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 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

 رمان الزام به ماهتاب 

 

 

 .شودی م یاجبار به کار یآدم یگاه

 .یاجبار به آدم  یگاه و

 تلخ است. یو گاه  نیریاجبارها ش نیا  یگاه

از دل خارجش    خواهدیدلت نم گر یکه د ندینشی به دل م یاجبارها جور نیا  یگاه و
 . یکن

 .دیآی وجود نمبه  یانهینباشد، ک یاجبار تا

 .دی آی وجود نمبه یعشق د،ینباش یانه یک تا

 .یبه دل دار نهیکه از او ک یبشو یعاشق کس ،یاست فردا روز   ممکن

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 ست.   یو بدان عشق ناگهان نیپس بب 

 

 )ماهان(  

 

تا قانع    اورمیب یلی! چه دلشودی . آخر مگر مکردمی متر م  میهاعرض اتاق را با گام  کالفه
 کنمی هاست که با پدر صحبت م. هفته دمیکش امیدار مشک موج   یبر موها  یبشوند؟ دست

من از   یکار است و امشب، شب خواستگار نی بشود؛ اما او مصمم در ا مانیتا پش
. ناگهان درب اتاقم گشوده شد و پدرم ظاهر شد؛  امده یند  ااو ر زیبار ن  کی که   ستی دختر
 . دیاشپ میبه رو یلبخند

 

 پسرم؟  یاآماده  -

  

 ... . شتری ب کمی  شهیرا صاف کردم و پاسخش را دادم: بابا م میصدا 

 

 . میوفتی بهتره راه ب -

 

ام را برداشتم  و کت   چی اجازه نداد حرفم را بزنم. سو  ی! حتیاز اتاق خارج شد؛ آه لعنت و
  یحت م؛ی شد  یو گل به سمت خارج شهر راه ین یر یش دیو از اتاق خارج شدم. بعد از خر

که مدنظر بود   یساعت باالخره به ساختمان میبود. َاه! بعد از ن ابانیشان هم در بخانه
باغچه  بود. کنار  قدم یقد و ن یها کجا بود؟ تو کوچه پر از بچه  گهی د نجایخدا! ا ای . میدیرس

  یرا بر رو  میپا  یپارک کردم؛ وقت ی ارا گوشه نی هم چند مرد و زن نشسته بودند. ماش
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که در   یا ها تماشاگر ما شدند؛ مانند لحظهو آن   ستادیاز حرکت ا  اینهادم انگار دن  نیزم
 .کنمی م  رشآبشار زدن به هوا پ یبرا  نیزم

 

خاص مردم را   یود و با نفرتداده ب  ینیانداختم. به لبش چ  یبه مهناز، خواهرم نگاه 
درستش بود اطراف را   میباال که نشان از تصمروبه  یاما پدرم با لبخند و سر کرد؛ی نظاره م

در   ستادنی . تنها مادر بود که توان ادادی کاش مادر زنده بود تا نجاتم م ست؛ینگری م
 . تمقابل پدر را داش

 

 د؟ یکار دار یبا ک د؟یببخش -

 

کوتاه،   یبرآمده و قد  یبا شکم یجوگندم یمسن بود؛ مرد  ی کلفت مرد  یصدا  
 . زدی برق م یموج فضول  شی هارا در هم گره زده بود و در چشم شیابروها 

 

 .  میبود یموری ت یپاسخش را داد: راستش ما دنبال منزل آقا  پدرم

 

 ؟ یک -

 

 . گهی عباس آقا رو م ،یحاج - 
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تکان   یبه سر داشت. مرد سر  یمشک  یبود و چادر ستادهی بود که پشتش ا یزن یصدا 
 داد و گفت: 

 هست.   ازدهیدوم واحد   یطبقه   یبلوک اول نیهم -

 

  یبه در ورود  کی . نزدمیبه دنبالش راه افتاد زیکرد و راه افتاد؛ من و مهناز ن یتشکر پدر
  کی پاره و  پاره  ی. شلوار لشدندی خورد که از بلوک خارج م یینگاهم به دخترها  میکه شد

که   ی. نکند دخترکردندی ما را نظاره م  یظیغل شیبلوز کوتاه به تن داشتند و به همراه آرا 
   ؟یکن یباز  میبا آبرو  یخواهی آخ! پدر م هاست؟ن یدارد همانند ا ربابا در نظ

 

 . ستین ری برگشتن د یبابا هنوز برامچ دست بابا رو گرفت و لرزان زمزمه کرد:  مهناز 

 

 به ما وارد ساختمان شد.   توجهی ب بابا

 

 !  گه؟یزور م نقدر یداره که بابا ا  یدختره چ  ن یا دونمی : اوف! من نممهناز 

 

 . شهی را پشت کمرش قرار دادم و گفتم: برو تو، درست م دستم

 

   ؟ی ازدواج کرد  ی: حتما وقت دیاخم تند نگاهم کرد و غر با
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 .  گهید نی ایب -بابا در اومد:   یصدا 

 

پدر  م؛ی ستادیا  ازدهی واحد  ی . جلو میدوم رفت یکه آنجا بود به طبقه  یآسانسور کوچک با
در حاضر شد. با  یده ساله و بور جلو  یدر باز شد، پسر هیزنگ را فشرد. بعد از چند ثان

 صورتش زد.   یبه اندازه  ی. لبخندکردی مدرشت ما را نظاره  ییهاو مژه   یاقهوه  یها چشم

 

 . دی بفرما ن؛یخوش آمد  یلیسالم، خ -

 

 پسرک زد و گفت: ممنون پسرم.   یاقهوه  یبه موها  یزد و دست یلبخند پدر

 

. میکفشمان را در آورد  زیاز پدر ما ن تی؛ به تبعکرد و کفشش را در آورد یبه ما نگاه بعد
ظاهر شد. با لبخند مهربان و   مانی الغر اندام جلو یکه مرد  میرا داخل گذاشت مانی پا
 سرش را خم کرد و دستش را به سمت پدر گرفت و گفت:   حیمل

 سعادتمند.   یآقا نیخوش اومد  یلیخ -

 

بود.  یموری ت یدستش را در دست مرد گذاشت که گمان کنم همان آقا  یبا خشنود پدر
که عبور   ی. از در ورودآمد گفت در به سر سالم و خوش قرار گرفت که چا یپشتش زن

که سه در را در  یمتر  کی  یراهرو  هیدر بود و سمت راست  کی سمت چپ   م،یکردی م
البته قبلش  م؛یکرد یسالن برخورد م  هب میرفتی که م میداده بود. مستق یخود جا

 نده گفت:  پدر با خ میکه نشست یساده و چوب یها مبل  یآشپزخانه قرار داشت. رو 

 پس عروس من کجاست؟   -
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 . همه را جلب خود کرد  یتوجه ییصدا   دیبگو  یتا خواست سخن یموریت  یآقا

 

 . نی اومدخوش  یلیسالم، خ-

 

  هیبود نگاه کردم؛ قدش حدودًا صدوهفتاد بود؛  وستهیکه تازه به جمع ما پ یدختر به
بود. به سمت آشپزخانه  شیآالی اش ساده و ببر تن داشت. چهره  اهیو س  دیسف یماکس

به  یبلند شد. نگاه امی اس گوشام اس  یشد. صدا  ختنیر یرفت و مشغول چا 
 کرد ی کردم که فقط به دختره نگاه م یاش کردم؛ مهناز بود. به مهناز نگاهصفحه

. 

 را باز کردم  امشیپ

 .یکه تو قبولش کن نهیفقط بخاطر ا   نیگول ظاهرشو نخور؛ ا نیبب-

 

نگاه   آمدی به دست به سمتمان م ینیلبم نقش بست. به دخترک که س یرو  یپوزخند
  یدختر جهان است؛ بعد از تعارف چا  نیتر ساده  ییگو  داشت،ی ساده قدم برم یلی. خکردم 

 و... کنار مادرش  

 . نشست

 

   ؟یهست ی، دختر گلم مشغول چه کارخب -

 پاسخ داد:  ری با لبخند و سر به ز  دخترک



 الزام به ماهتاب 

 
9 

 

 .دمیهستم، البته مشاوره هم م ریبنده دب-

 

  یاافه یگرد به مهناز که با ق یها با چشم  ؟یچ یعنی  ده؟یمشاوره هم م ر؟یگفت دب ؟یچ
به دخترک   ن ی با تحس ستم؛ی نگاه کردم. بعد به پدر نگر کرد،ی سرخ شده به دخترک نگاه م

شد؛ تا   شتریب یموری ت یپدر و خانواده  نیشت و بحث بساعت گذ ن ی . چندکردی نگاه م
  نجایبا تعجب به اتاق نگاه کردم. ا م؛یشد یدادند. وارد اتاق بتصح  یباالخره به ما اجازه 

تخت   کی کوچک اتاق،  یپنجره  ریسمت راست ز  یدخترک است؟ گوشه  نیواقعا اتاق ا
  یآهن یتخت دوطبقه کی و کنارش  یچوب یو صندل  زیم  کی  شینفره و روبرو  کی خواب  

  نی وسط ا یکی راه بار کی تنها  ،یکمد چوب کیتخت دوطبقه  نیا  یقرار داشت و روبرو 
کجاست؟ دختره   گهید  نجایخدا ا  ایوجود داشت. آب دهانم را قورت دادم.  ل یهمه وسا 
 نفره اشاره کرد.  کی به تخت 

 .دی بفرما -

 

؛ پشت سرش نگاه کردم  واریست. به دنش  یصندل  یرو  زیتخت نشستم و خودش ن  یرو 
لقمه کند،  ک ی بود من را  کی نزد شیهاپر از عکس گل و نوزاد بود. به دخترک که با چشم 

در آن غرق   خواستی قدر زالل و پاک بود که دلم مرنگش آن  ی اقهوه  ی ها . چشم ستمی نگر
 زد  رهمرا خودش ب انمانی بشوم؛ سکوت م

 

 باور کنم سعادتمند بزرگ جلوم نشسته؟  تونمی م -
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  ی. پوزخندستمیمن ک دانستی سعادتمند بزرگ؟ پس م دم؛یرا در هم کش میابروها 
نگاهش غبارآلود و کدر   را یاز سکوت و نگاهم جا خورد؛ ز  یی. گولبم جا خوش کرد   یگوشه
 انداخت.  نی سرش را پا یسخن  چیه یشد. ب

 

 هم بزنش.هم بزنم، پس تو به به  تونمی نم یول ستم ی نازدواج   نیبه ا یمن راض دینیبب-

 

از  ییها گرد و رگه  ییهاداد؛ با چشم یاسرش را باال آورد که ترقه   هیاز ثان  یدر کسر 
 تعجب نگاهم 

 .کرد

 

 د؟ یستین یراض-

 

 

حرف بزنن که تو   یها از همسرفردا رسانه  ادیباشم؟ من اصال خوشم نم یراض دیچرا با -
داره؛ مثالً بگن پدر همسر ماهان   یاخانواده  نی و همچ زرگ شده ب ییجا  نیهمچ

 کارگر سادست ؟    هیسعادتمند، 

 

 

از   ییدهایدرخشانش مروار ی ها ناخواسته دلش را رنجرده بودم؛ چراکه در چشم  ییگو
 برخواست. شیجنس اشک جمع شد. از جا
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با من   ینطوریا یکنی چطور جرأت م ؟ی اردیلیچند م یالها ی کجاست؟ تو و  تتیانسان - 
  یامهره  یشی م  گهیکه چند سال د یکنیباز  هیتو فقط  ؟ی هست یمگه تو ک  ؟یحرف بزن

 ؛یکن نیام توه به خانواده  یحق ندار   یکن ول نی به من توه یخوا یسوخته. هرچقدر م 
   ؟ی دیفهم

 

. باورم  ستمی اشک شده بود نگر یکه خانه  ییها برخواستم؛ به چشم  میاز سرجا  ناباور
 با من سخن گفته باشد؛ آن هم...  گونهنی دختر ا ک ی شدینم

 

 کوباند.  میاش را بر بازو اشاره   انگشت

 

که زجر  یبخاطر حرمت پدر و مادر یول  ستمیتو ن  یآقا پسر من کشته و مرده  نیبب -
. برام مهم  کنمی بول مازدواج رو ق نیو ا  کنمی رسوندن سکوت م نجایو من رو به ا دنیکش

بدون نه بخاطر مالت و نه بخاطر خودت،  یول  ،یاریسرم ب ییبعدش چه بال ستین
 اما مجبورم.    ستمین یراض م بدون من یستیهم ن یاگه راض ست؛ین

 

دختر   نیخورده بود. ا  چیدر هم پ زین ش یهااخم  ان،ی گر شی هالرزان و چشم  شیهالب 
 نشان بدهد؟   خواستی را م یزیچه چ

 

درب ارتباطمان را قطع کرد. به سرعت اشکش را پاک کرد؛ درب باز شد و مادرش   یصدا 
 وارد شد. با لبخند گفت:
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 حرفاتون تموم شد؟  - 

 

 .  دیمادرش را بوس یده یو چروک  فی لط یبرداشت و گونه  یدخترک به سمت مادرش گام 

 !  وفتهیشب اتفاق نم هیمامان شناخت که تو  -

 

 سعادتمند منتظرن. ی درسته دخترم، اما آقا -

  

 .زدیموج م   یبه من انداخت. در نگاهش دلخور ینگاه دخترک

 .  میازدواج رو شروع کن ی کارها دیاگه اجازه بد  م؛یهست یجان ما راضگفتم: خاله اعتنایب

 

 برق زد.   شیها زد و چشم  ی لبخند بزرگ مادرش 

 هم بگم.   هیمن برم به بق -

 

قرار گرفتم و    شیشد. جلو  رهیمادرش خ  یخال یاتاق را ترک کرد؛ دخترک به جاسرعت  به
از جنس  یی هابود؛ چشم  میروبرو شیها اش را با دست راستم باال گرفتم. حال چشم چانه

 بلور خالص.  

