال و  نیباز و بسته شدن در ماش  ی صدا

   بهیغر 

 !؟  هینطور یبنده خدا چرا ا-
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 ... ماینحس ن ی صدا و

 بود! صندوقت رو باز کن   اینکرده بودمش تو صندوق اون دن-

 !؟ یکن یاالن که امنه! چرا بازش نم-

   م یبش ر یپاگ ری بمونه تا جاگ ینطور یفعال هم کنهیم وونمون یزش کنم دبا-

   ارشیبازش کردم ب-

 سرش رو آورد جلو و گفت   ماین

 ا یب ارمیب ر یگ  ری نون پن کمیساعت دو شبه فعال فقط تونستم -

 زدم که دستش رو گذاشت جلو دهنم   غی....دوباره جگرمیاز ته ج غیج هیزدم   غیدهنمو باز کرد که ج چسب

 ها!  ست یکه قابل تحمل ن یگفت یجان راست م ماین-

   ستیگشنش ن نیچسب بده ا هی-

 صندوقم!    نیساعته تو ا4! خدا لعنتت کنه االن رفتیداشت ضعف م ی من دلم از گشنگ  اما

 خواست چسب بزنه دهنم که تا دستش رو برداشت گفتم   دوباره

   زنمینم غیج-

 کرد و آروم گفت   مکث

   یبخور  زی چ هی ن ییپا ارمتینکن م دادیخب داد و ب یلیخ-

 زد و گفت گهیو با چاقو دستمو باز کرد اما چسب دور پاهام رو چند بار د رون یب  دتمیکش  نی ماش  از

 خوب غذاتو بخور    یمثل بچه ها  نیدست هات و دهنت بازه اما پاهات نه پس بش-

 پارک بود  نشیکه کنار ماش یدیپرا ن یکرد نشستم پشت ماش کمکم 

 که پشت فرمون بود...  لی بیو س شیپر ر  انسالینشوند و خودشم کنارم نشست و اون مرد م منو

 نگاهم کرد  نهیبه دوتاشون کردم که اون مرده از آ ده ینگاه ترس هی

 سالم دخترم نترس -
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 حواسمو پرت کرد   ماین یکردم که صدا  اخم

   ریبگ-

 کردم به لقمه تو دستش که واسم گرفته بود   نگاه

 ه؟ یک  نی!؟ امیر یم م یکجا دار -

   رو هم فشار داد و گفت  یهاش رو عصب  چشم

   م یرو در نظر نداشت  یبرنامه ا نی! همچ ختهیانقدر به هم ر  تی که وضع د یببخش-

 !؟  شمیمتوجه نم -

   یبش   ری فعال بخور س-

 رو انداخت رو پام   ر ینه که نون و پن  ا یدل بودم که لقمش رو قبول کنم  دو

 خودت بخور  -

 داد به زانو هاش و سرش رو گرفت تو دست هاش...   هیازم گرفت و آرنجش رو تک  روشو

 !؟  میر یکجا م-

 دارم به سکوت   ازیماهورا سکوت کن االن ن-

 !؟  ی بر یم  ی منو کجا دار  گم ی!؟ میچ  یعنی-

 رو کج کرد سمتم و با اخم نگاهم کرد   سرش

 تو صندوق!   ندازمت ی باز م یحرف بزن گهیکلمه د ه یاگه -

 و لقمه تو دستم رو گاز زدم  رونیب دمی و از تو چشم هاش کش چشمم 

 !  یفکر کنم به اون صندوق لعنت تونمی نم یحت

بود! تموم  کیاما همه جا تار  نم، ی بب ی ز یچ  شهیکردم از ش  یسمت شاگرد و سع   یپشت صندل بی رو گذاشتم تو ج  شیتا لقمه خوردم و بق چند

 !  بردنمیتونستم بپرسم کجا داشتن م ینم یو من حت میراهه ها بود  یراه رو تو ب

 ...می تیرفت تو چه وضع ادمیخواب هوش و حواسمو برد و  هویکه  شدیچ دونمینم
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  دمیکم ازم از جام پر  ی تو فاصله  ماین  دن یحس ملس شدن گونه سمت چپم چشم هام باز شد و با د با

 باش  رخت خواب گرم و نرم ادامه خوابت رو داشته هیبرو تو  ا یآروم باش ب-

 پارس سگ! یجاده شدم و صدا یتعداد گاو و گوسفند تو انتها هیاطرافمو نگاه کردم که متوجه   نمیسنگ یهمون پلک ها با

 تر نگاه کردم...   ق یهام باز تر شد و دق چشم

 بودم!  دهیها د لمیبود که تو ف ییدهات ها ه یشب نجایا

 بود به هم! دهیهام چسب  لب

 زدن   دیواسه د ادهیوقت ز  رونی ب ایب-ماین

 ! میی کجا-

 مسافرت و گردش  ی فکر کن رفت ستی ن یبد یجا-

 هام رفت تو هم   اخم

 !؟  یکن کارمیچ ی خوا ی!؟ ممیکن یم کار ی جا چ نیا گم یم-

 لبخند کج اومد رو لبش هی

 بره خوادیم  نیماش   نیشو ا ادهیپ-

 که گرفتتم  نیزم  ام یبا کله ب خواستم ی اماچون پاهام بسته بود م رونی ب دی دستمو گرفت و کش خورمیتکون نم  دید

 نبود! ادمیپاهات  د یببخش-

 نفس راحت بکشم  ه یو تونستم  دیپامو بر  یکه تنش بود در آورد و چسب ها یا  یمشک  یکاپشن یداخل ب یچاقوش رو از ج-

 ؟ یکن کاریبا من چ  یخوایم  ماین-

 کن  ی بمون و سازگار  نجا یفقط چند روز ا یچیه-

 اونوقت چرا؟ -

 دم یم ح یبه وقتش برات توض-

 م؟ یی حداقل بهم بگو کجا-
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 اطراف اشاره کرد  به

 بهتر.   ینمون رون یب ست، یهواش سردتر از تهرانه لباستم خوب ن نجا یدهات تو شهر ساوه ا هیکه! تو  ی نی بیم-

 وقته بهش رنگ نخورده بود!  یلیکه معلوم بود خ یو زنگ زده ا  یسمت در آهن دتمی گرفت و کش دستمو

 ن یبخوره با پشت بخورم زم زی بزنم و پام ل غ یپارسش باعث شد ج ی سمتون و صدا دییسگ دو  هویداخل که  دیکش  منو

 رو سر سگه  د یدست کش ماین

 برو برو سرجات دوسته -

 از بازوهام گرفت و بلندم کرد   ما یرفت عقب و ن  سگ

 نترس -

تا   دیکش  یرفت و منو م  یتند ازشون باال م مای که ن  یکاهگل ک یکوتاه و کوچ یخوفناک... رفت سمت پله ها  اطیبند اومده بود از اون ح زبونم

 هم قدم باهاش برم...  

 اومد سمتون و با لحجه گفت   رزن ی پ هیباال و  وانیا م یدیرس

   یسالم دخترم خوش آمد -

 تم بهش!؟گف  یم یچ  دیکردم! با ی نگاهش م ینطور یهم

 مادربزرگ بنده هستن -ماین

 تنه زد و زمزمه وار گفت:  بهم

 ادب نشو  یب-

 سالم ممنون -

 د یآشنا بش شتر ی استراحت کنه بعد با هم ب کمی  دیننه خستس خانمم اجازه بد-

بود   وانیا   یکه انتها ی مشت کشمش و مغز گردو داد بهم و به در  هی بشیو از ج  دیرو بوس  میشونیجلو دست انداخت دور گردنم و پ اومد

 اشاره کرد 

 سمت در... وارد شد و در رو بست قفل کرد  دی دستمو گرفت و کش ماین

 م ی مهمون نجایچند روز ا-
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 داد زدم  کالفه

 برم خونم  خوامیم-

 ستادیکم ازم ا یجلو تو فاصله   اومد

 مسافرت...   ی فکر کن چند روز اومد وفته،یبرات ب ستی قرار ن ی اتفاق بد  چیو ه  ری اسو نه   یهست  یزندون نجا یماهورا تو نه ا-

 نش یزدم به قفسه س   مشت

 منو ببر خونم  یلعنت خوامینم ی من مسافرت اجبار -

 میها از خونت فاصله دار  لومتریک-

 رمیکنم م  ی م دایراه پ هیخودم -

آشنا باهاشون نباشه! و    هیاگه  کنن، یپارش م  کهیت یدنید بهیو غر  شناسنیدهات رو م ن یا یهمه اهال نجایا یاما سگ ها  ی باشه هر طور راحت-

 از دست من ناراحت نشو  یزد خیو  ابون یتو خ ی اگه موند رهیصفر هم م  ریدرجه ز  10که زمستونه قراره برف بباره شبا هواش  نیا

 بهم گفت  یکه دستمو گرفت و جد نشی تر بردم سمت سبار مشتم رو محکم  نیهام رو محکم فشار دادم و ا دندون 

  ی م نی برات تام یکه بخوا یهر چ  نجایمن ا یخودت باعثش شد  ینی که بب  یبیکنم هر آس  تتیبهت رسوندم نه قصد دارم اذ ی من نه آزار  نیبب-

 باال  ی ار یسگ منو ب ی و اون رو  یرو نداشته باش   اقتشو یکنم مگه خودت ل

 زد  غیج

 خفه شو -

  هی یمن بش   ی ز یباعث آبرور  یاگه بخوا یعل ی به وال  یمن هستن و بهشون گفتم تو نامزد من  یها لی ها از فام  نیصداتو واسه من بلند نکن ا-

 ی وفتیکنم که به غلط کردن ب ی باهات م ی کار 

 کف دست هام به شونه هاش ضربه زدم تا بره عقب  با

 خفه شو -

 و گفت ی ت بغل بخار دست جا انداخ هیرخت خواب ها  ی از رو  رفت

 برات صبحونه آماده کنم  رمیاستراحت کن من م-

 کوفت بخورم -
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 وسط اتاق مونده بودم  فی رفت و من بالتکل  رونی اتاق ب  از

که   یا  یشده روش داشت و پنجره آهن ی کار  هیهو  ی ها ی که رو پشت یمیقد ی ها ی با پشت دش یگچ سف ی ها واریچرخوندم و متوجه د نگاهمو 

 خشک شدم...   یپر از درخت ها ی تپه  هیرو نگاه کردم متوجه  رونی ازش ب یوقت

 برام انداخته بود... مای که ن یچرخوندم سمت رخت خواب نگاهمو 

 ...ییآشنا چ یگرم و نرم تو غربت بدون ه یجا هی

 رمه!  در انتظا یچ  ینه! و حت  ای زی رخت خوابم تم   دونستمی نم یحت

واسه دست پخت رها تنگ   ی خودم... دلم واسه لباس بالم... واسه سر و کله زدن با داداش هام... حت ییکز کردم و رفتم تو الک تنها ی بخار  بغل

 !کنه یو نه آزادم م دهی!؟ نه آزارم منجامیشده بود! چرا واقعا من ا

 در رو زد و بازش کرد مایساعت بعد ن مین

 صبحونه آمادس  ایب-

 ...  یاشاره کرد به در اتاق بغل  مایو ن رونیدوش هم نگرفته بودم رفتم از اتاق ب  هیروزه تو تنمه و  10که  ییبا همون لباس ها-

 شدم و اونم پشت سرم اومد داخل...  وارد

 شد  ی م دهیکه راننده بود هم د یانسالی پسر نوجوون و اون مرد م هیاز اون زنه  ری بار به غ نیا

! به  یس  یتا خامه و خشک بار از گردو تا برگ ق ر یاز سر ش   یکه پر بود از محصوالت لبن  یسالم آروم دادم و با خجالت رفتم کنار سفره ا هی

 به ننه نگاه کردم  یداشتن تو خونه سر سفره بود! با قدردان یبگم هرچ  تونستم ی جرات م

 نیممنون خجالت زدم کرد-

 و گرفت و با لحجه گفت من نشسته بود دستم  کیکه نزد ننه

 میر یگ  یم یو مهمون  میدیم یبعد برات قربون  یدفعه  یعروس سر زده اومد-

 زدم که اون چند بار آروم زد پشت دستم   لبخند

 ننه ی بخور بخور که رنگ به رو ندار -

 طرفش قرآن و چند تا جانماز بود...   هیهم ساعت تو دستش رو باز کرد گذاشت رو طاقچه که  ماین

 کنار من نشست  اومد
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 گفت  مایرو به ن نجا یمرده که ما رو آورد ا اون 

 خانم ازش استفاده کنه   تونهیرعنا داخل کمد هست م  امرز یخدا ب یعمو جان لباس ها-

 ن ی اون لباس ها رو شما با عشق نگه داشت  رمیگیبراش لباس م رمیدارم م  ممنون عمو ناصر اما خودم شهر کار-ماین

 گفت  یبا ناراحت  پسره

 ... نییاز گلومون بره پا دیذار یلقمه غذا نم  هی-

 ... رونیجاش بلند شد و با قهر از اتاق رفت ب  از

 رو به من گفت  یناصر با ناراحت عمو

 که مادرش رو از دست داده ستیوقت ن ی لیپسرم خ د یببخش-

 متاسفم خدا رحمتش کنه -

 لقمه غذا بخوره   هیبچه  دیبذار  - ننه

 لبخند به ننه شروع کردم به خوردن...   هی با

 !  شدنینم ر یبود که چشم هام س ادیتنوع ز  انقدر

 دم گوشم گفت   ماین

 دل خانم  یتنوع واسه شاد نم یا-

 لبخند کم رنگ رو لبشه   هی دمیچرخوندم سمتش که د سرمو

 عقب...   دمیمن اخم کردم و از سر سفره کش  اما

 غر زد   ما یرو به ن یبا بداخالق ننه

 عقب؟   دیدم گوش عروس که کش ی گفت یچ -

 چشم هاش گرد شد و خنده رو لب هاش محو   ماین

 ننه فقط بهش گفتم بخور من زن چاق دوست دارم   یچیه-

 بود بخدا!   یده نگاهش کردم... عجب کثافتز  رتیح
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   دیخند ننه

خونش رو   یکارا  انیب دیبا ی بهشت یها  یحور  گهیهم چاق بشه د ی که هست کم  دی پوستش داشته باشه عروسم سف ریپره گوشت ز  هی دیزن با-

 بکنن  

 شد   یاما زبونش کوتاه نم  دیخند یم  یرک یز  ر یز  ماین

   رمیمنتظر من براش لقمه بگ ادهیخانم ما نازش ز  نیننه ا-

 خب ننه نازشو بکش... -

   ستی ن یچیه مایمنو ن ن یب دونستی قطعا اون م دیخند  ی داشت م یرک یز   ریخجالت نگاه کردم به عمو ناصر که ز  با

 جام بلند شدم و رو به ننه گفتم   از

 ممنون  -

 برم که ننه گفت   خواستم 

 سفره رو جمع کنه؟!   ادیب هیعروس بگم زن همسا-

 کردم!؟  یسفره رو جمع م دی...! من بانی به زم دیهام گرد شد و پاهام چسب  چشم

 سفره جمع کردنه!   گهیکه د نی شده! ا وونهیخورده د یداره که هر ک  یدست پخت  هیننه زنم -ماین

 سفره جمع بشه من پا درد دارم ننه   نیکمک کنه ا کمیمهمونه ،غذا نه فقط   ی سر  ن یماشاهلل... ماشاهلل عروسم خانمه اما ا-

اومد جلو    مایخواستم بلند کنم نتونستم! ن یاما وقت ی نیتو س  دمیسفره و ظرف ها رو چ کینزد دمیو بزرگ رو کش  نیسنگ  یمس   ین یو س برگشتم

 رو برداشت و گفت    ینیس

 ار یرو ب هیتو بق-

 که آشپزخونه و حمام بود... یوسط دو تا اتاق رفت اتاق بغل  یکه از در چوب  مایم و افتادم دنبال ندستم دو تا ظرف برداشت تو

 رو باز کرد و گفت  ی میقد ریش

 زنن یم  خیآب گرم ندارن انگشت هات   نجایا شورمیمن م  اریتو ب-

  ی... دست هاش قرمز شده بودن از سردشسَتِتشون یهم تند تند م  مای و ن مایبه ن دادمی حرف رفتم سفره رو جمع کردم و آوردم ظرف هارو م یب

 ! ری آب ش
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 شد و با حوله دست هاش رو گرم کرد و رو به من گفت  تموم

 ؟ی ندار  اجیاحت  ی ز یهواش با تهران فرق داره چ  نجا یا  رمیبگ ی شتر یبرات لباس گرم ب رونیب رمیمن م-

 گفتم   ار یاخت یب

 !؟ ی ذار یتنها م  نجایمنو ا-

 امن برات   ستین  یبد یکه آوردمت جا  یخونه ا-

   شناسمشون ینم-

 داخل ادیکس نتونه ب چ یتا ه برمیرو با خودم م  د یتو اتاق باش کل-

 نه -

 پس؟  یچ -

 منو با خودت ببر  -

   میآدم دنباملونن دستشون بهمون برسه دوتامونم مرد   یکل  شهینم-

 تپش قلبمو برد باال   حرفش

 نکردم!  ی کار  چ یاما من که ه  دونمیتو رو نم-

 زدش دستمو گرفت تو دستش   خی ی دست ها با

 من مواظبتم -

 ی خودت منو بدبخت کرد-

 لبشو گاز گرفت   

 در رو قفل کنم   امیبرو تو اتاق ب  گهیحرف بد نزن د-

 ننه   شیپ رمیم  خوادینه نم-

 داره  به یغر  هیواسه   یادیدهات خطرات ز  نینکن ا ی خبر کار  یب-

 باال...   د یکه مال خودش بود و داده بود به من که بپوشمش رو کش ی ا ی مشک ی پالتو  قهی
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 خطرناکه    نجایا  یلباس گرم بپوش سرما-

 گرفت و رفت...    چ یرد شد، از عمو ناصر سو   ازم

چشمم حرف  من حالم خراب تر... نگاهم افتاد تو نگاه عمو ناصر که فکر کنم از    شدیو هر چقدر اون دورتر م  دمیرفتنش رو د  وانیا یباال  از

 دملو خوند 

 هست   گهید یشما امن تر از هر جا یبرا  نجایراحت باش ا  ،یخانه ا نیعمو جان شما مهمان ا-

 ممنون  -

   دمیبا خجالت پرس  نییبره که سرمو انداختم پا خواست

 کجاست؟  ستون یسرو  د یببخش-

 ...  نیی کرد به پا اشاره 

   ی کنار در ورو -

 حالت زار نگاهش کردم   با

 !؟  دهیهمونجا که سگتون خواب-

   دیخند

 نداره   ی نترس دخترم اون سگ بهت کار -

 بودم!  دهیبودن، تا حاال سگ گله ند یخونگ ی بودم سگ ها دهیکه من تاحاال د ییتموم سگ ها-

 برو  ام یمن کنارت م-

 که اشاره کرد    ی رصد بود! رفتم سمت در د 99روشون   نی خوردن زم سکیکه ر  ییاز پله ها  نییخجالت رفتم پا با

 ام شما برو    یت یت شیمن پ-

 بود!   یهاش معلوم بود و مدل کاسه ذوزنقه ا وارید یکه آجر ها  کیاتاقِک دو در  هیکه نه!  سیداخل سرو  رفتم

 !  نجایاومدم ا یرفت واسه چ  ادمیترسناک بود که تو نگاه اول  انقدر

 !رونی بزنه ب وارها یو درشت د زیر  یمار از سوراخ ها ی حت یوونیح یحشره ا هیآن احتمال داشت  هر
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  تیوضع نی شدت گرفتن ا ی نبوده تو  ریتاث ی آب و هوا هم ب  رییافتاد امروز چندم ماه! قطعا تغ  ادمیمن اونجا تلخ تر شد که   یزندگ   داستان

 ...!  یلعنت ستین هیگر قورتش دادم االن وقت   یشد ول نی اسفناک! بغضم سنگ

 شدم...   یم وونهی! داشتم دیرول دستمال کاغذ هیاز   غی! در رونیب امیو کم نور ب کیاتاق تار   نیاز ا  تونستمی نم یکنم! حت  کاری چ دونستمینم

 

   ماین

 

 به گوشم...   د یشهاب رس ی صدا

   ما؟ی الو؟ الو ن-

 بگو  -

 اومد!؟   شیبود که پ یچه داستان نیا-

 خودش!  یبدل بفرسته به جا  دیکف دستمو بو نکرده بودم که شا-

 .  میتون ینم گهی د میر یاالن نگ ره،یتو دا می رو گذاشت می تو دست دار  یو هر چ  میگرد  ی م یضربت  م یهمه جا رو دار -

 کرد   ن یتضم شه یجوره نم چیمنو خانوادت رو ه تی وگرنه امن مشیر یبگ دیشهاب با-

 دو رگه شد   ی صدا

   هیداستان ماهورا چ  دیفهم  یوقت رون یخونه انداختتم ب بابا از-

 قابل اعتماد طرف!   ی گفت یخوب بهشون م-

 بگم!   یچ  دونم یپرسن من نم یاز ماهورا م یاالن ه  مونم،ی پش یلیخ مونمیکنن! پش ی گفتم اما گوش نم-

 نگران نباش داداش اون جاش خوبه به روح  پدرم قسم من مواظبشم  -

   د ی! از اون طرفم تو ماهورا آواره امیکل خانوادم باهام چپ افتادن از اون طرفم رو دست خورد-

 االن    هیمار زخم ن یما جامون خوبه فکر گرفتن آقا باش اون مرد ع-

 ! همه جا کثافت جاسوس داره!  میباش جا مراقبت  نیتهران ا  د یایکنم بگم ب  یجرعت نم یحت-
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 خدا بزرگه   دیر ی حاال فعال از هکره اطالعات بگ-

 (  مای)ن ؟ یرعلیام-

 بله؟ -

 پسر من ناموسم دست تو امانته ها  -

   م ینی ب یکامل همو م ت یتو امن شهیمونه باالخره درست م  ینم یطور   نیکه ا شه ی، هم م یق یوقته رف ی لیداداش منو تو خ دونمیم-

 شده کل شب و روز رو بگردم...   یکنم حت  ی م داشیپ-

باش   ی تموم شد! تو هم قو  تکاریگروه جنا نیسال عمرم تو ا 4من  ییخدا اد،یدر م  مون یخستگ شهیتموم م  تی مامور  نیا یتون ی که م دونمیم-

 جماعت کنده بشه  نیا ی  شهیبذار ر 

 ح غذا پخش کنم  تموم شد امام زاده صال  ی و خوش  ینزر کردم اگه پرونده به خوب-

   شه یدرست م -

 وقت سخت نگذره بهش!  هیمواظب ماهورا باش اون لوس بار اومده -

   ستی تنها ن ششه ینه ننه پ-

 قطع کنم   دیبا-

   یخوب داشته باش  یخبرا یبعد رنگ زد ی سر   شاهللیا-

 فعال  دوارم،یام-

 رو قطع کرد و من کالفه تر شدم...   گوش

 ... مخصوصا شهاب! حاال از چشم خانوادم افتاد...! میآورد ادیز  ی ار یب بد

 از وارد شدن به بازار زنگ زدم به عمو و بعد از چند تا بوق جواب داد  قبل

 جانم عمو؟  -

 تار مو از سرش کم نشه ها   هیعمو ناصر اون امانته ها! من قول دادم -

 باش عمو جان اما...  نگران ن-
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 گفتم   دهیترس

 !؟ شدهیچ-

 به گوشم...   دی در اتاق رس یکرد و بعدش صدا سکوت

 ماهورا؟  -

 ...  ماین-

 !  دیخورد به گوشم که دلم لرز  شیگر  ی صدا

 !؟  شدهی توروخدا بگو چ-

 اومد!   شیگر  یصدا باز

 ِا! ماهورا!؟  -

 من... من...   ماین-

  ؟یتو چ -

 ..  دارم. اجیاحت  ی ز یچ هیبه -

  ؟ی دار  اج یاحت یبابا! بگو چ  دمیترس-

 کنه!   یم ه یداره که گر  یآزار دهنده ا  طیتونست به من واضح بگه! و قطعا شرا ی داشت که نم اجیاحت  زی چ هیمکث کرد!  باز

 ماهورا؟   -

 ...  ماین-

!؟نه بابا اونم االن حوصلش  یش  ینداره!لوازم آرا هیگر   نیبگه!؟لباس !؟ نه قطعا ا تونهیخواد که نم  یم یحدس بزنم چ  تونمیچرا خودم نم  یلعنت

 با هول گفتم:  هویافتادم!  لمیف هی ادی هوی!؟ خوادی م یچ  گهیخانم د هیرو نداره! 

 مشکلت خانمانست؟  -

 و بغض دار گفت   فیضع ی با صدا نبار یا

 ...  ماین-
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 کنم!    ی زن دار  یمرد عاد ه یمثل   کمیدم گرفته بود! منم باالخره تو عمرم وقت کر  خندم

   کنم یم هیرو برات ته ی دار  اجیکه احت  ییزایمن زود چ زم یجانم، نگران نباش عز -

 خجالت نکشه   نیاز ا  شتریب گهیقطع کردم تا د تند

 !  دیکش یم خ یماهورا همشونو به چهار م  یعنی! ارهی ها رو در ب یناراحت  ن یتا بتونه از دل ماهورا ا  ادی جونش در ب دیشهاب با یعنی

 شدم و درو بستم...   ادهیپ نی ماش  از

آقا بتونه از تله فرار کنه و ما بخاطر   ایلو بره و   ریآرشاو  می نبود! ماهورا قرار بود چند روز بعدش بره خونه! انتظار نداشت ینطور یبرنامه ا البته

گرفتن ما    یاونو نم  ااتفاِق اما جونمون تو خطره! و ت نیکه با ماهورا بودن بهتر   نینبود! البته اتو برنامه  نای! واقعا انجایا می فرار کن تمون ی امن

 جا جامون امن نبود!  چیه

 ها رو کردم... دیوقت تلف کردن خر  بدون 

!؟ از  دمیخر   یم ینطور یروز پوشک بچمونم هم هی شدیم یبود! چ  یکردنش! اما تجربه باحال  هیبرام سخت بود ته کمیماهورا  ازیمورد ن لهیوس

 فکر کن اون منو بخواد!   تی وضع ن یفکرم خندم گرفت با ا

رو جلو در پارک کردم و پا تند کردم سمت اتاق و با چند تا   ن یشدم و گاز دادم سمت خونه... ماش  نیو سوار ماش  دمیتا هم لباس براش خر  چند

جا به جا نشد! فقط   دی! منو هم دوارید یداده به باال  هیو پاهاش رو تک دهیخواب  وار یجه شدم بغل دتقه به در بازش کردم و رفتم داخل که متو 

 گذاشت رو چشم هاش   دست

 ها رو گذاشتم بغلش  کیپالست

 فقط صدام کن   یداشت اج یاحت  ی ز یچ رونیب رمیمن م-

 پخت و کنارش نشستم...   ی و رفتم سمت ننه که داشت نون م رونی ب رفتم

 کرد و گفت    زی تم دشی سف ی روسر  یرو با گوشه  یته استکان نک یع ننه

   ؟یمواظبش هست ستیپسرم خانمت حالش خوب ن-

 از نون تازه از تنور در اومده خوردم    کهیت هیزدم و   لبخند

 چه جورم  -

 افتادم  ی ز یچ هی ادی

 کجاست؟  یداشت  ی ننه قبلنا کرس -
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   کار؟ی چ یخوایم-

 سرده من سرما دوست ندارم   کمیخونه -

   مشیتو اتاق ناصر گذاشت -

   کنه؟ یاستفاده م-

 که! برو جمعش کن ببر اتاق خودت و عروست   ست یممدم خونه بمون ن رهینه خودش که سرکار م -

 ممنون  -

   عمو ناصر... یطبقه دوم داشت به خونه  وان یدر از ا هیخونه که  یجام بلند شدم و رفتم قسمت غرب از

 باز گفتم   یرو زدم و محمد در رو باز کرد و با رو  در

   د؟ یدار  اج یرو احت  یممد کرس -

 نه چطور مگه؟  -

 ببرمش؟   تونم یمن م-

  مشیببر  کنمیآره کمکت م-

 رو...    یو من لحاف رو برداشتم محمدم چوب کرس  میهم لحاف بزرگش رو جمع کرد  با

 جلو در برام آورد که گفتم   تا

   برمیرو خودم م  شیممنون بق -

 بهم بگو   ی من امروز خونم کار داشت-

 رو شونش   زدم

   میچاکر -

 رو تکون داد و ازم فاصله گرفت   سرش

 آروم و کم حرف شده بود   ی لیبعد از مرگ مادرش خ بچه

 باز کردم برم تو و در رو  تونم یگفت که م قهیزدم و ماهورا بعد از چند دق در
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 بره...  ادشیتوجه بودم تا خجالتش  یبهش ب اول 

 رو گذاشتم وسط اتاق و لحاف رو انداختم روش...   یکرس  

 و زدمش تو برق...  یکرس   ریرو آوردم و گذاشتم ز  یبرق ی از اتاق بخار   برگشتم

 ..  پنجره. رونی انداختم بهش که تو رخت خوابش تو خودش جمع شده بود و زل زده بود به ب نگاه

 حالت رو بهتر کنه   دیآماده کردم تا شا  یبرات کرس  م،ی حرف ها رو با هم ندار  نیناراحت نباش منو تو ا-

 زانوم جلوش نشستم   هی ینگفت! رفتم سمتش و رو  یچیه بازم

 ؟یخوب-

 نگاه کرد تو چشمهام...   آروم

 ازت متنفرم  -

 ها!    هیخطرناک زیسندروم خانم هام چ ن ی! ادمیکه ترس گفتیبهم داشت از نفرت م یتفاوت یو با ب لکسیر  یجور  هی

 رو لب...   ادیموقع م  یکه ب یبه خنده ا  لعنت

 !؟  یخند یبه حال زار من م  ی !؟ تو دار یخندیم-

 روشو چطور تحمل کنم!؟   نیخدا ا ای

 خندم بدتر شد!   المصب

 تنت گرم بشه   یکرس  ر یپاشو جاتو بندازم ز -

 کون نخورد!  ت  اما

 ! گهیپاشو د-

   خوامینم-

شکش گرفتم و کش به
ُ
 و لحاف رو انداختم روش و باطعنه گفتم   یسمت کرس   دمیاجبار از ته ت

 دلم بذارم!؟  یاالنت رو کجا ی حاال  ر ییتغ ن یتحمل کرد ا  شدیاخالقت رو نم   ینطور یهم-

 شد   زی خ می جاش ن سر
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 ولم کن برم  ی نگه دار   نجایمجبورت نکرده منو ا یکس  -

 کرد...   ی سرو کله زدن باهاش فقط حال دوتامون رو خراب م پوفففف

 بخوابم...   کمیو رفتم اتاق ننه تا  رونی اتاق اومدم ب  از

 گردنم افتاده!   ینی سنگ تی ماهورا بود! مسئول شیسرم اما فکرم پ دمیبودم! پتو رو کش دهی ساعت بود که نخواب 36 کینزد

 تو تنش!؟   وفتهیب ی ساس  یوقت عقرب هی نکنه

   یکرد چاره یح... زاده که منو ب ی بهت آقا لعنت

پودر حشره کش برداشتم و بدون در زدن وارد   هیاتاق ننه  ک یجارو خاک انداز رو برداشتم و از گنجه کوچ وانیجام بلند شدم و از کنار ا از

 اتاق شدم...  

 کنم    ی اتاق رو از حشرات پاک ساز   کمیسرت رو بکش من  ا ی رونیبرو ب  ایماهورا -

 نشست   یکرس  ی و رفت رو   دیبرق گرفته ها از جاش پر  نیع

 هست!؟   ون ی مگه تو اتاقم ح-

 باشه چون...   ییهزار پا ای ی ... ساس ی... کنه ایعقرب دیکه نه اما شا وونیح-

 شدم    شیادامه حرفمو بزنم که متوجه حالت تهاجم دمیچرخ

 ماهورا!  -

 نفرم!  من از حشرات مت-

 رو تو دستم تکون دادم  پودر

 مشکل رو حلش کنم   نیجام که ا ن یمنم ا-

 لرزون گفت  یاشاره دستش رو آورد باال و با صدا   انگشت

 و تو  دونمیحشره از دستت در بره من م  هی یعنی-

دختر پولدار خوشگل خفن   ه یدل من!؟  یتو کاسه  ی بود گذاشت یچ  نیا  ایآخه! خدا  نینطور یچشمات چرا ا ی... لعنتکردمینگاهش م ی نجور یهم

 نگاهش!  هیواسه  رهیگند اخالق که دلم م  یول

 و نگاهمو ازش گرفتم که ادامه داد دم یکش ق ینفس عم هی
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 رون یب ی ز یر یهمشونو م  ماین-

 گفتم  یشوخ  به

 اتاق راحت باشه  نیکه خانم ما تو ا رونی ب دیبر  دییخانوما بفرما ون،یآقا-

 !؟ من ماهورام یگیرا چرت مخانم ما؟؟؟ چ-

 ماهورام -

 ی کن  ی م می عصب ی خفه شو دار  ماین-

 ستادمیا

 کنم! بهتره برم  یم  زیتم  نجارو یبخاطر حرفت ناراحت شدم منو باش بخاطرت دارم ا-

 زد داد

 نم یبب زیپودر رو بر -

 ادامه بدم  دیبگو ببخش -

 بگم!؟  دی حاال بهت ببخش نجایا  یمنو به زور آورد-

 ی کن یم یادب یب ی لیسال از تو بزرگ ترم خ 5من -

 حرص گفت :  با

 بابابزرگ  د یببخش-

   ختمیکردم و پودر حشره کش ر  ز یفرش ها و روشون رو کامال تم ریلبخند کج زدم و ادامه دادم... ز  هی

 کارش تموم شد راحت باش -

   دی شد جاش رو تکوند و دوباره پهن کرد و دراز کش بلند

   زیدور تشک منم بر -

 خطرناکه  شه ینم -

   رمیمی من م رممیبم زیبر -
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 نه -

 چشم هام رفت...   ی ک  دمیاتاق خارج شدم و جارو خاک اندازه و پودر رو گذاشتم سر جاشون و رفتم سر جام واصال نفهم  از

 مدت از تنم در اومده بود    نیا ی شدم کامال سرحال بودم و خستگ دار یب ی! اما وقتدمیچند ساعت خواب دونمینم

 من ننه گفت :  دنیبا عمو از در خونش در اومدن و با د دمیکه ننه رو د  رون یو از اتاق اومدم ب وار ید یجمع کردم گذاشتم گوشه  جامو

 ننه؟   ی دیچرا تو اتاق خودتون نخواب-

 هام رو با انگشتم ماساژ دادم و گفتم   پلک

 انقدر خسته بودم همونجا خوابم برد  -

 وقته شامه من جوجه آماده کردم کباب کردنش با تو  مای ن - عمو

 چشم عمو جان  -

 سمت در اتاق ماهورا و در رو زدم و وارد شدم...  رفتم

 قرمزش شدم   یجاش تو خودش جمع شده بود! نگران رفتم سمتش که متوجه چشم ها سر

 !؟ یخوب-

 تحمل کنم   تونمی نم گهید خوامیمن مسکن م-

 بود رو زدم پشت گوشش و گفتم   ختهیرو که به هم ر   موهاش

   یدیکه خوابم برد درد کش  د یببخش-

! سخت گذشته بود  هیگر   ریز  زدیم زدمیحرف م   ی نطور یباهاش ا گهید کم یبود اگه  ی شد! لوس بود نازناز  شتر یکردم بغض تو نگاهش ب احساس

 مدت...   نیبهش ا

   ارم یاالن برات قرص م -

آب    وانیل هیمسکن برداشتم و برگشتم تو اتاق و با  ه یکردنشون  دایجعبه قرص هاش کجاست و بعد از پ دمیو از ننه پرس  رون یاتاق رفتم ب  از

 دادم دستش... 

 !  دیسر جاش و خورد و دوباره دراز کش  نشست

 !؟  یاز جات بلند بش  ی خوایماهورا! نم-
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 نه -

 چرا؟  -

 نداد   جوابمو

 بالشتش نشستم... کنار

 گرمه   شیدور آت ایجوجه کباب کنم تو هم ب خوامیم-

 هاش رو بست   چشم

 تو جام راحت ترم  -

 قصد نداشت از جاش تکون بخوره   رینخ

 به بدن   می کباب داغ بزن هی  میکه تو هم گشنته پس پاشوبر   دونمی شدم م داریمن از ظهر خوابم برده تازه ب ست؟ یگشنت ن-

 ! ستی منو تو ن  نیب یمشکالت  چیکه انگار ه  یکن یرفتار م  یجور  هی-

   ه؟ یمشکل ما چ-

 هاش رو باز کرد و نگاهم کرد   چشم

 باشم و کباب بخورم   ال یخ یب یگی اونوقت م  نجایا یکرد ری منو تو اس-

 بردم عقب و نگاهش کردم  سرمو

   ؟یها هست  یزندون  هیتو شب-

 سرش و جوابمو نداد   دی رو کش پتو

 کردم؟ با تو بد بودم؟  تتیزدم؟ اذ   بیماهورا؟ من بهت آس -

   دم یرو از سرش آروم کش پتو

   ستم؟ یمن آدم بده ن یکنم تا بفهم  کاریچ-

 منو ببر خونمون  -

   ستی فقط االن وقتش ن برم،یو م  برمتیقول دادم م-
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 سر جاش و کالفه گفت  نشست

   ؟یپس ک -

 ... دمیشا دمیفردا شا دیاالن شا دیشا-

 !؟  خورمی بد نبودنت رو! واقعا من به چه درد تو م یهات رو و حت   یخوب لیفهمم دل ی من اصال نم-

 م یحرف ها رو ول کن لباس گرم بپوش بر  نیا-

 کجا؟ -

 ش ینیانگشتم زدم رو ب با

 م یکباب بپز -

 کرد بهم... نگاه

 برداشتم و رفتم باغ پشت خونه... ل یو از اونجا وسا وانی کنارش بلند شدم و رفتم تو ا از

 که واسه نشستن گذاشته بودنش اون جا  یدرخت  یروشن کردم و نشستم رو تنه  شیآت

 چند سالم...   نیا  تیتو مامور  کردی ... اما فکرم گردش مشیزده بودم به آت زل 

با حکم ابدش اما اگه   ی گرفتنش مساو   ی سر  نی آخرش باز از دستمون فرار کرد! البته ا  یکنن ول ی روش کار م تا آدم دارن  3ساله  4پرونده رو  هی

از همه هم من    شتری ! بشهینفر شهاب خورد چون قطعا ماهورا از دستش دل خور م 3ما   نیهم ب  بیآس  نیشتر ی... بمشیر یقبل از فرار بگ  میبتون

  ی طور   نیروز ا هیکردم بتونم  یوقت فکر نم چی ه دمیرقص بالش رو د پیکه کل  یاهورا باشم. اون وقتچند روز رو با م تونمیکردم چون م دسو 

 ! ستمی رفته تو گوشت و پوست و خونم که نباشه ن یجور  هی! شیر یوقت ازم نگ هیمن شکرگذارتم فقط  یمرس   ایداشته باشمش! خدا

وقت شهاب از   هیباهاش رفتار کنم تا  خوادیکه دلم م  ی کردم اونجور  یبود اما جرات نم شمی...! پزدمیکه به خدا م ییگرفت از حرف ها خندم

 دستم ناراحت نشه 

 نجا یخوبه ا یلیخ-

 .... نهیصداش برگشتم سمتش و نگاهش کردم... صورتش از سرما قرمز شده بود، بهش اشاره کردم که کنارم بش  دن یشن با

 نی خوبه بش شیفاصله با آت نجا یا-

 ت و گفت نشس کنارم
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 !ادیبرف ب خوادیانگار م   دهیآسمون سف-

 گه یماه د ید-

 د یآه کش  هی

 شد؟ یچ-

 ست یزنده موندنم معلوم ن ایمرده   یحت-

 افته   یبرات نم یاتفاق  چی من هستم ه یکه من مردم به مرگ فکر کن تا وقت نیبعد از ا-

 نگاهم کرد قیعم

 برم خونه!؟  یکن یپس چرا ولم نم-

 ... فقط به من اعتماد کن دسی چیپ کمی-

 دیخند

 مسخرست  یلی حرفت خ ییخدا-

 رفت باال و گفتم  ابروهام

 ؟ یکه دوستت دارم چ  نیا-

 ز یرو لب هاش خشک شد و کم کم چشم هاش ر  خنده

 بهت جواب بله بدن!؟ ی که خانوادمو مجبور کن یدینکنه تو منو دزد-

 به نشونه تاسف تکون دادم که گفت  سرمو

 نزنه به سرت  ال یفکر و خ اد یمن اصال از تو خوشم نم یه-

 لبخند زدم  یطانیش

 کرده بود  کت یت کهیفعال که دور دور منه، من نبودم االن حشره ها خورده بودنت و سگه ت-

 ست یبه تو ن ی از ین امیخودم از پس خودم بر م -

 ی س ی حرفت وا یپا یتونیساعتم نم  کی  یحت-
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 تونم یم-

باغ   یو از در خارج  رون یبردمش ب  اطی رو از جاش باز کردم و از ح یت یت ری و زنج  اط یرفتم تو ح  وانیجام بلند شدم و رفتم از پله ها باال و از ا از

 وارد باغ شدم و سمت ماهورا رفتم... 

 ست یکل کل با من اصال خوب ن عاقبت

 من اسمم رو صدا زد  دنیو با د دیاز جاش پر   دیسگه رو د تا

 خونه!   واریبه د دیچند بار پارس کرد و ماهورا فقط چسب  یت یماهورا ت غ یرفتم سمتش که بخاطر ج یترمز داشتم م یب ی طور   نیهم   منم

 !؟ یآورد نو یا ی! واسه چ ماین-

 قالدش رو باز کنم  خوامیباشه تازه م  نجا یدوست داشتم ا یچیه-

 زد  غیج ماهورا 

 ی کن ینم نکارو یتو ا-

 چرا؟ -

 ! یکن ینم نکارو یتو ا ماین-

 ! ؟ یترس   یم  ی! از چ یا یاز پس خودت بر م  یمگه نگفت -

 ی کن  یتو اون سگو باز نم ماین-

 کرد  ی تکرار م یرو آورده بود باال و ه  دشیتهد انگشت

 اون سگو باز نکن   ماین-

 د یبگو ببخش -

 زد و تکرار کرد  غیج

 ی کن یاون سگو باز نم-

 اشاره کرد   یت یو به ت سادیو جلو ماهورا وا ن ییو دار محمد پسر عمو از پله ها اومد پا ریگ  همون 

 نجا یا ایب یت یت-
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 محمد...  شیو رفت پ دیرو از دست من کش   رشیهم که عاشق صاحبش بود و زنج یت یت

 برمش ی نترس من م ی ز یماهورا خانوم از چ -

 ...دی نفس راحت کش هیرو برداشت برد که ماهورا  یت  یاخم به من کرد و ت هی محمد 

 گفتم  یتفاوت ینشم با ب عیضا  ادیکه ز  نیا  واسه

 یا یخب انگار از پس خودت بر م-

 جدا شد و اومد جلو من و زبونش رو درآورد  واریسر جام نشستم که اون هم از د رفتم

 ی شد عیضا-

 قرمزش...  ی افتاده بود به زبون کوچولو  نگاهم 

 ... ستادیمن ا  یرو به رو   ش یرد تو و اون ور آترو ب زبونش

 خدا چقدر منو دوست داره  ی نی بیم-

 کردم ...   یبراندازش م قیعم

 ... دنیشروع کرد به بار  برف

 دست هاش رو گرفت سمت آسمون  ماهورا 

 برف امسال!  نی برف! اول-

 ... نمشینتونم بب  گهید م یبرگرد یوقت دمیترس  یکردم... م ی نگاهش م فقط

 اومد رو لبش   لبخند

 انگار دم صبحه!  ماین-

 تو منقل... ختم ی شده بود رو جدا کردم ر که زغال   ییجام بلند شدم چوب ها از

 شهی تر م نیبرف رفته رفته سنگ  نی ا می کباب رو آماده کن عیسر  ایب-

 ماهورا چشم هاش به آسمون بود... یمشغول کباب شدم ول من

 خوبه...  یلیداشتن خ خانواده
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 شد تو هوا... ختهیاز گلوم ر  آه هی

 و دار کباب زدن بود که شهاب بهم زنگ زد   ریهمون گ  تو

 جواب دادم   گمیبود و با دست د خیدستم رو س هی

 بله؟ -

 به گوشم   د یذوق زده و بغض دار شهاب رس ی صدا

   مشیگرفت ماین-

 هوا   دمیحرفش بهم شوک وارد کرد که سر انگشتم سوخت و پر  چنان

 واقعا! ؟ -

 لب مرز با چند تا چمدون پول و مواد کارش تمومه   مش یبخدا گرفت-

 االن کجاست؟  -

 شهر امن و امانه    دیایب دیپاش  گست،یبازداشتگاه وقت دادگاهش چند روز د-

   ونتهیکشور مد  هیداداش  ی خسته نباش -

 پرونده نیواسه ا  یچند سال عمرت رو گذاشت ی دیت کشزحم یلیتو هم خ -

 و دلچسب بود ق یرو لب هام عم ی خنده

 اما عاقبتش خوب شد   یداد ادیشهاب تاوان ز -

 صداش کم شد  تن

 االن  ن یهم یتونیاگه م  یکنم، فقط خواهرمو برگردون حت   یآره اما درستش م-

 برف تو آسمون نگاه کردم  به

 م یگردیاب زد بر مفردا که آفت خبندونهی نجا یا-

 باشه من منتظرتونم -

 پس فعال -
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 رو قطع کردم که ماهورا شاخک هاش تکون خورد   یگوش 

 شهاب!؟پرونده؟تاوان!؟  -

 وقت حرف زدن نبود   االن

 خونت   ی ر یتهران و تو هم م م یر یشد فردا م یبرنامه من اوک  چوندم،یبحث و پ-

 واقعا؟  -

 لبخند زدم   بهش

 بهت خوش گذشته   یلیمن خ ش یاالن پ-

 جمع شد   صورتش

 ی هست ییپسر پرو  یلیتو خ-

 ابروم رفت باال   هی

 پروام؟  شم یزبون تو م  ف یچون حر -

  رونیممکن آورد ب   یرو تا جا زبونش

   یست یاندازه نوک زبونمم ن-

 پوزخند سرمو تکون دادم   با

 حرف هاست   نیپررو تر از ا نیهمه روشو کم کرده بودم اما ا نیا

 نون گذاشتم تو ظرف  یال  ختم یهارو ر  کباب

 کرد   خی میپاشو بر -

 ها باز زبونش درازه! رهیازم فاصله بگ تونهیمترم نم  هیپله ها رو رفتم و اون هم بدو اومد دنبالم...  من

 بود و من قابلمه رو گذاشتم وسط سفره که گفت  دهیقبل از اومدن ما سفره رو چ  ننه

 جان برو عمو و محمد رو صدا کن  ماین-

 چشم -
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 رفت دست هاش رو بشوره و منم رفتم صداشون کردم و اومدم... ماهورا 

 رمش کنم...  کردم گ یبراش آب سرد بوده... رفتم جلو دست هاش رو گرفتم تو دستم و سع  رمیبا دهنش! بم  کنهیدست هاش رو داره ها م  دمید

   کنهی شدم داره مات نگاهم م متوجه

 چشمک زدم و گفتم   هی بهش

 دلم برات سوخت  -

 کردم...   یو من با ولع داشتم دست هاش رو تو دست هام ملس م رونی ب دیهاش دستش رو از تو دستم نکش یهاش و گنداخالق ی تموم لج باز  با

 و گفتم   نییکه عمو اومد دستش رو آوردم پا ن یهم

 سرد شد   غذا-

 ...  میسر سفره و شروع کرد می رفت ی همگ

 کرد   ی گوشت رون رو جدا م که یحساس داشت ت یلیبا وسواس و خ ماهورا 

 خنده سرمو تکون دادم و گفتم   با

 شینه ،بکش به ن ی نطور یدختر خوب ا-

 رون برداشتم و با دندونم کندمش    کهیت هیکرد بهم که  نگاه

 ها!    یستیکباب خور ن چسبِه،یم  شتریب  ینطور یا-

 کنم   یخوردن انتخاب م ی من معموال گوشت رو برا-

 !؟ی جوجه دوست ندار  یعنی-

 نگاه کرد بهم و آروم ابرو هاش رو انداخت باال   نن ینب  هیکه بق یجور  هی

 !؟  یچرا پس زودتر نگفت-

   دیبا دهن پر پرس ننه

   شده؟یچ-

 رون جوجه رو گاز زد   عیهول کرد و سر  ماهورا 
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 و خوشمزس  یعال یلی ننه خ یچیه-

 د یبراش کش  ی شتر یاز کباب خودش گذاشت تو بشقاب ماهورا و برنج ب ننه

   د یوا رفته نگاه کرد بهم و زمزمه وار ازم پرس ینفسش گرفت و با چهره   ماهورا 

 !؟  یخور یسهم منو م-

 خودش ابرو انداختم باال و لبم رو گاز گرفتم   ن یع  منم

 از رون زد...   کیگاز کوچ هیجمع شد و دوباره  چهرش

 جوجه دوست داشت!   ی همه بخوره و نه حت ن یتونست ا ی اومد دل ننه رو بشکنه نه م یدلش م نه

 گفتم   یعاد یلیخ

 بده من   هیتو اضاف  یباز بکشم و بخورم، اگه برا  خوام ی ماهورا جان من م-

 تند بشقابش رو گذاشت داخل بشقابم   ماهورا 

 همش مال تو   ایب-

 گفت   ننه

 !؟  یعروس دوست نداشت-

 از ماهورا من جواب دادم قبل

 تا من بخورم   زنهیننه ماهورا انقدر منو دوست داره که از حق خودش م-

 ...  دیصدا خند یهاش که بگاز محکم زدم و نگاه کردم تو چشم  هیکه گازش زده بود رو منم از همونجا  یرون  کهیت همون 

 ...  رهیضعف م  یدلم براش چه جور  دونستیم  قشنگ

 همه تموم بشه...  یخورد تا غذا یآبش رو م   وانیکم کم ل ماهورام 

 ... میو ظرف ها رو شست  میرو با محمد و ماهورا جمع کرد سفره
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   ارشام

 

)اگه سرنوشتش   گفتیکرد! همش هم به بابا م یم یمامان که خودزن کرده!  کارای که شهاب چ  میدرک کرد شتریاز برگشت مامان و بابا ب بعد

اما قطعا مامان هم تو   م،یحرف نزدن و فقط گفتن که ما از اول عاشق هم بود نشون یاز اتفاقات ب چوقتی( مامان و بابا ه یمثل من بشه چ 

 اتفاق...    هیاز  دهیترس یقرار گرفته بوده و م هورا مثل ما  یطیشرا

 گردهیو ماهورا بر م رن یگیاون طرف رو م   گفتیم یقابل اعتماده! ه مایکرد که ن  یتکرار م شهاب

 کرد!  یکالم داشت سکته م ه یو از همه بدتر مامان... تو  میتو استرس بود هممون 

هم بابا از خجالتش در   ریرشاو البته آ  دمشیو االن چند روزه ند رونی و دعوا انداختتش ب ی فحش کش  یبا کل دیکه بابا تا داستان رو فهم  شهابم

 ننداختتش  رون یاومد اما از خونه ب

 شد بهش فکر نکرد!    یکنم و نه م ی واسه ماهورا کار  تونستم ی لحظه کم آوردم! نه م هی بود که  نی جو خونه سنگ انقدر

 ...  رونیزدم ب یشب بود که از کالفگ  11 ساعت

 تو دستم...   رمش یخواست که بگ یرها رو م  ی ... فقط دلم دست های باز  قیداشتم نه رف یحوصله مهمون نه

 جلو درخونشون...   رفتم

 زنگ زدم... بعد از چند تا بوق جواب داد  بهش

 سالم -

   ؟یسالم چطور -

 خوبم  -

 کارت دارم  شمیپ ایجلو درتونم ب-

   ستم ی خونه ن تونمینم-

   دیاز سرم پر  برق 

 !؟ ییوقت شب کجا نیا-
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 کرد   سکوت

 !؟  ییکجا  گمیبهت م رها -

 ناراحتش شدم...   یشناختمش متوجه صدا یخوب م چون 

   دارم یبچه نگه م نجایا ،امای واسه شبانه روز  گه ید یجا هیرفتم   می از خونه شما در اومدم خونه نرفتم مستق-

 شدم   یعصب

 !؟  ی! چرا به من نگفت یکرد جایتو ب-

 رفت    لیتحل صداش

 بشه؟   یبگم که چ -

 آدرس بده -

   میخور  یمنو تو به درد هم نم  رونیمن پاتو بکش ب یآرشام توروخدا از زندگ -

 کرد   ی م می روان داشت

 !؟  ینی عالقه منو هم بب یتونی!؟ رها تو جز پوِل من ممیخور   یچون پول دارم به درد هم نم-

 ...  دیرو کش شینیب

 !؟  یکن یم  هیگر  ی دار -

 نه -

 رو فرمون   زدم

 چرا صدات ناراحته!؟   یکن  یم  می عصب ی رها دار -

 کرد!؟  ی م هیکرد... داشت گر  سکوت

 تر شدم   کالفه

 خونتون تا از بابات بپرسم   رمیاالن م  نی هم ای ییو کجا شدهیچ یگی م ای-

 نه آرشام...  -
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 !؟ یکه بدتر منو آزار بد یزنیصدام م  هیبا گر  یلعنت-

 امروز...  -

    اول آدرس بده-

 ونک...   ایب-

 و گاز دادم...   گمیدستم بود دنده رو عوض کردم با دست د ی که گوش  ی جور  همون 

   ؟یامروز چ -

 ... اد یکرد... منم زنگ زدم به زنش که ب ی م تمیزنش خونه نبود اومد خونه...داشت با حرف هاش و کارهاش اذ ی امروز پدر بچه وقت-

 بغضش شکست...  دوباره

 کرد   یدختره داشت منو از راه به در م نی! اما تا شوهرش گفت: اکنهیاومد،گفتم االن با شوهرش برخورد مزنش -

کار کرده بودم رو  شش یکه پ یهفته ا 1حقوق   دمی بزنمش اما ترس تونستمی ... منم مدیشروع کرد به دعوا با من! منو زد موهامو کش زِنه

   دم یگفت پولتو نم رونی از خونه پرتم کرد ب  دیموهامو کش رمینده...گفتم پوملو بده من م 

  دیبغضش ترک دوباره

 خراب بود حرف هاش حال بدمو بدتر کرد...   حالم

   ؟ییاالن کجا-

 کنن   ی در رو باز نم زنمیباهاشون حرف بزنم زنگ م رونیب ان یجلو در خونه منتظرم ب-

 تر بگو   قیآدرس رو دق-

طبقه که با المپ    5ساختمون نشسته بود، نگاه کردم به ساختمون  یکه رو پله  دمشید ی تر گفت و باالخره از فاصله چند متر  قیرو دق آدرس

 اومد   ی فاخرتر به چشم م ییو طال دیسف  یها

 رو پارک کردم و رفتم سمتش و دستش رو گرفتم و بلندش کردم   ن یماش

 رها؟   یخوب-

 تکون داد   دیینشونه تا به ونشیگر   یرو با اون چشم ها سرش

  دمیو با آرامش پرس دمیآه کش  هی
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   نن؟ ی شیطبقه چندم م-

 گرفت    دهیرو ترس بازوم

   م یآرشام توروخدا ولش کن بر -

   ن یفقط خواستم بدونم طبقه چندمن هم زمینه عز -

 طبقه دوم، اون پنجره که پرده قرمز داره مال اون هاست  -

گشتم    یمناسب م  زی چ هیبا چشم هام تو باغچه جلو در ساختمون داشتم دنبال  یول  میساختمون جدا شد یتکون دادم و با هم از ورود سرمو

 که باالخره خورد به چشمم... 

   ه؟یچ  شون یلیرها فام-

   یافخم-

 و در رو بستم و قفل کردم....   نیرو نشوندم تو ماش   رها

زنه از پنجره نگاه کردن به من و    هیمرد و  هی  نییپا خت یهاش ر  شه یزدم کل ش یعال ی ر ینشونه گ  هیآجر رو برداشتم و با   کهیداخل باغچه ت از

 امد...   رون یها هم سرشون ب هیهمسا ه یبعد از اون بق

 داد زد :  مرد

 !؟ینروا ی کن  یم کاریچ-

 که تو صدام داشتم داد زدم   یتموم جون با

نباشه! به   هیکن ، تا چشمت دنبال ناموس بق غهی دوم مردک پول هاتو جمع کن برو زن ص یطبقه   3واحد  یافخم  ی؟آقایخور  یپول مردمو م-

آبرو شرفت رو   نجا یا  امیباشه باز م هیس بقچشمت دنبال نامو  گهیبار د هیخونه تا خودش بچه رو نگه داره، اگه  ادیاون زنتم بگو صبح ها زود ب

   دیها مواظب باش هیهمسا یآ  رم،ب یم

 آخرمو بلند تر زدم   داد

 مرد ناموس دزده، شرف نداره آبرو نداره ناموس نداره...   نیا-

 شدم و گاز دادم و از اون محل دور شدم...    نی حرفم تموم شد سوار ماش تا

 کنه!   ی رها مات داره نگاهم م دمیکردم که د شتر یب یو تمرکزم واسه رانندگ  دم ینفس راحت کش هی
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 ه؟ یچ-

 دیخند

 ! یا وونهیتو د-

 کردم!؟   یم  یا  گهیکار د ی به عشق من چشم داشته انتظار دار -

 !  یخب تو آبروشو کال برد-

 حقشه  -

 بود یدنده که خال ریرو پرت کردم ز   یتومن زدم به حساب رها و گوش  3اشتم و رو برد میگوش

 یزنیتو خونه حرفم نم  ی نیش یم  ندت،یتومن واسه دو هفته آ 2هفته ات  کی تومن حقوق  1تومن زدم به حسابت  3-

 کرد   یحرف نگاهم م یب

 کار رو نکن؟  ن یا گهی!؟ مگه نگفتم دیبود کرد ی چه کار -

 زدم رو فرمون و داد زدم   یعصب

   ؟یکرد نکارو یو خود سر ا یبه من نگفت  یچ   یواسه کار!؟برا ی بر  گهید یما جا  یبه جز خونه  ی دهنتو ببند! مگه من بهت نگفتم حق ندار -

 داد زد   اونم

 کنم    یم کار ینداره که من چ یربط  چیبه تو ه-

  ادیدو تومن در ب نیکن و غذا بپز تا عوض ا ز یهفته بمون و خونه تم  نه؟ برو خونه من دو گهید ی ار یپول درب ی کار کن یخوایتو م-

  ؟ی فهم یتو واسه کار نمذارم چرا نم یهزار بار جواب دادم من پامو خونه  ی حرف زد نیهزار بار ا-

   ستم؟یتو ن  شیهمه هم پ ن یکردنت باشه؟ ا یتا دنبال دست مال یخونه هر کثافت  ی که بر   یایخونه من نم -

 بغض کرد   دوباره

 ن ییآدم ها ن یدونستم اونا همچ ینکن من نم تم یآرشام اذ-

حرف رو بزنم!؟  نیبار ا کی به جاش باهام بخواب!؟ رها شد من  دمیبار شد بهت بگم پول م کی همه سال   نیا ؟یدونی منو هم نم ؟یمنو چ -

 ها! ؟ !؟یکن  ی دوست ندارم بخاطر پول هر کار  یتو!؟ چطور بگم بفهم یهست  یدنبال چ 
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 نگفت اما من پر بودم خستم کرده بود یچیداد به پنجره و ه هیسرش رو تک رها

دل منو   یدونی رو از من بهتر م گهید یمردا  یجور  نیا  یوقت ی شکن  یواسه کار غرور منو م ه یبق یتو خونه  ی ر ی م ی وقت یدی منو آزار م ی رها دار -

 ی شکن یم

اما از غرور من که جلوت   یگی بکنم، از غرورت م می زندگ ی ها ی ها و ندار   یتو رو وارد تموم بدبخت  خوامیمن نم  یآرشام تو فقط دوست من-

 ! یگی بشکنه نم دیبخاطر پولت با

 منطق رها... یغرور ب نیاز دست ا امان 

 کن خودم برم ادمیپ ایببرم خونه -

 ابروم رفت باال  هی

 ولت کنم؟  نجایوقت شب ا نیا-

 ی ست یافته ن یه برام مک یآره ،تو مسئول اتفاقات-

 با حرص تکون دادم  سرمو

 ی ر یرو مخم م یلیرها خ -

 رو گرفتم جلوش دمیتهد انگشت

 یانجام بد  یا  گهیکار د ی و داروخونه حق ندار  شگاهیکنم به جز آرا  یباهات برخورد م یبار گوش ند  ن یا م یگیم  یدارم حرفم رو جد -

 !؟ ی دار  کاریتو چ-

 ندازم یم  ی چه شر  نیمن حرفمو زدم گوش نکن بب گهید-

 دارم   ی شگر یمدرک ساده آرا هیبلدم فقط  یرو تجرب یکنن من که همه چ   یکه مدرک نداشته باشه رو قبول نم یکس   گهیها د  شگاهیآرا-

 ؟ی ر یاز کجا بگ  یتونیمدرک رو م نیبهتر -

مدرک    هیمنو که  یکس   گهیمهم کار کردن د یو با چهره ها گست ید یادارن معموال مدارکشون واسه کشوره ی شتر یب ی ها ی که مشتر   ییاون ها-

 خواد ی رو نم  هی میساده دارم و کارام قد

 و دارو بابا و مدرسه نوا رو بدم!  یزندگ   نیکه اونم انقدر درآمد نداره که بتونم خرج ا دمی کاشت انجام م فقط

 تکون دادم دیتائ یبه نشونه   سرمو
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   ی ر یبگ ی مدرک بهتر  یتونیم  یک  شیمدرک کدوم کشور ها پ نی بب ری آمار بگ-

   یتا به سود برس   یپول خرج کن یکل دیکار و رشته با نی داره آمار گرفتن تو ا دهیچه فا-

   ری تو آمار بگ-

 باشه  -

   دمیسوال که ذهنمو مشغول کرده بود رو پرس هی

   کمکت؟  امیب یزدیتو خودت بهم زنگ نم ومدمیاگه من نم   یعنیرها؟ -

 شد بهت زنگ بزنم   یدستم رو شمارت بود اما...اما روم نم-

   م؟ی حرف هارو دار  نیمنو تو ا-

   ونمیبه تو مد یلیآرشام من خ-

 کنه...   یرو جبران م نتید نی اخالقت رو خوب کن هم  کمی-

 حال و هوامون عوض بشه...  کمیتا  عتیپل طب میلبخند زد و با هم رفت  بهم

 به قدم زدن رو پل...   میرو گرفتم تو دستم و شروع کرد دستش

 و نگاه انداخت به تهران غرق در نور....   ستادیا

 قشنگه   یلیخ-

 دادم به نرده ها و نگاه کردم به صورت قشنگش...   مویتک

 نه به اندازه تو  -

 رو هول داد عقب...  م یشونی د رو پاز موهام که اومده بو   کهیت هیرو آورد جلو  دستش

 مثل من؟    یکیبه  ی چرا دل داد ییجذاب و تو دل برو  یلیتو خ -

 مگه تو چته؟  -

   دیکش قیآه عم  هی

 کس...    یب ریفق-
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 حرفش رو من گفتم   ادامه 

 کن و...  وونهیزحمت کش، مهربون ،خوشگل، آدم د شرو،یمغرور، محکم، تالشگر، پ-

   دیخند

 باالتر اونجا فضا قشنگ تره   میبر  ا یب میاصال واسه هم نوشابه باز نکن ایب-

 از ماهورا چه خبر؟    یراست -

 رو   شیبق دونهی حالش خوبه جاش امنه! اما خدا م گهیشهاب م -

 کرد   یشهاب واقعا کار بد-

   کنه یو حاملو خراب م میبهتره درباره شهاب حرف نزن ال یخیب-

 تو چشمام نگاه کرد...   ی و البته مظلوم و نازناز  یطوالن  قیعم

   ؟ی خر یواسم پشمک م-

  یخودت بد دیپولشو با-

 رو برام درآورد گفت   زبونش

   دمی من فقط سهم خودمو م-

 رو محکم تر فشار دادم و گفتم   دستش

 !  یفقط سهم خودت رو داد شه ی! همیبار نشد منو مهمون کن  ک ی! یس یخس  یلیرها تو خ -

 هست  که  نی هم-

 ها  کنن یکه شوهراشون رو چند ساله پولدار م  ی هست ییازاون زنا-

 خندش لب هام به خنده باز شد...  ی منم به هوا دیخند

 و و اون برام شعر از حافظ خوند... می گرفت ی هم سلف با

هوا بغل    یواسه ب رهیاز پول! کال خاص بود! انقدر که دلم ضعف م ی هم فرار  سی! هم خس یهم منطق یبود! هم احساسات فیتن حر  همه

 کردنش... 
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بار خواست   هیتا کمرش بود!  شیکه بافته بودتش باز بلند  نیبافته شدش به دستم خورد... با ا یگذاشتم دور کمرش که موها دستمو

 ول بدم تا بتونم خواسته هام دربارش نگه دارم...پ دیو گفتم بذار تو سرت بمونه! هه فقط با دمیباز خودم ازش خر  نمیبفروشتش ا

 د یرو گرفتم تو دستم که سرش چرخ  موهاش

 طلبکارانه گفتم   منم

 !دمشی!؟ ماِل خودمه خر هیچ-

 رو ازم گرفت اما من موهاش رو ول نکردم نگاهش

 ...دیو چشم هاش رو مال دی کش از یخم هی

 وغ بود! شل ی لیخستم بچه خ یلیخونه؟ خ یمنو برسون  شهی آرشام م-

 تونستم از مشکالتش کم کنم! یحرفش دلم گرفت... حساب من پر بود اونوقت نم از

 نگاهش کردم یدل خور  با

 شم یم  ریازت دلگ ی کار رو انتخاب کن نیاگه باز ا-

 پوزخند زد و با طعنه گفت هی اونم

 واسه تنوع؟  دیجد یدنبال دخترا ی ر یکه م  ی بار  7 نیمثل ا-

 دمی رو کش  موهاش

 اما آخرش باز ور دل خودتم -

 ی افتیمن م ادیآخرش  یزن  یدور هاتو م-

 !یدون یقدرمو نم یوقت-

   یش  ی متوجه همه رفتارها م ی درک کن نو یکه قدرت رو بدونم هر موقع ا ستم یقدت ن-

 د یکش  ازهیخم دوباره

 سم ی تونم وا یآرشام واقعا رو پام نم-

 نه یسنگ  ی لیخوابم خ ی باز گفت هی ادمهی-
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 ی لیآره خ -

 اومد رو لبم  یطانیلبخند ش  هی

 تو بخواب  یاوک -

 شد  ز یهاش ر  چشم

 بخوابا!  ی گفت یجور  هی-

 و شونه هام رو انداختم باال   ن یسمت ماش میافتاد راه

 خب نخواب! -

 غرق در خوابش... یکه نگاهم افتاد به چهره   میاول رو رد نکرده بود چ یو هنوز پ میشد نیماش   سوار

 گرفتم... شیکه نظرشو بپرسم راه خونمو پ  نی و لبم... بدون البخند اومد ر  هی

همه سال    نیچرا! اما آنقدر خانم بود که تو ا دیپرس ی نم یرفت کس   یهفته هم خونه نم  کیبودکه آزاد و خود مختار بود اگه  نیرها ا یخوب

 محکم و قاطع بود... ی آزاد  نیبودم پاشو کج بذاره! تو ع  دهیند

بخاطر   یواحد آپارتمان داده بود بهم ول هیاول بابا  یعن یسر و صدا قرار داشت،  یمحل آروم و ب هیخونِه دوبلکس بودکه تو  هیخودم  خونه

 جا رو بخرم ن یها به مشکل خوردم و مجبور شدم پول بذارم روش ا هیبردم خونه با همسا یکه با خودم م ییهامو دخترا ی باز  قیرف

 پارکش کردم ید در ورو  کیو نزد اطی تو ح رفتم

نشه... رفتم در سمتش رو باز کردم و آروم جاش دادم تو بغلم و راه افتادم سمت   دار یکردم که رها ب یسرو صدا کارهامو م یآروم و ب یلیخ

 وقت شب ازش جدا بشم و بذارمش خونش بخوابه!  نیخونه... دوست نداشتم ا

 م و آروم تو تخت خوابوندمش ...به اتاق دمیکردم و باالخره رس یصدا در ها رو باز م یب

 روتو کمد گذاشتم   فشی ها و جوراب هاش رو از پاش درآوردم و ک کفش

  یحلقه ا  ن یتاپ آست هیشلوارک و  ه یکنه اما من   ینم تشیاذ دن یخواب رونی دونستم با لباس ب یبود که م دهیسخت خواب طیتو شرا انقدر

 ... دمیو کنارش دراز کش دمیپوش

 دستش رو  تو دستم گرفتم.  آروم

 بود...  یدست هاش واسه به خواب رفتنم کاف  نیچرا هم  دونم ی! واقعا نمدونمیزدنش هم نبودم! نم دیدنبال د  یرابطه باهاش نبودم، حت  دنبال
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 دی چی که صداش  تو گوشم پ دمیبا درد تو بازوم از خواب پر  صبح

 جا!؟   نی ا ی آورد ی چوندیمنو پ یعوض -

 دمی کش رون یش  باز دست بازومو

 ! یخرس افتاده بود نی بردمت!؟ع یوقت بود کجا م ریگوشتمو چته!؟ د یکند-

 سرمو نگاهش کردم...   ری... دستمو گذاشتم ز کرد یبهم نگاه م یو عصب  ناراحت

   ت یقربون اون اخالق وحش-

 اخم روشو ازم گرفت و شروع کرد به بافت موهاشو باز کردن   با

 آهسته تر بخند... شه یمو بلند باد عاشقت م  ی موهاتو وا نکن بانو -

 با اخم نگاهم کرد   دوباره

 هاپو نشو فقط دستتت تو دستم بود...  -

 ادامه دادم    طون یش

 خرس تنبل!   ید یفهم یکرد نم ی م دایهم پ خی البته اگه کار ب-

 حساسم بود ناخودآگاه دوتا دستم رفت سمتش...    یجا ک یبه رون پام، اما چون نزد دیمشت شدش رو کوب دست

 ! یخواجم کن یاشتباه نزن یه یه-

 بهم    دینه گذاشت نه برداشت ر  اونم

 شه یکه بس م  ینترس آنقدر تا االن ساخت-

   دمیگافا نم  نیبچه من کار بلدم از ا-

 ...  دیدن مو هاش رفت جلو کنسول و شونه رو برداشت و  تو موهاش کشاز باز کر  بعد

 سراغ من!   یا یبعد آخرم م یتا دوست دختر داشت  200 یبار با من کات کرد 7-

 که!   ی دار  یخوب نگهم نم-

 خونت؟   ی ار یم یچونیپ یم  یطور  ن یدخترام ا هیبق-
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 گرفت   خندم

 برن خونشون   ی منو م چوننی پ ینه اونا م-

 گفت   یرو چرخوند و جد  سرش

 !  یکن  یمن سو استفاده م  نیآخرت باشه از خواب سنگ  یآرشام دفعه -

 سوخت!   یجام نم هیکردم  یکاش حداقل سو استفاده م-

 کندم   یکلتو م-

 !؟ یگرفت  ی م هید یرفت  یباز م هیچ-

 رو هم فشار داد... چرا بغض کرد!؟  ه یهاش رو واسه چند ثان چشم

 هوا موهاش رو با کش سرش بست و شالش رو انداخت رو سرش   یب

 کجاست؟   فم یک-

 !؟  یکرد یچته!؟ چرا قاط-

 زد...   رون یو کفشش رو برداشت و از اتاقم  ب  فش یکمد هام رو باز کرد ک همه

 رفت!    دیمن در رو محکم به هم کوب دنیخوردم از کارش! افتادم دنبالش اما قبل از رس جا

 نگفتم!   ی ز یکه چ من

! دادی جواب نم دادمیم امی داشت! پ یبر نم زدمینکردم! زنگ م داش یشد و پ رید یل یخ ارمیرو درب  نیبه خودم بجنبم و لباس عوض کنم و ماش  تا

 و حرکت کردم... نیگاز دادم به ماش  ی !؟ عصبرهیکنه م  یمنو ول م  یطور   نیکه باهام داره!؟ فکر کرده چه خبره ا  ِی چه رفتار 

 خورد...! ی کردم اما به چشمم نم یها رو نگاه م  ابون ی خ همه

 ی خستم کرد گهیآخر! د ی کن  یم یتو منو روان ی! لعنتدادی جواب نم دادمیم  امیداشت! پ یبر نم زدمیم  زنگ

 دادم امیبهش پ تیصبانع با

 کشم  یدورتو خط م  شه یبار واسه هم  نی ا ا ی یدیاالن جواب م   نیهم  ای-

 دادم ام ینشد! دوباره پ ی خبر  اما
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 بهت گفتم !؟  ی! مگه چ یخستم کرد یشورشو درآورد گهیآخره د یدفعه  گهیدفعه د نیرها ا-

 دادم امیپ دوباره

 شه یتموم م  نمون یب یهمه چ  ا ی یدیجواب م  ای-

 تند بازش کردم...  امیپ ی جواب بده که با صدا نویا گهیبودم د منتظر

 ! یتومن انتقال وجه!! لعنت دو

 کوبوندم شهیرو به ش ی شد که گوش  یچ  دمیآمپر سوزوندم که اصال نفهم چنان

 که کار کرده رو برداشته!؟ کثافت! نا خواسته داد زدم  یتومن هفته ا هیتومن زده به کارتم و  دو

 کثافت   یکن  یم وونمید ی دار -

 تونستم باز کنم!  یگرفتم که چشم هام رو نم یسردرد هی

 ... دمیکش ق ینفس عم هی

 ...ی برام لعنت یتموم شد شهیواسه هم  ی! تموم شد ارمی من از سگ کمترم اگه باز اسم تو رو ب یعنی

 ..شدمیم  یافتادم عصب یم ادشیکردم آروم باشم اما  یم یسع 

   ی کن یم  دا یرو احمق تر از من پ  یک  آخه

 ...!ی!؟ ک سهیپات وا یطور  ن یا که

 

 

 

 ماهورا 

 

 ..می نشست یکرس   ریز  ی نفر  3از جمع کردن آشپزخونه، محمدم با ما اومد تو اتاق و  بعد

 طرف محمد برگشتم و گفتم  به
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 ان یب ی گفتیبه عمو و ننه هم م-

 خوابن یاون ها شبا زود م -محمد 

 کم از من نشسته بود رو به محمد گفت    یکه تو فاصله  ماین

 حال و هوات عوض بشه   کم یبرمت تهران  یم  نجایا امیم  گهیمدت د هی-

 برم.   نجا یدانشگاه تو تهران قبول بشم و مثل تو از ا خوامیم-

 هام تکون خورد   شاخک

 !؟ یکرد  یم  یزندگ   نجایتو قبال ا ماین-

 چوند ی بحث رو پ مای ن اما

 کنم  آماده  ییچا رمیمن م-

 اتاق خارج شد که محمد گفت    از

   دیآی به هم م ی لیخ مایما شد، شما و ن یبا خانومش اومد باعث خوشحال هویکه  نیا  نجایبود ا ومده ین مای وقت بود که ن یلیخ-

 ...  رمیم  نجایگرفتم باور مثبت و قشنگش رو خراب نکنم باالخره که من از ا م یزدم و تصم  لبخند

   دمی پرس دیمحمد با ترد  از

 کرد!؟   ی م یزندگ   نجایا مایمگه ن-

 و آقا جون   زیعز   شیبود بعد که راه مدرسه براش سخت شد رفت تهران پ نجایبچه بودم ا یلیکه من خ یآره وقت -

 دو نفر؟   نیهستن ا یک -

 ش جمع شد و با غصه گفت  چهر  محمد 

 مادر و پدر مامانم -

 مامانت چرا فوت کرد؟  -

 بود سرطان داشت   ضیمر -

 بغض گنده نشست تو گلوم...  هیافتادم... ایبرد ادی
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 از دست دادم    زیمنم عز   زمیکنم عز  ی درکت م-

 نتونستم بغضمو نگه دارم اشک هام روون شد...   اما

 کرد   یگرد نگاهم م  یبا چشم ها  محمد 

 قصد نداشتم ناراحتت کنم!   د یببخش-

 لبخند زدم و اشک رو گونه هامو پاک کردم...  فقط

 بحث رو عوض کرد!؟  دمیچرا تا درباره گذشته پرس  ،یگفت  ی م مای از ن  یاشکال نداره، داشت -

 مکث کرد و گفت   یهم کم  محمد 

 بگم!   ی ز یدوست نداشته باشه من چ دیشا-

 قرار داد...   یکرس    یرو رو  ییدر رو باز کرد و بعد از بستن در چا ما یلحظه ن همون 

 !  شهیتر شده داره کوالک م دیبرف شد-

 ذوق گفتم :  با

   رون؟ی ب میبر  شه یرو م  ییهوا نی دوست دارم همچ یلی من خ-

 با تعجب بهم نگاه کرد   ماین

 !؟ یشد وونهید-

 کردم بهش و رو به محمد گفتم    اخم

   میر یمنو محمد م ایتو ن-

 هم مثل اون تعجب کرد و گفت   محمد 

 بوران!   نیتو ا-

 گفت   مای شد و به دوتاشونم با اخم نگاه کردم که نگرفته   حالم

   ی سرسره باز  میر یبرف که افتاد م یباش  یاگه دختر خوب-

 کرد   دییهم تا محمد 
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 من هستم   هیعال-

   ؟یک  یعنی-

 نشست   یکرس   ریاومد کنار من ز  ماین

   می کن ی برف باز  دیامشب با می افت  یفردا اول صبح راه م-

 ! ادیبند ن دیشا-محمد 

 م یر یاشکال نداره تو کوالک م -

هاش هم فقط    تیاذ یکرد! حت  ی نه ولم م دادی! نه بد بود نه خوب! نه آزارم مهیجور  هیلبخند دلچسب زد!  هیبه آخر حرف به من  دیتا رس ماین

 بود افتادم.... دهیکه برام خر  ییها ل یامروز صبح اون وسا  ادی یمواظبم بود! وا شتریب ی کنم! حت  یم تیکه من اذ هیوقت

ل مشمی م یکنه که با اونا چطور  ی رفت... االن حتما داره تو فکرش تجسم م آبروم
ُ
 ...  دادی گرفتم کار دستم م ی! عه کثافت ش

 به گوشم   دی ... از فکرم خنده اومد رو لبم که صداش رسرهینخم از من بگ هیچه برسه  رهیغش و ضعف م شیطور  ن یهم

   ؟ یخند ی م طون یش یطور  نیکه ا  یکن یفکر م یبه چ -

   دمی که محمد نفهمه پرس  یکه ذهنم رو مشغول کرده بود رو آروم جور  یهمون خنده رو لبم نگاهش کردم و سوال با

 !؟  ی ر یها رو بگ ل یاون وسا  ی چطور روت شد بر -

 واسه اون...  ت یطونکیش ی خنده ها-

 دم گوشم و ادامه داد   رفت

 که با وسواس انتخاب کردم!؟   هییواسه اون کوچولو قرمزه ها-

 زده اسمش رو صدا زدم   رتیشد پس! ح یخندم چرا جمع نم یهام گرد شد! لعنت چشم

 !  ماین-

 روشو کرد به محمد گفت   هوی

 نه  ایبرف کمتر شده   نیمحمد برو بب -

 که به زحمت جلوش رو گرفته بود از جاش بلند شد   ی هم با خنده ا محمد 
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 برف نمونن!   ریمن برم نخودها رو جمع کنم ز -

 !  رونیرو برداشت و از اتاق رفت ب شییچا

  دمیبرق گرفته ها پر  نیپام که ع  یهم تا من بجنبم از لحاف دستش رو برد گذاشت رو  یعوض   یماین

 نگاهش کردم  خندم جمع شد و با اخم  ی سر  نیا

 دستت رو جمع کن  -

 کرد  یبهم نگاه م  م یاون با اون لبخند کج رو لبش مستق   اما

 تو دهنتا!   زنمیم  امیم  ماین-

 رو تکون داد   سرش

 ! یرو باز کرد یخودت سر شوخ -

 ! گهید یطور   نی! نکن ایشوخ   یگیخودت م-

 با کف دستش زد پشتم و گفت   ماین

 حواست باشه    شه یم  یجد هوی یشوخ  یشوخ -

 قدم رفتم عقب  هیزدم به کمرم و  دستمو

 !؟  یکن  یم دیمنو تهد ی دار -

 پک دار...   کسیپسر س ه ی ادیکنم تو بدت ب یواسه ترسوندنه، فکر نم  دیتهد-

 حرفش رو ادامه بده   نذاشتم 

 ادامه نده! -

 کرد... ینگاهم م یتر شد و همون طور  قی عم خندش

 ! دمیکه امروز برات خر  ییاون لباس ها  دنیون احتمال داره هر آن تحملم تموم بشه واسه دمواظب خودت باش چ یلی ماهورا خ-

   نجایا انیکشم که عالم و آدم ب یم یغ یج هیمواظب باش چون   یلیتو هم خ -

 ...  رونیو نفسش رو داد ب دیکش قیآه عم  هی
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 رو بخور سرد شد...    تییچا نی بش ایکه دوستت دارم! ب فیح-

 !  نهیما بش  شیمحمد دوست داشت پ-

 هات رو جواب بدم که!   یطون یش تونمیباشه نم نجایاون ا-

 رو عوض کردم   بحث

 خونه؟   رمیواقعا من فردا م-

 خورد   شییقلوپ از چا هی ماین

   شهیدلم برات تنگ م -

 رقصم    یم یروز تموم عرب هی یاما من از خوشحال-

 چشم هام...   نگاه کرد تو قیعم

 هم مثل رقص بالته!؟  تی رقص عرب-

   دمیمسخرم کنه با اخم پرس  خوادی کردم م فکر

 منظور؟ -

 ! ادی از آب در م یروان گردان  یلی خ زی چ هی یکه تجسمت تو لباس عرب یرقص  یانقدر قشنگ م-

 رو به روش نشستم    یور کرس   نیچشم و ابرو براش اومدم و ا هیخوشم اومد و  فشیتعر  از

   ؟ ی برف باز  میر یم  یک -

  م؟یبر  ییدوتا می چونیمحمد رو بپ -

 نه گناه داره -

 رهیآروم بگ کمیرو بخور تا برف   تییفعال چا ایباشه پس ب-

 حکم فرما بود... نمون یب یسکوت طوالن هی شدم و  ییچا دنینوش مشغول 

 ار حرفش واسه برگردوندن من راست باشه... ب نیا  دوارمی بهش نداشتم اما ام یکرد حس بد  ینم تمیاذ  چون 

 کنه...  یتر شد... انقدر که حواسم نبود مدت هاست داره بهم نگاه م یتر و طوالن یطوالن  سکوت
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 رو بسپاره به حافظش...  ییها زی چ هیکه ذهنت   ی فرصت هیسکوت قشنگه   - ماین

 ؟یمثال چ -

 رو بهم زد  شیشگ یلبخند هم همون 

 کردنت...ماهورا ؟  تیمثال اذ ای... یست ین شم یپ گهیتو که از فردا د یمثال چهره  -

 بله؟-

 سوال بپرسم؟  هی-

 بگو-

 تو چشم هام نگاه کرد  قیعم

 ؟ یدیبهم م  یچه جواب  تیخواستگار  امی اگه ب-

 !دیمثل بمب ترک  خندم

 !؟یخرج منو بد یتونیتو اصال م -

 بتونم خرجت رو بدم؟ دیواسه داشتن تو فقط با یعنی-

 بدم  یحیبهت توض شیدرباره بق  ست ین از ین گهید یکن  نی تام  ینتون نویا ی وقت نهیا  شیاول-

 واسه ازدواج نکردن؟  یچرا انقدر سرسخت -

 تفاوت جواب بدم  یکردم ب یو سع  دمیآه کش  هی

 دوست دارم  ارو یچون هنوز برد-

 ! ستین یوقت-

 قبول کنم  تونمی رو نم گهید یکی-

 گفتم :  دیترد یلحظه ا ینگاه کردم تو چشم هاش و بدون حت یجد

  یبه من فکر کن  ی من قصد ازدواج ندارم و تو رو هم دوست ندارم، اگه بخوا دم،ی! اما جواب سوالت رو م دونمینم یچیمن از تو ه مای ن نیبب-

 مونه یکاله م یسر خودت ب
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 رو خوند... ی ر یان خواجه اماز آهنگ احس   کهیت هیلبخند کج زد و برام  هی

 آرزو کرد   شهیکه نم  ا،یهست تو دن زایچ ی لیدرد، خ تی نها یعنی ن یتو رو آرزو نکردم، ا-

 ی ش یکه حرف هام رو متوجه م یمرس  -

 دیخند

 کنار اومدن باهاش سخته! ست،ین ی متوجه شدنش کار سخت-

 رهیم  ادتیمنو   میاز هم جدا بش   یکه عاشقم شد  یکنیفکر م ینطور یا یدیتو چند روزه منو د-

 شد و سرش رو تکون داد...   شتریب خندش

 !؟هیچ-

 کردم! ی بره فکر م ادمیکه دوست داشتنت از  ن یداشتم به ا-

 ی مرس   یهست یآدم با فهم و شعور  یلیخ-

 اشاره انگشتم سمتش اضافه کردم  با

   ی فهم و شعور  یهم ب یمزاحمم بش   نیتازه اگه بعد از ا-

 شم؟ ی فهم و شعور م یاگه بگم دوست دارم هم ب -

 حرفش تکون دادم که گفت  د ییبه نشونه تا سرمو

 کنم خانم راد یفهم و شعورتون رو قبول م ی هنجارها-

 ... دیدراز کش یکرس   ریو ز  نیو بالشت رو انداخت زم  د یکش ق ینفس عم هی

!  هی! چهی ک ستی معلوم ن چ یاز اون پسرا! ه گهید ی کی نمیاما احساس کردم از حرف هام ناراحت شد! خب بشه! به من چه! ا گهینبود د دمید تو

 من مال توام! از فکر خودم خندم گرفت! زم یعز  ایب ا یکنه! انتظار داره منم بگم ب یم ی ! اونوقت از من خاستگار هیاصل و نصبش چ

 ... ماین ی هم راستا ی ور کرس  نیا قای... دقدمیتو جام دراز کش  منم

 هوا خوابم برد... ینداشتم!انقدر که ب ی بود اما اصال از بودن کنارش ترس  بیغر  بی عج  ی  بهیپسر غر  هیکه  نیا با

 دمیبا صداش از خواب پر  صبح
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 شه یم  رید می ماهورا پاشو تا صبحونه بخور -

 به خودم دادم و  سر جام. نشستم   یو قوس  کش

 خونمون!؟  ی بر ی م ی منو دار  یعنی

 شه؟ یدلت برام تنگ م  هیچ-

 دمی کش ازه یخم هی

 تهران!؟   میگرد ی حاال چطور بر م ال، یخوش خ-

 تو صندوق   ندازمی م بندمیو پاتو م دست

 کردم...  یزده نگاهش م رتیهام کامل باز شدن و ح  چشم

   دیخند

 شوندارم، پاشو پاشو آماده   نیمن ماش  م، یر یبا اتوبوس م-

 شدم و خواستم از اتاق خارج بشم که دستمو گرفت   بلند

 لباس گرم بپوش!  -

   ستیسردم ن-

 پشت در پالتوش رو برداشت   ِی چوب لباس  یرو   از

 بپوش برو  -

  یلیکرد خ یکم آبشون م و دست نخورده شدم که آفتاب داشت کم  دیسف یو از اتاق خارج شدم... تو نگاه اول غرق اون برف ها  دمیپوش

 !  یلیقشنگ بود خ

بهم دست    ی حس  هیبعد از چند سال سوار اتوبوس شدم  ی کردم و وقت یکارهام رو م شه یخونه تندتر از هم رم یکه واقعا دارم م یحس خوب با

 داد... 

