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ایکاربر نودهشت ییآرام رضا |مثل تو نبود  یچکیه

نام خدا به

.نگاه کردم وارید يسرم و کج کردم و به ساعت رو. و بازشون کردم دمیچشم هام و مال کمی. ستچشم هام هنوز بسته ا. دمیکش يا ازهیخم

حاال . بشم داریب 12:30ساعت  دمیبا. دمیصبح خواب 6که نه، امروز ساعت  شبیکار کنم د یخوب چ. روزیتر از د ریهر روز د. باز شد شمین

.کنه دارمیب غشیبا ج ادی یمامان نم گهیخوبه د

. مامان کجاست نمیکردم بب یچشم چشم م. رونیاز اتاق رفتم ب ازهیخم هیو همراه  دمیدست به صورتم کش هی. و پاشدم دمیکش ازهیخم هی رهدوبا

خودم  افهیق دنید هیچ. خودم و نگاهم نکردم نهیتو آ یحت. و دست و صورتم و شستم ییرفتم تو دستشو. حتما طبق معمول تو آشپزخونه است

.نمشیتوش نبود که بب يدیجد زیهر روز؟ چ

.داغه ییاستکان چا هیچسبه  یکه م يزیچ نیبشه اول داریکه ب یآدم هر ساعت. تو آشپزخونه رفتم

.نجاستیمامان که ا اه

.بشه یبودشون تو آبکش که آبش خال ختهیر. دیکش یآب م يداشت سبز. کردم سالم

و آبکش از دستش افتاد و از ترس دستش رفت رو  دیکش یغیج هی هویمن  دنیبا د. به دست برگشت سمتم که جواب سالمم و بده آبکش

.قلبش

.تا بناگوش باز شده بود شمین. هیشبید لمیف نیهم "مخصوصا. ها لمیف نیمثل ا. شده بود يکل آشپزخونه پر سبز. باحال بود یلیمامان خ دنیترس

شد ؟ یچ ؟یمامان خوب: من

: پشت چشمم برام نازك کرد و گفت هیچشم غره به من رفت و  هیآرومتر شده بود  کمیکه  مامانم

.شه یآدم زهره اش آب م ؟يواسه خودت درست کرد هیختیچه ر نیدختر ا ـ

: سرم و خاروندم و گفتم جیگ

چرا؟ ـ

: چشم غره رفت بهم و با حرص گفت هی دوباره

و  وتریهمه اش سرت تو اون کامپ. يد یحرفم که گوش نم. افتیو ق تخیاز ر نمیا. شه یم نیشه هم یم یروز و شبت قاط یوقت گه،ید نهیهم ـ

همه سال معلم  نیا. هیدست ک ایدن ینیبب ير یم رونینه از خونه ب یزن یدور م هینه تو خونه . يای ینم رونیتو اتاقت و ب يدیچسب. ونهیزیتلو

.هدف و االف یانقدر ب. به خدا دمیمثل تو ند یکیبودم 

کار کنم؟ یخوب من چ. اعصابمو خورد کرد یاول صبح مامان نیا دوباره

: گفتم ناراحت
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اما کو  میکن یکه همه گفتن خبرت م دیدیو اون سپردم؟ د نیمگه دست منه؟ کم دنبال کار رفتم؟ کم گشتم؟ کم به ا ؟يمامان باز شروع کرد ـ

.ارزه یاون همه زحمت دو زار نم.  یچیهمه سال درس خوندم حاال هم ه نیا. ندارم يا گهیخوب کار د. تا خبر کنن

بابات . دانشگاهه زودتر جواب بده نیخدا کنه ا ؟یباش نترنتیو همه اش تو ا یو کتاب بخون ینیبب لمیف ینیبش دیبا ستیحاال چون کار ن: مامان

.بکنه يتونه کار یم نهیبب. قرار داره يمهدو يامروز با آقا

و جمع  هاشیدر هم رفتم تو اتاقم و مامان و تنها گذاشتم تا سبز يبا اخما. گند زده بود به اعصابم مامان. شدم ییچا الیخ یکار؟ ب یچ گهید نه

.کرد یم دایبهانه واسه غر زدن پ هی يزیواسه هر چ. زدا یمامانمم کم غر نم ییاما خدا. خواست نترسه یبه من چه م. کنه

موهام پف کرده بود، شکسته بود، . خود نبود مامان بدبخت سکته کرد یب. باز شد شمیچشمم که به خودم افتاد ن. نهیآ يرفتم جلو. تو اتاقم رفتم