 

 . یاگه ی د زیچ  ایازدواج کنه  خوادی اش مدخترکوچولو واقعا بخاطر خانواده مینیبب -
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 ه؟ یبهت نشون بدم بخاطر چ یخوای م -

 

 . شمی اهوم، خوشحال م - 

  

به دنبالش. در   زیو کوچکش من را کنار زد و خارج شد؛ من ن ف یظر  یهابا دست  دخترک
تداخل کرد. پدرم و   کرد،ی قرمز و دودزا نگاهم م یسالن نگاهم، به مهناز که با صورت

. با  ستیپدر و مادرش نگر به من کرد و به  یگفتند. دخترک نگاه کوتاه  کی پدرش تبر 
  یرا تکان شیها. استرس داشت! لب کندی م رادست چپش  یهادست راستش ناخون 

 داد. 

 .  خوامینم ی من جشن عروس -

 

به   یا . پدر با اخم به من نگاه کرد. شانهدیچیپدر و مادرش در هم پ  یزده بهت  یصدا 
 ندانستن باال انداختم. دخترک ادامه داد:   ی معنا

فقط لباس عروس به تن   دیو اگه اجازه بد  کنمیسعادتمند رو درک م   یآقا  طیمن شرا  -
 . خوام یمراسم نم  یول  رم،ی کنم و عکس بگ

 

 کرده بود.  ان یدخترک نگاه کردم چه راحت سخنش را ب به

 

 که نهان بود زمزمه کرد:  یبا بغض مادرش 

 پس آرزوهات؟   -
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مادرش را در دست گرفت و   یانداخته پوست  ی هامادرش زانو زد و دست  ی جلو دخترک
 .  دیبوس

 نداره.  بیپس ع دم؛یرس خواستمی م یمامان من به هرچ  -

 

 جلوه دهد، گفت:   یرا عاد زیهمه چ خواستی که م یبرخواست؛ درحال شی دخترک از جا 

 شام بکشم؟   -

 

غم بزرگ    یتا به آشپزخانه برود متوجه  کردی از کنارم عبور م  یجواب بله دادند. وقت همه
  ییکه گو کرد ی نگاهم م یشدم. به کنار مهناز رفتم و نشستم. پدر جور  شیها درون چشم 

که واقعا دلچسب بود   یواقعا من مقصر بودم! پس از خوردن شام دی من مقصرم. اما شا
دم؛ کر یدخترک نگاه ی به پنجره  ستادم؛یا   نیدر ماش مد ی. وقتمیخانه شد یراه

   کنه؟ی م  یداره خوشحال ای کنهیاش دعوا ماالن داره با خانواده  یعنیخاموش بود. 

 

 ماهان؟ پسرم؟   -

 

 بله بابا؟  -

 

 .  گهیسوار شو د - 
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 شدم و به سمت خانه حرکت کردم... نیتذکر بابا سوار ماش با

 

 

 *چند روز بعد...

 

حلقه  دیخر  یبرا  دی. امروز باکردمی بودم و به سقف نگاه م دهی تخت دراز کش یرو
نبود من برم دنبالش؛   یاز یو ن  نجا یا  ادی. دختره کالس داشت و گفت خودش ممیرفتی م

 درب اتاق زده شد. 

 

 تو.   ایب - 

 

صاحب    نمیاتاق را فرا گرفت. با تعجب سرم را بلند کردم تا بب یباز شد و عطر تند درب
 که زالل و صاف بودند.  ییهاها. همان چشم ! باز هم همان چشم ستی عطر ک  نیا

 

   د؟ یاآماده  - 

 

 . یاومد  ریقدر دبالشت گذاشتم و زمزمه کردم: چه  یسرم را رو   دوباره

 

 خب کالس داشتم.  - 
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 عجب!   -

 

 گفتم:   کردمی طور که نگاهش منشستم و همان تخت   یشدم و رو بلند

   ؟یداشت یحاال کالس چ -

 

 .  یروانشناس -

 

 . یدار از یهوم خوبه... بهش ن -

 

 . دیچیدر هم پ  شیهوا گرفت و ابروها  یکه زده بودم را رو  یاطعنه

   ؟یدار از یفکر کنم تو هم ن -

 

 .  ستادمیا  شی برخواستم و به سمتش رفتم و جلو میتعجب نگاهش کردم و از جا با

 

 ؟ یگفت یچ  دم؟یو گفتم:نشن ستم ی که در آن حرص بود؛ نگر  ییهاصورت قرمز و چشم به

 

به حرکت در آورد که    میبازو  یلبش نشست. انگشت اشاره اش را رو   ی رو یبیلبخند عج 
 بماند.  رهیانگشتش خ  یبر رو  یاباعث شد نگاهم لحظه
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 در خدمتم.  یخواست دم؛ی و مشاوره م رمیگی م ستیو د یاجلسه  - 

 

  سیدرس را تدر نی . او اگرد نگاهش کردم  ییها زد. با چشم  یپشت سخنش چشمک 
  یاش گرفت. پشتش را به من کرد و از اتاق خارج شد. دستخنده  یی! از حالتم گو کرد؟ی م

روانشناس بود؟! دروغ چرا اما قلبم به سرعت به   کی من! او    ی. خدادمی کش میبه گلو
 را پر کرده بود. جودمو  یوصف نشدن یجانی. هزدی م  امنهیس

 

مهناز نشسته بود و در    یرو. روبهکردم و به سالن رفتم   ضیرا تعو  می هابه سرعت لباس  
ست. برخوا  شی. با ورودم از جا کردی سکوت مهناز را که مشغول خوردن پرتغال بود؛ نگاه م

  رون یخواهرم همراه دخترک به ب الیخیکه انگار قاتل هستم. ب کردی نگاهم م یمهناز جور
 رفتم.

 

 بعد... ی* ساعت 

 

حرف مهناز افتادم.   ادیبود؛ نگاهش در حال چرخش بود. به  شیکه جلو یی هاحلقه  نیب
  د یبد و دی به من. چون اونقدر ند یدی )حاال فردا برو براش حلقه بخر. اونوقت حق رو م

 .(یشی م یکه عصب  ارهیدر م یباز 

 

  ی. بر روکرد ی رفتار م یا عجله  چیو بدون ه ستینگری ها را مخانومانه حلقه  یلیاما او خ 
 به من کرد.  ینگاه میمکث کرد و ن یانگشتر
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 .خوامی رو م ن یخوبه. هم نی ا - 

 

  شی هاانتخابش بود؟ سرم را به سمتش گرفتم و در چشم نی به انگشتر نگاه کردم. ا 
از تعجب درش بود؛    ییهاکه رگه  ی( در حالقمی حامد ) فروشنده و رف  ی. صدا ستمی نگر

 آمد. 

 

 د؟ یمطمئن  د؟یخوایم  نویزن داداش ا -

 

 . دیبرام آماده کن  نویهم شم یبله ممنون م - 

 

انگشتر ساده که فقط    کی. بود کرد که دخترک گفته  یبه من کرد و کار ینگاهم ین حامد
  یه یمهناز و بق  یهادر برابر انتخاب  یبود ول بایکار شده بود؛ ز  ش یرو  زیدور الماس ر  کی

 ساده بود.   ی لیاقوام خ یدخترا 

 

 حلقه بزنم؟  نی ست ا  یداداش اسم زن داداش رو تو حلقه -

 

 را با چند سرفه صاف کردم.    میصدا   ست؟ی دخترک چ نیاسم زن داداش؟ اصال اسم ا 

 

 اون بزن.  یحلقه  یآره بزن. اسم منم برا  -
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 ه؟ یداداش چباشه. فقط اسم زن -

 

را   نی و مطمئن بودم که ا  میبگو  یچ دانستمی در هم گره خورد. من نم مانیها نگاه  
 زد. یشد. لبخند تلخ نی. نگاهش کدر و غمگداندی م

 

 اسمم مهتاِب.  - 

 

بزنم اما او   یرا از هم فاصله دادم تا حرف میهاتکان داد و مشغول شد. لب یحامد سر 
 .رونیب رمی من م  -زودتر لب تر کرد. 

 

تکان داد.   یکه به باال رفته بودند سر یی. حامد با ابروها دیهر وقت آماده شد خبرم کن 
ولش کن.    گفتی دلم م هیبرم دنبالش و  گفتی دلم م هیخارج شد.  ی مهتاب از طالفروش

و معلوم    کردیاز تعجب درش بود؛ نگاهم م  ییهاکه رگه  ییها آخرم نرفتم. حامد با چشم
. بعد از دادی اجازه را به او نم  نیاما ترس از واکنش من ا دی وبگ یز ی چ خواستی بود م

بودم   یز ی . منم مغرورتر از اون چکردی حدود ربع ساعت مهتاب برگشت. اصال نگاهم نم
 کنم.   یکه عذرخواه

 

  م،یکه در راه بود ی. در طول مدتمیها به سمت مزون عروس رفتحلقه   لی از تحو بعد
 سرگرم بود.  اشی هم سرش را بلند نکرد و در تمام مدت با گوش کباری یمهتاب حت
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 زد و پاسخ داد... یشماره لبخند  دنیزنگ خورد. با د اشی گوش م،ید یبه مزون رس یوقت

 د؟ ینم. خوب هست : الو؟ سالم سحرخامهتاب

 

 .  امیسر م  کی کرد و ادامه داد: شکر خدا منم خوبم، چشم چشم حتما   یاو خنده  سکوت 

 

 سکوت کرد و با شوق به سخنان شخص پشت تلفن گوش سپرد...  دوباره

 

 کرد... یکوتاه و جذاب ی ادوباره خنده  و

برم.....   دی . فعال بادنتونی به د  امی . امروز حتما مشهیحل م ی. همه چدینگران نباش -
 چشم حتما. خدانگهدار

 

بخش بود که ناخواسته  قدر آرامشکه بر لب داشت آن  یرا قطع کرد. لبخند  اشیگوش
به   یبرا  انمیبودم. تمام اطراف  دهی ند نگونهیرا ا یوقت بود که کس  یلیشدم. خ اشره یخ

 و او...  کردندی م  شیچشم آمدنم صدنوع آرا

 

 م؟ یرینم -

 

به من بودند، نگاه   رهیداده بودند و خ یاز سوال را در خود جا  ییهاکه رگه  ییهاچشم به
 کردم. آب دهنم را قورت دادم 
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 م یبر -

 

آرامَشش وجودم را به   نی . ازدیها قدم ملباس  نی مطمئن ب ییها . با گام میمزون شد وارد 
 تر... . او جلوتر بود و من عقب دیآتش کش

 

  احساسی که ب ییهاباال رفته و با چشم  ییو با ابرو  دیبه سمتم چرخ یناگهان یحرکت در
 کدوم. چیبود، گفت: ه

 

  ن یکنارمان با بهت جواب داد: بهتر یکه ماتم برد. فروشنده  کدامچیقاطع گفت ه  قدرآن 
  لی کدوم باب م چی. چطور آخه؟ واقعا همیلباسا رو دار  نیو بهتر  می مزون شهر ما هست

 نبود؟ 

 

ه نگاه کرد. نگاهش باز گرم شد و با همان لبخند کوچک پاسخ داد: من واقعا  فروشند به
 . خوامیساده م   زیچ هیو پر زرق و ورَقن.  یتجمالت یلیخ نای. اخوامی ها نملباس  ن یاز ا

 

ها  راحت به لباس  ارینگاه کردم که بس یمن را نگاه کرد. اما من به مهتاب  نباریا  فروشنده
 ود؟  . قصدش چه بکردی نگاه م

 

 که مد نظرته رو داشته باشه؟  یکه لباس  یسراغ دار  ییجا -
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 ... ینگاه کردن بهم گفت: اومم. نه....ول  بدون

هست که لباس مد   ییجا هی : باالخره  زدی خباثت داد م شیها نگاهم کرد. در چشم نباریا
 . میجاها رو بگرد  یه یبق مینظرمو داشته باشه! بر

 

چه کند؟ به   خواستی چه؟ او م یعنیرفتار او   ن یرفت. ا  رونیمن با غرور به ب  یجلو از 
 دنبالش حرکت کردم و در سکوت هرچه گفت را قبول کردم... 

 

و لباس را انتخاب نکرد و در آخر گفت:   میاز صد مزون را گشت شیگذشت و ب  هاساعت 
لباس مناسب. با اجازه من  کردن  دایپ یبرا میا یشاءاهلل فردا دوباره ممن خسته شدم. ان 

 مهم دارم. روز خوش.  اری کار بس هی

 

 در برابر خشِم من، لبخندزنان دور شد... و

 

 )مهتاب( 

 

در همش   یسرخ و ابروها  یافه یام را آزاد کردم. قاز او فاصله گرفتم، خنده  یکم یوقت
 نکند.  تی . تا او باشد که من را اذردیام بگباعث شده بود که خنده
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اتوبوس، سوار اتوبوس شدم و به سمت پرورشگاه رفتم. آخه سحرخانم گفت    تگاهس یا در
لبخند   ،یاسم خواهر دنیزنگ خورد. با د میسر برم اونجا. داخل اتوبوس بودم که گوش هی

 زدم و تماس رو برقرار کردم...