 خورد...   یگره م مایکه نگاهم تو نگاه ن یوقت  مخصوصا

   دمیپرس دیبا ترد دوباره

 نه؟  خو  میر یواقعا م -



 اعتماد  نییباال پا

196 
 

 خونه   ی ر یبله م-

 بوده!  یداستان چ  ی اما هنوز نگفت-

  ی ش  ی متوجه م گهیچند ساعت د-

 پر برف و سرد جاده ها نگاه کردم...  ری کردم و از پنجره به مس  سکوت

 پررو بود!   کم یبود و البته مهربون فقط  یپفک... پسر خوب پس،ی گرفت، چ ییبرام چا ماین

لحظه   هیها...  ن ی... لباس ها... خونه ها... ماش ستاگرامین یا یرو برداشت و شروع کرد به گشتن تو صفحه ها  شی گوش مایکه ن  میراه بود یوسطا

داشتم نگاه   یمکیچشم تو چشمش شدم! نامحسوس چشمم رو ازش گرفتم اما بازم قا شیگوش  رهیت یشد و تو صفحه  رهیت ش یگوش یصفحه 

   د یآورد! از دهنم پر  پیکل هی و 18+  یصفحه  هیرفت تو  هویکردم که  یم

 ادب!  یب-

 باال رفته  یابرو ها  با

 ! خورهیمن تکون نم  یگوش  یمن!؟ چشمت از صفحه  ای ییادب تو  یب-

 کارانه گفتم   طلب

 !؟  یکن  ی نگاه م زایچ نجور یاز ا یکش  یتو خجالت نم  ؟یچقدر پولش بود!؟ طلبکارم هست  یدون یم  رونیب ی من که پرتش کرد  یاون گوش  -

 نگاهم کرد   انهیموذ

 دلت خواست؟   هیچ-

 مشت زدم رو بازوش و رومو ازش گرفتم...   با

 کرد! دل تو دلم نبود که برسم...  دا یپ ان یآشنا انگار خون تو بدنم جر   یها ابون یبه خ می دینگفت... رس یچیه گهید اونم

 تر شدم  یجانی مامان ه ی!! بدو بدو رفتم سمتش و زنگ در رو زدم و با صدادمیو من در خونه رو د م یشد ادهیپ یاز تاکس   باالخره

 ماهورا!  -

 مامان در رو باز کن بدو -

 هول محکم در رو باز کردم و چشمم افتاد به خانوادم... ه یپروانه پر زدم سمت خونه با  نی در باز شد ع تا

 ... ریمامان بعد بابا، آرشام، آرشاو  اول 



 اعتماد  نییباال پا

197 
 

 شهاب کو؟! -

 بدتر تو شوک بردتم   ماین ی ابمو نداد و صداجو  ی ک  چیه

 کرد...!  یم  یکردم که با همه داشت احوال پرس   ینگاهش م مات

 گفت    دیلحن جد هیبه من و با  دیرس

  میواقعا متاسفم اما به لطف شما و خانوادتون تونست  نیکه شد ییها تی هستم، بخاطر اذ ی شهباز  یعل  ریسالم ماهورا خانم ستوان ام -

 .  میپاک کن ادی گروه ش  هیاز   جامعه رو 

 کردم...!  ینگاهش م یطور  ن یهم

 فقط از دست شهاب نارحت نباش   هیماهورا داستانش طوالن -  ریآرشاو 

 ... ریکردم به آرشاو  نگاه

 چه خبره!؟   -

 رو به بابا گفت    آرشام

   می حرف بزن ادیاجازه بده شهاب ب-

 جوابش رو داد  دیبدون ترد یقطع  بابا

 خونه   نیحق نداره پاشو بذاره تو ا گهینه شهاب د-

 تعجب رو به بابا گفتم   با

 !؟  یزن یدرباره شهاب حرف م ی بابا!؟ دار -

 کرد    نیپرونده بد و سنگ  ن یرو وارد ا  ریشهابه اون تو رو آرشاو  ر یاومده تقس  شیمشکالت پ  نیتمام ا-

 !  شمیمتوجه نم -

 د رو به بابا جواب دا ماین

ما   یشامل حال خواهرش نشه! حت  یبیآس نیداد تا کمتر  ریی برنامه ها رو تغ ی! شهاب کلدیکن یاشتباه قضاوت م دیراد بزرگ شما دار  یآقا-

محافظت   یو من خودم برش گردونم! من هم تمام تالشم رو برا م یکل برنامه رو کنسل کن  شون یا یکه هرجا نا امن شد برا   میهممون قبول کرد

 تموم بشه و تموم شد.   یپرونده به خوب نیدادم، شهاب واقعا در تالش بود که ا نجاما شون یاز ا
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 تن صداش رفت باال...   بابا

تو  دی! دختر منو فرستاددیا وونهیخونه شما همتون د نیتو ا ی پاتو بذار  ی تو هم حق ندار  رونیازش دفاع کنه! برو ب   ادیب قشیمونده رف نی هم-

 بکنم!؟  قتونمیتشو  دیانتظار دار   شیدل آت

 آروم جواب داد  یلیو خ  نییسرش رو انداخت پا ماین

 بدم برم؛ با اجازه  لیرو تحو   یجا امانت نیجا بود اومدم ا ن یبنده تا هم تیمسول-

 مات مونده بودم ...!   یطور  ن یاز خونه رفت! من هم  یا گهیحرف د یب ماین

 چه خبره!؟-

 رفت...  یقربون صدقم م هیدوباره محکم بغلم کرد و با گر  مامان 

 رفت  رون یو از خونه  ب  د یهم اومد جلو سرمو بوس بابا

 کنم...   فیاتفاقات رو برات تعر   نیداستان ا نی بش ایماهورا ب -  ریآرشاو 

 ! دیکش  یزد که مخم داشت سوت م  یرو م  ییحرف ها ریو آرشاو  میکرد یهم نشست کنارمون و همه تو سکوت گوش م  آرشام

 بودن... ختهیکه ر  ییهاب... تا برنامه هاو ش ما یرفاقت ن  از

بده! بغض  ی باز  یطور  ن یپرونده ا هیکار رو بکنه! نه امکان نداره شهاب منو بخاطر  نی...شهاب چطور تونست اشدمیتر م  ی لحظه عصب هر

 من! ی خدا یبرادرم بوده! وا لشی! و دلدمی،عذاب کش دمینشست تو گلوم... من چقدر استرس کش

 گفتم  بغض به زحمت  با

 !شهی نم یطور   نیبا شهاب حرف بزنم ا دیبا-

 اومد کنارم بغلم کرد   آرشام

 گذشته   ریاما خدا رو شکر به خ   می هممون از دستش ناراحت-

 بود تا مثل بمب بترکم! یحرف کاف ن یهم

جون منو   ی... حتیبودن من! حت  ریپذ بیهمه آزار، تو صندق عقب موندن! بسته و آس  ن یهمه عذاب و ترس و وحشت ! ا  نیگذشته!؟ ا ر یبه خ-

 گذشته!؟   ریبه خ  یگی شهاب تو دست هاش گرفته بود و االن م

 بلند شدم  ازجام
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 با شهاب حرف بزنم!  دیمن با-

 دستمو گرفت  ریآرشاو 

کارها رو انجام بده به هر حال   نیبخواد ا بهیغر  هی دادی کرد چه اجازه م یم ادهیبرنامه رو پ ن یآروم باش اون کمتر از تو استرس نداشته چه ا-

 م یاون گروه رو گول بزن  می تو هستش و تونست  ش یآدم قابل اعتماد پ هی دونستیحداقل م ی طور   نی! اما ایبود ب یما توآس ن یاز همه ب  شتریتوب

 !؟یتو هم با اون-

که هم از ما محافظت کنه هم   د یچ یبرنامه ا هی! اون میبهش حمله کن  یهمگ  میاگه بخوا هیانصاف یاما ب  مینه ماهورا من هم ازدستش شاک -

 رو درقبال کشورش انجام بده!   تشیمسئول

 پرونده!؟ هیاطر کار رو با من بکنه!؟ چرا! ؟بخ  ن یبد بود! چطور تونست ا حالم

 گرفته گفتم :  ی صدا با

 ارزشش رو داشت!؟ -

 حالت دارش...   یبه موها دی دست کش ریآرشاو 

کردن! شهاب   یادیز   یها تیبود! جنا ی نیخانواده رو بدبخت کردن و جوون هامون رو فروختن!بخدا قسم پرونده سنگ یگروه کل نیماهورا ا-

! شهاب از دل و جونش از ناموسش گذاشت تا کشور رو امن  ادیتونست از پس اونا بر ب ینم گهیکس د چ یگرفت ه ی نم شیبرنامه رو پ نیاگه ا

 تر کنه 

 رو ندادم و پا تند کردم به طرف اتاقم... جوابش

 پرت کردم رو تخت... خودمو

 ؟ چطور تونست! ؟ !هی!  چطور تونست انقدر خود دار باشه و نگه بهم داستان چشمی افتادم... تازه متوجه رفتارهاش م ماین ادی

 لحظه زنگ زدم به شهاب... نی کردم و تو اول  شیرو از کشو برداشتم و راه انداز  می قبل ی! گوش شدیکردم حالم خراب تر م  ی چقدر فکر م هر

 حرف اولش گفت  تو

 شرمندتم...-

 تر شد  نیسنگ بغضم

 ماهورا؟ به خدا حواسم بهت بود-
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 !؟ی از جون من بگذر   یچطور تونست-

 دونستم که مواظبته  یعتماد بود مقابل ا ماین-

 !؟دمیچقدر عذاب کش یدون یم -

که ولت نکرده بودم! لحظه به لحظه آمارت رو داشتم االنم انقدر دلم برات تنگ شده که   یخوام بدون یفقط م دونمیقربونت برم م دونمیم-

 رو ندارم  دنتی د یجا! من که رو  نیا  یایو االن ب میببخش  دیاومدم خونت تا شا

 ی بد یلیخ-

 متاسفم -

 پرونده!!!!  هیبخاطر -

چند سال عمرش رو   مای تو و گول زدن اون ها نداشتم! ن تیواسه امن  نیبهتر از ا یماهورا ناموس و جون مردم کشورمون تو خطر بود من راه-

 پرونده داشتن!  نیآدم سر ا یکه کل  ییبشم و بگذرم از تمام تالش ها یواسه نفوذ تو اون گروه گذاشته! حق نبود من احساسات

 من!؟   یحت-

 م ی جا تا رو در رو صحبت کن نیا  یایمنتظرتم ب-

 ام ینم-

 چرا؟ -

 ترسم  یچون ازت م-

  دهیچی پ کمینرفت و داستان  شیپ دیچه کنم که برنامه ها اون جور که با دمیگلم من مواظبت بودم پا به پات عذاب کش ِی من دوست دارم آبج-

 شد

 شدم تیاذ یلیخ-

 کرد؟  تتیاذ  ماین-

 به گوشم  د یکالفش رس یکردم...که صدا سکوت

 کرده!؟ تتیاذ-

 بگم! یدونستم چ  ینم
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 دونم ینم-

 کنم   یپارش م کهیت یعل یآورده باشه به واال  شیبرات پ یاگه مشکل  ادیهم م  مایدنبالت ن امیدارم م -

 کردم  هول 

 هوامو داشت رفتارش خوب بود یلی نه نه اون خ-

 !؟  یپس چرا مکث کرد-

 ار یجلو من ن گهیاسمشم د  ی! حتنمشیخوام بب  ی اصال نم گهید یچیه-

 کرده!؟   تتیماهورا راستش رو بگو اذ-

از   یلی! واقعا خدمیمدت عذاب کش  نیرفتن رو ندارم آنقدر که تو ا رون یب یازش، برو خونه خودت من اصال حوصله   ادینه فقط خوشم نم -

 دستت دلخورم 

 خبر قطع کردم و دست هام رو گذاشتم رو چشم هام... یرو ب  یگوش 

 کرد! یپرونده داشت م هی یهمه دوسم داشت رو فدا ن یرو که ا ی کار شهاب! من نیبود ا یباور نکردن واقعا

 ! ستین ی مشکل  چیه گهی و بفهمم که د امیبه خودم ب کمی بذارم رو هم و  یمدت کوتاه یتونستم چشم هام رو برا  باالخره

 ...نیی رفتم پا  یدست لباس راحت  هیدوش گرفتم و با  هی

 ! چرا!؟هیگر   ریزد ز   دیباز منو د مامان 

 کردم و نشوندمشم رو مبل بغلش

 من حالم خوبه   نیمامان! بب-

 شد! یاما انگار راه اشک هاش بسته نم مامان 

 کنما   یم هیمنم گر   یمامان  یکن  یم  یطور  ن یچرا ا-

 مادرشه... ن یدختر سرنوشتش ع راست باشه که   دمی... ترسدمیترس-

 ! ی دار  یقشنگ نیبه ا یزندگ -

 شد! شتریمامان شدت اشک هاش ب  اما



 اعتماد  نییباال پا

202 
 

 که نداشتم(  یت یآرومه...)فصل اول، شخص  شهیچرا انقدر هم  دونستم یکرد! کاش م  یرو از ما پنهون م ییزایچ هی شه یهم  مامان 

 نکنه... هیگر  گهیباالخره حواس مامان رو پرت کردم تا د ی ادا باز  یکل با

ترس نداشتم! چند روز رو فقط استراحت کردم و از   ی ز یاز چ گهیمنم د  ی! حتوفتادهین یاتفاق چ یمثل قبله! انگار ه یبود اما همه چ  ینکردن باور 

 زدم...   رونی خونه ب از ریآرشام و آرشاو   یدادن ها  ر یبا گ  دیجد یاما واسه هفته  ومدم ین رونیخونه ب

 جا بودم افتادم... نیا  مایکه با ن ی بار  ن یآخر  ادی نگ یپارک تو

 قابل باوره!  ری برام غ شتریدونم شهاب آمارش رو داده ب یبود اما االن که م بیاتاقم رو داشت عج  دیکه کل نیا

 ست کردن رو نداشتم! ایدادن به رنگ لباس هام  یبود اصال حوصله هارمون یلباسم مشک ست

 شکر گذار باشم..  دی با ادیب رونی ب یآگاه  نگیکرد از پارک ی که شهاب کار  نیبود اما هم  ف یکث ی لیکه خ نیبا ا نمیماش

 دم یدیشهاب رو م دیشدم و افتادم تو جاده... با  سوار

کردم و گفتم که با شهاب راد کار دارم،جلو در بودم که شهاب اومد دنبالم   شتر ی کرد، قبل از ورود حجابم رو ب ی که داخلش کار م ی اداره ا  رفتم

 تفاوت گفت:  یب یلیو خ

 ا یدنبالم ب-

 ...میدنبالش راه افتادم و وارد اتاقش شد منم

 د یرو چند بار بوس  میشونیدر رو بست محکم بغلم کرد و پ تا

 ذره شده بود  هیدلم برات  یقربونت برم آبج-

 کردم  یمن با غصه نگاهش م  اما

 نگاهم نکن شرمنده ترم نکن  ی اون طور -

 نشستم و اونم نشست کنارم...   یرو صندل  رفتم

 شونه کرده و خوش حالتش!  ی لباس برازنده بود با اون موها نیلباس تو تنش نگاه کردم... چقدر تو ا به

 جون دل خودم بغلش کردم  با

 بود  دلم برات تنگ شده-

    شمیپ ی که اومد یشده بودم! مرس   وونهیمن که د-
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   یکه عذاب بکشم و تحمل کنم تا تو به خواسته هات برس   نیچه برسه ا شمیهم از دستت ناراحت نم ی تو اگه منو ُبکش -

 ماهورا منو ببخش  -

 لبخند زدم   بهش

  ی خوام با بابا حرف بزنم آشت ی از تو هم رفت! م  می ناراحت دیاز دستت ناراحت بودم اما کم کم که ذهنم و جسمم به آرامش رس   یلیخ اولش-

   دیکن

 انداخت  ن ییسرش رو پا شهاب

  دن،یاز دست م  شهیرو واسه هم  زهاشون یکه عز  ییخانواده ها دنیقابل تحمل تِر تا د یلیخودم خ یدرد برا ن یدل خانوادم شکستم اما ا-

 ماهورا من عاشق مردم کشورم هستم و عاشق خانوادم...  

 باهاش دوباره بغلش کردم...   ی آخر رو با بغض گفت و من واسه هم درد جمله

  یغصه نخور داداش  گهیبره، د ی م ادمیرو از  زا یچ  هیبا ارزشه و بق یلیبرام خ یپرونده بر اومد ن یکه از پس ا  نی خوام قضاوتت کنم، هم ینم-

   شنی خانواده ما باز دور هم جمع م

 به در خورد ...   ی لبخند زد که تقه ا بهم

کرده بود!   ریی...! چقدر تغختیر   یبرگ هام داشت م یطور   نی و براش گذاشت! هم ستادیکه شهاب ا  یو احترام  ی تو اون فرم نظام ماین دِن ید با

 شهاب نشست!   یبه شهاب اشاره کرد که راحت باشه و رفت جا

 شد!  یلباس جذابه! چشمم ازش کنده نم نیکردم...! چقدر با ا ی مات نگاهش م  یطور  ن یهم من

 رو صاف کرد و با متانت تمام گفت :   صداش

رو ازتون پنهون کنم تا کمتر از    ی راز  نیکه مجبور بودم همچ  ییبخاطر روزها دوارم یمجددتون خوشحال شدم، ام دار یسالم خانم راد از د-

   دیاز دستم دلخور نباش  د یشهاب ناراحت بش

از دستم   شتریب یرو درباره من بدون ییها  زیچ  ن یهمه استرس و ترس همچ نی من بهش گفتم بهت بگه داستان رو، اما اون گفت تو ا  - شهاب

   یاجازه نداد تو بفهم ن یبخاطر هم یش یناراحت م 

 و تکون دادم که شهاب گفت  بگم! سرم یچ  دونستمینم

 کنن    یصداشون م ما ین شتری هستش اما ب یعل ر یام   شون یا ی اسم شناسنامه ا-

 بله -



 اعتماد  نییباال پا

204 
 

 سرباز اومد داخل و احترام گذاشت   هیدر زده شد و  دوباره

 با جناب سروان راد  کار دارن  ،یجناب سرهنگ صادق -

 گفت    مای رفت و شهاب رو به ن  سربازه

 منصفانه باشه  دوارمیاومدن! ام  دمون یجد یفکر کنم درجه ها-

 رو به من گفت   شهاب

   امیزود م  رمیمن م-

 ...  میتنها موند مایرفت و در رو بست و منو ن شهاب

 نگاهم بهش افتاد بهم لبخند زد!  تا

   دمیگرد شده پرس  یچشم ها با

 !؟  هیچ-

 تر شد   قیعم لبخندش

 نه؟   یشد زیسوپرا یلیخ-

    تفاوت رومو ازش گرفتم یحالت ب با

 !  یرو بهم نگفت  ی ز یچ  ن یکه همچ ی دو رو هست یلیخ-

 نبود   ازین-

 کردم تو چشم هاش  نگاه

 !  یهست   یعوض  یلیواقعا خ-

   دیشد که پرس یطوالن نمون یب سکوت

  رسه یداره به آرامش م می برگردم برم تو راهور ناجا، زندگ یخوام از آگاه یو م رم،یگ  یعوض نشد؟ من دارم درجه م ی نظرت درباره خاستگار -

 تو رو کم دارم   هیفقط... 

 کردم بهش    اخم
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 بار جوابم رو بهت دادم  کی-

 فکر کن من دوست دارم!   شتریب کمی-

 دو رو متنفرم  یمن از آدم ها یول-

 رو برداشتم و از جام بلند شدم فم یک

 فتم ر  یزود م  دیبه شهاب بگو کار داشتم با-

 ...ستادیجاش بلند شد و اومد سمتم و جلو روم ا از

 باال  ارمی ازم بلند تر بود مجبور شدم سرمو ب قدش

   ؟یرفته تو االن زن من  ادتی-

   ؟یو توهم زد  ی چند تا کلمه خوند-

 رو انداخت باال...  شونش

 رو ببرمت تا از  امیآنقدر م ام،یم  مویخاستگار  یول  تیبا جواب منف امی انتخاب حقته، کنار م-

 زل زدم به چشم هاش  گستاخ 

 ی مرد مورد انتخاب من باش    یکه بتون ی ستی ن یدر حد-

 باز بهم لبخند زد  

 ! تیخواستگار  امیماه ن یروزا نی مونه که تو ا ی م ادمی نویا یول-

 حرفش!؟ یچ  ی عنیابروم رفت باال  هی

 خوبه؟  امیب تیخواستگار  ی باهات نداشته باشم و نه حت ی هفته، کار  ک یهر ماه  دم یبهت قول م-

 متوجه حرفش شدم! کثافت! تازه

 مشت شدمو زدم به بازوش دست

 خفه شو -

 زدم.   رونی توجه بهش از اداره ب یتند کردم و ب پا
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 شدم...  نیو سوار ماش دم یکش ق ینفس عم هی

 م... رو نداشت یدور  ن یکردم چون تحمل ا یبودم که با شهاب آشت خوشحال

 سر به آموزشگاه ها زدم...  هی رفتم

براشون کالس   گانهی ماه رو را ه یتنگ شده بود واسه شاگردام، قرار شد دوباره کالس ها رو برگذار کنم و بخاطر جذب دوباره شاگردهام  دلم

 بذارم ... 

 گرفتم...  شیشد و راه خونه رو پ ی م کی هوا داشت تار  گهید

 رفتم آشپزخونه... می پارک کردم و مستق نگ یپارک تو

 فرشته بود. هیدونستم، اون واقعا  یقدر مامان رو م شتر یداشتم ب تازه

 سالم من اومدم -

 بهم لبخند زد  مامان 

 دلم  زیسالم عز -

 نه؟ می شام خوشمزه دار  هیبه به-

 صداش گرفته شد  مامان 

 ست یشهابم ن دهیچه فا-

 پر از کاهو برداشتم و گاز زدم  هی

 م ی شیزود دور هم جمع م یلیکنم نگران نباش خ  ی م یبابا رو هم خودم راض  میکرد یبا هم آشت ششیامروز رفته بودم پ-

 دلم براش تنگ شده -

 دمشیبوس

 آخ قربون اون دل مهربونت بشم من -

 به گوشم  د یآرشام رس ی صدا

 !دنی م ی مادر دختر چه دل و قلوه ا-
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 زبون درآوردم براش

 شد؟  تیحسود هیچ-

 رو انداخت باال  شونش

 ! میست ین ل یما که بخ-

 و کفشهاش رو برداشت  یجلو جا کفش   رفت

 ستم یمامان من امشب ن-

 چرا؟ -

 امی م ریدعوتم شبم هم د ییجا-

 کفش هاش گفتم  دن یاز پوش قبل

 ا یلحظه ب هیآرشام -

 رو مبل و اون هم اومد کنارم نشست   نشستم

 جونم؟-

 ده؟ ش ی ز ی! چیکنم کالفه ا یاحساس م-

 سمت راستش... ی به ابرو  د یکش دست

 نه-

 رها چطوره؟ -

 عوض شد!  رنگش

 ار ین گهیاسم رها رو د-

 دم یتعجب پرس با

 شده باز! ؟  یچ -

 .  ستیبرام مهم ن گهیکنم د  یفقط دارم فراموشش م یچیه-
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 نگاهش کردم مشکوک

 !؟یست یآرشام؟ تو که بخاطر کات کردن با اون کالفه ن -

 مکث گفت  یب

 ست یبرام مهم ن گهینه د-

 بلند بشه که دستش رو گرفتم  خواست

 آرشام!-

 ار یاسم رها رو ن گهیماهورا د-

 شده!؟  یباهات حرف بزنم بهم بگو چ  دیبا-

 تو موهاش... دی سر جاش و کالفه دست کش نشست

  ن یخواد برسه که ا ی!؟ به کجا م ستم ی خواد که من ن یم ی!؟ چ سهیپاش وا یجور  نیکه ا اره یم  ری گ و یتر از من ک وونهیفهممش! د ی اصال نم-

 زنه!؟  یمنو پس م  یطور 

 بود؟ یدعواتون سر چ -

 زد و از جاش بلند شد  پسم

 بدم!  حشیولش کن بابا انقدر مزخرفه که ارزش نداره بهت توض -

 !و رفت... دیرو کوب در

 به گوشم  د یمامان رس ی صدا

 چه خبرتونه! ؟-

 کنه!  ی با آرشام رفتار م یطور   نیبفهمم چرا ا دیبا ستین یقانون یتو فکر... رها دختر ب رفتم

 تو فکر...   رفتم

 مامان منو به خودم آورد   ی صدا

 براش دم کن   ییچا هی ایب ادی ماهورا بابات امشب زود م-
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 آرشامم که شرکت نرفته بود! -

 هام اخراج   ی سر  هیرو کم کردن  د یتول یاقتصاد تی وضع نیفعال تو ا ختهیسهام شرکت بهم ر -

 شدن!  کار یب یگرون نیتو ا چارهیتعداد کارگر ب ه یمامان نگو که  ی وا-

 شد!    یخودش ور شکسته مکرد  یکار رو نم نیبابات ا دهیخواب دیکرد! چرخ تول شهی م  کاری چ گهیآره بنده خدا ها د-

 کنن واسه خرج خانواده هاشون!؟   کاریگرفت... االن چ  غصم

 بذارم...   ییو رفتم واسه بابا چا دمیآه کش  هی

 قشنگ و ستش بغلم کرد   پ یاومد و لباس عوض نکرده با همون ت بابا

 !  یبغل کن یطور  نیو دخترت رو ا یا یاز سر کار ب یآخ -

  ییبابا ی خسته نباش -

   دیخند

 پشتمون باد خورده گهیبا خانم گردش، د م یمدت رفت هینشستن خسته شدم دخترم،  ز یاز پشت م -

 رو فشار دادم   دستش

 بابا کارگرا رو برگردون حتما  -

   اریب ییکنم چا  یرو نکن تا من لباس هامو عوض م زا ی چ نیتو فکر ا شهی چطور م می نیبب  شاهللیا-

 چشم  -

 ...   میو دور هم شام خورد ختم یر   ییرفت باال و من براش چا بابا

هم به ما اضافه شد آرشامم که قرار نبود   ریتونستم کنار مامان و بابا و داداش هام باشم واقعا برام با ارزش بود. آرشاو  یکه با آرامش م نیا

 شهابم که...   ادیب

 به بابا گفتم   رو 

 ببخشش، بذار برگرده خونه  ستم،یبابا من از دست شهاب ناراحت ن-

 کافه رو تکون داد   بابا
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که نره تو نظام به حرفمون گوش نکرد! حاال هم سر شغلش جون   میکرد  ی التماسش م ز یبشه،اون وقت ها که منو دن هیتنب  دیشهاب با-

 منو تو خطر انداخت!  یخانواده 

   نه یبچ ی برنامه ا نیمهم بوده شهاب مجبور شده همچ  ی لیپرونده خ نیبابا ا-

 از جاش بلند شد   بابا

 خونه تموم   نیفعال حق نداره پا بذاره تو ا-

 رفت...    ری شب بخ  هیاز رفتن بابا، مامان هم با  بعد

 با آرامش گفت   ریآرشاو 

 کنن   یم  ینگران نباش آشت -

 ... کشیبردم نزد سرمو

 خوره  ی غصه م یلیشهاب گناه داره خ-

 داره مای با تو و ن  ی برنامه ا نی به من نگفت که همچ هیوسط اما  د یخودشه، منو هم کش ریتقص -

   ؟ینبود انیتو هم در جر  یعنی-

 نه واال  -

  نیعجب... الحق که کاراگاه و نفوذ-

 نکرد؟   تتیاذ  ماین-

 نه فقط... -

 کرد تو چشم هام  نگاه

  ؟یفقط چ -

 کرد   ی ازم خاستگار -

 پوزخند زد   ریآرشاو 

 !  میوفتیب گهید ی نظام هی ری مونده گ نی هم-
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 چه خبر؟  یاز مالن  یآره واال، راست -

   رانیگرده ا یبر م شه یواسه هم  دیگفت امسال ع -

 باالخره پس خانم ول کرد دور دور تو اروپا رو!-

 ادیتعهدم موندم تا ب یرفت منم پا  لینگو اون واسه تحص  ی طور   نیِا! ماهورا ا-

 ندارن!   ی ا گهید ز یچ یچیبخدا که اون خانواده جز پول ه-

 جام بلند شدم و رفتم اتاقم...  از

شدم!  مایلحظه حواسم نبود که غرق ن هیامروز افتادم...  ادیتنگ شده بود... ایمشهد... دلم واسه مزار برد می رفتیبود و م د یع گهیمدت د هی

 کردم!؟    انتیخ ای! ؟چرا به برددیلحظه دلم براش لرز  هیچرا 

 که افتاده به جونم...!   هیدرمون یچه درد ب نیا ایشد... خدا   نیدوباره سنگ بغضم

 سر درد بد چشم باز کردم...    هیخوابم برد اما صبح با  باالخره

کشه اصال واسه خودش    یداره واسه شوهرش و بچه هاش زحمت م شه یواسه مامانم هم  رمیکس خونه نبود. بم  چ یجز مامان ه نییرفتم پا یوقت

 تونه باشه...  ینم

   ریخ سالم مامان صبح ب-

 صبحونه بخور    ایسالم دخترکم ب-

 ... ون یو رفتم افتادم رو مبل جلو تلوز  میبه صبحونه مفصل زد ییمامان دو تا با

 آرشام و رها افتادم...   ادی ییهو ی اما

 پسر که آرشام نداشت!؟   هیخواست از  یم یبود خودم با رها حرف بزنم واقعا چ  بهتر

 رو برداشتم و شمارش رو گرفتم...   میگوش

 از چند تا بوق جواب داد   بعد

 بله؟ -

 کردم   یخطم رو نداره خودم رو معرف نیونستم ا یم

 سالم رها جان، ماهورا هستم خواهر آرشام  -
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 شد   یطوالن مکثش

 خوشحال شدم   یلیشنوم خ  ی حالت خوبه؟ من نگرانت بودم اما االن که صدات رو سالم و سر حال م رمیسالم عز -

   م؟ی نیهمو بب  شهیرها جان م  زم یعز  یقربونت مرس  -

 شده!؟   ی ز یچ-

 اون جا    ایشاپ آدرس بدم ب یکاف هی یاگه بتون م، یکپ بزن کمینه فقط -

 آدرسش رو بفرست   زمیباشه عز -

 ساعت چند؟  -

   شه یشب وقتم آزاد م 9د از ساعت من بع-

  ؟یتون ی! زودتر نمشهی وقت م رید یلیخ-

 سر کارم   زمینه عز -

   نمتیب ی م 9پس ساعت  یاوک -

 پس فعال خدا نگهدار  -

 رو قطع کردم و ولو شدم رو مبل...    یگوش 

   میاومد نشست رو مبل بغل مامانم 

   ؟ یایب ی خوام برم واسه موهام دوست دار  ی ماهورا م-

 خوام مدلشون رو هم عوض کنم  یو م  دنید ب یآره ناخون هام آس-

 چرا!؟  -

 آخه...  -

 انقدر کوچولو باشه! ؟  هیداشت من دستم نسبت به بق  یافتادم! چه معن ما ین ی گنده   یدست ها ادی

 اد یتر به چشم ب دهیآخه دوست دارم دست هام کش -

   ارمینم  نیماش  گهیمن د م،پسیوقت گرفتم آماده شو بر  گهیدساعت  کیباشه -
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   یاوک -

 شدم رفتم اتاقم و آماده شدم... بلند

 دادن رو...  ر ییرفتنو تغ  شگاهیدوست داشتم آرا یلیخ

 تنوع بدم به چهرم.. کم یکردم تا  تیال ی خودم موهام رو ها یدوست نداشت اما به خواسته   مامان 

 آماده شدم برم سر قرار...    کی مرتب و ش یلیدوش گرفتم و خ ه یخونه و  برگشتم

 و منتظرش بودم...  یشاپ نشستم رو صندل یکاف داخل

 کنه!    یرد م  یطور  ن یکنه که آرشام رو ا یدرباره خودش م ی دونم واال چه فکر  ی ... نمیشگی ساده هم  پیاومد... با همون ت باالخره

 لبخند نشست رو به روم   با

 موندم    کیتو تراف دمی رس رید د یسالم ببخش-

 ! ؟نوا چطوره؟ بابا حالش بهتر شده؟  یخودت خوب زمیاشکال نداره عز -

 از مسائل و مشکالتتون اطالع دارم    شیخوشحالم که شما حالت خوبه کم و ب یلیخوبن خدا رو شکر خ زمیممنون عز -

 گارسون اشاره کردم اومد   به

 گذشت و تموم شد   ر یدا رو شکر بخ خ-

 رو گرفتم جلوش   منو

   ی خودت انتخاب کن یایمنتظر بودم ب-

 خوام   یم   نویکاپوچ ه یممنون من فقط -

 انتخاب کن منم روم بشه انتخاب کنم!    شتریچرا!؟ ب-

   دیخند

 بگو خب!   ی دوست دار  یهر چ  -

 تکون دادم   سرمو

 و...  یموز، گالسه انار، کپ شکالت زی ش ،یاسکوپ ی باشه... من بستن-
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 گرد رها    یافتاد به چشم ها چشمم 

 ...  نییجمع شد و سرمو انداختم پا صورتم

   دم یخجالت کش-

   دیخند

 !؟  یبخور  یخوا یرو م  نایهمه ا-

 ذوق گفتم   با

 خواد   یرو دلم م  نای! االن همه ادیخر  یبرام نم یچی مرد مزخرف بودم که ه  هیمدت گروگان  ه ی م،یخور  ینه با هم م-

 ناراحت شدم بخاطر گروگان گرفته شدنت -

 ال یخیب-

 رو دادم به گارسون   منو

   اریهمشونو ب-

   دمینفس راحت کش هیرفت و  گارسون 

 جا   نیا امینتونم ب گهید دمیترس ی همش م-

 یی جا نیخدا رو شکر که االن ا-

 زدم بهش...   لبخند

 شده!؟   یطور  ن یکه ا یکرد  کاریبا داداش من چ طون یش-

 از رو لبش رفت    لبخند

 شده!؟   یچطور -

 شدم   یجد

 !  ادیکالفست، نا آرومه، شبا خونه نم-

 ...  نییرو انداخت پا سرش



 اعتماد  نییباال پا

215 
 

 کنه   ی فراموشم م گهیمدت د هی ره،یم ادشی-

 رها؟ -

 رو آورد باال و ادامه دادم سرش

 ه؟ ی مشکلت با آرشام چ-

 : دیخند تلخ

 همه جاش مشکله -

 !؟ یکن ی تو چرا انقدر مقاومت م دم،یمن فهم نویه اآرشام دوستت دار -

 ؟یآرشام خواسته باهام حرف بزن -

 ! شهیم  یوحش  ادینه اون اصال خبر نداره اسمت م -

 تو دستش رو چرخوند...  ِی ن یو انگشتر نگ ز یهاش رو گذاشت رو م  دست

 خوم آرشام دوباره دلش برام بسوزه و برگرده یخودمون بمونه؟ نم نی امروز ب  یحرف ها یدیقول م-

 مونه  یما دوتا م نیب-

 شد و باالخره حرف زد   یسکوتش طوالن رها

 دم؟ یمنو آرشام چطور با هم آشنا شد یدونیم-

 دونم یآره م-

 رو دادم خونه رهن کردم؟   هیمن پول د یدونیم-

 دونم یم-

 م؟ یبار با هم دعوا کرد نیچرا آخر  یدونیم-

 بوده! یموضوِع مسخره ا   یلینه آرشام گفت خ-

   ستن؟ین ی آدما با هم مساو  ایدن نیتو ا یدونیه؟می چ قتیحق یدون یم  ه؟یغرور چ یدونیم-

 منظورت رو! شمیمتوجه نم -
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 دو رگه شد... صداش

براش!انقدر دوسش دارم که از خودم متنفر شدم! انقدر دوسش دارم که   رمی تونم با جون دل بم یم  یمن عاشقانه آرشام رو دوست دارم، حت -

 داره برام سخت شده!  می کس یروزگارم... فقرم ب  نیسرنوشت... ا نیتحمل ا

 کف دستش اشک تو چشم هاش رو پاک کرد..  با

 باشم! فیو ضع کیتونم تحمل کنم جلوش کوچ ی تونم تحمل کنم غرورم جلوش شکسته بشه، نم یانقدر دوسش دارم که نم-

 تر شد و نگاه کرد تو چشم هام... نیسنگ بغضش

چرا باهام بد   دمی خرجت رو م دم،یکه من بهت پول م  گه یراحت بهم م یلیگرفتم! خ هیکنه که من ازش پول د  یم ی آور  ادیراحت بهم  یلیخ-

 بده!؟ سیبهت سرو  یجور   نیکه ا ی کن دایپ یخوا یرو مثل من م یکه ک  گه یکنه م یم ی!؟ با آرامش تموم شوخ یکن  ی م ی رفتار 

 رو قورت داد بغضش

خوام شکستن غرورم واسش   یزنه! من نم یکه عاشقانه قلبم واسش م یباشم جلو چشم مرد یفی آدم ضع نی ماهورا من دوست ندارم همچ -

! اما واسه من حکم زنده  هیمعن یجداست ، واسه اون پول ب امون یدن م،ی ما مال هم ساخته نشد ست،یاونم ن ر یتقص  یدونیعادت بشه! م

 داره  واهرموموندن بابام و درس خوندن خ

 !؟ یکن  یحرف ها رو نزنه!؟ چرا باهاش کات م نیا  گهیکه د  یگ  یخب چرا بهش نم-

  دایقدر رابطم باهاش ادامه پمغرور بمونم، دوست ندارم ان یرها  ه یخوام براش  یهست، م  نمون یب یجا تموم بشه هر چ  نیخوام هم  یچون م-

که مجبور    ییخوام برسم به جا یاز چشمم افتاد! من نم گهیهمه خرجش کردم بسشه د نیاز چشمش افتادم با خودش بگه :ا  یکنه که وقت

جا   نی. دوست دارم هم نهیب ی م شتری هامو مشکالتم رو ب ب یمثل قبل دوسم نداره و ع  گهیهاش رو تحمل کنم، چون اون د ی توجه یباشم ب

 جا که من مقصرم من مغرورم... ن یتمومش کنم... هم 

 بغض کرد دوباره

 من آدم بدم...-

 و ادامه داد...  د یکش  قینفس عم هیحرف بزنم که  خواستم 

کنه اما من   یرو عوض م  نشیامداد! آرشام هر ماه ماش  تهی و ما تحت پوشش کم انیکشور به حساب م ی شما جز ثروتمند هاماهورا خانواده  -

هم   مت یلباس نو ارزون ق هی یمن حت   یلباس تنشه ول نیو قشنگ تر  نیاون گرون تر   یمهمون رمی! باهاش مشمی تا خونم م ن یماش هیکرا هیلنگ 

 خجالت نکشه!   هیکنم تا جلو بق هیتونم ته ینم

 خره!  یخب اون برات لباس م-
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 د یخند تلخ

خوام اندازه خودم   ی تونم، م ی خوام اندازه اون باشم نم یه لباس تو تنمو برام بخره، من مباشم ک ر یعشقم انقدر حق  ی من دوست ندارم جلو -

 ... هی! ؟داستان منو آرشام مثل دوتا خط مواز ینیب یازم فاصله داره! م یلیباشم آرشام خ 

 رو گرفتم تو دستم  دستش

 ی ر یگ  یرها سخت م-

روز که ازم خسته    هیتونم باهاش خوش بگذرونم و ازش استفاده کنم تا  ینم  رم،یتونم راحت بگ ی ،بزرگه واسه من، نم نهیآرشام سخته، سنگ-

 خوام! ی. اما من آرشام رو با جون دل م کردمیکار رو م نیا  دیازش استفاده کردم! چرا اگه دوسش نداشتم شا  یشد بدونم که به اندازه کاف

 تر شد... فیضع  صداش

و   می از زندگ دم یکه بر  یی... واسه وقت هادمیکه دلم گرفته و آهنگ گوش م  ییهام... واسه وقت ها ییواسه تنها ذارمشیفقط م نیم بخاطر ه-

 آدم مثل بابا لنگ دراز...  ه یلنگ  ا یکه لنِگ پولم  ییکه تنهام... نه وقت ها ییخوام واسه وقت ها یحالم بده... من آرشام رو واسه خودم م

 و رفت... زی ها رو گذاشت رو م  سفارش گارسون 

 پس!؟   شه یم  یدوست داشتن آرشام چ -

 دیخند

 هم وجود داشته  ییرها هیبره  ادشیانقدر عاشق داره که دو روزه -

 شت؟ ی که کات کردن باز برگشته پ ی بار  7پس چرا بعد از -

 م ی که من ک رهی م ادشی ی بشه روز بعدش حت رابیاجازه بدم که ازم س  ایشب بتونه باهام باشه و   کیچون من بهش رو ندادم شک ندارم اوه -

 نگو اون واقعا دوست داره!  ی طور   نیا-

شب با من باشه تموم    کیروز روشنه که آرشام   نی! واسه من ع دمیرو د شی بزرگ شدم که از گرگش تا بره و افع ی ماهورا من تو جامعه ا-

 براش  شمیم

هم حرفت درسته مرد جماعت دنبال   یقضاوتش کنم از طرف یطور   نیخوام ا یطرف داداشمه نم  هیبگم! از  یدونم چ  ی ! واقعا نمونمدینم-

 شه یخواسته هاشه، بهشون برسه عوض م

  شه یعشق خالص که حالم باهاش خوب م هینگو بذار اون واسه من مثل   ی ز یحرف ها به آرشام چ ن یکنم درباره ا یماهورا ازت خواهش م-

 بمونه باشه؟
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 !؟ هیا ی چه شکنجه و خودآزار  نی! ادیرو دوست دار  گهیآخه شما دوتا هم د-

حداقل   ی طور   نینداشته باشم! ا ی براش ارزش  گهیکه آرشام از دستم خسته شده باشه و د ی روز  هیترم تا  یشکنجه ها راض   نیمن به ا-

 رده هستم که کات ک یمن کس   دونمیم

 دم یکش ق ینفس عم هی

   دم یکش ق ینفس عم هی

 افتن    یکه دارن از دهن م میخوشمزه ها رو بخور  نی ا ا یحرف هات قانعم نکرد اما ب-

 ز ی زده نگاه مرد به م رتیح  رها

 !؟ میهمشو بخور -

 به هم  دمیذوق دستمو مال با

 م یار یاز عزا در ب یدل هی ا یآرشام و ب ال یخیب-

 به خوردن...  میو با هم شروع کرد دیخند رها

  بی قلوپ! کال آدم عج هیقلوپ اونم  ه یگاز! من  هیگاز اون  هیقاشق! من  هیقاشق اون  ه یخورد! من  یخورم اون هم اندازه من م یمن م یچ  هر

 آخرش!  زی که خودش سفارش داده بود رو هم گذاشت رو م یینو یپول کاپوچ یبود! و حت یبیغر 

من! چقدر   یبر داره و از مغازه خارج شد! خدا  زیمن اون پول رو بر نداشتم باز برنگشت از رو م  دیهم د یرفتن ی نکرد! حت کردم قبول   ی کار  هر

 سرسخت و مغروره! 

 !شهی دور م رتیگفت مس   یم یاجازه نداد تا خونش برسونمش ه  یحت

 ها!  ونستیچقدر رو مخه! آرشام د 

 خونه و متوجه جمعمون باز بدون شهاب شدم... دمیرس باالخره

 بود... یواقعا خال جاش

 بود... یلباس هام رفتم کنار آرشام نشستم که کلش تو گوش  ضیاز تعو  بعد

 گفتم  یشوخ  با

 طون یش  نمیرو بب دهیعکس جد-
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 کنم  یدرکش م  شتری کنم ب یم بهش فکر شتریکه ب  کم یرها  چارهیرفت تو صفحش و عکسش رو بهم نشون داد! ب یتفاوت یهم با ب اون 

 راز رها رو گفتم   زونیآرشام و با لب و لوچه آو   یکردم تو چشم ها نگاه

 دوست داره  یلیبخدا رها خ-

 صورتش اخمو شد   آرشام

 ار ی گفتم اسمش رو ن-

 شد و رفت!  بلند

 نبودم!؟ ی قرار بود نگم بهش! چرا من اصال آدم راز دار  اع

 ...پوف

 ما ین

 

 عمو و زن عمو...  یگرفتم و رفتم سمت خونه   ینیر ی جعبه ش هی میاز ساعت کار  بعد

 بودم... دهیپوش دمی سف رهنیپ ی که از رو  دمیسف یراه راه مشکل  ی لهیشلوار کتان و ژ  هیتنم بود و  یمشک ی پالتو  هی

  تیبردم! مامور  یتونستم خودم باشم لذت م یکه م ن یلش و لوش رو بپوشم! واقعا از ا یها پیمجبور نبودم اون ت گهیبودم که د خوشحال

 ناجا به شدت احساس آرامش داشتم و حالم خوب بود  یروی که گرفته بودم و انتقال به بخش راهور ن یبود اما با درجه سرگرد  ی نیسنگ

 عمو شدم... یمیسر سبز خونه قد اطیباز شد و وارد ح در

 که پامو تند کردم... اطیاومدن ح  یمن داشتن م دنیکنن اما به عشِق د تیفعال ادیتونستن ز  یاال بود نمسنشون ب چون 

 سالم عمو جان -

 ...دمی رو بوس شیشونی زن عمو شدم و پ ک یو نزد دمیرو بوس دستش

 من اومدم باز -

 پاک کرد  شیچشمش رو با روسر  ی عمو اشک گوشه  زن 

 پسرم دلتنگت بودم ی خوش اومد-
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 چرمش...  یو پوست انداخته   یمیقد یاومد دستم رو گرفت نشوند رو مبل ها عمو

 تموم شد؟  ت یمامور  نیباالخره ا-

 سرگرد مملکت  میشد دیرس جهی بله بالخره زحمت هامون به نت -

 زن عمو مثل بچه ها با ذوق برام دست زدن  عمو

 مبارکه مبارکه  نیآفر -

 بگم و بخندم و شاد باشم...  زهامیتونستم با عز  یراحت م  الیاز مدت ها با خ بعد

 رو هم اون جا موندم... شب

 رفتم دوست نداشتم آرامش دوتا آدم ُمسن رو بهم بزنم  ی خونه م هیدنبال اجاره  دیبا

 امدم و رفتم سر کار...  رون یبا آرامش از خونه  ب صبح

 کردم...  یم ه یته دیهم با نی ماش هی

 ماهورا... ماهورا...    ی! و از همه حساس تر ماهورا! واادی ز  یلی برنامه ها داشتم... خ یلیخ

 رو با لبخند شروع کردم...  میکار  روز

 تونم آروم باشم...  یو م دهی به آرامش رس م یکه من زندگ شهیماه م ک یداره  االن

ساله که من تو نظامم! واقعا   12خسته شدم! االن  گهیونم، دهامو بگذر  یباال تر نبودم فقط دوست داشتم روزمرگ  ی دنبال درجه ها گهید

 !ی ر یهمه استرس و درگ  نیخسته شدم از ا

 کرده بود... دای که برام خونه پ ی خواستم برم دنبال بنگاه میاز ساعت کار  بعد

 کردم...  یکه کار م ی به اداره ا کیو جمع و جور نزد ک یواحد کوچ هیسر خونه...  م یرفت  یبنگاه با

 زنگ خورد!  م یواسه قولنامه کردن که گوش  می رو دادم و رفت  یاوک 

 شماره شهاب با لبخند جواب دادم  دنید با

 سالم آقا شهاب -

 ؟ ییکجا-
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 شده!؟ یچ -

 ناموس؟  یب ییکجا گم یم-

 هام گرد شد! چشم

 اونجا   امیمن م  یی! بگو کجاستی تو انگار حالت خوب ن-

 خونم زود باش  ایب-

 باشه-

 شهاب...  یرفتم خونه   یدربست  هیپا تند کردم سمت جاده و با  ی سر سر  یخداحافظ هیجام بلند شدم و با  از

 بود زنگ در رو زدم و با آسانسور رفتم طبقه مورد نظر...  18تو واحد  خونش

 ت رو گردنم! داخل و کلتش رو گذاش دیحرکت ممکن منو کش  نیتر  عیخواستم در رو بزنم شهاب در رو باز کرد و با سر  تا

 شهاب!؟-

 ! کبود شده بود!دیبار  ی م شیچشم هاش آت از

 !یکرد  کاریبا خواهر من چ-

 بود! گهید زیچ  هیدست شهاب دور بمونه اما انگار قسمت  ریآقا از ز   یها ییبه هم... خودمو کشتم تا بازجو  د یچسب لبام

 هام رو بستم  چشم

 دم یم  حیتوض-

 داد زد شهاب

 بهش!؟کثافت! یبا خواهرمو نشون داد لمتیاون ح... زاده بشنوم که تو ف ِی از دهن باز جو   دیمن با-

 بدم ح یبذار توض یکن  ی اشتباه م ی شهاب دار -

 اون پر بود   اما

 !؟ یانقدر آشغال باش  یتونست  ی ! چطور یکه مواظب خواهرم یمن به تو اعتماد کردم! تو به من قول شرف داد  یالش  -

 خودش داد زدم  نیاز کوره در رفتم و منم ع  هوی
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  چ یما ه نیرو به اون مردک نشون بدم، ب پشیکنم و کل ی باز  ینقش   هیمن باهاش رابطه نداشتم! من فقط مجبور بودم واسه زنده موندش -

رو   ستیکردنم معلوم ن ی نقش باز  دونستم یرو که م  هیمن فقط چند ثان ی ا قهیدق 10 پیلباس بود! از اون کل  هیما فاصله  نی! بوفتادین یاتفاق

 کار کردم تا بتونم گولش بزنم! پیرو اون کل یدادم، من کل ن به آقا نشو 

 پست فطرت!   ی دروغ گو -

 افتاده باشه و اون نفهمه!    یاتفاق شهیاز خواهرت بپرس! چطورم  ی به من اعتماد ندار -

 مرد باش و راستش رو بگو   ماین-

 فاصله گرفتم  یداخل موهام و ازش کم دم یکش دست

 !  وفتهیب نمون یب یچون قرار نبود اتفاق وفتهیاتفاق ن نیاز ا یچینبود تا ه اریخوندم، اون هوش تیمحرم  غه یکار من ص نیقبل از ا-

   نیی و سرمو انداختم پا تونستم منم بزنمش! اما سکوت کردم یسال ازش بزرگ تر بودم! م 5مشت زد تو دهنم!  ه یپا تند کرد به طرفمو  شهاب

 گذشتم   یاز جونش م دیبا دادمی رو نم شنهادی پ  نیگفت بده سگا بخورنش! ا-

 زد :  داد

 ! ؟ یبهم لعنت یچرا همون موقع نگفت  م، یرو قبول کرد نیکنسل بشه! هممون ا تیمامور   نیقرار بود هر موقع ماهورا تو خطره ا-

 یاتفاق  چیمنو خواهرت ه  نی کنم!؟ ب سکیتونستم ر  یاتفاق ساده چطور م هیهمه سال زحمت و عذاب و تحمل کرده بودم! بخاطر  نیا-

 از خواهرت بپرس   ی اگه به من اعتماد ندار  وفتاد،ین

 عرق کردش...   یشونی به پ دیروشو ازم گرفت و دست کش شهاب

 رو برداشت و زنگ زد به ماهورا...   شیگوش

   ؟ییکجا-

- ... 

 خوبم  -

- ... 

 االن   نی خونم هم ایب-

 سمت من   دیرو قطع کرد و چرخ یگوش   شهاب
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 !؟  دمیرو شن نیاز بازجو ا یشدم وقت  یچه حال یدونیتو م-

 انداختم  ن ییپا سرمو

واسه   ی ا قهیده دق پیکل هیتونستم  دئویو  ی ترفند و دستکار  ینداشتم فقط با کل ی رابطه ا چی من از اعتمادت سو استفاده نکردم باهاش ه-

 !  نیآماده کنم! هم کهیگول زدن اون مرت

 ...نی حرف ها با شهاب دوست داشتم آب بشم برم تو زم نیمنم از خجالت ا ختیر  ی شرشر ازش عرق م شهاب

 کردم...   یروزا رو هم م  نیفکر ا دیبا دیکش  یم ش یکه وسوسه داشتنش وجودم رو به آت ی بود! اون وقت حقم

 بود...  یطوالن نمون یب سکوت

 ... دادی نم ی! دلم براش تنگ شده بود! کاش انقدر قاطع بهم جواب منفدیماهورا اومد تا نگاهم بهش افتاد دلم لرز  باالخره

 و به ماهورا اشاره کرد باهاش بره تو اتاق...   د یکش  قینفس عم  هی شهاب

 زده نشد!  یمون حرف  نیکلمه ب هی یحت

 باشم!   یمنتظر اتفاق بد دیاتاق... من که به خودم شک نداشتم پس نباو ماهورا رفتن تو  شهاب

حمله ور شد سمتم! از خودم دفاع کردم اما دوست نداشتم بزنمش! چه خبر شده!؟   یجاروبرق ی با دسته  انهی شهاب وحش هو یبود که  سکوت

 شده!؟  یچ 

کرد تو راه رو و چند تا مرد   دادیمون تو دعوا در رو باز کرد و داد و ب  یکی! آخر ماهورا از ترس مردن ادیکلمه از دهنم در ب هیمن  دادی نم امون 

 عقب!   دنیاومدن و شهاب رو از رو من کش 

 نبود!   شیو انگار اصال حال دادی... فحش بود که م دی کش یپشت سر هم م یها سنف

 امدم...   رون ی نفس گرفتم و از خونه ب هی

 وقت سوال و جواب نبود!  االن

 ... یگرفتم و خودمو انداختم رو صندل نی ماش  هیو داغون شده بودم! به زحمت  درب

   مارستان؟یآقا ببرمتون ب -  راننده

 نه -

 ؟  کجا برم-
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   گمیبرو بهت م-

  نیگفت بهش که ا یماهورا چ  دونمیبخاطر رفتار شهاب داغون بود... نم میحال روح چ یکه ه می هم فشار دادم... درد جسم یهام رو رو  چشم

 !  ختیبه هم ر  یطور 

 عمو!   یشد برم خونه  یهم که نم ی طور   نینداشتم برم! ا خونه

 به راننده گفتم   رو 

 مسافر خونه    هیآقا برو -

 چشم  -

 !  دمیشد که من نفهم  یهام رو رو هم گذاشته بودم... چ  چشم

 کرد و رفت...  ادمیمسافر خونه پ جلو

 بودم من...  یسرگرد مزخرف عجب

 داخل خودمو  رو تخت انداختم..   دمیاتاق اجاره کردم و تا رس هی

 شد...   یذهنم آروم م دیدرمونم خواب بود . با تنها

 ذهن و تنم آروم شد...   کمیباالخره  دنیساعت خواباز چند  بعد

 شدم که برداشت   یم د یرو برداشتم و به شهاب زنگ زدم... داشتم از جواب دادنش نا ام م یجام بلند شدم و دست و صورتمو شستم، گوش از

 شونمت ح... زاده   یم  اهیکنم به روز س  ی م تیکردم دادگاه م ینامه برات تنظ تیشکا-

 فهمم!   یشهاب من حرف هات رو نم-

 ! گفت تو بهش... بهش... آشغال من به تو اعتماد کردم! یداشت ی و باهاش رابطه اجبار  یهوش کرد یماهورا گفت تو اونو ب-

 !  وفتادین یاتفاق  چیما ه  نیبه روح مادر و پدرم ب-

 خفه شو -

 بذار با ماهورا حرف بزنم  -

 رو قطع کرد!    یگوش 
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 با خودش کرده!؟   ی !؟ چه فکر !؟ سر در گم شده بودم! چه خبره می گفته ما باهام رابطه داشت لیدل ی!؟ چرا ماهورا بیچ  یعنی

 رابطه داشته!  گهید یکیفکر بد کرد! نکنه ماهورا با  هیلحظه ذهنم  هی

 لحظه نفسم رفت!   هی

 زدم   رونی جام بلند شدن و از اتاق ب از

 ازش نداشتم!    یا  گهیه دخودش که خاموش بود شمار  شماره

 شدم!   یم وونهی!؟ داشتم دیکردم تا فردا، اما چطور  یصبر م دیوقت بود با رید

 زدم    یبا ماهورا حرف م دیبرسه با یکه به گوِش کس    نیزدم به رها... قبل از ا  زنگ

 باهاش رفتار کنم   یع یطب  یلیکردم خ یجواب داد و من سع  رها

   نیسالم رها خانم خوب هست -

 !؟  دییسالم بفرما-

 هستم   ماین-

   ن؟ یخوب هست ما، یبله آقا ن-

 ممنون خانواده چطورن؟  -

 خوبن خدا رو شکر  -

 زحمت داشتم براتون    هیرها خانم -

   دییبفرما-

  د؟یماهورا رو دار  دیشما شماره جد-

 بله چطور؟  -

   د؟یشماره رو ارسال کن شهیصحبت کنم م با ماهورا خانم   دیاومده من با ش یپ یمشکل هی-

  رمیازش اجازه بگ دیبله امااگه اجازه بد-

 ندارم!   شون یا ی هستم، قطعا قصد مزاحمت برا ی شهباز  یعل ر ی! من سرگرد ام شهی م ریو کوتاه! د یصحبت عجله ا  هی-
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 م  کن  ی هستم،اما از ماهورا اجازه که گرفتم شماره رو براتون ارسال م انیبله بله درجر -

 دنده!   هیدختر  یا

 کار واجب دارم   شون یکه من با ا د یپس بهشون بگ-

 بله فعال خداحافظ -

 به رها دوباره زنگ زدم   یکوتاه م یتا هیاز  بعد

 عنوان شماره رو به شما ندم!  چ یشرمنده ماهورا گفتن به ه ما یآقا ن-

 ! یچ  یعنی-

 واقعا!  دونمینم-

 باشه خدانگهدار  -

 به صورتم...   دمی رو قطع کردم و کالفه دست کش  یگوش 

 ...  شهینم  یطور  نیا

 مشت قرص اعصاب و آرامش بخش گرفتم برگشتم مسافر خونه...  هی

گرفتم   میامدم و تصم رون یبا همون لباس فرم از اداره ب مینبود! بعد از تموم شدن ساعت کار  یچیبعد رفتم سر کار اما اصال حواسم به ه روز

دختر خرابش   هی دادمی درجه رو گرفته بودم! اجازه نم ن یتالش و زحمت ا یدر خونم! با کل ومدهیدادگاه ن هیبه کار بشم تا احضار خودم دست 

 کنه!

   ارمیم  رشیکردم اون جا گ یکه فکر م ی سمت آموزشگاه  رفتم

 ... رونیاز در آموزشگاه اومد ب  دمشیکه باالخره د ادینداره منتظرش شدم ب دیکه د کشینزد یجا هیو رفتم  دمید ابون یرو کنار خ  نش ی... ماش

 ! ریکردم نتونه ازم فاصله بگ یم ی کار  هی دیبا

 رو باز کردم ن یو در ماش  دمیرو از دستش کش دیرو باز کنه با دو تا قدم بلند کل ن یخواست در ماش تا

 ! هنوز مونده بچه...  دیسمتم رنگش پر  د یسرش چرخ تا

 رامش گفتم آ با

 ن یبرو اون سمت بش -
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 زمزمه کردم  یزده بود! دم گوشش عصب خشکش

 خلوت  یجا هی  میآدم حرف گوش کن بر   یماهورا حرف دارم باهات مثل بچه -

 سمت شاگرد نشست و منم پشت فرمون نشستم و راه افتادم...  رفت

 بلند کردم   دستمو

 ی گوش -

 د یلرزون پرس یو با صدادر آورد و گذاشت کف دستم  فشیرو از داخل ک  یگوش 

 !؟ ی ر یم  ی کجا دار -

 لحظه سرمو چرخوندم و نگاه کردم تو چشم هاش...  هی

 چرا؟ -

 یصندل  یبا پشت دستم زدم تو صورتش که جمع شد گوشه  ار یاخت یکرد و ب ی نگفت که بدتر منو عصب یچیه

 ترکم!  ی!؟ماهورا حرف بزن! انقدر پرم که دارم میکرد ی من چرا باز   یبا آبرو -

 رو پرت کردم سمتش  شیخون جلو چشمم رو گرفت و گوش  گهیبار د ن یحرف نزد! که ا باز

 !؟ یکن یم ت یشکا ی دار  ی!؟ سر چ یکن یرفاقت منو شهاب رو خراب م  ی دار  یسر چ -

 گرد شده نگاهم کرد  یو با چشم ها برگشت

 نکردم!  تیمن شکا-

 نشدم!  نیتر از ا وونهیتو!؟حرف بزن تا د یکن یم کار ی چ ی کنه! من تازه درجه گرفتم! دار  یم  می ادگاهشهاب داره د-

 د یلرز  یاز بغض م  صداش

 م ی زن ینزن حرف م-

منو رد   ی !؟ تو که جواب خاستگار دمیمن نفهم  یدی !؟ چطور تو فهمدمیبا تو رابطه داشتم که خودم نفهم  ینه! حرف بزن! من ک  می زن یم-

 !؟یکه درآورد یا  ی چه باز  نی! ایکرد

 تونم!  ی نم یطور  نی ا می من حرف بزن  یخونه  میبر -
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 آدرس خونت رو بده -

 برو سمت فرشته... -

 ... میشد ادهیپ نیکه مد نظر اون بود و بعد از پارک از ماش  یساختمان نگیبه پارک میدیکردم تا خونه آروم باشم رس یسع 

 چشم هاش که بخاطر اشک هاش بوده.. ریز   شیآرا یاهیانگشت هام رو صورتش و رد س یافتاد به جا  شمم چ

رو ازش گرفتم و هولش دادم   دیرو باز کرد تا بازش کرد کل ی انداخت در تک واحد  دیو طبقه مورد نظرش رو زد و کل م یآسانسور شد  سوار

 گذاشتم...   بم یتو ج دیداخل و در رو قفل کردم کل

که به سرم خورده   ی ا ی خواست حرف بزنه اما از ترس زبونش بند اومده بود! سر اون فکر منف ی گرفت... م ی عقب داشت ازم فاصله م دنده

 اشه! کنم نب یکه من فکر م  یاون طور   دوارمی بودم، فقط ام یبود از دستش شاک 

 لباس فرمم رو باز کردم و رفتم سمت آشپزخونه تا آب بخورم آروم بشم...  ییباال دکمه

 ...دمی پر کردم و سر کش وان یل ه یآب  ر یش  از

 داشت ... یکرم رنگش که حالت سلطنت  یبرگشتم تو سالن، متوجه شدم نشسته رو مبل ها یوقت

 جلو تر که سرش رو تو دست هاش گرفت  رفتم

 حرف بزن -

 بگم؟ یچ -

 ؟ یکه در آورد هیا ی چه باز  نیا-

 رو آورد باال و نگاهم کرد...  سرش

 نکنه تیازت شکا گم یبه شهاب م -

 رفت باال   صدام

 فقط!؟ نهی نکنه!؟ مشکل من هم تیشکا-

 شین یسکوت گذاشت رو ب ی رو به نشونه  دستش

 جا آبرو دارم  نیتو رو خدا داد نزن من ا-

 گفتم  ریز   یحرص و صدا با
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 !؟  دمیبا تو رابطه داشتم که خودم نفهم ی!؟ من ک یکه منو بد نام کرد  ی آبرو دار -

 انداخت  ن ییسرش رو پا دوباره

 !؟یکه باهام رابطه نداشت  ی ثابت کن یتون یم-

 . نگفتم..  ی ز ی! اما چ بوده یرابطش واسه ک  نیبگم که اول  یبرگه پزشک قانون هیتونستم با  ی م یمات نگاهش کردم! حت  یطور  ن یهم

 منظور؟ -

 کنه!  تیشهاب شکا دمیو اجازه نم   ی که سکوت کن دم یبهت پول م-

 ! دیرس  یبه مشامم نم یخوب یکرد! بو ها یم  می هاش داشتن عصب حرف

 و با همون فاصله نگاهش کردم  دم یکش ق ینفس عم هی

 خوام...  یکامل م حیتوض هی-

 اشارم رو آوردم باال   انگشت

 کامل -

 رو آورد باال و نگاهم کرد  سرش

 ! باشه؟ ایفقط جلو ن گم یم-

 بود کشیکه نزد یمبل یرو   نشستم

 مونده به حرف زدن خودت -

 :  دمیپرس ی تونستم از همه جاش بخونم زل زده بود بهم... عصب یکه ترس رو م زونیآو   یلب و لوچه  با

 ؟ یچرا دروغ گفت -

 د یببخش-

 گرفت  خندم

 !؟ دیببخش-

 کرد  ینگاهم م یطور  ن یهم افتاد و همهاش دوباره رو  لب
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 تونم!   ینم یطور  ن یبرو عقب تر ا کم ی ماین-

 خودمو جلو که پاهاش رو جمع کرد رو مبل و دست گذاشت رو چشم هاش... دمی مبل رو گرفتم و کش نییپا

 تو رو خدا برو عقب...  -

 ارم یاز شهاب خوردم رو سرت در م لی دل یکه ب  ییکنم! عوض تموم کتک ها یصبر نم یگ   یدروغ م ی حرف بزن، اگه احساس کنم دار -

 کرد... یانگشت هاش نگاهم م  یال   از

 وسط  زی زدم رو م یعصب

 !یکن  ی کالفم م ی دار -

 نخواه  حیتوض دم، یبهت پول م-

 هستم که اومده معامله!؟ منو نگاه کن!  ییکسا هیپول؟ االن به نظرت من شب -

 شدم سمتش  خم

تونم   یکه م م یاالن انقدر عصب  ؟یفهم یوسط! م ی دیمنو کش  یآبرو   یکشم، تو پا  یکشمت حبست هم م یم یبشنوم!حرف نزن  من اومدم که-

 کنم!  تی جا سالخ ن یهم

 تونم بگم نابودم کرد...  یشکست و باالخره حرف زد... بهتر م بغضش

 ! یگرفت لمیازم فکه  یبهم نگفته بود یاز سوال شهاب... تو حت دمیلحظه ترس  هی-

 بود!  وفتادهین نمون یب یچون اتفاق-

 کرد باز  سکوت

 کنم... یفکر م یبد ی زای ماهورا دارم به چ-

 بودم...  ایمن با برد-

 هام رو رو هم فشار دادم... چشم

  نیدنبال دکتر هم نرفتم از ترس ا ی من بخوام ازدواج کنم! حت ایبدونه! یدونست! قرارم نبود کس   ی کس نم چیه  م،ی باهام رابطه داشت ایمنو برد-

 کرده! ی کار  نیجا بخواد درز کنه که دختر خانواده راد همچ  هیکه 

 تر شد و صداش دو رگه تر...   نیسنگ بغضش
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 ...  گرفتم که بهش بگم آره می لحظه تصم هیباشه! اما بعد که اسم تو رو آورد ، تو  دهی فهم دمی ترس دی شهاب ازم پرس-

 ...می شونیرو پ  دمیدست کش محکم 

 !؟یکار رو نکردم!؟ بخاطر تبرعه کردن خودت منو بدنام کرد ن یتونستم باهات باشم اما ا یکه م یگردن من  یه... خودت رو انداخت-

 ... واریوسط رو پرت کردم سمت د زیشدم و م  وونهیلحظه د هی

 تو چشم هاش نگاه کردم...   ریو ز  یحرص   یداد نزدم! با صدا  اما

 !؟ یکه خودت رو راحت کن ی! منو بد نام کردی! چقدر تو کثافت ؟یبا چند نفر بود-

 دیترک بغضش

 بودم!  ایبخدا فقط با برد-

 موهام چنگ زدم...  به

 ی... نابودم کردیماهورا بد کرد-

 از هم!   می شیدونستم که جدا م  ی کنم! نم  یازدواج م ایکردم در هر صورت با برد یمن اون موقع سنم کم بود فکر م-

 ؟ یبعد از اون با چند نفر بود-

 کس  چیبا ه-

 زدم داد

 کدوم!؟  چیکنم بهت که ه   ! واقعا اعتمادیهمه دوست پسر داشت نیا-

 ستاد یاز جاش بلند شد و پشت مبل ا ماهورا 

 تو فقط قبول کن و فراموشش کن  دمیبدم، به جاش بهت پول م  ح یبهت توض ست ین ی از ین-

 کرد  ی م می حرف هاش داشت روان ی وا  یوا

 تند کردم سمتش که عقب عقب رفت  پا

 جلو...   دمشیرو محکم تو دستم گرفتم و کش  بازوش

 ! یرو راه انداخت ی ا ی بد باز  نیبب-
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 التماس نگاهم کرد با

 نگو  ی ز یچ ی تو رو خدا به کس -

 سو استفاده کرده!؟  قشیشرف که از اعتماد رف یب هینگم!؟ دست رو دست بذارم آبروم بره!؟ بشم -

 زد به لباسم   چنگ

 کنم  یکار رو نکن خواهش م نیا-

 فاصله گرفتم و پشتم رو کردم بهش ازش

 زنم  ی با شهاب حرف م-

 گفت  دهی التماس جواب نم دید

 تو رو!؟ ایکنه  یکار تو نبوده!؟ شهاب منو باور م یت کن ثاب یخوا یکنه!؟ چطور م یباور م یاصال بگو ک -

 گرفتم!  یم ش یسمتش... از حرف هاش داشتم آت دمیچرخ

 زدم... رونی ازش گرفتم و از خونه  ب رومو

 خورد  ی موندم کتکش رو م یم

 ... رمینفس بگ  هیتونستم  ابون یتو خ  دمیرس تا

 داشتم!  تیروش حس مالک نمون یب غه یکه اونو بخاطر ص  یبوده!اونم من گهید یکیمرد سخته که بفهمه عشقش با  هیواسه  یلیخ

 خوردم...  یو حرص م زدمیقدم م یطور  ن یهم

 کردم  ی نظر همه رو جلب م ابون یبود و درجه هام مشخص، تو خ ی لباسم رسم چون 

 کس که حاال بد نام هم شده بود! یخونه و ب یب سرگرد

 گرفتم...  شیعمو رو پ یصورتم نسبت به روز قبل بهتر شده بود، راه خونه   ی ها یدکبو 

 کوتاه ازشون دور شدم و اول به دوش گرفتم...  یاحوال پرس    هیبا  دمی رس یوقت

 که واسه من مونده بود...  یا  مهیکردم... به رابطه نصف و ن یدوش چشم هام رو بسته بودم و فکر م ریز 
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از دستش    شه یواسه هم  یطور   نیراحت بود اما... ا یلیکه با من رابطه نداشت خ نی! ثابت کردن ا6کرد یحالم رو بد م  طیشرا نیبه ا فکر

 خواستم!  ینم نو ی! من ادادمیم

 برادر هاش خراب بشه!   شیبهتر بود تا اون پ رفتیمن م  یآبرو 

 رو بگو و خودت رو تبرعه کن! قتیگفت حق   یته دلم م ی ز یچ ه ی اما

 ...  تیوضع نیدوش... لعنت به ا ریبردم ز  صورتمو

 ...دمیخواب یم کمی دیبا

  4! ی بودم بدون داستان و دردسر  زیبود که فقط پشت م  نیکارم ا یمرتب، راه افتادم سمت اداره... خوب یلیخ  دمیلباس هام رو اتو کش صبح

 واقعا حقم بود  ی راحت نیکرده بودم و ا ی مشت خالفکار و قاتل زندگ  هیآواره ها با  ن یساله ع

 شماره ناشناس! هیزنگ خورد،   میگوش

 بله؟-

 ماهورام -

 کردم که گفت  مکث

 م؟ ین یهمو بب شه یم-

 ؟یواسه چ -

 !ادیکوتاه نم  تشیشهاب از شکا-

 م ی بار رفت نیکه آخر  یشاپ یعصر کاف 5فعال سر کارم ساعت -

 قطع کردم ی ا گهیرف دح یب

 کنم از چشمم افتاده بود...!  یم  احساس

کنه! هه چشم دلت روشن آقا   ی ازدواج نم  نیکه چرا ا دنیکدوم نفهم چیو ردشون کرد اما ه د یهمه سال از خواستگار هاش پول کش نیا

 شهاب...