تو  اه دهیحموم ند نیبره تو هوا و مثل ا ایابونیب نیبنده مثل ا يخالصه عوامل مختلف دست به دست هم داده بودن تا موها... بود تو هم دهیچیپ

.مامان  چارهیب. کردم یسکته م دمید یم یختیر نیو ا یکیاگه خودم تو شب . دو ناجور بو حیفج اریبس تیوضع نکهیخالصه ا. چهیهم بپ

.خنده رفتم حوله امو گرفتم و رفتم حموم با

دارم  ایبه قول مامان . سره تو اتاقمم هی میداریبعد از ب. صبح ها که خوابم. خود شده یمنم چه راکد و ب یزندگ. حمام به خودم نگاه کردم نهیآ تو

.اتاق نگاه کردن که بهتره واریبه در و د يکار یخوب از ب. خونم یکتاب م ای نمیب یم لمیف

. بودم يمعمار سانسیسرم فوق ل ریخ. درس خوندن بلد نبودم ریغ يکار چیه. درس و درس و درس. همه سال همه فکر و ذکرم درس بود نیا

شرکت  هیپدرم مهندس عمرانه که . کرده دیخودش و بازخر. نشسته استمامانم معلم باز. تنها دختر خانواده ام. سالمه 25.... کار یاما ب

.ارهد يساختمون ساز

.کار کردن تو شرکت بابا اصال خوب نبود نکهیاول ا. اما من قبول نکردم. تو شرکت من کار کن ایبابا اصرار کرد ب چقدر

:بگه  دیکه فهم یهر ک ادی ینم خوشم

.ده یبهش م یحقوق هیار نباشه ک یب نکهیا يخــــــوب باباش برا ـ

.بابا رو زده بودم يکار کردن برا دیق نیواسه هم. سوال ببرن ریهام و ز ییخوام توانا ینم

 نایمثل هم یزمان هیخوب خودمم . خنگ پررو يمشت دانشجو هیدرس دادن تو دانشگاه به . بود سیعشقم از همون سال اول دانشگاه تدر همه

نمره  هیهمونه، نه  دیکه گرفت يبگم هر نمره ا یبعدم من با بدجنس. بهم بگن استاد و دنبالم بدوان تا بهشون نمره بدم بودم که نیعاشق ا. بودم

.داد یحال م يداد آ یحال م يآ. اما موقع نمره دادن همه رو قبول کنم. سکته کنن یبگم که حساب نیهمچ یعنی. تر نیینمره پا هیو نه  ترباال

آخه . بزاره سیبرام تدر... دانشگاه  يبهم قول داده تو. و مدارکمم بردم ششیچند وقت قبل رفته بودم پ. بابا بود يآشناها از یکی يمهدو يآقا

.بوده یپروژه امم عال یحت. خوب بوده یلینمره هام خ

لرزه  یدست و پام م نمیب یمکتاب نو  هی یاالنشم وقت نیهم. از درس خوندن دوست نداشتم شتریو ب يکار چیه. گهیدرس خون بودم د بچه

.خوندنش يبرا

و ندارم که از خونه برم  نیحوصله ا یحت. منم طبق معمول راکد نشستم تو خونه. شه یمدرسه و دانشگاه باز م گهیو چند روز د ورهیشهر آخره

.یزن یگه تو آخرش تو اون خونه کپک م یزنه م یدوستم هر وقت که زنگ م سایپر. رونیب
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مرد و  تیآخرم در همون وضع دیخواب یخورد و همه اش م یاونقدر چاق و تنبل بود که از جاش تکون نم. هام افتادم یهم کالس از یکیسگ  ادی

.کپک زد

بشم؟ یختیر نیمنم آخرش ا نکنه

.شه یخطر کپک زدن از سرت رفع م ییدستشو ير یچند بار م يکه روز نهیحداقلش ا... برو گمشو آنا اَه

.ده یم یچه حال يکه آب باز يوا. کشه یطول م یدو ساعت یکیهام  يحموم رفتن من به خاطر آب باز. يرم آب باز یزم باال و مندا یامو م شونه

پس کجاست؟ من . بابا حتما اومده خونه. شده 2ساعت . رونیب امی یم چیحموم کردن با صورت سرخ شده حوله پ میساعت و ن کی بعد

.دمشیند

.خدا هم موهام و شونه کردم يمحض رضا. رونیساعت بعد حاضر و آماده اومدم ب میو ن رفتم تو اتاقم الیخ یب