 

 سالم خواهر جان.  -

 

  دیازدواجت با  لی وسا  دیخر  ی: زهر مار و سالم. کوفت و سالم. مگه من بهت نگفتم برا ِاال
 ؟ یمنو ببر

 

 مهتاب؟   ؟یمحو شد و سکوت کردم. ِاال ادامه داد: هو   لبخندم

 .دیشد ببخش  یادفعهک یِاال جان؟ خواهر قشنگم.  -

 

مهتاب تو مگه  :  دیو نگران پرس  لنگدی کار م یجا  کی متوجه شد که  م یاز لحن صدا   انگار
 ؟ ی ازدواج کن  یخوا یمورد عالقت نم  کنِ یبا اون باز 

 

من کار دارم، بعد باهم صحبت    زمیصورتم را پوشاند و زمزمه کردم: عز  یتلخ لبخند
 . میکنی م

 

ماهان فرِد مورد   یرا فشرد. آر  میرا نشنوم. بغض گلو  غشیج یرا قطع کردم تا صدا  تلفن
 من بود، اما...   یعالقه 
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سحرخانم  دنیشدم و به سمت پرورشگاه رفتم و بعد از د ادهیمورد نظر پ  گاهستیا در
 ها مشغول شدم...ها رفتم و با آن بچه شیپ

 

 به خانه رفتم... یبعد از پرورشگاه خارج شدم و با گرفتن تاکس هاساعت 

 

 )ماهان( 

 

را خاموش کردم و به   نیدرشان ماش یاشان برود، دنبالش بودم. جلو که به خانه  یوقت تا
چند   نیآن دختر رفته بود ب دم؟یها که  ندشدم. امروز من چه رهیاتاقش خ یپنجره 

 ! و...کرد؟یم یباهاش نداشت، باز  یسنم  چیکودک که ه

 

 کارین داره چاال یعنیکه چراغ اتاقش روشن شد...  دمیکش میدر موها یدست کالفه
  کنه؟ی م

 

 باشگاه بود... جواب دادم: بله؟  یها از بچه یکی زنگ خورد،  میگوش

 

 ؟ یا ی آخر هفته م یاردو   یبرا گمی م ؟یسالم ماهان. چطور -
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 اومدم.  د یشا دونمینم -

 

 مهِم.  یلیچون خ یا یکن ب یسع -

 

 باشه. فعال. -

 

خانه شدم... با ورودم به خانه،  یرو روشن کردم و راه نیرو قطع کردم. ماش یگوش
 .یخواهرم با اخم نگاهم کرد و بابا با لبخند گفت: سالم پسرم خوش اومد 

 

 ممنون بابا.  -

 

 با طعنه گفت: عروس خانم چطور بودن؟  مهناز 

 

پدر، من را متعجب زده کرد.   یخنده  یزدم و سکوت کردم. صدا  یبیلبخند عج   ناخواسته
 زد.  یاام ضربه شانه یآمد و بر رو میبه سو 

 

 هست. دلشو نشکن!   نی: اون دختر مستحق بهترپدر
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پدر را پر   یجا  تی کردم که از مقابلم عبور کرد و به اتاقش رفت. مهناز با عصبان سکوت 
 کرد...

 

 ... ای... بفهم... به خودت بستیماهان؟ تو چت شده؟... اون دختر مناسب تو ن -

 

 باشه ی دختر خوب دیصبر کن... شا  کمی. مشیشناس یناز... ما هنوز نماه... بس کن مه -

 

 شد و چند فحش به من داد و به اتاقش رفت. ن یخشمگ شتریسخنم مهناز ب با

پالتوام بردم و   بی. دستم را به سمت جدمیتخت دراز کش یبه اتاقم رفتم و رو  زین من
 م و درونش را نگاه کردم.خودم را خارج کرد  یها را در آوردم. حلقه حلقه یجعبه

 

را در   لمیبشناسمش... ناخواسته موبا  شتریب خواستی . دلم مدیدرخشی مهتاب م  اسم
 آوردم و  

 

داره!   یمجاز  یصفحه   هیاش را نداشتم. پوف. اومم صبر کن. حتما بابا من که شماره  یا
 اسمشو سرچ کردم...   نستاگرامیداخل ا 

 

چقدر    شیها نوشته بود؟ متن  زیکتاب ن نیزده شدم.او چندمتعجب  جشیپ دنید با
 ها...متن ن ینداشت، پس ا شتریو دو سال ب ست یو کمرشکن بود. به گمانم ب  نیسنگ
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  یها . نگاهم به عکس کرد ی من را متعجب م  نیاش بود و همتر از سن بزرگ  اریبس
 خودش افتاد... 

 

 یلینبود. خ نگونهیاو ا  کنند،ی خودشان را گم م یاز دخترها که در مجاز  یاری بس برخالف
 خاص مثل کافه و... عکس گرفته بود. یها خانومانه در مکان 

 

بود. ناخواسته من   بایو ز  نی شدم. چه دلنش رهیخ دیدرخشی لبخندش که در عکس م به
 را بستم و با همان لبخند به خواب رفتم.. میهازدم. چشم یلبخند زین

 

 روز بعد...  چند

 

بودم و کمتر به  بالیوال ی هان ی و مشغول تمر دمیمهتاب را ند گریچند روز د نیا در
 بازم... یول  کردمی مهتاب فکر م

 

... بعد از میشد  یو راه می. سوار اتوبوس شدمیرفتی اردو به خارج از شهر م ی برا امروز 
ساعت استراحت    کیبود که  نی. قرار بر امیدیه محل استقرارمون رس ساعت ب  نیچند

 .می مشخص شده برو  ن یو بعد به زم میکن

 

ها نشسته بودم و  . دور بچهمیکه اونجا بود، رفت یبه رستوران نی از استراحت و تمر بعد
چند   انیخورد که م  یکه ناگهان چشمم به دختر م یمشغول بگو و مگو و غذا خوردن بود

 نشسته بود. گریدختر د
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 به مهتاب بود! ناخواسته بلند شدم که مهرداد گفت: کجا داداش؟  هیاز کنار، شب چقدر

 

 . امیاالن م -

 

  دمی که رس زشانیجذب کرد. به م شتریاش من را برفتم که خنده  زشانیسمت م به
 د؟ یسعادتمند! سالم خوب هست ی بود، گفت: عع آقا شی روکه روبه  یدختر

 

 الم متشکرم. س -

 

برخواست و با لبخند گفت: سالم   ش یبه نگاه درخشان مهتاب برخورد کرد. از سرجا  نگاهم
 ؟ ی کنیم کاریچ نجای. تو ا زمیعز

 

لبخند زدم و پاسخ    زیاشاره کرد. من ن شی هارفتارش تعجب کردم که با ابرو به دوست  از 
 اردو.   امیب  میت یها با بچه  خوامی که گفته بودم، م  شبیدادم: سالم. د

 

 . یگفته بود  یگیبابا، فراموش کردم. آره راست م یشد و ادامه داد: ا ترق یعم  لبخندش
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فراموش   وی همه چ گهید ،ی شد یعروس یمشغول کارا  گهی و ادامه دادم: آره د  دمیخند
 . یکرد

 

 رفت. یاچشم غره  ش،یهاچشم  با

 عشقت کورم کرده!   گهیهوم خب د -

 

دختر   نیسعادتمند ا ی . آقاگهی . راست میخواستم پاسخش را بدهم دوستش گفت: وا تا
 ما...

 

 داا یحساب کن  دیرو شما با  زیامروز م  زمی : عع سارا جان؟ عزمهتاب

 

 .ی: عع! قرار بود تو حساب کنسارا

 

 نگاهش کرد.  ثیو خب طونیش مهتاب

 . شما حساب کن.زمی : نظرم عوض شد عزمهتاب

 

 ام گرفت.در هم رفت. خنده  شیهااخم   سارا

 . دیبحث کن ستیالزم ن کنم،یخب من حساب م -
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ما تنها    زمیانداخت که مهتاب با خنده گفت: عز  یسارا برق زد و به مهتاب زبون  یها چشم
 .میشیم

 

 .شانی رفتارها نیاز ا کردمیسخن مهتاب ذوقش کور شد. تعجب م  نیبا ا  سارا

 ��؟ یمخ بزن یداداش؟ اومد  -

 

سمت عقب برگشتم که نگاهم به مهرداد افتاد. با خنده جوابش را دادم: نه بابا، اومدم   به
 نامزدم.  شیپ

 

 مهرداد به باال پرواز کرد  یمهتاب اشاره کردم که ابروها  به

 نامزد؟  -

 

 کردم. کشیرا پشت کمر مهتاب گذاشتم و به خودم نزد  دستم

 . میکرد ی نامزد ش یآره. چند روز پ -

 

 پس مراسم... -

 

خودمون باشه.  نیب میخواستی . فقط ممیرا مهتاب قطع کرد: قرار نبود بزرگش کن حرفش
 مگه نه ماهان جان؟ 
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بودم از   مانینگاه کردم. پش زد،ی را بر سرم م یشب خواستگار یها که حرف  ییهاچشم به
 .میها حرف 

خودتون   ن یب دی بخواشد. مهرداد گفت: خب هرچقدر هم  یاز اندازه طوالن شی ب سکوتم
 خب. دی به ما بگ دیباشه، با

 

 ��..می خوای: آها بله عذر ممهتاب

 

 ؟ ی موری عع خانم ت -

 

. خوب  یعیشف یلبخندزنان گفت: سالم آقا  یمرب  دنیبود. مهتاب با د مونیمرب  یصدا 
 د؟ یهست

 

 ؟ ی: ممنون دخترم. تو خوبیمرب

 

 : شکر خدا. الحمدهلل.مهتاب

 

 به من کرد و خنده کنان گفت: چشمتو گرفت؟  ینگاه یمرب
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 د؟ یشناسیخوردم و گفتم: شما از کجا همو م خندمو

 

. تو  ناتشیتمر ی برا ادیمن م  شیهست پ ی: ما که معلومه. دخترم مهتاب چند سالیمرب
 ؟ ی شناسی دخترمو م یچطور

 

تا کجا    ؟ه یدختر چ نینگاه کردم. ا  کرد،ی نگاه م  یتعجب به مهتاب که مهربون به مرب با
 بشم؟  زیقرار بود سوپرا 

 

 سعادتمند نامزد کردم. ی: راستش من با آقا مهتاب

 

 کلک؟  یازدواج کن یواشکی  یخواستی. می: عع به سالمت یمرب

 

   د؟یگل انداخت. خجالت کش شی هاگونه  مهتاب

 

باغ   نی ایبعدش جمعه، ب  ی. هفتهمی. بعد از اردو که برگشتشهینم ینطور یا  دینی: ببیمرب
 .رمیشاگردام، مراسم بگ نی دوتا از بهتر  یبرا خوامی من. م

 

مراسم   می خوای. ما خودمون هم نمستیکار ن نی... الزم به اخوادی: آآ نه نممهتاب
 . میریبگ
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 .دی. رو حرفم حرف نزنگهینشونم د ؟ی : چیمرب

 

 . ستین از یواقعا ن -

 

 .دینبود یبابا، شما دوتا که خجالت ی: ا یمرب

 

گفتن و بعد من و مهتاب رو تنها   کی اومدن تبر  می ت یها بچه  یهی. بقمیسکوت کرد  گهید
 گذاشتن. 

 

از آن   یرنگش که کم  یاقهوه  یبود. به موها  نی . سرش پامیهم نشسته بود ی روروبه
 .کردمی معلوم بود، نگاه م

 

 شد.  هری خ میهارا بلند کرد و در چشم سرش

 

که براتون    دی. ببخشومدمیوگرنه نم د،یهست نجایشما ا دونستمی: راستش... من نممهتاب
 دردسر ساختم.

 

 . یآشنا شد یکه چطور با مرب  کنمی. فقط درک نمست ین ینه مشکل -
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 زد. انگار در خاطرات غرق شد... ینیدلنش لبخند

 

. تو باشگاه زنان  دادمیجنس خودمم گوش نمهم  یهابودم. به حرف  یطون یمن دختر ش -
آشنا شدم. از اون   یعیشف یفرار کردم و از قضا با آقا  م،یاز دست مرب  کردمی نمیتمر   یوقت

 منو قبول کردن.  یِ گریسرمرب  شونیموقع ا

 

شده بود و غرق شده بود.  رهیجلومون خ زیکردم و محو صورتش شدم. به م  سکوت 
 داشت که... یرنگش برق خاصخوش  یها چشم

 

 تا شب برگردم خونه. با اجازه.  د ی. با رمی م گهی سرشو بلند کرد و  زمزمه کرد: خب من د هوی

 

 . دیاهوم باشه. تو راه مواظب باش -

 

 .نی ممنونم و همچن -

 

 گفت و رفت... یبرخواست و خدانگهدار شیجا از 
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انداختند،  ی اکه یقرار گرفتم، هرکدام ت  نشانیب یپسرها رفتم. وقت شی ه پاز رفتنش ب پس
 اما من هنوز در افکارم به دنبال آن دخترک بودم... 

 

 که کم آورده بودم... کردی خانومانه رفتار م اری که بس یدخترک آن

 

 را جار بزند... اما سکوت کرد!   امانی بزند که نامزد   یبه هر در کردمی که گمان م یدختر آن

 

گوشه نشسته بودم و در افکار   هیکه متوجه شدن حوصله ندارم، ازم فاصله گرفتن.  پسرها
 غرق...