 که باهاش قرار داشتم...   یشاپ یاز سر کارم رفتم کاف بعد

 اما کالفه و شلخته! از من اون جا بود زودتر
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 ...یرو صندل  نشستم

 سالم...  - ماهورا 

 رو ندادم... جوابش

 ...ماین-

 رو ادامه نداد  حرفش

 از بد نام کردن من و تبرعه کردن خودت؟  ی بر  یلذت م-

 ! میمعامله کن   ایخودمون بمونه، اصال ب نیتو رو خدا بذار ب ماین-

 پر ترسش...  ینگاه کردم تو اون چشم ها قیعم

 صداش رو نشنوه   ی زد تا کس  یوار حرف م زمزمه

 اتفاق! نینشدم! چه برسه ا یبا کس  یرابطه احساس  هیوارد   یقسم من بعد از اون حت ایبه روح برد شهیوقت پ یلیاتفاق واسه خ  نیا  ماین-

 زن...  هیدل من که چند ساِل دل داده به  ن یتر نگاه کردم تو چشم هاش... دنبال صداقت بودم... لعنت به ا قیعم

که لوش بدم و خودم رو تبرعه   شهی نم ی! چرا! چرا باز دلم راض ستمیکنه من ن یکه ملسش م ی کس  ن ی! اولستیرابطش واسه من ن  ن یاول  یحت

 از دستش بدم!؟  شه یترسم که واسه هم ی کنم!؟ چرا م

 سکوت کن فقط   دمیذارم شهاب بفهمه بهت پول م یمن نم ماین-

 پول؟ -

 ی آره هرچقدر بخوا -

 سوال رو جواب بده...   هیفقط -

 هام خم شد   ابرو 

   ؟یبا چند نفر بود-

 با صداقت و بغض تکرار کرد  ماهورا 

 بودم!؟  ایفقط با برد یسم بخورم باور کنق یبه چ -
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 تونستم آروم باشم! یشد! نه... نم یکنم رگ تو گردنم داشت پاره م یتو موهام... احساس م دم یکش دست

 که همه نگاهمون کردن...   یچوب زی شد به م دهیکوب مشتم 

 ! یهمه احساسمو خراب کرد یماهورا من عاشقت بودم! ول-

 مد ی بهت پول م یهر چقدر بخوا-

 دادم ... رونیو بازدمم رو  ب دمیکش  قینفس عم هیکردم آروم باشم!  یسع 

 کرد  یراض    شهی! منو با پول نم یدرستش کن یزنم تو دهنت که با صد تا عمل نتون  یچنان م ی ار ی اسم پول رو ب گهیبار د کی اگه -

 گفت  د یلرز  ی صدا با

 که کار تو نبوده!؟  ی ار یمدرک ب یتون ی! به هر حال تو نمیکن یخودت ضرر م-

 زل زدم تو چشم هاش  یعصب

 تونم ثابت کنم!  ینگو نم یتونم با مدرک خودم رو تبرعه کنم! پس ه یم یبرگه پزشگ قانون هیبا -

 تر... یهاش گرد شد و سکوتش طوالن چشم

 التماسش خالصانه تر بود  حاال

 گذشته منو...   یتو رو خدا نبش قبر نکن زندگ -

 خواد از دستش بدم!   یدونستم دلم نم یکنم!فقط م کاریدونستم چ  ینم واقعا

 نکردن شهاب...   تیراه هست واسه شکا هی-

 د یپرس تند

 ؟یچ -

 شد...  یطوالن  سکوتم

 ی با من ازدواج کن  یخوا یبهش بگو م-

 کرد... یزده نگاهم م رتیح

 رو دم حجله کشتم...   هیمن گر  و
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من،   یزن خونه دار تو خونه  ه ی یش ی. می بر  ییجا  ی خبر از من هم حق ندار  یب ، ی از خونه هم ندار  رونی حق کار کردن ب دم، یحق طالق بهت نم-

 . رمیگ  یمنم بد نام شدنم رو گردن م  یطور  نیا

 دیترک بغضش

 من دوست ندارم!  ماین-

 جام بلند شدم  از

 هیتو پزشک قانونبعدش قرارمون  دم، یبگو تا فردا صبح بهت وقت م یرو گرفت   متیتصم-

 خودمو از اون جا دور کردم...  یتاکس   هیشاپ خارج شدم و با  یکاف از

 رو از دست دادم! ی! خونه به اون خوبچهیپ یچه کارهام داره م نیرو داشتم بب   یقسط نیماش   هیکه پول اجاره خونه  حاال

 !ستیمعلوم ن  فمی تکل چیاومده ه  شی مسئله ها پ  نیشدم حاال هم که ا نایاومدم مزاحم عمو  ی وقت از

   کار؟ی چ میخوا ی! دوتا دوتا منی کرد هم خونه داشت هم ماش یمنو قبول م  شنهادیماهورا پ  اگه

 ازدواج کنه! حقشه...   یبا کس   ی طور   نیمجبور باشه ا هوی دیدی پوزخند اومد رو لبم... تو کابوس هاش هم نم هی

 ... دمیاز جام پر  می زنگ گوش ی با صدا هوینزد! خوابم برد که  ینه ولخوابم ببره منتظر بودم بهم زنگ بز  یوقت تا

 آلود جواب دادم   خواب

 بله!؟ -

 ماهورام...-

   ؟ یوقت شب چرا زنگ زد نیا-

 برد... ی خوابم نم-

 خب؟  -

 کرد   سکوت

   ؟یکه سکوت کن  یزنگ زد-

 خوام   یحق طالق هم م رم،یباملو م  یکالس ها م،ی کن  یم یمن زندگ  یتو خونه  ام،ینم ی شهر  چ یمن باهات ه-
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 نه -

 رو قطع کردم! عمرا    یگوش 

 زنگ خورد و جواب دادم   میگوش دوباره

 خوام   یباشه حق طالق نم-

   ی ر  یکالس هاتم نم-

 تونم!  ینم-

 قطع کنم؟ -

 ! ؟ یشد ی چرا وحش  ماین-

 حرف حرف منه   ،ی رو ندار  ی شرط اینظر و  چی : حق هنهیحرفم ا نی! بب یکرد م یوحش-

 !  یگی زور م ی دار -

 که هست   نی هم-

 مزخرف!  -

 رو قطع کرد    یگوش 

 زنه  یراحته باز زنگ م شی شده بق ی همه رو راض   نیا یوقت

 رو چک کردم   میشدم گوش دار یاز خواب ب ی وقت صبح

 (  یتو بگ یداده بود )باشه هر چ  امیپ بله

 پوزخند اومد رو لبم   هی

 کنم   یدرستت م-

 ! دادیکرد هم آزارم م  یخواستم با ماهورا ازدواج کنم هم حاملو خوب م  یکه م ن یگذشت ... اما ا ال یبا فکر و خ میکار  روز

 داشته باشمش...  یطور   ن یخواست ا ی وقت دلم نم چیه
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ساده و ارزون    یخونه  هیونستم اجاره کنم که در حد ماهورا باشه و ت ی نم یگرفته بودم فعال واسه رهن خونه صبر کنم، قطعا خونه ا میتصم

 بود! یمشکل بد یاختالف طبقات ن یاون نبود! ا  لیهم قطعا باب م 

 عمو...  یخونه   رفتم

 !   ن یمرد سن و سال دار که نه خونه داره نه ماش  هیکشم!  یخجالت م  یلیانقدر معذب نبودم اما االن خ قبلنا

 سهمم بود...  زای چ یلی خ دیدار مثل شهاب داشتم شاپدر پول هیمنم   اگه

بگم!؟ بعد از دوش  یشد به شهاب زنگ بزنم!اصال زنگ بزنم چ  یروم نم  یهنوز معلوم نبود، حت ت ینگفتم چون وضع یچیماهورا بهشون ه درباره

 ...می بخور  ییگرفتنم رفتم کنار عمو و زن عمو تا با هم چا

 بردمشون...  یمسافرت مشهد م هیبهتر بشه حتما  تمیکه وضع نیبعد از ا شاهللیگردن من داشت، ا  ی عمو حق مادر  زن 

 هامون نصفه بود که عمو گفت  ییچا

 گه ید میباال بزن نیبرات آست  دیجان با ماین-

 دیدعمو خن  زن 

 کشن   یدخترا واسه گل پسرم صف م-

 نیی زدم و سرمو انداختم پا  لبخند

 رو انتخاب کردم ی کیاگه قسمت باشه   شاهللیا-

 ! پدر زن پولدار!نی! خونه! ماشستی ن تیحال ی به شاه ماه یگفت :خورد  ی ز یچ ه یتو دلم  البته

 هست؟ یبه به مبارکه حاال ک -عمو

 شما   یاول دست بوس   ارمشیاگه قسمت شد م شاهللیا   میفعال بهتره دربارش حرف نزن-

 دهات؟ یکه باهاش رفته بود یهمون-عمو زن 

 دونست! یکردم... از کجا م نگاهش

 تکون داد و گفت   نییعمو سرش رو به باال و پا زن 

 دم یاز محمد شن-

 نشم...  ات یتا وارد جزئ چونم یکردم بحث رو بپ یسع 
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 ر یبخوابم شب بخ  دیبا من خستم -

 جام بلند شدم و ازشون دور شدم... از

مثل روز اول از دستش ناراحت نبودم، خب اونا عاشق هم بودن!   گهیتو رخت خوابم اما تا چشم هام رو بستم ماهورا  جلو چشمم امد. د رفتم

 د...دا یبهم م یبهونه واسه خودم داشته باشمش حس خوب  نیتونستم به ا ی که م  نیاما از ا

 کنم...! ی چشمم افتاد به ساعت که متوجه شدم مدت هاش دارم به ماهورا فکر م هوی

 جوابش رو دادم یو بداخالق نی سنگ ی لیصبح ماهورا بهم زنگ زد و من با لحن خ اول 

 د ییبفرما-

 !ی خاستگار  یایب ی خوا ی حداقل زنگ بزن به خانوادم بگو که م-

 ؟ یکرد کار ی با شهاب چ-

 م یبا هم ازدواج کن  میخوا یفعال فقط به شهاب گفتم که م -

 گفت؟  یاون چ -

 نگفت یچیه  گهیکرد و د دادیداد و ب کم یدوست دارم  می خوام باهات ازدواج کنم بعد که گفتم خودمم راض یفکر کرد از ترس م-

 تو موهام و کالفه گفتم  دم یکش دست

 بگم به خانوادت! شه یروم نم  یحت-

 ! گهید دیایبگو زنگ بزنه به بابام بچرا!؟ به پدرت -

 حرف...  ن یبود گفتن ا سخت

 پدرو مادرم رو از دست دادم-

 ؟ یکن  کار ی چ یخوا یخدا رحمتشون کنه پس م-

 امرز یخدا ب یکردم، پدر و مادر رعنا یچند سال زندگ  ششون یکه پ ییکسا  امیبا عمو و زن عمو م-

 شد...  یطوالن سکوتش

 ایتو رو خدا کوتاه ب ما؟ین-
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 ؟ یاز چ -

 ازدواج!   نیاز ا-

 پس مجبورم آبرو و شرفم و حفظ کنم -

 خبر قطع کرد!  یرو ب  یگوش 

 تموم  ی...! تو مال من یگوش  یکردم به صفحه  نگاه

 شدم...به ادامه کارهام   شروع

 بود رو قولنامه کردم... چشمم رو گرفته  شیپ  یکه هفته  ی دیپرا نی و اون ماش نیرفتم بنگاه ماش ی از ساعت کار  بعد

 داشته باشم  نی ماش  دیداشت، و من هم حتما با نیخودش ماش  ماهورا 

 عمو...  یگرفتم و رفتم خونه  ی نیر یجعبه ش هی

 تخم مرغ شکوند...  نمیماش یخدا و زن عمو برا   یخوشحال شدن بنده ها  یکل

 دم یپرس دیکه با ترد میهم نشسته بود دور 

 د؟ی کن  یم  می شما همراه ی عمو؟ زن عمو؟ من بخوام برم خاستگار -

 حتما  - عمو

 !رمیتونم بم  ی اصال نم  تیپسرم من تا تو رو نفرستم سر خونه زندگ -عمو زن 

 !؟ خدا بهتون عمر باعزت بده هیچه حرف نیزن عمو ا-

 بعد از رفتن رعنا...    یتو شد می پسرم من دل خوش-

 زن عمو...   هیگر  ی اشد غصه و صد نمون یجو ب دوباره

 رفت...   یدهات روح داشت، عمو زن عمو خوشحال بودن، تا رفت انگار همه چ  یرحمتش کنه تا زنده بود خونه  خدا

 کردن...  حتیزن عمو، عمو اومد کنارم شروع کرد به نص  دنیاز خواب بعد

 ... میار یب میخوا  یکه م ییانتخابم... تا بچه ها  از

 خواد سر به تن من نباشه!  یو عروسم هم م  ست ین ی عاد ادیازدواج ز  ن یتم که اگفت اما من نگف  ی همه در   از
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 ضربان قلبم رو برد باال! تند جواب دادم می زنگ گوش ی برد که صدا یجام بودم و داشت خوابم م  ی خواب،تو  یشب بود موقع   یآخرا

 بله؟-

 سالم-

 دم ینفس راحت کش هی

 ؟ یو منو بد خواب کن  یآخر شب ها زنگ بزن ی عادت دار -

 تو یکرد وونمید-

   یزد  یاشتباه ، یخودت رو تبرعه کن یخواست  یبا بد کس -

 مونم یپش یلیخ-

 اومده!  رتیشوهر خوب گ هیاشکال نداره عوضش -

 تو؟-

 خندم گرفت -

 ه؟یچند متر  خونمون 

 خونمون؟ -

 لطف رو در حقت کردم! نیخب منم ا م؟ی کن ی من زندگ  یشرط دارم که تو خونه  یمگه نگفت -

 ؟ ی خودت خونه ندار -

 دم یخر  نیرفتم ماش -

 ؟یچ -

 دیپرا-

 !مون ینکش-

 اومد  یم شی پ نمون یب ادیقطعا ز  یمال  یحرف ها نیبردم باال... چون از ا یمورد ها م  نیصبر و تحملم رو تو ا  دیخورده بهم برخورد! اما با هی

 التیببرمت خونه فام امی خوام ب یخودت رو آماده کن چون با رخشم م-
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 رفت باال   صداش

 !شمیهم سوار اون نم یمنو بکش   یعنی!ماین-

 هنوز مونده...-

 ؟یچ -

 با من  ی مشکالت زندگ -

 ؟ ی دار  یمشکل روان-

 اد یاوف ز -

 معلومه-

 زنه! ی ازم سر م  ییچه کارها نی بشم بب یحاال بذار عصب -

 کنم  یم  تیازت شکا رمیم-

 گفتم   طنتیش با

 شم یآروم م ی بوسم کن هینه -

 بوست کنم!؟  امیب یکه مثل سگ هار شد  ی اون وقت-

 ی بر  زی خ نه ینشونت بدم من... تا در خونه رو واسه فرار کردن س  ی سگ هار  هیسگ هار!! ؟ -

 خنده من بلند شد  یکرد که صدا  سکوت

 دوس دارم  شتر ی کردم ناز و نوازش رو ب یشوخ -

 !یعوض -

 بردم!  ی لذت م زدمیکه باهاش سر و کله م نیخبر قطع کنه ها! از ا یگرفته ب ادیکردم! اونم  ینگاه م یرو قطع کرد! مات به گوش    یگوش 

 حس خوب خوابم برد... هی با

 

 ماهورا 
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 !  ِض یمر  ِش یزدم! روان پر  غیرو قطع کردم و بالشت رو گذاشتم رو دهنم و ج  ی حرص گوش  با

 قرار شوهرم بشه!؟  یآدم ن یچرا همچ ای! خدارهیترسونه تا زهر چشم بگ یگه به من! داره منو م  یو پرت م تچر 

 تکون دادم... خودم کردم که لعنت به خودم.... سرمو

 نگه  یچیه نا یداستان ها به مامان ا ن ی! از شهاب خواستم درباره االیبره از فکر و خ یچند شبه که خوابم نم االن

خونه!  ی که نه پدر داره نه مادر و نه حت ی به پسر  داد یوگرنه بابا عمرا منو م میکن  یعاشقانه ازدواج م میفکر کنن که ما دوتا دار  نا یمامان ا دیبا

 ... ی!لعنتننیبب ن یمن فکر کن منو تو اون ماش   ی خدا ی! وادهیکه پرا  نشمیماش

 ... نییتو تنم از جام بلند شدم و رفتم پا ی با خستگ صبح

 کردم! دا یگمشدم رو پ  ی  مهی گفتم که من عاشق شدم و ن یامروز به خانوادم م دیجمعه بود همه خونه بودن و با ن چو 

 ...یعاد ه یبق یبود اما رفتارها نیباهام سر سنگ  شهاب

 پلو گذاشت...  دیو تا من آشپزخونه رو جمع کنم مامان ناهار شو  میهم صبحونه خورد دور 

ل شده بود!  یکه متوجه صحبت ها نیبود تا ا یعاد یچ  همه
ُ
 گفتن؟  یداشتن م یچ  یعنیشهاب با بابا شدم! از استرس بدنم ش

 بشم   ی دختر خوب تر  دمیقول م  یتموم کن  ریداستان ها رو به خ نیاگه ا ای...خدایاخمو بود چهرش و شهاب جد بابا

 جمع شدم...  ترس محل رو ترک کردم و رفتم تو اتاقم و رو تخت تو خودم   از

بهم اعتماد   گهیکرده بودم د کاریمن چ دن یفهم یشده بود! اگه خانوادم م یمونی داشتم االن برام حس پش ادیبه  ایکه از برد ییلذت ها تموم

گفت   ی م شهی! هم دادیم  ری که باهاشون در ارتباط بودم گ ییآدم ها  یبه پوششم و حت  شهیمسئله ها حساسه، هم ن یرو ا  یلیکردن! بابا خ ینم

 بخوره!   ی به آبرو و اعتبار خانواده ضربه ا دیاجازه بد دیشماها نبا دی خانواده باش یبرو مواظب آ

 گفت    ینیجن  تیمن تو اون وضع دنیزده شد و شهاب وارد اتاق شد و با د در

  ؟ یچرا قبول کرد یباهاش ازدواج کن  ی قربونت برم دوست ندار -

 و اونم اومد کنارم نشست   نشستم

 کنم  شیبذار دادگاه-

 خوام باهاش ازدواج کنم دوسش دارم   ینه من م-
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 واقعا؟  -

 کرده   ر ییاحساسم به اون تغ ایآره بعد از برد-

 نگاه کرد تو چشم هام و سرش رو به چپ و راست تکون داد   قی عم شهاب

 !  یگ  یدروغ م  ی روز روشنه که دار  نی واسم ع-

 تر شدم بهش   کینزد

 ما افتاده   نی ب یکس نگو چه اتفاقات  چیکنم به ه ی خوام با اون ازدواج کنم فقط خواهش م ی شهاب من م-

 باشه  -

 نگاهش کردم...   دیترد با

 ؟ یگفت یبه بابا چ -

   یباهاشون حرف بزن می اومدم دنبالت بر  ، ی خاستگار  ادیخواد ب یم  مای گفتم که ن-

 خب؟  -

 ! دمیماهورا رو به اون نم ی تار مو  هیرو گفتم گفت من  ماین تیتا وضع-

 من دوسش دارم   یگفت یم-

 نکرد!   شیگفتم اما باز راض-

 ...  می نیرو ب  دمیدست کش کالفه

 رو انتخاب کردم    مای من ن رهیصورت بگ دیازدواج با ن یشهاب ا-

  ره یبگ ی قت خاستگار حرف بزنم خودت بهش زنگ بزن بگو زنگ بزنه به بابا و  مای خوام با ن ی من نم-

 باشه  -

 منتظرتن   نییپا ایب-

 خراب کرد...  شتر یرفت و حال منو ب  یحرف چیاز اتاق بدون ه  شهاب

 ...  نییاسترس از اتاق خارج شدم و رفتم پا با
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 ...  میشد یمهم همه اون جا جمع م ی تو بحث ها شهیدست مبل متنفرم! چون هم هیدور هم نشسته بودن... از اون  همه

 رفتم رو مبل کنار مامان نشستم    نییسر پا با

 !؟  گهیم  یماهورا شهاب چ -بابا

 واسه حرف!    دیچرخ ی انگار نم زبونم

 ! ؟یجواب بله بد نیکه به ا ی همه خواستگار خوب رد کرد  نیا-مامان 

 مجبورت کرده!؟   -  آرشام

 آوردم باال    سرمو

 خوام باهاش ازدواج کنم   ی نه فقط دوسش دارم، م-

 ! دیمثل سگ و گربه بود ادمه یکه من  ییتا جا ؟ی عاشقش شد ییهو ی -  ریآرشاو 

 خب... خب االن دوسش دارم  -

 کسو کاره؟   یکه ب یمرد نی به همچ یواقعا دل داد-بابا

 کرد که رشته حرف ها پاره شد...   ینگاهش م ی جور  هیبابا!  ینگاه کرد به چشم ها زی مامان ت هوی

 با حرص گفت :  مامان 

   ؟ یشروع کرد باز-

 به من اشاره کرد   یعصب بابا

دخترمو که تا    ی کردن چقدر سخته! انتظار ندار  یزندگ  یدون یخودت م شهیداغون م ارهیتونه تحمل کنه! کم ب ینم ن یکنه! ا یبا تو فرق م نیا-

  یتا اندازه زندگ  ن ییخودش رو بکشه پا دیبا  نداره!ماهورا یچیکه ه ی نبوده که بخواد و براش فراهم نشده باشه رو بدم دست پسر  ی ز یحاال چ

 با اون بشه!   نکرد

 که من زنت شدم مادر بچه هات؟ !    نیاز ا  ستین ینه؟ هنوزم دلت راض   یمونیبا من هنوزم پش یاز زندگ   - مامان 

 و بلند شد و رفت باال...  صداش بغض دار شد  مامان 

 شد!  ی طور   نیمن چرا ا  یخدا یوا

 جام بلند شدم و صداش زدم   از
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 ِا مامان!  -

 برم سراغش  دیخودم با ن، یماهورا نرو بش - بابا

   دیترک  آرشام

ت نوازش(   ی و صبور   می نیبد شد حال مامان رو بب  دی!؟چرا ما همش بایگ  ینم ی ز یبابا چرا از گذشته خودت و مامان چ-
ُ
 شما رو!؟ )فصل دوم، ن

 نداره االن بحث ماهوراست  یمسئله ها به شما ربط نیا-

 لرزش تو صدام جواب دادم...   با

 جواب مثبت بدم   شیخوام به خواستگار  یمن دوسش دارم م-

   ؟یتو مطمئن -بابا

 بله... با اجازه -

  ن یجام بلند شدم و فرار کردم به اتاقم از دست اون جو سنگ از

 اون عشق پر پر شده...   ادیشد...   ی حالم بد م شتریافتادم ب  یم ایبرد ادیگرفته بود...  غضمب

 قورت دادم...  بغضمو

 ...  مایزدم به ن  زنگ

 !  ؟یباز نصف شب زنگ زد-

 شد...    نیبغضم سنگ دوباره

  ؟یخوب-

 نه -

 شده؟   ی ز یچ-

   دونمینم-

 ؟ ی که قرار زن من بش  یدونینم-

 نکن   تم یاذ -
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 باهام ازدواج نکن!   ی باشه دوست ندار -

 نه -

   نمت ی ب یم یپزشک قانون-

 نه -

 کردم معلوم نباشه که چقدر حالم بده...   یم یدو رگه شده بود اما سع  صدام

   ر یبگ ی به بابام زنگ بزن وقت خاستگار -

 کنم؟   یم تت یاذ یعن یدو رگت  ی صدا نیا-

   یلیخ-

 اشتباه بود! بدنام کردن من نا حق بود   یلی کارت خ-

   د یببخش دونمیم-

   دارمیمن رازت رو نگه م ال،یخی اگه انقدر ازدواج کردن با من سخته برات ب-

 جواب بله بدم  ت یخوام به خواستگار  یشده شهاب به خانوادم گفته که منو تو رو دوست دارم و م  رید-

 ماهورا؟  -

 بله؟ -

 . بر عکس من...!  ..زدی و شمرده حرف م آروم

با   یطور  نی همسر خوب باشم، ا هیزندم واسه تو   یتونم تا وقت یاومده، من عاشقت بودم، آنقدر دوست دارم که م شیقبل از مشکالت پ-

 بغض باهام حرف نزن  

   می از هم فاصله دار  یلی منو تو خ-

   شن یفاصله ها کم م می اگه با هم باش-

  ؟ینکرد چ  ر ییاگه احساسم بهت تغ-

   یکن ی! کم کم خودت هم باورش میجواب مثبت داد می به خواستگار  یچون عاشقم شد ی به همه بگ یخوا  یم-



 اعتماد  نییباال پا

248 
 

   ی زنگ بزن به بابام واسه وقت خاستگار   کنم،یباور م-

 ممنون  -

   ری شب بخ-

 خوابم   یشنوم تا چند ساعت ب ی صدات رو م-

 مگه!   یا وونهید-

   ی ش یواسه خودم م  ی هم شده دار  یزورک   یتو بودن رو دوست دارم، خوشحالم که زورک  ی وونهید-

   دمیدرخواست طالق م ی مدت بعد از عروس   هی شمیواسه تو نم  یوصلت اجبار! من زن زندگ  ن یاجباِر ا-

 ده یهم حق رو به من م  ی دادگاه اسالم دمی منم طالق نم  ی حق طالق ندار -

 مهرم حالل جونم آزاد  -

 تو چند تا شاخه گل قراره باشه   هیرفته؟ مهر  ادتیشرطم -

   ر ینخ-

هم ول کنت    تیوضع ن یهات! ماهورا من ول کنت نبودم، با ا ی خوام بهانه دستت بدم واسه دادگاه باز  یچون نم ام یمورد کوتاه نم  هی نیتو ا-

 !  شمی اصال نم

 دوست نداشته باشم!؟ دهیچه فا-

 مشکالت  یدارو واسه بعض   نیزمان بهتر  ده،یم  ریی رو تغ یگذر زمان همه چ   ادیاسمم تو شناسنامه ب یوقت-

   ری حرف بزنم شب بخ  زایجور چ ن یاالن درباره ا خوادیدلم نم-

 خانِم خوشگِل من   ری شب بخ-

 ... میکوتاه و مشک یرو قطع کردم و چنگ زدم تو موها  ی حس بد گوش  هی با

 آب بخورم...    کمی تا رون یاتاق رفتم ب  از

 ... گنی م یچ  ن یبب سادمیگل کرد و گوش وا میشدم که فضول یجلو در اتاق مامان و بابا داشتم رد م از

 به گوشم   دی بابا رس ی صدا
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 !؟ یزن  یکه م ییچه حرف ها نیا یهمه سال زندگ  نیبعد از ا زیدن-

   ؟ی بنداز  ادمیکه گذشته رو  یزنیحرف م  یجور  هیچرا -

  تیکه از رو عصبان یحرف هی ادی! چرا به دلت م یخونه ا ن ی! چراغ ایخونه ا  نی! تو که االن خانم ازدمیقربونت برم من درباره ماهورا حرف م -

 رو لبم؟   ادیم

 مسافرت؟   ی ر یم  یمدت ه هیچرا -

 خنده بابا اومد   ی صدا

 جاست   نیآها مشکل ا-

 ! یزن  یمسافرت بهمم زنگ نم  ی ر یم-

  یزنگ بزنم که خانمم راض    دیبا گهید یک  قایبار، صبح دست رو نشسته و ظهر ناهار نخورده و شبم تو رخت خواب؟!؟ دق 3از   رشت یمنظورت ب -

 بشه؟  

 !؟  یتوجه یچرا بهم ب گمیبا من مثل بچه ها رفتار نکن! م -

 ...  ارمیبرات کادو م شتریتا ب10بعد  یدفعه  د یببخش-

 زد مامان با حرص گفت    یبابا! انگار داشت با بچه کوچولو حرف م یگرفت از حرف ها خندم

 !؟  یتوجه  یچرا بهم ب گم یم-

 رو دوست ندارم   دتیجد ی رنگ موها-

 رنگ مو قشنگه!   ن یا ی!؟ خودت گفت نی شاه-

 ! که   ادیگفتم قشنگه نگفتم حتما به تو م-

 !؟  یتو بهم توجه نکن شه یرنگ مو باعث م  هی یعنی-

 ترم...   ری سال ازت پ 15که  دیکارها رو ندارم، ببخش  نیحوصله ا گهیتوجه نشدم فقط مثل قبل د ینه قربونت برم فقط نظرمو گفتم من بهت ب-

 فقط چشم هات رو از روم بر ندار   ستیواسه من مهم ن ن یا نی شاه-

 به گوشم   د یبابا رس ی سکوت شد و که صدا کمی

 جا...   نیا  ایچشم فعال ب-
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 از در فاصله گرفتم و خندم رو به زحمت نگه داشتم و رفتم سمت پله ها...   ییییو 

 زنن!   ی زن چه حرفا م ر یمرد پ ریپ

 ...  دمیاز آب خوردنم رفتم اتاقم و خواب بعد

   تونستم آرامش داشته باشم! یبود که نم ماریو ب ری بعد کالس هام رو تا آخر وقت رفتم اما آنقدر ذهنم درگ روز

 خودت رحم کن  ایدارم! خدا یکنم! احساس بد ی تونم کار  یو من نم رهیم شیپ  گهیجور د هیداره  یهمه چ  انگار 

 رو گذاشتن...  ی به بابا زنگ زد و قرار خاستگار  ماین ی عمو 

گفت چون شهاب    یرو م  تیداشت واقع ای دونمیگفت! نم یازش نم  یبد ز یچ چی و شهاب ه  دیپرس  یم مایو خود ن یاز شهاب درباره زندگ  یه بابا

 !زدیم  یالک  یداشت حرف ها  وفتهیوصلت اتفاق ب نیکه ا نی واسه ا امینبود!  ییآدم دروغگو 

داشته باشه، از   ینداشته باشه، خوش اخالق و سالم باشه،شغل شرافتمند و خوب ادی بود که :اعت یاز نظر بابام مرد دآل یکه مرد ا خالصه

 ارو با اصالت و البته پولدار باشهنرمال باشه و خانواده د ی نظر ظاهر 

قدش از نرمال بلند تر بود!دست  کمم یرو فقط نداشت! البته   ی آخر  یدوتا ما یاومدن! اما ن  یآل به حساب م  دهیها ا نیاز نظر همه ا خب

 بود! سیگنده بود! انگار راکت تن یلی... نه! خکمیهاشم 

 فکرم خندم گرفت...  از

 تو صفحش!!!!  یچشمم خورد به پست مالن هو یزدم که   یچرخ م ستاگرامم ینیبودم و تو ا دهیاز کالسم رو تختم دراز کش  بعد

 ! نهی بب دیاصال نبا ریآرشاو  نویمن! ا ی!! خدا ینامزد کیارمنستان!! تبر   ریبا پسر سف  یمالن عکس

مونده اون وقت تو    ی ر یکب یداداش من چند سال منتظِر تو ا یعوض   یو گفتم :ه...  رکشیصبر رفتم دا یکه ب  خت یاعصابم به هم ر  یجور  هی

 !؟ ی ذار ی رو با اون کثافت م  تیعکس جشن نامزد

گفتم   ریاومد! چقدر به آرشاو   یخونم در نم یزدینوشتم که همون لحظه بالکم کرد!! کارد م یم  گهیچند تا فحش آب دار و کش دار د ه ی داشتم

 ! نهیبب دیاالنم عکس هاش با نامزدش رو با  سادیهمه پاش وا نیدختر تنوع طلِب روش حساب نکن! ا نیا

 ...ریزدم به آرشاو   زنگ

 زنگ زدم اما باز جواب نداد!  گهینداد! چند بار د جوابمو

 (ستیناراحت ن ریشدم زنگ زدم به آرشام و داستان رو بهش گفتم و او اون در کمال تعجب گفت )نگران نباشه آرشاو  نگرانش

 !؟ یو بعد بخاطر ازدواج کردنش ناراحت نباش  ی نفر باش   هیهمه سال منتظر  نیا  شهی نداد چرا؟! چطور م حی بهم توض اما
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زده نگاهش کردم! بنده خدا فکر کنم هنوز   رتی ح دمید ی نیر یجعبه ش هیرو با  ری آرشاو  یوقت یکردم ول ال یهزار تا فکرو خ ادیب ریشب که آرشاو  تا

 شده! یدونه چ  ینم

 رفتم جلو بغلش کردم-

 حالت خوبه؟-

 دیخند

 شه یبهتر از هم -

 شده؟ یچ  یدون یم-

 بله خبر دارم -

 تعجب گفتم  با

 !؟ یچرا پس انقدر خوشحال-

 چون باالخره راحت شدم -

 وا! -

 که مامان از ته آشپزخونه داد زد دیتر خند بلند

 خندت  یقربون اون صدا-

 تر شد  قیخندش عم  ریآرشاو 

 ازدواجشه   ینیر یش-

 واقعا؟ -

 چشمک زد  بهم

 گم داستانش رو   یبهت م-

 دور شد و رفت سمت مامان... ازم

 شده! وونهیکردم! بسم هللا نکنه د  یتعجب رفتنش رو نگاه م با
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 و آوردم رو مبل نشوندمش  رونی ب دمشیاز بغل مامان کش  رفتم

 چه خبره!؟ نمیبگو بب-

 ؟یاز فضول ی ترک ی م ی دار -

 ؟از ازدواجش خوشحال شدم هوی! چرا یرو دوست داشت  یتو که مالن-

  هیپره و هر شب تو بغل  ی نفر داره م هیهر روز با  دمیفتم و فهمتوجِه، آمارش رو گر  یمدت که متوجه شدم بهم ب  هیقبلنا دوسش داشتم...-

نگه   ی خبر، متوجه شدم واقعا همش راسته! اون با همه هست و منو اون جا اون طور  یب ششیسفر کوتاه رفتم پ هیکردم!   ینفِر! اولش باور نم

 داشته!

! که خدا رو شکر  دمیترس  یم ی ز یسم هامون در اومده بود از آبرو ر از اون از چشمم افتاد و دلم نخواست باهاش ازدواج کنم اما چون ا  بعد

 کال راحت شدم از دست اون احساس پوچ  گهی. ددمیرو د شیعکس نامزد

 لبخند زدم بهش

 ی خوشحالم که متوجه ذات بد اون دختر شد-

 د ی کش لپمو

 !ی و وفا دار  ی دل واسه عاشق هینداره، چه برسه  یچ  چیخوشگلم گوش ندادم و باور نکردم اون جز پول ه  یآبج  یمقصر منم که به حرف ها-

 سر ذوق محکم بغلش کردم از

 خوردم ی من داشتم غصه تو رو م  یستیکه ناراحت ن یمرس  -

 رو خوردم یمالن ی ها یقربونت برم، بزرگ شدم عاقل شدم اون موقع کم سن تر بودم و گول خوشگل-

 ی عاشقتم داداش  یمرس    یرس  م-

 فقط...-

 عقب و نگاهش کردم  دمیکش

  ؟یچ -

 کرده؟  کاری شده!؟ رها باز چ یپاک کرده! چ  دنیدرد کش یکتفش با کل یاسم رها رو از رو  یخالکوب آرشام

 جمع شد  صورتم
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 م یهست   ی ما مثل دوتا خط مواز  گه یرها هم دوسش داره اما م-

 داد به مبل...  ه یتک ریآرشاو 

  نیکرد جز اصل و نصب دارهاست ا یادعا م یبا ما بود و کل تشیموقع کیکه باز نزد یهست، مالن نشون یب  یادیز  یاختالف طبقات  باالخره-

 تونه به اون اعتماد کنه!؟ یاز آب در اومد! آرشام چطور م  یطور 

 که از اعتماد و باور آدما سو استفاده کنن!  ستن ین ی! همه مثل مالنینباش به همه چ  ن یانقدر بد ب  ریِا آرشاو -

 راحت شد تموم المی وقته گذاشتم کنار االنم که خ یلیدربارش حرف نزن من اونو خ گهید الیخ یب-

 آرشام االن کجاست؟ -

 وارد شد   دیپر  ی باز شد و آرشام با رنگ و رو  اطیسالن از طرف ح ی موقع در ورو  همون 

 سمتش  م یرفت  ریآرشاو  منو

 ؟! آرشام  -

 نگران نشه   نهیمامان منو نب   دیشونه هاش رو صاف کرد و گفت خوبم، سر صدا نکن  آرشام

 سمت آسانسور رفت باال!   نیا  ی! آرشام با هول پا تند کرد و از پله هانیی اومد پا  یهمون موقع مامان از پله داشت م  اما

   د یاومد و پرس مامان 

 بود!؟  یبه گوشم! ک  د یرس  اطی در ح ی صدا-

 آرشام  -

 !؟  دمشیپس چرا من ند-

 کردم عجله کرد زود رفت    یاستفاده م سیاز سرو  دیبا-

 رو روشن کرد و رو به من گفت  ون یسرش رو تکون داد و رفتم سراغ تلوز  دیخند مامان 

   ؟یایتو هم ب ی ده بود. دوست دار از چند تا غذا خوشش اوم  ایتالیتو سفر ا ،باباتییای تالیا یکالس آموزش غذاها  رمیجا م هیماهورا دارم -

 کارها رو ندارم   نی نه مامان ممنون من حوصله ا-

 سرش رو تکون داد و گفت :  مامان 
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   دمی!؟ اشتباه کردم اصال پرسیکن  کار یچ  ی ر یبگ ادی ییایتالیسرخ کرده! ا ین یزم  بی و س مرو یدر حد ن ی همون کالس آشپز  ی بر  دیتو فعال با-

 باز شد  ششی ن ریآرشاو 

 ها   رهیبده آبرومون م ادیبهش  ی خونه دار  کم یمامان تو رو خدا -

   رهیگ  ینم ادیتا نسوزونه و خراب نکنه که -مامان 

   رمیگ  یمن خدمتکار و آشپز م-

 گفت   یبه شوخ  مامان 

 آره نکه شوهرت قرار پول دار باشه! -

 ! بهم بر خورد یجد ی کرد اما من جد یهام رفت تو هم... اون شوخ   اخم

 انداختم!   ما ین نیا  ری همه دوست پسر و خواستگار پولدار داشتم خودمو گ ن ی! ایزندگ   نیتند کردم و از پله ها رفتم باال... توف به ا پا

 خورد به در اتاق آرشام و رفتم سمتش   چشمو

 رو زدم   در

 بله؟ -

 تو؟   امیب-

 اجازه رفتم داخل...   یشد و من ب یطوالن سکوتش

 ! دید دلم لرز چشمم بهش خور  تا

 !؟  وونهیبا تنت د ی کرد کاریچ-

 از رو زخم کتفش زد کنار   دستمو

 دست نزن  -

 !؟ یبا عذاب پاکش کن یچرا باز رفت  یشد  یم یخالکوب نیا  الیخ یکنار! ب  یتو که رها رو گذاشته بود-

 نداد  جوابمو

 آرشام!؟ چرا انقدر حالت بده تو! ؟-
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 رمق جوابمو داد  یب ی صدا با

 ماهورا ولم کن  -

 حالت!؟   ن یبا ا ؟ یطور   نیا-

 بلند گفت  ینگاهم کرد تو چشم هام و با تن صدا یعصب

 بکنم و بندازم دور!؟ می دختر رو از زندگ هیکه  ستمیکه انقدر مرد ن  ی بشنو  ی بگم نتونستم بذارمش کنار!؟ منتظر  ی !؟ منتظر هیچ-

 تاسف نگاهش کردم و بغض نشست تو گلوم... با

شده!   رید یلیخ د ینیب ی م دیکن  یچشم باز م هویبهش بگو باهاش ازدواج کن غرورتو بذار کنار!  ی نکن! دوسش دار  یطور  نیآرشام تو رو خدا ا-

 صداش  دنیلحظه شن  هیحسرت   یکیو اون  ستین گهید تون یکی  دینی ب یم د یکن  یچشم باز م هوی

 ... نشیمشت زدم تخت س با

رو داشته باشن با عشقشون!   ییتونن لحظه ها یکه م ییکنم به کسا ی! حسادت مامیلحظه تکراِر بودن برد  هیهنوزم تو حسرت  ن؟ی منو بب-

 بشه که حسرتش به دلت بمونه!؟ ریانقدر د یخوا  ی!؟ میهست یآرشام دنبال چ 

 ایکه برد ییروزا ادیحسرت ها و حسادت هام افتادم...  ادیم دلم دوباره باز شده بود! دوباره منو تو بغلش گرفت و فشار داد... اما من زخ  آرشام

 اما کمتر نه...  شهی م شتر ی ... بشهی فاصله تموم نم نیکه! ا  شهی بود، اما نبود! تموم نم دیبا

 کرد!   یداشت منو آروم م  گهیکه آرشام د  یکردم... طور  هیگر  ری دل س هی

 نکن!  هیجونم؟گر  یآبج-

 بلند کردم و نگاه کردم تو چشم هاش  سرمو

 ار یدلش رو به دست ب ی نداره! اگه انقدر دوسش دار  دنی ارزش عذاب کش  ایدن نیبخدا ا-

 تو موهاش... د یکش دست

 ...نی کنم، بب یبار تمومش م نینه ماهورا ا-

 کتفش اشاره کرد  به

 اسمش بود که رفت یخاکوب نیا-

 لبخند زدم بهش
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 نباش باشه؟  ری بهتر فکر کن و با خودت درگ یها  زیبه چ  نیبعد از ا پس-

 د ی کش لپمو

 رفت!  ادمیکه درد خودم  یکرد هیگر  یجور  هی وونهید-

 تر شد  ق یعم خندم

 خوب شد پس -

 جام بلند شدم  از

 اعصابمون آروم بشه   کمیکنم تا  یدم م مو یل ییچا هی رمیم-

 کن  دایمسکن هم برام پ هی-

 باشه-

 ادی تا حالم سرجاش ب دمیکش  قینفس عم  ه یاتاق خارج شدم و   از

 ینم لشیکه بابا شهاب رو بخاطر در خواست مامان راه داد تو خونه اما هنوز هم بابا تحو  نی... با امیاز شام مثل هر شب دور هم جمع بود بعد

 !اددی جواب سالم شهاب رو هم نم یو حت  دی پرس یازش سوال م ما یگرفت و فقط درباره ن

  هیکرد. البته  یبار براش درست م کی یدوست داشت، مامان هفته ا  ریچون آرشاو  م،یکه مامان درست کرده بودم بود ییالیخوردن پف مشغول 

بار   کی کرد و واسه منم هر چند ماه   یدرست م ییکاکاو  یفنجون ی ها ک یشب واسه شهاب ک ه یکرد  یدرست م وه یشب واسه آرشام کمپوت م

 خوردم.  یخوب بود که هر روز م میز یچ هیکرد، و من  یگرفت و آلو و لواش برام درست م ی م ی س ی و ق تهآلو و زغال اخ یکل

 بود!  مای رو بردارم، ن ی رو بذارم کنار و گوش   الیباعث شد حواسم پرت بشه و ظرف پف م یگوش ی صدا

 )سالم حالت خوبه؟(

  ییواسه من زن مطلقه بودن قابل تحمل تر از بد گو  زدمیباهاش حرف م  یو کم ذاشتم یقرار باهاش م  هی دیخواستم جواب ندم اما با اولش

 خانوادم!  یکلمه حرف بد پشت سرش بزنه! حت هیبفهمه و بخواد  یخواست کس   یبود! دلم نم ایگفتن پشت برد

 ...زدمیم  مایبه ن دیحرف ها بود که با یلی خ آره

 رو دادم  جوابش

 تو خونم منتظرتم( 5)فردا ساعت 
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 زشته واقعا( ی اول سالم بد  ریبگ ادی! یکن ینم ن یی)زمان رو تو تع

 ی هست یتو ک  میمن ک یبزنم تو دهنت که بفهم  نیبذار خرم از پل بگذره همچ  شیا

 )سالم( 

 نم( ز  ی اداره تو دفترم باهات حرف م  ایصبح ب 8)فردا وقت ندارم، پس فردا ساعت 

 !!(شمی م داریمن اون ساعت سخت از خواب ب یدون یتو م مایصبح!!! ن 8)

 ( نمتیب یخونت م امیکنم م  ی)پس بهت لطف م

 ( ؟ی )عقده زور گفتن بهم رو دار 

 سر و کله زدن باهات(  دهی )نه فقط حال م

 ( ونهی)د

 کن( ونهی)آدم د

 

از سر و کولش    طنتیآوردم! تو ظالهر آروم بودا! اما ش ی نداد! اصال از اخالق هاش سر در نم یامیپ گهیندادم و اون هم د گهیجوابش رو د من

 !رفت    یمثل مور و ملخ باال م

اومد خونمو   ی خانم که معموال م هیشب تو خونم باهاش قرار گذاشتم و از صبح با   8ساعت  ی دو روز قبل از قرار خاستگار  ی عنیشنبه  4 روز

 شد...   ی! البته که باالخره معلوم ممی ... دوست نداشتم فکر کنه دختر شلخته امیکرد  زی ونم و همه جا رو تمکرد رفتم خ یم  زیتم

  ی کیکه  یانقدر بدو بدو کرده بودم الک  یبد تنم بره ول ی دوش گرفتم تا بو  ه یبود که باالخره کار تموم شد و خانمه رفت و من اول  7 ساعت

 !  کرده بودم ی کنه کار  یندونه فکر م

بلد نباشه! بعد از دوش با همون تن پوش ولو شدم رو   یچیخانم تو سن من ه هیکردم، واقعا زشت بود  یم  تیرو تقو  می خونه دار  کمی دیبا

 تخت... 

 ساعت نتونسته بودم بخوابم...  3از   شتریبزنم رو مرور کرده بودم که ب مایکه قرار بود به ن ییانقدر حرفها شبید
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   ماین

 

شده بود   لیکه تشک   یلباس  دم،ی لباسم رو پوش نیدوش گرفتم و بهتر  هیرفتم خونه عمو  ی و با انرژ  رونیاز تموم شدن کارم از اداره زدم ب بعد

 ... رهیشلوار کتان ت هیو  دیسف قهیو   ن یبا سر آست یبافت مشک هیاز 

که شهاب بهم داده   ی زاپاس  دیهام کل دیگرفتم... داخل دست کل شین و ور رفتن با موهام باالخره راه خونه ماهورا رو پعطر و ادکل یاز کل بعد

  یخوب بود حالش رو م طشیوقت که شرا هی زاپاس دارم و دوست داشتم  دیدونست من کل  یماهورا هم نم یبود رو هنوز نگه داشته بودم حت

 گرفتم  

بود! نه  ی! کال دختر بدقولدهیچند بار زدم... احتماال هنوز نرس دمینداد! دوباره زنگ زدم و در رو با سر کل یم... جوابجلو در رو زنگ زد دمیرس

 ! قانون  یب کمیبهتر بگم 

 نبود!   ی گفتم اما خبر  اهللی هیانداختم و رفتم داخل و قبل از نگاه انداختن به داخل  دیکل

 !  کنهیرو االن استفاده م گهیدست د هی دمیکه خونه بود!شا نیماهورا... ا یهاخورد به پالتو و کفش  چشمم 

 جلو پالتوش رو بو کردم...   رفتم

 نبود!  یکفش هاش هم داخل جاکفش  ی پالتو تازه استفاده کرده و حت نیرو زد، از ا می نیادکلش ب ی بو 

 اتاق که همشون قسمت آخر سالن بودن...    یاجازه رفتم سمت درها  یلحظه نگران شدم و ب هی

تخت شدم! چشم هام از تعجب گرد شد! مگه با من   یجسم مچاله شده تو حوله قرمز رنگ رو  هیرو که باز کردم متوجه  یکه نبود دوم یاول

 !؟  هیطور  ن یقرار نداشت، چرا ا

 جلو تر و آروم صداش کردم...  رفتم

 ماهورا؟  -

... بهتر بگم  رونیجور خشکم زد! رومو ازش گرفتم و پشتمو کردم بهش و از اتاق در اومدم ب نیاد و من هم و به بدنش کشو قوس د  دیچرخ

 خواستم دوباره اشتباهم رو تکرار کنم!   یفرار کردم! نه نم

  یچطور   دمی سازش... اما هر چقدر سر و کله زدم نفهم ییکه حواسمو پرت کنم رفتم سمت چا نیافتاده بود! واسه ا شیتو جونم آت انگار 

 کرد!  یبهم شوک وارد شده بود که مغزم کار نم ن یبود هم همچ ب یغر  بیعج  یلی! هم مدلش خشهیروشن م 
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 زنگ زدم    شیو از پشت در به گوش  رونیگرفتم از خونه برم ب می تصم آخر

 خواب آلود جواب داد ی صدا با

 بله؟ -

   ؟یکن  ی از نمپشت درم چرا در رو ب-

 مگه ساعت چنده؟  -

   میو ن 8-

 امی االن م سا یوا سای!! وایچ -

 دارم  دیکل ستین ازین-

 رو قطع کردم و دوباره وارد خونه شدم...   یگوش 

 ... ادی داشتم تا ب یآروم قدم بر م آروم

 و نم دار... اومد سمتم و با اخم داد زد   ختهیبه هم ر  یبست و با اون موها یکوتاهش رو م رهنیکه دکمه آخر پ ی جور  همون 

 داخل؟!  یاجازه اومد یب یچ  ی!؟ برای منو از کجا دار  یخونه  دیتو کل-

 ...  دیکه چشمم تو چشم هاش افتاد دلم لرز  دوباره

 کردم...   یتونستم حرف بزنم! فقط داشتم نگاهش م ینم

 با توام!   یه-

 خواست فقط نگاهش کنم...  یم دلم

 ت زده!؟ خشک یواسه چ -

   امیدست هاش جلو چشم هام باعث شد به خودم ب تکون 

 دونه داده بود واسه روز مبادا!   هیشهاب قبلن بهم -

 ...  ییروز مبادا  عجب

 و با اخم دستش رو دراز کرد سمتم   سادیرو مبل که ماهورا اومد جلوم وا  نشستم
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  دیکل-

 کردم به دست هاش و از دست هاش به چشم هاش...   نگاه

 پام نشوندمش  یو دست گذاشتم رو کمرش و رو  دمیبس بود! دستش رو کش گهید نه

 اومد! فقط دوست داشتم نگاهش کنم... ملسش کنم...   ینم حرفم

 !؟  یکن  ی م کاریچ یه-

 شده دلم برات تنگ  -

 !  یخانم رو بغل کن هیاجازه  یبده ب یلیخ-

   یزنم-

 !  ستیمعلوم ن یچیهنوز که ه -

 لبخند زدم   بهش

 مجبورم از شرافتم محافظت کنم   م یاگه ازدواج نکن-

 هاش رفت تو هم    اخم

 !  ی دار  ی اگرم انتخابت نکنم باز هم رازمو نگه م  یتو که گفت-

 چشمک زدم   هی

 اشتباه کردم -

 !  یهست   یعجب آدم-

 گشت سر جاش...   ی کرد و دوباره بر م یخواسته دستم داشت از رو کمرش به سمت شونه هاش حرکت م نا

 نشست...   مییبار با خشونت تو رفتارش خودش رو ازم کند و رو مبل رو به رو  نیا

 پس گوش کن به حرف هام... -

 زد تو چشم هام   زل 

   م یکن  یعقد م د یبعد از ع  م،ی کن ی منو تو فعال نامزد م-



 اعتماد  نییباال پا

261 
 

 نامزد!؟ -

   م یر یگ ی م یجشن نامزد هیفعال  م یکن یازدواج م م یکه ما دار  م یگیبه همه م  یعنی-

 کج کردم نگاهش کردم...  سرمو

   ؟ی تمومش کن د یکه بعد از ع-

 فعال دربارش فکر نکردم اما من فعال آمادس عقد باهات رو ندارم! -

بود   یبزرگ  یماه  یلیکردم، به هر حال اون خ ی رو به نفع اون م زایچ  ی سر  هی دینداشتم! با ی تو سرش داره اما چاره ا یدونستم چه نقشه ا یم

 من!   ی زندگ  ِک ی واسه برکه کوچ

   می کن یباشه فعال نامزد م-

 نظر ماهورا خانم بگه  ی که هر چ  یگی م  ی خاستگار  ی تو -

 رفت باال اداش رو با تکون دادن بدنم در آوردم   ابروهام

 ماهورا خانم بگه!   یهرچ -

فرصت کوتاه به هم   هیکه بهتر  یگی ! مدیاگه بابام گفت که شما ها عاشق هم م، یهمو بشناس  شتری تا ب میمون  ی که فعال نامزد م یگ  یبعدش م-

   ؟ یاوک  میبد

 تکون دادم...  سرمو

   ؟یاوک  ی ایجاها رو با ما م نیخودمون به مشهد، ا نیمسافرت چند روز با ماش  هیتو کانادا و  دامی عمه ش شی پ م یر  ی مسافرت م هیما  دیع-

 سرمو تکون دادم و اون ادامه داد   باز

   میر یگ  یم مون یجشن با شکوه واسه نامزد هیو از همه مهم تر که ما -

 !  شترینه ب رم،ی رو برات بگ  یمهمون نیتونم بهتر   ی که دارم م ی من در حد درآمد-

 گفت  ی بد یحالت هی با

خونه هم هنوز اجاره   ی گفت ره،یگ ینباش اونو بابام م یدعوت نکنم! تو فکر پوِل مهمون م یتو خونه و کس  نمیبش دیبه پول تو باشه که با-

   ی واسه خودت خونه اجاره کن یبتون ی مع کنپول ج کمی! فعال تو خونه من باش تا ینکرد

 خورد!  یداشت بهم بر م یلیزد! خ ی بد داشت باهام حرف م یلیخ
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 ! مواظب حرف زدنت باشه  یکن  یاستفاده م ی دار  یماهورا از کلمات بد-

 گفتم مگه!؟   یچ -

  کی کوچ یببرمت جا یقشنگ یبزرگ  نیخواست از خونه به ا یبود که دلم نم نیمن به اندازه خودم پول رهن خونه دارم، اگر صبر کردم واسه ا -

  ی از ین یمراسم سور  نیکنم. درباره خرج جشن هم به نظرم ا یخونه اجاره م هیخودم  ی من برا م،یفعال ازدواج نکن ی گیحاال که م  یو ساده! ول

   ؟ یبد یا  یمهمون  نیهمچ  یخوا یم یچ  ی نداره! برا رکاتبه تدا

 دونم یخودم م گهیاونو د-

 و دلخور گفتم   دمیکش قیآه عم  هی

و نگه داشتن رازت    برنامه ها ن یاولم داشتن خودته، شک نکن اگه دوست نداشتم بدون ا  تیچون من الو  ی خودت باش  یبا من ی کن تا وقت یسع -

 فرصت رو واسه داشتنت از دست بدم!   ن یتونم ا ی! اما نمرونیرفتم ب  یم ت یاز زندگ

 دستمو براش باز کردم و نگاه کردم تو چشم هاش  کف

روز   کیه سهمم ازت اگه قرار باش  یکردن باهات! من دوستت دارم حت ی و نه دنبال باز  یکف دستم، نه پخمم نه پولک نی... من با تو ع نیبب-

 رشیز  یبزن ی باشه و بعدش بخوا

 نباشه از بودن باهام... مون یافتاد پش  ادمیکه خرش از پل گذشت و  ن یکرد...حرف دملو زدم تا حداقل بعد از ا ی نگاهم م یطور  ن یهم

 کردم... اضافه

!  شهیکنم دعوامون م   یم ی قاط هویچون  ینکن  ری نو تحقکن با پوالت م یبود رو پشت سر گذاشتم، سع  ییکه پر از تنها یسخت  یماهورا من زندگ -

نه که تا   ،یبزن ت یاضاف یاز خرج ها   یکم  یکن یسع  دیکه با یواست پول خرج کنم، اگه منو خواست  ازتیتونم اندازه ن یمن شرمندتم که نم نیبب

من متوجه    ینکن رو نداشته ها دیعنوان تاک چ یکن، به ه افت یفقط اندازه خودت خرج کن اندازه خودت از خانوادت پول در  ستم من ه 

 ؟ یهست

 شد! چون گفت  مون یاز نوع حرف زدنش پش  کمیکردم  احساس

 نداشتم!  یمنظور  د یببخش-

 زدم بهش  لبخند

 دست من! یآب هم نداد  وانیل هیجا نشستم  نیا  یخورم، از ک  یم ادیز   ییکه من چا گهید ی نکته  هی -

 ستم یمن کلفت تو ن   یکارات رو خودت انجام بد ریبگ ادیرو بدون :   ی ز یچ  هیتو هم درباره من -
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 کلفتم!؟  ی دست من شد یبد ییچا یعنی-

کرد    یزندگ  یطور   نیغذا بپزم، مامان ا ارمیب ییارم،چایپاشم آب ب یه گهید یک یخواد واسه  ی گفتم، من مثل ملکه ها بزرگ شدم دلم نم یکل-

 هیکاف

 کرد؟  ی مگه مامانت چطور زندگ -

  ی! مدهی رو کال خودش کارهاش رو انجام م شی کنه و بق   یم ز یشبانه روز عمارت رو تم  3تو  ارهیتا خانم و آقا م  10فقط موقع شروع هر فصل -

 ن باشه! جز خودمون تو خونمو  ی گه دوست ندارم کس 

 ! ی چه مادر عاقل و خونه دار -

 قلو ها!؟  4همه عمرش رفت واسه بزرگ کردن ما  دهیچه فا-

 و...   نیدختر بالر  هی ل، یوک هیکارگاه داره،  هینرفت که! االن  دهیفا یب-

 کردم و نگاهش کردم   زیهام رو ر  چشم

 !؟قایدق هیآرشام کارش چ  یراست -

 عامل شرکِت  ریمد-

 آب خوردم... یبرداشتم و کم وانیل هیجام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه و  از

 دور نگاهش کردم از

 ی بانو ماهورا شما همچنان پرنسس -

 شده بود. الشی خ یکنم نامزد کردنمون باعث راحت ینبود، احساس م ی اولش خبر  یاز اون حالت تهاجم گهیبهم! د دیخند

 سر جام و رو مبل نشستم...  برگشتم

 ؟ی از پدر مادرت بگ شهیم  - ماهورا 

 تکون دادم سرمو

 ست ین ی از ین-

 بدونم!؟  ستی حقم ن-

 خواد دربارش حرف بزنم.  ی و برنامه ها نداره و من دلم نم طیشرا نیرو ا ی ر یتاث-
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 باشه-

 ... نمون یشد ب سکوت

 کرد!  ی باز و بسته م یرو ه  نشیپرده زل زده بودم بهش... اون هم انگار معذب شده بود چون دکمه سر آست یب

 بودن و آروم نشستن!  ریسر به ز  خوردیتر شد... آخه بهش نم قیعم  لبخندم

 لبخند من گفت :  دنیرو بلند کرد و با د سرش

 !؟هیچ-

 تر شد  قیعم  لبخندم

 رابطت با شهاب بهتر شده؟  -

 از لب هام رفت و از جام بلند شدم... خنده

 قرار بهتر بشه؟  -

 کنه!   یم فیبابا همش ازت تعر  شیآخه پ-

 گفتم   بم ی داخل ج دادمیرو قرار م م یکه گوش  ی جور  همون 

   ستی ن یخوب ی شهاب دروغ گو -

 همش راسته؟   یعنی-

 چشمک زدم و جوابش رو ندادم...  بهش

 بهتره من برم   م یدیرس  جهیحرف هامون تموم شدن و به نت -

 قدم بردارم سمت در که گفت:  خواستم 

 نرو! -

 گفتم :  تعجب با

 نرم!؟ -

 !  یشام مهمون من -
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 پوزخند گفتم   با

 رستوان سر کوچه؟  سیسلف سرو -

 !  تهیفی با ک یلیخ-

 مونم   ی م ی پز  یاگه خودت غذا م-

 تعجب گفت :  با

 بپزم!؟  یچ -

 !؟ یبلد یچ -

   میکرد... بعله گشنه قرار بمون سکوت

 خوبه؟   میپز  ی با هم کوکو م-

 خوبه -

 و قبل از ورود به آشپزخونه دست هام رو شستم و بعد وارد شدم...   برگشتم

 آشپزخونه که دستمو جلوش گرفتم   ادیهم خواست ب ماهورا 

 تو غذا متنفرم!  ی نه! اول موهات رو ببند بعد، من از مو -

 به موهاش   د یکش دست

   د یهول کردم ببخش یخوابم برد و تو پشت در مونده بود هوی یعنیموهامو شونه هم نکردم!!  یمن! من حت   یخدا-

 تو اون تن پوش قرمز لبخند نشستم رو لبم...   یآور  ادیسمت اتاق که از  رفت

 برگشت و گفت :  زود

   ؟ ی دار  اجیاحت  ایخب چ-

 گفتم :  یشوخ  به

 ...  یزرشک ،یکلم ،یچیهو -

 گفت :  تیجد با
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 دارم و زرشک   چیفقط هو -

 چشم هام گرد شده بود!! به زحمت جلو خندم رو گرفتم   رتیح  از

  ؟یشلغم چ -

 جمع شد   صورتش

 متنفرم! -

 ! دمیو ترک رمی نتونستم جلو خندم رو بگ گهید

 چاقو مناسب برداشتم و گفتم :  هیبلند شدم و  یرو صندل  از

   اریو تخم مرغ... ب ازیپ ینی زم  بیچند تا س -

 زد به کمرش   دست

   !؟یمنو اسکول کرد-

 گاز گرفتم   لبمو

 شلغم تو کوکو!! -

   دیخندم ترک دوباره

 پس! ی گرفت ای یهمه سال عمرت چ  نیماهورا تو تو ا-

 حق به جانب به خودش گرفت گفت:  افهیق هی

 ! نهیزم  بیمن چه بدونم منظور تو کوکو س   میما انواع کوکوها رو دار -

 هام گرد تر شد  چشم

 !؟یست یبلد ن ی از خونه دار  یچیه  یقبول کن  ی خوا ینم-

 اشاره دستش رو آورد باال   انگشت

 نکن د یتو هم ،رو نداشته هام تاک-

 و سرمو تکون دادم  دمیخند
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 پرنسس د یببخش-

 و گفت:  ستادیکنارم ا اومد

 رم یگ ینم ادی گهیمن د یبلد ی خوبه آشپز -

 جور که با چاقو مشغول خردکردن گوجه ها بودم نگاهش کردم همون 

 کنم! بد نگذره بهت! ی خونه، آشپز  امیسر کار برم بعد ب گه،ید یچیه-

 ی رو هم قبول کن  نا یا دیبا ی انقدر منو دوست دار   یگ  ی تو که م است،یطور   نیداشتن من ا گهید-

 گستاخش...  ینگاه کردم تو چشم ها قیعم

 خونم  ی هم م ییکنم و شبا براش الال  یسر من، الزم باشه موهاشم شونه مپرنسس ماهورا تاج -

 گفت:  یبا بد جنس   یلبخند محو نشست رو لب هاش ول هی

 ؟ ی ز یر   یزبون م  یطور   نیواسه همه دوست دخترات ا-

 شد؟   تیحسود هیچ-

 ازم گرفت:   روشو

   ستینه اصال برام مهم ن-

شدم با قانون   ی بودم بعدشم که وارد دانشگاه افسر  یرستانیکه بچه دب ،قبلشیمن وقت نداشتم واسه دوست دختر داشتن و خوش گذرون-

 خاص خودش...   یها

   ؟یشد  ینفوذ یشد رفت  یچ -

  یاتفاق هیکرد! البته  ی فرق م مرده بودنم ایرو داشتم نگرانم باشه ونه زنده    یکرد و من هم نه کس  ی رو قبول نم  تیمامور  ن یکس ا  چیچون ه-

 داد   ریی منو تغ  یزندگ  یلیخ

 : دیپرس کنجکاو

  ؟یچ -

 و دوباره نگاهش کردم...  ستاد یتو دستم از حرکت ا چاقو

 شهاب...   یتو، تو گوش  یاز رقص باله  ی ا قه یچند دق پیکل هی-
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 ادامه دادم   طنتیش با

 ...کتیو کمر بار  دتیو کش  فیظر   یپاها-

 گذاشت رو چشم هاش  دست

 ادامه نده-

 !ی ار ی چه به روز من م ی بکن یتون یفکرشم نم ی! انقدر که حتادیبهت م یلی رنگ قرمز خ-

 ها! یکن  یم یچرب زبون یلی خ ماین-

 دمله، باورش با تو  یهمه حرف هام حرفا-

 رو کردم...  م یآشپز   هیکرد و من بق سکوت

 کرد...  یمن نگاه م ی نشسته بودو به کارها یآماده شده بود اما ماهورا هنوز رو صندل  غذا

 طعنه گفتم   با

 !  ینیبچ یتون یرو که م  زی بدنگذره!؟ حداقل م-

 جاش بلند شد باالخره که گفتم   از

 آ ماشاهلل  -

 ...  زیدستش اومد و گذاشت رو م  یرو باز کرد و هر چ  خچالیرو در  دیخند

 ظرف کوکوها رو وسط گذاشتم   منم

 مهمون شما به زحمت من  -

 دستت درد نکنه  -

   دیپرس دیکه با ترد میخوردن بود مشغول 

 ...ایبخاطر برد-

 ندادم ادامه بده   اجازه

 خودت بوده. اما االن...   یاون موقع نه من بودم و نه دوست داشتم ، زندگ -
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 بهش نگاه کردم  یباال و جد ابروم رفت  هی

 ی نکن ی من باز  رتیکن با غ  یسع -

 نبود و فقط دوست داشت حرف بزنه!   یبه خوردن راض   ادیاما اون انگار ز  نمون یشد ب سکوت

   ؟یگرفت ادیخوبه! کجا  یلی خ تیآشپز -

   ی ودت سر هم کنواسه خ ز یچ  هی شیکه خودت رو آت یمجبور  یرستوان رو نداشته باش    یو پول غذا یگشنه بمون یوقت-

 !  یهست  ی آدم پخته ا  یلیکنم خ  یاحساس م-

 لبخند کج نشست رو لبم   هی

 بستم   گی انقدر پختم که ته د  گهیمن د-

   دیخند

 چرا؟  -

 گفتم   یشوخ  به

 من که مثل تو پرنسس نبودم!  -

 بگو پرنسس تا حالم ازش به هم بخوره!   یحاال ه-

کرد!   ی دستش رو برام ستون نم یبلند بشم چون کس   نیخودم از زم  یمجبور بودم رو پاها شه یهم دم،یچش ادیرو ز  ییمن طعم تنها ،یدون یم-

که همه   یآدم هی! یآدم تجرب  هیو دوباره پا شدم که باعث شده بشم  دمی... آزار ددمی... شکستم...بر نیبزرگ شدم...انقدر خوردم زم  یمن تجرب

 !  دهیفهمرو  یچ 

 نگاهش کردم   ق یلبخند عم هی با

 تو کاسم!   یبودم که اونم تو گذاشت دهی عشق رو نفهم هی-

 و با عشوه موهاش رو زد پشت گوشش و گفت   دیخند

 بعله من کال دلبرم  -

 بردم جلو ... کم ی سرمو

 کمترش کن   کمیرو  تیدلبر -
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 لقمه  تو دهنش گذاشت...  هیو  دیخند

 خودشون...   یرسوند و رفت خونه   ییجا هیمنو تا   نشیاز شام هم با ماش بعد

  یکنم، قطعا زندگ  ی روز بتونم ماهورا رو داشته باشم! درسته اجباره اما خودم قدم به قدم رابطمون رو بهتر م هیکردم   یفکرشم نم یحت

 ...  میبساز  میتون ی م یقشنگ

دست لباس خوب و مناسب بود. درسته ماهورا   هیکه کردم واسه خودمو عمو زن عمو ،گرفتن   ی کار  نی... اولدیرس  ی روز خاستگار  باالخره

 خوب باشه   یجوابش در هر صورت بله بود اما دوست داشتم همه چ 

  نی به هم بخوره و از دستش بدم! بخاطر هم یهمه چ  هوی دم یترس ینکردم با زنگ زدنم، م تشیبهم زنگ نزد و من هم اذ ی تا روز خاستگار  ماهورا 

بود اصال   ین یکه ماهورا واسم لقمه سنگ نی! انکار کردن ا کردیم وونمیداشتم، استرس د یهمون قدر که حس خوب  شدم...  ینم چشیپا پ ادیز 

 ! نبوددرست 

 چاکرتم  ایبشم! خدا کیکرد که بتونم به داشتن ماهورا نزد جادیرو ا یطیشرا نیممنون بودم از خدا که همچ   اما

. دوتاشون  دمیخر  د، یشده بود با تور و گل و مروار  ن یکه تزئ یرنیش  ین یس ه ی یفروش  ینیر یو از ش دمیخر  ی دست گل بزرگ و الکچر  هیوسواس  با

 تونستم استفاده کنم   یبردن اما چون خونه رهن نکرده بودم پول رهن رو م یادیز   یها نهیهم هز 

اومد چون   یاز موهام خوشش م  رفتم یم یشگاهیسال ها، هر آرا نیبزنه... مثل تموم ا نیمدل خوب و سنگ  هیو موهام رو دادم  شگاهیرای پ رفتم

 رنگ موهام خوش رنگ بودن و پر... 

 شب آماده بشن... 9کردن تا. واسه ساعت   یدوش گرفتم... عمو زن عمو هم داشتن کارهاشون رو م ه یخونه و  برگشتم

 !ستی قابل پوشوندن ن یچیر مادر نداشتن با هکه پد  ف یباشم اما ح  دآل یکردم از هر نظر ا یم یسع 

تم رو در آوردم و نشستم پشت فرمون...  م یاومد  رونی خونه ب از
ُ
 و عمو نشست جلو زن عمو عقب منم ک

 !ادی بهم م یل یخ ن یفازا نبودم اما فروشنده گفت ا نیتو ا ادیمن که ز   ره،یت یطوس   رهنیپ هیروشن بود با   یکت و شلوار اسپرت طوس  هی لباسم

 رو پارک کردم...  نیجلو در خونشون و ماش م یدیرس

 عمو تا چشمش افتاد به عمارت بزرگ گفت: زن 

 !؟ ننی شیطبقه چندم م-

 رهیلبخند زدم تا با جوابم استرس نگ هی بهش

 چند طبقه ست  یخونه   هیهمش مال خودشونه -
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 و با استرس گفت:  دیعمو رنگش پر  زن 

 !؟یجان! ما رو کجا آورد ماین-

 هم اضافه کرد عمو

 !؟ یخانواده ا ن یسراغ همچ یرفت  ی کرد ی چه فکر -

 گرفت و با اعتماد به نفس گفتم:  خندم

 کرد منم قبول کردم ی دختره دوسم داره خودش ازم خاستگار -

 شده عمو و زن عمو معلوم بود!   زونیفک آو  قشنگ

 م یشد بر  رید-

 در باز شد...  قهیجلو زنگ رو زدم و بعد از چند دق م یرفت

 شد  نیانگار پاهاش سنگ  دیخونشون رو د اط یعمو تا ح  زن 

 !؟هیخونشون چ  نهیا اطشون یح-

 کردم بهش گفتم:  نگاه

 داخل خونه آسانسور دارن  دی نگران نباش-

 نداختم! یداشتم اونا رو م یطال هند که یمن چند تا ت م یبر  ایننه ب-

 کرده! ی خانواده ازش خاستگار  نیکه دختر ا  میدار  ی پسر  ن یسرمون باال باشه همچ دیخانم ما با - عمو

که سفت باال سرشون گرد   ییهم بودن با موها ی و بدون روسر  ی مشک یاندام یورود به سالن دو تا خدمتکار با لباس مخصوص که سرهم موقع

 شده بود و در رو برامون باز کردن

 کنه که دستش رو گرفتم و آروم دم گوشش گفتم  یباهاش رو بوس   شون یکیفت سمت  یخدمتکاراشونن داشت م ناینست ادو  یعمو که نم زن 

 خدمتکاراشونن  نایزن عمو ا-

 تونست برداره!  ی که بنده خدا چشم از روشون نم عمو

 کن  ری خداوندا امشب رو بخ  ایخواستم فوران بزنم!، خدا یخنده م از



 اعتماد  نییباال پا

272 
 

 رو آزمون گرفت و رفت فیخانم پالتو و ک هی یورود یراه رو  ی انتها-

 عمو دم گوشم پر استرس   زن 

 پول داشتم  فم یمن تو ک  ماین-

 ست ی ن ینگران نباش زن عمو مشکل-

 از شهاب شدم!  ری متوجه حضور همه به غ م یسالن که شد وارد

 رو هم داشتم   انتظارش

  یبهش م یا   روزهی خودم! چقدر رنگ لباس ف  ی خانم و در آخر ماه بانو  زیو دن  ریو بعد آرشام و آرشاو  نی رفتم سمت آقا شاه ک یسالم عل یبرا

  ی بودن و حجاب ماهورا و مادرش کامل بود البته اگه من به اون جوراب شلوار  د یمق زایچ  ی سر  هیاومد! خدا روشکر که حداقل خانوادشون به 

 کردم!  ینم ز یماهورا رو آنال تننازک تو 

 اول، جو به شدت خوف آور بود! قه یکه چند دق یبود! طور  نیسرد و سر سنگ  یلی خ نیشاه  آقا

 و قهوه و...  یبا چا ییرایها شروع کردن به پذ خدمتکار

 کم شد! نی بحث انداخت و از جو سنگ هیبده که  ری رو خدا خ  آرشام

 هم وسط حرف هاش با آرشام بحث رو آورد سمت من  عمو

 جاِن من هم مثل طال با ارزِش...  ماین-

 ادامه داد حرف عمو رو  د یلرز  ی که م  ییعمو با صدا زن 

 آقاست، آقا -

 ... نییانداختم پا  سرمو

 خونست  نیبله دختر ما هم پرنسس ا -  نیشاه  آقا

 شه ی م گهیبتپه! وگرنه داشته ها فقط باعث شناخت ما از هم د گهیهمه د یبرا  دیالبته مهم دِل که با -  ریآرشاو 

 کرده  فیبرامون تعر  ادیز   شون یقابل قبول بوده اما شهاب از حسنات ا ری متفاوت و غ کمی ما یما با آقا ن ییآشنا  -  آرشام

 گفت  ی کننده ا ر یحالت تحق  هیبا  نیشاه  آقا

 وصلت؟  نیبشم به ا ی منم راض  د یکه دخترم ندارتش؟ شا ی دار  ایچ نم یخب بگو بب -
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 صاف کردم و نگاه کردم تو تخم چشم هاش و با اعتماد به نفس گفتم  صدامو 

 ...دی فراهم نکرده باش شون یا  یندارم که شما برا ی ز یچ  یاز نظر مال -

 خانم گفت  ز یحرفم دن وسط

 !یهم کمبود نداشته نه فقط مال ی ماهورا از نظر عاطف-

 منم...  ی واقف هستم، درباره داشته ها نیداره و من به ا یو خانوادگ  ی و نه عاطف یبله دختر شما نه کمبود مال-

 کرد...   یکردم به ماهورا که ساکت نشسته بود و نگاهم م نگاه

پدر و مادرم هستن،   یبه خودم اجازه دادم با خانوادم که جا هست! که من  اتیبراشون مهم تر از ماد اتیماهورا خانم به من گفتن معنو -

 م یشما باش  یامشب مهمون خونه 

 درباره پدر مادرت بگو -  نیشاه  آقا

 نشست ی تو تنم م  یعرق سرد هیخواستم درباره پدر مادرم حرف بزنم  یهر موقع که م  شهی ... همنییانداختم پا  سرمو

 ... شون یهم... فوت کرده اپدرم رو تو سن کم از دست دادم و مادرم -

 عمو اشاره کردم  به

 من ادا کردن  ی بودن رو برا ی من رو بزرگ کردن و حق پدر و مادر معنو  زیدوتا عز  ن یهم همسرشون، ا شون یمنه و ا  امرز یخدا ب ی پدر زن عمو -

 مادر ماهورا رفت! یرنگ از رو   هویدونم چرا! اما  ینم

 جمع رو ترک کرد! د یببخش هی با

 ؟ ی دار  ندهیواسه آ یخب چه برنامه ا -  نی آقاشاه

 سازم هر جور که اون دلش بخواد  ی رو با ماهورا خانم م ندهیآ-

 ؟ یچ  ایب رون یاگه بگه از نظام ب-

 کردم به ماهورا  نگاه

 رو دارم  شون یواسه ا رییتغ  ل یباشه،من به شدت پتانس یپرسم دوست داره کارم چ  یازش م-

 لبخند محو نشست رو لب هاش...  هی ماهورا 
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   د؟یدار  نیماش  ا یخب خونه  -  ریآرشاو 

 و اندازه پول رهن خونه هم کنار دارم   دمیخر  دیپرا هی-

 وسط حرف   دیپر  ماهورا 

   ستیخونه مهم ن  می کن یفعال نامزد م-

   ن؟یشما حرف هاتون رو زد -  نیشاه  آقا

   م یرو انتخاب نکن گریتا با عشق کور همد م ینامزد بمون یچند ماه  میقبول کرد می رو دوست دار  گهیبله چون هم د-ماهورا 

 جوونا بخوان  نیهر جور که ا  - عمو

 از جاش بلند شد    نیشاه  آقا

 داره   اجیخانم من حالش بد شد به کمک احت دی. ببخش دیزنگ بزن گهید یهفته  م یر یبگ میتون ینم یمیفعال تصم-

 و جمع سکوت شد   رفت

 !  ستنی ن یکه راض  نی آقا شاه - عمو  زن 

 با لبخند جواب زن عمو رو داد  ماهورا 

 هست   ی راض -

 ....  می و رفت میکرد یکه مادر و پدر ماهورا اومدن از جمع خداحافظ نیبعد از ا یعمو ماهورا مشغول حرف زدن با هم چند  زن 

 راه افتاد عمو شروع کرد  نی ماش تا

   ن؟ی و دوخت نی دی!؟ شما دوتا بچه واسه خودتون بر ستنین یکه راض   نا یپسر ا-

   هی دختره راض-

   ؟ یرو بد ی دختر  نی خرج همچ یتون ی اصال تو م-

 نه -

 روش؟    یپس چرا دست گذاشت-

 کنم   ینم  ییاجتما  یپول مقام و طبقه ها یمن احساسمو قربان ستیمهم ن  شیچون دوسش دارم، بق-
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 خدا بخواد... یهر چ  شاهللیبود ا یون عالش  یبودن کال همه چ  یخانواده خوب - عمو  زن 

 

 

   آرشام

 

  یمسائل وقت نیکردم تو ا ی بود اما دخالت نم یزنه! البته منم جوابم منف یگذشته و بابا همچنان ساز مخالف م   ی روز از روز خاستگار  دو

شروع تو    ه یباعث  ماین دی! شارونی کشه ب  یداره م ایهم خوبه که ماهورا از برد ی ز یچ هیخوامش!  یگه که من م ی داره م یماهورا خودش الن 

 گرده!؟    ی!؟ مگه اون بر مسهیکه مرده وا یعشق  ی! بسه چقدر پاشهبا شیزندگ

   م، یسازمان قرار بود بساز  ه یبودم که واسه  هیپروژ برج تو فرمان ی بررس  ر ینشسته بودم و درگ زی دفتر پشت م تو

کارخونه بابا، ساخت و ساز هم کنارش   تیر یگرفتم به عالوه مد  می بابا بزرگ تصم تیما مد و پوشاک بود اما من بخاطر وص  یکه کار اصل البته

 نرفت   نی از ب  گاهشیاومدم و بعد از آقا جون جا  یکنم، و خدا رو شکر از پسش بر م فیرد

 زده شد و بابا وارد شد   در

 تپل برات دارم  شنهادیپ هیآرشام -

 جام بلند شدم   از

 شده؟   یسالم چ -

 و منم رفتم رو به روش نشستم...   زی م ی جلو  یها  یرو صندل نشست

   ادته؟یرو  یخادم-

 ...  ریبله معاون وز -

 به ما!   دهیرو م ازش ی کال امت ی عنیکنه!  ی م یکردم، اون هم گفت صادرات و واردات چرم رو واسمون اختصاص  ی دخترش رو واست خاستگار -

 تن صدام رفت باال  رتیح با

 !؟  یکرد ی و خاستگار  یدیبابا از من نپرس-

 !  یش  یمگه! ؟وقت ازدواجته، کم کم عاشقش م  هیچ-
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 به موهام   دمیاز جام بلند شدم و دست کش کالفه

   دیواسه ازدواج ندارم ببخش  ی من االن اصال فکر -

 آرشام!؟ -

 گفتم  یعصب

 هاب!؟  ش  ای ر؟یگردن آرشاو  ی چرا ننداخت-

که اسم نبردم کدوم پسرم!  نیدوم ا ،یدنده لجباز نظام هیاون دختره واسه اون   فیکنم اصال ح  ینم ی کار  چی که من واسه شهاب ه نیاول ا-

   یقبول کن  یکردم تو نخوا ی چون حس م

 !  یطور  ن یفکر ازدواجم ندارم  چه برسه ا یبابا من حت -

 زنم   یحرف م ریباشه با آرشاو -

 ممنون -

 و در لپ تاپم رو بستم   ز یبود که رفتم سمت م ختهیحالم رو به هم ر  نی بابا همچ ی ها حرف

 برم   دیبابا من با-

 بودم...  دهیخر  یجک مشک هیعوض کرده بودم و  شیکه چند ماه پ  نم یزدم و پناه بردم داخل ماش رونیتوجه به بابا از دفترم ب بدون 

 حاملو خراب کرد!؟  ی! ؟چ دمیترس یچ !؟ از ختیانقدر حالم به هم ر  چرا

 محکم به چپ و راست تکون دادم...   سرمو

 دنده لجباز!   هیپشت( هه چشمم افتاد به اسمش )الک  هویکه   رای! خواستم زنگ بزنم به املستی ن ی رها لعنت ست یرها ن جوابش

 ... رایو زنگ زدم به امل دم یکش ق ینفس عم هی

 به گوشم   دیبه شدت عشوه دارش رس یاز چند تا بوق صدا بعد

 جانم  -

   ؟ییکجا-

 لباس   دیداره ،اومدم واسه خر  یامشب تارا مهمون-
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   شت یپ ام یآدرس بده ب-

 کرد  هول 

 بازار...  ا یاالن!؟ خب... خب باشه ب-

 رو قطع کردم و رفتم دنبالشون   یگوش 

 پارک کردم... رو  ن یتو بازار نگه داشتم و ماش  ی پاساژ کسر  جلو

 دختر برم عشق و حال...  هیمرتب نبودم اما واسه فرار از فکر هام مجبور بودم همون لحظه با   ادیاز سر کار اومده بودم ز   چون 

 کردم و سمتش قدم برداشتم  داشیپ باالخره

 امل شده!  ک  فری جن هیو االن واسه خودش  دیرو تراش ن ییپر طرفدار که از باال تا پا یلی دختِر پولدار و خ هی

 لبخند باهاش دست دادم با

 ! دیخر  یتنها اومد -

 شد   یطور  نیامروز ا  گهیآره د-

 !  دمیپس به موقع رس-

 دیخند

 چه جورم عشقم  -

   م یداشت یهم تو پساژ قدم بر م  کنار

 تونه انقدر برام جذاب باشه! ی هم نم رایچرا امل دونمیتا فراموشش کنم اما نم م یرو آوردم تو زندگ  رایاز کات کردن با رها، امل  بعد

 من...  یخونه   می و رفت میکرد  دیبا هم خر  یکل

 رفتن...   یواسه مهمون  میو آماده شد میگرفت دوش

 خواست!  یم یشد رفت، واقعا دلم مهمون یم  راینبودم اما به عنوان پارتنر امل دعوت

 گفتم  رای و زدم تو دنده و رو به امل ن یماش

 م ی بترکون میبر -
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 م یدی تو لواسون رس یال یبه و  یو بعد از مدت میافتاد راه

 داخل...  م یرفت

 ! یشد  یفوِل فول م ی زد ی هم نم  کی اصال پ یعنیبود!  یعال یمهمون  یشدت انرژ  به

! دلم  سهیتونست رو پاهاش وا ی مست بود که نم  رایبود! آخر شب انقدر امل ینرفته بودم! واقعا عال یخفن  نیبه ا  یبود که مهمون یچند سال دیشا

 گرفتم...  شیکردم و راه خونه رو پ نشی ولش کنم برم! سوار ماش  یهمون جور  ومدین

 کرد...  یرو داشت برام خراب م  یکه کل حال مهمون یسکوت هیخوابش برده بود،   رای سکوت بود چون امل ن یماش تو

 ! دنیچرخن تو سرت و آزارت م  ی چرخ و فلک فقط م هی ... اما لعنت به خاطره ها که مثل نیلحظه ا  ایدن یلذت ها تموم

 اجازه بردم خونم افتادم...  یکه رها رو ب یشب ادی

 لبخند نشست رو لبم...  هی

 ...زد  ی... موهاش رو که شونه مدمشیکه د ی بار  نیرفت قراره از ذهنم حذفش کنم! رنگ الک ناخونش آخر  ادمیلحظه انگار  هی

 لحظه احساس کردم اشتباه رفتم!! چند تا کوچه رو از خونم رد کرده بودم! هی

 و صداش زدم  اطیشدم و رفتم داخل ح دور 

 را؟ یامل-

 جون جواب داد  یب

 هیچ-

 پاشو برو باال بخواب -

 ی عه لعنت  من!! یخونه  اط یگل رز تو ح  یبشه عق زد و شروع کرد به باال آوردن بغل بوته  ادهیپ نیخواست از ماش  تا

 دم یکش ق ینفس عم هیآروم کردن اعصابم   واسه

 بخواب وضعت خرابه ریدوش بگ  هیداخل لباس دارم  میپاشو بر -

 فرستادمش حموم... می به اتاق و مستق دیکمک من باالخره رس  با

 کنه! یم کار ی و چ زنهیداره م یینبود چه حرف ها شیحال اصال
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 زد  غ یرو کلش که ج رمیمجبور شدم دوش آب سرد رو بگ آخر

 !یکرد فیرو کث کلتی ! سر و هایبه خودت ب رایامل-

 افتاد رو تخت...  ت یم نی گرفت و لباس هاش رو کمک کردم تنش کنه و ع  یدوش سطح هیخودش رو جمع کرد و  باالخره

  که رو به باغچه بود... یهام رو ازش گرفتم و رفتم جلو پنجره ا چشم

بعد از اون همه عشق و حال و   دیحال گرفتم چرا با نیدونم ا یخواست! نم یم  گاریدلم س  بی اما االن عج  دمیکش  ینم گار ی مدت بود س هی

 !وفتهیاتفاق بد قرار بود ب ه ی! چرا انقدر نا آروم بودم!؟انگار ادیب شیپ یخوش گذرون

 کنم! یغلط ه یحوصله داشتم برم بخوابم نه آروم بودم که  نه

 رو برداشتم...  چیو سو  دم یکش ق ینفس عم هی

 کرد...  ی کم دور دور حاملو بهتر م هی

 هدف راه افتادم... یامدم و ب رون یب  اطی ح از

 ! خانوادِه رها ترمز زدم یجلو در خونه  هویهدف بودم... اما  یخواست! ب یهم نم ک یدلم موز  یحت

 بودم! ؟ یجا!؟ دنبال چ  نیاصال اومدم ا یشب! واسه چ  3ساعت  اونم

 و زنگ زدشون...   کیسرمو چشم دوختم به دِر کوچ ر یشد، دست گذاشتم ز  یبود داخل معلوم نم یهام دود  شهیش  چون 