به ماست داره  یما هم عالقه خاص يبابا نیا. خورد ینشسته بود و ماست م زیو بابا پشت م دیچ یو م زیمامان داشت م. رفتم تو آشپزخونه صاف

.ها

.کار صبحم بود، اما بابا با لبخند جوابمو داد یمونده ناراحت یکه باقچشم غره بود  هیمامان جونم جوابش . سالم کردم بلند

.کنار بابام زیبه خاطر چشم غره مامان نرفتم کمکش و نشستم پشت م منم

بار  10اومد  یم. موند یاز خونه تو دهنش نم رونیخورد ب یعادتش بود آب م. داد یداشت گزارش کار روزش و م شهیهم طبق عادت هم بابا

.کرد یم فیتعر

: زدم که بابام گفت یها ناخونک م يواسه خودم به مرغ سوخار داشتم

.میدیرو د يمهدو يآنا آقا یراست ـ

.شد زیشد و برگشت سمت ما و گوشاش ت الیخ یب دیکش یمامانم که داشت برنج م. صاف نشستم و سرا پا گوش شدم عیسر

.وردخ یداشت قاشق قاشق ماستش و م الیخ یوسط بابا ب نیا

.زد یکلمه حرف م کیخورد  یقاشق ماست م هی

... ینم... کالس بده ... خواد بهت  یم...  ششیپ يبر... گفت فردا ... خوشش اومد ...  یلیخ يمهدو: بابا

: گفت يکفر مامان

.حرفت و بزن ایماستت و بخور  ایچه مدلشه؟  نیمسعـــــــود ا ـ

: و گفت نییقاشق و گذاشت پا لیم یکرد و ب میچشم به دهنش و قاشق ماست تو دهنش داشتنگاه به من و مامان که منتظر  هی بابا

.گهیدونم خودت برو فردا هماهنگ کن د یچه م. تا بهت ساعت بدن هیخال ییچه کالسا نیفردا برو بب گهید یچیه ـ

بابا دوباره قاشق ماستش و برداشت تا ماستش و . کشهبرگشت که دوباره برنج ب دیکش ینفس راحت هیمامان لبخند زد و . هنگ بودم هیثان هی

.بخوره

.بلند باال جفت دست هامم بردم باال یـــــــی هیهوا و همراه  دمیو سه متر پر دمیبلند کش غیج هیبا ذوق  هوی. دیلول یتو تنم مثل کرم م جانیه

که تازه با قاشقش  یبابا هم ماست. دیکل آشپزخونه رو به گند کشبرنج از دست مامان افتاد و  ریکردم که کفگ يانرژ هیتخل یناگهان اونقدر
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.رو لباسش ختیو ر رونیب ختیگذاشته بود تو دهنش از هولش ر

فعلنه . تو اتاقم دمییمبهوت دادم و دو يماچ به بابا هیماچ به مامان غضبناك و  هیرفتم  يمو باز کردم و تند شین. زده بودم يچه گند يوا يوا

بودم با  یجلوش م. هاش و االن سر برنجش آوردم يکه صبح سر سبز ییمامان با اون بال يمخصوصا جلو. شدم بهتر بود ینم یبجلوشون آفتا

.شدم یزد تو فرق سرم نصف م یم ریهمون کفگ

مبارك شونه شده امم  يموها. کردم یم یــــــــــی ،یـــــــــی یآروم يو با صدا دمیپر یم نییفقط از ذوق باال پا قهیدق 10تو اتاقم و قد  دمییدو

.برگردوندم یقبل یبه همون حالت جنگل

.و برداشت یبوق گوش نیبا همون اول. زنگ زدم سایو برداشتم و به پر یگوش. دیرس یکمتر شد، وقت اطالع رسان کمیکه  ذوقم

؟يبود دهیخواب تیرو گوش. ده یمخابراتم به سرعت تو جواب تلفن نم یعنی: من

: بالود گفتخوا سایپر

.يکرد دارمیب يمرحمت کرد. بنال، آره خواب بودم ـ

 یهفته ب هی يخوام شام بهت بدم حاضر بود یگفتم م یحاال اگه م. کنم میمو با تو تقس یمن و بگو که زنگ زدم خوش. ریگمشو خره برو بم: من

.یبکش یخواب

: گفت ياریهوش يصدا هیبا  عیسر سایپر

؟يشام بد يخوا یم ـ

: رص گفتمح با

.دم برو گمشو بخواب یکوفتم بهت نم ـ

: مهربونتر گفت سایپر

...شده یبگو گلم چ... آنا جونم  ـ

: با چندش گفتم. مور مور شد تنم

.یاز فضول يریگم که بم ینم. اینکن و برا من عشوه ن يجور نیدفعه بهت گفتم صداتو ا 10 سایاَه گمشو پر ـ