 

بود. با لبخند گرمش نگاهم   یام نشست. به صاحب دست نگاه کردم. مرببر شانه یدست
 . کنارم نشست.کردی م

 . ی: تو خودتیمرب

 

 .ستین یزیچ-

 

 بوط به دخترم، مهتاِب؟ : اومم مریمرب

 

 



 الزام به ماهتاب 

 
36 

 

و سرم را    دمیشدم؟ لبم را گز  عیو ضا   اریاختیب قدرن ی. چطور ا دیکش ریحرفش قلبم ت با
 انداختم... نی پا

 

بود و   طونیدختر شر و ش هی . شناسمشیم شی سالگ  ۱۰. از یِ : مهتاب... دختر خوبیمرب
داشت   دهیچون عق کرد،یزنش فرار م  یهایدست مرب ریاز ز  یهست. از همون بچگ

 بود. یریو عاشق سخت گ رنیگیراحت بهش م  یلیخ

 

انداختم.  رشی که گ کردی هم داشت فرار م  دمشی که د یو ادامه داد: روز اول دیخند بلند
 که فرار کنه از دستم و نتونست...  زدیکه چقدر دست و پا م  رهی نم ادمی هرگز 

 

و افتاد   ام یبود منم مرب دهیود و فهمکرده ب قی من تحق  ی: بعد از اون روز دربارهیمرب
 دادم.   تیبعد... رضا یامتناع کردم ول  لیدنبالم که بهش آموزش بدم. منم اوا 

 

 شد و لبخند زد. رهیکنجکاوم خ یهاو در چشم   دی کش یقیعم نفس

 

ادامه    یاما به جا هاستکن یباز  نیاز بهتر   یکیو   یِ قو یلیخ ی: مهتاب از لحاظ بدنیمرب
  مشویتصم نیا  لی بخونه و مشاوره بده و من هرگز دل یگرفت بره روانشناس میتصم
 موفق بشه.  تونستی بود و م  بالیاما مطمئنم که عاشق وال دم،ینفهم

 

. ماهان اون دختر از لحاظ  یگرفت  یدرست میتصم یول  دیچطور باهم آشنا شد دونمینم
 .یظب خودت باشموا کنمیم   هیقدرتمنِد بهت توص  یلیهم خ یروح
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 اون؟   ایمواظب باشم   دی ! من با یعع مرب -

 

 کرد... یو نچ نچ  دیخند بلند

 .گمی م یچ یفهمیم  ش،ی. اگه بشناسیگی م نو یا  شیشناسی: چون نمیمرب

 

  دیام دور شد. به نظرم احمقانه بود که با به شانه یا برخواست و با ضربه شیجا از 
مواظب  د ی. پس چرا باترِ ف ی دخترِ و ضع هی باشه اون  یمواظب خودم باشم. هرچ

 بودم؟ ی م

 

بودم و   شهیتر از هم.  کالفهدمیکش م یدر موها یو دست  دمیکش  یقینفس عم کالفه
 اوف... اوف  شناسمش؟ی که تازه چند روز است م یدختر بود؟ دختر کی  لشیدل

 

 رفتم...  هیبرخواستم و به سمت بق میجا از 

 

 ) مهتاب ( 

 

درصد هم احتما   کی  ی. حتم یو در حال برگشت به سمت خانه بود م یبود نیماش داخل
  . ی. آن هم در آنجا... آن هم کنار مربنمشیکه بب دادمینم
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 ؟ یکنی فکر م ی: مهتاب؟ به چ سارا

 

 .یلقتو چقدر دهن  نکهیاومم... به ا -

 

 شهینم ل ی دل یگفتم: خب درسته من عاشق ماهانم ول یدخترها بلند شد. عصب یخنده
 .دینکن نکارویا  گهیبابا. لطفا د یکه بدونه. ا

 

شدم. آره من   رهی خ رونیشده بودند که سکوت کردند. به ب تمیعصبان  یمتوجه  انگار
هرگز فکر    یول رفتمی بون صدقش مو قر  کردمی نگاه م هاشویباز  شهی عاشقش بودم. هم

 روز بخوام باهاش ازدواج کنم. ک ی که   کردمیهم نم

 

 روز بعد...  چند

 

گشتن نداشتم   ی... حوصله می گفته بود لباس بخر یکه مرب یمراسم ی برا  میماهان رفت با
 لباس انتخاب کنم...  هیگرفتم که  میتصم میکه رفت ییجا  نیپس اول

 

لباس   هیچشمم به  هوی... ومدی لباساشون باز بود و من اصال خوشم نم  یلیمغازه خ داخل
کار شده بود و   نیباال تنه نگ یبود و رو  یهفت قه یلباس بلند و ِکرِم رنگ بود.  هیافتاد.  

 ها بهتر بود...لباس   یهیآرنج بود... نسبت به بق ی حالت بود و تا باال  یهم شنل  نشیآست
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به ماهان نشون   نکهیاندازم هست بدون ا  دمید  ی. وقتلباس رو رفتم پرو کردم  نیهم
بدون لباس اومدم گفت:   دیبدم درش آوردم و از اتاق پرو خارج شدم. ماهان که د

 ومد؟ یخوشت ن

 

 .دمی نه... اتفاقا پسند  -

 

 نم؟ یمن بب ی: پس چرا نذاشتماهان

 

 .ینیبیدرش آوردم... شب م گهید -

 

  دیبه خر یاز ی اش گفت... بعدش ماهان گفت لباس داره و نباال انداخت و باشه  یاشونه
  ادی... پس منم رسوند خونه تا آماده بشم و خودشم رفت و گفت شب مستی دوباره ن
 دنبالم...

 

در  ی باز  نی ریکردن، بسکه ش ونمی و چندتا از دخترا اومدن خونمون و تا شب د  سارا
 ...کنم و کارایآوردن و گفتن شب چ

 

نشستم و سارا و دخترا افتادن   م یصندل  یدنبالم رو ادیماهان ب نکهیساعت قبل از ا  دو
 صورت و موهام و مشغول شدن...  یرو
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هم   شمی که از پشت به شکل گل بود... آرا یزدن جور رهی طرح دار بستن و گ موهامو
 جذاب بود...   یول حیمل

 

...  دمیدستشون خارج شدم و به کمکشون لباس رو پوش ریساعت از ز   کیاز  بعد
 زنگ خورد. ماهان بود... میکرم رنگمو هم پام کردم که گوش یها کفش

 

 بله؟  -

 

 ؟ یا: من دم درم. آماده ماهان

 

 .امیآره االن م -

 

کردم   یرو قطع کردم و پالتوم و شالم رو سرم کردم و از خانواده و دخترها خدافظ یگوش
افتاد. با افاده نگاهم   هیهمسا یدر نگام به دخترها  یرج شدم. جلوو از خونه خا

 ! دیر یبم دی بر شی ا  شی . اکردندی م

 

سوار شدم.    یشد و در رو برام باز کرد و با تشکر  ادهیماهان رفتم که پ نی سمت ماش به
 ...میخودشم سوار شد و راه افتاد 
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سخت بود برام که با کفِش پاشنه بلند راه   کمی . میشد  ادهی و پ ستادی ا یباِغ مرب یجلو
با کمک خدمتکار   مینگفت. وارد که شد یچیگاهم کردم. اونم ه هیبرم، پس ماهان رو تک

 تا لباسمو درست کنم...  ی اتاق هیرفتم داخل  

 

 

 

 ) ماهان( 

 

 از  یکی... ادی بودم تا مهتاب ب ستاده ی چرا!؟ کنار چندتا از پسرا ا دونمیزده بودم، نم جانیه
 و گفت: عروس خانومم اومدن.  دیپسرا سوت کش

 

جذاب و تو   نقدریمهتاب بود؟چرا ا   نیکه اشاره کرد نگاه کردم. ا  یحرفش به سمت نی ا با
 دل برو شده بود؟ 

 

مطمئن و شمرده شده    ییهابا قدم  شی ده سانت یهانفسم بند اومد. با کفش  دنشید با
دستام گرفتم و به لبم  ن ی... ناخواسته صورتشو بدی جلوم رس یبه سمتم اومد. وقت 

 .دم یرو بوس شیشونی کردم و پ کشینزد

 

... خودش خندش  رمی و ازش فاصله بگ امیباعث شد به خودم ب هیبق یو هورا  غیج یصدا 
 انداخته بود...  نی گرفته بودم سرشو پا 
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 اوم. مهتاب؟  -

 

 نگاه کرد و گفت: بله؟ بهم

 

 ؟ یخوب -

 

 م؟ یبرقص میبر هیزد و جواب داد: آره... اومم نظرت چ یگرم لبخندِ 

 

من درخواست بدم، اون درخواست داده بود... از سرجام بلند   نکهیا  یگرفت. به جا  خندم
 شدم و دستمو سمتش دراز کردم و گفتم: اجازست بانو؟ 

 

 بله تکون داد.  یبه معن یرفته بود. دستشو تو دستم گذاشت و سر انگار خندش گ اونم

 

... دستمو دور کمرش حلقه کردم. اونم دستشو دور گردنم انداخت. تو  میوسط ِسن رفت به
 لبخند بر لب داشت... یچشاش نگاه کردم. پر از درد و غم بود! ول

 

ازش   شتریهرلحظه ب خوادی برام؟ دلم م بِ یمبهم و عج نقدریچرا ا ه؟ یدختر ک نی... اآخ
 بدونم... 
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وسط... مهتاب دلبرانه  ختن یاز رقِص دو نفره، تم آهنگ عوض شد و همه ر  بعد
 و من محو شده بودم...  دیرقصی م

 

وسط... مهتاب دلبرانه  ختن یاز رقِص دو نفره، تم آهنگ عوض شد و همه ر  بعد
 و من محو شده بودم...  دیرقصی م

 

  شمیاز دوستام اومد پ  یکیمهتاب ازم فاصله گرفت که بره آب بخوره که رضا   از رقص بعد
 حال کردم.   والی اومده. ا  رتیگ ی ماهان عجب زن گمیو با خنده گفت: م

 

که ازش اتو    میکرد یها هرکاراخم نگاش کردم که ادامه داد: از اول مراسم با بچه  با
 ت داداش! و بِد، نشد. بمونه برا   رهی گینخ م میکه بگ میریبگ

 

شده بودم. کالفه بودم.   یشدت عصب هیجوابشو بدم و ازم دور شد... با حرفش  نذاشت
  کمی ای گرفت سمتم و گفت: ب شوی کیبود.  وانی. تو دستش دوتا لشمیمهتاب اومد پ

 بخور.

 

  یول فتادی ن یآبو خوردم... بعد اتفاق خاص یحرکت همه   هی  ایگرفتم و تشکر کردم و   ازش
و به سمت خونه    میکرد  ی... آخر شب از همه خدافظخوردمی خب... من همش حرص م

 راه افتادم.
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. ناخواسته  رفتی . حرف رضا و حرکاتشون داخل ذهنم رژه ممیمهتاب بود  یخونه یجلو
 .دیکشیم شیباشه، وجودمو به آت گهی د یکیدختر بخواد ماِل   نیا  نکهیفکر ا 

 

 ریبود... ممنون. شب بخ  ی: شب خوبمهتاب

 بشه که صداش زدم. ادهیپ خواست

 نگام کرد. ناخواسته نگام سمت لباش رفت... یسمتم و سوال برگشت 

 ) مهتاب( 

 

و وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم    چوندمیرو داخل در پ دیلرزونم کل یها دست  با
 دادم. هیو بهش تک

جا خوش کرده بود...  میشونی پ یِ رو  ی... عرق سرد زدیمثل قلِب گنجشک تند تند م قلبم
 نفسام اوج گرفته بود... 

 

  یبوسم! توسط کس نیاحساس کرده بودم... اول شیپ قهیافتادم که چند دق یابوسه  ادی
  کنمی... احساس مشهیمن! باورم نم یخدا  ؟یشب  نیکه عاشقش بودم؟ اونم تو همچ

 ماهان نبود!   دی که منم بوس یاون

 

آب رو برداشتم...  یباز کردم و بطر خچالویسست به سمت آشپزخونه رفتم و   یها قدم  با
  یرنگش بعد بوسه برِق خاصخوش  یها نشستم... چشم نیزم یبستم و رو  خچالوی

 داشت...
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... کردی م خ ی تنمو س  یِ ... فکرش هم مویشته باشه؟... وادا یممکنه اونم بهم حس یعنی
 آب رو باز کردم و همشو خوردم... یبطر

 

سرِد خونه، به سمت اتاقم رفتم...  کی سرام یاز پاهام در آوردم وپا برهنه رو  کفشمو
 تخت خودمو پرت کردم... طاق باز بودم...  یبدون روشن کردن چراِغ اتاقم، رو

 

تخت نشستم و چندتا محکم به گوشم    یبستم و به اون لحظه فکر کردم.. رو چشامو
 زدم...

 

انت  امتح  خواستهی ... حتما مخوادینره اون تو رو نم ادتیدختر.  ا یبه خودت ب مهتاب
 ... هوف. ریکنه... آروم بگ

 

برداشتم و رفتم داخل واتس آپ... مشغول   مویآروم گرفتم...گوش دیشا  یبرم تو مجاز  بذار
 اسمش دوباره تپش قلب گرفتم...   دنیاومد... با د  امیبودم که برام پ دنی د تیوضع

 

 باز کردم. امشوی پ قهیاز چند دق بعد

 ) سالم. حالت خوبه؟(  

 

 ��بملطف بوست خو به
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 کردم: سالم بله ممنونم.  پی تا

 

رو چک   هات یرفتم وضع الش یخینگفت... ب یزیچ  یکرد ول نی نگفتم. اونم س یزیچ گهید
 . کردمی چک م شویو یپ گشتمیبرم  یه یکردم... ول

😅 

 

 یه یخاموش کردم و چشامو بستم که بخوابم... ول  موی. گوشستی ن یخبر دمید  یوقت
 ساعت داخل تخت خواب نشستم...  میجلو چشام... کالفه بعد از ن ومدی اون لحظه م

 

رو روشن کردم و دستمو تو موهام بردم و چشامو بستم و زمزمه کردم: مهتاب   چراغ
 دختر... یکار دار یبخواب. فردا کل ری نشده که. بگ یزیچ

 

 اش نگاه کردم... ماهان؟ بلند شد... با تعجب به صفحه میگوش یصدا 

 

 ( ؟یداری) چرا ب

 

 کارا؟  نی درِ؟... نه بابا... اون و ا یِ نکنه... نکنه هنوز جلو دارم؟یب دیاز کجا فهم گهی د اون
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 اش خوندم.... صفحه  یبلند شد.. از رو می گوش یصدا   دوباره

 

 !( میراه بر کمی... رونیب ایب بره ی) اگه خوابت نم

 

و از سرجام بلند شدم و به سمت بالکن رفتم و بازش کردم و   ارم ینتونستم طاقت ب گهید
 بود... یداد بود و سرش تو گوش  هیتک نشیرو نگاه کردم... به ماش رونیب

 

 زدم: من قربون اون قد و باالت بشم!  لب

 

شدم... لبمو   ری افلگسرشو بلند کرد که با چشاش غ  هویلبم نشست!  یلبخند رو   ناخواسته
 .نی پا  ایلب زد: ب  دمیکه د رمیو خواستم ازش نگامو بگ  دمیگز

 

 بگم نه! لب زدم: صبر کن.  نتونستم

 

رو از تنم در  یاتاقم شدم... تازه متوجه شدم هنوز لباسمو عوض نکردم! لباس مهمون وارد 
بلند و    یهادر  رو باز کردم و با گام  یو آروم ال  دمیپوش مویو هود  نیآوردم... شلوار ج

 رفتم...  یآروم به سمت خروج
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داخل کوچه بهش نگاه کردم که با تعجب   رون،یداخل دستم بود... از خونه که زدم ب کفشم
 و به سمتش رفتم...  دمیجا کفشمو پوشو همون  دمیبه کفشم نگاه کرد.. لبمو گز

 

 روشه!روبه  یور شده بود که چه کسو عقلم ک   خواستیچرا دلم عاشقانه م دونمینم

 

 ؟ یکردم: چرا نرفت زمزمه

 

 ...کردی نگام م یبرق خاص با

 ! ید یکه تو نخواب لی: به همون دل ماهان

 

لبشو   یو گوشه  دی. خندکردمی اون بوسه شده؟ با بهت نگاش م ریاونم درگ   یعنی ؟یچ
 خاروند...