اومد سوار   ینگاه به راست بدو بدو م هینگاه به چپ،  هیموندم و اون با استرس  یمنتظرش م نی اون موقع ها افتادم که سر کوچه تو ماش ادی

 گفت   یشد وتند م یم

   دهیند ی برو برو تا کس -

 تر شد...   قیلبخند نشست رو لبم... خنده هاش... لبخندم عم  هی

 در حق خودمو اون دختر بود!  یبا رها بتونم ازدواج کنم! واقعا نامرد ری ذهن درگ نیکن من با ا فکر

که نصف از کش سرش زده  ییبا موها یخونگ یشلوار گل گل هیکوتاه و  نیآست  رهن یپ هیدر خونشون باز شد و رها با  هویفکر خودم بودم که  تو

 داد زد   رون یب دییدو  رونیبود ب

 ... بابام بابام  دیکمک! کمک کن-

 سمت رها و دست هاش رو گرفتم تو دست هام   دمییخارج شدم و دو  نیمکث از ماش  یبا سرعت اتفاق افتاد! ب یچ  همه
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 شده!؟  یچ -

 کرد بابام... بابام...   یتونست حرف بزنه! فقط تکرار م ی نم هیاز گر   رها

 سمت داخل خونه...  دمییزدم و دو  پسش

که داخل حموم رگش رو زده بود و خون   یگوشه خشکش زده بود و از اون چشم هام رفت سمت مرد هیاشک   یچشمم خورد به نوا که ب اول 

 کرده بود!  یهمه جا رو رنگ

  ن یشرفتم و گذاشتمش داخل ما یبه گوشم..! نه االن وقت مکث نبود! نوا رو سفت گرفتمش و به سمت در خروج  دیرس یداد رها م ی صدا  هنوز 

 به سرش   دم یو دست کش

   شهی درست م یعمو نگران نباش همه چ -

 حرکت خشکش زده بود!  یاون ب  اما

 خواست...   ی زد و کمک م  یم غ یمکث ج یرو بستم و رفتم سمت رها که ب در

 رها؟ رها آروم باش...  -

 شد...   یتر م  دهید بی جون تر رو حنجرش آس یهاش هر لحظه ب غ یج اما

 که پدر رها بود...  ییو بردمش  سمت جا دیرس آمبوالنس  باالخره

 چادر نماز انداخت بود روش...  ه یها  هیاز همسا  یکیکز کرده بود و  واریرها که گوشه د شیباال سرش من ول کردم و برگشتم پ دنیرس تا

 و آروم صداش کردم   نینشستم رو زم  کنارش 

 رها...  -

 نگاهم نکرد!  یحت

 نوا د...   شهی درست م  یهمه چ  زم؟یرها؟ عز -

   سادیو صاف وا دی اسم نوا رو آوردم از جاش پر  تا

 نوا کو!؟  -

 شدم از جام   بلند

 نشسته   نی تو ماش-
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 ... دی بغض هر دو تاشون ترک دیو تا نوا رو د نی تند کرد سمت ماش پا

 کننده...   مار ی ب یو صدا دیبغض شد هیزد.... با  یبود به رها اما رها باهاش حرف م دهیکه سفت چسب نوا

 هم داشت   ی تر  رهیرنگ ت اهمون یس  ی... زندگ  میشد م یتی یآبج-

 کردن... یم ه یمکث گر  یب

 فاصله گرفتم و رفتم سراغ بابِا....   ازشون 

 که لخته زده بود حالت تهوع بهم دست داد...   ییخون ها دنیدر حموم شدم با د کینزد تا

 سمتم گرفت   سیو خ یبرگه خون هیاومد جلو   پرستاره

 بود  یتو دست متوف نیا-

 فوت کرد!؟ -

 ! کل خون بدنش رو از دست داده  دهیبر  ق یبله شاهرگش رو عم-

 با تاسف تکون دادم   سرمو

   مشیامضاء بده ما ببر  اد یخانوادش ب یاز اعضا  یکی-

   وننریب-

 برگه رو ببر امضاء کنن   نیا

 تا شده گرفتم و رفتم سمت رها و نوا...  ی فوت رو با اون برگه  برگه

 رها رو نوشتم و برگشتم دادم دستشون...   لی خودکار درآوردم و خودم امضا کردم و اسم و فام بمیپرستار خارج شدم از ج دیاز جلو د یوقت

 ه رو باز کردم... برگ یها مشغول کارها بودن و من تا اون 

 

 کس من   یمظلوم و ب  یدخترا سالم

! بابا منو  یمنو بد  ی تا خرج داروها یکار کن  رونی که من بخوابم تو خونه تو شب و روز اون ب دادی اجازه نم رتمی غ  گهیجان بابا منو ببخش د رها

واسه   ی کن یحداقل کار م  یطور   نیتو بردارم، درمونت نبودم، نخواستم درد رو دلت باشم. ا ی دردها یرو از رو   یفقط خواستم درد  ببخش

کنه. بابا جان منو ببخش که   ی م شتری بود حداقل نبودنم آرامش شما رو ب بتی... من بودنم مص تون یخودت و نواست، واسه بهتر شدن زندگ 
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  نیاز ا  شتریببخش که ب یی! ببخش بابادمیکش یبه لحظه من تو عذاب بودم! زجر م به وهللا که لحظه   کردم و شما رو تنها گذاشتم. یخودخواه

 رو تحمل کنم...  ایدن ن ینتونستم ا

 که تنهاتون گذاشت   ییدارم از طرف بابا دوستتون 

 

 !  ی...چه داستان داغون و دردناک واریخورد به د می هوا تک یب

   خودش رو کشت... یاهیو رو س رتشیخدا از درد غ  ی بنده

 امدم   رونیب   کی بار  یبرد منم از راه رو  یو همراه برانکارد که جنازه رو م بمیرو تا کردم و گذاشتم تو ج  نامه

 و دادشون کل محل رو برداشته بود...  غیسمتمون و ج دنییوار دو  وانهید دنیو نوا تا جنازه رو د رها

 رو گذاشتن تو آمبوالنس و رها هم نشست کنارش وبه من گفت   باباش

 مواظب نوا باش  -

   رمینه رها من م-

 ازش جدا بشم!    یطور  ن یتونم ا ینه نم-

 شناختم اصرار نکردم و آمبوالنس رفت...   یاخالقش رو م  چون 

 موندم و نوا...   من

 سمتش و کنارش نشستم   رفتم

 کرد    یم هیتو خودش جمع شده بود و گر  بچه

 راحت بره  ال ینکن بذار بابات با خ هیگر   ؟ینوا خانم-

 جوابمو داد   ی فیضع ی صدا با

 مامان ما رو ول کرد رفت...    نیبابا هم ع -

 پشت فرمون نشستم و راه افتادم...  رفتم

  ی م دی داشتم نا ام گهیشد! د  یکه داستان م نای مامان ا شیبود! پ را ی که اصال! خونه خودمم که امل مارستانیبچه رو آخه!؟ ب ن یبردمش ا یم  کجا

 بود   کمینزد مارستانیشهاب افتادم که به ب ی خونه  ادیشدم که 
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 خواب آلودش شرمندم کرد  یزدم بهش و صدا  زنگ

 بله؟ -

 کردم   دارتیوقت شب ب  نیالو شهاب!؟ ببخش داداش ا-

 شده!؟  یچ -

   ؟ییکجا-

 با بابا بحثم شد   ی که قبل از خاستگار   یخودم متوجه شد یخونه -

 اومده...   ش یپ یمشکل  هی نیبب-

  ؟یچ -

   ادته؟یرها رو -

 آره  -

 امانت بذارم؟   شتینوا رو پ شهیم  ششی برم پ دیمنم با مارستان یرها تنها رفت ب ه،یباباش فوت کرده داستانش طوالن-

 ه یطیرها بنده خدا االن تو بد شرا  ارشی آره ب-

 ببرش   ایخودت ب امی باال نم ام،یدارم م ی کن یکه درک م یمرس  -

   یاوک -

 رو قطع کردم و به نوا گفتم    یگوش 

 دنبالت باشه؟   میایب میرها برگرد یعمو شهاب تا منو آبج شیپ  ی ر یم-

   مارستانیب امی خوام ب یم-

   م یکن یرو درست م یهمه چ   تیمنو آبج یش  ی م تیهم اذ  دنیهم راهت نم   یایب زمینه عز -

 بزرگ باشه!؟   ی همه دردها ن یا دیبا ی ساله چرا حقش از زندگ  13دختر بچه  هیصدا بغضش رو ترکوند...  یکرد و ب سکوت

 براش برادرانه مرهم باشم...   یتونستم بغلش کنم و کم یم کاش

 جلو در خونه شهاب...   دمیرس
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 طبقه...   7 ساختمون  هیبود تو  تگریتو چ  ی متر  200واحد  هی خونش

 امد  نیی ست گرم کن پا  هیشهاب زندگ زدم و اون با   به

 باشه؟  م،یبر گرد ت ی تا منو آبج یعمو شهاب بمون  شیپ دیامشب رو با  ؟ینوا خانم-

 که شهاب گفت  ی زد و نه حرکت ینه حرف نوا

 ی من باش   یچند ساعت قبول کن که مهمون خونه  ه ینوا خانم -

 شد، رو به شهاب گفتم  ادهیو پ نیی سرش رو انداخت پا نوا

 تو لیتحو -

 .... مارستانیدادم سمت ب گاز

 بغل سرد خونه... قایکردم... دق داش یپ ن یزم ریتو ز   یصندل  هیرو  ی بدبخت ی! با کلدادی اما جواب نم زدمیرها زنگ م به

 دست هاش گرفته بود و سکوت کرده بود! نی رو ب سرش

 !دمشید یم ت یوضع نیتو ا یشد وقت  ی پاره م کهیت قلبم داشت انگار 

 کنارش نشستم...   رفتم

 کردم یبزنم چون  حالش رو حس م یتونستم حرف ینم

 ش...دست گذاشتم رو شونه ها  آروم

 رها؟ -

 متورم شده و قرمز سرش رو آورد باال و نگاهم کرد...  یچشم ها با

 گم  یم تیتسل-

 صدا شکست... یجور که نگاهش تو چشم هام بود دوباره بغضش ب همون 

 ذاره دلتون بلرزه ینم یذارم! نه تو رو نه نوا رو! مثل کوه پشتتون حت  یرها آروم باش من تنهات نم-

 سرش رو گرفت تو دست هاش... دوباره

 کاپشن اسپرتم درآوردم و گرفتم سمتش... ب یرو از ج ینخو  برگه
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 از تو دست بابات برش داشتن...-

 نگاه به برگه کرد و گرفتش تو دستش و تاش رو باز کرد... هی

 ... مارستانی ب دیسف یها کیسرام  یشدن رو  ی پرت م می ش مستقکه از تو چشم ها   ییکردم به اشک ها یسکوت نگاه م تو

 خنده! ر یوار زد ز  وانهی!ددیشد خندنامه تموم   تا

 سردش رو گرفتم تو دستم  یدست ها نگران

 ؟یرها؟ خوب-

 شکستن ...  ی م یکیستر ی که ه ییشده بغض ها خندش

 کردم و به خودم فشارش دادم بغلش

 خورد به گوشم... ی نفس هاش م یصداش افتاد و فقط صدا باالخره

 خودش رو گرفته بود میرها جان؟ آروم باش پدرت تصم -

 ...واریداد به د هیجدا شد و سرش رو تک ازم

 شدنا...رها    نیخوبم، عادت کردم به ا-

 حرف رو نزن من باهاتم  نیا-

 بخشمش  ی دملو شکست نم یلیبابام خ-

 پشت مرده نگو!  ی طور   نیا-

 شد... نیبغض تو گلوش سنگ دوباره

زدم تا اون   شی همه خودمو به آب و آت  ن یمردونش دملو گرم کنه! من ا ی خونه صدا امیفقط ب م یکندم تا دور هم باش یهمه جون م نیمن ا-

 مامان...  نی! حداقل بابا داشتن رو حس کنه! اون وقت... اون وقت اون ما رو انقدر راحت ول کرد و رفت! درست عدیبخنده! نوا بچه که مادر ند

 ... دیترک بغضش

نامه رفت! تو نامه نوشت   هیپولدار! اونم با  رمردیپ هیبا  دشیجد ِی روز نامه گذاشت و رفت دنبال عشق و حالش و زندگ  هیمامان!  نیدرست ع -

 واقعا!؟    دنیخواستنش!؟حق ما بخش یکدوم نم چیکه ه   یا  یمنو ببخش دخترم! چرا!؟ چرا ما رو آوردن تو زندگ 

 هاش رو با دست هاش فشار داد...  چشم
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 ! شهیمونه! نوا مثل من زود بزرگ نم  یکنه! خانوادمون سرپا م ی گفتم بابا با مامان فرق م-

 بغض دارش دوباره رفت باال...  یصدا  تن

رو به دوش بکشم!    یزندگ   نیتونم بار ا ینم گهیو تنها گذاشت رفت!! من... من... من د می تینامه گذاشت و دو تا دختر  هیاما اونم رفت! اونم -

 !ینکبت  یزندگ   نیتونم بجنگم واسه دووم آوردن تو ا ینم گهید

 گرد شده نگاهم کرد  یسرش رو چرخوند و با چشم ها  هوی

 کنم!؟  کاری خدا نوا رو چ یکنم!؟ وا کاری نوا رو چ-

 دست هام رد اشک هاش رو پاک کردم  با

 ادر پشتتون هستم آروم باش من هستم اندازه صد تا پدر م یرها خانم-

 د یجاش پر  از

 نوا کو!؟-

 نگران نباش جاش خوبه -

 داد به شونم...  هیو سرش رو تک  یرو صندل نشست

 دلم شکست  یلیخ-

 رو دوشتون نذاره!   یتونست خرج  ی تونست براتون انجام بده و نه م یم ی به پدرت هم چند درصد حق بده! نه کار -

 گفت  آروم

 گفتن که بابا دارن، باال سر دارن...  ی حداقل مرد خونمون بود. حداقل تو محل م-

 کرد  نگاهم  یرو بلند کرد و دوباره بغض  سرش

 سنگ شدن رو...  ستی! اون مثل من بلد نستیسادس! اون مثل من ن یلیخوشگله! خ  یلی بچست! خ یلیکنم!؟ آرشام نوا خ کاری نوا رو چ-

 رو ناز کردم  موهاش

 برم نگران نباش م...  قربونت-

 قطع کرد  حرفمو
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 براش مامان باشم! ؟بابا باشم!؟ ینکشه!؟ چطور  ییکنم تنها کاری کجا بذارمش برم سر کار!؟ چ-

 رها! -

 دیبغضش ترک دوباره

 فکر نکنم...   هی تونستم خودمو بکشم و به بق یکاش منم م-

 گرفت   یآروم م  یموند کم یم  ششیاون پ دینوا شا شیبردمش پ ی م دیشد! با یحالش خوب نبود! آرومم نم اصال

 نوا؟  شیپ میبر -

 کرد به در سرد خونه...  نگاه

 لرزه!  یافتم دلم م یخنده هاش م ادیخوام ازش متنفر بشم  ی م یجا ول کنم برم! ه نی تونم بابامو ا یچرا نم دونمینم-

 م یبابات جاش خوبه فکر خودت باش پاشو بر -

 جا  ن یمونه ا  ینه بابام تنها م-

 ...هیگر  ریزد ز  دوباره

 برده!  ادیدورش! انگار خودش رو از   یبود تو آدم ها ری شدت درگ به

 یبمون ست یجا خوب ن  نیبرمش بهشت زهرا، ا ی م میایفردا م  م یرها تو رو خدا پاشو بر -

 توجه به من راه افتاد... یو باز جاش بلند شد   یدرموندگ  با

 و با تعجب پرسبدم ستادمیا کنارش 

 !؟ ی ر ی!؟ کجا م شد   یچ -

 دلش گرفته... یلینوا اون االن خ شیخوام برم پ یم-

 و هم قدم باش راه افتادم... دمیآه کش  هی

 و در رو بستم... ن یرمق نشست تو ماش  یرو باز کردم و ب  نیماش  در

 فرمون نشستم و راه افتادم... پشت

 کنه!؟ کاریخواست چ یم ت یوضع نینبوده! خدا رحم کرد اومدم! وگرنه تنها با ا لیدل یکه تو دلم افتاده بود ب ی زدم دل شوره ا  یم حدس
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 رو گرفتم تو دستم و نوازش کردم...  دستش

 ؟ ی ر ینفس بگ یآروم کم   یجا ه ی میبر  یخوا  یم-

 خوام ینه فقط نوا رو م-

 ها!  رهیگ  یدلش م شتری هم حالت بد باشه اون ب تو-

 د یخند تلخ

 کنه...  ن یکه بتونه حاملو بدتر از ا  ستین ی ز ی چ گهی... دستین ی ز یچ گهیغصه هامو خوردم، د ادینترس من ز -

 ... شهیداد به ش  ه یرو تک سرش

 داخل...  می خونه شهاب و زنگ طبقه رو زدم و رفت م یدیرس

 د یبود و رها قبل از سالم رو به شهاب پرس کی تار  مهین خونه

 نوا کو؟ -

 گذاشت  ش ینیدستش رو به عالمت سکوت رو ب شهاب

 د ی آروم باش  دهیبه زحمت خواب-

 بود.. دهیپتو خواب ریمبل که ز  یچشمش افتاد به جسم نوا رو  رها

 نشست.  نیتند کرد سمتش و کنارش رو زم پا

 شده بود... زونیبلند لختش که از مبل آو  یبه موها د یکش دست

 کرد... یرو گذاشت بغل مبل با دست هاش نوازشش م سرش

 ...ادیشهاب اشاره کردم باهام ب به

 داخل اتاق خواب شهاب و آروم در رو بستم  میرفت ییدوتا

 بود نتونستم ببرمشون خونم  ی داداش شرمنده من خونم کس -

 بگم!  تیبهش تسل یاشکال نداره، حداقل نذاشت -

 ان یاتفاق کنار ب  نیبا ا دیبه هر حال با ان، یبه خودشون ب کمیفعال بهتر تنها بمونن  حالش بده یلیخ-
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 نشست رو تخت  شهاب

 کنن!؟  کار ی چ نیخوان بعد از ا یدوتا دختر تنها م-

 تو موهام  دم یکش دست

 ذارم  یتنهاشون نم-

 زخمش خوب نشده!  تیخالکوب  ی ! هنوز جای و بر  یهمه چ  ریز  یهندستون کنه و بزن  ادی لتیخواد ف یباز م گهیحتما چند روز د-

 دو تا دختر رو تنها بذارم ت یکنه دور از انسان یفرق م طیاالن شرا-

 آره،رو منم حساب کن -

 داداش... یمرس  -

 رو تخت    دیکش دراز

 جا بخواب اون اتاق بمونه واسه دخترا...   ن یدو نفرست هم-

 باشه تو بخواب...  -

   د یشهاب پرس هویگوشه تخت نشسته بودم که  کالفه

 نوا چند سالشه!؟  -

 سالشه، چطور؟   14 ای 13! احتماال قایدق دونمینم-

 مسائل   نیکم سنه واسه دست و پنجه نرم کردن با ا یلیخ-

 دهیبر  گهیرها بنده خدام د-

 رو من حساب کن   ی پول کم آورد شه یدرست م -

 نداشته باشن  اج یاحت  ی ز یچ نمیممنون، تو بخواب من برم بب-

 اومدم و رفتم سمتش و کنارش نشستم   رونی اتاق ب  از

 

 مبل کنار نوا گذاشته بود... ی همون جور که سرش رو رو  قایشدم خوابش برده! دق متوجه



 اعتماد  نییباال پا

290 
 

 خم شدم و آروم صداش زدم کنارش 

 رها؟ -

 آروم بغلش کردم...   یلیرفته خ لی تحل شیاالن هم به شدت انرژ خوابه و  یم  نیدونستم سنگ ی نداد! چون م جواب

 امد   رونی رفتم سمت اتاق که شهاب از اتاق ب  یم  داشتم

 شش ینفرست ببرش تو اتاق من نوا رو هم ببر پ هیاتاق تختش  ی کیاون -

 باشه-

 داخل اتاق شهاب و رها رو تخت خوابوندم .  رفتم

 به گوشم... دیمش رس آرو  ن یف ن یف یازش جدا بشم که صدا خواستم 

 ؟ یخواب نبود-

 لحظه چشم هاش رو باز کرد خودمو زدم به خواب که ازم سوال نپرسه  هینه، نوا -

 بابا ی دنبال کارا رمیاستراحت کن فردا صبح خودم م کم ی شتیپ ارمیاالن نوا رو هم م-

 حرف چشم هاش رو بست  یب

 شهی بد خواب م دهینوا رو تکون ند-

 تونه بخوابه؟ یاون جا م-

 آره -

 باشه لباساتو کم کن راحت بخواب -

 ؟ یکن  یبغلم م-

 لبخند زدم و کنارش رو تخت نشستم و سرش رو گذاشت رو پام... بهش

 ... دمیموهاش رو آروم باز کردم و داخل موهاش دست کش کش

 ی براش غصه بخور  یوجود نداره که تو بخوا  ی ز یرو نخور تا من هستم چ  ندهیغصه آ-

 ؟ یاونجا بودشد  یچ -
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 دادم به تاِج تخت... هیتک سرمو

 جلو درتونم!  دمیبه خودم اومدم د هویدلشوره تو دلم افتاد،  -

 ی ر یمنو گردن بگ یزندگ   یها یها و بدبخت ی سخت دیبا شهیهم  د یببخش-

 ! رمیمقصر خودمم که از رو نم -

 ی وقت نخواستم ازت که مشکالت منو حل کن چیمن ه -

 دمله، پس نگران غرورت نباش   ری تقص  ،یتو نخواست -

   ستم ی من مغرور ن-

   دم یآه کش هیتکون دادم  سرمو

   دونمیآره م-

 بغض آلود شد...   صداش

 ...  نایا  گنیکرده! م یباباش خودکش  گن ینمونده واسم... االن همه م ی غرور  چیه گهید-

 شه یادامه نده مردمو ول کن اونا دهنشون بسته م  سیه-

 ؟ست  ب شهی دهن مردمو مگه م-

 شه کرد!   ی داد! پاره که م  شهی بست اما جر که م شهینم-

 م یکنم،آواره شد یتونم تو اون محل زندگ  ینم گهید-

 من  ی خونه  میر یم-

 امیمن اون جا نم یدونیخودت م-

 ن؟ییپا یا ینم طون یبازم از خر ش-

 ییخود تو  طون یش-

 کنم! ی نم تتیجلو نوا که اذ-

 پرو نشو-
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 !وفتهیجا به جاش کنم از درسش عقب ن  دیع التیقبل از تعط دیهم هست! با د یکنم!؟ االن دم ع کار یمدرسِه نوا رو چ   میاز اون جا بر -

 ؟ ی بر  یخوا یکجا م-

 ما رو نشناسه! یچند تا محل اون ور تر که کس   دی! شادونمینم-

 کار کنم  ی تونم شبانه روز  ینم گهی بدم، د ریی تغ میساعت کار  دیبا

 بابا تموم بشه  ی فکر نکن بذار کار  نایفعال به ا-

 شناختم گفت   یکه م یلحن  ن ینگاه کرد تو چشم هام و با محکم تر  قیعم

فاصله گرفتم   گهیاومدم، د رونی ب مارستانیاز ب یهامم تموم شدن وقت  هیواسه من ُمرد!گر  گهیکنم! اون د یبه بابا فکر نم  گهیذره د هی ی حت -

  ی نم هیهم گر  گهیکنم د ی براش باشم، االن که ما رو ول کرد رفت، منم فراموشش م یکردم بچه خوب یزنده بود سع   یازش برام تموم شد. تا وقت

 وقت دلش بلرزه   هیکه نوا   مکن

 به خودت فکر کن   کمم یرها؟ -

 مونده؟  میز یاز من مگه چ -

 نگو قربونت برم   ی طور   نیا-

 خوام بخوابم   ی کن م موهامو ناز-

 موهاش تکون دادم...   ی انگشت هامو تو  سر

 گرفتم سکوت کنم...   میتصم

 دادم به تاج تخت...   هیخودمم چشم هام رو بستم و سرمو تک دنشیراحت شد از خواب الم یبه گوشم خ دیمرتبش رس ینفس ها یصدا یوقت

 ولشون کرد!   ی طور   نیشد ا  یکردم... اصال نم  ی م دایخونه امن پ ه یواسه رها و نوا  دم،یخر  یقبر م هیفردا  دیبا

 ....  دمیرو آروم گذاشتم رو بالشت و کنارش دراز کش سرش

 خوابم برد... عیو سر  ومدیخوابم م یلیخ

 شدم  ار یتخت هوش ی تکون ها با

 که صداش زدم  رونی رو من و خواست از اتاق بره ب  دیپتو رو کش  رها

 رها؟  -
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 سمتم   دیچرخ

 بله؟ -

 جا   نیا ایب-

 شده؟   یچ -

   ایب-

 بلندش...   یسمتم و نشوندمش رو تخت و کش موهاش رو از سرش در آوردم و شروع کردم به بافتن موها اومد

 تموم شد بستمش و نگاهش کردم...  یوقت

 نره نوا نگاهش به توِ  ادتی! یدوست ندارم نامرتب باش -

 رفت...    رونی زد و از اتاق  ب ن یلبخند غمگ  هی بهم

 رفتم..   رونی از اتاق  ب سیبلند شدم و بعد از استفاده از سرو  منم

 هم دم کرده!  ییو براش چا رهیگ یرفتم سمت آشپزخونه متوجه شدم داره واسه نوا لقمه م  یگرفته بود چون وقت  یما مرخص   ی بخاطر کارا شهاب

 رو به رها گفت   شهاب

 گم یم ت یرها خانم تسل-

 ممنون -

 براتون صبحونه آماده کردم  -

 به شهاب گفتم   رو 

   مارستانیب رمیبهشت زهرا من م دیشما سه تا بر -

   امی نه منم م-رها

 به شهاب گفتم   رو 

   اریپس تو نوا رو ب-

 که لقمه شهاب تو دستش مونده بود با بغض گفت   نوا
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 رها بابا قبر نداره!  یآبج-

 و بغضش رو خورد   ن ییانداخت پاسرش رو  رها

 کرده بود.   زیخدا اول صبح برام وار  یاز پول رهن رو ازش قرض کردم، بنده   یبه صاحب خونه زنگ زدم کم زمینگران نباش عز -

 اشاره کردم   زی باهاش بحث نکردم که چرا به من نگفت و به م گهید

   م یلقمه غذا بخور بر  هی-

 کشه   ی نم لمیم-

 شت و رو به شهاب گفت  رو بردا  فشیک  رها

 مواظب خواهر من باش   یمن  ن یآقا شهاب شما ام-

   دی نباش یچیاصال نگران ه-شهاب

 ... میصبحونه شدم و با رها از خونه خارج شد  الی خ یب گهید منم

 سمت بهشت زهرا...    م یرفت  مارستانیب ی از کارها بعد

 نبود.   گهیکِس د چینفر ه  4آروم انجام شد و جز ما   ی لیکفن و دفن باباش خ ی کارها

 کردم!   یبار داشتم مرگ رو حس م نی اول  یداشتم! انگار برا ی ا بانهیحس غر  هی

باز هم وخامت حالش رو ذره به ذره   یتفادت باشه، ول یکرد تا باعث بشه اون هم ب یم یسع  دادی که جلو نوا انجام م ییها یتفاوت یبا تموم ب رها

 کردم...   یحس م

   می بش تینکن بابا رفت که ما کمتر اذ هیگفت :گر  یکرد اما رها بهش م ی م هیگر  یلیخ نوا

 بابا ما رو دوست نداشت؟ مثل مامان؟   یآبج-نوا

 نوا رو بغل کرد   رها

 باشه   هودهیپس اجازه نده رفتن بابا ب  می کن ی بابا رفت که ما بهتر زندگ -

  داد؟ی رو به نوا نم  ی بود! چرا رها فرصت عزا دار  نی سنگ یلی رها واسه سن نوا خ ی ها حرف

 کرد و رفت...   یشهاب  خداحافظ ،ی نکردم و بعد از تموم شدن خاکسپار  دخالت
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 که بعد از چند تا بوق جواب داد  رای نامحسوس زنگ زدم به امل یلیخ

 پس تو! ؟  ییکجا-

 االن برو  ن یمهمون برام اومد در رو ببند هم هی-

   ه؟یک-

   هیواسه کارخونست، کار -

 هم آماده شده بودم برم ی گفت یباشه نم-

 پس خداحافظ-

 شدم... نیرو قطع کردم و سوار ماش  یگوش 

 جلو نشست و نوا پشت، هر دو تاشون توخودشون بودن   رها

 برو خونمون  -رها

 نشده!   زی منه! اون جا هنوز ت -

 کنم   زشیخوام برم تم یم-

 کنه   ز یفرستم بره تم  ی رو م ی کیتو نه من خودم -

 نگاه کرد تو چشم هام   یجد

 بشوره  یهر کس    ستی منو قرار ن  یخون بابا-

 فراموشش کرده!  ای بگم! معلوم نبود روش حساسه!  یبسته شد! ندونستم چ  دهنم

 نوا رو ببر بچرخون تا من خونه رو جمع و جور کنم   کمیفقط -

   ؟ییتنها-

   ییآره... تنها-

 حرف رفتم سمت خونش...   یب

 بشه در رو فشار داد   ادهی تا نوا خواست پ یشد ول ادهیدر نگه داشتم و پ جلو
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  دیای ب دی چرخ بزن هیتو با آرشام برو -

 محکم تر در رو فشار داد   نوا

 !  امیخوام با تو ب ینه من م-

 آرشام برو  -

 تکون دادم و راه افتادم...   سرمو

 ...  دمیکال پاچ گهیمظلوم نوا که د ه یگر  ی خراب بود با صدا حالم

   میر یکنه م زی خونه رو تم تینکن بذار آبج ه ینوا گر -

 بشه  اون راحت   رمیسوزه... کاش منم بم یم م یدلم واسه آبج -

 به تو دل خوشه!   ت یحرف رو نزن! آبج نینه ا-

   ستیحقش ن دهیکش یسخت  یلیخ-

 نباش   یچیمن هستم تو نگران ه  نیبعد از ا-

 گفت   دیبا ترد نوا

 عمو؟  -

 جانم؟  -

 ...زهیچ-

 ؟یچ -

   کننیم تمون یاذ  یلی خ ستیحاال که بابام ن گن،یبد م یتو اون محل همه پشت سر آبج مینذار ما اون جا بمون-

 هم فشار دادم  یهام رو رو  چشم

  دیذارم اون جا بمون ینم زمیباشه عز -

 .  دینفهمه ها! اون اصال دوست نداره شما به ما کمک کن یآبج-

 کنه! یکه هست! من همه جوِر پاشم، اون وقت اون منو حساب نم  هیگوه ن یرها اخالقش هم ادمه ی یکردم و جوابش رو ندادم ... از وقت سکوت
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 خودم برداشتم  می کیچرخ دادم دست نوا  ه یفروشگاه و  می رفت نوا با

 توش رو پر کن  نیی پا زهیکه نر  ییتا جا-

 گرد نگاهم کرد یبا چشم ها  نوا

 چرا!؟-

 وردار!  شتر ی ب پسی دوست دارم، چ پسی! من چمیبخور  می نیخونه بش میببر -

 کنه  ی دعوام م ینه آبج-

 به بردم باال  دستمو

 ول کن  تو یآبج-

 دل بود اما من بحث رو عوض کردم دو

 و... یدنیو پفک و چند تا نوش پسیبدو چ-

 اشارم رو آوردم باال   انگشت

 ِل ی! مجوز ورودمون به خونه پاستلیپاست-

 و کنارم با چرخ راه افتاد... دیخند نوا

 داشت...  یخواست رو بر م یدلش م یهر چ بردار و اونو بردار، اونم  نویا  گمیم  یمن ه  دیبرداره اما بعدش که د ی ز یشد چ  یروش نم اولش

 که خرما بود داخلش...  ییسمت قفسه ها رفتم

و آبرو مندانه   کی ختم کوچ هیکردم واسه  یکه فکر م  ی ز یخرما و... هر چ  یرو   نیو چند تا آتا آشغال واسه تزئ وهیبسته خرما و چند و م چند

 الزم رو گرفتم... 

 و نوا نشست جلو   ن یپشت ماش مشون یختیدردسر ر  یو با کل میها رو جمع کرد دینوا خر  با

 ...دمید ی بود و برق تو چشم هاش رو م دا یچشمش به خر  همش

 را افتادم یحس خوب هی با

 ؟نوا  -
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 بله؟-

 غصه بابا رو نخور، رفت که شماها حالتون بهتر بشه  گهیگوش کن و د ت یبه حرف آبج-

 د یآه کش  هی

  شه یمظلوم بود. هم یلیکنم، چون اون خ  یم هی خورم و گر  یواسه بابام غصه م یمکیباز تو دلم قا نیو ا دمیگوش م یه حرف آبجب شهی من هم-

 دیبر  گهیجا د هیکرد اما  یکرد کم بخوره، کم دارو مصرف کنه، اون تالشش رو م  یم یسع 

 زنه!  یحرف ها م نیاز ا  یطور  ن یا یسن  ن یدختر ا هی ختی ر  یبه هم م اعصابم

 زدم به رها...  زنگ

 به گوشم  دیداغون و بغض دارش رس صداش

 خونه دیایب-

 ؟ ی دار  اجیاحت  ی ز یچ-

 نه-

 گرفتم...  شیرو قطع کرد و منم راه خونه رو پ  یگوش 

 خونه... میبر  ی ها رو م لینداشته باشه که وسا دیدر خونه پارک کردم تا د کیشد نزد  ی که م  ییرو تا جا ن یماش

لباس هاش   ی بودن و همه  ختهیدر رو باز کرد! موهاش رو که من صبح بافته بودم االن به شدت به هم ر  شون یحالت پر  هیرو زدم و رها با  در

 ...سیخ

 براش  رمیبم

 ...میشد ک یبلند کوچ ی و وارد راه رو  می ها رو برداشت لینوا وسا با

 کردم! ی م ری ها بتونم رد بشم! و گرنه گ ل یرفتم که با وسا  یکج راه م دیبا

 ... کشون یکوچ ی ها رو گذاشتم داخل آشپزخونه  لیرو هول دادم و وارد خونه شدم و وسا در

 !؟ یکرد  دیهمه خر  نیا  یواسه چ  -  رها

 نگاهم ازش گرفتم  کالفه

 کارت دارم  ن یبش ا یرو جمع کن جا به جا کن ب نایپاشو ا ستی رها االن وقت رو مخ رفتن ن-
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 ی کن  دیبهت نگفت واسه خونه خر  یکس  -

 امیب یباِر اومدم خونتون دوست نداشتم دست خال ن یاول-

 گرفت جلو رها  ییلو یک 1 لی از داخل کاور دو بسته پاست نوا

 ی کن  یدعوامون نم ین ی رو بب  نایآقا آرشام گفت ا یآبج-

 دیدیخر  لیدستتون درد نکنه که واسم پاست زمیآره عز -

 د یرها رو بوس  یگونه  نوا

 مهربونه یلیآقا آرشام خ -

 دی لبخن زد و گونش رو بوس بهش

 آره -

ره بهم رفت و رفت سراغ وسا ه ی اما
ُ
 ال یچشم غ

 زنه!  یدارکوب تو مخمو نوک م ن ی! قشنگ عیمرس  گهیبه اون م  رهیگ  یمن پاچه م  واسه

 گفت  رونی رفت بنوا از آشپزخونه  تا

کار رو   نیکنه، من نتونستم آرزوش رو برآورده کنم اما تو ا دیخر  ی طور   نیوقِت که دوست داشت بره از فروشگاه ا ی لیدستت دردنکنه نوا خ-

 ممنون  ،یکرد

 اشکش راه افتاد  دوباره

 بافت موهاش رو باز کردم...  دمویتو سبد که بشوره کش موهاش رو کش  خت یر یها رو م وهیجور که داشت م  همون 

 تار موت  هی یفدا-

 شروع کردم به بافتن موهاش... دوباره

 بود! یموهاش، مجبور بودم خم بشم! انقدر که موهاش بلند و دوست داشتن ی بستن کش رو انتها واسه

 فت و گ  دیخند ی رک یز  ریما ز  دن یوارد آشپزخونه شد و با د نوا

 نه؟  یبلند کرد ی همه بدبخت  نیواسه آقا آرشام پس موهاتو با ا یآبج-



 اعتماد  نییباال پا

300 
 

 سمت نوا  د یسرش تندچرخ رها

 داشتم  اجشینه! واسه مدل مو شدن احت-

 !کردم اما نگفتم   دیخر  شیرو پ  تیآبج  یکه موها  امیب کهیبهش ت خواستم 

 و به رها کمک کردم تا آشپزخونه رو جمع کنه...  سادمی وا ینبودم ول یا  ی پسر کار  ادیز 

 از تموم شدن کارا رو بهم گفت بعد

 ارمیب ییبرات چا ن یممنون برو بش-

 کارت دارم نی بش کمی ا یخواد ب ینم-

 !  ستیخوب ن  تم یوضع رم؟یدوش بگ هی شه یم-

 آره منتظرتم -

 نوا رو صدا زد  رها

 امیتا من ب دیها رو بخور   پسیچ ار ینوا؟ ب-

 هم به حرفش گوش داد و چند تا چپش برام باز کرد... نوا

 لبخند به نوا زدم... هیاما به اجبار  دمیصورتمو مال کالفه

 ها  پسیزد به چ  ی من بر نداشته بودم اون هم دست نم چون 

 دونه برداشتم و اون هم شروع کرد به خوردن...  هی

 خوش اخالق تره!  یتر و مهربون تر بود! و حت یاحساسات  یلینوا خ یدست رهاست، ول یشده    تیرها بود! البته ترب  نیع

 بود! با یاما نوا واقعا ز   گستید زی چ هیواسه من   رها

 ساعت نگاه کردم...  به

  میتا هی! بعد از دهی خروارها خاک خواب هی ری! امروز ز دی کش ی گذشت! بنده خدا روز قبل داشت نفس م عیعصِر! چقدر امروز سر  5 ساعت

 ..رها اومد. یطوالن

 بسته بود  ک یکوچ یتنش بود و موهاش رو داخل به حوله   یهاش سر تا پا مشک لباس
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 بلند شد و تند رفت سشوار آورد نوا

 ست ی الزم ن -  رها

 رو به من گفت  نوا

 کنم  ی خوابه من موهاش رو خشک م یحموم، اون م رهیآخِر شبا م  شتریب یآبج-

 خوابه؟!  یبا اون صدا چطور م-

 د یخند یرک یز   ریز  نوا

 خوابه  ی من مثل خرس م ِی آبج-

 نوا!-

 د یببخش-

 زنگ در حواسمون رو پرت کرد  ی صدا

 رو سر کرد و رفت در رو باز کنه...   شیروسر  نوا

 گفت  دیبعد اومد و رو به رها با ترد قهیدق چند

 بگه   تیخواد بهت تسل ی م اوِش،یس-

 چادر دور خودش انداخت و رفت سمت در...   هیرو سرش مرتب کرد و  شیسرش و تکون داد و با وسواس روسر  رها

 که نوا گفت   نیبودم.... تا ا آروم

 بهش داده   تیوضع  نیبله رو تو ا د یبجنب ریجوشکار ِ، د ه،یپسر خوب یلی خ مه،ی خواستگار آبج اوشی عمو؟ س-

 هام گرد شد!   چشم

 ! ؟ خاستگارشه ِی از ک -

 فکر کنم قبولش کنه   ادیکه ب  ی سر  ن یتا حاال ردش کرده اما ا  م یآبج  جا،  نیا  میاومد یاز وقت -

 پام کردم و پا تند کردم سمت در...   ییدمپا هیو  دمیجام پر  از

  زدی باز کرده بود و داشت حرف م مهی در رو ن رها
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 کامل باز شد...   دمیبه در، کش  دمیتا رس که

 من چشم هاش گرد شد!   نیتا چشم تو چشم من شد ع پسره

 ...  شون یرها خانم ا-

 عموم هستن اومدن واسه سر زدن -

 نشون بدم   ییعمو  هی!؟ عمو

 باشن؟   یک  شون یرها خانم ا-

 گفت   دیترس تو چشم هام نگاه کرد و با ترد با

 سعادت هستن   یآقا-

 رها رو گرفتم تو دستم و گفتم   دست

   می نامزد کن میخوا یفهمن که ما م یباالخره همه م ی دروغ بگ ستین  ازین زمیعز -

   دیچشم هاش گرد شد و رنگ از روش پر  رها

 که بدتر از رها   اوشیس

 !؟  نیرها خانم شما نامزد کرد-

 زبونش بند اومده بود   رها

 س... س... -

 با اخم گفت   اوشیس

 به پاتون نشستم!  چند ساِل  دیدونست ی! شما که مدیدادی خبر م هیحداقل -

 بشم باهاش که رها دستمو با چنگ فشار داد   قه یدست به  خواستم 

   ستین ی سعادت من شرمندتونم روم نشد به مادرتون بگم فعال هم که بابا فوت کردن خبر   یآقا د یببخش-

 خدانگهدار  -

 ...  اوشیرفت و رها ُزل زده بود به دور شدن س اوشیس
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 جلو در!؟  یا یتو م یچ  یبرا-

   دیداد عقب و در رو محکم رو هم کوب هولم

 کرد باال نره گفت   یم یکه سع  ییُزل زد تو چشم هام و با صدا یعصب

 !؟  یبه تو اجازه داد خواستگار منو بپرون ی!؟ ک یگفت  یدروغ ن یهمچ یواسه چ -

 هم  هام رفت تو   اخم

 عمو!؟  یگیجلو خاستگارت به من م  ی جام تو دار  نیمن ا-

 من   ی تو کارا یدخالت کن یجلو در! حق نداشت  یا یب یحق نداشت-

 دستمو آوردم باال   یعصب

 گهیخواستگار بود د هیحاال -

 جواب مثبت بدم!  شیبار به خاستگار  نی! من قرار بود ایختیمنو به هم ر  یبرنامه ها یخواستگار بود!!! آرشام تو همه  هی-

 شد    زیهام ر  چشم

 !!!  یچ -

   نمیتخت س  زد

 ی لعنت یهم ازم گرفت  مو ی!؟ تنها راه نجات زندگ یخواست  یم نو یهم-

 ! ؟ می تِو!! پس من چ ِی !؟ لباس کارش هنوز تنش بود! اون شانس زندگ یگیاون نصفه آدمو م -

   نمیزد تخت س  دوباره

! اما اون  یستیمن ن ی تو زندگ  یچی!؟ تو هرهیکنه م   یخواد منو ول م یقانون که هر موقع دلش م یآدم ب  هی!؟جز یهست یچ !؟ ها!؟ تو   ی هست یتو چ -

 کرد!  یقبول م طیشرا نیمنو با ا

 کردم تو چشم هاش....  یسکوت نگاه م تو

 بودم   یکه خاستگارش رو پروند بودم راض  ن یدلم از ا ته

 حالت طلب کارانه گفتم   با
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 ! گهیخواستگار بود د هیحاال -

 داد کنار و حرکت کرد سمت خونه...  ُهلم

 ...  ختهیکه واسم ر  نینه ا-

 کردم...   ی رفتنش رو نگاه م یطور   نیداخل خونه و من هم  رفت

 ! ستیاصال قابِل تحمل ن نیج کنه! نه! اازدوا  گهید یکی که اون بخواد با  ن یبه ا یبه ازدواج باهاش فکر نکرده بودم! حت یحاال جد  تا

 لبخند نشست رو لبمو بهش چشمک زدم و اون هم گرفت منظورمو سرش رو تکون داد   هینوا  دنیداخل با د رفتم

 داد زد:   یرها عصب هوی

 بره   دیها رو ببر آقا آرشام با وهیم  نیا  اینوا ب-

 کرد!    یم رونمی ب داشت

 باهات حرف بزنم  دیبا-

 برداشت و رفت تو اتاق در رو بست...  لی بسته پاست  هیجو بزرگ گونست  دیکه د نوا

 گرفتم و نگاهش کردم  یاز پشت  مویتک

 ه؟ یبرنامت چ-

 به همشون   یگند زد-

   یبه ازدواج فکر کن ی ندار  ازیفعال ن-

 اج کنم!؟  بعد من ازدو  ی بر  ی منتظر باشم باز دلتو بزنم ولم کن دیچرا مثال؟ با-

   ه؟یچ  ت یبحث بمونه واسه بعد، بگو برنامه خونه و مال ن یا ال یخیب-

 ابروش رو داد باال و گفت   هی

  گهید یجا هیو  رمیگ  یاز صاحب خونه م رمیمونه که م  یذره پول م هی م،ی تونم که بخاطر کفن و دفن بابا گرفت 8ماه اجاره عقب افتاده دارم  3-

 کنم  یخونه اجاره م

 !؟ یخونه اجاره کن یخوا یپول کجا م نیبا ا-
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اما بخاطر بابا نتونستم قبول کنم،    دادن،ی اتاق بهم م هیبمونم تو خونشون و  ی دادن که شبانه روز  شنهادی خانواده بهم پ ه ی شیمدت پ هی-

 رمیاالن اگه بخوان م 

 منو اجاره کن! یخونه -

 د یخند کج

 ! ستی تو ن یماه خونه   هیکل پوِل رهن ما اندازه اجاره -

 با پول رهنت   ی کن  دایپ گهیخونه د هیتا  دمی ماه بهت اجاره م  هیدارم  اجیبه کارت دارم من االن به پول احت ی و نه کار  امیبهت نه م  دمیم دیکل-

 ت ی زندگ  یآرشام انقدر خودتو واسه ما تو دردسر ننداز برو پ-

 تونم ولت کنم برم!   یاما بازم نم ی تو مخم یلعنت -

 مثل قبل از دستم ناراحت نبود  گهی... انگار دنییرو انداخت پا سرش

 مشکالتم کنم! ر یوقت نخواستم تو رو درگ چیمن ه -

 خواد که کمکت کنم  یمن خودم دلم م ینکرد ر یتو منو درگ -

 بخاطر ما  یزد  تیدستت درد نکنه امروز از کار و زندگ-

 من گوش کن  ی به حرف ها کمیو  نییپا ای ب طون یفقط از خر ش-

 نگاهم کرد  یجد

 دم یکه خودم بدونم صالح انجام م ی من هر کار -

 گرفت  خندم

 دمی م ر ییرها اسمت رو از الک پشت به دارکوب تغ-

 هاش گرد شد   چشم

 !؟ یکن یواسه من انتخاب م هیاسما چ  نیا  یعوض -

 شد   شتریب خندم

  ه یوونیکه! رفتارت ح یست یآدم ن-
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 زد به بازوم    مشت

 تو!  ی !؟ چقدر رو دار یگی دارم بدمم م ی خونِه من نشست-

 خوردم و بعد از چند لحظه گفتم   پسیچ هی

 م یپاشو جمع کن بر -

 برن   یرو هم م نتی تا هل پوِچ تو کاب هیجا رو داشته باشن که خال نیآماِر ا  ایمحل-

   دیاز دهنم پر  هوی

 هست   یحاال انگار چ -

 هاش رفت تو هم و کمرش صاف شد    اخم

 تو نداره   یبه ارزش سنج ازی ما ن ی ها لی مواظب حرف زدنت باش، وسا-

 نداشتم!   ی منظور -

 رو برداشت و رفت سمت آشپزخونه...   وهیم  ظرف

 خوام بخوابم پاشو برو   یم-

 رها!  -

 ُزل زد تو چشم هام   انهیوحش

  ؟ی دی فهم یکن  ی م نی من توه یآخرت باشه به داشته ها یدفعه -

 !  یباز که سگ شد-

 اضافه کن   ستتیآره به ل-

 ما   ی خونه  میر یم  دیجمع کن  اری در ن ی بچه باز  رها

   می تو خونمون نشست میآی جا نم چیما ه -

 !؟  دیجا تنها بمون ن یا دیخوا یتا دختر م 2-

   میرو تحمل کرد  ی سخت تر  ِی ها ییتنها-
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   دمینه من اجازه نم-

   یکن فیتکل ِن یی که واسه ما تع ی ندار  یگاهیجا-

 !  دیاز دهنم پر  دی رها ببخش-

 نشه   هیبق ری دهنتو جمع کن که باعث تحق-

   کشینزد رفتم

   ؟ یتمومش کن ی خوا ینم-

   می تو زندگ یدخالت کرد یلی جام خ ن یندارم تا هم اجیمن به تو احت ت یزندگ یبرو پ-

   ؟یاز دستم ناراحت -

 بغض دار جواب داد  یصدا  هی با

 نه -

 برگردوندم سمتم   روشو

 رها!  -

 اشک هاش باز شد! با غصه گفت :  راه

 آزار هات رو تموم کن! نی! بس کن! تو رو خدا ایکه خرابش کرد اوشینکن دلم خوش بود به ازدواج با س تمیآرشام انقدر اذ-

 کنم!    ینم تتیمن اذ-

 ازم گرفت   روشو

 خوام تنها باشم   یبرو م ،یباشه ممنون بخاطر همه چ -

 کنم!  یجا ول نم ن یمن شما رو ا-

 م یای نم ییما جا-

 صدام رفت باال   یعصب

 وجود نداره! یت یشما امن ی جا برا نی! استی ن  ی ت دعوا و لج باز رها االن وق-
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 بوده  ی طور   نیتا بوده هم  م، یکن  ی م یجا زندگ  ن یا می ساله دار  6-

 تر از قبل   یبلند تر شد و عصب  صدام

  ی جا بمون ن یا دمی بهت اجازه نم-

 داد زد   اونم

   ؟ید یفهم رهیگ  یم  میکه واسه من تصم ی ستین یتو کس  -

 ستم ین فشیدونستم که حر  یم

 بردم باال  میتسل ی به نشونه  دستمو

 بهم زنگ بزن  ی پس حداقل کار داشت م،یباشه تسل-

 که رها روشو ازم گرفت  رونی از اتاق اومد ب نوا

 ندارم به سالمت  ی کار -

 به نوا گفتم  رو 

 نوا؟ -

 بله؟-

 اومد بهم زنگ بزن باشه؟  شیبراتون پ  یاگه مشکل-

 ن ییرو انداخت پا سرش

 بگه  یآبج یهر چ -

 دنده و لج باز... هیدو تا خواهر  بعله

 زدم...  رونی آروم کردم و از خونه  ب یخداحافظ هی ی ناراحت با

 تو محل...  دی چیاگزوزم پ  یدادم که صدا نیگاِز تند به ماش  هیحالم گرفته بود با حرص   انقدر

 زدم رو فرمون  یاعصاب  یبودم که زدم رو ترمز و با ب دهینرس  یاصل  ابون یو تا کوچه... هنوز به خکوچه رفتم... د هی

 ! لج باِز زبون نفهم! یو آواره کرد چارهیدختر که منو ب ادیتوف تو روت ب-
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 خودم تشر زدم به

 !؟ یسادیچرا وا گهی!؟ برو دیکن  ی چرا باهاش بحث م یخودت ارهی که کم م یاون یدون ی تو که م-

 گفت  یته دِل زبون نفهم خودم م ی ز یچ ه ی اما

 !؟ یایبا عذاب وجدانت کنار ب یتون ینفر بره مزاحمشون بشه م هیو  ی بر  یولش کن  -

 زدم رو فرمون و دور زدم سمت خونشون...  دوباره

 ! توله! گهید یتوله ا-

پل و چند    نمیتا ماش که دستم اومد رو زدم یخوب پارک کردم و قفل فرمون و قفل پدال و هر چ  یجا هی
ُ
رو لخت نکنن! البته که چند تا خط ت

 رو شاخشه! ی تا نقاش 

 نوا در رو باز کرد قهیجلو در و زنگ زد رو زدم و بعد از چند دق رفتم

 شد؟  یِا عمو چ -

 تو؟  امیب ی ذار  ینم-

 د ییچرا بفرما-

 گرد نگاهم کرد یخونه شدم که رها با چشم ها وارد

 شده!؟ یچ -

   د؟ یخوا ی مهمون نم-

 ! یچ -

 مونم  یجا م ن یامشب ا-

 آرشام!؟-

 جانم؟ -

 !؟یبمون یجا واسه چ  نیا-

  ی من الزم شد قرار داد م ی خونه  میر یم  می کن  یها رو جمع م ل یوسا میر یگ یولت کنم برم! فردا پول رهن رو م نجایتونم ا ی برم، نم نتونستم

 . دمیماه خونمو بهت اجاره م 1 میسینو 
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 خرما ها تو ظرف شد  دنی ازم گرفت و مشغول چ روشو

 ی ش  یم  تینه امکانات! برو نمون اذ م یجا نه تخت دار  نیا-

 !ستمیانقدارم سوسول ن -

 گن؟ یم یچ  هیدر و همسا-

 راحت   التیخ میما نامزد گهیاون نصفه آدم به همه م-

 تاسف تکون داد  یرو به نشونه   سرش

 سراغت  امیگوشه سر صدام نکن تا ب هی نی باشه برو بش-

 !زدمیخونم بهش م  ومدیکه م یحرف ها رو من وقت  ن یگرفت از حرفش! آخه ا خندم

 ؟ ی ر یگ  یانتقام م ی دار -

 د یخند کج

 من!  ی تو خونه  یداره حاال تو اومد ن ییباال پا ایباالخره دن-

 وارد خونه شد. گفت  نوا

 دمیترس یم  یلیخونمون من خ دیمون یم   خوشحالم کهآقا آرشام -

 لبخند زدم بهش

 نباش دختر خوب  یچینگران ه-

 برامون  ادیمهمون م  می گفتم که ختم گرفت 12تا  10فردا -رها

 هست؟   ی کم و کسر  ی ر یچ-

 ! شتریب ی حت ی گرفت یممنون همه چ -

 مهمونم کن  یاستانبول   هیتشکر شام  یبه جا-

 م یهم دار  ی ترش -نوا

 کن و جارو بکش  ی رو دستمال کش  ییراینوا تو اتاق خواب رو جمع کن و پذ-رها
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 چشم -

 به من گفت   رو 

 رو بشور   ییتو هم برو دستشو -

 گفتم   ی ا ده یحالت در ترس هیهام گرد شد و با  چشم

 رها! -

 نگاه بهم کرد و گفت :  هیشست  یجور که دست هاش رو م  همون 

 کردم یشوخ 

 نوا با غصه گفت   هوی

   م یکن کاریبابا رو چ  یجا ؟یآبج-

 لحن آروم گفت   هیاول جواب نداد اما دوباره با    رها

   می روش بخواب می دورش بذار کناِر جاها، هر موقع دملون تنگ شد بر  چیپارچه بپ هیجمع کن  ی همون طور -

 کرد    هیدوباره گر  نوا

 بابا چرا رفت؟   یآبج-

 گفت   یذره نا احت هی یو بدون حت  یجد  رها

رفتن   می االن حال خودمون رو خراب کن ی اگه بخوا ؟ یفهم یم  م،ی! بابا رفت که ما کم تر غصه بخور یغصه رفتن بابا رو بخور  ی نوا حق ندار -

   ؟یخوا ی م نویبوده تو ا دهیفا یاون ب

 که رها گفت رو انجام داد...   ی جواب رها رو نداد و کار  نوا

 . ادیکرد  جلو نوا محکم به نظر ب  یم یاما سع   دمیفهم یرها رو م ی ر یدرگ خود

 آشپزخونش تموم شد اومد سمت من   ی که کارها  رها

 خودت ینداره برو خونه  ی ا دهیموندنت فا-

   ؟ یکن  یم رونم یب ی دار -
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 ما تمرکز نداشته باش  یفهموندم که انقدر رو زندگ  ینه دارم بهت م-

 تو  شی جا باشم... پ نیخواد ا یدلم م-

   دیپرس دیترد با

 !؟  یدی تومن خونت رو به ما اجاره م 10ماه  1-

   دم یپولت رو بهت م یکرد  دای آره خونه پ-

   ؟ یاز اون خونه استفاده کن  یخوا یخودت نم-

 لبخند کج نشست رو لبم   هی

 اون جا...    امیوقت ها ب یمنم بعض  یاگه تو اجازه بد-

 چون در رو بست!   د یما رو شن یانگار صدا  نوا

   م یکن  یقبول م ی دیم  لیها رو تحو  د یاگه کل-

 بحث تموم؟   نیباشه پس ا-

 رو تکون رو تکون داد   سرش

   ی دار  ازین ی ز یتموم، چ-

 گوشش گفتم  کینزد آروم

 خوام ! بغل، توله کوچولو  یبغل م-

 ابروش رفت باال   هی

 ! رونایندازمت ب یم  یحرف بزن ادیز -

 زدم تو چشم هاش...   ُزل 

 سخت گذشت   یلیخ  یکه نبود ی چند ماه-

 ازم گرفت   روشو

   ؟یچرا باز برگشت  یکرد یتحمل م-
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 بشه   ده یکه رو اسمش زدم د  یعقب تا زخم دم یرو محکم کش  شرتمیت-

   یباعث نشد تموم بش   نم یا  یحت-

 رو زخمم   د یرو کش انگشتش

   ؟ یدیدرد کش یلیخ-

 شدم!  مون ی که پش  دیبه ساعت نرس ! چون دمیکش یدرد روح  شتریب-

   یاحمق یلیخ-

 دوست دارم؟   یکن  ی چرا باور نم-

 تا برگردِه سر جاش...  دیشرتمو کش  یت

 کنه؟   یرو درست م یرو باور کنم؟ دوست داشتن چ  یچ -

 رفتارت با من رو  -

 بشه؟   یرفتاِر من باهات خوب تر بشه که چ -

 رابطمون بهتر بشه  -

 بشه؟  یرابطمون بهتر بشه که چ -

 کشه   ی م کیبار  ینشو کار داره به جاها  اتیوارد جزع  نیاز ا  شتریب گهیخب د-

 ی هست یآرشام تو فقط دنبال خوش گذرون-

 نه بخدا  -

 ...  یچرا دنبال رابطه ا-

 نگاه کرد تو چشم هام   یجد

   یفرصت سو استفاده کن نیاز ا یتون یخونت و تو م امیکه م   نیدلت رو خوش نکن به ا ست،ین یاتفاق افتادن نیرو بدون ا  نیاما ا-

 !؟   یزن یم  هیچه حرف نیرها ا-

 ... اطیجواب منو گذاشت و رفت داخل ح یب
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 خواستم!  ینم یجور  نیاونو ا  من

 واسه خطم...    انیب 10و ساعت  رن یدست گل بگ هیکه فردا  ریرو برداشتم زنگ زدم به شهاب و آرشاو  میگوش

رو کال پاک   ستاگرامم ینیو ا اهمیس  ستیرو گذاشتم تو ل رایکه رها نبود از جمله امل  یمدت ن یکه باهاشون رل زده بودم تو ا ییهمه دخترا بعد

 کردم... 

شد منم که کال لنگ   ی ش از خواب باز نمو رهام چشم ها دیشِب قبل نوا زود خواب ِی خواب یبا رها بحث نکردم و بعد از شام هم بخاطر ب گهید

 بودم سرم برسه به بالشت و بخوابم...  

  کیو آشپزخونه مشکل نداشته باشم و خودش و نوا داخل اتاق خواب کوچ سیانداخت تا واسه استفاده از سرو  ییرایمنو تو پذ یجا  رها

 ...  دنیخواب

 المپ رو خاموش کرد و رفت داخل اتاق...   ر یشب بخ  ه یبا  رها

 بد واسه خواب...!  ی جا هیو  بهی و غر  ک یاتاق تار  ه یموندم و  من

 برد!؟  ی ور... چرا خوابم نم نیور به اون ور... از اون ور به ا نیا  از

 دادم  امیسر جام و به رها پ نشستم

 کارت دارم(   ایلحظه ب هی)

 خوابم برد...  یشدم و به سخت الیخ ینداد! فکر کنم خوابش برده بود! ب جوابمو

 رها تند گفت   هویبود!  ک یچون همه جا تار  دمی اسمم چشم هام آروم باز شد! اول ترس  دمیحس شن با

 نترس منم رهام  -

   دمیسر جام و چشم هام رو مال نشستم

 !؟  دیکن یم ک یهمه جا رو تار  یطور  ن یانصاف جنِگ مگه ا یب-

   دیخند

   م یمطلق بخواب  یکیتو تار  میماها عادت کرد-

 شد خوابم بپره   یهم باعث م  یکی رو لب هاش تو اون تار  خنده

   ؟ یکار داشت یداده بود امیپ-
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 افتاده!؟   ادتیاالن -

 خوابم برد د یببخش-

   ؟ی دار یاالن چرا ب-

   ی دار  اج یاحت  یبه چ  ی و بگ یبش  داریب د یکنم شا یامتحان  هینماِز صبح، واسه بابام دعا کردم، خواستم برم بخوابم که گفتم  -

 نمازت رو؟   یخوند-

 آره  -

 دارم  اجیبغل احت-

 از جاش بلند بشه که دستش رو گرفتم    خواست

 خورده   هی-

 نه -

 ...  دمیآه کش  هی

 باشه برو بخواب  -

 سر جام که آروم گفت دمیکش دراز

 خوبه؟   ،یکنم تا بخواب یموهاتو ناز م-

 گرفت   خندم

 !؟  یاون طور  برهیمگه خوابم م -

 باشه پس من رفتم  -

   دمیرو کش  دستش

 باشه نرو  -

 کرد به نوازش دادن موهام... شروع
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   ماین

 

 دختر...   نیکه چرا من دست گذاشتم رو ا  دیزبونم کش  ریاالخره از ز کرد ب چم یسوال پ یعمو کل ی روز بعد از خواستگار  چند

 و صداش رفت باال...   دیقرمز شد و بعدش مثل بمب ترک اولش

 ! ؟چشمت پولش رو گرفته!؟  ی ندار  رتیپسر تو غ-

 !؟ من اون دختر رو دوست دارم! هی چه حرف ن یعمو ا-

 دوست داشتن!؟  یپا ی !؟ آبرو و شرافت رو دادیچه دوست داشتن-

 خواستم آبروش بره   ینم-

   ؟ی شرف ندار  ؟ ی تو آبرو ندار -

 گفتم   ی کرد! کاش اصال بهش نم  یم یبود داشت منم عصب  ی عصب اون 

 بحث رو وسط بکشم؟  ن ی! چرا بخوام استین گهیعمو اون پسر مرده د-

   شهی!؟ اون واسه تو زن نم یفهم یشه تو خونه نگه داشت، م  یکنه رو نم  یم ی که هرزگ  ی نبوده!؟دختر  هیبا بق یدون یاز کجا م-

 داد زدم  یعصب

 حرف نزن!   یطور   نیعمو درباره اون دختر ا-

 !  یفروش  یهم م  رتتیاما با پول غ  ی دار  رتیکردم غ یفکر م-

 بچسبونه   یهم حق نداره به اون برچسب هرزگ   یکس  چی !؟ من اون دختر رو دوست دارم، ه دیزن ی که م  هیچه حرف نیا -

 زدم..   رونیفرمم رو برداشتم و از خونه ب یشب لباس ها 10نرسه ساعت  ی حرمت  یکه بحثم باهاش به ب نیا  واسه

 سبز پارک کردم...   یفضا هی یشدم و رفتم گوشه  نیماش   سوار

 ن... سرمو گذاشتم رو فرمو  کالفه

! تجربه شد برام  زهیر   یبه هم م یفهمه همه چ  یم  ینداره اما تا کس   یتو دلته مشکل یراز تا وقت هیگفتم، اشتباه کردم! کال  یاصال بهش نم کاش

مشکل  کنه، چون   یچون فکرشون باهات فرق م زن یر یرو به هم م  یسر به مهرمو نگم! آدما همه چ  ی هام هم رازها ن یتر  کینزد یکه با آدم ها حت 

 و نشون دادن افکار خودشون...   ر یواسه تحق  ی ا لهیوس ا ی شه یم  یسرگرم ایواسه اونا  وت
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 عمو مغزمو خراب کرد! نکنه واقعا با همه بوده!؟  یحرف ها یاصال با ماهورا مشکل نداشتم ول  من

 واقعا آزار دهنده بودن!  یمنف یفکر ها  نیبه موهام، ا دمیدست کش کالفه

ازش نداشتم    یا  گهیعمو، البته انتظار برخورد د  یتونستم برم خونه   ینم گهیمدت هم د هی...تا یرو صندل دمیرو خوابوندم و دراز کش م یصندل

 !  ِی میمرِد قد هیچون اون 

 خواب شده بودم  یشد! ب یهام رو بستم که بخوابم... اما نم چشم

 کس ماهورا رو آوردم و نگاه کردم بهش...  رو برداشتم و ع میگوش

 شرف باشم!   یآدِم ب هیدونن   یکه داستان رو م ییخواد جلو شهاب و تموم کسا یتونم باعث بشم آبروش بره! نه دلم م یم نه

 چشمم رو پول هاِش؟   ایدوسش داشتم  واقعا

رو   یداشتنش چ  دمیهمه سال رنگ پول رو ند نی خواستم! ا یکنن که به احساس خودم شک کنم! من ماهورا رو واسه خودش م یم  ی کار  هی هه

 بده؟   رییتونه تغ یم

 تو گوشم...   دیچی رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده که صداش پ شمارش 

 بله؟ -

 سالم -

 سالم -

 کردم که گفت   مکث

   ؟ یسالم بد یزنگ زد-

   ؟ییکجا-

   یمهمون-

 ؟یچ -

 از شاگردامه  ی کیتولِد  ِی مهمون-

 نشست رو ابروهام   اخم

 !؟  یچرا به من نگفت -
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 بدم!؟   حیکه بهت توض ی هست یبگم!؟ مگه ک  دیرو با یچ -

   دم یکش ق ینفس عم هی

   ؟یباش   یتو مهمون دی! چرا بارسهیشب م  مهی ساعت داره به ن-

 نداره   یبه تو ربط-

 من قطع کرد!!؟   یکرد! رو  قطع

 گرفتمش جواب نداد! دوباره... دوباره...  دوباره

 دادم  امیشد بهش پ یتموم م تمی ظرف  داشتم

 ! ؟(   نمیب ی!نمنمیب ی) باالخره که من تو رو م

 کار ضررش مال تِو(   نی)جواب بده چون عاقبت ا

 زنگ خورد و جواب دادم   میگوش

   ؟ییکجا-

 خونه   رمیدارم م -

 اومد    یآهنگ م ی صدا  هنوز 

 اونجا   امیخوام ب  یبمون م یکه هست ییهمون جا-

  ؟یواسه چ -

 !؟  یرفت دتیکه دورتن! نکنه با دوست پسر جد ییآدم ها دنیواسه د-

 تولده!  گم ی!؟ میگ  یم  ی دار  یچ  ماین-

 آدرس  -

 جا   ن یا یا یدوست ندارم ب-

   شمیم وونهیمن د  ای ید یآدرس رو م  ایماهورا -

 چته تو!؟  -
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 آدرس  -

   شتیپ امیمنتظر باش من م رونی آدرس رو فقط ب دم یباشه م-

 بفرست -

 اومد    امیرو قطع کردم و تا پ  یگوش 

 افتادم... راه

 بودم! یو تهاجم ی شدت عصب به

 ...شیتجر  ی که داده بود، تو  ی سمت آدرس  رفتم

 که گفته بود نگه داشتم و به ساختمون نگاه انداختم... یدر پالک  جلو

 نداختم! یم  ی عکس الکچر  قایخونه ها با رف ن یوقت ها جلو در ا یدارن! قبلنا بعض   ییها  یپولدارهام چه زندگ  ن یبرج بلند باال... ا هی

 زدم بهش  زنگ

 زنگ طبقه چند رو بزنم؟ -

 ن ییپا امیدارم م -

  یدیکوتاه بود! سف یادیز   کمیکه نه...   یست کت و شلوار کرم که قدش شلوارش کم هیبا  دمشیبعد د قهیقطع کرد و چند دق عیرو سر   یگوش 

 زد!  یجا داشت چشمم رو م نیپاش از ا

 داشت  یرنگ کرم  بیلباسش ترک ه یتو دستش انگار ست بود! چون بق فیرنگش که با ک  یپاشنه بلنِد مشک ی اون کفش ها با

 شاگرد... ینشست رو صندل نی تند کرد سمت ماش پا

 رو درآورده بود!  یزده بود و با اون رژ قرمزش که شور خوشگل ی رو چتر  ش یکوتاه و مشک یکردم به صورتش که موها  نگاه

 !؟ یکن  یم ی طور   نیچته!؟ چرا ا-

 !؟ید یکه پوش  هیچه شلوار  نیا-

 مگه! ؟  هیچ-

 چرا انقدر کوتاه! ؟ -



 اعتماد  نییباال پا

320 
 

 د یکش  نییپا پاچه شلوارش  نامحسوس

 کارت رو بگو  ال یخیب گهیخوبه د-

 مختلِط؟   یمهمون-

 نه -

 ! ؟ یگ   یدروغ م-

   دیهاش رفت باال و با تعجب پرس ابرو 

 دروغ بگم!؟   دیچرا با-

 عمو افتادم...   ی حرف ها اِد ی

   دمیکش  قینفس عم  هیو  دمیچشم هام رو مال کالفه

 شلوارا نپوش   نیاز ا گهید-

 بود؟   یکارت چ -

 رو زدم تو دنده و گفتم   ن ینداشتم ماش یقبل حالت تهاجم قهیمثل چند دق گهید

 خونه؟   ی قرار بر  یک -

 نکردم!   ی! من باهاشون خداحافظی ر یِا کجا م-

 بهش نگاه کردم   کج

 جواب سوال جوابه!؟  یستیبلد ن-

 برم خونه   دیبا 1تا ساعت -

 گاز دادم  شتری ساعت نگاه کردم و ب به

 ساعت وقتت مال من   2-

 نکردم!   یخداحافظ گم یم-

 بهانه جور کن  هیزنگ بزن -
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 داره من با تو باشم!؟   یلیاالن چه دل  ماین-

 حرف بزنم   مون یخوام درباره نامزد یم-

   اری عاشق ها رو در ب ی و خرج هاش با منو خانوادم تو فقط ادا ی! مهموناون که برنامش مشخصه  -

 چشمم نگاهش کردم...  یگوشه  از

   ارم؟ یادا در ب-

 گفت    ریز   یازم گرفت و با صدا روشو

 .  وفتهیب خوادیواسه رابطمون م یچه اتفاق یدون یخودتم م-

 غرور...   بیحقارت و تخر  ن یا ریرفتم ز  یمن بودم که داشتم م نیرو ندادم، ا جوابش

   ؟ ی ر یکجا م-

   فکرم خراب بود که نا خواسته گفتم انقدر

 واسه رفتن ندارم   ییجا-

 !؟  ستی کنم حالت خوب ن یاحساس م-

خونه شدم...  ی... بسادمیسرم رو جلوش بلند نکرده بودم وا یطیشرا چیوقت تو ه چ یکه ه یمرد ینگاه کردم بهش... بخاطرش تو رو  دوباره

 ! یشرف ی! بیرتیغ یشدم... محکوم شدم به ب  ریحق

 جاده...  یرو دوختم به انتها چشمم 

 دنده بود   یدستم که رو  ی دست گذاشت رو  ماهورا 

 شده؟   ینگرانت شدم! چ  ما؟ین-

 کردم به دستش و از دست هاش به چشم هاش... نگاه

 کنما!    یتصادف م یکن یم ی طور   نیا-

 زد    لبخند

 !  شهیباحال م  یلیتصادف کنه خ یرانندگ  ییسرگرِد راهنما-
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 انگار دل منم آروم گرفت  لبخند رو لبش به

 لبخند زدم و سکوت کردم... بهش

 رو به هم بزنه... نمون یآرامش ب یچیباشه دوست نداشتم ه شمی خواست فقط پ یم دلم

 دادم بهش و نگاه کردم تو چشم هاش... هیدادم به فرمون و سرمو تک هیو آرنجمو تک ابون یکردم گوشه خ پارک

کردم! چقدر   ی افتم! چقدر بهش فکر م یبود م ایکه داشتنش برام رو  ییروزا ادینگاهش کنم  یترس و طوالن یب  یطور   نیتونم ا یموقع که م هر

 داشتنش برام دور بود!

 ه؟ یچ-

 خوش رنگش... یبه لبا شیچتر  ی ... از موهاشیچتر  ی کردم به موها نگاه

 نگاهم نکن!  ی طور   نیا-

 تکون دادم سرمو

 چرا؟ -

 خوشمزم! یتزایپ  هیانگار  ی کن یجور نگاهم م هی-

 شدن رو هم   دهیکش لبام

 !ی خوشمزه تر  -

 ؟ یو منو نگاه کن ینی جا بش ن یهم یخوا  یم-

 ساعت وقتت ماِل منه دخالت نکن  2-

ر گفت  با
ُ
رغ

ُ
 غ

 نداره!؟  یبه منم ربط یگ  یجا بعد م نیا  یردآو  یدیو دزد رون یب ی دیمنو از تولد کش-

 !؟دمیدزد-

 به چپ و راست تکون دادم سرمو

 !یکن ی با التماس و ترس نگاهم م یکه باز همون جور  ییجا هیخواد واقعا بدوزدمت ببرمت  یدلم م -
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 !یسمیساد-

 االن دست و پاهات رو ببندم و بندازمت صندق و بزنه به سرم ببرمت شمال و بر نگردم!  ن یتونم هم  ی! میدیکجاش رو د-

 د یکه بترِس خند ن یا یجا به

 ها  یا وونهید-

 ؟ یگرد یچرا انقدر خوشگل م-

 هاش گرد شد! چشم

 کنم!   یداشتنت شک م یع یکم کم دارم به حالت طب ماین-

 !؟یکه درست کرد یی!؟ چه موهایدیپوش ی ار چه شلو  نی!؟ ا  ی ذار  ی م یع یتو واسه آدم حالت طب-

 گفت   طنتیش با

 شه؟ یم تیحسود-

 ابروم رفت باال  هی

 ها!  ی ر یگ ی جواب م گهیجور د هی یجوابمو بد ی طور   نیا  می نامزد کن-

 ازم گرفت  روشو

 !ِی همه جا شلوغ و پر از انرژ  ده یکه قشنگ باشه! دِم ع ییجا هی م یحداقل بر -

 ه؟ یکنم چ  یکه م ی کار  نیبشه اول یمون رسم یاگه نامزد  یدون یشلوغ!م یجا-

 شد  ز یهاش ر  چشم

 با آرامش زل زدم تو چشم هاش و گفتم  و

 شکلن، از اونا  هیکنم! از اونا که  یتولد درست م ی سهیر   ت یمدل ن یا ی با تموم شلوار ها-

 رفت باال   ابروهاش

 کنم؟  یم  کاریبعدش چ یدونیم-

 شد  ز یچشم هاش ر  دوباره
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 ی که واسم شاخ و شونه بکش   ی جرعت کن یدور که نه پولت بتونه از دستم نجاتت بده نه داداشت و نه حت ی جا هیبرمت  یم-

 !حداقل بذار جواب بله رو بدم بهت بعد شاخ و شونه بکش! ماین-

 کم رنگ جوابش رو دادم...   یلیخ ی دل خور  هی با

 کردم یکه آبرومو واست قربون ی بله رو من گفتم وقت-

 کرد اما من ادامه دادم تسکو 

 ! بد نام شدم!سادمیهمه وا یاز دست دادم! تو رو  قمویبخاطرت رف یبله رو من دادم وقت-

 ادامه نده-

 ؟ یشد مون ی چرا؟ پش-

 کشم  یکار رو باهات کردم خجالت م  نیکه ا  نیکشم... از ا یخجالت م-

 ! ی ار یاز دلم درب یتون یم-

 ؟ یچطور -

 باهام ازدواج کن! یواقع -

 جوابمو داد یجد

 خوام از احساسم بهت دروغ بگم!  یمن دوست ندارم! و نم ماین-

 پول نداشتنم؟!  ؟بای من مشکل دار  ِی با چ -

 تو چشم هات نگاه کنم و دروغ بگم!   یکن یصادقانه بهم ابراز عالقه م  یطور   نیتو ا یخواد وقت یکنم، دلم نم  یفکر م اینه فقط هنوز به برد-

 اما حرف دملو زدم  ست ین ی داشتن اجبار  دوست

 باش من که دوست دارم!  شم ی برام بخند، حرف بزن، پ یمیتو زندگ  ی حداقل تا وقت-

 از موهاش رو زد پشت گوشش... یکم

 !؟ یبه کجا برس  یخوا یم ،یهمه چ  رِ یخوام بزنم ز  یم  مون یمن چند ماه بعد از نامزد یدون یتو م مای_ن
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کنم! باشه هر   ی کنه زندگ  ی که به شدت حاملو خوب م ینکردم، چند روز رو با کس   ی که زندگ  ییسال ها  نیخوام تو تموم ا یجا! فقط م چیبه ه-

 ؟ی زش بذار همه برام ار  نیا یتون یننداز! م یا  گهیمرِد د  ینگاهتم تو چشم ها ی اما تا هستم به جز من حت رمیمن م  ی موقع تو تموم کن

   د یزده پرس رتیح

 ؟ یکن  ی راجب من م ی چه فکر -

 .... دمیموهام دست کش تو

   ی در قباِل احساس من ندار  یت یمسول چ ینگاهت واسه منه تو ه ی همه   تمیمن تون زندگ  یکه تا وقت یخوام خودت بهم بگ ینه فقط م-

 ! میبر  ییجا هیکنم!  ی کار  هیحداقل  یچونی بسه حرف زدن! منو که پ-

   م؟ یکن  کاریچ-

 گذشتا   یتولد داشت خوش م ی! ولدونمینم-

 و نگاهت کنم   م ین یبش ی طور   نیهم   میمن راض -

 شم ی م ی جور  هینگاهت  ریاما من ز -

 تکون دادم و لبمو گاز گرفتم   سرمو

 !  ی ار ی شورش رو در م  ی !؟ دار شهیخوام کمتر زل بزنم بهت نم یم ی ! هشهیخوام حواسم پرِت ساق پات نشه نم یم یه-

   دیخند

 مگه نه؟   م یمنو تو االن محروم-

 لبخند کج نشست رو لبم   هی

 کارا کنم!!   یلی تونم باهات خ یکه االن م ی نداز  یم ادمیچرا -

 ... دیخند

 ! تالش نکن واسه نگاه نکردن  یکن یکه اشکال نداره نگاهم م نه یمنظورم ا وونهینه د-

 گ  ؟یعاقبتش چ -

 رفت    از رو لبش خنده
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 نگاه نکن اصال  -

 رو روشن کردم و راه افتادم...  ن یماش

 مونده جلو در خونه شاگردم    نمیمن ماش-

   ارمیبده فردا برات م چیاشکال نداره سو -

   ؟ ی ر یکجا م-

 خونت -

 !؟یواسه چ -

 ده یعاقبت نگاه کردنم رس-

 ها   ی ر ی!! خونه نمماین-

 ببرمت  ییخوام جا ینم شت یلباس و آرا نیبا ا-

مل باز   نیا-
ُ
 !؟ هیچ ایا

 کارخانه زدم! می دهن مهنشو تنظ سهینگاهش روت وا یکی رونیببرمت ب یطور   نیاسمش رو بذار من ا  ی دوست دار  یتو هر چ -

 گردم!  یم  یطور  نی هم شهی من هم-

 نگرد. ی طور   نیا  گهی.تا من هستم د،یدون یجوابت رو خودتم م-

 برو بابا-

 و گفتم نگاه کردم تو چشم هاش ر  یجد

نگاهش افتاد بهت و مکث کرد   یکی  رونیب ی ایب یطور  ن ی! اشمایترسناک م  یلیخ یکردن ی! اما من قاطدونمی رو نم  تیزندگ  یقبل یآدما  نیبب-

 ها!  یچ  یدعوا راه انداختم نگ

   دیخند

 نکن یشوخ -

 من!  دمیشا رهیاون بم دمیمن شا ای زندان  رهیاون م   ایامتحان کن! -
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 از رو لبش و بحث رو عوض کرد  خنده

 ؟ ی خر  یم ی برام بستن-

 ی خور  یم  نمیتو ماش  ی دونه سفارش بد هی ی حق دار -

 !؟ یگرفت ری مگه اس-

 شدم سمتش...  ل یما ی کم دمیکش  یرو م  یرو همون جور که دست  ی فروش  یکردم بغل بستن پارک

 خانم خشگل گرفتم  هینه -

 شدم و رفتم از داخل مغازه براش منو رو آوردم و گرفتم سمتش...  ادهیپ نی ماش  از

 بگو  ی دوست دار  یهر چ -

 انداخت بهم و گفت  ینگاه طوالن هی

 خوام یم ی و توت فرنگ یلیو وان ییکاکاو  یاسکوپ یدونه بست هیفقط -

 !نی هم-

 کشه  ینم لم یآره م-

 رو داد بهم و ازش دور شدم... منو

 هاش گذاشت تا خرج رو دستم نذاره  ی رو تو طعم بستن فهمه!تنوع  ی که انقدر م خوبه

 ... چیآب هو   هیو واسه خودمم  دمیخر  براش

 که گفت  می نشست نیماش  داخل

 !ستیخوب ن نی تو ماش-

 نگاه بهش کردم و راه افتادم... هی

 ... مینشست قی و رفتم داخل آالچ میشد  ادهیپارک نگه داشتم و پ ه ی کنار

 دونم چرا باز پاهاش تو چشم بود!! یروشن نبود اما نم ادیز 

 رو درآوردم و انداختم رو پاهاش که گفت   کتم
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 !شهی سردت م-

 دم یخند کج

 شه ی کنم گرمم م ی نگات م-

 خورد...  یقاشق از بستن  هیو  دیخند

 بهاره گهیالبته هوا خوب شده د-

 ده؟ یجواب م یبابات ک -

مراسم بزرگ تا    هی ره،یخوام بهش اصرار کنم و بگ یمراسم که من م هیها و آخر هفتش  شیبعدش آزما یاحتماال آخر هفته و واسه هفته -

 که من ازدواج کردم دوننیهمه م

 هام رو ازش گرفتم و به رو به رو چشم دوختم...  چشم

 ازت نبود!   ی !؟ چند روز بود خبر یوقت شب بهم زنگ زد نیشد ا یچ -

 کردم گفتم صداتم بشنوم  ی عکست رو نگاه م-

 ؟ یشد ی االن اوک -

 ابروم رفت باال  هی

 تونم به عکس و صدات قانع باشم! ینم گهید دمید ی طور   نینه! تو رو ا-

 حرفات از ته دله؟  ییخدا-

 تکون دادم سرمو

 کنه؟  یم یواسه تو چه فرق-

 !هیجور  ه یآخه حرفات -

 ؟ یچطور -

 ال یخیب-

کرد کنترول کردن   یم یچه فرق گهیواسش داده بودم د موی ! من که همه چشد ی اما من چشمم از تو چشم هاش کنده نم نمون یشد ب سکوت

 زدن به غرورم!  نهی پ لهیخودم واسه وس
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 نگاه به ساعت کردم... ه یرو خورد  یکه بستن  نیاز ا بعد

 برو خونه  نت،یماش  شیپاشو پاشو ببرمت پ-

 ی مرس  -

 تند گفت  نشیبه ماش  د یسر   یو وقت میافتاد راه

 ر ی ممنون خوش گذشت شب بخ-

 رو باز کرد و خواست بره که دستش رو گرفتم  در

 سا یوا-

 تعجب نگاهم کرد با

 چرا دستش رو گرفتم!؟  واقعا

 کردم و گفتم  ولش

 ر ی شب بخ-

 شد...  نشیلبخند بهم زد و رفت سوار ماش هی

 من سر تر بود نی همونم از ماش یمال ماهورا بود بخاطر دست فرمون بدش، ول ِن یی مدل پا نیاون کجا! حاال ماش  ن یمن کجا ماش ن یماش

 بوق برام زد و راه افتاد...  هی

 افتادم دنبالش... کار ی که ب  منم

 ...  نییرو دادم پا  نیماش ی  شهی منم کنارش نگه داشتم و ش ستادیچراغ قرمز ا پشت

 گفت    نییرو داد پا شهی ش اونم

   رمیخودم م ایدنبالم ن-

 سبز شد و راه افتاد...   چراغ

 ...  نشیماش  ی جلو  دمیچی پ یوقت ها م یکردم و بعض   یحرکت م کنارش 



 اعتماد  نییباال پا

330 
 

دور زدم   دمیرو کش  ی اومد دست ی هم نم  ن یکه ماش یاصل ابون یبه خونشون که تو خ د یرسی داشت م دمشید یبود نم یهاش دود  شهیش

 جلوش... 