: دیکش غیج سایپر هوی

.این سیگم بگو برامن ف یبهت م مونیم ـ

؟يداریتو ب یعنیاالن . یمونیخودت م تیترب یب ــــــــــشیچ: من

: مهربون گفت دوباره

.دارمیب داریب زمیآره عز ـ

.کردم دایکار پ. خوب جونم برات بگه. یباق ارید ارتیز يهم بر يکه همون جور یخوام خواب خواب باش یم: من

 نیو از ا يبهم شام بد دیکرد و گفت با لهیخوشحال شد و بعدم پ یبابا رو براش گفتم و اونم کل يهمه حرفها. میدیکش غیجفتمون با هم ج هوی

.حرفها
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.شد فردا شب شام بدم بهش ینه که اگه اک ایدن  یبهم کالس م نمیگفتم بزار اول فردا برم بب منم

به ابروان مبارك بدم که شده بسان  ییصفا هیبه خودم برسم و  کمیاومد  ادمی تازه. و بعدم قطع کردم میهمه رو کرد بتیو غ میحرف زد کمی

.سر سبز شمال يجنگلها

عادت  12بد به خواب صبح، اونم تا . گهیطرف د هیبشم  داریمجبورم صبح زود ب رمیاگه کارو بگ نکهیطرف ا هی یهمه چ ایخدا. دمیکش ازهیخم هی

.کردم

.گفت طبقه سومه. رو گرفتم يمهدو يسراغ اتاق آقا یگهباناز ن. ساختمون دانشگاه شدم وارد

.رسد یم يباغ بر نیهر دم از ا. دمیکش یپوف

.بدون نگاه کردن به آسانسور از پله ها رفتم باال. آسانسورم کنارش. بود یسمت راست يراهرو يپله ها انتها. و چرخوندم سرم

حرف  يمهدو یهر چ یشکل نیا افتهیم گهیاالنش چشم هام داره از خواب رو همد نیمن هم. شه یکه نم يجور نینه ا. ستادمیا. پله رو رفتم دوتا

.شه ینم میحال يزیبزنه من چ

...آهنگ ولیا. و گذاشتم تو گوشم یکردم و گوش یشاد پل یآهنگ دوف دوف هی. در آوردم میو با هندزفر میگوش فمیتو ک از

.سرم با آهنگ تکون خورد زیر زیر

.پره یخوابم م گهیحاال د. یگشد زند نیا

خدا . دادم یپاهامو با آهنگ تکون م. داشتم یرو پله ها قدم بر م تمیبا ر. حالم جون گرفت یسست و ب يقدمها. داد یم رویآهنگ بهم ن يانگار

بعدم همه که مثل . خلوت بود ابیبود، دانشگاه تقر وریشهر يچون آخرا. البته قبلش همه جا رو چک کرده بودم. تو پله ها نبود یرو شکر که کس

.گرما از پله برن باال که نیتو ا ستنیخر ن من

.رقصن یرپرا که تکنو م نیشده بودم مثل ا. اخم کردم و لبم و غنچه کردم. امو با آهنگ تکون دادم شونه

درجه رفتم و هماهنگ با  360چرخش  هی حرکت، هیپامو با  یکیپامو انداختم پشت اون . دیآهنگ به اوج خودش رس. دمیپاگرد طبقه دوم رس به

.چرخش دستهامم بردم باال

. و دهنم از تعجب باز موند ستادمیشد ا یکه از طبقه دوم به پله ها باز م يدر يصاف جلو. ستادمیو ا دمیآروم گفتم و چرخ يوهــــــوی هی

.دستهام باال بود

چشمم که بهش افتاد سه چهار تا سکته رو . منم بدتر از اون. مهاشم گشاد شده بودمتر باز مونده بود و چش هیپسر جوون جلوم بود که دهنش  هی

.با هم زدم

خانم  هیمامانم چقدر سفارش کرد که خانم باشم و مثل . دم یم یو سوت ارمی یدر م يباز عینزاشتم دارم ضا نجایمن که هنوز پامو ا رمیبم يوا

.سخته یلیسر جدم خ. رفتار کنم

.کن یو ماست مال اریبه اون مغز ناقصت ب يزیچ هیجمعش کنم؟ آنا زود باش  يرو چه جورپسره  نیا حاال