 

 م؟ ی: قدم بزنماهان

 

و راه افتادم... کنار هم شروع به قدم زدن    دمیباال انداختم و مثل خودش خند  یاشونه
  خی دستش، وجود  یانگشتام حس کردم... گرما  نی انگشتاشو ب میکه راه رفت کمی... میکرد

 . دی کش شی زدمو به آت
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لبش بود...   یهم رو  کیکوچ یلیلبخند خ هیبه جلوش بود...  رهینگاش کردم. خ یسوال
 انداختم...  نی و سرمو پا مد یخجالت کش

 

که سرسره و تاب   یو قسمت  میپارک... به داخل پارک رفت هیبه  می دیرس میکه رفت کمی
 رفتار تعجب کرده بودم...   ری تغ نی... از امی که اونجا بود نشست  یدوتا تاب یبود، رو

 

 سوال کنم؟   هی شهیاومم... م -

 

 : البته. ماهان

 

 ؟ یکرد  ریتغ  هویچرا   -

 

زدم و   خی که تا ناکجا آبادم  ینگام کرد... جور قیو عم دیکش ی قی نفس عم ماهان 
 ... البته اونم متوجه شد.دمیلرز 

 

 مراسم ازدواج رو بندازم جلو   خوامی : مماهان

 

 ... اما ؟یکنیم  ی!؟... شوخیچ -
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 زانو زد و دستامو تو دستش گرفت. نیزم یتاب بلند شد و اومد جلوم رو   یرو از 

 

 .اریعشق رو حس کنم با تو... نه ن خوامی : مهتاب... راستش مماهان

 

... ناخواسته دستمو دور گردنش حلقه کردم و  کردم؟یباور م دیبه گلوم فشار آورد... با بغض
  نیخدا ا یمعجزه   دی... شادمیبغلش کردم! عطرِ تند و مردونش رو با تموم وجود بلع

 بوده. 

 

و گفت: کفشتو   دیخونه لبشو گز   ی. جلو دمیخند یدر آورد و کل  یخوِد خونه مسخره باز  تا
 برو باال. واشی و  اریدر ب

 

نثارش کردم... ازش جدا شدم و به سمت   ییزدم و پرو  نشیمشت کردم و به س دستمو
  یواشکی بود بهش   یبودم که چند سال یپسر یها و حرف   یخونه رفتم... هنوز غرق شاد

 دل داده بودم...

 

  یباز  امکیمشغول پ  طونی دو ساعت رو با ماهاِن ش نیساعت بعد صبح شد و ا  دو
 بودم، رفتم سرکار... داریبلند شدم و انگار نه انگار کِل شبو ب گهی بودم... بعد از دو ساعت د

 

 و... مشخص کردن. خی روز بعد ماهان و باباش اومدم و تار  دو
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 ( ی)روز عروس

 

ها  . ساعت کردی م ینیصورتم، سنگ  یبر رو  شیآرا یاد یرنگم را بر تن کردم. ز  دیسف لباس
 بالخره آزاد شدم.  نکهیبکشم، تا ا  توانستمینفس هم نم یبودم و حت شگریدست آرا  ریز 

 

من بودم؟    نی. اشناختمیخودمو نم گهید  یو به خودم نگاه کردم. حت  ستادمیا  نهیآ  یجلو
  همهن ی ا  نیشدم. ما ب رهی خ میهالبخندزدم. به چشم اریاختیشده بودم. ب با یچقدر ز 

 .دمیدی غِم درونش را تنها خودم م شیآرا

 

بعد از  دونمی نم یاومدم ول  یراه رو با صبور ینجا یتا ا  ام؟یبا زندگ کنمی ! من چه مآه
دخالت نکند! با   امانیکاش خواهرش در زندگ ی نه... و ا  ایادامه بدم   تونمی اون هم م

 بد بود. یوجود خواهرش همه چ

 

  یدوماد اومد دوماد اومد... به سمت در رفتم. شنل را رو  زدیسارا که داد م  یصدا با
 صورتم انداختم و سارا درب را باز کرد و خارج شدم.

 

تر  رنگش، جذاب  یقدم که خارج شدم. چشمم به ماهان خورد. با کت و شلوار مشک چند
 شده بود.  شهیاز هم
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قرار گرفتم. دستش را به سمتم آورد   شی اش رفتم. جلوصدقهتور لبخند زدم و قربان  ریز  از 
از   ییها موج  شیهابه سمت باال پرواز کرد و چشم  ش یابروها دنمیو شنل را باال داد. با د

 .دندیکشی جب را به دوش متع

 

 خواهرش خدشه انداخت بر آرامشم.  یکه صدا  میشده بود گریکد ی  محو

 

 ... هواست کجاست؟ یکرد فیکث  فمویک ی: وا مهناز 

 

  نیدستش بود، وارد بحث شده بود و معلوم بود از عمد ا  فشیکه ک  یبا خدمتکار مهناز 
 . کردیم   یمن را عصب نیکار را کرده بود و هم

 

  دادشیداد و ب یزور لبخند زدم و به ماهان نگاه کردم. به سمت خواهرش رفت و جلو  به
مهناز و   م، یکه از شانس عال م یشد  نیشده بود، سوار ماش رمانی را گرفت. سپس چون د

 دوستش هم اومدن و سوار شدن. 

 

.  گفتی و... دوستش م  ییبایو از ز  زدیمهناز همش از دوستش حرف م  میبه تاالر برس تا
 اون بود نه من!  ی انگار امشب عروس

 

زمزمه کرد که متوجه نشدم.   ییزهایچ کی . مهناز در گوش ماهان  دم یبه تاالر رس یوقت
و    کردیسرد باهام برخورد م  یلی. برخالف تصورم ماهان خمیبعد با ماهان وارد تاالر شد

 ! کردی داشت ازدواج م یانگار زور
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رقص   ی. حتمیکردیرو نگاه م ه یو بق  مینشسته بود کنار هم بهیدوتا غر نی آخر مراسم ع تا
هرچه   خواستی جو به شدت متنفر بودم و دلم م نی! از امیعروس و داماد هم نرفت

 .میبرس انشی زودتر به پا

 

ماهان   ی ال یو  ی . جلومیخونه شد یها باالخره مراسم تموم شد و ما راهاز ساعت  بعد
. با ورودمان مهناز جلومون ظاهر شد. با میو وارد شد  میها جدا شد. از خانواده میبود

 بهت نگاهش کردم. 

 

لبش جلو آمد و کراوات ماهان را شل کرد و لب   یرو  ِث یاو نرفته بود؟ با لبخند خب مگه
 زد: دلربا تو اتاقت منتظرِت.  

 

  ه؟یشوخ  هی  نی؟ نه نه... ا. اون دوست مهناز؟ ... اوننمیبود؟ صبر کن بب یاون ک دلربا؟
 نفسم قطع شد...

 

از اشک رفتنش را نظاره کرد. مهناز   یارفت. حاله  ی تکان داد و به سمت اتاق یسر ماهان 
 . ستی تو ن یبرا  ییجا  نجایباالرفته گفت: ا یی. با خنده و ابروستادی روم اروبه

 

  یرا برد و رو من  یناتوانم را در دستان پر زورش گرفت و به سمت درب خروج یبازو
 نکردم.  یها پرتابم کرد. آنقدر متعجب و درمانده بودم که مخالفت پله
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 ! کالسیب  ی... هه دختره نجاستیتو ا ی: جامهناز 

 

از   یماندم. قطره اشک  رهیدستم خ ریسرِد ز   یها داخل رفت و درب را بست. به سنگ به
 شد. ری سراز  میها چشم

 

... مگر من جز صبر  رم؟یپاسخ بگ دیبا نگونهی... ام؟ی های بود جواب خوب نیمن؟... ا  یخدا
 ام؟ مگر...چه کرده 

 

  میایدن  دیفهم زیدلش گرفت؟ خدا ن زیلرزاند... خدا ن  شتریغرش آسمان من را ب یصدا 
 حق من نبود...  نی شده است؟... خدا ا اهیس

 

در آغوش گرفته   میهااشک . صورتم را دیشدم. آسمان باز غر  رهیسرم خ یآسمان باال  به
زده  و شتاب   یرحمیبا ب  زی را بستم و باران ن  میهابود که ناگهان باران گرفت... چشم 

 صورتم را نوازش کرد!

 

 مرد!  امیکه دن رهیبم اتیدن ا؟ی بغض لب زدم: خدا پر

 

آسمان گرفته و   ری ها با لباس عروسم ز پله نی شد و من پا  شتریغرش آسمان ب یصدا 
 ...کردمی م  هیگر زی. همراه با آسمان من ندمیخدا، دراز کش دیباران شد 
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 چه شد که به خواب رفتم... دانمینم

 

  تیبا عصبان ای پر خروش در یها بود. آب دهانم را قورت دادم. موج  می رو  یپرتگاه جلو  هی
  اهیس  یهالهیچشمم به ت که دم،یبه عقب خز  دهی. ترسکردندی پرتگاه برخورد م یواره یبه د
بود.  میروروبه یو زخم اهیس  یرنگ و تن اهیس ییهاگرگ با چشم  کی برخورد کرد...  یرنگ
را   میها بود قدم برداشتم که گرگ به سمتم حمله کرد... چشم ایدر  کهبه عقب  دهیترس

پرت   نی شد و به سمت پا یخال میرپایشدم که ناگهان ز  لی بستم و به عقب متما
 .... دمیکش غیرا بستم و ج میهاشدم... چشم

 

نبود... همه جا   ی... از دره و... خبرکردمی اطرافم را نگاه م  دهیرا گشودم. ترس میها چشم
و تپش قلبم سرعت گرفته    زدمی ... من کجا بودم؟... نفس نفس مرنگ بود  دیسف

 ود.... نشسته ب ام یشانیپ یبر رو یبود.عرِق سرد 

 

را در اطراف چرخاندم و متوجه شدم  میها از فرط ترس، خشک شده بود... چشم دهانم
 هستم، اما چطور؟  مارستانیکه در ب

 

 ... دیبا روپوش سف  یمن را به سمت در کشاند. مرد  ییافکار بودم که صدا  نیهم در

 

شد.. لب زدم: من...  تمیبازم لبخند زد و مشغول چک کردن وضع  یهاچشم  دنید با
 کنم؟ یم  کاریچ نجایا
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 . دی نجایا  نی هم ی. برا دیتب داشت نکهیزنان پاسخ داد: مثل ا  لبخند

 

 اومدم؟  یاما آخه چطور؟ من که... با ک -

 

 ... ماهان؟... اما چطور؟... اون که سرش گرم بود...نباریلحظه در دوباره باز شد و ا   همون

 

 هم نگران بودن.   یلیماهان گفت: شوهرتون شما رو آوردن. خ  دنیبا د دکترِ 

 

... ماهان تو تب  کنهی مارو تنها گذاشت. نگران؟... هه فکر کنم اشتباه م یا با تک خنده  و
 عشق و حالش بوده نه من...

 

 کاراشوکنم. رمیخونه... م  میبر دی... االن با یاومد  زمزمه کرد: خوبه که بهوش  ماهان 

 

 ... رونیکردم و اون رفت ب سکوت 

 

. بهش توجه نکردم.  کردی خونه... مهناز با غرور و تمسخر نگاهم م میاز چندساعت رفت بعد
  نکهیاتاق نشونم داد و گفت ماِل مِن. منم وارد اتاق شدم و بدون توجه به ا  هیماهان 
داخل   نیو مثل جن  دمیتخت دراز کش یرفتم رو  می مستق ،یِ چه شکل ای و   کی کوچ ای بزرِگ 

 ... دمیچیخودم پ
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  میای من نبود... رو  یای رو ن یتو بغلت و آروم شم... آخ... ا امیب خوادی ... دلم ممامان؟
 ؟ یی گرفته... کجا شی آت گرمیسوخت... ج

 یکار  چی... غصه به دلم آمده بود و من هدندیچشمم چک یاز گوشه   میهااشک 
 بکنم... توانستمینم

 

 ... تق... تق

 

 ...نجایا  انی م نای... آقا گفتن بهتون بگم که شب مادرتون اد؟یهست داری ب د؟یخانم ببخش -

 

  انی ب خوانی م  ان؟ی م نای... شب مامان ا ومدیصداش ن گهیبهش ندادم که د یجواب
 ؟ ی... کدوم خوشبختنن؟یدخترشونو بب یخوشبخت

 

): 

بفهمن...   ی زیخانوادم چ دینبا  ی... ولکردی و گلوم خس خس م  کردیبه شدت درد م  بدنم
 که داشتم از جام بلند شدم... یبا تمام درد 

 

بلند   نیآست زِ یبل هیو    یشلوار راحت هیها لباس  نیکه اونجا بود رفتم و ب یسمت کمد  به
 . دمیبرداشتم و پوش
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... دی. نباننیمنو بب  ینطوریا  دیشدم. نبا رهیخ روحمی نشستم و به صورت ب نهیآ  یجلو
 که اونجا بود، بردم...  یشیدستمو به سمت لوازم آرا

 

 چی... خانوادم هبودی م دی که با یبه صورتم روح دادم. لبخند زدم... لبخند کمی  یوقت
... ذارمینابود بشه... نم می زندگ ینطوریا  ذارمیبشن.. نم تی اذ  دیندارن... نبا یریتقص

شد...   تر ق یپاشو دختر... خودتو نجات بده... خانوادتو شاد کن... زود باش...لبخندم عم
 ... تونمیمن م

 

و تعجب    دیسرجام بلند شدم و از اتاق خارج شدم... با ورودم به سالن مهناز رنگش پر  از 
  نیتر از ا من سرسخت  دونهینم ی... ولمونمی تا چند روز تو اتاق م کردی فکر م دیکرد... شا

 ... زامیچ

 

نگاهشو ازم گرفت... به سمت آشپزخونه   عیمن تعجب کرد، اما سر   دن یهم با د  ماهان 
 د؟ یالزم دار یزیگفت: سالم خانم. چ دنمیبود... با د  یمشغول آشپز یرفتم. دختر

 

درست   یی زا ی چ هیشام  یبرا  خوامی باال دادم و جواب دادم: اومم. آره... م زمویبل نیآست
 کنم. 