 رو انتخاب کردم وازش دور شدم...  رمیو تو دور آخر مس  دمیچرخ نشیداشت من چند بار دور ماش  نگه

 ...دمیگرفتم خواب ن یاداره و تو ماش ک یکه نداشتم! رفتم نزد خونه

 

   ماهورا 

 

 داشت!    یکردم! چه دست فرمون ینگاهش م دهیو من ترس  دیچرخ ی م نمی ها داشت دور ماش وونهید مثل

 داد و گاز داد رفت!   ریی رو تغ رشیمس  هو ی اما

 ...  دمیرو صدا رفتم اتاقم و خواب یپارک کردم و چون همه خواب بودن ب نگیتو پارک رفتم

 خونه باشن!  د یساعت دوتاشون هم نبا نیبه گوشم! ا د یرس ریشهاب و آرشاو  ی وقت صدا یب صبح

 ...  رونی و رفتم ب دمیجام بلند شدم و چشم هام رو مال از

 زدن...   یزده بودن و داشتن با هم حرف م  یست لباس مشک هیکدوم  هر

 جلو گفتم   رفتم

 شده!؟   یچ  ر یسالم صبح بخ -

 رها    یخونه  تیواسه تسل م یگفت که امروز بر  شبیسالم خانم، آرشام د-شهاب

 هام گرد شد   چشم

 !؟ یواسه چ -

   م یر یم میباش فوت کرده، مام دار گفت با-

   امیمنم ب دی پس صبر کن-

  نکیع ی اومد و از داخل کشو  ی پاشنه بلند که به لباسم م یبا کفش ها دمیپوش یست لباس مشک هیتو اتاقم وشستن دست و صورتم و  رفتم

 دستم کم کنه   هی یاهی از س ی برداشتم تا کم ییبا دور طال یدود نکیع هیهام 
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 برداشتم و رفتم سمت شون  ی ش ی اون ها آماده بودن من، هم لنگ نکردم و چند قلم لوازم آرا  چون 

 منم اومدم  -

   شین یانگشت اشارش رو گذاشت رو ب  ریآرشاو 

   م یر یکجا م  میبفهمه که دار  م یخوا ی مامان خوابه نم سیه-

 ...  میبود راه افتاد اهی س 3مزدا  هیشهاب که  نیبا ماش ییتا 3تکون دادم و  سرمو

 نگه داشتن   ی گل فروش  هی ی جلو 

   دیر یو بگ یبا ربان مشک ومیلیدسته گل ل هیواسه منم -

 ساعت بعد برگشت و رو به شهاب گفت   می رفت و ن  ریآرشاو 

  ارنشیاالن برامون ب  نی! گفتم هم شنیجا نم  نی تو ماش-

 پشت سرمون اومد و آرشام زنگ زد و آدرس رو داد به شهاب...   یوانت هیبعد  قهیسرش رو تکون داد و چند دق شهاب

 ...  دی شد و گل ها رو جلو در چ ادهیکه صاحب وانت بود پ یمرد  می در نگه داشت جلو

رنگ انتخاب   بی خاص خودش گل ها رو با ترک  قهیکه با سل رمیمن از همه خوشگل تر آرشاو  یگل شهاب از هممون بزرگ تر بود وبرا دست

 د کرده بو 

 از اون جا رد بشن!   نا یکنم ا  یتنگ داشت فکر نم یراه رو  هی نا یرها ا ی خونه

 فکر تو سرم تموم نشده بود که شهاب گفت   هنوز 

 که!   شن یجا رد نم  نیدسته گل ها اصال از ا نیا-

 اومد جلو در و باهامون دست داد    آرشام

  د یسالم دستتون درد نکنه اومد-

 !  شنیجا رد نم نی دسته گل ها از ا ن یا -  ریآرشاو 

 از رد شد    آرشام

 داخل   دیایدر ب ی جا جلو  نیهم  د یاشکال نداره بذار -



 اعتماد  نییباال پا

332 
 

 ...می و داخل رفت میکفش ها مون رو در آورد ی تیدر نوب ی و جلو  میپشت سر آرشام وارد شد یفیرد ی همگ

 رو در آوردم و رها رو بغل کردم    نکمیع

   یجا باعث بشه منو همدرد خودت بدون نیبودنم ا دوارمیاومده ام شیمشکالت برات پ ن یناراحت شدم ا یلیخ زمیعز -

 لبخند تلخ زد   هی رها

 نیممنون ازتون، واقعا شرمندم کرد-

 غم آخر تون باشه   شاهللیگم ا یم  تیرها خانم تسل- ریآرشاو 

    می گفت ت یبه اون هم تسلهم اومد و  نوا

 ظرف خرما اومد سمتمون!!!   هیو  ییچا  یسن  هیخونشون و آرشام با  کی سالن کوچ یانتها  م ینشست  ما

 گفت   ریکه آرشاو  میکرد یو تعجب دهن باز نگاهش م رتیتامون از ح 3

   می دیزود شوهرت م ی بر  شیپ  یطور   نی هم-

 !  یباش   ل یزن زل ی طور   نیکردم ا  یاصال فکر نم -  دیخند شهاب

 کردم...  یبهم و من فقط نگاهش م  دیرس

جا داره مثل   نی بود، االن ا ری دورش انقدر سخت گ یذاره! آرشام که واسه همه دخترا یم  یداره واسه رها انرژ   یبا چه عشق دونستم یم  قشنگ

زت کار م
ُ
 کنه!    یک

 رو برداشتم و رفت سمت آشپزخونه...   ییچا

 نشست کنارمون و گفت  آورد و   وهیبرامون م نوا

   ن یخوش اومد-

   میایهاتون ب ی بعد واسه خوش  یدفعه   شاهلل یا  زمیممنون عز  -  ریآرشاو 

 ممنون  -

 و آرشامم اومدن و نشستن...  رها

   نیشرمندمون کرد-رها
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  دیبدون  ک یما رو تو غمتون شر   - شهاب

 هاتون رو   یحجم خوب  نیبتونم براتون جبران کنم ا دوارمیآرشام و خانواده شما هستم ام  ون ی مد یلی من خ-رها

   گفتم 

   ی ز یچقدر واسه ما عز  یدونی خودت که م-

 منو اجاره کردن   یرها و خواهرش نوا خونه   -  آرشام

 گفت   ریچشمک بهمون زد که آرشاو  هیتا جملش تموم شد نا محسوس  و

 !  یکه مزاحمشون نش   نیبه شرط ا-

 لبشو گاز گرفت   آرشام

 !؟  یکن  ی راجب من م ی چه فکر -

    رو به رها گفت  شهاب

 بازداشتش کنم  امیاداره م  یبا بچه ها دیندا بد هیکرد فقط  تیرها خانم اذ-

   دیکم رنگ خند  رها

 به ما لطف دارن   یآقا آرشام به اندازه کاف ست ین ی از ینه ن-

کم کم وقت   گهیخونه و بچه ها برن سر کار و منم د میتا برگرد میشد  نیسوار ماش یخداحافظ ه یما با  دیجد ی زنگ در و ورود مهمون ها با

 کالس بالم بود... 

   دیاز شهاب پرس ری سکوت بود که آرشاو  ن یماش تو

   ؟ یکرد کاری چ مایبا ن-

 تو موهاش   دیکالفه دست کش شهاب

   ه؟یاز ماهورا پرسبد برنامش چ  دیبا دمش،یوقته ند یلیخ-

 ! ؟یبهش بله بد ی ! چرا اصرار دار ستین یخواست  یکه تو م ی ز یاون چ ه یشب  مایماهورا ن -  ریآرشاو 

 رو زدم پشت گوشم   موهام
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 دوست دارم باهاش ازدواج کنم -

 !  مایفقرا و بدبخت ها! نه رها خانوادش درسته نه ن نیتو کار ا نیتو و آرشامم زد-

 ه یدختر خوب یلیاما رها خ  دونمیرو نم  مایخودش ذاتش خوب باشه،ن دی! آدم باستی که خانواده ن یهمه چ -

 !  ستی از ماها، وا کن ن ی کیدختر انتخاب کرده و تا نندازه به  هیفعال که بابا -شهاب

 رم! رو ندا  ش یمن که اصال آمادگ -  ریآرشاو 

 گردن من!   وفتهیگرمه! آخرش فکر کنم ب گهی جا د هیآرشام که سرش -شهاب

 خب قبول نکن!  -

 چشم   گمیبگه م یبار هر چ  نیا گهیشدن د یشکستنم بخاطر عالقم به نظام ادیمن دل بابا رو ز -

   یبده از سر ما ردش کرد رتیخدا خ -  ریآرشاو 

   ن؟یدیاصال دختره رو د-

 گفتن ییدوتا

 نه! -

 به به  -

 گفت :  دیبحث رو عوض کرد با ترد  شهاب

 ماهورا جوابت نه باشه من خودم پشتتم، اون اتفاق مقصرش من بودم   - شهاب

داره عذاب   مایمنو ن ی مدت چقدر سِر کارا نیدونستم که ا یبود، م ی شد، اون پسِر خود دار  یشهاب رفته رفته آروم تر و سست تر م ی صدا

 کوت کردهس  یکشه و به سخت  یم

 دلخور نباش، اون رو به عنوان نامزد من قبول کن مای شهاب از ن-

 هنوز بابا جواب نداده! -  ریآرشاو 

 من قرار باهاش ازدواج کنم -

 لغاتت کم خرج کردن وجود نداره!  رهی!؟ تو تو دای مشکل ندار   شیمال ت یبا وضع -  ریآرشاو 
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 کنم  یکم کم عادت م-

 پسِر خوش زبون رو( نیا  مدیچی)جونه عمم! چند ماِه نسخشو پ 

مشهد و من خاستگار   میبر  م یخوا یم یگفت که ک  ی زد و م  یحرف م ییکارش... مامانم داشت با دا یرفت پ یخونه و هر ک  میدی رس یاز مدت بعد

 مامان!   یها یپر حرف ی پا نهی که بش رهیگ  یحوصلش م ییزدن! خوبه دا  یبا هم حرف م ی خاله زنکا ه نیا  نی دارم، ع

 زدم  رونی مامان و از خونه ب ی دست تکون دادم برا هی

به جز آرشام دور   ی شب همگ 8. ساعت نهیشام رو بچ  زیاستراحت کردم و بعد به مامان کمک کردم م   یاز کالس هام برگشتم خونه و کم بعد

  شون یکیدختِر که بابا کمر بسته بود به  ن ی... خدا رو شکر شهاب و بابا رابطه شو خوب شده بود، سر امینشسته بود شه یمثل هم ز یم

 کرده بود  لشبندازتش، شهابم قبو 

   دی زد رو به من پرس  یهمون جور که نمک به غذاش م بابا

   ه؟یچ مایآخرت درباره ن  می ماهورا تصم-

 انتخابش کردم-

 و نگاهم کردن    ستادنیو بابا از حرکت ا مامان 

   دیلفت نکنشما هم مخا شمیخب من انتخابش کردم ممنون م-

 !؟ هیچه انتخاب مسخره ا نی! اون وقت ایداشت  یکه بگ یو هر مدل لیوک  ر، ی!؟ خواستگار وز یجواب مثبت بد یخوا یاون م ِی به چ -بابا

   ن ییانداختم پا  سرمو

 رو دوست دارم  مای بابا من ن-

 اما بحث رو خراب کرد   ریآرشاو 

 روز روشنه  ن ی واسه من ع  یگ  یدروغ م ی دار -

 نگاه کردم تو چشم هاش... زیت

 جواب من بله هستش -

 و با به تشکر کوتاه رفت سمت پله ها... ز یکالفه قاشق و چنگال رو گذاشت رو م  شهاب

 آرشام کجاست؟ -بابا
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 اوِن  ِش یاومده، پ  شیاز دوست هاش مشکل پ  یکی  یبرا -  ریآرشاو 

 نکنه شهاب بخاطر ازدواج با اون دختر ناراحته!   نیشاه -مامان 

 از خداش هم باشه   دیخوبه! با یلیخودش قبول کرد! بعد دختره خ-بابا

   دی هاش اضافه کن یچرم کشور رو هم به خوب ی البته اگه حق انحصار  -  ریآرشاو 

 بلند شد و رفت...   ش یاعتراض از رو صندل یبه نشونه   ریآرشاو 

 شده بود  یداستان عجب

 گرفت و نگاه کرد به من   ریرفتن آرشاو  ر یچشم هاش رو از مس  بابا

 عموش بهم زنگ زد جواب مثبت بدم!!؟   ا ی ماین  -بابا

   ن ییانداختم پا  سرمو

 بله -

 با حرص گفت   مامان 

 !  ی همه خواستگار خوب دار   نی!؟ ایخودت رو بدبخت کن یخوا  ی !؟ میشد وونهیدختر تو د-

 رو دوست دارم   ما یمامان من ن-

 !  ستین یشروع به زندگ  یبرا  یمحکم  ل یدوست داشتن دل-بابا

 رو ندادم   جوابشون 

 کرده؟  تتیماهورا؟ اون اذ-مامان 

 مامان   ینگاه کردم تو چشم ها زیت

 نه فقط دوسش دارم و انتخابش کردم  -

   ییرو جمع کردم و برم سمت ظرف شو  یاضاف یغذا  یشد و منم بعد از تموم شدن غذام بلند شدم و ظرف ها سکوت

 با تعجب گفت   بابا

 ! ؟ یعروس بش   یخوا یم یعنی-
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 چرخوندم و لبخند زدم سرمو

  شد از اشک!  سیگونه هاش خ  دوباره مامان 

 !؟  یکن یم  هیوا مامان چرا گر -

 بلند شد و بغلم کرد   مامان 

 نم ی دوست داشتم تو رو تو لباِس عروس بب شهیآخه هم-

 شم یمن باهاش خوشبخت م هیبپسر خو  ماین-

 !؟می کن  کاریشهاب رو چ ی پس مراسم خاستگار -بابا

 اعالم کنم   مایرو با ن ی و نامزد میر یبزرگ بگ  یمهمون  هیبعد  یخوام هفته  یمن م-

 !یکن   یعجله م ی ماهورا دار -مامان 

 دارم  مانیا  مای نه مامان من به ن-

 بعدش ی واسه هفته  م یذار  یشهاب رو م  ی پس خاستگار -بابا

 ن یهر جور صالِح، که به انتخابم احترام گذاشت-

 زنگ زدم...  مای ندادن و منم رفتم اتاقم و اول به ن یجواب

 تا بوق خورد و جواب داد  چند

 بله؟-

 سالم آقا داماد-

 طرفا؟  نیبه به عروس خانم! از ا-

 موافقت کرده   مون یخواستم بگم بابا با نامزد-

 ! که گفتن نداشت نیا-

 م یدی م م یرو دار  یمهمون هی بیآخر هفته ترت ش،یآزما  میر یشنبه م-

 همه عجله خوبه خانوادت قبول کردن!  نی!؟ با ا یفکر کن شتریب ی خوا ینم-
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 من احترام گذاشتن  یبه خواسته ها  شهیاونا هم -

 دنبالت  امیصبح م  8جا خونه اجاره کردم فعال کار دارم، شنبه ساعت  هیمن -

 م یر یمن م  نی! با ماشادی م نمتو خوش  نیاز ماش -

 به گوشم  دیرس دنشیکش  قی نفس عم ی صدا

 باشه خداحافظ -

 رو قطع کرد   یگوش 

 هم نگفت! زم یعز  هی یشدم! آخه سرد باهام حرف زد! حت  یجور  هی

 دست گل و تاِج عروس ها...  یجواهرات و ست ها  ی و ست ها ینامزد یچند مدل لباس برا دنیرفتم دنبال د  میگوش تو

 سر کارش بود...   ک یکه نزد ییجا هیباهاش قرار گذاشتم و رفتم دنبالش تو  شنبه

 و آروم سالم داد   نشست

 سالم -

 رو زدم تو دنده و راه افتادم  ن یماش

 داشتم!   یاومدم از خونت برت م  یم  یگفت یسالم، م-

 نبود   ازینه ممنون ن-

 گفتم  یشوخ  به

 مزاحمت بشم؟   رمیادبگیخونت رو  یترس   یم-

 نه -

 شده بود!   یطور   نیا  هویزد! چرا   یتفاوت حرف م یسرد و ب یلیخ

 رفت دنبال کار ها...   ماین یو من نشستم رو صندل می شد شگاهیاز گرفتن برگه از محضر، وارد آزما بعد

 کردم...  یو آمد هاش رو نگاه م رفت
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آبروم    یطور  نیگرفتم! ا یحتما چند دست لباس براش م دیرو دوست نداشتم! با دنشیلباس پوش ی قه یسل کمیبود! فقط  کل ی خوش ه یلیخ

 !  هی رفت جلو بق یم

 سمتم و گفت :  اومد

 نوبت گرفتم...   ی ر یقسمت نمونه گ میپاشو بر -

   پاشنه بلند بپوشم یکه من عادت داشتم کفش ها  نی... قدش از من بلند تر بود! با امیهم راه افتاد  کنار

 زد! چرا انقدر سرده!   یباهام حرف نم ی اون طور  گهی... چرا دنمون یبود ب سکوت

   ما؟ین-

 بله؟ -

 جانم!   ی گفت یقبلنا م-

 نشست رو لبش  لبخند

 جانم  -

   ؟یزن  یحرف نم ادیز  گهیچرا د-

 از رو لبش رفت    لبخند

 آروم شدم -

 از چه نظر؟  -

 کرد تو چشم هام   نگاه

 خودم نگه دارم   ینکنم و ابراز احساساتم رو برا تتیبا حرف هام اذ گهیکه د نیا-

 ابروم رفت باال و با غرور گفتم    هیچه وضع آروم شدنه!  اع

 آروم بمون    یطور  نی هم نیخوبه آفر -

 نگاه کرد تو چشم هام و من بحث رو عوض کردم  قیعم

   ی خاستگار  م یر یواسه شهاب م  میدار -
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 ...  دمشیدیم ادیو ز  میچند سال کال با هم هماهنگ بود نیا  مبارکه دلم براش تنگ شده،-

   د؟یکن  یآشت   دیخوا ینم-

   دیخند

 حتما   طیشرا ن یآره حتما با ا-

 مونه!   ینم یحرف گهیکه د  می نامزد کن-

   یکن  ی رو تو درک نم ی ناموس   ی بحث ها نیا  الیخ یب-

 رو صدا زدن و از جاش بلند شد رفت ...   اسمش

 م یامد  رونی ب شگاهیاز آزما یدادم و بعد از مدت شیآزما  منم

   ه؟یهام خوبه، االن برنامت چ شیخب مدارک آماده شده جواب آزما-ماین

 ذوق گفتم   با

   الیدنبال لباس و وسا میبر -

 کنن!   یم  خمیگرفتم، آخر توب یمرخص   یلیخ  ی طور   نی! هم رونیب امیباهات بتونم هر روز   یمن نم میدی کارها رو انجام م ی ماهورا امروز همه -

 !  دونمیانگشتت رو نم زی فقط سا رمیباشه خودم تنها م -

   میر یحلقه ها رو بگ میپس بر -

 افتادم و رفتم بازار طال فروشا...  راه

  یحلقه زشت بخرم و نه دلم م هیخواست   ینه! نه دلم م ایحلقه پول داره   د یاندازه خر  ما یدونستم ن یپول بود اما نم یکل شه یحسابم هم تو

 گرون بخرم!  یحلقه   هیاومد 

 حلقه رو آورد...   ی و طرف برامون ست ها میشد یطال فروش    وارد

 گروونن!   یلیکنم خ  یاومد! اما االن احساس م  یهاش خوب به نظر م مت یگرفتم ق  یکه طال م قبلنا

  یو پولت اندازه انتخابت نباشه! چون مجبور   یکن دیخر  ی بده بخوا یلی! خادیپولم کم ب د، یکه واسه خر  ادیبدم م یلیشدا! خ  یچه وضع  عجب،

 اومدم!  ایخانواده پولدار به دن هیبده! چقدر خوشحالم که تو  یلی! فقر خی بگذر  ی که دوست دار  ی ر یاز چ 

 به سرم زد   ی فکر  هی
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 گفتم :   مایبه ن رو 

   ش؟یار یبرام ب شهی جا مونده! م نی تو ماش فمیمن ک د یببخش-

 رو گرفت و رفت...    چیسرش رو تکون دادو سو  ماین

 از مغازه خارج شد کارتم رو گرفتم سمت فروشنده   تا

 بگو   ن ییرو پا مت یتومن ق 10شما  م یبرداشت ی آقا ما هر ست-

   فمیبرسه کارت رو انداختم داخل ک مای و تا ن دیکارت رو کش  مرده

 نبود!   نیماش   داخل-ماین

 رو نگاه کردم    فمیک داخل

 ! فمه یاشتباه کرده بودم داخل ک-

 باز!   مه ین ینگاهم کرد! با چشم ها  ی جور  هی ماین

 !؟  هیچ-

 انتخاب کن   یچیه-

 بودم!  دهیرو نپرس متشی که چشمم گرفته بود رو انتخاب کردم  خدا رو شکر که ق یاون

 حلقه رو انداخت و دستش رو گرفت کنار دست من...   ماین

 خوبه   قتیسل-

 لبخند نگاهش کردم   با

 !؟  یشک داشت-

 که...  یمنو انتخاب کرد ینه وقت-

 گوشم و ادامه داد   کینزد اومد

 !  یکن  چارهیب-

 گرفت از حرفش!  خندم
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 کردم! ؟  چارت ی من ب-

   ؟ی شک دار -

 ...  نیتو ماش می و برگشت دمیه ها رو خر و حلق رونیب  میدیهامون رو از هم کش  چشم

   میدست کت و شلوار بخر  هی میبر -

 دارم   یکی ست ین ی از ین-

 هام گرد شد   چشم

 !؟ یبود دهی پوش ی که روز خاستگار  یهمون-

 آره  -

 دوست دارم خودم انتخاب کنم   میبرو بابا بر -

 ...  هیکت شلوار، و تو هم واسم  هیمن به تو  هیهد-

 که من انتخاب کردم از همه گرون تر بود! آهان کفش   ی! ست تاج و دست گلم که اونشد   یعروس که نم لباس

 کفش برام بخر  هی-

 زد   پوزخند

  ؟ینتونم برات بخرم چ  نم ی اگه هم-

 خواستم غرورش رو بشکنم!  ینم

 !  می خر  یرنگن، نم  دی کفش دارم که نو و سف یاشکال نداره من کل-

 !  یباش  یخوره انقدر دختر خوب یبهت نم-

 خود منم   طیشرا نیمقصر ا-

 کرد!   دیبشه واسه پرنسس خانم خر  دیبشه، اون وقت شا زی ماهمم وار  نیصبر کن حقوق ا-

 !  میخرجش کن ادیدلم نم شهی! اما تو پول هات ذره ذره جمع م دمیپول ها زحمت نکش ن یخوام من واسه ا ینه نم-

   دیخند
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 !  یکرد یقرونم خرجش نم هیاالن تو حسابت بود االن   یکه خودت کار کرد یها! شک ندارم اگه پول   یس یخس-

 جمع شد   لبام

 ! گنیحساب د هیکنم! اونا تو  یخرج نم-

 خندش رفت هوا   ی صدا

   یس  ی گفتم خس یدید-

 خرجشون کنم!؟  دیچرا با دمیزحمت کش ی اونا کل آخه من واسه -

 بشه؟ پول واسه خرج کردنه! یکه چ  ی نگه دار  یخوا  یم-

 پول داره  یخودمون خرج کنم! بابا کل ی خواد از پوال  ینه دلم نم-

 شد    شتریب خندش

 وونه ید-

 رم یگ یمن خودم از بابام م ی خرج کن یمراسما پول  نیخواد واسه ا یتو نم-

 گفتم بهت؟  یرفت چ  ادتی-

 شده نگاهش کردم زیر   یچشم ها با

 ؟یچ -

 کن هیحداقل فقط اندازه خودت از خانوادت پول ته ، ی با درآمد من خرجت رو بذار  یتون ی اگه نم-

 م ی کن یم ی کار  هیپس -

 خودم رو چطوره؟  یمنم برا  ر یخودت رو بگ یها لیتو وسا-

 لبخند کج زد   هی ماین

 میر یتر کت شلوار رو بگ مناسب  ی جا هیاز  میپس بر -

 مثال کجا؟ -

 ما  ی طرف ها-
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 لحظه با حرص گفتم  ه یشدم  یعصب

ت شلوار چ هی گهی!؟ دیچ  یعنیعه -
ُ
 !؟هی ک

 از رو لبش رفت   لبخند

 ؟ یمتوجه هست  ست ین ست، یپول ن یوقت-

 ! ؟یپول ی! چرا انقدر ب یبابا سرگرد مملکت-

 نمونم  ابون یخونه تا تو خ هی چون بابام بهم خونه نداد، کِل پس اندازم رو دادم واسه اجاره -

 رو از رو چشمم  کنار زدم و راه افتادم...  میچتر  ی هام رو ازش گرفتم و کالفه موها چشم

 اره ی!؟ عه همش بهونه مه یکت و شلوار چ هی!؟ شهیکه اصال پول نباشه!؟ مگه م یچ  یعنی

 حرص گفتم  با

 دست لباس!؟ هیاندازه  یآدم پول نداشته باشه تو حسابش!؟ حت  شهی!؟ مگه می ار یبهونه م  یچرا ه ماین-

 زد  پوزخند

 ی کن یرو تجربه م  زای چ یلی با من خ یتو زندگ -

 لحظه دلم براش سوخت  هی

 بهم برش گردون  ی به جاش تو پول داشت میخر  یکت و شلوار رو م م یذار  یم  گهیهم د  یرو  م یر یاشکال نداره پس انداز منم هست م-

 د یخند ماین

 چکه ها! ی قطر آب از دستت نم هی-

 کم کردم   اخم

 پوملو بدم بهت!؟ چه خبره مگه؟  یبعد مفت  دمی همه زحمت کش  نیبرو بابا ا-

 د یبلند تر خند ماین

 دمی دوباره بهت پسش م م یر یخواد رو بگ ی که تو دلت م یاون  م یباشه بابا، قرض بده بتون-

 کردن...  ی م دیازش خر  ریکه آرشام و آرشاو  ییتکون دادم و رفتم جا د یتاک یبه نشونه   رموس
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گرفتم همشو بدم بپوشه! دلم    میشد!! تصم ی درجه جذاب تر م هی دیپوش یکردم هر کدوم رو م  یتا کت و شلوار تنش کرد اما احساس م چند

 و رومو ازش گرفتم...   دمیخجالت کش می لحظه از افکار منف هیبردارم!  دشیخواست چشم هامو از اون اندام ورز  ینم

 و حساب کرد و کارت رو داد دستم! دی از دستم کش ما یاما سختم بود! آخر ن  مای خواستم کارتمو بدم دست ن یم یه دیخر  موقع

 شده بود! نه! نه! کردم به کارتم... از پس اندازم کم   نگاه

 با غصه نگاهش کردم رونیب  می از در مغازه رفت تا

 پوملو بده-

 تو گوشم  دیچی خندش پ ی صدا

 بگذره!  هیثان ه یحاال بذار -

 جمع شد به باال  لبام

 ؟ ی ر یگ ی حقوق م یک -

 خنده سرش رو تکون داد با

 !؟ یچند تومن  نیکارت بابات که دستته لنگ ا-

 مال خودم بود اون -

 شاپ، اشاره کردم به داخلش یکاف هیافتاد  چشمم 

 بره ادمیبرام  ریبگ  نیسانشا هیبرام -

 ...  میبار با هم خورد ن یا یگفتم رو برام سفارش داد و ول یداخل و هر چ  م یرفت

 خونه و حلقه ها رو به مامان و بابا نشون دادم که بابا گفت   م یوقت برگشت آخر

 !؟  ارهیواسه دختر من ب نویا دیحلقه!؟با هیفقط -

   ست یدر حد ما ن شیمال ت یبابا اون وضع-

 کالفه گفت   بابا

  م یپس بگو داماد سر خونه آورد-
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 کنن   یرو جمع م شون یزندگ  می کن ی اشکال نداره کمک م  نیشاه -مامان 

 خرج چشن آخر هفته هم گردن ماست؟   حتما-بابا

   ن ییانداختم پا  سرمو

 من غصه بخورم؟   یخوا  یتو که نم ییبابا-

 اومد جلو و بغلم کرد   بابا

ازش استفاده کن اما حق   یهر چقدر دوست داشت  دمیبهت م  دیکارت جد هیتار موت،  هی ی فدا ایدن یپول ها ی قربوِن دخترم برم همه -

  ی بزرگ گرفتن رو فعال ندار  یمهمون

 چرا!؟  -

 کتینزد یو عمو و چند تا از دوست ها  ییفقط خاله دا-

 خوام    یبزرگ م یمهمون ه ینه بابا من -

 خواست خودش رو کنترول کنه گفت   یکه م ی جور  یعصب بابا

ما رو نبر جلو ملت! من بگم   یجز خودت! آبرو  م یستین ی قانون راض  یو ب وصلت بدون برنامه ن یکدوممون به ا چیبا من بحث نکن دختر! ه -

 ! هیدامادم ک

 مملکته!  ن یسرگرِد ا مایبابا ن-

 !؟  انیخانوادش ک-

 کردم...  سکوت

 پسر باشه!؟   ن یانتخابت ا دیدونم چرا با یواقعا نم ،یست یماهورا تو بچه ن-

 و مظلوم گفتم   ن ییانداختم پا  سرمو

 دونه   ین پول نمبابا دوست داشت-

 آروم شد و گفت   بابا

 خانواده بره   ینکن آبرو  ی کار  هیکنم، اما  یباهات مخالفت نم  دیبکن دیخوا  یباشه چون فعال فقط نامزد م-

 کنم  یکار رو م نیدلم گفتم :فقط بخاطر آبروم ا تو
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 که دوست دارم رو رزرو کنم!؟ آخه باغ دوست ندارم   یهتل یواسه مهمون شه یم-

 !؟ یواسه لباس و دست گلت چ -مامان 

نبود نه   ی وصلت راض  نیاما چون به ا نه یدادن و نظر گرفتن ازش،. مامان دوست داشت بب حیذوق رفتم سمت مامان و شروع مردم به توض  با

 کرد...  ی انتخاب م ی نه حت دادینظر م

 و رفت...   ی ناراحت یاد به نشونه سر تکون د  هیهم  بابا

 ... یچه مدل یباشه و حت  ی چه رنگ م ینی چند تا لباس تنم کنم و بب م یآخر مامان گفت که فردا بر   یول م یچرخ زد ی مامان کل با

 ...  میبعد از صبحش تا شب با مامان مشغول چرخ زدن بود روز

 !؟  یدعوت کن  یخوا یرو م ای ماهورا ک  - مامان 

 همه  -

 !؟  یکن یفکر نم شتر ی ب  کمی! چرا یکن یله معج ی دار -

 مامان من انتخابم رو کردم  -

 کنم   یو خاله رو دعوت م تیی پس من دا-

 باشه-

  گهی د یزایو چ ه یواسه صحبت درباره مهر  ان یم  یبا خانوادش ک  ماین-

   م یکن  ینامزد م م یفعال فقط دار  ست یالزم ن-

 شد   ی عصب هوی مامان 

 !؟  یکن  یم کار ی چ ی !! اصال معلوم هست دار نیرو بب  مایخوان ن  ی !؟ همه ممی کن  یفقط نامزد م-

   م یخوبه واسه زندگ  یدونم چ  یآره مامان من بزرگ شدم م-

 حرص گفت   با

 باباته که شماها رو انقدر آزاد گذاشته  ریتقص -

   میلبخند زد بهش
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 نباش   یچیپس نگران ه  م، یهامون باش ی بهمون که مواظب آزاد ی داد ادیتو هم -

 دوش گرفتم...   ه یرفتم اتاقم و   می مستق یبرگشتم خونه از سر خستگ یوقت

 که واسه چند ماه قرار بود باهاش باشم!   ی بخاطر پسر  سادمیم یتنه داشتم جلو همشون وا هی

 و بالشتک رو بغل کردم...   دمیتخت دراز کش رو 

 اومد جلو چشمام...    ایبرد یلحظه چهره  هی

 بودم...  مینامزد یمن دنبال کارا ستیبغضم گرفت... باز قلبم فشرده شد... اون ن باز

 کردن...    یکه حالم و خراب م  ییتموم لحظه ها شد یگرفتم، کاش تموم م یم  یفراموش  کاش

منم از خدا   امیتونم باهات ب یکارا نم نیخودش گفت من واسه ا ی عنیازش نداشتم  ی گذشته بود و خبر  مای با ن دارمید ن یسه روز از آخر  دو

 آخر هفتم!   ی داغون گند بزنه به تموم برنامه ها قهیبا اون سل ادیخواسته قبول کردم واال ب

 زنگ زدم بهش و بعد از چند تا بوق جواب داد...   یروز قبل از مهمون دو

 

   ماین

 

 راه افتادم سمت خونه...   ،ی از تموم شدن ساعت ادار  بعد

 ...  دمیبالشت انداختم دراز کش هیو حمام داشت  سیسرو  هیکه فقط   ی متر  12و  ک یطبقه کوچ  میدوش گرفتم و تو ن هی دمی رس یوقت

 ! دیدی جا رو م  نیا  دیالبته ماهورا اصال نبا  رو اجاره کنم، ییتونستم جا یجا نم ن یاز ا ر یکه من داشتم به غ  یسر کارم بود،و با پول ک یجا نزد نیا

خواست   یشد بهش زنگ بزنم! تا دستم م یروم نم یبودمش و حت دهیند گهید  شگاه یرو برداشتم دوباره عکسش رو آوردم... بعد از آزما میگوش

  چیکرد و من ه  ی آخر هفته رو با خرج خودش و خانوادش برقرار م یتونستم زنگ بزنم، اون داشت مراسم نامزد یبره رو شمارش از خجالت نم

  رون یرفتم ب یباهاش م  دیسرکار رو آوردم! وگرنه هر روز با ی! خوب شد روز اول بهانه یمهمون ن یاز ا ی گرفتن قسمت تیمسول واسهپول نداشتم 

 شدم...  ی ب مکرد و من از خجالت آ ی و اون خرج م

 

هاش رو   یاومد اما دوست نداشتم خوشگل یبهش م  یلیداده بود، خ ر ییمدل موهاش رو تغ دای... جدشیچتر  یرو موها  دمی انگشتم رو کش سر

 جذاب!  یبا اون الک ها فشیو ظر   دهیکش یاون دست ها ای!؟ نیبب  هیخوش رنگ و براقش رو بق یداشت موها ی! چه معن ننیبب هیبق
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 ...واریدادم به د هیرو تک ی و گوش  دمیپهلو خواب هیو  دمیآه کش  هی

  یرو پس م یمنف  یزایکنم! پس بهتره چ  یکردم که بتونم صداش رو بشنوم! اما دارم باهاش نامزد م ی فکرشم نم ی روز حت   هیآوردم که من  ادمی به

 زدم... 

 زنگ خورد!  میگوش هوی

 و جواب دادم   نشستم

 جانم  -

   دیخند

 بله! سالم  یه نگفت ک  یمرس  -

 سالم عروس خانم  -

 چه خبره!؟   ینی بب یزن ی زنگ نم هیتو که   ی هست یعجب آقا داماد-

 جواب دادم  یشد ول یطوالن  مکثم

 سرم شلوغه -

 کاِرت؟   ایمن مهمم -

 خوب معلومه...  -

 کردم و گفتم   سکوت

 کارم  -

 !  نمی! ! اصال پوملو بده ببماین-

 اومد رو لبم    لبخند

 !؟  یمگه به من پول قرض داد-

 بلند شد   صداش

 !؟ یچ  یعنیپوووملو بده! -
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 !؟  یزنگ زد ی کار داشت-

رو   نشیفرستم پنج شنبه قرار بابا ماش یآخِر هفته انجام شده فقط من برات آدرس سالن و هتل رو م یمهمون  یکارها ینه، خواستم بدون-

 دنبال من   یایب  ی ر یازش بگ  ی آماده کنه و تو بر 

   ه؟یچ نش یماش-

  م یمام قراره بر  ستن ی خانواده تو خارج از کشور و ن م ی... به همه گفت یگل قرمز روش کار کنن، آهان راست فیرد  ه یگفتم  د، یسف ی پورشه  هی-

 اصرار نکن   ان یاگه عمو زن عمو نخواستن ب ششون، یپ

   ؟یکن  یم ی دوست دار  ی هر کار  دمیجازه م که بهت ا ی دار  یچه حس  -

 رو عوض کرد   بحث

 برم فعال خداحافظ  دیموهات رو هم باال بزن،من با-

 من قطع کرد! و دوباره صفحم اومد روعکسش...   یرو قبل از خداحافظ  یگوش 

که مثل   یهمه تحمل کردن با عاقبت نیکردن! واقعا چقدر دوسش داشتم!؟ ا یهاون خوردم م  هیداشتم...! انگار داشتن تو  ی حس حقارت بد هی

 که معلوم بود!  ی احساس   یروز روشن بود و حت

 حماقت...   حماقت

 رو کنار گذاشتم و ساعدمو گذاشتم رو چشمام   یگوش 

 کردم.   یرو فراموش م زا ی چ ی سر  هیخواست  یم دلم

 مو...  عمو که دعوا کرده بودم اما زنگ زدم به زن ع با

 ! ستی ن یچون عمو راض   انیبود که زنگ زد گفت نم دهیخوشحال شد و گفت حتما، اما شب به صبح نرس  یلی عمو خ زن 

رو به تنش بماله   یهمه چ  ِی پ دیکسه با یکه ب یکس نکنه، آدم  یرو ب  یکس    چیخدا ه ه؟یچ یدون ی! مرهیهمه سخت بگ ن یعمو انتظار نداشتم ا از

 سوزه...   ینه دلش براش م ره،یگ ی دستش رو م یچون نه کس  

 ماهورا کنارم...   دن یفکر نکنم جز د یچی باشم و به ه الیخیکردم ب یسع 

 بود...  ن یکه ماش  ییکه ماهورا گفت رفتم سمت جا ی سر ساعت قایبرام نمونه و دق ی وقت کار  هیجشن از صبح در حال تکاپو بودم تا  روز

رو تو دستم   چی حرکت سو  هی ایتونستم  یرو انداخت طرفم و من به سخت چی! سو ومدین هم جلو نسالم داد یبرا  یپدر ماهورا حت  دمی رس یوقت

 ! رمیبگ
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 گفت   ت یلحظه قدم برداشت سمت منو انگشت اشاره دستش رو گرفت سمتم و با جد هیبشه بره اما  نشیسوار ماش  خواست

خوام واسه   یکه ماهورا خواسته و من نم  نه یبخاطر ا یدی جا رس نی!  اگرم تا ایبرس   ییوصلت به نون و نوا نیبا ا یفکرشم نکن بتون یحت-

 .  ارمیخواسته هاش نه ب

 شد و رفت...   نشی ماش  سوار

 کردم...   ی شد نگاه م یکه ازم دور م نشی به ماش یطور  ن یهم

 بهش کردم!؟   ی ا یبا من داره!؟ چه بد ی بد بود، اعصابم خراب! مرِد گنده چه رفتار  حالم

 از اتفاق ها داخلشه...   ی لیکه شروع شده بود خ یراه نیکردم خودم رو آروم کنم، ا  یسع 

 و سوار پورشه به شدت خفن پدر ماهورا شدم. دمیکش قیآه عم  هی

 پسر جوون بود اومد جلو با طعنه گفت  هیگل خونه  صاحب

 گذره؟   یخوش م-

 ابروم رفت باال و گفتم   هی

 نداره!  یاصال به تو ربط-

 دادم و راه افتادم...  نیگاز محکم به ماش هیرو برداشت و  داخل مغازش رفت... من از حرص  شیچ یبسته شد و ق دهنش

 که رفته بود رو چک کردم...   یش یخورده رفتم و آدرس سالن آرا  هی

 رو پارک کردم و زنگ زدم به ماهورا که تا بوق اول خورد جواب داد   نی و ماش شگاهیدم آرا دمیرس

   ؟ییکجا ماین-

 جلو در سالن  -

 استرس گرفتم   کم یمن -

 ره یم شی پ یعال یهمه چ  زم یآروم باش عز -

 کردم!   می واسه زندگ یانتخاب نی همچ شه یباورم نم-

   ؟یمونیپش-
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 ...  یطوالن سکوتش

 آره؟  -

 واسه هتل   مینداز  ی عکس م هی هیآتل میر ی فقط االن م می بردار داشته باش  ملیمن آمادم دوست نداشتم ف-

 دنبالت؟   امیب-

 من آمادم   ای آره ب-

 تاالر بود!  هیرنِگ سالن... شب ییشدم و رفتم سمت در مجلل و طال ادهیپ نی ماش  از

 نزنه...  ب یبهش آس یوقت کس    هیکه  نی رو زدم و از در فاصله گرفتم و چشم دوختم به ماش در

 کرده بود خشکم بزنه!   جادیبه شدت تو وجودم جزر و مد ا ن،ویکه افتاده بود رو زم  یماه کهیت دنیشدن شونم باعث شد برگردم با د  نیسنگ

 کرد   ینم ی ار ی! مغزمم دی رس ی بهم نم ییاز جا  یدستور  چ یکردم! ه ی نگاهش م فقط

 با تو ام! ما؟ین-

 چشم هاش  خودم اومدم و دوباره زل زدم تو  به

 سالم -

   دیخند

 سالم -

 ! ؟ یجا سرپا نگه داشت  ن یمنو چرا ا-

 و در رو براش باز کردم و اون هم اومد و نشست   نیسمت ماش  رفتم

 ...  مینشستم و راه افتاد منم

 شد!   یخواستم حواسم پرت نشه اما نم یم یه

 تو سرم   دیچی خندش پ ی صدا

 جناب سرگرد!   یزدن به کشتنمون ند دیوقت هست واسه د-

  دمیو پرس   نگاه بهش انداختم  هی
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   م؟ی عکس بنداز  میخوا یکجا م-

 عمارت هست تو...   هی-

 هتل کجاست؟  -

 کهیعمارت به هتل بهش نزد میفعال بر -

 که مد نظر ماهورا بود...  ییجا م یدیرس

 ... دادی م حیخواست رو بهش توض ی که م ییکرد و ژست و جا ی توجه به من داشت با عکاس صحبت م یب ماهورا 

 ی بدنش معلوم م ی ها ی که تمام برآمدگ   یجور  هی  ،یدامنش اندام ی قسمت باال   هیبود.دنباله لباسش بلند بود اما  یپور یرنگ و گ  دیسف لباسش

 شد! 

حالت   یخودش اضافه کرده بود و موها یمشک ی که به موها ییمصنو   یبود و موها بایز   یلیخ ی ها ی و با سنگ کار  یتاج سلطنت  هیهم  تاجش

 رو پشتش رها کرده بود...   شیچی پ چیدار و پ

 کردن من!   وونهیتموم بود! انگار اومده بود واسه د یچ  همه

 وسط درخت ها بود...   بایز   یلیراه خ هیکه پشت سرمون  میستادیا یپل چوب یرو 

 به تنم...    دش یرو کرد بهم و چسب پشتش

 نره!   ادتیلبخند  ماین-

 ابروم رفت باال که عکاس گفت   هی

   دیلبخند بزن کمیآقا -

 گفت   طنت یتو چشم هام نگاه کرد و با ش ماهورا 

 !؟  دهیکنم رنگت پر  ی!؟ احساس م زمیحالت خوبه عز -

 را واسه عکس انتخاب کرده بود رو گرفتم... آروم و زمزمه وار گفتم  که ماهو  ی زدم و ژست ییلبخند مصنو  هی

   ؟ی نیمنو بب یاون رو   یخوا یتو که نم-

 هاش جمع شد   ابرو 

 حتما...   میکیروتم که هاپِو اون  هی نه یروت که ا هیکدوم رو! ؟-
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 از تموم شدن جملش جواب دادم  قبل

 ! یوفتادین رشیپسر سرتق که هنوز گ هی ی کیاون -

 به گردنش داد و گفت   ی قر  هیخنده  با

   دمیترس ی وا-

 چسبوندم به گوشش  لبمو

 خوشگله   م ین یب یم دنتم یترس-

 عقب و زبونش رو برام درآورد   د یرو کش سرش

 سِر انتخاب عکس مورد عالقتون    میتا بر  میر یبگ گهیخب چند تا ژست د-عکاس

کارها رو منم آروم بودم و اون هر   نی! دوست داشت ادادی بود اما ماهورا با عالقه کارها رو انجام م یمصلحت ییجورا هیراسما م نیکه کال ا نیا با

 کرد...   یکه دوست داشت رو م ی کار 

 رو بکشم خوشگل خانم    تیترمز دست  ی ک   نیو منم که چشمم بب  دیخند  یگفت و م  یبا عملتس م داشت

 ...  میو راه افتاد نیسمت ماش  م یرفت

 و بو کرد   شی نی گلش رو گرفت جلو ب دست

 گذره  یخوش م یلی خ شمیطور   نی اما هم می مراحل رو نداشت  ن یا یعاد طیکه تو شرا نیبا ا-

 براش نداشتم...   یرو ندادم چون جواب جوابش

 رو پارک کنه    نیگرفت تا ماش رو   چیاز خدمه هتل اومد سو   یکیشدم در رو براش باز کردم و  ادهیو پ می هتل نگه داشت دم

 رو دادم بهش...  چیکرد سو  دییماهورا تا ینه! اما وقت ایامانت بود دستم دو دل بودم که بدم   نیماش  چون؛

 !  متیسالن مجلل و وحشتناک گرون ق  هیسمت  می جا رفت و از اون  می هتل شد ی الو   وارد

   ک یهمه تجمالت! تعداد مهمون ها کم بودن و سالن هم جمع جور و ش نیسست شد از ا پاهام

 ... میکرد یم  یکرد و احوال پرس  یم یو ماهورا مهمون ها رو بهم معرف می داشتی و آروم قدم برم گهید فاتیتشر  یدست زدن و کل برامون 

 و دوتاشون گرم بغل کرد...   شیو خاله ناتن ییبه دا دمیرس
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  ِی که چقدر حالتش بهم تهاجم نیکرد اما ا یروم! شهاب نگاهم نم ختنیر   خیپارچ آِب  هیشهاب انگار  دنیده خودش، با دبه خانوا میدی رس یوقت

 کامال معلوم بود. 

 کرد...    یباهام احوال پرس  ک یلبخند کوچ هی ی بغلم کرد و مادرش هم بدون حت ه ی تهیکردن اما پدرش فرمال یرفتار م  یع یطب ریو آرشاو  آرشام

  میتصم یکنه ما چقدر عاشقانه و احساسات  یندونه فکر م یکیو  دمیرقص  یکرد و منم که با هر سازش م  یداشتن ماهورا داشت عجله م حق

 کنه!   یم شیبا زندگ  ی هر کار   داره ایدونن که خانم بخاطر بد نشدن اسم برد ینم گهی! دمیگرفت

 دونش...خن یانداختم به لب ها  نگاه

 !  وفتهیوقت اسمش دوباره تو دهنا ب ه یدوست نداشت  یبراش مهم بود که حت ایبرد انقدر

لباس ماهورا رو درست کردن و   یو دو تا از خدمتکار ها اومدن دنباِل  میقرمز رنگ که جنسش مخمل بود نشست  یرو مبل دو نفره   م یرفت

 رفتن...  

   هیپا یبراق و پر نور از ظرف ها  ی لیخ نیزاید هیبه رو مون  رو 

  یخوندن و همه پچ پچ م ی رو م ی داشتن آهنگ آروم پیخوشت  یلیخ  یخواننده  هیگروه ارکستر با  هیبود و  یبزرگ و برنج ی و شمعدون ها دار

 کردن...  

 !  نهیت ببهمه تدارکا نیا  یاصول ری ازدواج غ  هیچقدر ماهورا رو دوست دارن خانوادش که اجازه دادن بخاطر  نیبب

 خانمم ماِل خودم شد!   یرسم  گهیماهورا همه برامون دست زدن و د یرو خوندن و با بله    برامون خطبه یاز مدت بعد

   د یلبخند کج نشست رو لبم که آروم پرس هی

   یخند ی چرا م-

 گفتم    طنتیش با

 دونم تو!   یمن م نی خرم از رو پل گذشت، بعد از ا-

 جمع شد   لباش

 تو!   یهست   یچه عوض -

 فر شدش رو زدم پشت گوشش   یاز موها کهیت هی

 ...یدیکجاش رو د-
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 آرشام 

 

  شیحجاب کامل که روسر   هیکه دخترشون قرار بود بشه زن شهاب! دختره با  یبه خانواده ا  دمیبا مهمون ها بودم که رس ی احوال پرس  مشغول 

باعث شد چند لحظه چشم هام روش ثابت   رش یرنگ و پوست به شدت ت ی ر ی ش ی روسر   نیگوشش بسته بود و تضاد ب یحدودا  رهیگ هیرو با 

 بمونه!

 ذره دوست داشتن مجبور باشه باهاش ازدواج کنه!   هیظلم بود شهاب بدون  ییخدا

 دختر رو بده به شهاب! نیخواد ا یبابا م  یبد شداصال! به چه تاوان حالم

 خودمون  زی سالم کوتاه دادم و رفتم سمت م هیدختره فقط  به

 گفتم  ریتو موهام و دم گوش آرشاو  دمیدست کش کالفه

 واسه شهاب انتخاب کرده!  هیچ نیبابام چشم بازار رو کور کرده! ا -

 سرش رو تکون داد  ریآرشاو 

ارِزه   ینداخت بازم نم یم شمیکل سرما چ،یچرم که ه ی دختره حق انحصار  یکنه نگاهش کنه! پشت قباله  یرقبت نم  یبگم واال شهاب حت  یچ -

 ازدواج! نیا

 ما  کیسرش رو آورد نزد شهاب

 خوشگل  ا یکنه زشت باشه  ینداره فرقم نم یمهم  زی چ چ یواسه من ازدواج کال ه  دیحرص نخور -

 حالت تاسف بار بهش نگاه کردم هی با

 !؟ردش کن بره! ینگاه کن ن یبه ا یتون یاسکول تو اصال م-

 سرش رو تکون داد شهاب

 بار رو حرفش حرف نزنم  نیابا قول دادم انه به ب-

 ! یحرف گوش کن بش  دیاالن با  نیخفه شو بابا تو هم اد هم  -  ریآرشاو 
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 بلند شد و رفت... زیاز سر م  شهاب

 حرص گفتم  با

 عقل نداره -

 با طعنه گفت  ریآرشاو 

 دختر مثل رها  هی به  ی دیکه چسب ی تو عقل دار -

 ابروم رفت باال  هی

 چشه مگه!؟ -

 تو چشم هام نگاه کرد و گفت  یعصب  ریآرشاو 

 خرجشم گردن ما باشه  دیبا مایفقط بدتر از ن ستیچش ن-

 درباره رها درست صحبت کن -

 گفت!    یرها حساسم باز چرت و پرت م  یدونست من رو  یم  ره،یازش گرفتم تا بحثم باهاش باال نگ رومو

 ازدواج رفت!   نیبار ا رِ یوصلت، موندم ماهورا چطور ز  نیاز خداش بود اکه  مایو ماهورا... ن ما یانداختم به ن نگاه

 شد داماد خانواده! مایرو خوندن و آقا ن  تیمحرم ی خطبه

 جواب نداد  یزدم و زنگ زدم به رها ول  رونی بود من از هتل ب ومدهیهنوز تهش در ن یاز دست بابا ناراحت بودم که مهمون  انقدر

 افتاد دنبالم!  یم یی خونه! رها با دمپاکردم برم دِم  یجرعت نم یحت

 به گوشم  دیخواب آلودش رس  یزنگ زدم بهش که صدا  دوباره

 سالم خانِم خواب آلو -

 سالم-

 بود اما از گوش من دور نموند!   ف یضع شین یب دنی کش ی صدا

   ؟یخواب بود-

 آره  -
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 نوا کجاست؟  -

 خوابه  -

 کردم... گفتم   مکث

   یشد  یرو متوجه نم  تیزنگ گوش ی صدا یاگه خواب بود-

   دم یتازه خواب-

   ست ینشونه خواب بودن ن نیف ن یف هیبا  ریحال و ز  یب ی صدا-

 کردم و کوتاه گفت   سکوت

 خوبم، مبارک باشه ماهورا نامزد کرد  -

 ممنون، انتخابش رو دوست نداشتم اما دخالت نکردم  -

   هیپسر خوب ماین-

به زحمت   یحقوق سرگرد  هیبا  ما ی! نشهیکنه! اون خرج نکنه و نگرده شبش روز نم یرو م مای شناسم، ماهورا پوست ن  یوخواهرم م  دونمیم-

 ماهورا رو بده!  ی ها ی بتونه خرِج بستن

 به گوشم   د یجونش رس یب ی صدا

   شه یاگه دوسش داشته باشه عوض م-

 که من واسه تو عوض شدم؟ یهمون جور -

 به گوشم   د یرس  نشیف نی ف  یشد و صدا یطوالن سکوتش

 رها؟  -

 کردنش...   نیف  نی ف یکرد و دوباره صدا سکوت

 همه سال هنوز تو رو نشناختم؟   نیبعد از ا یکن  یچرا فکر م-

 خوبم  -

 ! نگفتم   ی ز یمن که چ-
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   یمهم داشت یمهمون هیبرو استراحت کن -

 بخوام انکارش کنم!   ایبغض دارت رو نشناسم و  یکه صدا یمهم بود اما نه به اندازه تو! نه به اندازه ا-

 سکوت کرد  دوباره

 بگو... بگو فکرت کجاهاست که خوابت نبرده؟ -

 د یواضح تر به گوشم رس ی کم نشی ف نیف ی صدا

 خوبم-

 اون جا  امیدارم م -

 نه-

 حرف بزن -

 رو صاف کرد و آروم گفت  صداش

 دلم گرفته  کمی-

 کم؟ ی-

 اوهم -

 افتادم سمت خونه... راه

 چرا؟ -

 دونم ینم-

 به نوا؟  شه یمربوط م-

 کرد...  مکث

 که آزار دهندس  ی ز یاز نوا تا هر چ یبه همه چ  شه یمربوط م-

 کنه؟  ی حالت رو خوب م یچ -

 ی زندگ   نیاز ا  یو ترس  یوابستگ چی مرِگ راحت بدوِن ه هی-
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 ؟ ی دوست دار  یلیمردن رو خ-

 خوبه   ی لیخ شمیم  ایدن نیاز ا  ی خبر  چیبره و بدون ه ی که خوابم م یاوهم، وقت-

 از آهنگ...  کهیت هیو من بخاطر عوض شدن جو شروع کردم به خودم   شد ی پخش م ن یداخل ماش یقیموس

 

 

 خواد یبا تو بودن م دلم

 رهیاالنشم د ن یهم

 و نفس  رمیم  یم دارم

 رهیهر آنشم م  داره

 خواد  ی تو رو م ی مو  دلم

 خواد  یتو رو م یرو  دلم

 خواد  یتو رو م یرو  دلم

 خواد  ی راه رفتن رو م دلم

 شب چقدر خوبه   کنارت

 نه یس  ی دل دارم تو  هی

 کوبه  یکه واسه تو م یهمون

 خواد  ی تو رو م ی مو  دلم

 خواد  یتو رو م یرو  دلم

 خواد...  یتو رو م ی بو  دلم

 

 به گوشم   دیدوباره رس  نشی ف نیف ی صدا
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 در رو باز کن  -

 ها!  -

 توله کوچولِو مغرور من چش شده؟  نیا نم ی بب می بزن یدور  هی میبر  ن ییپا ایلباس تنت کن ب هیپاشو -

 جا   ن یا اینه ن-

   میگرد   یزود برم م یزن  یدور م هیتو رو بشنوم و برم بخوابم! لباس بپوش  هیگر  یصدا ی طور   نیا-

 !؟ ینوا چ -

 !؟  یبد خوابش کن ی! واسه چ گهیخوابه بذار بخوابه د-

 جا تنهاش بذارم!  نیا  ادینه دلم نم-

 نه که بخوابه   ادیبهش بگو خواست م -

 وقت شب؟!   ن یواجبه؟ ا-

 چقدر واجبه  گم یچشم هات رو، اون وقت م نمیبب ه یفعال بزن در باز بشه -

 خودم رفتم سمت خونه...  اطیتو ح نیدر باز شد و بدون آوردن ماش  زد

 قرمزش زل زده بود بهم...!  یماتش برد! بدوِن پلک با اون چشم ها ی طور   نی رو باز کرد و چشمش افتاد بهم هم یرها دِر ورود تا

 لبخند کج زدم هی

 واسه خوب شدِن حالت!  م یانگار خودم کاف-

 بار پلک زد و با صداقت گفت چند

 ! یشد پی لباست! چقدر خوشگل و خوشت ادیچقدر بهت م-

 کردم  م یرو تنظ کرواتم

 !؟ یپسِر جذاب رو بغل کن نیخواد ا یدلت نم-

 زد   چشمک 

 نگاه کردنت برام بسه -
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 قدم  سمتش برداشتم  هیتر شد  دهیکش  لبخندم

 کوچولو!  هی-

 قدم رفت عقب   هی

 نه! -

 ... وار ید یدادم باال سرش رو  هیرو من آرنجم رو تک  واریبه د دیچسب

 ! نمتیب یاما من تازه دارم م ییجا نیروِز ا  10االن -

 ال نگاهش رو انداخته بود تو چشم هام... به با ن ییپا از

 خونم!؟  یایب  دیبا یهر روز سِرکارم، واسه چ -

 ؟ی مهمون نواز باش   کم ی شهی بله درسِت حاال که اومدم خونت م-

 باشم   یخوب زباِن یکن تا م تیبله فقط فاصله رو رعا-

 گرفت  خندم

 !ی رو دار  یلیرها خ -

 شرت که تنش بود نگاه کردم یعقب و به ت دم یکش کمی

 ! یپوش  یمنم که م ی لباس ها-

 کرد  هول 

 ! دمیاشتباه پوش-

 نشسته بودمش! یو حت دمیجا بودم پوش نیکه ا ی بار  ن یرو من آخر   نیافتاد ا ادمی

 شد و نگاهش کردم  زیهام ر  چشم

 !؟ یکن ی بو م رهنمویجام پ نیخودم ا-

 هول کرد و ازم فاصله گرفت بدتر

 ! یو نشست یدیرو قبال پوش  نیادونستم   ینه نم-
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 نگفتم!  ی ز یمن که چ-

 لو رفته کردم... یو گاز گرفتم و نگاه به اون چشم ها لبم

 دونستم دوسم داره، حاال نه به اندازه من، اما دوسم داشت... یم

   ده؟ینوا کجا خواب-

 م یکن  یاتاق، از اتاق تو استفاده نم ی کیتو اون -

 !؟چرا  -

 بشم  تی صوص خ میخوام وارد حر  ینم-

 هام رفت باال  ابرو 

 !؟ ینشد شی! وارد چ یمن  ِی خصوص  میتو خودت جز حر -

 م ی کن یبه هر حال از اتاقت استفاده نم-

 زده باال!   شیدندگ هی ی رها خانم باز اون رو  بعله

 م یباشه لباس عوض کن بر -

 گم یبه نوا م -

 ی اوک -

 زدم...  ی از بطر   کی به پ خچالیرفت و منم رفتم سمِت   رها

 الزم داشتم تا بتونم واسه رها بخندم و حالش رو خوب کنم  ی انرژ  کمیخسته بودم.  یلیشب بود! خ 2 ساعت

 منتظرش موندم که باالخره اومد!  یطوالن میتا هی

 هام گرد شد! چشم

 تو دستم رو ازم گرفت  الس یجلو گ اومد

 زشت باشم!؟  دیمن با یتو انقدر خوشگل ه؟یچ-
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  یبه چشمم م شهی رنگش الغر تر و جذاب تر از هم  یمشک ی تر شده بود و لباس ها بایکه کرده بود و چند برابر ز  ی ساده و حرفه ا شیآرا

 آوردنش...

 شدم!   یکمرش اومده بود چشم هام رو کور کرد!خوب شد لباسمو عوض نکردم! وگرنه من زشته م  رِ یبافته شدش که تا ز  یو موها  دیچرخ

 اد ینوا گفت نم-

 رو برداشتم  چیسو 

 میبر -

 شدم...  نی و سوار ماش م یهم از خونه در اومد  کنارِ 

 م؟ یبر  ی کجا دوست دار -

به   یمهمون هینبودم بعد از  ی استراحت کن، بخدا من راض  منو برسون برو خونه م یدور بزن کم ی یطور  ن یشه رفت! هم ی شب کجا م 2ساعت -

 ! ی واسه من وقت بذار  یا یخسته و کوفته ب یمهم  نیا

 دمیرو گرفتم تو دستم و بوس دستش

 مونه؟  یم  یتو باشم مگه خستگ شیپ-

 کرد... یسکوت داشت نگاهم م تو

 گفتم   طنتیش با

 ؟ یاغوا شد-

 تونم ازت چشم بردارم! ینم-

 تا...  یملسمم کن  یتون ی! تازه مستین یمشکل چ یبر ندار!ه-

 وسط حرفم  دیپر 

 حرفا نزن  ن یآرشام از ا-

 دمیخند

 گرفتمش   هی! تازه از ترکهیجنس لباسم چ  ی نیبب  یکه ملس کن نهیمنظورم ا-

 یبود هیترک شیکه چند روز پ یمبارک باشه گفت -
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بعد  ی ر یگ ی و مدرک م ی ر یکالس هات رو م  ه یترک م یر یسفر م هیمدارک با ارزش تر تو آملان رو،   یرو گرفتم و حت ی شگر یآماِر مدرک معتبر آرا-

 که دلت خواست  ییهر جا  ای ی ر یگ  یمدرکت رو از آملان م

 من که پولش رو ندارم!-

 پاس کن  یبعد که شروع به کار کرد دمیخرجت رو م  رمیگ  یازت سفته م-

 کرد تو چشمهام  نگاه

 ؟ یاگه نتونستم پس بدم چ -

 دمیخند

 مالقاتت  امی ندازمت زندان هر روز م یم-

 د یخند خودشم

 وونه ید-

  ی درآمد بساز  یتون ی که تو چقدر م  نیکردن رو فراهم کنم برات، ا شرفت یسرت من فقط دوست دارم فرصت کار کردن و پ ی فدا ی پسم نداد-

 به خودت داره  یبستگ

 ذوق گفت  با

 ام یخوبه از پسش بر م میمال تیر یمدمن  -

 م یایم  میکن  یمدرک ها رو درو م  میر یتنها نمونه م میر یگ  یپرستار م هینوا هم  یبرا  دم،یمن دارم کارهاش رو انجام م  ست،ی توش ن یشک-

 عشق نگاهم کرد   با

 ی که هست  ی مرس  -

 گفتم  جانیه با

 اوه اوه! آفتاب از کدوم طرف در اومده خانم از وجود ما ممنوِن!-

 مشت آروم زد رو بازم  با

 نکن  تمیاذ-

 !  یدر اومد ی دونم تو چرا انقدر تهاجم  ینم نن یش  یکنم! واال توله ها همشون به دل م  یم تتیدارم اذ یکن ی من تو رو بوستم کنم فکر م-
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 نگاهم کرد  دلخور 

 توله؟ ی گ  یپشت االن مالک   یگفت یقبلن بهم م-

 گرفت  خندم

 ...  ی! خونمو که ازم گرفتتیاستر گرگ وال  یو بش   ی ر یمدرک بگ  یخوا ی! اما االن میدادینرمش نشون نم کمی زدمت هم   یآخه قبلنا با ُپتک م-

 گوشه چشمم نگاهش کردم از

 !یبجنبم گازمم گرفت  ریاالن د-

 رو برام در آورد  زبونش

 ردم االن واسه منه پول داشتم خونتو اجاره ک -

 تکون دادم د یتاک یبه نشونه   سرمو

 م؟ یصاحب خونه، فعال بگو کجا بر  انمیبله در جر -

 د یکش ق ینفس عم هی

 م ی هم باش ِش یجا فقط پ چیه-

 طعنه گفتم  با

 !؟ یکن یتنمو حس م  ی فاصله بو  نیبا ا-

 نگاهم کرد  اخمو

 دم یگفتم که! اشتباه پوش-

 بغل پشت سرمو نگاه کردم...  نهیچشمک زدم و از آ هی بهش

 دست لباس نو بخرم هیخوام واسه نوا  یم  ِد یع گهیچند روز د-رها

 پولم رو از داشبورد در آوردم و گرفتم سمتش  فیک

 کارتت رو بردار -

 پول رو پام پرت کرد   فیابروش رفت باال و ک هی
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 ست ین یما قاط  یپرو نشو حساب ها-

 بشکن زدم  هی

 بار استفاده کن دلم نشکنه!  هیزنم! حداقل  یکارت واست گذاشتم کنار هر ماه توش پول م هیپشت من ! الک تی به لقب قبل ی ان باز برگشتآه-

 مونه  ی پول برام م م یماه اجازه خونه ندار  ن یکنم ا ی الزم ندارم االن چند روزه دارم کار م-

 تکون دادم و از رو حرص پامو رو گاز فشار دادم سرمو

 دمی کردم پرس یکه دنده رو عوض م ی جور  همون 

 !؟یسوزوند یلیمنو خ یک  یدون یم-

 رو تکون داد و گفتم   سرش

کرده  تومِن هفتت که کار   هیو  یکه زده بودم تو حسابت دو تومنش رو پس فرستاد ی تومن 3لحظه آخر از اون  میدفعه که قهر کرد نیآخر -

 !!!! یرو برداشت یبود

 شد   یگرد شده نگاه کردم بهش که از خنده داشت خفه م یچشم ها با

 از وسط پارت کنم!   ارمیب  رتیگ  امیخواست ب یرها دلم م-

 خنده هاش جوابمو داد   وسط

 تومن حقم شد   هیاون  ن یر همحساب کتاب کردم که انگار واسه تو کار کردم، بخاط  یجور  هیداشتم  اجیتومن احت هیمن به اون  د یببخش-

 زده نگاهش کردم   رتیح

 ! یکرد تی که رعا یممنون از حق و حقوق-

 نگاه کرد...   رون یازم گرفت و به ب روشو

 عوض شدن جو گفتم   واسه

 دربند؟   میبر -

   میبخور  گر یکه ج یاوهم، به شرط-

   دمی رو کش لپش



 اعتماد  نییباال پا

368 
 

 کردم وخواب رو از چشم هام پروندم...  ی رو پل آهنگ

کفش ها    نیساِل که باهاشم،ا 5که من  نیزد با ا ی کفش هاش برق م شهی بود و البته با دقت! هم نیزدن با رها رو دوست داشتم، آروم و مت  قدم

 االن!   ن یتا هم  دمیرو از روِز اول پاش د

 کنش نبود! شد ول  یبه نِخ دندون نم  لیتا تبد د یخر  یم  ی ز یچ هی یعنی

 ...  می رفت  یفکرم خندم گرفت و دستش رو گرفتم تو دستم و آروم آروم راه م از

 و واسه خانم گرفتم... میکرد دایپ ی گرک یباالخره ج دن یچرخ یکل به

 ... مینشست یچوب ی دادم و رو تخت ها سفارش

 تراول در آورد و گرفت طرفم  هی فشی داخِل ک از

 قبول کن تا بخورم -

 کردم...  ی مات نگاهش م  یطور  ن یهم

 زنم  ی لب نم یاگه قبولش نکن -

 دمیرو از دستش با حرص کش  تراول 

 ی فکر کردم آدم شد-

 لبخند زد  بهم

 یدون یتو که اخالق منو م-

 انداختم  ی خور رومو ازش گرفتم و سرمو تو گوش  دل

 لجبازه!  یلینکنه! چون خ  وونشیماهورا د دوارمیام  ِی پسر خوب مایبراش رفته بود. ن کیر تب ی رو گذاشته بود و کل مای با ن شیعکس نامزد ماهورا 

 رها حواسمو پرت کرد  یبود که صدا  مایماهورا و ن غرِق 

 ؟ یش یچرا ناراحت م یدونیتو که اخالق منو م-

 لبخند زدم و جوابش رو ندادم... بهش

  یش بر نم نهیاز پِس هز   می رفت ی که با هم م یا  ی الکچر   یلی خ یوقت ها بخاطر جاها یداستان البته بعض  نهیساِل ا 5نبود که بدم!  یجواب یعنی

 ام یبا اخالق هاش کنار م  کم یخورد! بعد از چند سال باالخره دارم  ی گفتم که مهموِن منه! وگرنه نم یبه زبون م دیاومد با
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 ...میو راه افتاد نی سمت ماش  م یبرگشت  گرایاز خوردن ج بعد

 شد!  یچشم هام باز نم گهیها خلوت بودن و من د جاده

 رها؟ -

هامون کمک   یعوض بشه و منش   هیشرکت تو ترک ریمن و مد یمدت جا  هیکنم با بابا صحبت کردم  یرو دارم آماده م ه یمن برنامه ترک-

 م یر یم  دیع التیآماده باش که بعد از تعط  شن،ی دستمون م

 راحت بشه  دیاز نوا با المیباشه اما خ-

 باشه  شش یپ ی شبانه روز  رمیگ  یبراش پرستار م ایبرمش  یبا خودمون م ا ینگران نباش -

 ممنو... -

 کلمه رو تموم نکرد و خوابش برد! یچرخوندم که متوجه شدم خوابش برده! حت سرمو

 خونه و خوابوندمش رو تخت اتاق خودم...  رسوندمش

 نه! ایدل بودم برم  دو

 طرفا   ن یا امی اون جاست ن  یگرفتم برم چون به رها قول داده بودم تا وقت  می آخر تصم  اما

رها    شدن داریباز... فردا صبح قبل از ب مهیرو درست کردم و کفشش و شالش رو برداشتم و پتوروش انداختم ،چشمم خورد به پرده ن جاش

 افته تو چشمش!    یآفتاب م

 ...  رونیکردم و از خونه زدم ب م یرو هم تنظ پرده

 

خودش   یدست ی شهاب و شهابم حماقتش گل کرده بود و داشت دست ی که بابا گذاشته بود تو کاسه  ی خانواده دختر  ی خونه  می روز بعد رفت دو

 کرد!   ی رو بدبخت م

 کردم!  یخونشون رو نگاه م ی چند لحظه دهن باز داشتم باِغ هزار متر  یبرا دمیرو د  شون یخونه و زندگ ی وقت ی خاستگار  شب

 ...  چیباغ انتخاب کرده بودن خونشون هم که ه یبرا ی قشنگ ی لیخ یها  ی به شدت باال بود و نور پرداز  شیاهیگ تنوع

 شده بود  یسنگ حکاک  یشون بود که رو خون یسر در ورود کادیون  هیآ دمیکه د ی ز یچ نیخاص بود! و خاص تر  یلیخ ونشیدکوراس

 صحبت کنن..   ی بودم اسمش مطهرست با شهاب رفتن کم ده یرفت و دختره که تازه فهم یم  شیخوب پ مراسم
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 زنونه... ی و پدر مطهره هم چنان در حال دل و قلوه دادن بود و مادر هام مشغول حرف ها بابا

 اومد! یحرف زدنمون هم نم یکه حت ریمنو آرشاو   یش باز نشد تا آخر مهمونابرو ها ن یبود. ماهورا که اخم ب یرو مخ  یمهمون کال

 ...!می تا وا رفت 3ما  گهیواسه ازدواج رو اعالم کردن! د شون یاز اون شهاب و مطهره آمادگ بعد

بود و شاغل،   ی هوش   یلبخند روش نشسته بود! دکتر ب دمیلب که هر موقع د هی و  یقلم ین یو ب یبادوم یدختر سبزه رو بود با چشم ها هی مطهر

 هم عالقه داره  نیزای و د ی غذا رو خودش انجام داده بوده و به آشپز  زِ یم  ناتیشام اعالم کردن که غذا و تزئ  زیو سر م 

 ... دیشد فهم  ی م شون ی از خونه و زندگ  البته

 خونه ما که مامان دوست داشت خونه خلوت و منظم باشه!  برعکس

خونده بشه تا واسه انجام   نشون یب ت یمحرم  ی  غهیص ه یداد که  شنهادی بود اون جا پ هیعلم یحوزه  ی از کله گنده ها  یکی دشون داما

 کارهاشون مشکل نداشته باشن 

 بابا طمع کرد.    چرِم کشور! ی خدا اونم سِر حق انحصار   یاز نجاِت شهاب! از دست رفت بنده    میشده بود د ینا ام گهید

 اتاق هامون...   م یحرف رفت یکلمه هم حرف نزد و ما هم ب  هی ی خونه شهاب حت  می برگشت یوقت

 ...  دیسال رس لیروز تحو  باالخره

 و از دست رفتن پدر رها...   ما ی ! از کار شهاب تا ماهورا و نمیو خاص رو پشت سر گذاشته بود بی سال پر از اتفاقات عج هی

 سال پر از اتفاِق قشنگ...   هیدر انتظارموِن  یکردم ساِل خوب یم حس

 ما ،اما قبول نکرد!   ی خونه  ادیب لیبه رها اصرار کردم موقع سال تحو  یکل

تا هفت   لیوسا یکل دی ! اما صبح روز عششون یتونستم برم پ یحساس بود و منم نم یلی سال خ ِل یکه به دور هم بودنمون موقع تحو  مامانم 

 ...  دیع یبرا زی م ی رو  کی سفره کوچ هی دِن ی به چ  میو بردم و با رها شروع کرد دمیرو براشون خر   دیع ِن یشد

 کرد...  یرو نگاه م یدار رو گرفت بود تو دست هاش و ماه هیپا یتنگ ماه رها

 بافته شدش رو گرفتم تو دستم و نوازش دادم...  ی نشستم کنارش و موها منم

 از من نگاهش نکن    شتریب دم، یقرمز برات خر  یماه-

 زد بهم و آروم گفت    نیلبخند غمگ هیرو آور باال بهم  سرش

 کنم    یم یکنم که! با تو زندگ  ی تو رو نگاه نم-



 اعتماد  نییباال پا

371 
 

 تنش اعتراف کنه!  به دوست داش یطور   نیشد! چند ساِل که تو دلم مونده ا گهیجوِر د هی حالم

 دوست داشتنت رو   یفهمون یکه بهم م یمرس  -

 تر شد...   دهیهاش کش لب

خسته شدم   گهیکنه! د ی کنه و حساب نم یباشم که رد م ی منو تو، من کس  یایخسته شدم! خسته شدم از بس انتخاب کردم تو دن  ؟یدون یم-

  شهیعاشقت بودم، هم شهینباشم که شکسته! آرشام من هم  یمن کس    ی وقت ولم کرد هیکه احساسم بهت رو تو قلبم بکشم تا  نیاز ا

 کردم  تت یاذ یکل ینبودم ول ازتکه اند  دیدوستت داشتم ببخش

  ی زد و جلو  ی ال منو پس مهمه س نیکه ا نیا   لیدل یدونستم، حت  ی رو دربارش م یشناختم همه چ  یکردم... من اونو خوب م ی نگاهش م فقط

 کرد...  ی خرج کردنم براش مقاومت م

 نوا حواسمون رو پرت کرد  ی صدا

 امسال ساِل گاوه -

   دمی کردم و از نوا پرس زیچشم هام رو ر  طنتیش با

 ! ؟توله! ؟دارکوب ای!؟ می پشت ندار نوا ساِل الک -

   دمیدندون هاش رو فشار داد رو بازوم که از جام پر  رها

 تعجب به رها اشاره کردم و رو به نوا گفتم   با

 ! قطعا امسال ساِل توله هاست    ایب-

 تو پاش رو در آورد و پرت کرد طرفم   ییدمپا رها

    خفه شو-

 ! کارت زشته   یل ی!؟ خ ی ر یگ ی ! چرا گاز میآبج-نوا

 انتقام گرفتم    منم

   چم یپ یو من از درد به خودم م  رهیگ یمنو گاز م ی وحش  وونیح  هی نیع-

 ...  رونیرو برداشتم و از خونه زدم ب  جیگرفت که سو  یم  یداشت حالت تهاجم رها
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 یبودن ول  دهیو قشنگ خر  کی ش یلیدست لباس خ هی ی دیسال رسوندم خونه و مامان و بابا مثل هر سال برامون ع لیتحو  یرو برا خودم

خوشگل و قرمز و   یلیکت و شلوار خ هیمدل کت و شلوار تنمون بود و ماهورا   هیتا  4هم گرفته بودن. ما   مای اضافه تر واسه ن ی کیامسال 

 من اصال دور نمونده بود!  یاز چشم ها نیرفت و ا  یم ی اسک  مای به شدت داشت رو مِخ ن نشیپر نگ یصندل ها  ن رنگ که با او   دیسف

بگم واال!   یبه لباِس تو تنش نشون بده! چ  یحداقل واکنش   ایحرف بزنه!  نهیجا بش  هی مای دوست نداشت با ن  یبود رفتارش! حت  بیعج ماهورا 

  یخدا احترام نگه م یهم بنده   مایخونه ش تو نا کجا آباد! ن ا یکرد  یرو مسخره م نشی ماش  ایبه بدبخت!  نهیبر  ی فقط باهاش نامزد کرد تا بابا ه

 کرد.   ی و سکوت م داشت

 هاش کم کنه!   هیو کنا ش یاومد که بابا بخاطِر ماهورا از ن ی ورا هم طرفش در نمماه یحت

 ... رهیکنه م  ی! روِز اول ول مستی ن مای ن نیرفتار رو کنه!؟ نه! رها ع  ن یخواست ا یکردم بابا م  یمنم با رها ازدواج م یعنی

 کنم...  ادهینقص پ یخودت کمکم کن بتونم ب نامه هام رو ب خدا

کاور جا دادم و   هی ی نوا و رها رو از داخل کمدم برداشتم و تو  یها  یدیخانواده با همون لباِس ع ی از تموم شدن قانون ها و مراسم ها بعد

 رو بردارم...    چیبرگشتم تو سالن تا سو 

 گردم واسه رفتن به مشهد   یتا فردا بر م رمیمامان من م -

 که در حاِل تماس گرفتن با خانواده نامزد شهاب بود گفت  مامان 

 باشه پسرم  -

   دیجلومو گرفت و آروم پرس  ماهورا 

 رها؟   ِش یپ  ی ر یم-

 آره  -

   امی منم م دمیبراشون چند تا کادو خر -

   ؟یچ  ماین-

 عموش   یخواد بره خونه  ی گفت م دونمینم-

 هیوقت هدر نده اونام تنهان ی ایاگه م-

 ...  مایرو تکون داد و رفت سمِت ن سرش
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رو تو   میکه واسه نوا و رها گرفته بود ییو به زحمت کادو ها می شد نی سواِر ماش  یو همگ ان یگرفتن باهام ب م یاونام تصم  قهیاز چند دق بعد

 ...  دیدست گل هم خر  هیصندق جا دادم! وسط راه 

 سمت خونه...  می و رفت م یپارک کرد اطیرو تو ح  نیماش  م یدیرس  یکردم، وقت یاوک  زدم با رها  زنگ

 در رو برامون باز کرد و من که تا باال تر از سرم دستم پر کادو بود گفتم   رها

   زی بذارم رو م نارو یکن ا یرها جلو پامو خال-

 شد   یکار رو کرد و باالخره دستم خال نیا

   زمیعيدت مبارک عز -

 کرد   یخند نگاهم مبا لب  رها

 سال پر برکت باشه   هی دوارمیتو هم مبارک ام دیممنون ع -

 اومد...    کیتبر  یکرد و نوا هم برا  یاحوال پرس   مایمن فاصله گرفت و با ماهورا ن  از

   دمی نوا رو کادو ها حرِف دلش رو فهم یشده   خیم  یچشم ها از

   می گرفت  یدیکادو ها همش ماِل تِو، منو ماهورا ع  ن ینوا ا-

 با ذوق گفت   نوا

 واقعا!؟  -

 با لبخند جوابش رو داد   ماهورا 

 بازشون کن   زمیآره عز -

 دستش خشک شد و به رها نگاه کرد   هویبا ذوق کادو ها رو باز کرد اما  نوا

 اجازه هست بازش کنم؟   یآبج-

 بهش لبخند زد   رها

   گهیهاته د ی دیع زمیآره عز -

 با چند تا جعبه برگشت   نی نگاه انداخت و تشکر کرد کرد و رفت سمت اتاق و بعد از چند م ما یمنو ماهورا و ن به
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 گذاشت جلو من دو تا گذاشت جلو ماهورا  یکی