 

 . شمیم چارهی... آقا بفهمن بشهینه نه... نم ؟ی: چدیگرد شد و پرس شیها چشم

 

 ها! بت  نیاز ا بردیبه ترسش زدم. چقدر حساب م  یلبخند
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 ه؟ یاسمت چ -

 

 .نمی: من؟... من نگ دخترِ 

 

 جان.  نی راز کردم و با لبخند گفتم: منم مهتابم. خوشبختم نگراستمو به طرفش د دست

 

اشاره کردم و   هانت یمکث بهم دست داد... به کاب یترس به دستم نگاه کرد و با کم با
 ها کجاست؟ قابلمه  نمی: خب بگو بب دمیپرس

 

 رو باز کردم... نتیاشاره کرد و من هم به همون سمت رفتم و درِب کاب ینتیکاب به

 

هستم که شب  یاشدم... برام مهم نبود داخل خونه  یمشغول آشپز یه و شوخخند با
نداشت که    یتی رفت... برام اهم ی گریرها کرد و به دنبال د  اطیقبلش شوهرم منو داخل ح

بود که   نیمهم بود، آن هم ا   زیچ کیمن نباشم!... تنها  خوادی دارم که م یخواهرشوهر
 ...هیکاف  نیام فکر کنن خوشبختم و همخانواده 

 

آماده کرده   نی. نهار رو نگمی د یچ زیم  یسفره رو رو  نیکارم تموم شد. با نگ نکهیاز ا بعد
 بعد از نهار درست کنم...  خواستمیرو م شی... بقشی مقدار  هیبود و شام رو من... البته 

 

 سمت سالن رفتم و با لبخند گفتم: نهار حاضرِ.  به
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 .گفتی نم یچی ...ماهان هم سکوت کرده بود و هدیباری م شیمهناز آت  یها چشم از 

 انداخته بود... ن ی بود. سرش رو پا ستادهی سرمون ا   یباال نی. نگمینشست زیپشت م همه

 

 ن؟ ینگ -

 

 د؟ ی خوایم یزی: جانم خانم؟ چنینگ

 

 ن یبش ایکنارم اشاره کردم و گفتم: تو هم ب یصندل به

 

 ... نه نه... ؟یبهت گفت: چ با

 

 ...دیکوب زیم  یبر رو تی با عصبان مهناز 

 نه؟یش یم سش ی خدمتکار کنار ر هیتا حاال  ی!... از کیِ چه مسخره باز  گهید نی : امهناز 

 

 یکنی حتما سکته م یکه تو داغ کرد  ینطوری. ا زمیاومم، آروم باش عز -!

 

 ... تو چطور...؟ی:چناز مه
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به   نیمتاسفم...از ا   یول یار یدر ب یخواهرشوهرباز  ی خوایم دونمیآآآ مهناز جون!  م  -
 بگم همونه.  یخونه منم و هرچ نیبعد خانم ا

 

 .گهید  نیبش ا ینگاه کردم و ادامه دادم: ب نیبدون توجه به بهت و خشمش به نگ بعد

 

  خواستمینم  ی. به ماهان نگاه کرد. اما من اصال به ماهان نگاه نکردم... حتدهیترس نینگ
 .یِ العملش چعکس  نمیبب

 

 بلند شد.  شیاز سرجا  تی تعلل کنارم نشست. مهناز با عصبان  یبا کم نینگ

 تحمل کنم... تونمیرو نم یگستاخ ن ی: من امهناز 

 

 سرجات. نیبره که از سرجام بلند شدم و داد زدم: بش خواست

 

 خراب کنه! ندمویآ  ذارمیدختر متنفرم و نم نیتعجب نگاهم کرد. من از ا  با

 

و غذاتو   نی... پس بشیخونه احترام بذار  نی به قوان دیبا ،یباش نجا یا  یخوا یاگه م -
 برو. یخوا ی م ییبخور... بعدش هرجا 

 

 ...یکه اومد  ستیروزم ن هیتو؟ هنوز   یگ یم ی: ها؟.. چمهناز 
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پدرت بدونه؟... البته منم   شبتو یکار د یخوا یلبخند زدم و جوابشو دادم: تو که نم  نباریا
 ! یدوست دار یلیخب فکر کنم پدرتو خ  یندارم... ول یلیتما 

 

 ؟ یبهش بگ ی زیچ یخوا یکم آورده بود که به ماهان نگاه کرد و غر زد: داداش!؟... نم انگار

 

. در کردی بهم نگاه م رهیبه ماهان نگاه کردم... خ نباریلبم نشست و ا یرو  یوزخندپ
حق ندارن منو بشکنن...   گهیشد... د ترق ی. پوزخندم عمزدی م ادی فر ی ناباور شیها چشم

 بشه...   یباهام باز  ذارمینم

 

 . نی: مهناز بشماهان

 

 : اما...مهناز 

 

 .نی : بشماهان

 

شد و نشستم سرجام که مهناز هم به زور نشست... نهار رو تو سکوت و با   قیعم لبخندم
 ...میقاشق و چنگال تموم کرد  یصدا 

 



 الزام به ماهتاب 

 
63 

 

  رونی خونه شدم...مهناز هم رفت تو اتاقش و ب یمشغول انجام کارا نی از نهار کنار نگ بعد
...  دم یمبل دراز کش  یخستم شده بود که رفتم تو سالن و رو کمی... عصر بود  ومدین

 هامو بستم...مچش

 

 م؟ یحرف بزن  شهیم -

 

ماهان چشامو باز کردم و از سرجام بلند شدم و با لبخند پاسخش رو دادم:    یصدا با
 حتمًا.

 

 شد...  رهیهام خنشست. به چشم یچوب زِ یم   یروم روروبه  اومد

 

 باشم. یشوهر خوب نی بعد از ا  دمی: ببخش منو. قول مماهان

 

 گونش گذاشتم.  یخندم گرفت! دستمو به سمت صورتش بردم و رو ناخواسته

 

  تونمینم  گهیدور کن. من د نجایرو اول خواهرتو از ا  یزیچ یجبران کن یخوا یاگه م -
 سکوت کنم.

 

 نگفتم. دستمو برداشتم و از سرجام بلند شدم و رفتم تو اتاقم.  یچینگفت. منم ه یچیه
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 یافتاده... وقت  یانگار نه انگار که اتفاق م،یکرد  مثل عاشقا رفتار نای مامان ا  یجلو شب
  ینگاه کردن شدم که صدا  لمیو مشغول ف دمیدراز کش ونیز یتلو   یرفتن، جلو نایمامان ا 

 داد مهناز توجهمو جلب کرد...

 

 نه من.  یِ برو؟... اون دخترِ اضاف یگیکه به من م یچ یعنی... رمی نم یی: من جا مهناز 

 

 نزن. ... مهناز دادسی: هماهان

 

 ...خوامیهمه بفهمن که دخترِ کورت کرده... م  خوامی... م خوامی: نممهناز 

 

ماهان دست مهناز رو تو دستش گرفت و    دمید هیمهناز قطع شد... بعد از چند ثان  یصدا 
 ...برتشیم   یبه سمت خروج

 

. گمشو  یستیتو خواهر من ن گهی در هلش داد و گفت: د یبهت نگاهشون کردم... جلو با
 .نجایاز ا

 

دخالت   تونستمی نم یبره... ول  ینطوریا  خواستمیحالت مهناز خوشحال نشدم! من نم  از 
 کنم. مهناز با نفرت به من نگاه کرد و خونه رو ترک کرد. 

 خواستن از جنِس اون شب. هینگاش برگشت روم. تو نگاش به خواستن بود...  ماهان 
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 خوام. ب  رمیسرجام بلند شدم و گفتم: من م از 

 

که خودش بهم داده بود رفتم که وسط راه مچ دستمو گرفت و  بغلم کرد   یسمت اتاق به
 گوشم گفت: خانومم؟   ریو ز 

 

 تمی اذ  یبدجور ینگفتم. ُهرم نفسا یزیدهنمو قورت دادم و چشامو بستم. چ آب
 ...کردیم

 

 رفت...  یحرکت کامل منو بلند کرد و به سمت اتاق  هیو با  دیکه گرم خند دیفهم انگار

 

خوب   یماهان و ماهان شد شاِه من. همه چ ی. شدم ملکهگذرهیماه از اون شب م دو
و   اه ی بود و امشب تولدم بود. از صبح ماهان منو با دخترا فرستاده دنبال  نخود س

 خودش تو خونس... 

 

 

خونه... دل تو  دلم نبود که   مین که بر داد تی از ساعتها تو بازار گشتن، دخترا رضا  بعد
کرده... در رو زدم که ماهان در رو باز کرد. با لبخند جذابش نگام    کاریماهان چ نمیبب
 ؟ یخوا ی ... لبخند زدم وگفتم: مهمون نمکردیم
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نخوام تو   شهیسرم کاشت و گفت: مگه م  یرو  یمنو و بوسها  دیو به آغوش کش دیخند
 رو؟ 

 

 . ی... هومی نجایخواست  ببوسه که سارا گفت: ما ا نباریازه نگاش کردم که  ذوق

 

 داخل.  نی ایوگفت: ب  دیخند ماهان 

 

و قرمز بود. با تعجب به ماهان    دیسف یو سقف پر از بادکنکها  نیداخل. زم  میرفت  باهم
 نگاه کردم که پرغرور گفت: تولِد خانومِم خب.

 

 زدم: عاشقتم که.  غیو ج  دمیزده گونشو بوس شوق

 

 حسود و عاشقش نگام کرد ولب زد: شک ندارم.   یچشمها  با

 

 بهش گفتم و ازش فاصله گرفتم.   ییپرو

 

 هست؟   یخب؟ مراسم ک -

 

 : االن.ماهان
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 ؟ یکنیم  یوات؟؟... شوخ -

 

 .انیهمه م  گهیساعت د کی آخه تا  یآمادده بش ی: بهتره برماهان

 

 و با دو به سمت اتاقمون رفتم و مشغول آماده شدن، شدم... دم یکش یبنفش غِ یج

و قسمت باالاش    نیرنگ که آست اهیلباس تنگ و چسبون  س  هیساعِت آماده  شدم.  مین
 ساده بود، به تن کرده بودم...   شی بود و بق یتور

 

 چشاش برق زد و بغلم کرد   دنمیبا د ماهان 

 

که زن در خورده شد... مامان و بابا و   دیحوالهاش کردم. بلند خند ی شدم و مشت سرخ 
 ماهان و چندتا از دوستامون کم کم اومدن...  یبابا

 

رو   کیک م یگرفت میکردن تصم یطونیش ی... بعد از کلمید یرقصی و م می گذاشته بود آهنگ
 رو آوردن. شمعها رو روشن کردن. چشامو بستم  و آرزو کردم... کی . کمیببر

 

... من  با اون خوبم... با اون آرومم... عشقمو  ریماهان رو ازم نگ  چوقتی) خداجونم... ه
 خودم نگه دار...( یتا ابد برا 



 الزام به ماهتاب 

 
68 

 

 

  کیاز ک  کمیباز کردم و با هزار تا آرزو شمعها فوت کردم. ماهان که که کنارم بود   چشامو
 و خواستم  فرار کنم که محکم بغلم کرد.  دمیکش غیبه صورتم. ج دیمال رو

 

 ... خوامیداد زد: آقا منم م سارا

 

 . کشمتیبه صورتم م یبکش کینه... سارا ک -

 

 که اومدم.  رشیوگفت: نچ. ماهان بگ دیخند

 

گذشت... نفِس  ریکه نکشه... همون موقع زنگ در زده شد و بهخ کردمیم غیج غیج
 در زده که... یک مینیبب می. منتظر بودمیکش  یراحت

 

هست که شِب اول با ماهان همخواب   یهمون دختر نی ... ادم؟ی دی... درست م؟یچ
شده   یگرفتم... ماهان هم عصب یبیعج  یدلشوره کرد؟یم  کاریچ نجای شده بود؟... اما... ا

 بود و هم متعجب...

 

... بچم دلش خواست تو تولد زِن دیاومد جلو و با غرور و شرارت گفت: آخ ببخش دخترِ 
 باباش شرکت کنه! 
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بت نگاش کردم و از بغل ماهان خارج شدم و بهش نگاه کردم... اونم متعجب بود و   با
 ... کردیبهت زده به دخترِ نگاه م

 

 ؟ ی هست یتو؟ اصال تو ک  یگیم یماهان داد زد: چ  یبابا

 مدرک.  نمیدوماهشو باردارم... ا یکه بچه ی: من دلربام... زِن ماهان. هموندخترِ 

 

و مبهوت به من نگاه کرد و    جینوهام سست شد. ماهان گبود... زا شیجواب آزما  هی
 گفت: مهتاب من...

 

 ...سیباال آوردم و لب زدم: ه دستمو

 

 ... آه و آه وآه... کشه؟یعشِق من اونجا داره نفس م یبچه یعنیشکم دلربا نگاه کردم...  به

 

 زن داره و اونم مهتاِب.  هی ماهان: کم چرت بگو... پسر من    یبابا

 

 و گفت: بهتون نگفتن؟  دید خن دلربا

 

جلوم   زی ... دستمو به مدیچرخیدور سرم م ایماهان سرگردون به ما نگاه کرد... دن  یبابا
 گرفتم...
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 من  بودم که زِن ماهان شدم    نیخانوم، ا نیماهان و ا  یِ گفت: شِب عروس دلربا

 

داغون شم...   نی از ا  شتری... نذار بکشمینم گهیخفش کن... د ا یبند شد... خدا نفسم
 ... هیکاف

 

 : خب ماهان جانم... دلربا

 

 ... ببند دهنتو... بسه...هی: کافدیحرفشو بزنه ماهان عربده کش  نکهیاز ا  قبل

 

 باز کردم... ماهان داد نزن... ماهان... اون باردارِ... چشامو

 

 ...؟ی خوایاز جونم م ی: چماهان

  ی... به پاها نهیبینکنم...اون بچه صدمه م یسمتش رفت... احساس کردم اگه کار  به
  یرو اد،یدلربا فرود ب یکه قرار بود بر گونه یسمتشون... دست  دمیجون دادم و دو  جونمیب

 صورت  من فرود اومد...

 

 ... به خدا من...؟یبا تعجب گفت: مهتاب؟... عشقم؟... خوب ماهان 
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  یشونه خال دیتو هست و نبا ی. اون بچهسی نگاه کردن  به چشمش گفتم: ه بدون
 ...  یکن

 

 . یکنیعقدش م میریقورت دادم و ادامه دادم: فردا م  بغضمو

 

 محضر باش و االن برو.  یاعتراض کنه که برگشتم سمت دلربا و گفتم: فردا جلو  خواست

 

 : حتمًا. دلربا

 

  ؟یکنیم یچه غلط  یو مامان داد زد: مهتاب دارهمه بلند شد  یاز رفتن دلربا صدا   بعد
 ؟ ینابود کن تویزندگ یخوایم

 

 نداره.  ی نگاه کردم وگفتم: اون بچه که گناه شی بارون یچشمها به

 

جسارتو به اون دختر   نی کارت ا ن ی. با اایجلوم و زد تو گوشم و داد زد: به خودت ب اومد
 .رهیازت بگ  وی که همه چ ی دیم

 

نگاه کردم.  کرد،یمبل نشسته بود و ناباور و اشک آلود نگام م  نی ماهان که پا به
اون بچه رو    ی... ولدمیاز دست م ندمویکارم  ماهان و آ  نی با ا دونستمی... مدونستمیم

 پس زد... یکه خدا بده رو نبا  یزیخدا داده... چ
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 ...دی همتون بر -

 

 . ونهی. دیشد  ونهیداد زد: تو د  تریعصب مامان

 

رفتن...   هی... پشت سرش بقرونیبرداشت و از خونه رفت ب لشویوسا  تیبا عصبان و
 ...کردیم  هیماهان نشستم... مرِد من داشت گر   یروبهرو 

 

کن... نذار بفهمه  یرو بده... براش پدر هیبق یزدم: ماهان... اون بچه نباد تقاص کارا  لب
 افتاده...  یچه اتفاق

 

 ؟ یبه زور لب زد: پس تو... چ ماهان 

 

 به زور قورت دادم... بغضمو

 اون بچه رو نسوزون.  ی... ولمونمیمن هنوز زنتم! زنتم م -

 

کردم...  شی کرد... به سمتش رفتم و بغلش کردم و همراه هیبست وبلند گر چشاشو
ناخواسته به   ا یمن نخواهم موند... خواسته   گهیخونده بشه، د نشونی که ب یعقد  دونمیم

 ...شمیو من فراموش م شهیم   دهیسمت اون کش
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به   موی درش آوردم که زندگ یخودم ماهان رو بردم محضر و به زور به عقد دختر  فردا
 در آوردن...  یبود... همون روز دلربا شروع کرد به خانوم باز  هیکش شیآت

 

  کی به دلربا نزد شتیم... سه روز گذشت و ماهان بحبس کرد  ینی داخل اتاِق پا خودمو
ماهان   گهی خونه... دو هفته گذشت و د نیهفته گذشت و مهناز برگشت به ا کیشد...

  یو صدا  رفتینم رونیکه از اتاقش ب  ی... دو هفته گذشت و شدم زنومدی سمتم ن
 اشک  یواشکیو   دیشنیتو خونه رو م یآدما  یخنده

 ...ختیر یم 

 

... رونی گرفتم  با سارا برم ب میگرفتم از اتاقم خاج بشم...تصم میتصم از سه هفته بعد
 و  دمیلباس پوش

. ناخودآگاه  کردی نگاهم م صی حر یها اتاقم خارج شدم که نگاهم بهش افتاد. با چشم از 
  هیبود باال... اون داخل  ومدهیاولش بود... هنوز ن یها نگاهم به شکمش افتاد. هفته 

 ...  کشهی نفس م نیجن

 

به او   خواهدی عالم در دلم نشست! روز اول ازدواجم شوهرم را صاحب شد و حاال... م غم
 دهد! آه. یفرزند

 

 را گرفت. بدون نگاه بهش گفتم: ولم کن. میکنارش خواستم عبور کنم که بازو  از 
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 بچه بدم؟   هیبه ماهان  خوامی من م ادی : زورت مدلربا

 

 ؟ ی رهام کن شهیدم و لب زدم: مو... نگاه کر  صیحر  یها چشم  داخل

 

 چرا نشه. زمیو با پوزخند گفت: آره عز  ستادی ها ا جلوم و لب پله   دیکامل کش خودشو

 

 کردن... دادیشروع کرد به داد و ب هوینگاهش کردم که  یسوال

 

 ... کمک...ی... ولم کن... آی: کمک کمک... ولم کن رواندلربا

 

 ؟ یشده؟ دلربا؟ دلربا؟ خوب یمهناز اومد... چ ی... صدا کردمی بهت نگاهش م با

 

... دستمو  نی ها پرت کرد پاچشام از پله یلحظه دلربا بلندتر داد زد و خودشو جلو   همون
 که... رمشیدراز کردم که بگ

 

 ...دمیرس نی تا به پا دمیو... با ترس و دو دنبالش دو دیو غلط  دیپله غلط تو

... نفسم گرفته بود کردمی ها افتاده بود، نگاه مپله  نی پاکه غرق در خون  ییبه دلربا  ناباور
 ماهان افتاد... ی ...نگاهم به نگاه بهت زده  دمیلرز ی و م
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... کردیم   هینه سرمو تکون دادم. ماهان و مهناز کنار دلربا نشستن... دلربا گر  یمعن به
 نکردم... یکه من انداختمش...نه نه... من کار  گفتی حرفاش م  ونیم

 

 ...دیحرکت بلند شد و اومد سمتم و بازومو گرفت و کش هیبا   هان ما

 

  یکار نیهمچ  ادی نکردم... نه نه باور نکن... من دلم نم یزدم: نه ماهان ... نه من کار داد
 کنم... نه... باور کن...

 

زد: تو   ادیهام فر هام و نالهبه اشک  توجهی و ب  رونی رو باز کرد و منو پرت کرد ب رونیب درب
 ... دمی . طالقت مدمی ... طالقت میمنو کشت  یمهتاب. تو بچه   یعوض شد 

 

 نکردم... بفهم...   ی: نـ....ـه من کاردمی کش ادیبغض فر  پر

 

 ! نمت یبب خوامینم گه ینفرت گفت: د پر

 

زدم: من   ادیو فر لرزونم به در مشت زدم   یها ... با دست دیبمب... در رو محکم بهم کوب و
... ماهـ...ـان...  به خدا قسم من عوض نشدم... رمیتقصینکردم... من ب  یکار

 ماهـ...ـان؟ 
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به عقب برگشتم و بازومو از داخل دستش خارج  دهیبازوم نشست. ترس یرو  یدست
هام نگام به سارا افتاد... آخ چرا فراموش کرده بودم که اون قراره  کردم. از پشت اشک 

 اد؟ یامروز ب

 

کردن... دلربا... خودشو   رونم یکنان گفتم: سارا؟... ب هیتو بغلش انداختم و گر   خودمو
 ها... گفت کار من بوده... سارا...از پله نی انداخت پا

 

  ی جلو نی... ماش امیآمبوالنس باعث شد سکوت کنم و از آغوشش در ب ن یماش  ریآژ  یصدا 
خودم دلربا رو بردن... ماهان   یها چشم ی... در باز شد و رفتن داخل... جلوستادیپام ا 
 به من دنبالش رفت... توجهیهم ب

 

پاک کرد.   شو ی... با پوزخند صورت اشکستادی روم اکه مهناز روبه کردمینگاهشون م  یبارون
 . فرستمی برات م  لتویخوشحالش گفت: وسا یهابا چشم 

 

... اد؟یم رتی گ ی: چدمیکش ادیبشه که فر  نشی. رفت سوار ماشکردمی سکوت نگاهش م تو
... از اولشم دی دیبه خواستتون رس ایمن از ماهان جدا شم؟... ب  دیشما فقط خواست

کرده   کارتیمگه چ ینه؟... از اولش قصدت نابود کردن من بود؟... ِد لعنت یخواستینم
 بودم؟..هااان؟ 

 

روش قرار گرفتم.  ا خودمو آزاد کردم و به سمتش رفتم و روبهحصار دست سار از 
 ..یِ ..همش باز خوندمی هاش مرو از داخل چشم  یخوشحال
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دوستم نداره...  گهی... ماهان... د؟ی دیرس یخواست ی که م یزیشد؟ به چ یاالن چ -
 ... طالقم بده... خوب شد االن؟ خوادیم

 

خب  ی ول  یشدی عروس ما م دی! تو از اولش هم نبا هیعال نیخباثت تمام گفت: ا با
 ... وقتش تموم شده بود...ی... اآلنم وقتش بود که بریشد

 

توان نداشت...  گهی شد و رفت. زانوهام د نشی و سوار ماش دیحرفش بلند خند پشت
صورتم   ی ...دستمو رو ومد؟یبال سرم ن  یادیز  کمی من!...   یسقوط کردم... خدا نیزم یرو

 ... بسـ...ـه... کشمی... بسه... نمگهید هی... کافختمیه پهنا اشک رگذاشتم و ب

 

 

 ماه بعد...(  کی) 

 

ماه گرفتم... ماهان    کی ن ی... طالقمو تو ا کردمی م یبیحس غر  دمیجد یخونه  داخل
امو  ... پس کولهخواستمیشهر رو نم  نی... موندن تو ا کردیتو صورتم نگاه هم نم گهید

 شهر...   نیجمع کردم و اومدم به ا

 

 ...گهید رونیکه منو قاتل هم کرد اومدم ب یکه عاشقم کرد خارج شدم... از شهر ییجا از 
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شکمم گذاشتم و لب زدم:  یازش خوردم. دست راستمو رو   کمیبرداشتم و  رموی ش وانِ یل
باور کن    ی... ولیبخشیم منو نماز بابات جدات کرد یروز بفهم هیاگه  دونمی مامان؟... م

 تو هم خوب نبود...  یاون جهنم برا 

 

بهش بگم  خواستمیکه تو وجودم بود خبر نداشت... م یاز وجود نخود یحت ماهان 
اونقدر حالم بد شد که  دم،یطالق رو د یبرگه   ی... نذاشت که بگم.. اون روز... وقتیول

اون   ی م... خواستم به ماهان بگم... ولباردار  دم یو اونجا بود که فهم  مارستانیب میرفت
 نذاشت باهاش حرف بزنم... یحت

 

تو   نکهیکنم تا ا داشیعوض کرده بود... شمارشم عوض کرده بود... نتونستم پ خونشو
نذاشت... منم مهر سکوت زدم و جدا شدم... جدا  ی... خواستم بگم... ولدمشیدادگاه د

 بچه خبر داره، ساراست... ن یکه از وجود ا  یشدم و از اون شهر خارج شدم... تنها کس

 

بچهها نگاه کردم... چه معصومانه  یخونهام بود رفتم و به باز  یکی که در نزد یپارک به
 بخندم... زیمنم، من ن  یبا اومدن بچه دیو شاد بودند... شا  دندیخندیم

 

 تنهاست... ی... مامانایشکمم گذاشتم ولب زدم: زودتر ب یرو  دستمو

 

... نیرفت و خودمو گرفتم که نخورم زم جیبرداشتم که سرم گ یسرام بلند شدم و قدم از 
 . ادی گفت: خاله از دماغت خون م یبهتر که شدم خواستم حرکت کنم که دختربچها 
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دستم نشست. بهت زده به  یِ رو  یزیل یهیتعجب دستمو به سمت دماغم بردم که ما  با
 خوِن تو دستم نگاه کردم...