چون من واقعا ممنونم   هیلیخ اتشیاما معنو   ستی ن ادیشون ز  ی جا منم براتون کادو گرفتم، ارزش ماد نیا دی ایزدم م  یناقابِل چون حدس م-

 .  نیهست یخوب یلی خ یازتون، شما دوست ها

 با ذوق کادوش روبرداشت و اومد رها رو بغل کردم   ماهورا 

 ! یخوشحالم کرد یلی! خزمیممنون عز  ی وا-

 ممنون رها خانم  -ماین

 از فرصت استفاده کردم و با ادا ذوق زده رفتم سمت رها و بغلش کردم به زور    منم

 رها جون   ی مرس  ی وا-

 تونست بره عقب   یاز خنده نم ماهورا 

 گرفت اما من ول کنش نبودم!   یم شگون یدستمو پشت سر هم ن رها

 عقب   دمیگاز گرفت تا ولش کردم و کش آخر

 اخم بهم کرد   هیو  د ینفس راحت کش هیکه بهش آورده بودم  ییبخاطر فشارها رها

 قشنگن    یلیلباس ها خ ن یممنونم ا - نوا

 مخصوص رها بود رو گرفتم طرفش..   یدی که ع  یا جعبه

 عيدت مبارک  -

 و بازش کرد...   لبخند ازم گرفتتش  با

 خوش تراش کار شده بود...  ِن ینگ فیرد هیبود که دورش  فیظر  روزه یسنگ ف هیکه طرح پالکش  ی فیو پالِک ظر  ری زنج دنید ای

 قشنگه!  یلی ممنون! خ-

 رو ازش گفتم و دور گردنش بستم و دم گوشش زمزمه کردم  ری زنج

 دوستت دارم  -

 بهم لبخند زد و اونم آروم دِم گوشم گفت   رها
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 دوستت دارم   شتری من ب-

 شد واسه دوست داشتنش!  یگفت دوستت دارم انگار دلم قرص تر م  یم اون 

طرِح   هی گهی بود که کناِر هم د یلیدو تا ماِگ مستط ما یماهورا و ن ی خوشگل بود که همون جا عوضش کردم و کادو  یلیکروات خ هیمنم  یکاد

 کردن!  ی م جادیقشنگ رو ا یلیخ

 رها ذوق زده شده بود که دوباره رفت بغلش کرد!  ی نبود اما انقدر بخاطر کادو  یطور  نی گرفت ا یکه م ییکادوها ماهورا 

 االن دوتاشم تو سرم شکونده بود!  دمیخر  یمن براش م نو یکرد چون اگه هم ی خاص فهم و شعورش خوب کار م طیماهورا کال تو شرا خب

 عموش  یگفت قرار بره خونه  ی م مای خونه چون ن می که بر  م یگرفت می کردِن رها تصم تیو اذ دن یخند یاز کل بعد

   دیو رو به ماهورا پرس  شهیم  ادهیوسط راه گفت پ ماین

   ؟یای تو هم باهام م-

 بدون نگاه کردن بهش گفت   ماهورا 

 نه حوصله ندارم  -

 !  آوردیدر م ی گنده باز  مای داشت واسه ن  یادی! ز ومدیحرفش خوشم ن از

 بهش گفتم   رو 

  ییبرم جا دیشو بابا کار دارم با ادهیپ-

 اعتراض کرد   ماهورا 

 خب منو برسون بعد! -

   هی خصوص کارم برو -

 شد... ادهیشد و ماهورا هم با حرص پ ادهیپ ماین

 

   ماهورا 
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 کردم...!  یخشکم زده بود و رفتن آرشام رو نگاه م یطور  ن یهم

 خورد به گوشم   ماین ی صدا

 رسونمت خونه    یعمو م یسرخونه  هی میبر  ایب-

 اجبار سرمو تکون دادم و کنارش راه افتادم...   به

 مسخرست!   ی لی همه عاشق بودن خ نیصورتم زوم... اع ا  یبود! چشم هاش رو  ی کیمن  یهاش با قدم ها قدم

 فکر خودم خندم گرفت   از

   ه؟یچ-

 کردم تو چشم هاش   نگاه

 برق   رِ ی تو ت ی ر  یم  هویمات نگاهم نکن  ی طور   نیا-

   ؟ ینگران من-

 رفت باال   ابروهام

 نه! -

 شد. ..  یکیجلو نگاه کرد و دوباره تو سکوت قدم هامون با هم  به

 !؟ ی ببر  ادهیمنو پ  یخوا یتا کجا م-

 راه برو من زِن چاق دوست ندارم!   کمی-

 حرص ابروهام جمع شد   با

 خواد!؟  یم ی چقدر بدِن آماده ا یدون یبودن م نیبالر -

 نشست رو لبش و از باال بهم نگاه کرد   لبخند

   نمتیب ی م زیر -

 برم خونه  رمیبگ نیبرداشتم تا ماش فم ی رو از ک  می! گوشومدیحرف زدنش خوشم ن از

 !؟  یکن  یم کاریچ-
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   امیخودت برو من نم -

 و برد باال سرش   دیرو از دستم کش   یگوش 

 !؟  یکن  یم کاریچ-

   ی ر ینم  ییجا یفعال با من-

 اما بازم نشد   دمیپر  شتر یاما نشد! ب رمیرو از دستش بگ ی تا گوش باال  دمیپر  کمی

 ! چته! ؟ ماین-

 کنم!   هتیمجبور تنب   یستین یدختر خوب-

 برو بابا -

 دستش بود!   می ولش کنم برم اما گوش خواستم 

   میر یم  مین ی ش یکم م هیخونه عمو  میر یم-

 زورگو  -

 دختِر بد  -

 اخالق شروع کردم به راه رفتن کنارش...   بد

 اومد! آروم شدم آروم شد! تندش کردم باز تندش کرد   ی و تند، اما اون باز داشت هم قدم من م ی بار حرص  نیا  البته

 !  دی کش ی گنده خجالتم نم خرس

 خندم گرفته بود!  ی اون رو کم کن تو

 بخند خوشگله  -

 فت  عشوه نگاهم از تو چشم هاش گرفتم که گ با

 به عاقبتشم فکر کن!   ی ز یر ی عشوه م-

 !  اریپسر بدارو در ن ی ! پس واسه من ادایبش  کمینزد یو بازم جرعت نکرد یحرف رو زد نیچند بار ا-

 ابروش رفت باال  هی
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 عموش... یخونه  م یگرفت و رفت  یتاکس  ه ینداد و  جوابمو

 جواب نداد! ی کس  م یبه در خونه اما هر چقدر زنگ زد م یدیرس

 انداخت و در رو باز کرد  دیکل ما یگفتن که خود ن ایدونم چ  یزنگ زد به زن عموش و نم ماین

 ستن؟ ین-

 تو  ایچرا ب-

 شدم   اطی رو مرتب کردم و وارِد ح  لباسم

 که!   ستن ی!نماین-

 م یبه گل ها و درخت هاش آب بد م یترفتن ساوه، زن عمو گفت که تا اون جا رف  ستنین نایعمو -

 ذوق گفتم  با

 ها رو  اهیآخ جون من دوست دارم آب دادن به گل و گ -

 ه یخوبه بهار  یلی هوام خ-

 بود... اطی که مشغوِل باز کردن شلنگ تو ح  مایخونه و برگشتم سمت ن ِک ینزد یتخت چوب یرو گذاشتم رو  فم یک

 !یبشه چ  فیلباسامون کث-

 م یر یو م دمیآب م عیمن خودم سر   نیتو برو بش-

 نه دوست دارم کمکت کنم -

 مثبت تکون داد  یرو به نشونه   سرش

 آب بده  ی دست ار یتو اون آب پاچ رو ب-

 خوام   ینه من شلنگ رو م-

 باشه کوچولو شلنگ مال تو  -

 آب پاچ رو برداشت و اومد کناِر من   اط یح  یشلنگ رو داد دستم و خودش رفت از گوشه  سرِ 

 ر توش بذا-
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 خنده اون بلند شد   یحرکت شد و صدا  یب لبم

 آب پاش، آب پاش منحرف!  -

 کرد که منم انگشتم رو گذاشتم سِر شلنگ و گفتم رو کلش  یداشت نگاهم م طنتیبا ش یعوض 

در   ر یشلنگ از ش   دمیدم دآب قطع شد! نگاه کر  هویکرد که  یعقب اما االن اسلحه دسِت من بود! افتادم دنبالش و اون هم فرار م دیزد و پر  داد

 کرد  یپاچ رو داشت پر م بٱو  ریدست انداخت به آب پاچ و رفت سِر ش ه یپلنگ  نی ع مایاومده و ن

 کشتمت -

 بدجنس بود!   مای ! چون ندمیلحظه واقعا ترس هی

 سمتم!   دییدو  ما ین هویکردم که  ی همه جارو نگاه م  داشتم

 پوست کلفت کجا!   یمن کجا و اون نظام دنیاما دو  دنیشروع کردم به دو  یسانت  7پاشنه  یهول کردم و با همون کفش ها  منم

 زده خشکم زد!چرا رد شد!   رتی من بجنبم ازم رد شد و من ح  تا

 نگاهم کرد   یطانیطناب برداشت و ش هی وار یرد شد و رفت از کناِر د  ازم

 ! ادیدر ب یکرد تمیکه اذ ی چند روز  نیوم اشکنجت بدم تا عوِض تم خوامیم-

 تخت!  هیو تا من بجنبم طناب رو گره زد تو پام و سر طناب رو بست به پا ن یجلو و نشست زم اومد

 ! کردمیو مبهوت نگاهش م مات

 آب پاش اومد سمتم که من نشستم رو تخت!  با

 !  ماین-

 کرد    اخم

 !  رسهیگفتم که عاقبت کارات م-

 کردم که گفت    یته نگاه موا رف ینطور یهم

 تالش کن واسه فرار! خواهش کن ازم!   کمی! زمی بر  خیتا سر تا پات رو آب  شمیتر م ی جر  ی کنینگاهم م  ینطور یا-

 مگه!   ی ا ونهیتو د ماین-
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 نکنم   ست یآره ازم خواهش کن خ -

 کردم    اخم

 !؟  یکن  سمیمگه خ  ی !؟ جرات دار یگرفت ری مگه اس-

 رفت باال   شابروها 

 کن.   یاالن معذرت خواه ن ی! همی ار یسرتق منو باال م ی اون رو   ی ماهورا! دار -

 !  دیبرق از سرم پر  هویبردم سمت طناب بازش کنم که  دستمو

 آب رو حس کردم!   یمغز استخونم سرما تا

 کردم که گفت   یزده نگاهش م رتیح

   ارمیبرم شلنگ رو ب سا یوا  نجایهم-

 !!! نیباغچه رو زم  یبود خوردم رو قسمت گل ریگفت هول کردم !خواستم بدوام که چون پام به طناب گ  نویا تا

 شده بود!   دهی کلم پاش یشلوپ ِگل بود که رو سر و رو  شاالپ

 باز شلنگ آورد گرفت رو سرم!!   یعوض   یمای ن اما

 زدم که اون گفت   غیج

   دیبگو ببخش -

 ماااا ین-

 سر کنم! ی روسر  دیبا گهیتو رو نتونم کم کنم که د یدختر من رو -

   ارهیبابام پدرتو درب گم یم-

   دیخند

 ندارم  -

 شده بود!  سیکه شلنگ رو باال سرم گرفته بود و من تا کفِش تو پام خ نطور یهم

 تو پام رو باز کردم خواستم بدوام که دست انداخت به بازم و گرفت منو چسبوند به تنش...  طناب
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 کرد   ینگاهم م یبود! چون جد گهید  یجا ه یاما اون انگار فکرش  دمیلرز  ی مثل گنجشک م سرما  از

. صبر کردم... همه جوِر صبر کردم  ستیاخالقم خوب ن   ادیچون من ز  ،یمن گوش بد  یبه حرف ها  ریبگ  ادیتوجه نباش،  یبه من ب گهید-

 اما جواب!   یخودت خوب بش 

   دیحرص هولش دادم عقب اما تکون نخورد! باز صداش رو افکارم خراش کش  با

  شتر یبعد ب یدفعه  دمی بهت قول م یرو تکرار کن  یتا االن داشت مون یکه از موقع نامزد یتوجه  یب گهیباِر د هیمن هستم قانون منم، اگه  یتا وقت-

 آزارت بدم  

 کمرمو بردتم سمت خونه...   دست انداخت دورِ  یشدم که همون طور  یم وونهید داشتم

 دستش قفل کرد   ر یکاشتم پاره پورش کنم اما دست هامو ز  یکردم با ناخون ها  یم یسع 

 که دستش رو گاز گرفتم و ولم کرد!   دی رس ی داشت به تهش م گهیاز ورود به خونه دونه دونه لباس هامو از تنم کند! د قبل

 چاقو برداشتم وگرفتم جلو...   هیشپزخونه و رفتم سمت آ م یرو اصال بلد نبودم اما مستق خونه

 !  ی ار یشورشو در م ی دار -

 برداشت و اومد سمتم   یاستوانه ا  یا شه ی گلدون ش هیمبل   زِ یخودش رو در آورد و از رو م  ِس یخ رهِن یپ

داد گلدون رو برد باال سرش و خواست بزنه تو سرم که چاقو از دستم افتاد و دست   ه یبا  هویپارش کنم که  کهیبودم چاقو رو بزنم ت آماده

 گذاشتم رو سرم!  

 کردم!   یداشتم سکته م گهید مای ن یحالت تهاجم ن یلباسم و ا ت یاون وضع با

 بغلم...   نت یرو گذاشت رو کاب گلدون 

 ! هیز یخوب چ  یخوش دسته!تو دعوا گلدون استوانه ا-

 صورتش!  ی انهیشدم و حالت موذ شیا  کهیو ت د یردم که متوجه اون بدن سفسرمو بلند ک آروم

   نشیس  ی حرص مشت زدم به قفسه  با

 !؟ چه وضع رفتاِر!؟  یستی! مگه تو آدم نیروان-

 برهنه و سردم رو گرفت تو دستش  یاز کنارش رد بشم که بازو ها خواستم 

 رفتار کنم!  خوامی که االن حقمه باهاش هر جور م یزن  ،یزن هیواسه من تو فقط -
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 زدم   داد

 !؟  ی ر یم یاز حسادت م  ی و من دارم!؟ دار  ی !؟ عقده شده برات که پول و خانواده و اصل و نصب ندار یکن  یم  ینطور یچرا ا-

 تر کرد   کیابروش رفت باال و صورتش رو به صورتم نزد هی

 ... ی ار یدر ب ی کنم، گنده باز  ی م تتیاذ  یکن تیاذ  یبتازم، بخوا تونمی ! حاال منم که میو منو بدنام کرد یکرد یحماقت  هیتو فکر کن آره، -

 شد روم   خم

 کرد   عشیکه بشه مط  ستمین یباش چون من مرد عیزِن مط هیپس  فم،یخودتو، گنده تر از خودتم حر -

ل وضع بود! نه بهتر بود سکوت کنم...  کممیافتاده بود روم،  شینبود! سا طشی خواستم جواب بدم اما شرا یم
ُ
 خ

 کرد...  یقسمت شونه رو ساپورت نم گهیو لباس د تی رو کاب دمی خواب یداشتم م گهیکه د یخم شد روم... جور  شتر یب

پشت   وارِ یباال که کلم خورد به د دیگردنم اما تا خواستم دستمو بذارم روش دست انداخت و من را از کنار بدنش کش  ریافتاد به ز  نگاهش

 ...  نتیکاب

   میمونده بود یحالت بد هی تو

 حرکته، خم شد روم...   هیلحظه ست، زدنت  هیواسه من، بودن باهات واسه -

 ! یبزن غیج یکنم نتون ی کار  هی تونم یم  یحت-

 تر شد   اخمو

 ی کن ینکن! چون عاقبتش رو هر بار بدتر از قبل تجربه م  ی واسه من زبون دراز  گهیپس د-

 کردم آروم صداش زدم    یکه نگاهش م یهمونطور 

 ...  ماین-

 رو تکون داد   سرش

 و خونت   نیاون ماش   ایاالن پولت کجاست؟  ه؟یچ-

 سانت...!  هیصورتم ازش شد  یاومد جلو که فاصله    انقدر

   ؟یحرف حرفه منه متوجه شد تمیتو زندگ  ینکن تا وقت وونهیماهورا منو د-
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 مجبور بودم دست بندازم به بازوهاش...   وفتادنمیو من بخاطر ن دی تکون دادم که محکم پامو کش دییتا یبه نشونه   سرمو

 کردم...  یتِنش رو حس م ی گرما

 گفتم   مظلوم

   دمیبه حرفت گوش م -

 باش   عیمط-

 !؟یداشتم بزنم تو دهنش بگم :مگه برده گرفت  دوست

 نگفتم   اما

 تکون دادم   دییتا ی سرمو به نشونه  دوباره

   دیرو بوس  میشونی و پ نیگذاشتتم زم  که

 خشکش کنه   نی من رو بپوش تا لباس ها رو بندازم ماش  یدست از لباس ها هی میبر  ایب-

 باز تکون دادم   سرمو

 برو تو اون اتاق که درش کرم رنگه -

 لباسمو گرفت و نگهم داشت   یاز جلوش رد بشم که محکم بند عمود خواستم 

   یش یم  ضیبده مر  نامیا-

 تو خونه   دیچیمحکم ول کرد که صداش پ هوی و

 کرد...!   یم  تیداشت منو اذ یکرد! اون عوض  یم رمیتحق  داشت

 کنه   کشیت کهیگفتم بابا ت یرازمو برمال کنه وگرنه م دمیترس  یکه م فیح فیح

 در رو ببندم که خودشم اومد داخل و رفت سِر کمد  خواستم 

 ماِل من   یمال تو شلوار مشک  دهیسف  رهنیپ نی ا ایدست مونده! ب هیبردم،فقط  نجایهامو از ا  لیوسا یهمه  -

 کردم...   ی نگاهش م فقط

 زد وکج نگاهم کرد  لبخند
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 حسا دوست دارم   ن یاز ا شتر یرو مخن! اما ب  یلی خ دیو سف  فیر ظ  یپاها هی-

 رو صاف کردم و محکم گفتم   دمی خورده انگار جون گرفتم و قامت خم ه یگفت دوسم داره  چون 

 کنم   یخودم لباس عوض م یخونه  رمیم  رمیگ ی لباس هامو بده آژانس م-

   دم؟ یباز دو خط بهت خند-

 !؟  یکن  تی منو اذ ینطور یا ادی خوشت م-

 خشن تر نرسه!   ی روتو کم کنم تا کم کردن روت به راه ها کمینه دوست دارم -

 بلند بود و تنم کردم و دکمه هاش رو بستم...   یلیهاش خ ن یکه قد آست دشیسف رهِن یپ

 هامو جمع کرد و رفت...   لباس

 !  بهیاتاِق غر  هیمعذب مونده بودم تو   یطور  ن یهم

   ارهیاداها درب نی جرات نکنه واسه من از ا گهیکه د رمیحالش رو بگ نیکنم! همچ  سیسرو  مای ن نیاز ا  یدهن  هی من

 برگشت تو اتاق که من دوباره تپش قلب گرفتم...!   یاز مدت بعد

 زد   پوزخند

 باش   یرنگت بپره! فقط دختِر خوب ستین ازین-

همون قدر هم   دی رس ی م تختش! همون قدر که جذاب به نظر مپهن و شک  ی نبود اون شونه ها  یکردم... انکار کردن ینگاهش م یطور  ن یهم

 من!    یخدا یخواست بزنه تو سرم! وا ی! با گلدون میوحش 

 برم...!   یخواست فکر کنه ازش حساب م یکرد سمتم، اما من تکون نخوردم دلم نم حرکت

 !عقب دمیو تا دستش رو آورد باال ناخواسته پر  ستادیکم ازم ا  ی لیخ یتو فاصله   اومد

 تو تنم و دکمه رو بست!   رهِن یپ ییبار تند دستش رو برد سمِت دکمه باال ن یاومد جلو ا دوباره

 رو هورمون هام حساب کرد!   شهینم ادمی درسته من کار بهت ندارم! اما ز -

 گفتم   دیآروم با ترد  یلیخواستم داد بزنم اما نتونستم! خ یم

 ...  رونی ب میر یجا م ن یما که از ا  یکن یم  یرو  ادهیز  ی دار  ماین-
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 و روشو ازم گرفت  دیخند

 نفرو!  هی یکن  دیلرزون تهد یصدا  هیبا  ستی ن یمنطق-

 سرش...    رِ یو دستش رو گذاشت ز  د یتختش دراز کش رو 

 کن یتالف ی خوا ی کنم االن هر چقدرم م ینم تتیفعال اذ-

 حرص بالشت رو برداشتم و پرت کردم سمِت کلش   با

 !  ی بنداز  ر ی جا گ هیمنو  یطور   نیا گهیبار د هیاگه  ی ر یبم زنم یم ی عنی ماین-

 دراز کردم سمتش   دستمو

 بده!  مویگوش-

 نگاه کرد تو چشمهام... قیعم

 که تو خوابت برده بود تو اتاقت بودم! یمن موقع  ی دیقرارمون تو خونت افتادم! تو نفهم اِد ی-

 زده نگاهش کردم   رتیهام گرد شد ح چشم

 !!! یچ -

 رو گاز گرفت تا نخنده  لبش

 رفتم سمت اتاق ها...   ی ستین  دمیانداختم اومدم تو، د دیکل-

 و بهت زنگ زدم  رونیزدمو از خونه اومدم ب  دامویکه رو تخت خوابت برده! د  دمیتو رو با تن پوِش قرمزت د و

 !!! رون یزد ب  یم  شیاز کلم آت داشت

 بار داد زدم   نیم و ابالشت رو برداشت  دوباره

 !؟یزن  ی م دیکشمت کثافت منو د یم-

 و پرت شدم روش !  دیرو خواستم بزنم بالشت رو محکم کش  یرو زدم دست گرفت جلو صورتش اما دوم یاول

 دوِر کمرم!   چوندیرو پ دستش

 شد!  یاز جام پاشم که نم خواستم 
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 ولم کن!  -

   ده یزدنت حال م د ید شتریآروم باش االن ب یه یه-

 رفت!! ی م نیی باال پا ی طور   نیکردم ازش جدا بشم اما اون دست هاش داشت هم   یتالش م من

 زدم!   یتونستم رو م یکه م ییها  غیج نیزدم! دهنمو تو فاصله کم از صورتش گرفتم و بنفش تر  غیبار ج نیا  تی عصبان از

 باالخره دستش ازم کنده شد و تونستم بلند شم   که

 جهنم دره   نیتا لباس هامو بپوشم برم از ا رونی با حرص از اتاق زدم ب ی سر  نیا

 ساعت!!  3!!! زده بود رو نهیلباسم تو ماش دمیبه آشپزخونه که د دمیکردم آخر رس  یخونه رو داشتم نگاه م  ی جا همه

 زدم   غیج دوباره

 خشک بشن!!!  یزنیفقط م  ی بودن گفت زی لباسام تم یعوض -

 داد زد   اونم

   شه یساعت صبر کن تموم م  3-

 توش پِر کفه!!   دمیبردارم که د سیخ  سیخاموشش کنم لباس هام رو خ خواستم 

 !؟ یختیر   دیمگه چقدر توش تا-

 داد زد   اونم

 هاش رو ببره  دیتا تا می دوباره روشنش کن گهیساعت د 3که  ی اندازه ا-

 تر داد زدم   بلند

 ییییی کثافت  یلیخ-

 تو خونه   دیچی خندش پ ی صدا

   شه یلباساتم خشک م  میر یبگ یکشت  کم ی نجایا ایب-

   ان؟یم ی عمو و زن عموت ک -

   دی ع التیرفتن ساوه بعد از تعط-
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 فقط  رهیخواست برم بزنم بم یم دلم

 شدم!   یچه جور  نم ینگاه کنم بب  نهیشد تو آ یو نشستم رو مبل... از خجالت روم نم ییرایبرگشتم تو پذ کالفه

 سراغم!  ادیخدا خدا کردم که ن  ی! البته کلرونیب ومد یهم ن مایساعت همون جور موندم و ن کی

 گفت  پر و حالت دارش که همشون رو به باال بودن و  ی چنگ زد تو موها هیو  رونیساعت از اتاق اومد ب  2از  بعد

 مشهد؟   میر یفردا م -

 رو پاهام    دمیاخم رومو ازش گرفتم و لباسم رو کش با

   میگرد  یو بر م می مون یروز م 2عمه  یکانادا خونه   میر یو بعد م  میگرد  یروز بعد بر م 3 م یر یبله فردا م-

 دارم!  یهفته مرخص   کیمن کال -

 اصال بهتر    ایکدوم رو ن چیه-

 ساوه   م یر یپس تو بمون با هم م-

 هام گرد شد   چشم

 برو بابا -

 رو کج کرد و با اخم نگاهم کرد   سرش

 بشه!  یخواست جن  ی االن باز م  یوا

 ساوه    میر یروزم م هیاز همون جا  م یر یخب مشهد رو م-

 روز ساوه    4روز مشهد  2-

 ! یروان ی ! اونم با تو یوحش  یامکانات با اون سگ ها  یاون ِدهاِت ب  ی من دوست ندارم برم تو -

 رو تکون داد   سرش

 مشهد رو کنسل کنم تو خونت نگهت دارم   شمی!چون مجبور م یزن  یامکانات حرفم نم  یاون ِدهاِت ب یا یم یبا مِن روان ،یآخرش رو خوب اومد-

 حاملو بد کرد!   ایکه نرم مشهد و نتونم برم سِر خاک برد نیا فکرِ 

 برم   دیمشهد بانه -
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 تا من از کارم نمونم   میگرد یساوه و بر م میر یمشهد از اونجا م  میر یباشه با هم م -

 کنم   ی به دو کردن نبود،سِر وقتش کارمو م ی کیوقِت  االن

 باشه  -

 سمتم که جمع شدم تو خودم...  اومد

 رو مبل نشست    کنارم

   یمظلوم و آرومم تا که باز کارد رو به استخون برسون  ی مایهمون ن گهید ،االنیبا من آشنا بش   شتریب کم ی یالزم داشت -

   ؟ ی بنداز  ر یگ  نجا یمنو ا  یاز اول نقشه داشت-

 با خودم آشنات کنم   شتر یب کمیفرصت بودم  هیبود،اما منتظر  ینه اتفاق-

 و گفت    اخم تو چشم هاش نگاه کردم با

   ؟یگی اخالق گوهت رو م  نی هم-

 رو گاز گرفت   لبش

 کلمات استفاده کنه!   نیپرنسس از ا هیواسه  زشته -

   رونیباحرص دادم ب می نیرو از ب نفسم

 رون یب م یر یم نجا یما از ا ماین-

   د یببخش-

 کِف دستم زدم رو کتفش و با اعتراض گفتم   با

 حداقل به من لباس بده مردم از خجالت  -

 جواب داد   یجد

 عمو و زن عمو دست نزدم   لیبه وسا چوقتیمن ه -

 گذاشتم رو کمرم   دست

 !  یاستفاده کرد ییلباس شو  نیاز ماش   ؟یچطور از تخِت خونش استفاده کرد-
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منو نشوره و منت بذاره! چون من به    یبا دست لباس ها گهیواسه زن عمو تا د دمیهم خودم خر  ییلباس شو  نیاون تخت ماِل خودمه ماش -

 لباس هام حساس بودم.  ی ز یتم

 کرد!  یم یداشت تالف ینطور یمن ا  یتوجه یکه بخاطر ب ییمایشدم!اونم ن یجور  ه یمنت بذاره سرش   یکیکه   نیلحظه از ا هیکردم...  سکوت

   ؟یکردیم  یچرا با عمو و زن عموت زندگ -

 چشمش نگاهم کرد   یتو موهاش و از گوشه  دی دست کش هی

 سوژه بشم دسِت تو و بابات؟    شتر ی؟بیکن تمیبهت بگم که اذ-

 هام گرد شد   چشم

 !  ستمین یآدم  نیمن همچ  ماین-

 نگاهم کرد   دلخور 

 منو مسخره کنن؟   ِی زندگ  تیوضع  یخانوادت مخصوصا بابات اونطور  یدیپس چرا اجازه م -

 وقت طرفش رو نگرفته بودم  چی زد و منم ه  یگفت بابا همش بهش طعنه م ی رفتم تو فکر...راست م کمی

 شد   زونیآو  بامل

   د یببخش-

 لبخند زد   هی کج

 بودن... می مثل بابات تو زندگ ییآدما  ادیمن ز  ال یخیب-

 مادرت مرده!کجاست؟  یتو نگفت-

 کرد...    یرو نوازش م گشیدستش مِچ دسِت د ی وبا سر انگشت اشاره  نییرو انداخت پا سرش

 مو که پسرش محمد بود  پسِر ننه و برادر ع یعنیچند ماهم بود فوت کرد  یبابام وقت-

    ست؟ یعموت ن نیا-

 شن ی نه مادر و پدر زن عمو رعنا م-

 کو؟   ؟مامانت یکردیم  یچرا پس تو باهاشون زندگ -
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 ننه ولم کرد رفت   ِش یمنو نگه داشت بعد منو گذاشت پ یسالگ  هیمادرم بعد مرگ بابام تا -

 زده نگاهش کردم  رتیح

 کنه!   ی کار  نی مادر همچ ه ی شهیمگه م -

 لبخند نشست رو لبش   تلخ

 براتون از جونش بذاره؟   ینطور یماماِن خودتن که ا  نیهمه ع  یفکر کرد-

 کردم و اون نگاهش رو از چشمم گرفت   سکوت

 !  هیکارشون چ ن؟یاصال ک   ؟یچ  یعنیکه مادر و پدر داشتن  دمیفهم یجون گرفتم منو ول کرد و رفت...اوال نم کمیتا -

  چ یکردم... ه یخواست م یرفتم... هر کار دلم م ی خواستم م ی رفتم دنباِل گوسفندا، تو باغ و دشت...هر جا م یکه بزرگ تر شدم با عموم م  کمی

  نی هم میمن نبود. بچگ اِد ی یباشه کس   یکرد ک  یلباس گرم تنت کن! شب... صبح... فرق نم هیهوا سرده  ایپات کن!  ییدمپا هیگفت  ی کس بهم نم

  یلیبد شده بود خ یلیکردم تا بهم توجه کنن، اون موقع ها اخالقم خ یم ی هر کار  دمیفهمیرو م ی که کم توجه  دمیرس  یسن  هیرفت تا به   یور ط

کردم تا   یم رو گنده کی زخم کوچ هیکردم و  ی م هیگر  لیدل یب یه دادم،ی من بر عکسش رو انجام م  گفتیم یهر چ  ی و بد اخالق! هر ک  یعصب

  یسالگ 9و 8کرد به من توجه کنه! تو همون سن  یدوسم داشت اما زِن دهات بود انقدر کار داشت که وقت نم یلیکنن! ننه خ  جهبهم تو  کمی

مختلف مسافر اومد روستا و من دقت کردم   ی همون سال از جاها ِد یکه ع  نی اما هنوز درکش نکرده بودم تا ا  دمیخلع نبودن مادر پدر رو فهم 

 !  یچ  یعنی دنیخند ی! بوسه زدن، بغل کردن و حت هی! بابا ک هیمامان ک دمی... اونجا فهم دمهم سِن خو  ی به بچه ها

 تونستم بدون بغض ازش بپرسم :  ینم یهاش انقدر حاملو خراب کرده بودن که حت  حرف

 عمو!   ی ننه که خوب بود! حت-

واسه من بس   نی . اما ادنیخر  یدست لباس م هینه گشنه موندم و نه تو کوچه شب رو به صبح سر کردم و هر سال برام  خوب بودن همشون -

اون پسِر بد اخالق و لجبازم نبودم. آروم   گهیو حسرت باِر خودم! کم کم د نیغمگ ت یکردم از وضع یم دا یدرک پ هیرو   یکه داشتم ب ینبود! من

خوبشون باهام منم کمبود هام   یبا رفتارها  کم یباشن و  ی کردم به عمو و ننه کمک کنم تا اونا ازم راض  یم یسع  از قبل فقط  داترص یتر... ب

 جبران بشه  

 ی! نمکرد   یحد و مرز بهم محبت م یرو به اون رو شد! ب  نیمن از ا  ِی که عمو با رعنا ازدواج کرد...تا زن عمو رعنا اومد زندگ  نیبد بود تا ا یچ  همه

و من تازه   ومدبودم بهم محبت کرد! ازدواج کرد اومد دهات... اون ا دهیکه تا اون سن د ییاما اون به اندازه تموم آدم ها  شهیم  یدونستم مادر ک 

 ! یچ  یعن یگرفتم انسان بودن  ادی

   دیخند

 پسِر خوب    هیداد و شدم  ادیرو بهم  یچطور حرف بزنم. خالصه که همه چ   ه یسالم داد، با بق دیبا ی!ک هیساعت خواب داشتن چ دمیفهم-
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 اومدِن محمد برادر رعنا فوت کرد!   ایاومد و چند ماه بعد از به دن  ایتموم شد و محمد هم تو همون دوران به دن ییابتدا

 خورد چون پدر و مادرش سن و سال دار بودن و تنها شده بودن   ی غصه م یلی خ رعنا

 چرا از تهران رفت دهات؟  رعنا -

 دور از امکانات باشه یجا  هی ایکرد شهر  ینم یچون عمو و رعنا عاشق هم بودن! عمو رعنا رو انقدر دوست داشت که رعنا براش فرق-

 جالبه  -

کنم، اما خانواده رعنا قبول   لی خواستم ترک تحص  یم گهیرفتنم داشتم د رستانیکه واسه دب ی ا یمدت گذشت که من بخاطر راه طوالن هی-

هم سِن    یبود بچه ها شتریامکانت ب نجایکنم و اونجا درس بخونم... جمع کردم از اونجا اومدم تهران... خب ا یزندگ  ششون یکردن که من برم پ

ه اندازه خودشون داشتن  کنم ، خب خرج داشتم عمو هم ک  دا یوقت پ مه یکاِر ن هیکردن، عمو بهم گفت که کناِر مدرسه   یم یمن شاهانه زندگ 

تا گچ   ی انجام دادم، از نجار  ی که فکر کن ی هر کار  رستانم یدوراِن دب ی قرار بده، تو  تیرو اولو  گهید یزا یکار کنه بعد چ دیو از نظر اونا پسر با

 کردم چون به ورزش عالقه داشتم   یتابستون ها هم ووشو کار م گه،ید یکارا یلی بودن و خ وشندهو فر  ی کار 

کردم.عمو و زن عمو بهم اتاق دادن حواسشون بهم بود و منم    یشد واسه خونه عمو هم خرج م یم ادیآوردم درآمدم ز   یرجمو در مخ خودم

 رو زدم و قبول شدم...  ی که واسه کنکور دانشگاه افسر  نی تا ا دادمی اونارو انجام م  یکارا

   ؟یبا شهاب چطور آشنا شد -

 جاش بلند شد   از

 ی ش  ی به بعدش رو بگم پررو م نجایبسه از ا-

 !چرا!؟  وا

  یتو دلم افتاد ِی که از ک  یفهم یچون م-

 ! گهیبگو د-

 شه ینه زبونت دراز م -

  دمیخند انهیموذ

 کردم  وونتید-

 باال تا ساق پام رو نگاه انداخت   از

   یایجلوم عشوه ب یتونستینم  ینطور یبودم که االن ا ونهید-
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 عشوه اومدم!   ی ! من ک یه-

 آورد جلو    صورتشو

 فهمم!   یتو حرکاتت رو نم طنت یمن اون ش یعنی-

 گاز گرفتم   لبمو

   یشد  یاالتیخ-

 یاالتیباشه من خ-

   م؟ی کن کار ی !؟ االن چنی تو ماش ی ختیساعت ر  3چرا لباس ها رو -

   م یبا اتو خشک کن دیشبم شده با گهیخاموش بشه د نی تا ماش  م یمونی م نجا یهم  یچیه-

 ! ها  ه یکانادا؟ کشوِر قشنگ میبر  ی واقعا دوست ندار -

 رو به چپ و راست تکون داد  سرش

 !  یمنو بغل کن ی که شب تو دهات بترس  ستین نیقشنگ تر از ا یچیه-

 گفته من ترسوام؟   ی! اصال ک یچقدر تو بدجنس  -

 برمت یم  گهید یبار جاها نیهزار پا هست اونجا تازه ا یاون موقع زمستون بود االن بهاره کل-

   دیاز دهنم پر  هوی

   ؟یکن  ی خر سوارم م-

   دیخند

 باشه  -

 خوبه   میرفتم کال سوار کار  ی اسب سوار  ی من کالس ها-

 کنه!    یکه خر رم م ینه وقت-

   دیتر خند بلند

 ی ها بر   یکنم تا دو تا دهات اون ور تر رو رو  یم ی کار  هی... دارمویکنم نشادور بر م  یسوارت م-
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   ؟ینشادور واسه چ -

 زد   چشمک 

 کنه واسه خر   یعمل م نی واسه سرعت ماش  تروژن ی مثل ن-

 جاش بلند شد و رفت سمِت آشپزخونه   از

   م؟ یگوجه بزن رینون پن  هی-

 دوس دارم  -

 کمک   ایپس تکون بده ب-

 رفت من پرنسسم؟   ادتی-

 لبخند نگاهم کرد   با

   نمیچ ی پرنسِس من! خودم برات سفره م د یببخش-

 انداخت و نشست و من اون وِر سفره نشستم   کی کوچ یسفره   هی ن ی همه کارا رو کرد و رو زم ییتنها

 پرنسس خانم؟  رمیبرات لقمه هم بگ یخوا یم  - ماین

 نه ممنون  -

 ...  کی کوچ یبهم اون عصرونه  د یچسب بیتازه نبودن اما عج  ادیبه خوردن... نون تازه نبود گوجه هام ز  میکرد شروع

 اتو مال اونه!   نیکرد که کال ا  دی تاک مای ... و نمیهم خاموش شد و با اتو لباس ها رو خشک کرد  نیماش  م یو جمع کن  میبخور  تا

 گفت آره!  ی و اون جد م؟ی رفت ی م س یا لباس خب دیگفتم : اگه ماِل تو نبود االن با یبه شوخ  منم

 سمت خونه...    م یو راه افتاد م یآژانس گرفت هی

 شد و رفت...   نشی رسوند خونه و سوار ماش منو

 اومد  امشیمن هنوز دِر خونه رو باز نکرده بودم که پ  اما

که بخوام   ی رو نساز   یطیشرا گهیکن د ی! سع ی و حرف گوش نکردن بهم رو ندار  یتوجه یحِق ب گهیکه د  یباش  دهیفهم دوارمیام یجد ای ی)شوخ 

 کنم. دوست دارم پرنسس(  تتیاذ
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 رو ندادم و رفتم خونه...  جوابش

   هم که از یینکنه و دا تمون یپرواز ها اذ یگرفته بود تا شلوغ vip یمای هواپ طیها واسه مسافرت فردا، بابا بل لی کردم به جمع کردن وسا شروع

 منتظرمونه!   شیپ یهفته  کی

هاش واسه ساوه رفتن خراب شد و من تو دلم  همه برنامه  ن یبخاطر هم میر یم  نیکرد با ماش  ی فکر م مایتو فرودگاه... ن می رفت  یبعد همگ روز

 که آروم دِم گوشم گفت   میکنار هم نشسته بود  مای بود! داخل هواپ ی عروس 

 برمت یمن که تو رو م-

 ر آوردم  براش زبونمو د منم

   رسهیجان زورت بهم نم   نیفعال که بابامو داداش هام ا-

   دیپرس دیبا ترد هوی

 شهاب کجاست؟  -

 جوابش رو دادم   آروم

 نامزدش   ِش یخواد بمونه پ  یکه م می نگفتم اما به همه گفت ی ز یهم بخاطر مامان چ   لیبرم مسافرت، گفت سال تحو  مایگفت دوست ندارم با ن-

 رو تکون داد   سرش

 اونم    یچه نامزد-

 زشته!    یلیخ دمش،ید ی بارم تو جشن نامزد ه یو  ی بار تو خاستگار  کیجمع شد  صورتم

 گفت    طنتیش با

 قسمتشون بشه   با یپرنسس ز  ه یکه  ستن یهمه که مثِل من خوش شانس ن-

 گفته من قسمِت تو شدم؟   یک -

 لبخند زد   کج

 هنوز روت کم نشده؟   ه یچ یفعال که هست -

 تکون دادم   نیی به باال و پا دییتا یجمع کردم و آروم سرمو به نشونه  لبامو

 رو نگاه کرد..   رونیازم گرفت و از پنجره ب روشو
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کرد شهابم که    یکه اصال جز آمار حسابش نم  ریزد آرشاو  یم  ری رو با ت شینبود! بابا که سا ی عاد مای اصال رفتارشون با ن  هیآرشام و مامان بق جز

 کرد...   ی داستانش فرق م

نفس   ه یرو تموم کنم و  یشهاب تموم بشه و عقد کنن و منم همه چ   ینامزد نی کنن تا ا  نیاجازه ندم بهش توه  گهیگرفته بودم د میتصم خودم

 برم!   ذارهینم  یمهمون  هیآقا باال سر!  ن یراحت بکشم از دسِت ا

 و پا تند کردم...   دمید شهیرو پشِت ش ییمشهد و داخل فرودگاه دا  میدی رس یاز مدت بعد

 بغلش کردم  محکم 

 جون   ییسالم دا-

 محکم منو بغل کرد   اونم

   زدلمیسالم عز -

   د یداشته باش یساِل خوب دوارمیمبارک ام  دتیع-

   دیرو بوس میشونیپ

   زمیعز  ی رو داشته باش  یخوب  یتو هم کنار نامزدت لحظه ها-

 از بغلش در اومدم و مامان محکم بغلش کرد   من

 سالم داداش عيدت مبارک  -

   یبه سالم خواهرجون خوش اومد-

 جاست   نیاومدن به ا م یبده من دل خوش یقربونت برم خدا تورو واسه من نگه داره خدا بهت سالمت -

 حرکت کرد...  یکرد و به سمت دِر خروج  ییساده با دا ی سالم احوال پرس  ه یمعمول بابا فقط   طبق

 باز ازش استقبال کرد...  یکرد و با رو  ی روبوس  ما یدر آخر با ن ییدا

هم    مییکرد، دا یم ی خونه و طبقه باالش هم خاله زندگ  ن یسال بود که اومده بود تو ا10... البته ییدا یخونه  می و رفت م یشد ن یتا ماش دو

 سؤالش هم  نیج نکرده بود تا حاال و جواب ااما ازدوا  پیخوشگل بود هم خوشت 

 سر تکون دادن بود ! هی شهیهم

 بدونه... یکه کس   نیمن عروس خاله بودم بدون ا  داد،ی رو م ایبرد ی ... بو یخونش و خاله طال رو هم بغل کردم محکم و طوالن م یرفت
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 دیخاله بغضش ترک هوی

 بره یلباس هاش خوابم م ی دلم تنگ شده براش انقدر دلم تنگه که فقط با بو  هیخال ایبرد یجا-

 رفتم تو تراس...  می هام بگم فقط سرمو تکون دادم و مستق یزشت بود بخوام منم از دلتنگ  ماین ی جلو 

 تا بچه داشت.  2شوهرش   نیبود و خاله از ا یخوب یلیخاله آقا مسعود هم مرِد خ شوهر

 شد... ییرایو خاله مشغوِل پذ ییدا یخونه  می د برگشتم داخل و دور هم نشستحالم سِر جاش اوم یوقت

بشقاب   هیتو   ی! حت نداختنی کناِر هم م یما رو ه م یعاشق و معشوق مایمنو ن کردنیو چون همه فکر م زیمسعود شام دعوتمون کرد شاند آقا

  ک یباهاش شر  وانیل هیتو  ایظرف  هیخواست باهاش تو  یبود اصال دلم نم  امیاگه برد ی ! حتی! عه عه چقدر کاِر مزخرفدادنیبهمون غذا م

 باشم!

 رو بهم گفت:  ماین

 م ی قدم بزن میبر  ایب-

 گفتم  تند

 ست ی نه کفشم مناسب ن-

 چپ چپ بهم نگاه کرد که از جام بلند شدم و کنارش راه افتادم... هیدروغ گفتم چون کفش هام اسپورت بود!  البته

 تش و پوستمو با شصتش نوازش داد گرفت تو س دستمو

 م یکناِر هم قدم بزن کم یدوست دارم -

 م؟ یبگ ایچ-

 از برنامه هات واسه رابطمون -

 باشه؟  می دربارش حرف بزن گهی مدت د ه ی میو مسافرت رو خراب نکن  می بهتر دربارش حرف نزن-

 موافقم فقط...-

 نگاهش کردم... یطوالن

 ؟یفقط چ -

 هام... نگاه کرد تو چشم  یطوالن اونم
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 لبخند نشست رو لبش هی هو ی اما

 با زور!  ا یخواسته بگم  هیمثِل  دونمینم-

 خندم گرفت منم

 کنم  ی من قبول م ی ! آرومم بگمیما انسان وونهید-

 واقعا؟ -

 تکون دادم سرمو

 حرم  میساعت بر  می ن می چیهمه رو بپ  ایب-

 هام گرد شد! چشم

 ! زشته  -

 ! یکردم که انسان نباش  یفکر م-

  دمیمشت آروم زدم رو بازوش و خند با

   میو بر  میباشه بگ-

 ... می رو داد بهمون و ازشون فاصله گرفت  نشیهم ماش  ییو دا میو اجازه گرفت ه یبق ِش یپ م یبرگشت

 ...  میپشِت فرمون نشست و حرکت کرد ماین

 آهنگ گذاشتم...   ه یو  یکابل رو وصل کردم به گوش  نمون، یبود ب سکوت

 شروع کرد به خوندن...   مای از آهنگ که ن  کهیت هیبه  دیرس

 

   یو تو ماه ادمیص هی... یماه

   شهی بودنت نم شمیپ

   شه یهم که نم   ینباش 

 !  یعشق اشتباه عجب
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 دور تو گشتم...   چقدر

 تور!  رتتیوقت نگ هی

 کارا که نکردم...   چه

 دور!   یشد یتو ه یول

 ... 

  یخودم... از ب  ی بابا تا برخورد ها ی کنه! از حرف ها یبعدش سکوت کرد...! بچه نبودم که نفهمم چقدر داره بخاطر دوست داشتنم تحمل م و

 بود. ستادهیخودش ا یرو پاها  شهیکه هم یمرد هی... به هر حال مرد بود! یکس  ی... بیپول

 ه شروع کرد به خوندن... دوبار  و

 

 تو قلبم!  ی... بشه بهاقلبم

 ده یرو د قتیهام حق چشم

 گهید ی ایدن هیاز  تو

 دردم... ی ایدن هیاز   من

 کرد و نگاه انداخت به رو به رو... سکوت

   ما؟ین-

 نگاه بهم انداخت و سرش رو تکون داد و گفتم   هی

   ؟ی دوسم دار  یاز ک   ینگفت-

   دیخند کج

 گل کرده؟   تیفضول-

 !  یقبال اما کامل نگفت  ی کوچولو بهم گفت هی-

 خواد باهات خاطره بسازم   یاالن فقط دلم م  گه،یوقت د هینه  االن



 اعتماد  نییباال پا

399 
 

  ؟یواسه چ -

 تر شد   قیعم لبخندش

   یستی که ن ییباشه واسه روزا ی ز یچ  ه یتموم شد،  یهمه چ   یکه وقت-

 رو نگاه کردم...   رونیازش گرفتم و از پنجره ب رومو

فرق ها   ی لیخ مای بود! اما منو ن گهیجور د هی مایبودن اما ن ادیز  کردنیبهم ابراز عالقه م یطور  ن یکه ا ییجوابش رو بدم! مرد ها یچ  دونستمینم

 بود...  نمون یب

واسه   میدیخر  یعامله سوغات هیو  م یکرد تطنیو ش م یدیخند یبازم کل نمون ی ... با تموِم مشکالِت بمیخورد ی... بستنمیکرد ارتیحرم... ز  م یرفت

 خانوادش تو ساوه... 

و   دیخر  یم یو واسه منم فقط خوردن دیخر  یقلبا دوسشون داشت و با عشق براشون کادو م  مای توجه نکرده بودن اما ن مای به ن یلیکه خ نیا با

 گفت   یم

 بخور من زِن چاق دوست دارم  -

   کردمیغر غر م منم

 الغر!  یگی بار م هیچاق  یگی بار م هی-

   دی کش لپمو

 دوست دارم   یهمون مدل قایمن دق ی تو هر جور باش -

 االن چاقم!؟   یعنی-

 چشمک زد   هی

 سازه   یکه ازدواج بهشون م ییاز اونا  یا-

 دهنم    یتعجب دستمو گذاشتم رو  با

 !؟  یگرفت ادیها رو از کجا  ی خاله زنک باز  نیتو ا-

  د یکش  یکار م شتر یرو داشت و از همه ب  ی سبز  نیشتر ی ب شهیبود که هم  نیکوچه نش  یت زنامصلح  صیزن عمو جز مجمع تشخ -

  دمیخند
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 !  د؟ی کش ی کار م-

 شد!   ی ها تموم م ی سبز  یساعت همه  1و تو  نداختیبحث م هیگرفت  یم  شتریهم ب  ی زدو سبز   یحرف م شتر یآره از همشون ب-

   میخورد ی م یو بستن  میزد  یکه تو بازار قدم م یهمونطور 

 ادامه داد   ما یخندم رفت هوا... ن ی صدا

 هم استفاده!    کردیرو م  بتش یزرنگ بود هم غ-

 اد؟یخوشت م ینجور یا  یتو از زنا-

 کرد    زیو چشم هاش رو ر  دیخند کج

 منه    ی قهی همون سل ی هست یاوم تو هر چ -

 گاز گرفتم   لبمو

   ؟یزنیمخ م ی دار -

 و سرش رو تکون داد... دیخند شتر یب

 !  میشد یآواره م  یرو بلد بودم وگرنه نصفه شب ری مس  نی... خداروشکر امی گرفت شیو راه خونه رو پ ن یبه ماش  م یدیرس

 انقدر کشش داد که مامان زنگ زد بهم و آروم حرف زد  ماین البته

   د؟ییماهورا کجا-

   می تو راه-

   دیطبقه اول بخواب د یر سرو صدا ب یب دن،یهمه خواب دیکرد رید یلیخ-

   دی باشه ببخش-

نرو باهاش مهربون باش و از   ریبه حرِف بابات و آرشاو  هیپسِر خوب مایدخترم ن اد،یمن حال م  گریقربونت برم به تو خوش بگذره انگار ج-

رو    یمثل باباتون فکرتون پول نباشه و طعم زندگ  گهیکه شماها د میدستش نده، بابات کل عمرش رو گذاشت واسه پول درآوردن انقدر دار 

   دیبچش

   ر یراحت شب بخ التیخ یباشه مامان-

 دخترم براتون لباسم گذاشتم   ری شب بخ-
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 ممنون  -

 رو قطع کردم   یگوش 

  بود؟ یک -

   دیبخواب ن ییطبقه پا دیمامانم،گفت بر -

   کنه؟ یدر رو باز م یک -

 تو گلدوِن بغِل درِ  شه یهم دشیاون واحد ماِل ماست کل-

 االن اونجا!؟    ستین یکس  -

 نه -

 که من خندم گرفت    نیگاِز محکم داد به ماش  هیبهم نگاه کرد و  طون یش

 نکن بچه   یطانیش یفکرا-

   نی گاز داد به ماش دوباره

   دارمیُبقچه تو بغلم نگهت م نیع تا-

 کردم    اخم

 طبقه باال ها!   رمیم-

 گفت   اخمو

 مگه!    ی جرات دار -

 !  ماین-

 سرعتم باالست   می کن یتصادف م خورهینگو تمرکزم به هم م یچیه-

 جا بخورتش!   هیو گشنست منتظره برسه  دهیخر  تزایخواستم نخندم اما از کاراش خندم گرفته بود! انگار پ یم

 هام نگاه کرد    دنیگوشه چشمش به خند از

 گرفتم   یم  شتریکاش پشمک برات ب-
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   ؟یکه گولم بزن-

 !  یانقدر باهوش باش   خورهیبهت نم-

   دی در آوردم که لپمو کش اداشو

   می نیب یم  التماس کردناتم-

 باال  می رو جلو در پارک کرد و زنگ زدم به مامان تا در رو باز کنه و بعد رفت ن یماش

 حرکت انداختم رو شونش!   هیرو باز کردم با    یتا در ورود یعنی

 شد داد زد و نه مقاومت کرد!  یم نه

 و گفت   ییرایوسط پذ بردتم

 کجا برم؟  -

 !  نیبذارم زم ونهید-

 همون جا بگو  -

   یاتاق از چپ سومبرو -

 محکم زد پشتم   یکی ه یتخت تک نفر  دید یو وارد شد و وقت م یرفت

 دسِت بابات  دم یتا صبح عصارت رو م-

 گرفت از حرفش   خندم

 !  اریدر ن ی بچه باز  ماین-

 و آروم گفت   سادیانداخت رو تخت و خودش دست به کمر باال سرم وا منو

   کنن یبد دربارمون م ی فکرا می مونیصبح خواب م  میتخت باهات بخوابم بسمه، لباس عوض کن بخواب هیرو  تونمی که م نی هم-

 که مامان واسم گذاشته بود وا رفتم!   ییلباس ها  دنینظرش عوض نشده رفتم لباس هامو عوض کنم که با د تا

 راجب من کرده!  ی شورت کوتاه!!! چه فکر  هیو  یتاپ باال ناف هی

 شد از جام بپرم باعث  ماین ی صدا
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 به به مامانت چه کرده  -

 سمتش و گرفتم پشتم  دمیجمع کردم تو مشتم و چرخ  رو  لباس

 رو آورد جلو تر   سرش

 منه    مهیمامانت تو ت-

بگه   ره،یمی م ری حساسه، بگه بم  ییدا یکرده که نظرش عوض شده، مامان کال رو حرف ها  فیازت تعر  ییحتما دا نجایا  میمخالف بود اومد-

 !  می کن  یکار رو م ن یگفت ا نویداداشم ا گه یسِر م  هیافته!   یشبه، کال داداشم داداشمش از دهنش نم گهیشبه م

 هم طرِف منه  ییپس دا-

 آره اما پررو نشو -

 . لبخند بهم زد و برگشت رفت داخِل اتاق.. هی

 گفتم  نهیمنو نب  ما یکه ن  یدر طور  یاجبار لباس هامو عوض کردم، از گوشه  به

 خوابم  ی اتاق م  یکیمن تو اون-

 اونجا تخت داره؟ -

 رو مبِل بردار عوض کن  ت یراحت یآره لباس ها -

 رون یبدون من از خونه نرو ب ایصبح قبل از من -

 باشه-

 ر ی شب بخ-

 . اتاق و در رو بستم..  یکیداخِل اون  رفتم

  تشیاما اذ شدی اون باهام مهربون م دادمیحرفش رو گوش م ایو  ذاشتم یفکر کردم،هر موقع من بهش احترام م  ما یو به ن دمیتخت دراز کش رو 

 ... چمیزود نسخه ش رو بپ یلیباشم تا خ عیمسافرت ها به قول خودش مط  ن یا انیبهتر بود حداقل تا پا ن یشد! بخاطر هم ی کردم سگ م یم

خوبه!   یلی! نه بِد نه خهی بیبخواب( کال آدِم عج گهیاتاق د هیکه داشت چطور تونست انقدر راحت بهم بگه) باشه تو  یاون همه ذوق و شوق با

 زبون نبود!  یوگرنه اون قدرام ب دادیکه جواِب بابام رو نم  ذاشتیخانوادم احترام م ی ! البته جلو ارهیکم م ی ! نه جلو کس زنهیحرف م ادینه ز 
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  ِل یازدواج خوب و تشک  هیبه  مای داستان با ن نیکه قصد کردم بعد از تموم کردن ا گذرهیبودن خوش م مایانکار کرد انقدر با ن  شهی خب نم یول

 به بچه آوردن فکر کنم! تونستمیراحت م  اِل یخانواده مثِل خانواده نامزِد شهاب! پول دار قدرتمند، اونوقت با خ هیخانواده فکر کنم مثال 

 فکر کردم که خوابم برد... ندهیبه آ انقدر

 

 

 ما ین

 

اومد سمتم   یه خودش م اگ ره،یازم فاصله بگ  شدمیباعث م شتری ب ینطور یبمونه اما االن وقِت اجبار نبود ا شمیپ نجایخواست ا یدلم م یلیخ

 شد.  یقطعا رابطمون با دوام تر م

 سرمو به سقف نگاه کردم...  رِ یرو گذاشتم ز  بازوم

 ! خیتا مر  نجا یاز ا مون یزندگ  ی! اما فاصله هامانیگچ و س فیآخر و دو رد فیرد هیبود  وارید هی نمون یب فاصله

  2وقتا  ینشم! اما واقعا سخت بود انقدر که بعض  ی از دسِت باباش کفر  ای کردم خود دار باشم، باهاش بد برخورد نکنم و  یم یسع  یلیخ

 ها که بتونم آرامش جمع کنم واسه ذهنم...   ابون یتو خ زدمیساعت قدم م 

پدرش بودم  ی اگه خودم جا  یحت  دینواده بودن. شامنو ماهورا! من واقعا کم بودم واسه داماِد اون خا ِن یب  یبود فاصله  یانکار نا کردن  اما

 ! دادمی نداره نم ی پدر مادر  ی که حت ی دخترم رو به پسر 

مدتم شده   ه یتا فقط بتونم واسه  شدمیم  کی و کوچ ری کردم! داشتم حق ی...داشتم بخاطر عشق خودمو له م رونیشد ب  خته یآه از دلم ر  هی

 !؟دادمیم  دیواسه احساسم چقدر تاوان با شدم؟ینم مون ی! پشدرست بود  ماهورا رو واسه خودم داشته باشم! واقعا کارم 

 ...نمون یکه فاصله بود ب ی وار یسمت د دمی لبخند نشست رو لبمو چرخ هی

 که االن ماِل منه... نهیمهم ا ال یخیب

 سر حال تر بشم...   کمیانجام دادم تا  ی کشش  یحرکت ها  یشدم و کم  دار یصبح از خواب ب 7طبق عادتم   صبح

 و آروم دِر اتاق ماهورا رو باز کردم...  رونی اتاق اومدم ب  از

 کنه!  یاون پتو بغل م زنم یپر پر م نجای رو جمع کرده بود وسط پاهاش و پتو رو بغل کرده بود! من ا پتو

 سر رو صدا آروم... یجلوتر... ب رفتم
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 خواب آلودشم دوست داشتم  صورِت 

 یتا اگه موفق نشدم باعث بشم واقع  نداختم یتو هر حالتش ازش عکس م مینامزد کرده بود  یداختم.... آخه از وقتعکس ازش ان هی میگوش با

م 210 ن یانتخابم کنه حداقل چندتا عکس ازش داشته باشم! البته که چندتا نه، ا
ُ
کرده   یبود که ازش گرفته بودم! همشونم مخف  ی عکس  نی ا

 نتشون ینبوقت  هیبودم 

  یاندامش انقدر ب دیبود! قطعا با نیبالر  هی... خب باالخره دشیکش یو ساِق پاها ک یاومد به پوسِت براقش... کمِر کوچ از صورتش چشمم 

 باشه! ده ینقص و کش

 تر...  کیو رفتم نزد ارم ینتونستم طاقت ب گهید

 کردم خودمو رو تختش جا بدم... یگولم زد و سع  طون یش

 که   رونیب  دمیکش یتنش داشتم م  رِ یپتو رو از ز  آروم

 زمزمه وار گفت  ی صدا با

 ِا...-

 بودم کیهمه بهش نزد نیگرفت که من ا  یم یبود حالت تدافع  دار ی گرفت آخه اگه ب خندم

 آروم جاش دادم تو بغلم...  یل یچشم هاش باز شد خ یال  کمیبردم...تا  کشیخودمو نزد شتر یب

 گفت   دهیبر  دهیحال و بر  یم کرد و دوباره چشم هاش رو بست و بچشم هاش باز شد سرش رو آورد باال اخ  یکم

 ...یشهاب با ذغال ازدواج کرد-

  هیتو وجودم... مثل  دمیشد کش یکه م ییتنش و تا جا ی بشه و از فرصت استفاده کردم و بو  دار ینشد منم سر و صدا نکردم تا ب داریب چون 

 کرد...  یمواد مخدر... همون قدر فاصله گرفتن رو داشت برام سخت م

  یو نه حس خانواده داشتن... و نه حت ایدن نی تو ا یهمه سال منو تنها ول کرد نیکه ا  یهست ییاگه تو همون خدا  ایشد! خدا یتموم نم کاش

و   دمیجنگ یینداشتم تنها یچیکه من ه ییتموِم روزا یجبران کن  خوام یخوام، م  یمن ازت م ای! خدایجبران کن دی االن با  یآرامش رو سهمم نکرد

 سالم موندم.  

که حقم نشدن و از همه دردناک تر    ییزایکه تو دلم مونده... بخاطر چ  ییسوخت! بخاطر تموِم حسرت ها یخودم م یوقت ها دلم برا یبعض 

 کشم...  ی پرستمش م یکه عاشقانه م  ی که واسه داشتِن دختر  یحقارت

 کرد...! کارینبودم! عشق با من چ یمرد  نیهمچ  من
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 رژ قرمز روش جا خوش کرده بود...   هی شهیکه هم کشیکوچ یخوش فرم و لبا ین یبلندش تا ب ی تر نگاهش کردم... از اون مژها قیعم

 دختِر لوس و خودخواه  هی

 

 اخالق نداشت و عاشق پول بود! من واقعا چرا دل دادم بهش!  که

 کتفم!  یرو خاروند و دستش رو گذاشت رو   شینی که رو صورتش بود رو زدم کنار که ب ییموها

 قبول داشتم...  شتر یبودم و جنوِن ملس کردنش رو داشتم اما احترام به عشق رو ب مرد

 نگاه کردن هاش بس بود...  نیبود! هم بس

 آروم بودم که منم خوابم برد...  انقدر

 زنِگ در، دوتامون کله هامون از رو بالشت بلند شد و ماهورا آروم گفت  ی صدا با

 ه؟ یک-

 خواب آلود گفتم  منم

 بخواب  ال یخیب-

 دوباره سرش اومد باال  هویسرش رو گذاشت رو بالشت که  دوباره

 کجاست! نجا یا-

 خواب آلود گفتم  منم

 بهشته -

   د یر از جاش پ که

 !؟یکن یم  کاریچ نجا یا-

 دم یهام رو مال چشم

 ؟ یکن یم  کاریچ نجا یتو ا-

 پشت سر هم زنگ باعث شد بگه  یاطراف نگاه انداخت و هم زمان صدا به
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 تو در رو باز کن  ستیمن لباسم خوب ن -

 ... رونیتکون دادم و از اتاق رفتم ب سرمو

 رو باز کردم ماماِن ماهورا بود  در

 انگار!  دیخواب بود د یببخش-

 جمع و جور کردم  خودمو

 ر یصبحتون بخ  میبود دار ینه ب-

 ارمیگفتم واسه شما هم ب میما صبحونه خورد ری صبح شما هم بخ-

 باال  میاومد یممنون م-

 د یایدستتون ب چشیکه سو   ییدا ِن ینجا، ماش او  دیایب دیشما آماده شد م، ییناهارم اونجا یکوه سنگ  میر یم  م یراستش ما دار -

 م یایچشم ما زود م-

 خداحافظ-

 خدانگهدار -

 پر رفتم سمِت آشپزخونه... ِی نی رو بستمو با س در

 ییراینفره که ماهورا با همون لباِس خوشگلش اومد تو پذ 4  یناهار خور  زی رو م گذاشتمش

 ! دمیکه نفهم  یدیمن خواب  ِش یپ یاومد  یک -

 چشمک زدم   هی بهش

 صبحونه بخور  ایب-

 نشست  ز یو بعد از خشک کردن دست و صورتش اومد پشِت م سیسرو  رفت

 کردم...  ینگاهش م مات

 رو آماده کن! زی م  ایبذار  ییچا ه یحداقل پاشو -

 !گهید ییتو سرپا-
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 ساز رو زدم... ییتکون دادم و خودم چا سرمو

 رفت من پرنسسم؟  ادتی-

 ... دمیخند

 کنم!؟   ی من کار م یدختر ناز پرورده!؟ بگم زشته که نشست  هیبگم به  یچ 

 نگاه انداختم بهش و تا نگاهم کرد سرمو چرخوندم...  هی دوباره

 !؟ یزنیم  دید یمکیقا یه یه-

 نون برداشتم   کهیت هیو  ز یسر م  نشستم

 نشو   طون یبخور ش-

 رو من!؟  یچنبره زد ی خبر اومد  یب اجازهی تو!؟ ب ای طونمیمن ش -

 کردم   ی خوب کار -

 گذاشت تو دهنش...   ک یلقمه کوچ هیدر آورد و  ادامو

 لقمه ماِل اون گرفتم و دستمو بردم سمتش...   هیلقمه خودم خوردم و  هی

 پرنسس لقمه برات گرفتم  -

 نه اما گرفت از دستم   ای رهیانگار دو دل بود بگ اولش

 ممنون  -

نگاهش کردو بعد پر تعجب به   قیو عم رونیشد! دوباره تالش کرد گاز بزنه نتونست! لقمه رو آورد بازش گاز بزنه که چشم هاش جمع    خواست

 من نگاه انداخت 

 گازش زد!؟   ی شه حت یدور هم!؟ نم ید یچینون رو پ هیال  3!؟ چه خبره یمگه واسه گاو لقمه گرفت-

 که گازش بزنه!   رهیگ  یخودمو گرفتم! اما انگار دنون اون نم ی شگی هم  یگرفت! آخه من واسه اون مثل لقمه ها خندم

 !  شنیهام خراب م نتیمل یبخورم همه   نای!؟ من از ا یخور  یغذا م ی نجور ی مگه دندونات از آهِن که ا ماین-

 فقط پول ندارن!   م یدوره زمونه ندار  نیتو ا یزشت  چیما ه  یی! خدادهیو سف فیرد  هیچرا انقدر دندون هاش  گمیم
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 گذاِر...  ریتر شدنش تاث با یکه ماِل خودش کرده قطعا رو ز  یهمه خرج  نیماهورا خودشم خوشگل بود اما ا بتهال

 کرد   ی زده نگاهم م رتیدراز کردم لقمه رو ازش گرفتم و خوردم و اون ح  دست

 !هیدهن-

 خوردم   یهم بود م یتوف-

 صاف شد که خندم رفت هوا   لباش

فت که نه...  -
ُ
 نه خب ت

 خم شدم سمتش   کمی

 ..  یآماده  شه یهم  یول-

 کرد و دست گذاشت رو لبش   اخم

 نگام نکن   ی اون طور -

   ؟ یعاشقم بش  یترس   ی چرا؟ م-

 جمع شد   صورتش

 من عاشق پولم -

 پوالم واسه تو   یهمه  -

 و کِف دستش رو آورد باال  دیخند

 دستت درد نکنه مچکرم  -

کنم...   یم  یرو غرورم صبور   یتفاوت بودن به ضربه ها یدونست چقدر دارم واسه ب یکردم... اما فقط خدا م یمنم انکارم  دیفهم  ینم اون 

  گهید زِ ی م مرغ چو تخ ی نی زم  بیخواد به جز س   یوقته دلم م یلیدرصد درآمدم شد واسش...خ 99شد  می وارِد زندگ یاندازه اون نداشتم اما از وقت

 کنم! ه یبخواد من نتونم براش ته ی ز یوقت ماهورا چ  هی ترسم ی ! مادیاما دلم نم  رمبخو  یا

 فکرت کجا رفت؟  -

 خوشگلش...  یکردم تو چشم ها نگاه

 دیایشماهم زود ب یکوه سنگ  میر یمامانت گفت ما م-



 اعتماد  نییباال پا

410 
 

 جاش بلند شد   از

   رمیدوش بگ هیپس من برم -

 از جام بلند شدم    منم

   رمیدوش بگ دیآره منم با-

 حموم داره!   ه یجا  نیا-

 خب اشکال نداره!  -

 کرد    اخم

 ! رمیمن با تو نم -

 هام گرد شد و به زحمت جلو خندم رو گرفتم   چشم

 حموم!؟   ی با من بر -

 !  یتو گفت-

   رمیم  زی برم نگفتم با تو! تو برو من بعد از جمع کردن م  دیگفتم منم با-

 باشه  -

 که گفتم    رونی از آشپزخونه بره ب  خواست

 تعارف واسه کمک بزن!  هیحداقل -

 ! گهیدو تا ظرِف د-

 تکون دادم و اونم رفت...   سرمو

 ! میمرد ی م ییغذا یو ب یگرفتم وگرنه از گشنگ ادی ی خانه دار  ییحاال من از صدقه سِر تنها خوبه

 فرستاده شدم...  ایدن ن ینداره بذار خوش باشه من اندازه جفتمون مقاوم، به ا اشکال

 ... یتو کوه سنگ هیبق ِش یپ م ی رفت م یدوش گرفت هیکدوم  هر
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که   ست ین بی اگه واقعا انقدر خوب بوده باشه عج   شه،یی مثِل دا ایگفت برد  یخوب و مهمون نواز بودن، اون م یلیماهورا خ ی مادر  خانواده

 دخترونش رو به پاش گذاشته باشه! یایو تموم دن نیماهورا دل و د

بد کنم که   یها باعث بشه درباره ماهورا فکرا   هیقض  نیا  دیذره هم نبا هی یدوسشم نداشتم! پس حت یهر حال من اون موقع نه بودم و حت به

 کنه!  انت یبه منم خ دیشا

خاطر خوب دارم! ماهورا مشغول صحبت با خاله طال بود و منو   هیتونستم بگم  یخوش گذشت انقدر که بعد از مدت ها م یلی خ ینگس کوه

 ... میقدم بزن کم ی میو رفت  م یآرشامم ازشون جدا شد

 اما در کل ماهورا از همشون خوشگل تر بود. کم، یماهورام بود  ه یتره! شب پی شک اون به شدت از من خوشت یمن ازش بلند تر بود اما ب قد

 به گوشم  دیصدا رس   هیکه   میزد یم قدم

 جووون -

 ابروم رفت باال و نگاه انداختم به طرف صدا... هی

 پر رنگ... یها شیکوتاه و آرا یافتاد به دو تا دختر با لباس ها چشمم 

 و منم از حرکت موندم، آرشام بهشون گفت   ستادیا  آرشام

  ؟یچ جووون به -

 از دخترا گفت   یکی

   ؟ی! فردا شبو هستم، تو هست گریجووون به دوتا پسِر ج-

 !  نی ک نا یخدا ا ای!؟دادیرو م یبه آرشام درخواست چ  داشت

 برداشت برد  موی اومد همه چ یکیتموم شدم!  یاومد رید -  آرشام

 دختره گفت   یکی اون 

   ؟ یخواجه ا یعنی-

 گفت   ییبا پررو  آرشام

 جز اون واسه همه خواجم  -

   ؟یبرده ا-
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 نه تومله -

 آروم گفت   شون ی کی دنیخند دوتاشون 

 !وونا یعه حالم به هم خورد! با ح-

 به من اشاره کرد   آرشام

 زننیحرف م  ادیدوتا خانم رو ببرن که ز  نیا  انیزنگ بزن به منکرات بگو ب  ی سرگرد شهباز -

 م گرفتم جلو چشمشون  کارتم رو درآورد فم یرفتم تو نقشم و از ک   منم

 ننِگ جامعه   یها هیببرتتون ما ادیتا گشت ب دیبمون نجا ی هستم هم ی شهباز  ی رعلیام-

   دنیتا دخترا درجا از جاشون پر  دو

 دست هاش رو از هم باز کرد   آرشام

 نذار فرار کنن  -

 رفتن!   دنیهول کردن و آرشامو پس زدن و دو   دخترا

 ماهورا ترسوندتم  یکه صدا  م یشد یخفه م میخنده دوتامون داشت  از

 با اون دخترا!؟   نیکرد یم  کاریچ د یداشت-

 گفت   هوی ی جد یلیخ  آرشام

 کنه!    ی و از پشتت برافراشتش م کنهی خشتکت رو پرچم م نهیبه دختِر مردم بهش گفتم اگه ماهورا بب  دادیشوهرت داشت شماره م-

 هام گرد شد   چشم

 اخمو بهم نگاه کرد   ماهورا 

 واقعا که  -

 نگاه به آرشام کردم که گفت   هیدور شد رفت که  ازمون 

  ی برات کالس ها ادمیز   اریبس اریبس یاز تجربه ها   یباش   یپسِر خوب ده، یدنبالش محل سگم بهت نم ی االن بر  ی ار یولش کن دوباره از دلش در م-

   ذارمی آموزِش فشرده م
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 ه افتادم ابروم رفت باال و کنارش را هی

 !  دهیاون جواب نم  ی! انگار تجربه هات رو یرها هست   فیکه االن حر  نینه ا-

 به من گفت  کیرو از چشمش برداشت و آروم نزد یآفتاب نکیع  آرشام

 کال...  ستیآدما ن  هیبق  هیرها که شب-

 رو شونم و ادامه داد   زد

 گهید یدادیشمارتو م-

 گرفت! یمنو م ستگاه یا داشت

 آروم گفتم   منم

 چشمشون تو رو گرفته بود ی دادیتو م-

 که به زحمت نگهش داشته بود گفت   یخنده ا هیبا  آرشام

  یرو امتحان م  دیجد یاگه وقت داشتم آدما   رونی ب ارمی صبر کنم تا با رها دوباره کات کنم، اونا رو ب دیجا ندارم! با گهیپر شده! د ستمیِبلک ل-

 ارن که بهشون زنگ بزنم!  نفر در انتظ  20کنم، بخدا هنوز 

 حرف هاش خندم گرفت  از

 ؟ ی بر ی ازش حساب م ینطور یکه ا ناستیرهام جز هم -

 شدم که!   یبود من انقدر بدبخت نم نایرها جز ا-

 کردن رو درآورد  هیگر  یادا

 اره یداره در م  نیکردم و ا تشون یکه اذ ییگذاشت تو کاسم انتقاِم تموم دخترا نو یخدا ازم انتقام گرفت که ا-

 شد ...  شتریب خندم،

 به اون! ولش کن خب!  ی دیتو چسب دونمیکه من م  ییتا اون جا-

 کج شد  لباش

 شه ینشد و نم-
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 ؟ ی مگه چقدر دوسش دار -

 کنن!   یم دا یاز خون تو بدنم رها پ شتر یب رن یبگ شی ! اما اگه از خونم آزمادونمینم-

 دیخند

 ! یکن  دایپ دیبا گهیخونه د هیواسه خودت  گهیم  رهیمدرک بگ ه یخوام ببرمش ترک  ی ! مدهیه راهمم نمنشوندتم خونمو گرفت اهی داداش به روز س-

 بذارم انگار  ی واست کالِس آموزش   دیمن با-

 تول... نی هم شی مختلف رو داشتم، اما باز برگشتم پ  یشهر دخترا هی تیبار باهاش کات کردم اندازه جمع 8-

 کردم و نگاهش کردم زیهام رو ر  چشم

 ؟ یچ  نی هم-

 دهنش رو قورت داد و گفت  آب

 خانم  نی هم-

 گهید نه یعشق هم-

 دیپهلو پرس دو

   ؟ی مگه تو عاشق-

 تکون دادم سرمو

 !؟برمیکه دارم واسه ماهورا سر م   ییاز غرورها ستیمعلوم ن-

 و به قدم هاش نگاه انداخت  نییرو انداخت پا سرش

 نزن  ی ز ینباش، براش ازهر چ ادیماهورا قدرت رو بدونه براش ز  ی خوایاگه م-

 دمیخند

 پس چطور بهش بفهمونم دوسش دارم؟ -

  یچیکرد! اصال انگار من ه یورشم حساب نم هیکردم اما اون منو به  ی همه من خودمو واسش پاره م نیساله با رها آشنا شدم، ا  6تا  5من -

  یراه هیکنم  یهمه ابراز محبت من، تازه بهم گفته که منو دوست داره! و من دارم همه تالشم رو م   نیبعد از ا شهی! باورت نمشیتو زندگ ستمین

 م ی نم که با هم به اوج برسیبچ
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 ست ی ن ی نطور یداستاِن منو ماهورا ا-

 کنه!؟ یرفتار م ینطور یباهات ا یهنوزم برام سواِل چرا ماهورا با تو ازدواج کرد وقت-

 مرو عوض کرد بحث

 ؟ ین یچ ی م ی دار  یچه راه-

 ال یخیب-

 اون بحثش رو ادامه داد و نه من... نه

 کرد   یگرفتم زودتر از اون برگردم چون اون داشت با رها صحبت م  می از ماهورا تصم ییو من بخاطر دل جو  میرفت  یکم

 زد...  ینشسته بود و داشت با خاله حرف م مکتین یتند کردم سمِت ماهورا که رو  پا

 شستم و خاله گفت ن کنارشون 

 د یایبا ماهورا ب ن یاگر دوست داشت ایسِر خاِک برد میجان امروز قراِر بر  ماین-

 زودتر از من جواب داد  ماهورا 

 آره حتما -

 گفتم   منم

 م یای فاتحه م ی خدا رحمتش کنه بله حتما برا -

 شد   نیطال غمگ  خاله

 ادمه یکه اون قدم گذاشته رو  ییهر جا نجا، یا  میاومد  یکه بود با هم م ییاون سال ها-

 بدتر از اون غصه دار گفت ماهورا 

 بود یپسِر خوب یلیخاله جاش خوبه اون خ-

اسپورت و   ی...ماهورام بغضش رو قورت داد و نگاهش رو انداخت به کفش هامین یهاش رو ما نب هیاز جاش بلند شد و از ما دور شدتا گر  خاله

 رنگ تو پاهاش   یمشک

 نشستم  کنارش 
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 به اون ها نداشتم  ی کرد من کار  یم شوخ آرشا-

 ست یبرام مهم ن-

 ! یفول اچ د تیفیبا ک  ی تو رنگ د یو سف اهینداره، همه س یتو چشم هام رنگ یجز تو کس   یواسه من مهمه که بدون-

 نگاهم کرد  اخمو

 تنهام بذار -

 حرفمو؟  یباور کرد-

 ست یگفتم که! اصال برام مهم ن-

 باهام؟  ی االن قهر -

 ازم گرفت  روشو

 نه-

 تعجب گفتم  با

 نه! یگی بعد م ی ر یگ  یبا قهر ازم م ی نطور یروتو ا-

 !؟ یزنی الس م ی با دخترا دار  یپررو رفت -

زد به منم گفت جناب سرگرد منم مجبور شدم کارتم رو نشون بدم تا اونا دست از سرمون   ی که آرشام داشت باهاشون حرف م نیاول ا-

 از آرشام بپرس   ی اگه حرفمو باور ندار   ستمیکارا ن نیکه من اهل ا  نیبردارن و برن، دوم ا

 د یکش ق ینفس عم هی

 بخشم  یشرط م هیبه -

 ؟یچ -

 ی منو دوست دار   ِی از ک  ی بهم بگ-

 زدم بهش  لبخند

 کم نشده پس! تیلهنوز فوضو -
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 ی اصال نخواستم بگ-

 خوب کردم یرو صندل جامو

  یدستم رو م  یکه پول نیرفتم مگه ا  یعمو نم  یخونه  ادیز  گهیکردم، د یم یکال تو خوابگاه زندگ   ی که رفتم دانشگاه افسر  ن یخب من بعد از ا-

  هیترم آخرم شهاب وارد دانشگاه شد سِر  ی هاش خوب بود، تو  ی دانشگاه با تموم سخت ی تونستم با دسِت پر برم خونشون... دوره  ی گرفت و م

جرات نکرد    یفرمانده بود به جز من کس   هیخب چون طرفش پسِر   یمن طرِف شهاب رو گرفتم تا حقش نا حق نشه ول ی آدم فروش  هی وبحث 

راهور شدم چون اونجا دردسِر   یروی ... من وارد نمیترم رو با هم گذروند کیو  میشد که ما با هم آشنا شد یطور  ن یا ره،یطرِف شهاب رو بگ

...  یگرفتم جامو عوض کنم و برم تو آگاه می ! تصمستی توش ن یشرفت یپ چیحوصله سر بره! ه  دمیمدت د هی بودن کمتر بود اما بعد از  سیپل

به کارآگاه بودن داشت وبا   دیاز اون اداره شد البته اون عالقه شد ی نگذشته بود که شهاب عضو  یسال از بودنم تو اداره آگاه هیهنوز 

  ق یرف ه یمثل  کردمی م یشد البته منم سع  یدستش حل م رِ یز  رفتیم  یجنب و جوش بود که هر پرونده ا پرشروع کرد، انقدر فعال و  ی ار یدست

  یبودن ول دهید بی پرونده آس نیها قبل از ما تو ا یلی دستش! خ رِ یمزخرف اومد ز   یکه اون پرونده   نیخوب بود تا ا یکمکش کنم... همه چ 

رقِص   دئویدستم به و  یکه اتفاق  نمیرو بب میانداخته بود ییکه دوتا ییمن تا باهاش عکس ها رو داد دسِت  شیروز گوش ه یکرد  سک یشهاب باز ر 

 تو خورد!   یباله 

 کردم...  ی من داشتم سکته م یدیرقص  یتونستم ازت چشم بردارم! تو م یخورد به قلبم! نم یشالق م  هیگار با هر چرخش ان یعنی نیبب

 اومد رو لبش   طون یلبخند ش  هی

 ها کال جذابن   نیبعله بالر -

 لبخند کج بهش زدم و ادامه دادم...   ه ی منم

دونستم که خانواده شهاب چقدر پولدارن و تو چه سطح از   یقطع کردم، م عیو از دستم ناراحت بشه تا اومد سر  نهیکه بب  ن یاز ترس ا-

به نداشتنت فکر   ی از هر داشتن شتر یو ب شتریشدن ب  یکردم، باعث م یبهت فکر م یکه وقت گهید یزایچ یلیکشور قرار دارن و خ ی ثروتمند ها

 ! استیرو   هیواسه من مثل  ن یروز بتونم تو رو به عنوان نامزد داشته باشم! ا هیکردم   یکرشم نمف یصادقانه بگم، حت م کنم، اگه بخوا

 نگاهش کردم   قی تر و عم کیبردم نزد سرمو

 !؟ گهید  یبرم دنباِل دخترا  من  ی فکر کن  یتونیکه انقدر دوسش دارم! اونوقت تو چطور م  یداشتِن کس -