 

به سمتم گرفت. ازش گرفم  و تشکر کردم... خون رو پاک کردم و    یدستمال دختربچه
 گرفتم برم دکتر... میتصم

 

 

 سال بعد(   کی)

 )ماهان( 

که اصال   دمیو فهم دم یمهناز و دلربا رو شن  یحرفها   ییهو یروز  هیبعد از طالقمون  چندماه
 در کار نبوده و همش نقشه بوده که من از مهتاب جدا شم... و شدم... یبچها

 

مهناز و دلربا   خوردیشدم و تا م یاز دست دادم... اون روز عصب شهیهم   یمهتابو برا  من
ب از بعد از طالق  مهتا دمی... فهمیپدر مهتاب رفتم ول یرو زدم و بعد به سمت خونه

 اونا نرفته...  شی اصال پ

 

  دونستم یکه م  یی... نبود که نبود... هرجایو رو کردم ول  ریشده بودم و همه جا رو ز  ونهید
 ...یول  رمیبگ  ی رفتم تا ازش خبر
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و سکوت کرده بود... تا   گفتی نم یچی که ازش خبر داشت سارا بود که اونم ه یکس تنها
 ...یبگه ول یزیچ دی ون تا شا هم رفتم دم درش روز ی د نیهم

 

 رفت درو باز کرد...  نیگذاشته بودم که زنگ در خورد... نگ ز ی م یِ سرمو رو  کالفه

 

 : آقا؟ نینگ

 

 .نمی بب ویکس خوامینم -

 

 اگه در مورِد مهتاب باشه؟(  ی) حت

 

اومد روبهروم نشست و   یحرف چیهیبهت سرمو بلند کردم و به سارا نگاه کردم... ب به
 ... یبدون  دیفکر کنم با  یول   یبفهم یزیگفت:خب...تو قرار نبود چ

 

 و؟ یچ -

 

. یبش  یو واقع  شیتو زندگ یا یتو ب  نکهی:مهتاب از اول عاشق تو بود. قبل از اسارا
  دونمی... نمرفتی و قربون صدقت م  کردیدنبالت م  یمجاز  یو فضا  ونیاز توتلوز  شهیهم
 مثل قبل نبود...  گفتی و اگه م دیاز حسش حرف نم گهید  یکه بعد از خواستگار شدیچ
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  دم یدست تو مرد! البته نبا ری بگم... مهتاب ز  نویو ادامه داد: بماند... اومدم ا  دیکش یآه
 ...یرو تو کشت دیخند یم  شهیمهتاِب که هم  یبگم ول

 

 ؟ ی عذابم بد  شتریب نجایا  یقطع کردم: اومد  حرفشو

 

صداشو بلند کرد و داد زد: آره اومدم عذابت بدم... چون برخالِف مهتاب من بلد   اونم
 ببخشم.  ستمین

 

 .رونی سمت در نشون گرفتم و گفتم: برو ب دستمو

 

 رون؟ یبرم ب ن؟یداد زد: هم یعصب  سارا

 

 ...گهیکشم بهتره د  یب مسارا من خودم دارم عذا نیگفتم: بب کالفه

 

و داد زد: تو    نیبود رو برداشت و محکم زد زم زی م یکه رو  یگلدون ونههاید  نیع هوی
که تو رو با تمام وجودش   یزد  ویمهتاب دی.. ق هیحقته.. تو بخاطر خواهر و   ؟یعذاب

 و بدترش نکنم؟   ید یعذاب کش ی گی... م خواستیم

 



 الزام به ماهتاب 

 
82 

 

 .شهی : نه آقا پسر نمسارا

 

 جا خورم...  نیعکس جن دنیمشت عکس در آورد و پرت کرد جلوم... با د  هی فش یتو ک از 

 

. تا بگه  رِ ی تصیدربهدر دنبالت گشت تا بگه ب یطالقش بد  نکهیبغض ادامه داد: قبل از ا پر
 ؟ یتو عذاب یگی که االن م یباردارِ... اون موقع کجا بود 

خانوادش نخواستنش   یادامه داد: وقت که حت رحمانهیحلقه زد تو چشمم و سارا ب  اشک
سرطان داره    دیو فهم کردیم یبچش زندگ  دِ یکه به ام ی... وقت؟ی شد کجا بود پناهیو اون ب
 .ییلعنت  ی کجا بود

 

گفت؟... مهتاِب من سرطان داشت؟...  یبهت نگاش کردم... سرطان؟... اون االن چ با
 عشِق من...

 

 افتادم... نیزم  یزد و رو  خی سست شد و تنم  زانوهام

 

پول جور کرد و رفت   یبه بدبخت یدونیم چیزار زد: ه هیروبهروم نشست و با گر  سارا
 بخاطر سرطان بچشو کشتن؟  یدونیم چیخارج تا مداوا بشه؟ ه

 

مهتاب سکته کرد کجا   یکنان گفت: وقت هیعکسو برداشت و با مشت زد روش و گر هی
االن که   ی... مهتاب ازم قول گرفته بود که نگم... ولکشم؟یعذاب م ی گی... االن م؟ی بود
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  خواست یمهتاب از اوش عاشقت بود و نم یتا بفهم یبدون دیبره با  شه یهم ی ممکنه برا
رفت...  یکه تو چهارماهگ یکد به بچتون... بچها خوشدل  ینبود یبشه...وقت تی ز یتو چ

 سقت شد...

 

کرد... مهتابم االن کجاست؟... عشِق  هیرامونش نداد حرف بزنه و بلند بلند گ هیگر  گهید
 من کجاست؟...

 

 من... من چه کردم... آخ... مهتابم... آخ..   یخدا

 

 ...هیگر  ری خودمو نگه دارم و محکم زدم ز  تونستمینم گهید

 

 

 

 

 

 

 

 )مهتاب( 
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   گهیدرد داشت... د یلیو چشامو بستم. خ  دمیکش  یسرنگ  وارد دستم شد. آه یزیت باز 
 ...رانی برگشتم ا نیهم ی... برا ومدمی خارج از کشور  بر نم ینههایاز پس هز 

 

 ...امیباز م گهیساعت د می: تموم شد... نپرستار

 

بود   یسال  کی... خواستیتکون داد و تنهام گذاشت... چشامو بستم. دلم خواب م یسر
 ن افسوس...مامان و بابام هم ازم خبر نداشتن... آه و هزارا  یکه تنها بودم و حت

 

 گه؟ یساعت د   میدر اومد... مگگه نگفته بود ن یصدا 

 

 ...دیگفتم: مگه شما نگفت کالفه

 

کرده... اما...اصال   هیکه گر دادیم  نیسرخش خبر از ا یماهان قفل شدم. چشا  دنِ ید با
 کرد؟ یم  کاریچ نجایا

 

 )ماهان( 

 

  ختهیپرپشت و خوشگلش ر  یوارد شدم... فکر کرد پرستارم... موها  هویباز کردم و  درو
 بود...  رنگیبود و لباش ترک خورده  و ب یگردش کبود یچشا  ریبود... ز 
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رسوندم و   اطیحالش قلبم فشرده شد و از اتاق خارج شدم...با دو خودمو به ح دنید با
  رو سرش آورده بودم... من...بال  نیمن بود... من ا  ری همش تقص  نای... ادمیکش ادیبلند فر

 

 به من... لعنت

 

نداشت... به سمتم اومدن و   یفیبه مادر و پدر مهتاب خورد... حاِل اونا هم تعر  نگام
راسته دخترم سرطان   گه؟ی م یپدرش گفت: ماهان؟ پسرم؟ دخترم کجاست؟ سارا چ

 داره؟ 

 

انداختم   نی . سرمو پاندونستیبار بغض به گلوم فشار آورد... اونا هم نم ن یهزارم یبرا 
 ... دیدو مارستانیگفت و به سمت ب یابولفضل  ایکه مادرش  

 

  نباری... نکن... اری پشت سرم نشستم...اشکم سقوط کرد... خدا مهتابو ازم نگ یصندل  یرو
 آب تو دلش تکون بخوره... ذارمی... به موال نمشم یم  نیبراش بهتر 

 

 سارا منو به خودم آورد...  یصدا 

 

 باهات حرف بزنه... خوادی: مهتاب مسارا
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رفتم... مامان و پدرش با   مارستانیسرجام بلند شدم و اشکمو پاک کدم و به سمت ب از 
 داغون از اتاقش خارج شدن... در زدم و وارد اتاقش شدم... یحال

 

 ...کی زد... اما ف یلبخند  دنمید با

 

 . نیبش ای: بمهتاب

 

مبل کنارش نشستم. دستمو داخل دستش گرفت... تازه متوجه شدم چقدر الغر   یرو
 شده...

 

 : ماهان؟ مهتاب

 

 غبارآلودش نگاه کردم وگفتم:جانم؟  یچشمها به

 

 ؟ یِ امروز چه روز  دونی: ممهتاب

 لب زدم: نه. چطور؟   یسوال

 

 ...  نیغمگ یلی.. خدیخند
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 ! یبار بوسم کرد نی اول یکه برا  یِ .. امروز روز ونهی: دمهتاب

 

 ..ادشهیلبم نشست... هنوز   یرو  ینیغمگ لبخند

 

 و واقعا خوب بود ...  دیمنو بوس  یکیبار بود  نی: اون روز... اولمهتاب

 

بلند شدم و اسمشو صدا   دهیسرفه کرد... ترس  دیسرفه و شد  یافتاد رو   هویکه  دیخند بلند
 زدم...

 

خواستم برم دنبال پرسار که مچ دستمو  ... کردیلبش گذاشته بود و سرفه م یرو  دستشو 
 دستِم... ی رو زیلز   زیچ هیگرفت... احساس کردم  

 

 کمک... پرستارر...  ادیب یک یداد زدم:  دهیبود که از دهنش خارج شد بود.. ترس یخون

 

 آهسته لب زد: ماهان؟  مهتاب

 

 ... شهی کردم و نگران گفتم: جاِن دلم؟ نگران نباش درست م بغلش

 

 نگام کرد و لب زد: دوستت دارم... رمقی زد و ب لبخند
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  یبار اول گفت دوستم داره...همون موقع دکتر و پرستار و... اومدن داخل و چشا  یبرا 
 مادرش و سارا بلند شد...  یداد پدرش و زجه یمهتابم بسته شد... صدا 

 

 زدم: منم دوستت دارم... چشاتو باز کن عشِق ماهان... داد

 

 کردن...  رونی منو ازش جدا کردن و خوابوندش و ما رو ب دکترا

 

 ... مهتاب... خدااااا یبر یزدم: مهتاب... تو حق ندار داد

 

 

 .... 

 

 

... ینبود وفا ی شدم... مهتاب تو که ب رهی خ ختنئیری جنازهاش م یِ که بر رو  یخاِک سرد  به
 ...االی عشقم...بگو همش خواِب... بلند شو  پاشو

 

دروغن... به سمت خونه راه  نایا  دونمی... مخوردمیسرجام بلند شدم... تلو تلو م از 
 گرفته شد...  یافتادم... که مچ دستم توسط کس
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 ؟ یری : کجا مبابا

 

 برم... دیاز تو دستش در آوردم و لب زدم: مهتاب خونه منتظرِم. با  دستمو

 

 همه بلندتر شد...  یهیگر  یرفم صدا ح  نی ا با

 

 ...اروی باز  نی ا  دیزدم: چتونه؟؟؟ مهتاب من خونس... من مطمئنم... تمومش کن داد

 

 گفت: ماهان ...  هیبا گر بابا

 

 برم... مهتابم منتظرمه..  دی ... من باسسیه -

 

تا خانه راه رفتم . مطمئنم مهتاب خونست...در رو باز کردم و وارد خونه شدم و داد  تلوتلو
 زدم: مهتااااب 

 ...ای... بنجامیمن ا  ای ماهان؟ ب عشقِ 

 

 زانو زدم و داد زدم: مهتااااااااااااااااااااااااااااااااااااب  وسطخونه
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 آخر... سکانس

 

 ( ی )راو

 

بلندش گوش خراش بود. اسم مهتاب از لبش   ی ادهایبردنش. فر  خانهوانهیزور پدر به د با
داشت که مهتاب زنده است و در خانه مانده است... و آنها او را از   دی... تاک شدیکنده نم

 اند...مهتاب دور کرده 

 

  ادیفر  گریبود... د ی زندان کی بود که در آن اتاِق تنگ و تار ی امدت دو هفته  به
 ... گفتی سخن م  اشی الیبود و با مهتاِب خاتاق کز کرده  ی ... گوشهدیکشینم

 

  ادیشد... به  رهی خ شیرونرگس روبه یهارفت... به گل  اطیباز شد... با پرستار به ح در
نرگس رفت و   یها نرگس است. برخواست و به کنار گل  یهاآورد که مهتاب عاشق گل 

 . دی ها را بوگل

 

. دیکرد. به عقب بازگشت و در تصوراتش مهتاب را د شی همانند مهتاب صدا ییصدا 
 .نجاستیا ،یها که دوست دارگل  نی ... از انجایا  ایلبخندزنان گفت: مهتابم؟ ب

 

مهتاب او را صدا زد و فاصله گرفت... ماهان با عجله برخواست و به دنبال    الشیخ در
 رفت...  یالیمهتاِب خ
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، با ناز در حال فرار از دست ماهان بود و  رنگ دیسف  یدر تصور ماهان با لباس مهتاب
 ماهان به دنبالش...

 

 ؟ ی افتاد  ریگ ید ی. ماهان گفت: آآ ددندیبه پشت بام رس نکهیا  تا

 

 .یانداخت  رمی: آره. گمهتاب

 

ماهان کور   یپرتاب کرد. خنده  نی که ناگهان مهتاب خودش را به پا دیبلند خند ماهان 
از مهتاب   تی حرکت خودش را به تبع کی ... و با دیشد و به دنبال مهتاب با ترس دو

 انداخت... نی پا

 

و به آسمان رفت... اما جسمش   د ینبود... روحش مهتاب را به آغوش کش گری... دماهان
 ساختمان افتاده بود... نی و غرق در خون در پا دهیترک

 

مهتاب و   یعاشق انیبود پا  نی ... و ادیرس گر یکد یکه با مرگ به   یبود عشق نیا  و
متفاوت... اما  دیکه از دو قشر متفاوت بودند و با عقا  یماهان... مهتاب و ماهان

 بود... نیو دلنش بیعشقشان عج
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که نگذاشت برادرش شاد باشد...   ی... مهناز شدی م پوشاه یمهناز بود که س  نیا  حال
هناز نه خوشبخت باشد و زنده باشد... م  خواهدی که م ینگذاشت برادرش در کنار دختر

 از دست داد...   زیتنها برادرش بلکه پدرش را ن

 

 ... دی را به جام خر یدار فان یقلب یحمله  کیمرگ پسرش... در   دنیکه با شن یپدر

 

 

 ان یپا

 شما   یاز همراه  ممنون

 یانی نرجس کاو  ینوشته

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  
 محفوظ میباشد .  رمانکده

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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