 ؟ ی واقعا چقدر دوسم دار  ماین-

 گرفت از سؤالش  خندم

 اندازه دوست دارم!؟   یمن ب  یماهورا چرا انقدر سخته واست که بفهم-

 م یو ساوه نر  نا یمامان ا شی پ می بمون ی پس اگه دوسم دار -



 اعتماد  نییباال پا

418 
 

 تکون دادم سرمو

 اونجا  برمتیدوست دارم م  یلینه چون خ -

 م یبر  خوادیمن دلم نم-

 م یر یوبوس هم مبا ات می کن یفردا صبح حرکت م-

 گفت  بلند

 نه!-

 عوضش  یکن یتجربه م دیجد ی زایچ کمی-

 خوام یتجربه ها نم نیمن از ا-

 بهت خوش بگذره  دمیقول م-

 رو به باال جمع کرد  لباش

 کنم  یم ی زندگ  گهیجور د ه یبار  هیباشه -

 ی مرس  -

 ....ایسِر خاک برد م یوبعد از ظهرش رفت هیبق شیپ م یرفت

 کنار قبرش نشسته بود و زل زده بود به عکسش رو سنگ... ماهورا 

سنگ   هیشد! و من داشتم به شدت به   ینم یکس  چ یکرد و اشک بود که از چشم هاش روون بود...انقدر تو خودش بود که متوجه ه ی م نگاهش

  یگشت! حداقل تا من زندم عشق منو م یمشد فراموشش کنه و دوباره بتونه به عشق فکر کنه، اون که بر ن ی کردم... کاش م یقبر حسادت م

 ... دید

کنم،صبح روِز بعد حرکت    تشی! و منم نخواستم اذومدین رونی کلمه حرف از دهنش ب هی یاز رفتن از سر خاک ماهورا تا آخر شب حت  بعد

 سمِت ساوه...  میکرد

خورد اما   یو م د یخر  ی خواست م یم  یو هر چ  دی جنب ی م نشه، تا خوِد ساوه هم دهنش داشت تیاذ ن یاز ا شتر ی گرفتم تا ب یپ ی آ ی اتوبوس و  هی

 ساوه با اخم گفت  م یدیتا رس

 پدرم در اومد عه چه وضعشه! -
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 زده نگاهش کردم  رتیح

 ماهوااا!-

 دیخند

 خوش گذشت یلیکردم خ یشوخ -

 ...دمشیکه باالخره د میمنتظرش بود ستگاه یا هیاومد دنباملون تا از شهر ببرتمون دهات... کنار  عمو

 شد  ادهیو پ ستادیا کنارمون 

 به سمت دهات... می و رفت م یو سوال و جواب سوار شد یاحوال پرس   یاز کل بعد

 دمی دِم گوش ماهورا پرس یشوخ  به

 امروز چندم ماهه؟ -

 دم یافتاد با اخم نگاهم کرد که لپش رو محکم کش شیدوزار  تا

 ! پرنسس ارم یرو در م   غتیج یعن یبگه  ی ز یباباشم نبود چ گهید

 عمو روش نشد جوابمو بده فقط بهم اخم کرد  جلو

و ماهورا از خجالت صورتش گل   نن یها جمع شده بودن اون رو بب یو کِل محل نیدهات که جلو در واسه ماهورا گوسفند زدن زم  م یدیرس

 گردنبند آورد انداخت گردِن ماهورا و گفت  ه یو ننه  میوارد خونه شد  یو رو بوس   کیو تبر  یزن  رهیدا یانداخته بود! بعد از کل

  ی تو چون دختر  بدم به  هیرو هد  نیدوست دارم ا ییبایگل پاک و ز  هیرو نداشت اما تو مثِل   هیهد ن یا اقتیاز مادرمه، عروسم ل  ی ادگار ی نیا-

 یمن مثل دختِر خودم ی ندارم و تو برا

 با ذوق ننه رو بغل کرد  ماهورا 

 خوب ازش مواظبت کنم  یلیخ دمیقول م  تون یواقعا ممنونم از هد-

 سرپا شده کم یمن باش که با عشق تو   یمای تو فقط مواظب ن-

 ن ییرو انداخت پا سرش

 بله چشم -

 خشک بار آورد   کم یو  وهیو م ییو محمد برامون چا می داخل خونه نشست م یرفت
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 به محمد گفتم  رو 

 م؟ ی با ما بر  یایم  یرفت  نجا یاز ا-

 شم ی آخه مزاحمتون م-

 گذره ی خوش م ی لیخ ز،ی تهران هم خلوت هم هواش تم دایحال و هوات عوض بشه ع کمی مینه بر -

 باشه ممنون -

 آماده باش گهیپس واسه دو روز د-

 چشم -

 د یازش پرس  ماهورا 

 م یگذرون یو خوش م میر یتهران م یهمه جا رونی ب میر یبا هم م  ی تهران کل یایب-

 یمهربون یلیممنون شما خ -

 که ماهورا زد رو بازم  دیخندم ترک  هویمن  که

 !گهیمهربونم د-

 ماه نشده ازم پسش گرفت  هیبار بهم پول قرض داد آبرو شرف منو برد! سر  هیمحمد -

 نباشه گفت  عیکه ضا نیواسه ا ماهورا 

 !گهیخب خودش حقوق گرفته بود پول داشت د-

 گفت  می سرش رو تکون داد و از اتاق فرار کرد تا ما رو به دعوا ننداخته، تا تنها شد محمد 

 منه که از پس اندازم بخاطر تو استفاده کردم!  ری!؟ اصال تقص یگی م ی نطور یبدجنس چرا ا-

 دمیخند

 بهم!  یداده بود یاز وجودت رو کنده بود  کهیت هیانگار -

 م یو دوباره با هم نشست  میبا قهر ازم گرفت و با وارد شدن عمو و ننه به احترامشون بلند شد روشو

 عمو و زن عمو کجان؟ -
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 خواهرش یرفتن خونه   ی چند روز -

 من احترام بود. ی  فهی رفتن، اما چه کنم وظ  نجایمنو ماهورا از ا  دنیواسه ند  مدونستی که م من

 دم یاما ماهورا لب نزد! ازش پرس  می گوسفند رو کباب کردن تا بخور  گریو ج دل

 چرا!؟-

 دِم گوشم گفت  نی غمگ یلیخ

 رو بخورم!؟  گرشیکرد! االن چطور دل و ج ی با چشم هاش داشت نگاهم م شیچند ساعت پ-

 ...  یحرفش خندم گرفته بود! چقدر حساس و احساس   از

 بهش اصرار نکردن گهیو د ه یکه مشکل خانم چ دنی زد و باالخره همه فهم ی کرد ُعق م ی اصرار م ادیهم بهش ز   یک  هر

 ... میداخل باغ قدم بزن یدادم با ماهورا و محمد کم هیرفتن رو از سرم انداختم و ترج  رونیبود فکر ب ی کیهوا رو به تار  گهید چون 

 رو جمع کنه...   اطیتا به عمو کمک کنم ح نیی پا رفتم

 برگشتم متوجه ماهورا شدم که زل زده بود به آسموِن پر ستاره...  یوقت

 ستادم یا کنارش 

 آسمون   دِن یواسه د هیبود اما االن زماِن خوب ی قبل هوا ابر  ی سر -

 ده یبهم م  یب یحِس عج هی! کنه یمو آروم م بودم! آد دهیرو ند  یآسمون ن یوقت بود همچ یلیخ-

 زدم!  یبود که با آسمون حرف م دیشد میی وقت ها انقدر احساس تنها یکردم بعض  یم  یزندگ   نجایکه ا یمن اون زمان-

 از آسمون کند و بهم نگاه کرد  چشم

 ؟ یگفت  یبهش م یچ -

 دم ینداشته باشم، و االن به آرزوم رس ییحس تنها  گهیخواستم که د یم-

 لبخند زد... منم لبخند نشست رو لبم  هی بهم

 ! یبودن و نبودن تو بس  دیکه با م یزندگ یتموِم آدما  یبه اندازه -

 گفت   نیغمگ
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 بدم!  یالک ِد ینگم و دلت رو نشکنم اما دوستم ندارم بهت ام خوامیم  ست،یتو ن هی منو ببخش اما احساِس من شب ماین-

 من لحظه به لحظه با ارزشه، نه ماه و سال...   رم،واسهیم ینگران نباش هر موقع منو نخوا -

 !؟یپروا حرف دلت رو بزن یانقدر ب یتونی چطور م-

 دوست ندارم بهت دروغ بگم -

 استرس شد صداش  پر

 منم دوست ندارم بهت دروغ بگم!  -

 دست گذاشت رو چشم هاش و با بغض گفت  هوی

 بهت دروغ بگم دوستت دارم  تونمیکه نم دیدوستت داشته باشم، ببخش تونمیکه نم دی ببخش ه، یبرام همه چ ایمنو ببخش که هنوز برد ماین-

 نگاهش کردم قیچشم هاش برداشتم و عم  ی هاش رو از رو  دست

   یمن باش   ی من هستم برا ی کنم، قول بده تا وقت ی زت درخواست ما  گهیبار د کی-

 ! هیآخرش چ یدونیم  یوقت دهیچه فا-

فقط   رم،یدردسر م یآروُم ب  می اگه نخواست م،ی نامزد باش یبذار مثل دو تا آدم معمول ار یاز دوست نداشتن ن یاسم  م ینباشه تا نامزد تیتو کار -

   ستیمهم ن نده یآ میرو با هم بگذرون  یخوب یبذار روزا

 لبخند زد   بهم

 باشه   ی خوای م ی نطور یاگه تو ا-

 کردن...    نمینفس هام تلنبار شدن و سنگ یکه سال هاست رو  ییخواست باهاش حرف بزنم... حرف ها یم دلم

 کردم به آسمون...   نگاه

حس کنن تا کمتر بفهمم و   یدمو بکشن! منو بکردن حِس تو وجو  ی! همه تالش مرهیگ ی کنه! مرد که بهانه نم  ی نم هیمرد که گر   گفتنیهمه م-

  شتریب  شهیخودش باعث م ن یچون ا ی کدومشون انتظار نداشته باش  چ یاز ه دی، با نیآدما چطور   دمیفهم گهید یسن هیدرک کنم! اما من تو 

کردم و شکستم... اما آخِر   هیگر  ییزخم هام رو بستم... تنها  ییکس! تنها چیگرفته بودم خودم باشم تنها بدوِن ه  می .تصمیکن ییاحساس تنها

 خودمو کامل تر کنم.   یی... تا تونستم تنهادمی...جنگدمیهمشون تنها از جام پا شدم.جنگ

 خوبه   یلی خ نیا-
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رو ندارم جز تکراِر بودن با تو، دوست   یچیحوصله ه گهیبر اومدم اما االن د ییها تنها  ی! من از پِس سختکنهیآدمو فرسوده م دنیآره اما جنگ-

تا! دوست  3دو تا...  ی تو بسته بشه! دوست دارم تو بش  ی شب چشم هام تو چشم ها  نم،یتو رو بب شمی ! صبح پا میدارم هر روز تو تکرار بش 

 باشه تو!   یهمه چ  مدار 

 حرف با بغض نگاه کرد تو چشم هام...   یب

 مطمئن باش   نو یا ی در قباِل احساِس من ندار  ی تیمسئول چ یکنار! تو ه م یاگه بگذار  شم ی احت نمنگاهم نکن، من از دست تو نار  یاونطور -

 گفتم   اقیکرد که با اشت یحرف تو سکوت نگاهم م  یب بازم

 زدِن ستاره ها؟    دیتر واسه د کیباالتر و تار  ی جا هی میبر -

 با ذوق گفت   اونم

 خوبه   یلیآره خ -

 که پاتوق خودم بود...  ی تپه ا یو بردمش باال  نییپا میرو گرفتم و از پله ها اومد دستش

 ماهورا سفت به بازوم بچسبه...   شدیگرگ ها باعث م  یاون جا نبود و صدا  ی ز یمهتاب چ  ییروشنا جز

 گفتم    طنتیش با

 بخورنت   ان یب گمیم ی کن تمیاذ-

   دیتر بهم چسب  سفت

   ستی جالب ن شمیشوخ  یحت-

 و نشوندمش وسط پاهام و دست هام رو دوِر شونه هاش قفل کردم...  دمشیکش نه، یکه اون بخواد کنارم بش   نیو قبل از ا م ینشست

 جات بهتره   نجا یا-

 نگاهم کرد   طنتیش با

   ا یهست ی وگرنه شناگر ماهر  ین یب یتو آب نم ماین-

   دمیگونش رو بوس آروم

   مییچه اژدها نیبده بب  دون یشما م-

 بوسش کردم..  گهید یکیشد که من از فرصت استفاده کردم و   شتریب خندش
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پم سایهست  ی عجب آدم سو استفاده گر -
ُ
 شد!    دهیی! ل

 من که لذت بردم!  -

 ...  دمشیآخر رو زدمو محکم بوس  ری بار ت ن یصورت جمع شده نگاهم کرد که ا با

   دیزد و از جاش پر  پسم

 !؟  یکن گهید یکارا  ای یستاره نشونم بد میآورد-

 تر شد   قیعم  لبخندم

 کنه و صاحبش به شدت عالقه داره به دوستش نشونش بده ...!  یکار م کو یکه تو خونه النچ ست یداستاِن اون طوط-

 و پشتش رو کرد بهم...   دیخند

 پسِر تنها!   ه ی ِی زندگ   یمدت شده بود همه   هیکه   یهمون سنگ ها و وسط اون همه ستاره ُزل زدم به کس  یرو   دمیکش دراز

 ماهورا بود...  می کرد اما من همه دل خوش  یدرک نم نویرو نداشتم! اون ا  یکس    چیجز ماهورا ه من

 سمتم و گفت   دیچرخ

 خواد باله برقصم!   یدلم م-

   یخواد که تو باله برقص  یدلم م شتریب یلی من خ-

روشنش شروع کرد   ِی رنگش و شلوار ل  یشمی راهنی کرد و شال و مانتوش رو داد به من و با همون پ یقو رو پل ی  اچهیآهنگ در  ش یداخِل گوش از

 ... دن ی... پر دنی... رقص دنیبه چرخ

 کنم!   ی جا نشستم و دارم بهش نگاه م ن یبود که من ا یباور نکردن ن یکردم! ا ینم باور 

 کرد...  یرو تکرار م یقشنگ یلیکرد و با پاهاش حرکات خ ی حرکت م ن ییهاش به سمت باال و پا دست

   ستاد یپاش، از حرکت ا یکیاز پاهاش خم شده کنار اون  ی کیآهنگ تموم شد اون هم وسِط حرکِت رقص که دست هاش رو به باال بود و  تا

 گفت    طنتیعشق براش دست زدم و اومد با ش با

 نرفته   ادتیکن تو خاطره هات تا  رهیذخ نویا-

 جام بلند شدم قدم برداشتم سمتش   از
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 فعال که خودت رو دارم  -

 ستادمیرفت که ا یدنده عقب داشت م اونم

 نرو   ی خطرناکه اونطور -

 که!   ی تو خطرناک تر -

 خطرناِک جذابم   هیمن -

 نشست شیقبل یو رفت جا  دیخند

   ؟ینبود ی دختر  چیتا االن واقعا با ه ما؟ین-

 نه -

 تورت نکرده باشه!   ی دختر  چیکه تا االن ه شهی چطور م ی!؟ تو انقدر خوبشهیمگه م -

 نشستم   کنارش 

 تر از تو هستن چشم انداخت!   نیی که پا گهید ی به دخترا شهیمثِل تو رو گرفته  باشه چطور م  یکیچشمم  یخب وقت-

 ها    یُمخ منو بزن یتونیها نم یچرب زبون نیبا ا-

با تو   نجا یبه ا  دمی! شاشدیاومد داستان عوض م  یدختر سر تر از تو به چشمم م هیاگه  دیصداقت! شا  گمیاما من م یتو فکر کن چرب زبون-

 که انقدر برات جون بدم!  دم یرس ینم

 اعتراف کنم؟    ی ز یچ ه یخب منم به -

 جمع شدش   ی کردم به لبا نگاه

 بگو  -

 ی بودن از همه بهتر بود که خواستگارم ییتو هم تو تموم پسرا-

 بوده جز تو   دهیمرحله نرس  نیکدوم رابطه ام به ا  چینه خب برخوردهات هم بهتر بود، با ه-

   یمرس  -

   د یعقب که پرس دمیکش سرمو
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 دوست دارم؟   شتریدورم ب یها رو از زنده  ایبرد یکه هنوز مرده   نیاز ا  ؟یاز چ   یمرس  -

 دربارش حرف نزن   ال یخیب-

 مزخرف...    یها ت یواقع  نیکرد جز انکار کردِن ا  شهی ... چه منمون یشد ب  سکوت

مدرن امروز بودم، چون همه جا    یای...! ممنوِن دنابون یقشنگ بودن! باهاش رفتم رودخونه و کوه و دشت و ب یلی خ میکه ساوه بود ی روز  دو

که   ی ز یبود چ هیپا یلی و خ دادیحرف هام گوش م یم از دست نرفت! ماهورا به همه لحظه ه هی ی ازش عکس گرفتم... انقدر خوش گذشت حت

تشنه   یعنی! طون یباحال و ش هیشناختم، پا یو بهتر داشتم م شتر یمن ماهورا رو ب  ،یتو سفر بشناس   دیآدمو با گنیاصال ازش انتظار نداشتم! م

 آوردتم!    یبردتم و تشنه م یم

انگشتر    هیماهورا هم  ی ما و برا دنید یرفت، زن عمو بدوِن گفتن به عمو اومده بود برا  یماهورا م یرفت و قربون صدقه    یچپ و راست م ننه

 داد و زود رفت...   هیبهمون هد یو خوش بخت ی سالمت ی خوشحال ،آرزو  یآورده بود و کل

 تهران...   ادیساک بست تا باهامون ب هیهم محمد هم  ی رفتن

 و پولشم انداخت گردِن منو محمد بنده خدا!   دی لشکر هله هوله خر  هی ی سوار شدن تو اتوبوس ماهورا منو کشوند برد دِم دکه و اندازه  موقع

 کنه!   یکار داره بهش کمک م نیکرد با ا یفکر م  نیپولدارن بخاطِر هم  نایچقدر ا  دونستی هنوز نم محمد 

 !  نهیجلوش رو بب  دادنیها اجازه نم یخوراک  ک یخورد چون پالست یها م  وارهیها به دموقع سوار شدن و باال رفتن از پله  ماهورا 

ِر به    یکه ه یزن  رِ یپ هی ِش یبخوابم رو نشونده بودن پ کمی خوامی نوا رو که از دهنم در اومد م یو منه ب دنیخوِد تهران با محمد خوردن و خند تا

 راننده و مسافرا صلوات !  یکرد واسه سالمت  ی ِر اعالم م

 باهاش باشم...    شتری ب کمیو  نم یگذاشت بخوابم و نه تونستم کناِر ماهورا بش  نه

 خوابم برد... آخر

 بشم   دار ی محمد باعث شد ب ی صدا

   م یدیداداش رس-

 ...  میشد ادهیجام بلند شدم و ساک ها رو برداشتم و پ از

 اومد کنارم و گفت   ماهورا 

 بمونم!   دیمن امشب تو خونه ام تنها با نومدین نایمامان ا -

   یدوست ندارم تنها بمون-



 اعتماد  نییباال پا

427 
 

    می استراحت کن کمی من  یخونه  م یپس با محمد بر -

 باشه  -

 ماهورا...   یخونه   میو رفت  م یآژانس گرفت هی

 ... الیخ یکه! ب شدنینفر جا نم 3من اما اونجا  یخونه   میخواست بگم بر  یم دلم

  نیا  دیفهم  ی... محمد وقتمیبلند گفت و وارد خونه شد که ما به زحمت خنده هامون رو جمع کرد اهللی هیماهورا محمد   یخونه  م یدیرس تا

خوش گذشت مخصوصا آخر شبش که   یلی ماهورا خ یطور پشم هاش فر خورد رفت باال! اون شب هم خونه  نی خونه ماِل خوِد ماهوراست هم 

 ... می دیخواب تاقا هیمنو ماهورا تو 

 ...  ارمیب رشیتنها گ ینطور یهم  نجا یو ا انیخانوادش ن یماه کی  هیراه ها بسته بشه  کاش

 رو برداشتم و ماهورا رو بردم خونشون...   نی خودم و بعد ماش یبعد خانوادش از مشهد اومدن و من اول رفتم محمد رو گذاشتم خونه  روز

 من بود؟    یسقف خونه  رِ یجاش ز  شد یم  یبذارمش و برم! چ   نجایخواست ا یدلم نم یسخت بود حت یلی گرفتن ازش خ فاصله

 ... نمیماهورا رو بب تونستم ی م شتریخوب بود چون ب نیو ا رانیا انیکانادا هم کنسل شده بود چون قرار شد خانواده عمش ب مسافرت

 بم یخودمو گذاشتم تو ج یساده   ِی پول کردم و گوش  رو پرِ   بشیو ج ختم یبراش ر  م یتو گوش یابیر یمحمد و چند تا برنامه مس ِش یپ برگشتم

 رو شونش زدم

 م یگوش ایزنگ بزن به دفترم و   ایاومد  شیبرو و بگرد و اگه مشکل برات پ ی هرجا خواست-

 دستت درد نکنه ممنون -

 خوش بگذره بهتا  خوادیدلم م-

 دیخند

 رون یبا شما و زن داداش برم ب خوادیدلم م-

 رونی ب می شبا با هم بر  کنمیاما چشم جور م  ِی زن داداشت که فرار -

 صدام زد   دیبا ترد محمد 

 داداش؟ -

 جان؟ -
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 سوال بپرسم؟  هی شه یم-

 آره -

 ده؟یزن داداش خونه ات رو د-

 لبخند زدم  کج

 ! شهیم  دی که کال ازم نا ام نه یبب نجارو ینه داداش ا-

 شد  شتریب خندم

 همون رخشم بسه براش -

 ه خودش؟ دار  نی ماش-

 ام ِو دارن و باباشون هم پورشه   یداره داداش هاش بنز و ب 206خودش -

 کرد   یباز نگاهم م دهن

 داره؟   206چرا پس زن داداش-

 آوردم جوابش رو دادم  یجور که جورابمو از پام در م همون 

 دستش جواب داده  رِ یخوب ز 206ِ نی! فعال که ادهیم لیبهش جنازه تحو  یدیم  نی انقدر که دست فرمونش گنده! ماش-

 شد  ی خوش به حالت کاش منم زنم انقدر پولدار م-

 با همون لبخند خشک شده نگاهش کردم  تلخ

 شه یبهتر م  یزندگ   ینطور یتر، ا نییپا کم یحداقل  ا یاندازه خودش باشه  ای دیآدم زنش با  ست،ی نه داداش خوب ن-

 ؟ یانتخاب کرد  ی دختر  ن یخب تو چرا همچ-

 کردم...  نگاهش

 ی ر یگ ی جوابت رو م یدی عشق رو فهم  ی روز معن ه یاگه -

 ازِ ی ! همش رفع نهیبابا عشق چ یا-

 رو شونش   زدم
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 سالت بشه بعد   18بذار حاال -

 و منم سرمو تکون دادم... دیخند

 شام دعوت کرد... ی سه روز بعد ماهورا گفت که عمه اش اومد ومنو محمد رو هم برا دو

 بود دارید نیباالخره اول  میایتا کامال خوب به نظر ب میدی موهامون رو سشوار کش م یدست لباِس خوب گرفتم و با هم رفت  ه یمحمد  ی برا اول 

 داده بود جذاب و خفن شده بودم.   هیکه مادر زن بهم هد یرو به اون رو شده بود منم که با اون کت شلوار خوشگل ن یکه از ا محمد 

 رو ببرم داخل...  نی رو بزنه ماش  نگیدر پارک میدیماهورا هماهنگ کرده بودم رس با

 کرد  ینگاه م  نگیداخِل پارک ی پارک شده  یها  نیمات داشت به ماش  نطور یتا کامال در باز بشه که محمد هم ستادمیا  نگیدر پارک جلو

 خانوادس  هیهمش ماِل  نایا-

 ی نخور   ادیکن ز  یباکالس رفتار کن و سع  یلی ها خ  ی د آبرومو نبر مم یه-

 دهنش رو قورت داد  آب

 چشم -

 گرفت و رفت!  یسلف هی اول   یباباهه که محمد همون لحظه  یکردم کنار پورشه   پارک

عکس  هیباز وسوسه شد و  وارشیاون زرق و برق در و د  دنیخنده رفتم سمِت آسانسور و طبقه اول رو زدم... سوار آسانسور که شد با د با

 مثِل من دل نده به گنده تر از خودش...  دوارمیمن بود فقط ام  هیشب یلیخودم افتادم... کال محمد خ یقبلنا ادیانداخت!  گهید

 باشه!  ختهیکال کرک و پرش ر   گهیدر آسانسور داخل سالن باز شد محمد خشکش زد! فکر کنم برگرده دهات د تا

 ... یبه احوال پرس  میو با افراِد داخل سالن شروع کرد می سالن شد وارد

مو قشنگ   یلیدختر خ  هیدرن! خواهر و برا نا یفاصله بود! انگار نه انگار که ا یلیمهربون و خوش روش خ   یخشِک ماهورا تا عمه  یبابا از

خوب  ادیز  یسال رو داشته باشه ول 15 خوردیشونه هاش و خوشگل ترش کرده بود. حدودا م  یموهاش پر شده بود رو   ی داشتن که فرفر 

 ...بزنهحرف  ی فارس  تونستینم

بوده اما   ی ازدواج اجبار   نیا گفته بود ابار هم نگاهش از رو من رد نشد! ماهور  ک ی ی هم کناِر نامزد محجبه و خندونش نشسته بود و حت شهاب

کند و پدِر   ی پوست م وهیشهاب م ی چون دختره با عشق برا شه،یخوب و با وقاِر، کم کم رابطشون بهتر م   یلی خانومش خ کنمیاحساس م

 اومد!   ی بهش نم یدوم ییگفت عروس گلم، عروس خوشگلم!! خدا یو م دیکش  ی رو م ش ناز  یماهورا ه

 نشسته بود باعث شد حواسم پرت بشه   م یآرشام دِم گوشم که رو مبل کنار  ی صدا
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 دهِن همه باز بمونه   ارمی خانمم رو م-

 صد در صد  -

 رنگ همه هوش و حواسمو برده بود...  یا   روزهی ف یدر آخر ماهورا خانِم خوشگِل من که با اون لباس ها و

 .  ..ریآرشاو   ایمگه با آرشام و  زدیکه کال حرف نم محمد 

 نباشه   عیوقت ضا هیتا  خوردیهم نم یچیه

 ...  بارهیهنر م هیداره... از هر انگشتش  ی! عروسم چه دست پختدهیچ ی ز یو باباش شروع کرد...عروسم چه م  می شام دور هم نشست زی م سر

 نگن...   ی ز یو چ  ننیصدا بش یگوشه ب هی دیکس باشن با یخوانشون اما اگه مثِل من ب ی... آدما تا پول دارن قدرت دارن همه میهع 

 خونه...  م یمنو محمد برگشت یاز مهمون بعد

 کردم...  یخودم رو دوره م یکردم و فکرها ی... منم تو سکوت نگاهش مزدیبود حرف م  دهیکه د  ییزایاز چ  یه محمد 

 ... دادی کفاف خرج ماهورارو نم یداشته باشم حقوق سرگرد گهیدرآمِد د هی دیبا

   دادیساعته جواب م  12 یمن فقط نگهبان ِط یبا شرا دمیرس جهی نت  نیاون روز شروع کردم دنباِل کار گشتن... آخر به ا یفردا  از

 صبح!   7شب تا  7کردم...  دایخوب پ یجا هی

 شغل بهم...   نیدادن ا یازم استقبال کرد ازم برا  شتر یب سمیگفتم پل یوقت

 روز قبل   هیشغل رو هم داشته باشم اما  نیا  دیجد یماهورا نگفتم که قراره از هفته  به

 شروع کارم محمد رو فرستادم رفت شهرستان...   از

  ی ها ینباشم، خب باالخره اونم خوش گذرون دش یع یها یبهش زنگ نزنم تا مزاحِم خوش گذرون ادیکردم ز  یم یمنم سع  زدیبهم زنگ نم ماهورا 

 شت  خودش رو دا

 کردم...  یپلک رو هم نذاشتم! شب دوم... سوم... کم کم داشتم عادت م  یلحظه ا   یحت یشِب نگهبان ن یاول

 و اون هم قبول کرد   رونی شد و صبح به ماهورا زنگ زدم که باهاش برم ب جمعه

 پسنده...   ی م شتریاون ب دونستم یکه م ییاهاببرمش... ج ی بهتر  ی جاها تونستم یشده بود و م  شتری روزانه بود پوِل تو دستم ب یحقوق نگهبان چون 

 اومد   یکه پر از عشق و آرامش به نظر م  یا هیزاو  هیبود!  گهید هیزاو  هیبرام از  ا یکه بودم انگار دن کنارش 
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 کردِن درآمدم...   شتر ی ب یخوب بود و من با تموم توان در حاِل تالش بودم برا یچ  همه

  یوقت ها بخاطر احساس من کوتاه م شترِ ی من چقدر دوسش دارم ب دونستیباهام خوب نبود اما رفتارش بدم نبود! چون م ادیهم ز  ماهورا 

 اومد...  

 

   ماهورا 

 

 بود   یگرفت و من رو مبل نشسته بودم و سرم تو گوش  ی بابا و آرشام داشت باال م ی ها صحبت 

 !؟  ی بر  یول کن یخوایماه م 1چه خبره -بابا

 !  گهید  دمیرو انجام م  ه یشرکت تو ترک  ین دارم اونور کاراخب پدِر م-

 رو بگو؟   نی ا ی بر  ی خوایم یاصال واسه چ -

 انجام بدم    دیدارم با ییکارا هی-

   ؟یکن یم  ی دار  یآرشام باز چه غلط-

   یچیبابا ه یچیه-

  رمی بگ تون یکی یکنم دخترش رو برا  ی بهتر م ر یدارم رابطه ام رو با وز -

 و اخمو گفت   دیمثِل بمب ترک   آرشام

   ن؟یر یبگ یچ  نیبچتون رو بد یخوا ی حاال م ست؟یبس ن ن یچرم رو گرفت ی حق انحصار  م؟ی نیبب  ویک دیبا ی ر یشما واسمون زن بگ میبابا ما نخوا-

 وصلت کرده!   یخانواده ا ن یاز خداشم باشه که با همچ دی! شهاب بایخوب  نیمطهره به ا ؟یگی چرا چرت م-

 از خداتونه   شتریشما ب ستین اون از خداش ننه پدر جا-

 نکنه !   دایپ خی روشو گرفت و تند رفت سمت آسانسور تا بحث با بابا ب  آرشام

 شروع کرد با خودش حرف زدن    یبا کالفگ بابا

  اقتش یاما ل نایخوب ا یبندشون کنم جاها کشمی! من دارم خودمو مادیدر م  ی ز یچ  یکدومشون عقل ندارن! فکر کردن از عشق و عاشق چیه-

 رو ندارن!  
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 اومد سمتش   مامان 

 بهشون؟ بذار خودشون انتخاب کنن   یکن یچرا اجبار م-

 !هی بگم دامادم ک شهیمثِل دخترت! روم نم شهیخودشون انتخاب کنن که م-

 هام رفت تو هم و از جام بلند شدم    اخم

 فقط پول نداره؟   ما یکه ن نهیبابا مشکل تو ا-

 داره که پول داشته باشه!؟  یچ  ماین-

 جوابش رو دادم   یعصب

سنجش آدما پول و مقام   ار یکه مع دیدون ینم نویاما شما هنوز ا کنه یسکوت م شه یشما هم  ی ها ر یتحق  ی فهم داره شعور داره که جلو  ماین-

 !  ستین

 ماهورا!  -

 صورتم...   یسالن رو ترک کنم برم تو اتاقم و متکا رو بذارم رو  دیببخش  هیشماتتگر مامان باعث شد با  ی صدا

 از بچه هارم مجبور به ازدواج کنه!   گهید یکیخواست  یبس نبود حاال م مطهره

 !؟ عه سادمیبابا وا یتو رو  ما یبخاطر ن یمن واسه چ  حاال

 تو گوشم... دیچی خواب آلودش پ ی رو برداشتم و بهش زنگ زدم که صدا میگوش

 بله-

 تنبل االن مگه وقت خوابه!؟-

 دم یشب درست نخواب-

 ؟ یکرد ی چرا؟به من فکر م-

 کندم ینه داشتم واسه تو جون م-

 کار گفتم  طلب

 سادمیبابام وا ی رو  ی منم واسه خاطِر تو تو -
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 ؟یزنگ زد   یکار داشت ،یلطف کرد-

 نه فقط خواستم بهت بگم بخاطرت دعوا کردم -

 خندش خورد به گوشم  ی صدا

 پولش رو بدم؟ ی خب؟ نکنه منتظر -

 کم بشه  میاعصاب خورد ی نه حداقل امشب ببرم شهر باز -

 ببرمت  ییجا تونمی شبا نم-

 شبا لولو هست؟  هیچ-

 برمت  ی دنبالت هرجا دلت بخواد م ام یم 4فردا ساعت -

 خوام ی نه من االن م-

 رو ندارم!  طشیقربونت برم االن شرا-

 گفتم  یبداخالق با

 عاشقانت ی حرف ها هیهمش الک-

 رو قطع کردم و چشم هام رو بستم...   یگوش 

 رو دلم!  ختنیر یم  دیکرد انگار اس   یردم م  ایکرد  یم یمحل   ینداشتم اما بهم ب دوسش

 بهش فکر نکنم  ادیبهتر ز  ال یخیب

 ... رونیکه باهاش برم ب  ترای زدم به م  زنگ

بخرمش،    مای خفن! دلم خواست واسه ن یل ی خ یساعِت مردونه  هیداخِل پاساژ، چشمم افتاد به  دیت و گذار و خر گش  از چند ساعت  بعد

 نتش یتو دستش بب یبود و دوست نداشتم کس   کی ساعت داخل دستش ف

 ... دمشیباال به نظرم اومد اما خر  کم یتومن بود  10 متشیق

مادر   زِ ی چ هی تی شدم! بهتر بگم جذاب یکرد که از دستش ناراحت نم  یرفتار م یجور  ه یکردناش بازم آخر  تیبود با تموم اذ ی دوست داشتن ماین

بخاطرش   دیخوردنش! خوبه دوسش ندارم وگرنه با یکه داشتن سرپا سرپا م دمیچند تا از دوست هام رو به چشم د ی بشر! حت نیبود تو ا یزاد

 رو دوست نداشتم! ت یوضع نیچون اصال ا زدمیدوست هام رو م  مه ه ِد یق
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 باله فردا سرحال باشم... ی تا واسه کالس ها دمیوقت برگشتم خونه و زود خواب آخر

 شهاب از بچه ها فاصله گرفتم  یشماره   دِن یزنگ خورد و با د  می بعد وسط کالس گوش روز

 سالم جانم داداش؟ -

 وسط کالست بهت زنگ زدم  دیسالم ماهورا جان ببخش -

 سرت یفدا-

 اومده   شیپ یمشکل هی راستش -

 !!؟شدهیچ-

 سوال داشتم   هی ست ین یبزرگ  ادیز  ز ینترس چ-

 ! یبگو جون به لبم کرد-

 ! دهیمطهره رو ناراحت کردم االن جواب تماس هام رو نم-

 ؟ یناراحتش کرد یچطور -

احساس    هیچون  می اشتباهات بهتره تموم کن دِن یواسه فهم هی فرصت یکه اون انتخاب خودم نبوده، اونم گفت دوران نامزد دیاز دهنم پر  هوی-

 ! کنهیرو سرپا نم  یطرفه زندگ  هی

 اون دوستت داره؟ -

کارم از   یاسترس ها  یه و هم  زنهیهم بهم لبخند م  شه یهنرمنده! هم  یلیخوبه! خ یلیاخالقش خ  یعنی ام یآره منم دارم کم کم باهاش کنار م-

 !رهیم ادمی

 کشتت!  یم  دیرو به هم بزن  ینامزد د یخوای و م یبنده خدا، بابا بفهمه ناراحتش کرد-

 ارم؟ یراهکار بده از دلش در ب ه یتوروخدا -

 واسه ازدواج؟   شیخوای تو واقعا م-

 کهی من نزد  یارهایکنم به مع یقبال دودل بودم اما االن احساس م-

 بخر ببر براش ینیر یجعبه بزرگ کاکائو و ش هیطال با   کهیت ه یدسته گل و  هیفرصت برو  ن یپس تو اول-

 بزرگ باشه؟  دیچقدر با ی نیر یجعبه ش-
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 دمیخند

 بشه  یکه اون متوجه گه خوردنت به اندازه کاف ی اندازه ا-

 دیخند

 دم یفهم یاوک -

 داره!   یمزخرف  ی  قهیافتاد شهاب کال سل ادمی

 عد از کالس خودم برم برات بخرم؟ ب یخوایم-

 ستم یوارد ن ادیچون من ز  شمیکه ممنونت م  یکارو بکن نیا-

 کنم  یبرات آماده م خرمشون یمن م  زمیباشه عز -

 شم یمزاحمت نم نیاز ا  شتری ممنون ب-

 یبا-

 بهم زنگ زد و جواب دادم ما یشهاب که ن یگرفتم برم دنبال کارا  می رو قطع کردم و بعد از اتماِم کالس هام تصم  یگوش 

 بله؟-

 کالست تموم شد؟  نیسالم خانوِم بالر -

 آره -

 دنبالت؟ امیب-

 نه کار دارم -

 ؟یچ -

 دهیتا بابا نفهم ارهی بخرم ببره از دلش در ب لیوسا کمیشهاب مطهره رو ناراحت کرده گفت براش -

 ؟ یخوا ی کمک م-

 گذره  یخوش م شتر یکردم، باهاش ب مکث

 بالت؟ دن امیب ییآره کجا-
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 اونجا  ا یبلوار کشاورز ب امیم-

 اونجام   گهیساعت د  میباشه ن-

 رو عوض کردم سمتش... ری رو قطع کردم و مس  یگوش 

 تا نشونم نده! چوند یپ یجور م هیبودم! هر بار هم  دهیاما هنوز خونش رو ند میماِه ما نامزد 1 ِک ینزد االن

 و نگه داشتم و بوق زدم براش...  دمشیبلوار د یداخل بلوار کشاورز و وسط ها دمیرس

 و سوار شد و راه افتادم... اومد

 ی سالم خسته نباش -

 ! یبلندم کن ی خوا یکرد م یفکر م  دونستی نم یکی ی بوق زد  یجور  هیسالم پرنسس خانم؟ -

 گرفت از حرفش و نگاه کردم به جلو تا حواسم پرت نشه  خندم

 کرده؟  کار ی حاال شهاب چ-

 که من تو رو خودم انتخاب نکردم  دهیاز دهنش پر -

 خب راستش رو گفته! -

 !دهی که صداقت جواب نم شهی هم-

 دوستت دارم؟  یگفت   یهم شده م ی وقتا الک یو بعض  یکرد یم ی رویقانون پ نیکاش تو هم از ا-

 !گمیکه دوسشون دارم دروغ نم ییبه آدم هامن  ر ینخ-

 هاش گرد شد  چشم

 ؟ ی دوسم دار  یعنی-

 نه-

 ؟ یگی پس چرا بهم دروغ نم-

 !گفتم اصال   یچ 

 م ی کن دیخر  میبر  ال یخیب-
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 م؟ ی بخر  یاول چ -

 دسِت گل  هیتا بندازه تو گوشش و  کیگوشواره تا شهاب مجبور بشه بره نزد جفت هیجعبه کاکائو و شکالت و  هی-

 که بچسبن به هم!؟   ی ! گوشواره بخر یدونیچه قدر تو م-

 کنم خودش ببنده همون جا رو بوس کنه  یم  دیآره به شهاب حتما تاک-

 دم یکه منم خند دیخند

 ارزه  یبوسه م هیباشه برات گوشواره بخرم به  ادمی-

 نشست نگاهش کردم... ی بودم ناخودآگاه رو لبم م لبخند که هر موقع باهاش  هیشد و  زیر   یچشم ها با

 کارا!  نیواسه ا ی تو که خالق تر -

 ! پررو! یرو چطور از رو صورتم برداشت  تینرفته که سهم بستن ادمیهنوزم -

 ی حِق منو نخور  ی کردم تا تو باش  ی خوب کار -

 داخِل مغازه...  میرفت یینگه داشتم و دوتا ی فروش  ینیر یش  کنار

 کنم...  دیکه خودم دوست داشتم رو برداشتم بعد رفتم واسه مطهره خانوم خر  ییزای چ اول 

   ر یالزمه بگ یانتقال وجه اومد! و پشت بندش شهاب زنگ زد و گفت که هر چ  امیخواستم کارت بکشم پ تا

  یو کل میو خورد دمیهم خر  تزای شهاب واسه خودمون پ یپولشون رو بده تازه از پوال  ما یو نذاشتم ن دمیخودمم از پوِل شهاب کش یدهایخر 

 ... میدیخند مایسِر خاطرات خنده دار شهاب و ن

  یبود که باهاش خوش م شیمی صم قی گفت شهاب تنها رف ما ین ی قشنگ! و وقت یرابطه  نیآخرش دلم گرفت...آخه من گند زده بودم به ا  اما

 حالم بد شد...  شتریگذشت ب

االن    می دنباِل بهانه بود با هم باش یچرا؟جواب نداد! آخه اون ه دمی کرد و رفت! هر چقدر پرس یخداحافظ مایشب شد که ن 7 ی کاینزد ساعت

 سرش گرمه؟  گهیجا د هی!؟! نکنه چونهی پ یچرا منو داره م

 ... الیخیب

 ...دادیانجام م  دیکه با  ییکردم به کارها دیها رو دادم بهش و تاک  ه یشهاب تو خونش قرار گذاشتم و هد با

 ...یکردم بره واسه دست بوس    شیو راه دمی دست لباس خوشگل براش انتخاب کردم و موهاش رو خودم سشوار کش هی
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  ی و حتکه مطهره اصال خوشگل نبود  نیشد! با ا یکنم شهاب داشت بهش عالقمند م یکه اجبار بود اما احساس م  نیبا ااسترس داشت!   یلیخ

  ایکرده تا قالب کنه به آرشام  دایکه پ ی ر یدختِر وز  نیکنه ا ری بود! خدا بخ ی!عوضش اخالق و رفتارش عالدیرس  ی هم چاق به نظر م یکم

 ! ریآرشاو 

 رو شروع کنه!   شیتونست زندگ ینم یا  گهیکِس د چ یکرد و من شک نداشتم جز رها با ه ی م یکه داشت برنامه هاش رو با رها اوک   آرشام

 ! موندینم ش یهمه وقت تو زندگ  نیرها ا گهیحجم از دوست دختر قطعا د  نیتا االن با ا وگرنه

 بشه! ریآرشاو   ِف ینکنم بابا حر  فکر

 و منم قبول کردم رونیب  میگذشته بود و اون اصرار کرد که بر  ما یبا ن دارم یروز از د چند

!  دیبمون ینطور یکه ا شه یه؟نمیبرنامتون چ دی پرس  یاومد مخصوصا که بابا همش م  یما نم یخونه   ادیکرد ز  ی بابا باهاش خوب رفتار نم چون 

 ! دادیم  ری گ یلیخ

 مورد عالقم...  الیسر  دِن یو د ون یز یبودم جلو تلو  ی متر  1لواشک  هیحال خوردن  در

 اومد کنارم نشست و گفت  آرشام

 شهی دلم برات تنگ م  ستمیماه ن 1-

 سمتش و گفتم  دمیچرخ

 ؟ ی ر یم  ی دار  یواسه چ -

 ست ی ن یفعال گفتن-

 کنه؟  یم  یتو زندگ  یرها هنوز تو خونه -

 کنم ازت  ینپرس فقط اومدم خداحافظ یچیفعال ه-

 کردم و سرمو فشار دادم رو شونش بغلش

 مواظب خودت باش  یلیخ-

 ارزش نکن  یرو ب مایپوِل، پس ن ی ندار  اجیکه تو اصال بهش احت  ی ز ی، چ هینکن پسِر خوب تیاذ مارو یتو هم انقدر ن-

 اجازه نداد جوابش رو بدم!  یفاصله گرفت و رفت و حت ازم

 شهاب و مطهره بود    یعروس  گهیگذشته و دو هفته د ما یمنو ن ِی ماه از نامزد  3گذشت و االن  یپشِت سِر هم م روزا
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از   کهیت 6فقط ازدواج داد و شهاب قرار شد   ی پنتهوس بهشون کادو  هیمه و خودش شهاب واسه دخترش ک  ی مطهره گفت که خونه  یبابا

افتاد!   یزنش که شهاب جان از دهنشون نم یعسل! انقدر دوسش داشتن خانواده  ِگ یگفت شهاب افتاده بود تو د شهی م ی عنیرو بخره!  لیوسا

بهتر   تون یزندگ ن یحرف باباتون رو گوش بد ید یگفت )د یبا افتخار م ن یم که شهاب هم مطهره رو دوست داره بابا همچ یهمه متوجه شد یوقت

 ( شهیم

دوست   شتر ی ب ه یکرد! مخصوصا که آرشام رو از بق  یم زونیآو   خی م 4وگرنه آرشام رو از  دونهیبه من! البته هنوز داستاِن رها رو نم مخصوصا

 داشت...

کردم   ی! هر بار که لباس پرو مزدیم  یبامزه و قشنگ یحرف ها یلی گذشت چون اون خ ی خوش م یلی ... خیواسه عروس  د یخر  می رفت ی م ماین با

 ! داشتیرو بر م نی بسته تر  د یکرد اما موقع خر  یلباس رو انتخاب م ن یباز تر  رفتیم

 شدم... ی م رشیدرگ ادیز   دیرو تموم کنم پس نبا یشهاب قرار بود نامزد یچند روز بعد از عروس  البته

 که بابا و آرشام ناراحت وارد شدن...  میبود یواسه عروس   ی ز یبرنامه ر مامان در حال  با

 سمتشون تا بفهمه چه خبره دیپر  مامان 

 آروم گفت   آرشام

 رو بردن   نمیماش-

 گفت  یهم با ناراحت  بابا

 و رفته مغازه آقا! ن یرو گذاشِت رو ماش چیسو -

 آرشام رو بغل کرد  مامان 

 ی خر ی م  گهید یکیاشکال نداره پسرم -

 با طعنه ادامه داد  بابا

 !کنهیم کار یداره چ ستیبرداشته از شرکت! معلوم ن یونیلیم200وام  هیتازه -

 ن ییسرش رو انداخت پا  آرشام

 من واقعا متاسفم -

 صداش بلندتر شد  بابا

 !یکه از دست داد  نم ی!ماش ی! وام گرفتهی ترک یرفت  یماه ول کرد1-
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 دم یوام گرفتم قسطش رو م -

 دخالت کرد  مامان 

 رفته که رفته غصه نداره که!  د،ی نیبش د یایحاال ب-

 بود... گهید ز یچ هی کنم داستان   یشد! احساس م ی نم ینطور یناراحت بود چهرش ا ی شناختم وقت ی آرشام رو م  من

 

 آرشام 

 

  هیکه  ن یمن! ترِس ا  یواسه اتمام مدرکش، نوا هم که با پرستارش تنها مونده تو خونه  ه یشهاب بود رها که مونده ترک ِی عروس  گهید یهفته  دو

 نقشه هام!   ومدِن یدر ن یحت ایشبا خوابم نبره!و  شدیکنم باعث م  یم کاری دارم چ ارهیوقت بابا سر در ب

... اما من  نییتهران... از باال تا پا ی و هر جا یهمه مدلبود...  مت یچند تا سالن تا واسه رها اجاره کنم... همه جور ق دِن یروز قبل رفتم د چند

فرصت هارو بهش بدم که   نیخوام بهتر  یجا باشه، م نیرو گرفته بود! البته خودمم دوست داشتم سالن رها تو بهتر  نشیچشمم قشنگ تر 

 رو براش ساختم!   طیشرا نیو بهتر  سادمیکه من همه جوره پاش وا  دونمیحداقل م ومد یاگرم در ن اد،یاز آب در ب نیبتونه بهتر 

 کنم.  یمونیکمتر احساس پش شه یباعث م نیا

 !  یلیپول کم داشتم! خ یلی...خکردمیکارم تو طبقه دوم نشسته بودم حساب کتاب م  زی م پشِت 

 نمونده بود!  یتو حسابم پول گهیکردم د یتم خرج م! همش داش چی! سالنم که هطرف   هیمدرک گرفتن رها  نهیطرف، هز   هیپرستار نوا  نهیهز 

 چشمام...   یو دستم رو گذاشتم رو  یدادم به صندل هیتک

 انتخاب کرده بودم.    می زندگ  یبرا ی پر دردسر  راه

 داشت!  واقعا
ً
 ارزششو داشت؟ قطعا

 ...  رونی از خونه بزنم ب م یگرفتم با همون ست اسپورت خونگ م یکردم که آخر تصم ال یفکر و خ انقدر

  نیگرفت، من خودم خواستم، خودم فرستادمش تو ا ی من مدرک م ی داشت با پشتوانه  ایکرد، رها اون سر دن یحاملو بهتر م یرو  ادهیپ کمی

 ...کردمینم  یموندم و پشتش رو خال یتا آخر پاش م دیراه، پس با

 شد!   ی سخت تر هم م طیشرا یتا کم داشتم! و با اجاره چند تومان ۵۰۰واسه رهِن اونجا  حداقل
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کارش   یجارو برا نیخواست بهتر  ی! چون دلم متونستمیاما نم  فتهیتر که ارزون تر ب نییپا ی جا هیرو اجاره کنم   گرید یجا هیخواستم  یم یه

 انتخاب کنم 

 پام...  ری ز  ی فرش ها پارک و چشم دوختم به سنگ مکتین یرو   نشستم

  ما یبد بود! اگه بابا مثل ن یلی خ نیو ا شدی م سهی با مطهره مقا ادیشده االن رها ب  نی خودش و بچه هاش تضم ی  ندهِ یکرد که آ یازدواج  هی شهاب

 کنه!   کشیمطهره بخواد کوچ   ایمامان نخواد باهاش خوب باشه؟  ای!؟ یباهاش رفتار کنه چ 

 شه ی نم ی نطور یتکون دادم به چپ و راست... نه ا سرمو

 انگار آروم تر شدم!  دمیارتباط وصل شد صورت خوشگلش رو د  یکه آروم بشم، داخِل واتساپ تماس گرفتم باهاش... وقت نیا  واسه

 ی خانم خانم ها استاد گرام -

   ؟ییکجا ؟یچطور  - بهتر شد  یلیتو گوشم حالم خ دی چیخنده هاش که پ ی صدا

 رو چرخوندم و پارک رو بهش نشون دادم...    یگوش 

 ی رو  ادهی پ کمی اومدم

 شد  زیر   چشماش

 ! ابونایتو خ یزنیپرسه نم  لیدل یفکرت رو خراب کرده؟ تو ب  یچ  -

 برات گردمیدارم دنباِل سالن م -

 آروم تر شد   صداش

 کنم  یکه دردسر برات درست م د یببخش-

 یبترکون یشروع کرد ریبگ ادیکارت رو  د یببخش یبه جا -

 کنم ینم دتی ناام دمیآرشام بهت قول م -

 دارم    مان یمن به تو ا زمیعز  دونم یم -

   ه؟ یشهاب ک ی عروس -

 گه یدو هفته د-

 خوشبخت بشن  -
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 ممنون  -

 تکون دادم ن ییهمه سفته ها رو پاس کنم سرم رو به باال و پا دمی تو هم ازدواج کن، من قول م  -

 تو   یدارم، البته بعد از کارا ییبرنامه ها -

 شد  نیغمگ  صورتش

  یازدواج کن  ی با هر ک  دونمیتوام، و م ون یرو مد م یمن زندگ یبهم محبت کرد ی لیخدام، تو خ ی دعاگو  شه یتو هم  یمن واسه خوشبخت-

 نه یخوشبخت تر 

 ازدواج کنم که کمتر از زن شهاب نباشه!    یبا کس  دیبا-

 شد  نی صورتش غمگ شتر یب

 چرا صدات وا رفت؟   - یازدواج کن   سازهیبا تو م شی مال تیکه موقع ی کیبا  دیآره با -

 کرد و بحث رو عوض کرد   هول 

 نوا چطوره؟  -

 داشته!    یلی تحص  شرفتی ماه پ  نیت تو اگف  یکه خودش م ی نطور یخانم جوونه که بتونه کمکش کنه تو درس هاش، ا هیپرستارش  یعال-

 یممنونم ازت بخاطر همه چ -

 ...  دیفکر کرد و دوباره پرس  کمی

   ؟ی ار یهمه پول از کجا م نیا-

 کنم! تو نگران پولش نباش   یچند سال دارم کار م-

 شه یبشه اما حرفم دروغ نم  رید  دیشا گردونمیهمشو بهت برم -

 حواسم پرت شد   نی ماش ی مه یجر  امیاومدن پ با

   ؟ی رها جان کار ندار  -

 دلم واست تنگ شده بود یکه زنگ زد  ینه مرس -

 شتر ی من ب-
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 ... دمیرو د  مهیجر  امیکردم و پ قطع

 انقدر کم برونم!؟  دیسرعت مسخرمون کردن! چرا با تیمحدود نیا با

 اومد تو ذهنم... !  ی فکر  هی هوی

 !  نهیگز  نیتنها راه بود و بهتر  آره

 !  شدنی که داد تموم مشکالت حل م  یمتیرو گرفتم... با ق نیماش   متی داشت و آمار ق ن یماش  شگاهیکه نما قمیرف زدم به  زنگ

 ...  نی فروش ماش  یوقت ازش گرفتم تا برم برا  هی

به  زنهیهفته پول م   نیگفت تو ا د، یرو خر  نم یماش شگاهش ی...خودش واسه نماششیرو با خودم برداشتم و رفتم پ ن یبعد همه مدارک ماش روز

 حسابم 

 تکرار نکردم بهش...  ادیز  ِی که آدم رازدار   دونستمی م شناختمشیرو بهش فروختم، چون م  نمینگه ماش یخواستم که به کس   ازش

  ،یتاکس   هی  ینرفته بودم دستمو بلند کردم برا ییجا یوقت بود با تاکس   یلیکنار جاده...خ  ستادمیا  رونیاز مغازه اومدم ب نی بدون ماش ادهیپ

داشت و   ی پر  لی بیکه س  ی مرد سن و سال دار   هیو نشستم کنار  ستادیا ی تار موش( تاکس  هی ی! تو دلم گفتم) فدا دهی کارمون به کجا رس نیبب

 کچل بود.   شوسط سر 

 خسته بود!   یلی هاش تو هم بود و انگار خ  اخم

 مرِد چاق اومد کنارم نشست هیو  ستادیا  یتر دوباره تاکس   نیی متر پا چند

 !  آوردمیداد! داشتم باال م  ی م یعرِق بد ی بهداشت عالقه نداشت چون بو  تیاز سر کار اومده بود که کال به رعا  دونمینم 

 گرفتم!    یواقعا داشتم حالت تهوع م  گهید گارشیعادت نکرده بودم که راننده شروع کرد به روشن کردن س طیشرا نیبه ا هنوز 

 ادهیمونده رو پ یفرار کردم و مسافت باق نیرو حساب کردم و از اون ماش هیشرکت تحمل کنم بعدش کرا کینزد  ییجا هیتونستم تا زحمت  به

 بودن وارد شرکت شدم...  یو عصب ی کردم... واسه بهتر جواب دادن نقش رفتم تو جلد ناراحت یط

 برج قرار داشت... 20آقاجون بود که تو طبقه  ی دفتر قبل ی بابا تو  دفترِ 

 وارد دفتر کار بابا شدم و با هول و وال گفتم   ی ناراحت با

 بردن!   نمویماش

 و گفت  رونی ب دیسرش رو از برگه کش  بابا
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  ؟یچ  -

 !  ستین نیماش  دمیاومدم د  یلحظه باز گذاشتم تا برم مغازه برگردم وقت  هیرو  نم یدر ماش -

 !؟  یرفتار کن  دیبا یچه جور  ی نگرفت ادیتاد!؟ بچه تو هنوز اتفاق اف  نیکجا ا-

 رو روشن کنه و بره  ن ینفر ماش  هیبخواد  کردمیلحظه کار داشتم فکر نم هیفقط -

   ؟یخبر داد سیبه پل-

 نه هنوز -

 !  دهیآرشام واقعا از تو بع -

 به صورتم   دمیدست کش کالفه

 شد!   ینطور یچرا ا دونمینم-

 یتازه عوض کرده بود نتوی ماش ی خسته نباش -

 رو موهام  دم یکش دست

 واسه کارهاش  سیرو بده برم اداره پل ن یماش  دیکل -

 رو پرت کرد سمتم  چیسو 

 ارن یب رشیگ  دیزود خبر بده شا-

 باشه  -

 احتمال داشت بابا بفهمه   موندیو اول رفتم بنگاه واسه قولنامه سالن... پول تو حساب م  رونی دفتر زدم ب از

... از شرکت تا  یمنتظرش بودم که بالخره اومد، ناراحت بود و عصب  نگیخونه... تو پارک می برگشتم شرکت تا با بابا بر  ی س یاز قولنامه نو  بعد

  یبهش نم یجواب چ ی!؟ منم هیگم کرد نتوی ! حاال ماشیهمه وام گرفت نی! ایت یمسئول یبگفت: تو  یکرد و م  یتکرار م یخوِد خونه غر زد و ه

 کردم...   ی رو واسه رها داشتم فدا م ینداشتم! همه چ  یحرف یعنی ،دادم

 باال...   م یفروختش! با آسانسور رفت ی رقِم نم چ یدارتش، اندازه ما سن داشت، اما چون دوسش داشت ه شیوقت پ یلیبابا بنز بود از خ ِن یماش

  دیما شد، پا تند کرد سمتمون و بابا شروع کرد به تکرار کردن حرف ها... منم که حاال حاالها با ِی مامان متوجه ناراحت  می وارد سالن شد تا

 ...  امیبه نظر ب ن یناراحت و غمگ
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 دوش گرفتم...   هیکردم و رفتم داخل اتاقم و   ن ترکشو 

 د ی دست لباس پوش هینشده بود! بعد از دوش  ختهیو بهم ر  ر یذهنم درگ ی نطور یوقت بود ا یلیخ

پاِف کنسول تو   ِی در اومد و ماهورا وارد اتاق شد به کارم ادامه دادم که اومد نشست رو  ی موهام بودم که صدا دنیسشوار کش مشغوِل 

 اتاقم...  

   شده؟ یچ نت یآرشام ماش -

 دزد برده-

 شناسم یبه من دروغ نگو که! من تورو م  -

 کردم...  سکوت

سر به   نت یحاال ماش ه،ی ترک یرفت  یماه ول کرد  هی ی بود! برداشت ب یعج  کمیکه   گفتیم نیی پا ییزای چ هیبا من حرف بزن راستشو بگو بابا -ماهورا 

 شده!؟  ستین

 گفتم که دزد برده  -

 !؟  ینداشت  اجی که به پولش احت یمطمعن  -

 سکوت کردم...   دوباره

 شناسم یحرف بزن! با من حرف بزن، من تو رو خوب م -

 نشستم  یصندل  یرو خاموش کردم و رو  سشوار 

 فروختمش -

   ؟یواسه چ  -

 داشتم  اجیه پولش احتب -

 !  یا  ختهی که تو چقدر االن بهم ر  دونمیم  شناسم،ی من تورو خوب م دم،ی قول م  مونهیخودمون م  ِن ی بگو بهم ب ؟یکن یم کار ی چ ی مگه دار  -

 داخل موهام  دم یکش دست

سالن داشته باشه واسه   دی، برگرده با کنهیمدرکش رو تموم م  یواسه نوا پرستار گرفتم االن که داره کارا ره،یمدرک بگ  هی رها رو فرستادم ترک-

 کار 



 اعتماد  نییباال پا

446 
 

 خوب؟   -

 رو بفروشم   نیپول کم داشتم مجبور شدم ماش-

 !دادمیمن بهت پول قرض م  یگفتی! ؟میا وونهید -

 الزم داشتم   یلیخ-

 مگه اجاره سالنش چنده!؟ -

   ادیز -

 ؟ کجاست  -

 شیتجر  -

 گرد شد!   چشماش

 کجاست!؟  شیتجر  دونهیاصال رها م-

 ابروم رفت باال، حرفش باعث شد بهم بر بخوره!  هی

 دوست داشتم سالنش اونجا باشه-

 جام بلند شدم رفتم کناِر پنجره...  از

 فرصت بدم ه یبه رها  خوامیم-

   ؟یباهاش ازدواج کن  ی خوای م -

کنم و   ی راحت ازش خواستگار  الیکه بتونم با خ یبده، جور  ریی رو تغ شیفرصت استفاده کنه و زندگ  نیمونده به خودش، اگه بتونه از ا-

اصال   گهیپوال هدر برن د رونی بکشه ب تیوضع ن یاگه... اگه نتونه خودش را از ا یکنم ول ینداشته باشن، آره ازدواج م یحرف گهیمامان و بابا د

بابا بخواد بهم تنه بزنه! اگه نتونستم باهاش ازدواج کنم   ای هینطور یو اون که زنش ا نیتو دهن ا فتم یب خوادی! من دلم نم شهینم جور  شه،ینم

   ست ین یا گهیذارمم اون ازدواج کنه! راِه د ینم کنم،ی به ازدواج فکر نم گهیهم د

 راه ها بود!  یل یخ  گاهشیواسه باال آوردن جا-

  یطور   نیرو تحمل کنه. ا  هیبق ی باعث بشه اون بخواد به خاطر ازدواج با من طعنه ها تونستینم  یچیمغروِر، ه  یلی! رها خیشناس  یتو اونو نم-

 مونه ینم یحرف گهیمونده و د یهمه چ  یخودش پا
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 رو تکون داد   سرش

 ...  ی چون واقعا دوسش دار  ی حق دار  -

 کرد و ادامه داد   مکث

   ؟یاما اگه پوالت از دست بره چ -

 تاِر موش  ه ی یفدا ست یمهم ن-

 !؟  یاصال باهاش ازدواج نکن  یتونیم -

 مونهی تا آخر دوست دخترم م ای می شی هم خونه م -

 ؟ یش ی روز ازش خسته م  هی یکن یفکر نم -

 تو فکر...   رفتم

 !دونمی رو نم نده یتا االن که نشده، آ-

 واقعا ارزششو داره؟  -

 لبخند زدم   کج

 ن اون رو همه جوره دوست دارم اما احساس من ارزشش رو داره، م دونم، یرو نم  رها

 خورده بخوابم...   ه یگرفتم   م یمنم تصم رونی اتاق رفت ب  از

 ! زدیلبخند م شهینوا، سرحال تر از هم  شیسر رفتم پ هیبعد  روز

دوست داشتم خوش   ش، یتو زندگ دهیکش یسخت یلیبچه خ  نیاز رو دوشم برداشته شده، آخه ا ن یبار سنگ  هی حالش خوب بود انگار من  اون 

 لباش بمونه یبهتر و قشنگ تر بشه و لبخند رو  شیبگذرونه، زندگ

 .  ومدیم  گهی( و رهام ده روز ددهیم لیتحو  گهیهفته د ک یقولنامه رو کردم اما طرف گفت)  یکارها  رفتم

 مجزا و با امکانات کامل...   یهااتاق مخصوصش و  یهای و کنسول تا صندل نه یآ یها اجاره کرده بودم. از ست ها  لیرو با تماِم وسا اونجا

 دادن و من دوتا کارگر گرفتم تا برقش بندازن...   لشیشهاب هم تحو  یگفت خفن بود! دو روز قبل از عروس   شه یکل م  در

 داشت رو گرفتم... تازه خرج کردن شروع شده بود...   از یکه ن ییها لیکامل از وسا سِت یرها ل  از
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 کنن با خودشون!؟  یم  ییزنا چه کارا  نی! مگه اخوادیم  لهیوس چقدر

 ...یها رو هم چک ی سر  هیها رو نقد گرفتم و  ی سر  هیبود  یهر سخت با

 بود!   یکه نداشتم! حسابم که خال نم ینبود! ماش فم یتو ک  می هزار  هی یو من حت د یشهاب رس یعروس  روزِ 

  یوقت  م،یهاش رو بخر  ل یاز وسا کهیدو ت ریهم قرار بود با آرشاو  یعروس   هیهد  یو درباره  دمیرو انتخاب کردم و پوش می قبل یاز لباس ها یکی

 خره یمن االن پول ندارم، گفت که خودش م  نکهیباهاش صحبت کردم سر ا

کارو   ن یطعنه زد که ا ما یچشم خودم به نفقط چند بار جلو  یشهاب داد ول یواسه عروس   ن یسنگ یلیخ هیهد  هیو ماهورا  ما یهم از طرف ن بابا

 براش کرده!  

 پدِر من!؟   هیطعنه زدنت چ ه؟یکردنت چ کمک 

 حرصم م یها  یپول پرست نیا  از
ً
 گرفت! یبابا واقعا

شروع   هیآماده بود که اون شروع کنه.  یرها بر اومدم و االن همه چ   یهانهیبود که از پِس هز  نیشد حالم بهتر بشه ا یکه باعث م  ی ز یچ تنها

 .  نمیخودم رشد کردنش رو بب یکه بترکونه، دوست دارم با چشمها  دوارمی پر شور... ام یلیخ

 کنه توش اما نشد.   غیهم براش بخرم تا تبل ی فالوور  ون یلیصفحه چند م هیپول تو حسابم بمونه   بود اگه قرار

گرفته بود نبود! دوست  قانون یب یکه ماهورا واسه اون نامزد یهتل ِی کی خل لواسان بود. البته به شخفن دا یلی باغ تاالر خ هیشهاب تو  ی عروس 

 از دوتاشون بهتر باشه... رمیگیم  میکه من واسه عروس  یداشتم مهمون

رو    مای ن دیپرا رفتمیم  دیاالن نعمت بود! وگرنه با نمیشدش رو داده بود دست من! البته هم ل یفس ِن یخودشو برداشته بود و ماش یپورشه  بابا

 داداشم!   ِی واسه خودم ساخته بودم خدا! اونم تو عروس  یت ی!! از فکر خودم خندم گرفت چه وضعکردمیقرض م

 ازش نظر بپرسم...  پم ی ت یها گرفتم تا درباره با ر  ی ر یتماس تصو  هی نیاز ورود به سالن، داخل ماش قبل

 حرصش بدم گفتم:  نکهی غش و ضعف کردنش معلوم بود و در آخر واسه ا جان ی هم  از

 کردن خوب شدم؟   ی واسه دلبر  یبکنه تو پاچمون، به اندازه کاف خوادیرو م ریبابام دختر وز  -

 رمق شد لبخند از لبش رفت    یرها ب  صورت

 ی کن  یم وونهی! فقط لبخند بزن، همه رو دتسی لبت ن یقشنگ تر از لبخند رو  یچیه زمیآره عز -

 کردم    اخم

 باشه نخندم  ادمیپس  -
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 جلوتر بردم...  سرمو

 چون هنوز با تو کار دارم -

 لبخند کمرنگ نشست رو لبش هی

 چشمت نزنن  زمیر یبرات اسپند م  نجا یا-

 شده   ریبرم د دیبا گهیمواظب خودت باش من د زمیعز  یمرس  -

 زم یخداحافظت باشه عز  -

 خارج شدم و پا تند کردم سمت سالن...   نی ماش  از

 ... ییرایو چک کردن پذ یچند نفر اول بودم که وارد شدم، خودمو آماده کردم واسه سالم و احوالپرس   جزِ 

 برادر در حال کمک کردن بود و با مهمون ها گرم صحبت...   هیهم مثل  ماین

 !دادی رو از دست م ما یماهورا خر بود اگه ن ییخدا

 آقا بود.  ومد یکه بهش م  ی ز یچ تنها

 و دو بودن موندن...   کیکه جز درجه  یاز مهمون ها... همه افراد  ی سر  هیرفت... بعد از صرف شام و رفتِن  یم  شیپ یخوب و عال یمهمون

 بار...   یزها یکه پر بود از م یداخل باغ پشت  میشد جمع

 و...  وهی و م وه ی! جز آب مشهی سرو نم یچ یاما متوجه شدم خانواده دختره گفتن ه م، یترکونی االن م گفتم 

 بشه...   ی انتظار داشته باشم که خبر   دیحوزه، پس نبا یبودن از سرشناس ها  یهمشون مذهب  نا یخوردم، البته ا ضدحال

 و ماهورا...   مای افتاد به ن چشمم 

  بشیع یاندام الغر و ب  شتریکفشش رو پوشونده بود و ب یرو  شیسنگ و منجوق... و بلند لباس قرمز بلند که روش کار شده بود از  هی ماهورا 

 بود البته به جز اخالق گوهش!  ی بود. خب ماهورا کال همه جوِر اوک  دهیپوش دادیرو نشون م

جور که   نیخانواده مطهره بودن و ا ی مهموِن افتخار  ریکردن... خانواده وز  یو داشتن صحبت م ریبا بابا رفته بود کنار خانواده وز  ریآرشاو 

 زد...   ی حرف م التشیو تحص  ریاز آرشاو  یو ه کردی م  یوصلت پدِر مطهره بود. بابا بازار گرم نیا ِی بودم بان دهیشن

 بود!   ی! انگار کامال راض کردیبا لبخند نگاهش م ری! آرشاو یپیبود! چه ت ی ز یبه دختره کردم... عجب چ  دارانهینگاه خر  هی
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دارند که    یپسراش مشکل کنهیندونه فکر م ی کیبندازه بهم!  کنهیم  دایرو پ  یبابا دوباره ک  نم یاز سر من گذشت! تا بب   نمیانگار ا  خداروشکر

  دباشه! ق ی تو بغل دیه زن بااز رها بلند تره... البت  یکم یتر نگاهش کردم... نه رها خوشگل تر بود ول قی! عمگردهیبراشون دنبال زن م ینطور یا

 !؟ هیچ گهیبلند د

 خودم از همه بهتره  یرو ازش گرفتم... توله  چشمم 

!؟ اگه  یچ  میاومد  یفکِر بد به سرم اومد! اگه از پسش برنم ه یلحظه  ه ی! اما میکه من و رها بچه دار بش ی لبم... رفتم تو فکر  ی نشست رو  لبخند

 دادم واسش... موی که من همه چ یدینمونه! تو د هودهیخودت کمک کن که تالش هام ب ای!؟ خداکردی رشد نم

 

 ماهورا 

 

 دستمو تو دستش گرفت و تو گوشم گفت  مایبار ن نیچندم  یبرا

 وفته یکن چشمت تو چشم مردا ن یسع -

 همون جا بزنه از گردن فلجم کنه!  وفتهیواقعا نگاهم ب  دمیترس یگفت که م  یم ی هم جد یجور  هی

 موند! ی م نی رو زم دیخوب بودا اما حرفش نبا خالقشا

 م یجمع شد ی و همه داخل باغ پشت د یرس  یآخر مهمون یوقت

 راحت بشه! الشیجا قورت بده خ هیفرق کرده بود! انگار آماده بود منو  شه یگرفت! نگاهش با هم یقدمم ازم فاصله نم هی ی حت گهید ماین

  یسر به سرش نم  ادیکردم و ز  ی م ی بودم! منم آبرو دار  ری! انگار اس دادی دستم فشار م یدستش رو رو  رمیازش فاصله بگ  کمیخواستم  یمن م تا

 ازش جدا بشم... کم یکردِن شهاب و مطهره تونستم  یبخاطر راه گهیذاشتم اما آخرش د

خوبه! انقدر ذوق زده شده بودم که دوست    یلیت خداداش ی خونه  ی ر یکه م   نیشهاب... حس ا یخونه  میرفته بود یروز قبل از عروس   چند

 .میشده بود  یمیصم یلی ! خداروشکر مطهره اخالقش خوب بود و باهم خارمینداشتم از خونش در ب

 هم ول کنه بره که گفت  مایاز رفتن شهاب و مطهره منتظر بودم ن بعد

 م یپاشو بر -

 هام گرد شد  چشم

 کجا؟! -
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 کارت دارم  میبر -

 استراحت کنم!  خوامی من خستم م-

 گوشم  کیرو آورد نزد سرش

 ی ایبا من م-

 ! دیفهم یزبون نم نی کردم تو چشم هاش...نه ا نگاه

 به مامان و بابا گفتم  رو 

 میاحتماال زود برگرد م یر یم ما یمامان منو ن-

 (  دیاخم کرد و جواب نداد اما مامان گفت) باشه بر  هیکه  بابا

 و خودم نشستم کنارش... ما یرو دادم به ن چیندادن و سو  ری د گ چون سرشون شلوغ بو  گهید

اما   دمیپوش  یم  ادیراه افتاد، اول کفش هامو درآوردم و شروع کردم به فشار دادِن انگشت هام...از درد صورتم جمع شد! کفش پاشنه بلند ز  تا

 پاشنه داشت!  یادیواقعا ز   یکی نیا

 نگاهش کردم   تیعصبان با

 انقدر قدت بلند باشه!؟   یمجبور -

 گرد شده نگاهم کرد که گفتم   یچشم ها با

 پاشه بلند!   یکفش ها  نیپدرم در اومد با ا-

 نگاه انداخت به الِک پاهام  ماین

 ؟ یمشک-

 نه پ زرد!-

 خشکش زد  یکرد تو چشم هام و همون طور  نگاه

 هول گفتم  با

 جلوتو نگاه کن!  -
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 ن روی ب دیهاش رو از تو چشم هام کش چشم

 بود! سادهیوا  هیانگار رو چهارپا یکرد   یبود تو جمع نگاه م یجور   هیقدش  یشده بود! لعنت پیخوشت یلیامشب خ  م یحق نگذر  از

 ؟ ی ر یکجا م-

 خونت-

 جمع شد  لبام

 ؟ یاونجا واسه چ -

 نگاه کرد بهم و گفت  ی رو عوض کرد و جد دنده

 !تونمینم گهی! دیکن یم وونمید ی دار -

 رفت باال و خندم گرفت  ابروهام

 نگاه کرد تو چشم هام ی جد ادیبچه نشو منو ببر خونه خستم خوابم م -

 کنم   ی ماهورا امشب ولت نم-

 رو لبم خشک شد! لبخند

 !؟ یگیم یچ -

 گم یم  یخونت بهت عمل م یبذار برس -

 رفت باال   صدام

 ! نمینگه دار بب -

 اون توجه نکرد!   اما

 ! سایوا-

 بندم  یدهنتم م یو داد کن  غ یسروصدا نکن ج-

 هام گرد تر شد  چشم

 رو داشبورد  زدم
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 !سایگفتم وا-

 اون بلندتر از من داد زد   اما

 داد نزن سِر من! -

 شد! آروم گفتم  ی من دهنم بسته م یداد زدن نیچرا ا دونمینم

 خونه  امیمن نم -

 اون باز داد زد!  اما

!؟ فکر  یاشتباه گرفت ی!؟منو با چ یببرم بذارمت تو اتاقت بخواب ی بعد انتظار دار  یای م عشوه ،ی ر یجلو من رژه م   ی لباسا دار  نیچند ساعته با ا-

 !؟ میمن چ ی کنیم

 تر از قبل جوابش رو دادم آروم

 ی ش ی م  تیاذ دونستمینم د یببخش-

 داره!؟ یاندازه ا ه یصبر منم   یست ی!؟ ماهورا چرا متوجه نی کن یم  تیحاال که شدم! چرا اذ-

 !؟ کنمیفکر م ای من هنوز به برد ستینشست تو گلوم... اون چرا متوجه ن بغض

  ای ماست یبه ن انتیحس االن خ ن یا دونمینم  ی!؟ حت استیشوهرم برد کنمی کرده که من هنوز احساس م یرو ندادم... اون چه گناه  جوابش

 !ستیکه دلم باهاش ن یعاشق  ستیکه ن یدو تا آدم! معشوق نی!؟ موندم بایبه برد انتیخ

 سمت من  دیکه خونم داخلش بود نگه داشت و سرش چرخ یبرج  یدر ورود ی جلو 

 ؟ یچرا بغض کرد-

 و زانو هامو بغل کردم... یصندل ی جمع کرد رو  پاهامو

 ماهورا -

 د یببخش-

 تو موهاش... د یکش دست

 ! کنهیحاملو بد م  یلیخ  ستین گهیکه د یبخاطر آدم ی ر یگ  یم دهیکه منو ناد نیا-

 رو دوشم رو... ِن یباِر سنگ  نیکردم ا یتموم م دی... بازدمیحرف م دیبا یکردم... ول  ش یصدا خال یو ب دیترک بغضم
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انگار حسش   شه یاون ناراحت م   دونمیکنم که م   یم ی کار  هی! نتمیب یداره م شهی هست! هم  شهیاما انگار هم  گذره،یم  ایسال از رفتن برد یلیخ-

 ملسم کنه   ی کس   خوامی ! من... من نمرمیفاصله بگ ایاز برد تونم یکنم! من نم یم

 ملتمسانه شد    صداش

 ماهورا! به من نگاه کن!  -

 آروم تر و غصه دار تر شد    صداش

 کنم!   یدارم فدا م مویمن عاشقتم! من واسه تو همه چ-

 رو تکون داد...   سرش

 ! تموم شدن!  ستنی ن گهیکه رفتن د ییکه هستن رو بدون، اون ها  ییانصاف نباش! قدِر آدم ها یتوروخدا انقدر ب-

 قورت دادم  بغضمو

 تموم بشه   ندهیچند روز آ  یط  ینامزد نیبهتره ا-

 رفت باال و نگاهش تو چشم هام خشک شد...    ابروهاش

 !؟  می تموم کن یگیتو م گم یمن دارم از احساسم م-

 گذاشتم رو صورتم   دست

 بود   نیاز اول هم برنامه ا-

 خشکش زد تو صورتم...   یهمونطور 

 بود و آزار دهنده  نیسنگ  نگاهش

 و گفت    رون یب د یرو از جاش کش چیسو 

   میزنیخونه حرف م  میر یم-

 حرف در رو باز کردم و کفشمو پام کردم و راه افتادم...  یب

 داخل...   می ...در خونه رو باز کردم و رفتنمون یبود ب سکوت

سرمو به   یاکستنشن رو کندم و کم  یکه رو سرم کار شده بود رو کندم و همه  یگوشه و بعد تاج  هیرو پرت کردم   یلعنت  یاون کفش ها  اول 

 چپ و راست تکون دادم... 
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 نگاهم کرد   ی دیبازوم رو گرفت و با اخم شد ماین هوی

 بود  یشوخ   هیبگو حرفت -

 ازش گرفتم اما بازوم رو نتونستم!   رومو

 بود  ن یبرنامه هم-

   ؟یمنو ول کن  هویکه تو -

 کردم تو چشم هاش...   نگاه

 !  یخودت قبول کرد-

 تر باشه   یطوالن مون یبذار نامزد-

   ی بره خواستگار  ریواسه آرشاو  خوادی بابا م گهیمدت د  هی طیشرا نیاالن بهتر -

 رفت باال    صداش

   ریآرشاو   ی خواستگار  ایمن مهمم -

 گفتم    یکردم و جد  اخم

 !؟  شدی چ هویبود! االن  گهیجور د هیتا االن حرفت  ماین-

 گرفت پشت سِر هم...   یرو گاز م لبش

 تر بشم   یباعث شد من جد سکوتش

 تمومه   ی باز  گهیدستت درد نکنه االن د ،یمن شد   ِی و وارد باز  یبهم کرد یلطف هی-

ل شده بود کش دستم
ُ
 آب بخورم...  کم یو رفتم سمت آشپزخونه تا  رونی ب دمیرو از دستش که ش

 به هم...!   دیرو کوب خچال ینشده بود که در   آب پر  وان ی! هنوز لدمیترسی شدنش م ی چرا اضطراب گرفته بودم! از عصب دونمینم

 !؟  یکنی چرا به احساسات من توجه نم-

 فاصله گرفتم و گفتم  ازش

 رسه یجا نم چیطرفه به ه  هیعشق  هی!؟ یچه احساس   -
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 طرفه بود، اما اندازه جفتمون تاوان دادم براش   ک یعشقم  -

 دم ی تشکر بهت م  یاز کارت هامو برا  یکیممنون  -

 من از تو پول خواستم!؟   -

 من تندتر شد ی که صداش رفت هوا و قدم ها  داشتمی آشپزخونه قدم بر م  ی! آروم به سمت در خروج شهیم  یکردم داره عصب حس

 بهم!؟  یداشتم! االن لنگم که تو کارت بد   یراجب من!؟ من تنها همه چ  یکرد   ی رت پوِل!چه فکر کا هیماهورا سهم من از احساسم فقط -

 باهاش فاصله دارم  یشدم به اندازه کافمطمئن   یوقت

 رو دادم  جوابش

 برو  ینطور ی اشکال نداره هم   یخوایقرارمون نبود! اگه پولم نم ی شتر یب  زیچ-

 کنم!   یلحظه مغزم کار نکردم و نتونستم حرکت  هیکه  یده بودم! طور پا تند کرد سمتم و من به شدت وحشت زده ش هوی

 ...کردینگاهم م  رونیصورت قرمز که رگ هاش زده بود ب هیو دست هاش رو گذاشت دو طرفم و با  واریبه د دمیداد چسب هولم

 کرد لحنش آروم باشه  یم یسع 

 برم آره؟  ی نطور ی هم  خوامی که پول نم-

 ! دمشیدیم ی همه عصب  ن یبار بود ا ن یبودن به هم اول دهیبگم! چطور آرومش کنم لبام چسب یدونستم چ  ینم

 زد داد

  ی گیاحساساتم رو! حاال م   یتا همه   ری بگ قمی ! از رفیکه داشتم رو ازم گرفت ییزای با حقارت!؟ تو همه چ ینطور یبرم!؟هم ینطور ی هم  یخوایم-

 تموم!؟

 لرزون گفتم  ی صدا با

 م یزنیحرف م -

 تر و داد زد کیرو آورد نزد صورتش

 تموم بشه؟  ینامزد نیا یخوا ی دوباره تکرار کن... دوبار بگو که م م، یزنیحرف م م یاالن دار -

 ...شیوحش  یکردم تو چشم ها ینگاه م نیی از پا دهیبه هم چسب  یلب ها با
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 ! ؟ میتموم کن یخوا ی تکرار کن، تو م گهیبار د کی حرف بزن -

 لرزون گفتم  ی صدا با

 ره... آ-

 آخر...  م یکه بزنه به س نیا  یبود برا یکاف ن یهم

 اما...  خوامیخب پول نم  یلیخ-

 د یلباسم کش ی قهیخشونت دست انداخت به  با

 گذاشتم رو دست هاش  دستمو

 !؟  یکنیم کار ی چ ماین-

 چونم...  ریرو با حرص رها کرد ز  نفسش

 برم  رمیحقمو بگ خوامیم-

 تر دستش رو فشار دادم  سفت

 نه-

 نگاهم کرد  یدستمو پس زد کنار و عصب محکم 

 !  یمن خودت رو نجات بد  یدست ها ریاز ز   یاز کارتت استفاده کن تا بتون یتون ی! مرمینذار حقمو بگ یتونیم-

 تند شده بود و ضربان قلبم رفته بود باال... دنم یکش نفس

 نکن  نکارو یا  ماین-

 د یکش  یونه هام مداشت لباسم رو از سر ش 

 ...  ماین-

 رفته تکرار کرد    لیتحل ی صدا با

   یخفه شو...خفه شو لعنت-

 شکمم نگه داشته بود...   یدستش رو  هیاما اون محکم دستم رو با   ادیتر ن نییکه پا رمیکردم لباسم رو بگ  یم یسع 
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   م یکن یتموم نم د یببخش-

 لحظه دستش از حرکت افتاد و نگاهم کرد   هی

 رو نداره...   یچی پاش ارزش ه رِ یرحم که عاشقش رو له کرد ز  یب یمعشوقه  هی-

 ادامه داد...    یرو آورد جلو تر و عصب  سرش

 طرفست!    هیعشقت  گهیم  کنهیکه تو چشم هام نگاه م   سمیوا یکس   ی ارزشش رو نداره پا گهید-

 بود!  نیما از اول قرارمون هم  ماین-

 بودم...  فی جون و ضع یبچه، ب هیدست هاش تند شد و تالش من واسه متوقف کردنش... اما مثل  دوباره

 ...اشکم در اومد دادیفشار پوستم رو آزار م  ریتموم ز  یرحم  یبا ب داشت

 توروخدا بس کن   ماین-

 .. و غصه دار نگاهم کرد. رون یب  دیو صورتش رو از شونم کش ستادیاز حرکت ا دستش

کارا   یلی من خ یبدون خوام ی نتونست بکنه! م ی کار  چی و ه یباهاش بود یپسِر پخمه که چند ماه هیمن نه احمق بودم و نه  یفقط خواستم بدون-

شب بتونم تو آغوشم داشته باشمت!   کی که  نیواسه ا زدیوقت تو رو آزار ندم! دلم پر م هیاحساساتم گذاشتم تا   یتونستم بکنم اما پا رو  یم

که تو دلم   ی ز ی... از هر چتمی! از رفاقت گذشتم، از غرورم، شخص ارمیتو کم ن یها  نهیوقت واسه هز  هیشروع کردم تا  گهیوقت د مهین لشغ هی

 داشتم... 

 و چشم هاش رو بست... می شونیرو گذاشت رو پ شیشونیپ

 ... یکه انقدر ساده دملو شکوند ییواسه تو  یواسه تو رفت...! همه چ  یچ گذشتم... همه  یمن واسه عشق تو از جونمم م -

 د یرو بوس میشونیپ

 کردم... ی کاش از اول آرزوت نم-

 چپم...  یسمت راستم حرکت داد به سمت شونه  یانگشتش رو از شونه  سر

 من عاشقت باشه  یکه اندازه   یکن  ی نم دایرو پ یکس   چیه  چوقتینره ه ادتیاما   رم،یباشه... من م-

 جون زد یلبخند ب هی

 نداره... یاحساسم به تو ربط هی کنم بق ی نم یباهات خداحافظ-
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 شونم و روشو ازم گرفت   یآورد رو  لباسمو

 .  رمیگ  یسراغتم نم یحت گهیذارمت کنار د  یم  شهیواسه هم -

 تند کرد سمت در و رفت! مات مونده بودم به در خونه... پا

 تموم شد!؟  یعنیا! ؟! واقعرفت

 ...  نیخوردم و نشستم رو زم ُسر

 هام رو گذاشتم رو صورتم و چشم هام رو بستم...   دست

 نکردم؟ دوسش نداشتم!؟ اشتباه 

 ... ی! تموم شد همه چ رهید یلیگفت :خ ی م ی حس سرزنشگر  ه ی اما

 

   ماین

 

 و رومو ازش گرفتم...   دشی سف یشونه ها  یرو   دمیبار نگاه کردم تو چشم هاش و لباسش رو کش  ن یآخر  یبرا

 رمیگ  یسراغتم نم یحت گهیذارمت کنار د  یم  شهیواسه هم -

من   ی که انقدر راحت احساسات منو خورد کرد! تو اوج اعتراف احساس  یرحم یگفت فرار کردم از آدم ب شهی م  شتر یخونه خارج شدم... ب از

 انصاف باشه!  ینفر انقدر ب هی شهی! واقعا چطور م می ت تموم کنگف

 داشتم...   یهدف قدم بر م یب ابون یوسط خ آواره

معرفت   یب یکه بخاطر اون معشوقه   ییزا ی ! انگار همه چمن سرم پر از سر و صدا بود   یبود و تو سکوت غرق شده بود ول ک یجا تار  همه

 که واسش فدا کردم...  ی ز ی! از غرورم تا هر چدادنیو داشتن آزارم مشکونده بودمشون بهم حمله کرده بودن 

 کردم!  یفدا م د یرو نبا یچیه گهی شد د یم  فیو ضع کیکوچ دیشد، با یکنترول م دیاحساس با نیبس بود ا گهیبود! واقعا د بس

 جدول...   یگذاشتم رو سرمو نشستم گوشه   دست

از احساس من   شتر یخواست! اون پول رو ب ینم گهیخورم! اون منو د یغصه از دست دادنش رو م دیشکستم... نبا ی دملو م نیاز ا  شتریب دینبا-

 کرد اون... اون...   یدرک م
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 اومد!  ی نفسم داشت بند م انگار 

 کرد!  یکار رو با من م نیا  دینبا اون 

 جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن...  از

 رو...   ی احساسات لعنت  نیکردم ا ی فراموش م دیموندم، با یم  ی قو  دیکنم... با دایودمو پکردم خ ی م یهر قدم سع  با

 خونم!   دمی... آنقدر که رسگذروندمیها رو م ابون یخ ادهیخوِد صبح داشتم پ تا

 و رفتم سمت اداره...   دمیرو پوش  مینظام یبود با همون حال خرابم، لباس ها دهیرس  ی وقت ادار  چون 

برگشتم خونه و   ی کرده بودم! بعد از تموم شدن ساعت ادار  ی بررس  یچند بار دعوام شد و چند بار پرونده ها رو اشتباه یبود! حت یمزخرف روز

 هوا خوابم برد...  یبا همون لباس ب

 که نگهبان بودم...   ییزنگ خورد و رفتم سمت جا م یگوش م یو ن6 ساعت

 ...  دمیگرفتم خواب لیرو تحو   فتیجام تا ش  اون 

  یو اتفاقاتش دور م ی زندگ  ن یاز ا کم ی یطور  نی ... البته خوبم بود ادمیخواب یشد همش م  یبهم وارد م یدیشد  ی فشار عصب یبود. وقت اخالقم

 شدم... 

بمونم و منم به اجبار قبول   یکردن کس    دایاونم گفت حداقل تا پ  امینم گهیبه صاحب گاراژ گفتم که من د فیدادن ش  لیبعد، قبل از تحو  روز

 کردم 

  ادمیخواستم  ی خواستم فکر کنم... نم ی... نمدمیباز خواب فتممی گرفت ش لی... بعد از تحو دمیسر کار رو بعد از تموم شدن کارم باز خواب رفتم

 معشوقم منو با حقارت پس زد!   ی چطور  ارمیب

 زد!   یمنو پس م  یا  ی ساز  نه یزم چ یانقدر راحت بدون ه دیشکسته بود! نبا دملو

  هیتموم شد! لمیف هیکنم، ماهورام مثل  ی... آره من حذفش مدمشیبار د کیکه  ی لمیرو گرفته بودم حذفش کنم، مثل ف  ممیتصم گهیمنم د  اما

 ...  یکن ی و بعد از چند روز فراموشش م  شهیبد! اما تموم م انیبا پا لمیف

  کم یزدم تا  یوقت ها داخلش چرخ م یبعض  یرو خواب بودم ول شترشیکه ب نیاون جا بودم و با ا  یبود که من مسؤل نگهبان ی روز  نیآخر  امروز 

 حالم عوض بشه...  

 زده موندم   رتیح بازش کردم  یفلفل رفتم سمت در و وقت ی شب بود که در به صدا در اومد با اسپر  9 ساعت

 !؟  یکن  ی م کاریجا چ  نیتو ا-
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 کرد   می دوشش تنظ یرو رو  فش یو ک نییرو انداخت پا سرش

 خوام باهات حرف بزنم   یم-

 وقت شب!؟   ن ی!؟ ایتنها اومد-

 شد   ریآره تصادف کردم د-

 هام باز تر شد   چشم

 !؟  یتصادف کرد-

 نشد نگران نشو   یچیه-

 تکون دادم  یتفاوت یبا ب سرمو

   ستمینگران ن-

 دادم به در...  کهیرو بستم و ت در

 به گوشم   دیاز پشت در رس   صداش

 !  ختی به هم ر  یخوام باهات حرف بزنم، اون شب همه چ  ی من م ماین-

 ما نمونده   نیب یحرف-

 و ترستناکه!   ک یتار  یلی جا خ نی تو رو خدا در رو باز کن ا ماین-

 جوابش رو دادم   یعصب

 !؟  ین یبب یا گهید ز یچ  ی شهر انتظار دار  ی ه یداغون تو حاش یشهرک صنعت ه ی یاومد  یبنصف ش-

   هیطور   نیجا ا نیدونستم ا ینم-

 شو برو   نت یسوار ماش -

 التماس تر شد    صداش

 ترسم   یم-

 جا   نیا ی اومد  یجا کرد یب-



 اعتماد  نییباال پا

462 
 

 غصه دار تر شد   صداش

 جا منو تنها نذار باز کن در رو   نیتو رو خدا ا-

 !  ختیر   یتمام تالش چند روزم به هم م دمش یدیاگه م ی عنی... نمشی خواستم بب ینم

   یکه اومد یماهورا برو همون جور -

 روم!   ختیکه خورد به گوشم انگار آب جوش ر  شیگر  ی صدا

 جا تصادف کردم  نیهم  یکایهوا روشن بود نزد ی! اومدنستمیجاها رو بلد ن  نیمن اصال ا ماین-

 دنبالت   ادی زنگ بزن آرشام ب  نتی تو ماش نیبرو بش-

 من حرفامو بزنم برم!؟   ی بذار  یخوا ینم ی حت یعنی-

 سرو ته    یب یقصه  ن یجنگم با احساسم انقدر آزارم نده بذار تموم بشه ا یماهورا من چند روز دارم م-

   م یبذار حرف بزن ماین-

 فاصله داشت!   یکه تا شهر کل کریدرو پ یشهرک ب  ن یولش کنم تو ا  یطور   نیخواست ا یکردم! دلم نم یم  کاریدونم چ یکردم... نم سکوت

 به گوشم   دی رس دش یترس ی صدا

 سمت!   ن یا ان یتو رو خدا باز کن چند تا سگ دارن م ما ی! نماین-

 زد به در...    یداشت م محکم 

 زد و با خنده به ماهورا گفتن   یم به گوشم که داشتن با هم حرف دیدو تا مرد رس یلحظه صدا همون 

   می نترس خوشگله ما مواظبت-

 داد به در...   کهیتو و در رو بست! ت دیشدم و در رو باز کردم و ماهورا قبل از هر حرکت من پر  یهمه چ  الیخ یلحظه ب هی تو

 زد   ینفس م نفس

 !  ؟یکن  یکردم چرا در رو باز نم یداشتم سکته م-

 گذشتم...   م یکه واسش از همه چ ی کردم بهش... کس  نگاه

 شه یم روقتیداره د گهیحرفت رو بزن زود برو د-
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   دیبهم نگاه کردو پرس ی ناراحت با

 چته تو! ؟ -

 کردم... واقعا چم بود!؟  ی نگاهش م فقط

 !؟  یبپرس  نویا  یاومد-

 !؟  یکرد ی طور   نیشد تو چرا ا نمون ی ب یبحث هی شبیخب د-

 هام گرد شد   چشم

 !؟  هیاالن حرفت چ ی تموم کن یخوا یم  یبارشم گفت 3و تو  دمی بار ازت پرس 3-

 کارنه دست زد به کمرش   طلب

 !؟  ی بر  ینه گفتن من ول کن  هیقدر بود که با  نی اون همه ابراز احساساتت هم-

 !  دادیم ییبو ها هیابروم رفت باال...! حرفش  هی

 تو چشم هاش نگاه کردم یجد

 نشو   م یکنم فراموشت کنم مزاحم زندگ  ی م یدارم سع -

 نداد!  یجواب ینگاهم کرد ول اخمو

   ی بر  یتون یاگه حرفت تموم شد م-

 انقدر راحِت فراموش کردنم؟  -

 نداره   یاصال به تو ربط-

 با من حرف نزن!   ی اون طور -

 رو باز کردم   در

 به سالمت  -

 هنوز حرفم تموم نشده! -

 نگاه کردم ن یتکون دادم و به زم سرمو
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 شنوم   یم-

 باهام رفتار نکن!  ی طور   نیا-

 کردم تو چشم هاش...   نگاه

 کشم    یکه بخاطر احساساتم م یحقارت نیخوام تموم کنم ا یکنم، م یرو قربون  ی ز یخوام بخاطرت چ ینم گهید-

 موضع داد و اخمو جوابمو داد   رییتغ هوی

 خوامت! اومدم بگم...   یمنم نگفتم م-

 کارت گرفت جلوم هی

   یکه تا االن برام کرد ییممنون بخاطر کارها-

 کردم به کارِت...   نگاه

 و سرمو بردم جلو تر... اونم رفت عقب و چسبد به در که بسته شد   رون یبا حرص دادم ب نفسم

چقدر از خودم، جونم،   یدون ی!؟ مامیتو بر ب یکه بتونم از پِس خرج ها  نیچقدر تالش کردم واسه ا یدون ی جام؟ م ن یچرا من ا یدون یم-

   تو رو با من صاف کنه!؟ ییوفا یتونه ب یکارت م هیغرورم گذشتم واست!؟ به نظرت 

 تکون دادم و سرمو بردم جلو تر  سرمو

بار دسِت    هیکه   ی هوا تنهام گذاشتن! مثل مادر   یکه ب ییمثل تموِم آدم ها ،ی که ولم کن   نیخوام جز ا یاز تو نم  یچیه گهینه ماهورا نه! من د-

 ...  دمیمحبتش رو ند

 گاز گرفتم   لبمو

شدم!   قیخوردم، بد نام شدم،نارف ی شدم ، خورد شدم، باز   کی م گذشتم! کوچکه واست از خود یکدوم مثل تو منو خورد نکرد! من چ یاما ه-

 که واسه تو خار شدم تا گلش آب تو دلش تکون نخوره!   یمن

 شکستم! ی رفت... چون بازم داشتم م  یم ل یداشت تحل صدام

 ازش گرفتم و چند قدم ازش فاصله گرفتم...   رومو

 خوام نه پول   ی برس نه جبران م ت یپا شدن، برو به زندگ نیبرو ماهورا من عادت دارم به شکستن و تنها از زم -

 دوست ندارم من آدم بده باشم   م،ی جدا بش ی طور   نیدوست ندارم ا ماین-
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! از  تیمن از تو گذشتم، از همه چ  ره،یبه دل بگ نه یتونه ازش ک یجور نم چیکه عاشقش ه یمعرف یب یمعشوقه   هیتو فقط  یست یتو آدم بده ن-

کنم ، نتونستم از پس خواسته   شیگم نتونستم راض یشد؟ بهش م یچ  دیازم پرس  یکیروز  هیهات... اگه  یمعرفت  یهات و ب ی تا دلبر  اتیخوب

 ام  یهاش بر ب

 و اون منو گذاشت کنار  

 ...  نمون یسکوت شد ب

   دیببخش ماین-

 کنه!؟ ریی تونه تغ یم یهمه چ   دیببخش هیکنن با   یلبخند نشست رو لبم... چرا آدما فکر م هی

   شه یوقت م ریبرو داره د-

 د یببخش-

 و بهش نگاه کردم...  دمیکش قیآه عم  هی

   تیپس برو دنبال زندگ شم یهم از دستت ناراحت نم   یتواگه منو بکش -

 کرد  یپر اشک نگاهم م یچشم ها با

 د یماببخش ین-

 تکون دادم و در رو باز کردم  سرمو

   شهیم  ریبرو داره د ایب دمتیمن بخش  ری عذاب وجدان نگ ست ین یاج یگفتم احت -

 ...  نشینگاهم کرد و رفت سمت ماش یطوالن

 لحظه نتونستم بخوابم! هی ی فکر کردم... حت می داخل اتاق و تا خود صبح به زندگ رفتم

 باشم...  شهیکردم آروم تر از از هم یم یبعد سع  روز

مدت   هیجا واسه  نیشمال! منم که از خوام بود از ا ی خورده بهم برا یهفته ا  2 ن ی! سرهنگ گفت مامور یمرد عاد هیمثل  شدمینرمال م دیبا

 شد مهم نبود!   یسالم م 2فرار کنم! اصال 

 رفتن...هام رو جمع کردم و آماده شدم واسه  ل یاز کار رفتم خونه وسا بعد

 اتفاق بود.  نی... بهتر ی خدا که هوام رو دار  ی! مرس دادنیبود که اون جا خونه هم بهم م  خوب
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  یکردن... و نه حت  ی باز  ینداشتم! نه خوردن، نه با گوش   یچیبه ه  یحس   چیمن! ه یآروم و تو روال... اال حال و هوا   یرامسر شدم... همه چ  یراه

 ...ایدر  ی صدا

 تر شده بودم...  یم یخوب بود... روز دوم هم بهتر شد چون با بچه ها صم  بهیاره غر اد  هیتو  میاول کار  روز

 برام نه مزه داشت و نه رنگ و بو!   یچیتفاوت تر! انگار ه ی... اما بشدنیرو قلبم بهتر م  ی کم کم جراحت ها  داشتن

 ... نمی گرفتم برم تو ساحل غروب آفتاب و بب م یو من تصم دی رس ی هفته داشت به آخر م دو

 ببره...  نی رو از ب م یحس ی از اون ب یکمیتونست  یم قطعا

 نشن...  تیکردم تا چشم هام اذ ی ازش استفاده م دیکه حتما با ی ا یآفتاب  نکیو ع ی حلقه ا ن یتاپ آست هیشلوارک و  هی

 نشستم... کم یاندازه کوچ  ریز   یکنار ساحل و رو   رفتم

 شد...  یکرد و نور کم تر و کم رنگ تر م  یحرکت م ن ییاب داشت به پاکم آفت کم

کردم که   ی... انگار قلبم به درد اومد! نه اشتباه فکر م دیقو پخش شد که ماهورا باهاش باله رقص  ی اچهیاون آهنگ در  هویآهنگ هام  وسط

 کشم...  یکمتر درد م ی طور   نیهمه رو پاک کنم ا دیدارم! با یهاش رو نگه م  لم یبعد از رفتنش عکس ها و ف

 ش و آهنگ هاش رو پاک کنم... ها  لمیرو برداشتم تا عکس ها و ف میگوش

! نه  فهیکردن و به خودم گفتم )نه حعکسم پاک نکردم! همشون رو نگاه هیشد و من هنوز   کی هوا تار لحظه که سرم اومد باال متوجه   ه ی اما

 که نه!( نیقشنگه! نه ا

 حرفا بود... ن یو سرمو تکون دادم...وضعم خراب تر از ا بمیرو گذاشتم تو ج میگوش

 !به گوشم   دیدختر و چند نفر آدم رس ه یممد  یها غیج ی صدا هوی

تونستم خودم رو  یکه م ی میتا نیداخل آب... تو کمتر  دمیو پر  ا یسمت در  دمییزد!دو   یو پا مکه تو آب داشت دست  یافتاد به کس   چشمم 

 !شدهی آب رها شده بود و کم کم انگار داشته خفه م  یرو  شییرسوندم به دختره که موهاش طال 

 رو دور کمرش چرخوندم و گرفتمش بال تر از آب و شروع کردم به شنا کردن سمت ساحل... دستم

 ... ون یو ش  هیکه خانوادش اومدن بابا سرش و شروع کردم به گر  ن یرو زم  خوابوندم

 شده بود! ی دوچاره خفگ دختره

باال اما نشد! نفسم رو حبس کردم و   دمیو کششکمش  ری... اما درست نشده! دست انداختن ز نشیس  یکردم به فشار آودن به قفسه  شروع

 دادم... یرو گرفتم و بهش نفس مصنوع شینیب
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 رو فشار دادم که باالخره آب خورده رو باال آورد!  نشی کار رو کردم و دوباره قفسه س نیا دوبار

 ...  رمینفس بگ کم یتا  نی من ازش فاصله گرفتم و نشستم زم و

 آورد سمتم و داد زد   ورشیدختره که نجات داده بودم  هوی

 !؟  یکن  ی به تو گفت فدا کار  ی!؟ ک یبه تو گفت منو نجات بد یک -

 سمت مخالف من   دی کردم که باباش دستش رو گرفت و کش  ینگاهش م مات

   یآبرو واسه من نذاشت  دهیبر  سیدختر گ  نمیبب ایب-

 اومد سمتم  هیبا غصه و گر  ماماِن 

 ست یآقا دخترم حالش خوب ن د یببخش-

 پرسبدم دیترد با

 کرد!؟ یم ی داشت خودکش -

 ن ییرو انداخت پا سرش

 شده! وانهیشده! د ی ا  یچه بدبخت دونمینم-

 تکون دادم سرمو

 شه یتوکل به خدا، درست م -

 د یو مهمون ما بش دیایهاست ب ی کینزد نیما هم  یخونه -

 زدم  لبخند

 د یبرسشما به دخترتون  شم ی نه مزاحمتون نم-

 ... نمیفاصله گرفتم و رفتم سمت ماش ازشون 

 !ِس یخ ِس یبذارم رو داشبورد متوجه شدم خ  ارمیرو در ب می خواستم گوش تا

 از ماهورا نداشته باشم!؟  ی ز یچ گهیهام گرد شد! نکنه حافظش بپره و من د چشم

 رفتم داخلش... س یخ یو با همون لباس ها ستادمیا دمیکه د  یگوش  راتیتعم  نیراه افتادم و اول تند
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 ! سادمیروشن بود و من اصال حواسم نبود جلوش وا کولرش

 کنه یخوام اطالعات داخلش بره و اون گفت تالشش رو م یباز بشه!چند بار تکرار کردم که نم دیکار نگاه انداخت و گفت با ریتعم

 ...رمشیرو دادم و گفت روز بعد برم بگ  یگوش 

 رو مبل...  دمی لباس هام رو عوض کردم و کالفه دراز کش خونه و رفتم

 که از ماهورا مونده بود رو از دست بدم! ییزای خواست چ ی دلم نم اصال

 ...دمیکه کمتر فکر کنم خواب نیا  واسه

 خشک داشتم!  ی بود و به شدت سرفه ها یبودم! بدنم پر از داغ گهیآدِم د ه یشدم انگار  داریب یوقت  اما

ها گرفته بودم! چون چند روز بود که   دیجد ی مار یب نیاز ا  دیدونم شا یبار هم توجه نکردم، نم نیشدم ا یخود به خود خوب م شهیهم چون 

 ! دمیخواب یم شهیاز هم شتر یسر درد داشتم و ب کمی

 .. از مغازه.  رمیرو بگ ی و فردا رفتم سر کار... به زحمت تونستم بگذرونم و بتونم گوش  دمیگرفتم خواب دوباره

هام رو جمع کردم تا فردا صبح حرکت کنم سمِت تهران... خونه چند تا قرص    لیرو شکر اطالعاتش پاک نشده بود! رفتم خونه وسا خدا

 شدم...  یخوردم خوب م یداشتم همون ها رو م

 بهم دست داد! یحالم بد بود که چند بار حس خفگ ی خونه جور  دمی رس یوقت

 شده بود رو سرم!  نیسنگ بزرگ سنگ ه ینگار اندازه هام عفونت کرده بودن و سرم ا هیر 

 و دراز بکشم...  نیبالشت بندازم زم هیتونستم  فقط

 حالم بهتر بشه  کم ی رهیبگ یتا برام مرخص  د یحالم بهتر شد و تونستم غذا بخورم زنگ زدم به سع یاز چند ساعت که کم بعد

 از چند تا بوق جواب داد  بعد

 سالم-

 !؟  ی!؟ اومدهیطور  ن ی!؟ چرا صدات اماین-

 شدم...  ض یمر  کم ی یآره ول -

 !؟ینگرفته باش   دا یجد یض  یمر   نیخدا از ا ای-

 تونم تکون بخورم یرد کن چون اصال نم ی نه سرما خوردم برام مرخص -
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 کمکت! ؟  امیب یخوا  یم-

 بادمجون بم آفت نداره  شمینه خوب م-

 ره یرو گرفت، دوباره بهم زنگ زد تا آدرس خونت رو بگ یکه نگهبان بود  ییاکه زنگ زد ازم آدرس ج ی همون خانم ،یراست -

 نه نده بهش-

 ؟چرا  -

 زنم  ی حالم بهتر بشه خودم بهش زنگ م ست،ی االن حالم خوب ن-

 باشه-

 ق یممنون رف-

 خواهش اگه باز حالت بد شد بگو -

 ممنون -

 ...  دمیراحت خواب الیرو قطع کردم و با خ  یگوش 

 

 

 هفته قبل ... دو

 

 آرشام 

 

 خونه... می رفت  یشهاب همگ ی از عروس  بعد

 بودم!  ستادهیسالن ا یمتوجه من نشد که انتها یرفت تو اتاقش! حت می وقت بود که ماهورا کالفه اومد خونه و مستق آخر

 شده!؟ یچ  یعنی

 دعواشون شده به من چه! د یهامو انداختم باال... شا شونه



 اعتماد  نییباال پا

470 
 

 ...دیروز گذشت و باالخره وقت اومدن رها رس  چند

 نمش یبراش تنگ شده بود، دوست داشتم زود بب  دلم

 که باالخره اومد  مینوا تو فرودگاه منتظرش بود با

 ...دمیکرد و از فرودگاه خارج شد یبه ما نوا رو محکم بغل کرد و دوباره با من احوال پرس   دیناخواسته لبخند نشست رو لبم... تا رس دنشید با

 بچه ها ذوق زده بودم که بهش نشونش بدم! نیکه براش اجازه کرده بودم...ع ی رفتم سمت سالن  می مستق

 به سالن که گفتم چشم هاشون رو ببندن.. دو تا چشم بند هام رو که آورده بودم دادم دستشون تا بزنن...  م ی کوچه مونده بود که برس چند

 ..  شن. ادهیسالن نگه داشتم و گفتم پ ی جلو 

 دستشون رو گرفتم و بردمشون جلو...   رفتم

 !  چیه  گهیانداخت توش که د  یراه م زونیبرگ ر  شیورود

   نیخب حاال چشم بند هاتون رو بردار -

 زده مونده بود!   رتیح دیتا چشم بند رو برداشت و سالن رو د رها

 گفت   ی زد به هم و م  یدست هاش رو م یهم با خوشحال نوا

 چقدر خفِن!  -

 و در رو بازکردم و اشاره کردم به داخل   دمیخند

 داخل  دییبفرما-

 رها همون جور خشکش زده بود! رفتم جلو و آروم گفتم    یتو ول دیپر  نوا

 خانم اجازه هست وارد سالنتون بشم؟  -

 تو چشم هام...  د یهاش چرخ چشم

 ! ومد یلبخند هم رو لبش ن هی یحت

 !؟  یجا رو اجاره کرد نیا  یآرشام تو چطور -

 ازش گرفتم و رفتم داخل   رومو
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 عشق کن   نیفعال بب-

 خفنش چنگ زد به بازوم و نا خواسته گفت   یها و کنسول ها نهیآ  دنیداخل و با د اومد

 !  یوا-

 کرد اما رها خشکش زده بود!  یبا سرعت نور داشت همه جا رو نگاه م نوا

 رو نوازش کردم...  و پشت دستش   دمیخند

   ؟ی؟ نگاه کن یبچرخ  یخوا  یخانم خانما نم-

 باال رفته نگاهم کرد و سرش رو تکون داد   یابرو ها  با

 !؟  یجا رو واسه من اجاره کرد نیآرشام واقعا ا-

   دمی دستش رو بوس پشت

  یبعله واسه شماست، قرار بترکون-

 کرد...    یطور نگاهم م همون 

 که نوا نشنوه گفتم   ی جور  آروم

   ارهیبغل از شوک درت م هی-

که   یا  نهیو آ  یها و هالوژن ها ی ها و از اون جا به اتاق ها و چک کردن نور پرداز  نهیبه آ دیبار پلک زد و ازم فاصله گرفت و دست کش  چند

 دور تا دورش پر از المپ بود...

 !؟  یجا قرار کار کن نیا یآبج  - نوا

   م یپولش رو جبران کن  میکارکنم تا بتون دیو آقا آرشام اجازه کرده و و ما باجا ر  ن یا زمیآره عز -

 قدم برداشتم   هی

   نگیوانت گذاشتم تو پارک هیسفته ها رو جمع کردم تو -

 اما رها لبش رو گاز گرفت   دیخند نوا

   دم یبهت م میکه خرج کرد ییسوِد پولها-
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 هام گرد شد   چشم

 خواما!   یدرصد م 30سود -

 ابروش رو داد باال و به زحمت جلو خندش رو گرفت   هی

 دم ی درصد بهت م 50 یهست  یچون پسر خوب-

 زمزمه کردم   ی تکون دادم و با حالت التماس  سرمو

 تو فقط بده... -

 ازم گرفت به نوا گفت   روشو

   ن یرو بب یبرو اون اتاق ته -

 رفت و اومد سمت من   نوا

 مواظب لحن حرف زدنت باش  -

 زده بود   انیدوباره قل طنتم یش

 جلو   دمشیگذاشتم دور کمرش و کش دست

 نه؟   ای یدیپسند شگر یخانم آرا-

 !؟ یجا رو جور کرد ن یپول ا یچطور -

 وامم گرفتم...   هیکنم،   یمن چند ساِل دارم کار م-

 !؟ یبابات اومده بود نی چرا با ماش یراست -

 جواب خوب بدم  هیمکث کردم که  کمی

 دستمه   نیرو دزد برد فعال ا  نمیماش-

 هاش گرد شد   چشم

 !  یرو دزد برد!؟ اونو که تازه عوض کرده بود نت ی!؟ ماشیچ -

 ! رفتم مغازه حواسم نبود در باز مونده گهیبردن د گهید-
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 !؟  شهیمگه م -

   نی ماش  ادهیکه ز   ی ز یچ ست یمهم ن-

 نگاهم کرد   دیترد با

 ! ید یها نم یسوت ن یآرشام تو از ا-

   رون یب دمیازش گرفتن و کشو رو کش  رومو

   ِل؟یتکم یخوا یکه م ییها  لیوسا نیبب-

 جلو چک کرد   اومد

   ه یو فردا بشه روز افتتاح رون یب ن یواسه تزئ میبادکنک بخر  کمی دیهست دستت درد نکنه،فقط با یآره همه چ -

 رو تو دستم چرخوندم   چیسو 

   م یایزود م  میر یجا بمون ما م ن ینوا تو ا-

 سمت در   رفتم

 برم سرکار   دیرو بکن با  داتیخر  ایب-

 و راه افتادم...  میشد نیرو برداشت و اومد دنبالم و سوار ماش   فشیک  رها

 رو گذاشتم رو دنده و دنده رو عوض کردم...  دستش

 چه خبرا؟  -

 !  یهنوز باور نکردم اون جا رو واسه من اجاره کرد-

 کردم و بعش لبخند زدم  نگاهش

 دارن   یحق و حقوق هیباالخره توله هام -

 رفت باال    ابروهاش

 توله رو!  نیبنداز از دهنت ا-

 گاز گرفتم   لبمو
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 !  شگریخانم آرا دی آخ ببخش-

 فروخت نگه داشتم و کارت رو گرفتم جلوش یتولد م  ل یمغاز که وسا هی ی جلو 

   ری بگ ی الزم دار  یهر چ -

 پول دارم  -

 !؟ از کجا  -

 هست   یبهم پول داد هیبار تو ترک نیآخر -

 بابا  ری ذره پول بود اون! بگ هی-

 در رو باز کرد   بداخالق

 گفتم که دارم  -

 پر از پول بوده!    بش یدارم انگار االن توج گهیاخمو م  یجور  هیابروم رفت باال  هی

 !  دمیرو ند التیبی شب بود س -

 رو انداختم رو داشبورد و اون در رو بست و رفت...   کارت

 رفتنش رو نگاه کردم...  راه

 منظم و بلند...   محکم 

 ...میو راه افتاد نی دست پر اومد داخل ماش هیرو کرد و با  دهایخر 

 در سالن گفت   جلو

 جا کار دارم   ن یتو برو به کارت برس من ا-

 استراحت کن    کمیبرو خونه حاال -

 نه کار دارم تو برو  -

 شد و رفت من راه افتادم سمت شرکت...   ادهیپ

 ! زدیبهم طعنه م  یرو انقدر راحت از دست دادم ه نم یکه ماش  نیبابا! اونم از حرص ا ی بودم راننده شخص  شده
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 تو اتاق باباست!   ریکه متوجه شدم آرشاو شرکت   رفتم

 !  ننیچ یبرنامه م ی که وارد بحث شون شدم متوجه شدم که بعله دارن واسه خاستگار  یوقت

 صحبت بابا رو به من گفت   یاز کم  بعد

 کار دارم خودت برو خونه  ییرو بده جا چیسو -

 کس نندازه!   چی نگاهش کردم! خدا کار آدمو به ه یطور  ن یهم

 شرکت رو انداخت گردن منو رفتن!   یهمه کارا  

منو   طیهم شرا  مایوسط موندم! البته ن  نی! فقط من اریشد جز خانواده وز  چیکه ه ریکه گره خورد به گنده تر از خودمون آرشاو  شهاب

 انقدر حرف از بابا نشنوه...   رمیبود! اما من به خودم قول داده بودم هر جا تونستم دستش رو بگ ی چارگ یته ب گهیداشت! بنده خدا اون که د

 ...  رونیشرکت از برج زدم ب  ی از کارا بعد

 تو شهر بچرخم...   یکمیگرفتم  م یبعد تصم یول رمیخواستم آژانس بگ اول 

آدم مونده   می عظ لی س هی! داخل مترو وسط وجود داشت  یهمه چ  ایدن نینو و کهنه... تو ا یمتفاوت! لباس ها  ی... اتوبوس... آدم هامترو

 بودم... 

 چک کردم توجه شدم زل زدن به واگن خانم ها!!  یمرد ها همه به سمت چپ بود! وقت ی که نگاه ها  نهیا جالبه

!! بدبخت  هیاون جا و پارت ختن یاس ناجور ر لب هیندونه انگار با   یکی!؟ هی!؟ چه وضعهی! چه کار نیخواستم آب بشم برم زم یلحظه از خجالت م هی

زل زدن بهشون!؟ به   ی طور   نی! چرا ایمعمول  یهم آدم ها ه یفروختن و بق یم  لیدرصدشون شاغل بودن و چند نفرشون وسا 80زنا حداقل 

 اون جا فرار کردم...   نینشون  رد شدم و از اون جو سنگ ی زحمت از ب

 ماست...   یبزرگ کرد مگه خودش رشد کنه، داستان مردها  شهی نم یچیرو با ه ک یکوچ ذهن

 بخوابم...   کم یرفتم تو اتاقم تا  ی خونه و بعد از سالم و احوال پرس  دم یحال بد رس هی با

 شدم ذوق زده رفتم جلو در...   یجذاب خفن جلو در ورود یها  نیمتوجه تزئ یرها و وقت  شیسر رفتم پ هیبعد  روز

 جا االن سالن خانم هاست!   نیحواسمون نبود ا اصال

  کاری چ ی! لعنتی ! چه کمر یداشت و خال یمن! چه خط یخدا ی!! وادمیشلوارک د  هیو  یتاپ دو بند هیرفتم داخل که رها رو با   یطور  ن یهم

 با من!!!  یکرد

 که دستش بود پا تند کرد سمت منو و هولم داد عقب   ین یبا همون موچ رها
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   رونی !؟ برو بیطور   نیهم  ی ایکجا م-

 و اخمو گفت   شنی شد که رفت پشت پارت یدستم داشت رو کمرش قفل م اریاخت یکردم و ب  ینگاهش م ی طور   نیمن هم   اما

   نمتیب یبعد از کار م رونیبرو ب-

 ده نگاهش کردم  ز  رتیاشارمو آوردم باال و همون جور ح   انگشت

   می نیهمو بب د یبا یطور   نی هم-

 ... رونی و از سالن اومدم ب دمیچ یو منم پ رون یاشاره کرد برم ب دیخند

 آژانس گرفتم و رفتم شرکت...  هینفس گرفتم و  هیرفته نفس بکشم!  ادمیافتاد چند لحظه شده که  ادمیجور خشکم زده بود که  همون 

 

   ماهورا 

 

به هم   مون یخوام نامزد ینم یعنی د یکنم ببخش یچند بار تکرار م یوقت د یشد... چرا نفهم ن یتنگ شده بود! بغض تو گلوم سنگ ما یواسه ن دلم

 بخوره!؟  

 !؟     مونمی من پش دینفهم  چرا

ده بود! بپرسن تنگ  ما یه ن!؟ اما من دلم واس مون یبگم!؟ بگم تموم شده نامزد یشدن! مونده بودم به مامان و بابا چ  یآروم نم ختم یبه هم ر  افکار 

   د یخواست خدا غلط کردم ببخش یرو م مایباال إورده بودم! من دلم ن ی چه گند ایبه هم خورده!؟ خدا  مون یبگم! ؟بگم نامزد یکجاست چ  ماین

 ... دمی از دوش رو تختم دراز کش  بعد

 ...  دمیبار دستم رفت رو شمارش اما غرورم اجازه نداد بهش زنگ بزنم! آخرم خواب هزار 

در رو   گهید ی کی رسبدم و در زدم  ینگهبانش بود... وقت مای که ن ییبعد رفتم سر کالس هام... بعد از کالس رفتم راه افتادم سمت همون جا روز

 باز کرد!  

 که جلو روم بود  یمرد  ریافتاد به پ  نگاهم 

 کار داشتم  ی شهباز  یبا آقا  ر یسالم وقتتون بخ -

 جا بوده! ن یا یگرفتم خبر ندارم قبل از من ک  لیرو تحو جا  ن یسالم خانم من امروز ا-
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 ممنون  یلیخ-

 کنم  ی خواهش م-

 ...مایو زنگ زدم به ن نیرو بست و رفت! نشستم تو ماش در

 بود!  خاموش

 سرش اومده باشه!  یی! استرس گرفته بودم نکنه باالدمشیدر ادارشم ند ی جلو  یازش نداشتم! حت  ی خبر  چیروز گذشت اما ه  چند

آدرس خونش رو داشته   دیجا رو گرفتم، شا  نیکه اون روز ازش آدرس ا سیگرفتم زنگ بزنم به همون دوست پل می فکر کردم... آخر تصم مکی

 باشه!

 گرفتم و بعد از چند لحظه تماس برقرار شد  تماس

 یتوکل یسالم آقا-

 !؟ دییسالم بفرما-

 گرفتم  ی شهباز  ما یازتون آدرس از ن شیمن ماهورا راد هستم چند روز پ -

 ؟  نی بله حال شما؟ خوب هست-

 رم؟ یرو بگ ما ین یمزاحمتون شدم خواستم ازتون آدرس خونه   دیممنون ببخش یلیخ-

 !؟  دیزن  ی! چرا به خودشون زنگ نمستمی واال من آدرس خونش رو بلد ن-

 زنگ زدم خاموشه! -

 رمیگ  یازش آدرس م  دمشیآهان باشه من د-

 من منتظر تماستون هستم...  -

 کردم و برگشتم خونه... قطع

 خوردتم!  یداشت از تو م ی ز یچ هیافتاده بود تو دلم! انگار   یب یعج یدلشوره  هی

 و صبح رفتم واسه کالس هام...  دمیبود شب خواب یهر سخت با

باهاش تماس گرفتم و   عیمحمد افتادم و سر  ادی لحظه  هیطبق معمول در دسترس نبود!   مایول کنم نبود! زنگ زدم به ن از کالس باز دلشوره بعد

 بعد از چند تا بوق جواب داد 
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 بله؟-

 سالم محمد جان ماهورا هستم -

 سالم زن داداش حال شما؟ -

 بابا خوبه؟ ننه چطوره؟  ؟یتوخوب زمیممنون عز -

 چطوره؟  ماین ؟ یخوبن همشون شما چطور -

 رم؟یراستش خواستم ازت آدرس خونش رو بگ-

 ...ستمیواال من که تهران بلد ن-

 لحظه مکث کرد و تند گفت  هی

 برگه نوشت داد بهم تا گم شدم برم خونه ی آدرس خونه رو رو   رونیرفتم ب   یآهان دارم، چون تنها م-

 ؟ یبرام بفرست شه یم  یمرس  -

 فرستم  یبله االن م-

 منتظرم -

 رو روشن کردم... ن یرو قطع کردم و ماش  یگوش 

 راه افتادم...  ام یپ نگید ی صدا  دنیبا شن ادویب ام یپ یمنتظر بودم  فقط

 رفت...  یم  یکیهوا به سمت تار  داشت

 بار تصادف نکنم...  ن یا دوارمیام

 رو زدم... شیمیو قد ک یدر زن در کوچ هیکه محمد داد،  یهمون آدرس   دمیرس باالخره

 رون ی در رو باز کرد و اومد ب ی کی! یجواب نداد کس  اما

 کار داشتم  ی شهباز  مایسالم آقا من با ن-

 کنه یم  یدر هست اون جا زندگ  هیباال  دیبر  ی پله ها رو کم نیبله ا-

 ممنون -
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 رفت و منم رفتم سمت پله ها... اون 

 دو متر از ارتفاع سقف طبقه اول رو کرده بودن اتاق!!  یعنیطبقه!   مین ی تو  یدر آهن  ه یبه  دمیرس

 جواب نداد!  یزدم اما کس   در

 باعث شد نگران تر بشم! شیزنگ خوردن گوش  ی صدا

 پنجره کردم...   ک یخودم رو نزد یشدم پنجره گوشش بازه! با تموم سخت  متوجه

 !دیبرق از سرم پر  وار یهوش کنار د یب ماین دنید با

 ال و داد زدمصدام رفت با   ناخواسته

 ساختموووون!!؟  ریساختمون؟ مد ری_مد

 نیی بدو از پله ها اومد پا یخانم هی

 شده؟ یچ -

 باز بشه همسرم حالش بد شده مونده اون جا  د یدر با نیا-

 رو آورد باال و در رو باز کرد  د یتند دسته کل زن 

 پا تند کردن سمتش، نشستم کنارش و سرش رو گرفتم تو بغلش  من

 !!ما؟ین-

 ! رونیب خت یر  ی ازش م ش یخورد به بدنش که از حرارت آت دستم

 زده داد زدم   وحشت

 اورژانس  د یزنگ بزن-

 رو از دست بدم!؟ گهید یکیافتادم...بازم قرار بود  ایبرد ادی... رمیبگ مو ینتونستم جلو گر  گهید

 ش زدمالتماس صدا با

 تو رو خدا چشم هات رو باز کن!  ماین-

 خواستم از دست بدمش! نه خدا نبرش! ی سرش رو بغل کرده بودم... نه اصال نم محکم 
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 تنگ شده بود... شیبراش تنگ شده بود... دلم واسه همه چ  دلم

 اومد و اول براش سرم زد و بعد چند تا آمپول...   اورژانس

 چش شده!؟-

 ل بدنش شده عفونت!چرا پس دکتر نرفتن! ؟ک -

 بدتر شد  میگر 

 ن یتو رو خدا نجاتش بد-

 و ی یس   یبره تو آ  دیچون با مارستان یب دشینکرد ببر  ریی تغ تشیوضع ندهیچند ساعت آ  یکنم اگه ط  یمن فشار و تبش رو دارم کنترول م-

 کشوندمش آوردم باال سرش... مون ی و زنگ زدم به دکتر خانوادگ اوردیکارش رو کرد و رفت اما من باز دلم طاقت ن اورژانس

 سرم و قرص داد و گفت  گهید ی سر  هی اونم

 احتماال چند روزه غذا درست نخوره چون بدنش کامال خشک شده! -

 بشه  ی بستر  مارستانی ب ی تو  د یو کنم نه که بار  شیپرستار  دیچک بشه و خودم با تشی تن تن وضع د یهم گفت با  دکتر

 گرفتم خودم باال سرش بمونم...  میتصم

 لحظه چشمش رو باز کنه!   هیو خودم کنارش با استرس نشسته بودم و منتظر بودم فقط  ارن یو سوپ ب یزدم ماه  زنگ

 که باز شدن! ذوق زده صداش زدم   دمیچشم هاش رو د یلحظه گوشه   هی

 !  ماین-

 وار گفت   زمزمه

 چرا   شنی توهم هام تموم نم-

 رو صورتش   دم یکش دست

   ن؟ی جام! بب نیا یمن واقع  ماین-

 خشکش زد تو صورتم   یچشم هاش باز تر شد و همون تور  یگوشه   یکم

 ماهورا!  -
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 گرفت... دلم واسه صداشم تنگ شده بود   بغضم

 جانم -

 هاش باز تر شد   چشم

 !؟ ییجا ن یواقعا تو ا-

   زمیآره عز -

 رو آوردن و من آروم شروع کردم به دادن سوپ بهش...    غذاها

 از هم باز کنه    ادیخشک شده و کبودش رو ز  یجون نداشت لب ها ی کرد... حت  ینگاهم م فقط

 ...  دادمیقاشق به قاشق سوپ داشتم بعش م آروم

 جون گفت   یب

 آب بده   کمه یبه هم..  دنی نخوردم، رود هام چسب یچیمن چند روزه ه-

 بهش آب دادم...   یدار بهش نگاه کردم و با ن غصه

 آب خورد و دوباره سرش رو گذاشت رو بالشت و چشم هاش رو بست   یکم

 حالم خوبه برو خونه  -

 با مشت زدم به کتفش   یعصب

   می االنشم از دستت کفر   نی خفه شو هم-

 لبخند زد  هیجون نگاهم کرد و  یب

 چته!؟  -

 خونه!؟   یموند ی طور   نیانقدر حالت بده هم  یوقت یواسه چ -

 کرد و آب دهنش رو قورت داد   سرفه

 افتاد    ینم یهم اتفاق خاص  مردمیهم تنهاست، م  شه یم  ماریب ی آدم تنها وقت هی-

 بگه...  یکس   یاز ب یطور   نینشست تو گلوم... دوست نداشتم ا بغض
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 هاش بازتر شد   چشم

 ؟ یکرد هیگر -

 جواب دادم محکم 

 نه -

  یماه کمیآوردم تا بهش  گهیقاشق د ه یو  رونمیب  مایرو برداشتم و به مامان زنگ زدم گفتم امشب با ن می گوش فمیازش گرفتم و از داخل ک وروم

 بدم... 

 چند قاشق خورد گفت   یکه به سخت  نیاز ا بعد

 بسه   ارمی دارم باال م-

 چرا انقدر حالت بد شد!؟  -

   شمیو بعد خوب م شمیم  یطور  ن یمعموال چند روز هم ستی ن یمشکل-

   ؟یچرا دکتر نرفت -

 !؟ دکتر! ؟وملون کن بابا  یچ -

 رفت باال   ابروهام

 !  یاحمق یلی خ ماین-

 رو تکون داد   سرش

 ها!  یادب شد یب یلیخ-

 جام بلند شدم   از

 گلوت نرم بشه   کمی  رمیو عسل بگ مویبرات ل رمیم -

 شده   ک ینرو هوا تار  یینه جا-

 تکون دادم   دستمو

 رو بابا ب-
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 کردم و برگشتم...   دیخر  ی سر  هیرفتم  رون یخونه زدم ب از

 آوردم...   ری خواستم رو راحت گ یکه م ییزایرو بلد نبودم اما خدا رو شکر چ  محل

 آشپزخونه بود و شروع کردم به شستنشون و گذاشتن آب جوش...    یکه مثال تو محدود ینتیکاب یها رو گذاشتم رو  لیوسا

 آماده کردم و گذاشتم جلوش...   وهیعسل، قرص هاش و چند تا م  مویاز آب ل ی نیس هی

 !  نهیزحمت تونست از جاش بلند بشه و بش به

   شهیم ریماهورا من حالم خوبه برو داره د-

 رو بخور فعال   نایا-

 کشه   ی نم لمیاصال م -

 تو حلقت   زمیر یوگرنه م  یبخور  دیبا-

 حال پلک زد و جوابم رو نداد... یب

   دی عسل خورد و دوباره دراز کش مو یرو با آب ل قرصش

 ممنون  -

 رو براش پوست کنم و گرفتم جلوش   وهیم

 بخور  -

 تونم   ینم-

 کردم  اخم

   یاز جات تکون بخور  یتون ی که نم ینخورد یچی، آنقدر ه ی بخور  دیبا -

 بچه پاشو برو خونت!  -

   یرو بخور   نایهمه ا  دیخوام با ینم-

 االن نه  -

 گذاشتم رو دو طرف  دهنش و فشار دادم   دست
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 باز کن  -

 کرد    ینگاهم م فقط

 خم شدم روش   شتر یب

 دهنت رو باز کن   ماین-

 تونم بخورم!   یماهورا نم-

 خم شدم روش   شتریب یحالت تهاجم با

 خود...  یب-

 ...! نی پرت شد زم بی س کهیو ت نشیس یکه سرم افتاد رو  د یرو کش بازوم

 واسه تو آغوش بودنش بشه! می اون دلتنگ  فینتونست حر  یچیتب دار بود اما ه بدنش

 رها کردم و دستمو دور کمرش حلقه کردم...   خودمو

   دیببخش ماین-

 کوتاهم و آروم نوازش داد   یرو برد داخل موها  دستش

  ؟یواسه چ -

 که گفتم برو   نیا-

 ...  ستادیاز حرکت ا دستش

 دمت یگفتم که بخش-

   دی نه کال ببخش-

 گفتم که...   ستیبه تکرار ن ازین-

 و نا خواسته صدام رفت باال   دمیاز جام پر  کالفه

 ! ؟ی خوام بر  یکه نم نیواسه ا د یکه ببخش ی منظورمو!؟ چطور بگم بفهم  ینفهم ی کن یچرا تالش م ماین-

   نشی تخت س زدم
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 تموم بشه!  مون یخوام نامزد ینم گم یم-

 باز زل زده بود بهم...  یچشم ها با

 !؟  یگیم  ی دار  یماهورا چ -

 گفتم   یبار حرص  ن یهام رفت تو هم و ا  اخم

 بشه به ازدواج!   ل یتبد مون یخوام نامزد یم  ی خوام بر  ینم  م یخوام تموم کن  ینم گم یبابا م-

 رو زدم پشت گوشم   موهام

 !؟  یفهم یبازم نم-

 ...  نشی و دوباره سرمو گذاشت رو س د یرو کش بازوم

 ... دمیچند روزه مرگ و جلو چشم هام د نیفعال فقط بغلم کن که تو ا سیه-

 فشارش دادمش تو آغوشم...   محکم 

 ...  دیببخش ماین-

 اون بود که صداش رفت باال    حاال

 !  دمیفهم گهیباشه د-

 بلند کردم و نگاهش کردم که لبخند زد... سرمو

 

 

 

 آرشام 

 

 باشه!  دهیساعت خواب 5از   شتریساعت ب 24تونم بگم رها امکان نداره تو  یگذره و به جرعت م یمدت از افتتاح سالن م هی

 زد!  یهوا م  یرو رو   ی مشتر  یعن ی! دادیشبم وقت م  10ساعت   دادیصبح هم وقت م 5 ساعت
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  یمات م  یطور   نی کرده هم کارا یکه چ دادی م حی کمکش کنم واسه حساب کتاب و برام توض  رفتمیوقتا م  یداشت که بعض  یمال  یها  استیس هی

  دی کش ی ! واقعا داشت زحمت مدادی هزار تومن از دست نم  یعنی! ارهیکف بازار رو در ب مِت یق نیگشت تا ارزون تر  یتهران رو م ی موندم! همه جا

 ...دادیزده بود و کارهاش رو قرار م  ی مجاز   یصفحه  هیو خودش 

داد!  ی منم نم ی جواب تلفن ها ی که حت یجا افتاده بودو اون هر روز سرش شلوغ بود! طور  شگاهیدو ماه کامال آرا ی ها ط یها و معرف غیتبل با

 ! دیخواب یو م ز یافتاد رو م   یبودم وسط حرف هاش سرش م ششیکه پ ییوقت ها شتر یب

 واسش... غیتبل دادمی رو م  دادیم یکنه! منم هر پول ی ها و سفته ها رو پاس م یماه گذشته و رها با تموم سرعت داره همه بده  3 االن

 گفت داشت سِر زبون ها افتاده بود! شه یجذب داشت و م یهر روز کل شیمجاز  صفحه 

 ذاشتم!   یکالس م یباهاش کل منم

وجودمون پوستمو کنده شده بود   یداخل یهسته  یدرون یها ه یاتفاق افتاده بود! چون منو رها تا ال  نیا ییهو ی گفتم یبود اگه م یانصاف  یب البته

 ! میچرخ کار رو بچرخون میتا بتون

 واسه اون روز... رن یکه زودتر نوبت بگ ییبه کسا دادی م ف یدرصد به همه تخف 50روز  ن یماه گرِد سالن بود و رها تو ا  نیسوم  امروز 

 شام گرفتم و رفتم جلو در سالن...  براش

! کم  ی سر  نیا ادیکرد! البته خرجش رو رها داشت م  یم  یمن با پرستارش داشت پادشاه یمونه! نوا هم که تو خونه  یجا م نیامشب هم ا  حتما

 حسابم نکنه! از فکرم خندم گرفت...   گهیترسم درآمدش از من بزنه باال تر د یبده! ممونده بود خرج منم 

 رو رد کرد و رفت و بهم اجازه داد برم داخل... شیمشتر  نیآخر 

 و دست گذاشت رو چشم هاش... ده یخواب مهین  یرو صندل  دیدراز کش یحال یب با

 جلو کنارش نشستم...  دمیرو کش  کشیچرخ دار نزد یصندل

 ؟یخوب-

 بود! ی روز سخت ی لیامروز خ-

 رو گرفتم تو دستم  دستش

 !ستیاستراحت کن انقدر کار خوب ن شتریب-

 لبخند زد  کج

 وانت سقفه دستت دارم! هی-
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 هام رو انداختم باال   شونه

 بشه دو تا وانت! -

 تونم راحت بخوابم  یکار بر اومدم م نیا از پس ی بهم رو جبران کنم وقت یکه داد  یبتونم لطف و فرصت  دیبا من-

 ؟ینکن، شام خورد تیخودت رو اذ-

 ...اینم ادمی-

 برد که تند گفتم  یخوابش م داشت

 صبر کن -

 هاش باز شد  چشم

 گشنه نخواب! -

 حال گفت  یب

 ... شمیم  داریصبح عروس دارم با شکم پر بخوابم صبح سخت ب-

 دم یرو کش  دستش

 گشنه نخواب    نمیپاشو بب -

 ولم کن    شهی آرشام چشم هام باز نم-

   شهیحالت بد م  یاالنم شام نخور  ی صبحونه بخور  ی نه غذا بخور بعد، تو عادت ندار -

 پاش...   ی گذاشتم رو   رو دادم دست ظرف غذا رو  قاشق

 تو هم بخور  -

   ست یگشنم ن-

   چسبهینم ییتنها-

 قاشق برداشتم و باهاش هم غذا شدم...   هیدونستم  یاخالقش رو م  چون 

 قاشق غذا رو چشم بسته خورد...  چند
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   دمیپرس

   ؟ی ساعت چند عروس دار -

 صبح   5-

 چه خبره مگه جنگه!؟  -

 به اونام برسم   دیهمراه دارن با-

 !  ریبگ ی کمک-

   ام یفعال خودم از پسش بر م رهینه پول از دست م -

 غذا رو داد دستم   ظرف

 ب...  داریتونم ب ی که نم د یببخش-

 !  دیخواب

 گرفت! نگاه کردم به صورت غرق خوابش...   خندم

 کرد!    یازش ممنون بودم که داشت تالشش رو م واقعا

 موندم و برگشتم خونه...    ششیخوره پ هی

گارد   عیبهش بگه سر  ی ز یچ  خواستیم  یتا کس    یعنیعوض شده بود!  مایرفتارش با ن  یلیکنم ماهورا خ  یما بود و احساس م یامشب خونه  ماین

با هم شروع   یزندگ  هیخوان  ی که اونا م نیا  یعنی ن یداخلش! ا نهی رو بچ دینو و جد ی ها لیکنه وسا یخواست خونش رو خال ی تازه م  گرفت! یم

 !  هین عالیکنن و ا

 ...  ریواسه آرشاو   ریدختر وز   ی خواستگار  می روز بعد رفت چند

که مطهره چنان با خانواده ما خوب و   یزد! در صورت  یبا ماهورا اصال حرف نم  یعنیگرفت!  یم  افهیبه شدت ق بود اما  ی خوشگل و امروز  دختره

 ببرم!  ضی ذاره ف یکه م یخوشمزه ا ی کنه که من خودم شخصا دوست دارم کال خونمون باشه و از غذاها  یبرخورد م ی میصم

شست و مامان ازش   یجا م هی خیم  نیاومد خونمون و ع  یم مون یقرار گرفت که بعد از نامزد دییمورد تا  یوقت ریبه زن آرشاو  می منف حس

 کرد!   یم ییرایپذ

 ! گهیداشته باشه د یشعور  هی دیرفت اما اونم با ی بارم نم رِ یدرست بود مامان خدمتکار نداشت و ز  خب
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 یانتر خانم راحت تر بشه! فقط توله   نیبعش برسه تا تحمل کردن ا یارث هیمنتظر بمونه فقط  دیبدبخت شد بنده خدا! حاال با ریآرشاو  پوف

 مهربون، هنرمند تمام...  گر،یخودم! خانم، ج

   نیی نشسته بودم که ماهورا شنگول اومد پا ییرایپذ تو

 خونه! ؟  یکبکت خروس م هیچ-

 شونم دست گذاشت   یو رو  دیخند

 خوبه   یلیحالم خ-

   می هست  مای ن ون یحالت رو مد نیقطعا ا  خدا رو شکر-

 از رو لبش رفت و نشست کنارم...    لبخند

خوب شده و احساس   یهمه چ   مایدر اومد و با حضور ن یو سخت  ین یاز اون سنگ می رو بذارم کنار، کال زندگ ایگرفتم برد می که تصم نیبعد از ا-

 رو دارم    یانسان معمول هی

 .  تو موهاش.. دم یکش دست

 کوتاهِ  یزندگ  دی پس قدر لحظه هاتون رو بدون-

   دیبوس گونمو

   ؟ یدیبا رها به کجا رس-

 کنه    یاونم با تموم قوا داره تالش م-

 !  هیگفت کارش عال  ی م دمیشن  ی آره من که از هر ک -

 گرفتم   افهیق

 بعله خانم ما حرف نداره  -

 کرد    اخم

 !   ی ر یگ ی م افهیق سا یپر  نیع-

  دمیخند

 چرا!؟   نیشد ر یعروس و خواهر شوهر کارد و پن-
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 جمع شد   لباش

 ! ؟انتظار داره همه براش تا کمر خم بشن و حلوا حلواش کنن!  هی!؟ ک هیانگار چ-

 بهتره   ی لیمطهره خ ییآره خدا-

 !  ستنی ن اصیاووو اصالقابل ق-

 ... کشیبردم نزد سرمو

   بشیتو ج زهیر یم  کنه یهمه رو جارو م ارم یبذار خانمم رو ب-

 ذوق گفت   با

 قربوِن تو خانم خوشگلت بشم من!  -

 زدم  لبخند

 من زودتر از اونا عمت کنم   دم ی! اما قول م زمیخدا نکنه عز -

 رو برد باال  دستش

 عمه بشم و فحش بخورم!؟   ی خوا ی! مگهید ی خراب کرد-

 خونن   یواست شعر م  رن یگ  یدورت رو م ی عوضش چند تا بچه تپل-

 بهتر!    شتریهر چقدر ب دیار یخواد همتون زود بچه ب یمآرشام دلم   ی وا-

  دمیخند

 !؟  یچ  ارهیقلو ب 8 مون یکیبزنه -

 کرد    یاز خنده داشت غش م ماهورا 

 !؟  میار یب ایقلو به دن 4 هیفکر کن هر کدوممون -

 داخلش!   مشون یز یو بر  م یبساز  یخونه عروسک هیپادگان و  هی دیاون وقت با-

 گذاشت رو لبش   دست

 خوبه!  یلی خدا من! خ ی وا-
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 اضافه شد به جمعمون...   ریکه آرشاو  دمیخند یم  یطور  ن یهم

شدم! همه سفته ها رو پاس کرده بود و اجاره هام خودش  یتر م کیبود... چون هر لحظه به داشتن رها نزد یخوب ی ماه گذشت... روزا چند

 کرد!  یداشت تو درآمد با من رقابت م داد،یم

 تونه خودش پول پس انداز کنه!   ی که م دهیرس  ییکنه و حاال درآمدش به جا ی ماه بود که اون کار م  6 االن

 کنم و همه بشناسنش...   غشیکه راه داره تبل ییتا جا کردمیتمام تالشم رو م   منم

 ... دادمیرابطمون رو نشون م  هیو من بهش گفته بودم فقط منو فالو کنه، چون کم کم داشتم به بق دنی رس یم  ون ی مل هیهاش داشتن به  فالور 

 ...  ی ز ییروز پا هیتامون اونم تو  4... تولد دیتولدمون رس روز

 هر سال قطعا تولد رو مامان تو خونه برامون گرفته...    طبق

 خورد!  زنگ   میرفتم خونه که گوش  یبابا م  ن یاز شرکت با ماش  داشتم

 بله؟ -

 سالم -

 ! یزنگ بزن هیبه ما  نیبه به رها خانم! چه عجب وقت کرد-

 کنم   یهمشو جبران م  زمیعز  د یببخش-

   شتی پ امیرو بذار کنار که دارم م ی پوش  یم شگاهیخوشگلت که تو آرا یپس دو دست از اون لباس ها نیآفر -

 باز من به تو رو دادم! -

  دمیخند

 !؟  یجبران کن یخوا  یم  یگیم یپس چ -

   ؟ییواقعا که! کجا-

 خونه   رمیدارم م -

 خودت کارت دارم  یخونه  اینه ب-

 چشم توله کوچولو  -



 اعتماد  نییباال پا

492 
 

 رو قطع کردم و راه افتادم سمت خونه...   یگوش 

 بسته شکالت   هیو واسه نوا  دمیقبلش واسه رها گل خر  اما

   ششون یبرم پ  ینداشتم دست خال دوست

 شدم   اطیو وارد ح در رو باز کردم موتیر  با

 تند کردم سمت خونه و صداش زدم   پا

 رها!؟  -

 اومد و صداها خورد به گوشم...   دن یبمب ترک  ی در رو باز کردم چند تا صدا تا

 تولدت مبارک  -

 و در کنارشون رها و نوا نگاه کردم...   ما یو شهاب و ماهورا و ن ریزده به آرشاو  رتیح

 به دست اومد سمتم...   کی سرش و ککالِه تولد گذاشته بود رو    هی رها

 خوندن...   ی برام تولدت مبارک م همه

 تونستم نگاهمو ازش بکنم!   یشمع برق چشم هاش رو برام جذاب تر کرده بود و نم نور 

 تولدت مبارک... تولدت مبارک... تولدت مبارک...  -

 همه مشغله ازش نداشتم واقعا!  نیکار رو تو ا ن یرو ازش گرفتم و باال تر از خودش نگهش داشتم و محکم بغلش کردم! انتظار ا  کیک

 گفت   ی با بدجنس  ماهورا 

   دیخجالت بکش -

 که باعث شد همه بخندن!   زی ازم جدا شد و رفت سمت م   رها

 کردم...   ی همه احوال پرس  با

 اومد سمتم    رها

   ینی وقتشه کادوت رو بب-

 گوشش گفتم   کیتکون دادم و نزد سرمو
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 کادو قشنگ تر از تو؟  -

 ...  دیرو تکون داد و دستمو کش سرش

 ... کردمیازش استفاده م   نیپشت ساختمون که معموال واسه پارک ماش کی کوچ اطیح کهیاومد سمت ت  یپشت سرمون م همه

 بزرگ شدم!   هیهد هی متوجه

 ... ستادمیوت زدم و اس هی

 خودم شدم!   ِن یپارچه افتاد و متوجه ماش  دمیکش یسر ربان رو داد بهم و وقت  رها

 کرد!؟   ی م کاری جا چ نیا  نیکردم! ا یزده نگاهش م رتیح

 لبخند زد و گفت   رها

 ...  مای از طرف من و خواهر و برادرت و آقا ن هیهد هی-

 دم گوشم گفت   یو به شوخ  کیاومد نزد ماین

   ِن یبغل ماش نه یمن در حِد آ هیالبته هد-

 و مردونه بغلش کردم و زدم پشتش  دمیخند

 ما    یواسه خانواده   یبود هیداداش تو خودت هد-

 رو کلم   د یمثل بچه ها پر  ماهورا 

 مبارِک مبارِک -

 به رها...   دمیو شهاب بغل کردم و رس ریآرشاو 

 کردم...   ی عشق نگاهش م با

 و آروم گفت   کینزد اومد

   ی رو بفروش  نت یماش  یکه بخاطر من مجبور شد د یببخش-

 ابروم رفت باال   هی

   دمیرو بوس شیشونیپ
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   یممنون که از پسش بر اومد -

 خودم و خواهرم نداشتم  ِی سرپا کردن زندگ  ی برا ی وقت فرصت ی چیوگرنه من ه یکه بود یمرس  -

 غر زد  ریآرشاو 

 برم   دیواسم تولد گرفته با سا یکه پر   میبخور  کی ک میبر  د یخواد پاش ی م کی بابا دلم ک-

 اداش رو درآورد   ماهورا 

 خانمت چرا ما رو دعوت نکرده!؟  سایپر -

 دونم!  یمن نم  زِ یبگم واال مثال سوپرا یچ -

   دیخند شهاب

 تا شلوغ کنه!   دهیبادکنک و فشفشه خر  یمطهره کل ن،ی خونه ما دعوت یاما امشب همگ-

 دست زد   ا ماهور 

 به زن داداش گلم   ول یا-

  دمیخند

 خونم   دمیرات نم  رمیماهورا من زن بگ -

 زد به کمرش   دست

 هوا    دمیخودت و زنتو خونت رو م-

 اونا رفتن و من موندم و رها و نوا...   ،یطونیخنده و ش یاز کل بعد

 بودم...  ی فکر خاستگار  دیکم کم با گهید

 ... ز یسوپرا هیواسه  دنیو آخر شب برگشتم خونه و شروع کردم به برنامه چ  میخوش گذروند میآخر شب با هم بود تا

 امسال سال خانواده ما بود! چون همه متاهل شده بودن و فقط من مونده بودم!  قطعا

  یبگ ی کارش خوشش اومده بود! ماهورا از هر فرصت از  ی رو کل  ششیمامان هم چند بار رفت پ یاسم در کرده بود و حت   دیکمک ماهورا رها شد با

کرد.   یخوب م ی لیحاملو خ نیکرد و ا یبزرگ...رها هم با جون و دل کار م غاتیکنه، از جمع دوست هاش تا تبل غیکرد تا سالن رو تبل ی استفاده م
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ذوق زده بشم که   دیمن با دیشا ی ... و حتشهی م منو رها داره کمتر  ن یب یکه قدم به قدم داره فاصله  یحس خوب هیدرون داشتم!  ت یه رضای

 قراره باشه که تونست تو زمان کم خودش رو به همه اثبات کنه.   یدختره سرسخت و سخت گوش   نیخانمم همچ 

شده ساعت   یگرفتن، حت ی دو روز زود تر وقت م  دیداشت که با ی مشتر   یجور  هیرها پر ،  ی کار  یها صاف شده بودن و همه وقت ها یبده همه

 شب!  10

بود و داشت بهمون کمک   ی. البته نوا هم دختر خوبد،یخواب یرفت و شبا تو سالن م  یخونه هم نم یحت گهیاز نوا هم راحت بود د  الشیخ چون 

ه که در  برس  یسر و سامون ه یاونم به  دیاومد. با  یکرد با خوب رفتار کردن و عاقل بودنش، خدا رو شکر از پس خودش و مشکالتش بر م یم

خوب رو دارن، با اون همه مشکالت نه پاشون رو کج   یزندگ   هی اقتی واسه خودم دست و پا کنم،واقعا هر دوتاشون ل یخوب اجناق ب هی ندهیآ

  چ یه یدوتا خواهر موندن مثل شمع سوختن و ساختن و پدرشون رو نگه داشتن، با اون همه آزاد ده،یگذاشتن و نه خانوادشون از هم پاچ

تونست   یخواست م ی رها شبا هر جا م دمیدیوگرنه من با چشم م  ِب،یذات خوب و نج هی ینشونه  ن یو ا شدنن دهیبه راه بد کش کدومشون 

 تونست ازش بگذره...    ی کس نم چ یه ییبایبره و با اون ز 

 رفتم سراغ برنامه هام...    صبح

 ...زیسوپرا هیو  ی نور پرداز  هیباغ و  هی

 که رها دوست داشت...   یهمون جور  ییایباشه و رو  یعال یداشتم همه چ  دوست

 شب بود. بهش زنگ زدم و جواب داد و منم با حال بد گفتم  10 ساعت

 رها کمکم کن...-

 به گوشم  دی رس دش یترس ی صدا

 شده!؟ یچ -

 رو بردن   نمیزدنم ماش-

 االن! ؟   ییخاک به سرم! کجا-

 ...رمیم  یدارم م ایفرستم زود ب یاالن برات م-

 اومدم  -

 که جمع کرده بودم گفتم   ییرو قطع کردم و به دخترا  یگوش 

 ها رو آماده کن...   لیوسا که
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زدم در   موتیدر اومد با ر  ی کردم... صدا کیو به همه جا رو تار  سادمیآب وا یسطح گرد رو  یو رو  متم یاون کت شلوار خوش پوش و گرون ق با

کردن   ی که من بودم کار م  ییها رو روشن کنن و دوتا دودزا که واسه پوشوندن جا ی فاصله ش کم شد اشاره کردم همه نور پرداز  ی باز شد و وقت

 کنن...   وشهم خام

 جلوش زانو زدم و انگشتر رو گرفتم سمتش...   نه،یتونست بب  یبخارها کمتر شد و منو م یوقت

 ...  شهیخوامت واسه هم ی مبزرگ  یایرو  هی ی انتها-

 باز زل زده بود بهم...   مهین یزده با لب ها رتیح

 و دست گذاشت رو چشم هاش...   دیبغضش ترک هویتو دستم که  یافتاد به حلقه  چشمش

 تعجب صداش زدم  با

 رها!  -

 تو گوشم...   دیچیپ شیگر   یزانو زد و منو تو آغوشش فشار داد! صدا کمیجلو نزد اومد

 ...  دمیرو بوس شیشونیش چرخوندم و پدور  دستمو

 م ی قشنگ رو شروع کن یزندگ   هیوقتشه کنار هم با آرامش  م، یو سخت بر اومد یراه طوالن   هینکن ما از پس  هیگر -

 تر فشارم داد به خودش   محکم 

 دوست دارم   یلیخ-

 پر احساسش...  یهام رو بستم تا بتونم غرق بشم تو صدا چشم

 مثل تو!   یشکر گذار خدا باشم واسه داشتم آدمدونم چطور   ی! من واقعا نمت ی! از عشق تا ثروت و امنیمن داد ی به زندگ  یآرشام تو همه چ -

   ؟یکن  ی خوام، حاال بگو باهام ازدواج م یبمون برام من فقط خودت رو م ی جور  نی هم-

 رد متورم نگاهم ک یرو از شونم بلند کرد و با اون چشم ها  سرش

 خوام؟   یم  تیمثل منو واسه زندگ یکی که  ی مطمعن-

 گرفت   خندم

 !؟  یباش  ی که راض   یبرس  یبه چه سطح یخوا  یم  گهیرها د-

 که گفتم    دیخند اونم
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 شم یم  عیضا یباهات ُپز دادم اگه جواب بله ند یکل-

 خرم   یرو به جون م  یتو هر سخت یلبخند رو لب ها دن یجنگم، واسه د یبا دل جون م مون ی من واسه زندگ-

   ی مامانم بهتر  ی قطعا تو از اون عروس ها-

 زد و حلقه رو از جاش برداشتم و اون دستش رو آورد جلو و من با آرامش حلقه رو داخل دستش جا دادن...   لبخند

   می االن لذت موفق شدن رو داشت  میدیکه کش  ییها ی دو حاملون خوب بود به اندازه تموم سخت هر

 ..  .میبخش یم ی که بهش معن می ماها هست ن یا ست ین ی ز یچ  ییپول به تنها میدی فهم دوتامون 

 

   ماین

 که پدرش گفت   میماهورا نشسته بود  یشام خونه  زی م سر

   تون ی سر خونه زندگ د یکنن و بر  یرو رسم  یخوان همه چ  ی م ریخانواده وز  ریآرشاو -

   میگرد  یدنبال خونه مورد پسندمون م م یدار  سایمنو پر   ستین  یمشکل  – ریآرشاو 

 به من نگاه کرد   ی چشم ریز  هی

   یخانواده زنت باش   زون یدوست ندارم آو  ، یکن همه خرج ها رو خودت کن یسع -

 گفت    ریبا حرص رو به آرشاو  ماهورا 

تو دلت رو   تیواسه آرامش تو خونت و رضا  ادی ز  ا یوگرنه پول کم   یو از آدم بودنش مطمعن بش  یکن اول طرفت رو خوب بشناس   یداداش سع -

 پول پرست نباش...   اره،ینم

 تو دستش و گرفت باال  منو گرفت  دست

 کنم، چون باورش دارم و باهاش دلم آرومه  ی م یزندگ   نمی زم  ر یتو ز  مایبا ن ن، یمثال منو بب-

 نگاه به باباش کرد   هی ی چشم ریهم ز  ماهورا 

 .  می مشترک دار  مایرو با ن یندارم، همه چ  ییرو تنها  یچیه گهیهم هست من د  مای من واسه ن نی خونه و ماش-

 ماهورا رو آروم آوردم سمت لب هام و بوسه روشون زدم...  دست
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 سکوت کردن...   همه

 خوره...   یبرخورد ظرف و ظروف ها بود که به هم م ی کردن و فقط صدا  یرو جمع م ز یاز غذا مطهره و مادر ماهورا  داشتن م  بعد

 شوهرش نشه   یخانواده  یرد بحث ها زدن و مطهرم انقدر عاقل بود که وا   یهمه داشتن حرف هاشون رو م یجد ای یشوخ 

 گوشم بهم گفت   کیشد و بعد ازتموم شدن کارا شهاب آروم نزد سکوت

 اتاقم کارت دارم   ایب-

 دستم گرفت و با ترس گفت   دیفهم نویکه ا ماهورا 

   شهیدعوا م  ماینرو ن-

 افته نگران نباش   ینم یاتفاق-

 سمت اتاقش و چند تا تقه به در زدم   رفتم

 ل  داخ ایب-

 بود و تا من وارد شدم نگاهم کرد   ستادهیپنجره ا کنار

 حرکت موندم...   یو ب نیی سرمو انداختم پا 

 رو دوشم برداشته بشه   ن یاز بار سنگ کم یشرمندش باعث شد  ی صدا

 ! ی کرد کار ی که تو چ دمیفهم ریمن شرمندتم، اسمم کارآگاِه اما د-

 رو ندادم و قدم برداشت سمتم...   جوابش

گه! تو خودت رو   ی بهم دروغ نم قمیرفته بود رف ادمیسال رو با هم بودن،. من   یلی خ ایرفته بود ماهورا و برد ادمیمتاسفم، من  یبخاطر همه چ -

 تا ماهورا بد نشه   یبدنام کرد

رو گول بزنم،. اما ناموس دزد    کهیبسازم تا اون مرت لمیف هیر شدم ساِل که عشق اون تو دلم بود، من مجبو  یلی من ماهورا رو دوست داشتم خ-

دست به دست   یبشم، خالصه که همه چ  شیازخودم دوسش داشتم نتونستم باعث ناراحت   شتریکار رو کرد، چون ب ن یهم ماهورا ا ینبودم! وقت

مون رو   ی تدارک عروس  م یممکن بود داشتنش اما االن ما دار   ری شرافت و آبروم بشم و فقط به داشتن ماهورا فکر کنم. برام غ الیخیهم داد تا ب

   یکن  یخوشبخت  ی برام آرزو  قیرف  هیرو فقط مثل  ی راز رو تو دلت نگه دار  نیخوام ا ی ! و فقط از تو ممی نیب یم

 رو شونم   زد
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 بودم که تو رو باور نکردم   قیگه! من نارف یکه باورت داره و بهت دروغ نم یاون قیرفت رف ادمی ق،یمن شرمندتم رف-

   می فکر کن دیبهتر با  ی گذشته به روزا ال یخیب-

 کرد   بغلم

   ادیاسم خانوادمون بد در ب  یکه نذاشت  ونتمیهم مد یقمیهم رف  یهم داماد مون نیبعد از ا-

 پشتش   زدم

 از دستت بدم!  شهیواسه هم   دمیستر  ی خوشحالم که دوباره به دستت آوردم ، م-

 کنم...   یهام رو برات جبران م یهمه نا حق-

 ...  می با هم نداشت یمشکل  چیکه ه ییروزها نی به صحبت کردن... درست ع  میو شروع کرد یرو صندل م ینشست

 

 دفتر سالنامه اومد خونه و گذاشت جلو باباش و گفت   هیشب که همه جمع بودن با  هیدوماد نشده بود که آرشام  ریآرشاو   هنوز 

 کردم  دای رو پ می زندگ  کیمن شر -

 شد و تند رفت سمتشون...   ز یشاخک هاش ت مامان 

 هست؟   یخب ک -بابا

 دفتر رو برداشت و شروع کرد   آرشام

 که...   ن یچهارم اکه اندازه خودم درآمد داره و   نیکردم، سوم ا  ی که ازش خاستگار  ن یکه عشقمه، دوم ا نیاول ا-

   دیشد و دفتر رو از دستش کش یعصب بابا

 خانوادِه!؟  یسراغ اون دختر ب  ینکنه باز رفت-

 !؟   میایب ایبه دن یدست ماها نبوده که تو چه خانوداه ا  دیفهم  ی! چرا نمافتاد به تنم   ی زد لرز م ی حرف رو م نیا

 ازش    می ه که راضکنم! خودش مهم یخوام زندگ  یبا ننه باباش که نم-آرشام

   یکن  ش یکامل به ما معرف دیمبارکه اما اول با-مامان 

 شش یپ ی که سالن داره و چند بار با ماهورا رفت ی همون خانم-
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 وسط حرفش دیپر  بابا

   د؟ی ارز   یماهورا رو کوتاه کرد و لباس تنش مفت نم یهمون که موها-

 رنگش صورتش قرمز شد    آرشام

 اون االن اندازه خودم درآمد داره و من اون رو انتخاب کردم    ستی لباس تو تنش مهم ن-

 گفت   یبا خوشحال مامان 

 مبارکه  -

 کالفه از جاش بلند شد   بابا

 از...   ی کیخواستم برات  یم-

 وسط حرفش   دیحاال پر  آرشام

 خوام تموم   یکه دوسش دارم رو م  یخوام! من فقط کس  یرو نم نا یکدوم از ا  یچیمدار؟ بابا من ه  است ی!؟ سیقاض  ؟ل ی وک ر؟یوز -

 ... شی هم از جمع جدا شد و سرش رو برد تو گوش ریشروع کرد به دست زدن و پشت سرش شهاب و مطهره و مامان... آرشاو  ماهورا 

 آرشام...   یو نامزد ریو صحبت کردن درباره مراسم آرشاو  دن یآهنگ شاد گذاشت و شروع کرد به رقص   هیبا ذوق  ماهورا 

 بود...  یو شاد  ی پر از انرژ  یکردن و همه چ  ی بودن چون همه داشتن ازدواج م یقشنگ یشد گفت روزا یبابا نبود در کل م  یپول پرست اگه

 ... رونی از خونه ب  می دیچیمنو ماهورا پ  ی شهر باز  ی شب به بهانه  آخر

 حرف راه افتادم سمت خونه...   یب نیداخل ماش   اما

 ...اور ی به زبون ن یا  گهیچشمک حرف د هیاما جز  دی فهم ماهورا 

 ... دمیگونش رو بوس دیترد یدست هام و ب ون یانداختم م   رشیگ ار یاخت  یب میخونه که شد داخل

احساس که باهاش   هی... میعشق مون رو بساز  یخونه  ن یخواست و ما کنار هم قرار بود بعد از ا یمنو م گهیبود که اونم د نیترش ا قشنگ

 شدن...   یها قابل تحمل تر، درد ها کم رنگ تر م  یسخت

 و باور!   ی بود با گذشت، وفادار  نی خصلت عشق هم آره

 کشم!   یلحظه هم پا پس نم هیمنو باور کرد و من واسه خوشبخت کردنش  ماهورا 
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که    ستیبا تب و تاِب کنار هم بودن و ملس شدن... عشق شروعش قشنگه و کور کورانه... اما قرا ن شه، یها با عشق شروع م   یزندگ  شتر یب هقص 

 دیبا ،ی و بگذر  یتالش کن  دیخوب با یزا ی داشتن چ ی ! چون برامیکردن عشق رو مقصر بدون ریی احساساتمون تغ  ایو  دنیسخت رس ی اگه روزا

عشق چه با عشق، اما احساس و   یدارن چه ب  یهاسخت  یزندگ   ی! همه یتوفش نکن ی اگه دهنت پر خون شد جلو کس   یو حت  شهپوستت کنده ب

 ...  شهیم  یزندگ  یها  یبه در کردن خستگ جهیآغوش آروم و در نت  هیدوست داشتن قطعا باعث 

 کردم تو چشم هاش...   نگاه

 ... مشیگذرون یم ییدوتا نیکه بعد از ا یها و مشکالت  یهمه سخت یدوستت دارم به اندازه  -
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