کنه ها  یدزده هم داره فرار م. سیپل ستیگه ا یو م رتشونیخواد بگ یم سیدزدا افتادم که پل نیا ادی. افتاد که دست هام هنوز باالست ادمی تازه

.باال بود یمنم همون شکل يت هادس. بره باال یو دست هاشو م ستهیا یدر جا م هوی
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: گفتم یغیج يبلند با صدا هوی

...يوا...  يوا... خدا سوسک  يوا ـ

کردم خودم  یم یچشمم بهش بود و هنوز سع. سوسک مادر مرده کجاست نیا نهیکرد تا بب نییمتعجب تر از قبل با حرف من سرش و پا پسره

.رقصم یکرد دارم م یفکر م دید یم یکیدادم  یدستهام و همون باال تکون م. نشون بدم دهیو ترس

: گفتم یهم م یه

...سوسک ... سوسک  ـ

.در حال قر دادن من چشم دوخت يمن کرد و چشم هاش و برد باال و به دستها دهینگاه به صورت مثال ترس هیسرش و بلند کرد و  پسره

: زد گفت یوش خنده موج مکه ت ییبا صدا. زور خنده اش و نگه داشته بود تا قهقهه نزنه به

.داره يدونم باال بردن دست ها چه سود یحاال نم. بره باال یده و م یپاهاش و تکون م نهیب یسوسک م یکی یدونم وقت یکه من م ییتا جا ـ

دست هامو آروم  نیمشده بود واسه ه ریواسه تکون دادن پاها د گهید. بزرگتر بود هیاز اون قبل یکی نیا یعنی. دادم یچه سوت دمیفهم تازه

 یلیکردم و خ يسرفه ا هی. رمیگرفت و بگ یم شهیکه مامانم هم یکردم اون ژست خانم یخودمو جمع کردم و سع کیش یلیو خ نییآوردم پا

.گفتم و رفتم سمت پله ها که برم باال دیخشبب هیخونسرد 

 یرو نم زایچ نیمامان که ا. گهیشه د یم یختیر نیا رونیب امیب بخو. امی ینم رونیمن از خونه ب ستیخود ن یب. من یاول صبح یاز سوت نمیا

.از خونه رونیاصرار پشت اصرار که پاشو برو ب یه. دونه

تونم  یم ییبرنامه گذاشت جلوم و گفت چه روزها هیباز استقبال کرد و  يازم با رو. يمهدو يآقا شیبا غرغر رفتم طبقه سوم و رفتم پ خالصه

 چون دفعه اولم بود و تا حاال. خالصه چهار روز در هفته برام کالس گذاشت. با ساعت ها ندارم یبودم گفتم مشکل کاریه کال بمن ک. دانشگاه امیب

.نایو ا ینقشه کش. نکرده بودم برام کارگاه گذاشته بود سیتدر

.رونیب میهم خبر دادم که شب بر سایبه پر. به دست شاد و خوشحال برگشتم خونه برنامه

****

.ساعت نگاه کردم به

.دمیمن هنوز مداد چشممو نکش. بشه داشیاالناست که پ. نجاستیا 7:30گفت  سایخاك به سرم پر يوا

 هیکه  ياز جا پروندم، جور میزنگ گوش يکنم که صدا میو اومدم دمش و تنظ دمیمداد و رو چشمم کش. ستادمیا نهیآ يبه دست جلو مداد

.نمیبب مویندم سمت چپ که گوشسرم و چرخو عیخوردم و سر یتکون

از گوشه چشمم تا کنار گوشم  یخط خوشگل مشک هیشدن  دهیهمانا و کش دنیچرخ. رفت که مداد دستمه و هنوز رو صورتمه ادمیهولم  از

.همان

.و برداشتم یو گوش دمیکش یغیج هی

؟یکش یم غیو بر نداشته ج یچته هنوز گوش: سایپر
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: پرو گفتم پرو

.يکرد اهیهمه صورتم و س سایپر يریبم ـ

کنم ؟ اهیتونم صورت تو رو س یم يچه جور نیآخه من از تو ماش. خوره یبهت بر م يا وانهیگم تو د یمن م: سایپر

.شم یاالنم قطع کن دارم حاضر م. یتون یم رویاز همون جا با اعمال ن: من

: گذاشتم کنار گوشمو گفتم و یدوباره گوش. دمیرو شن سایپر غیج يو قطع کنم که صدا یگوش اومدم

؟یگ یم یچ ـ

.من پشت درتونم. رونیب ایآنا ب يهو: سایپر

: دادمو گفتم یفحش هیدلم  تو

.امی یم گهید قیپنج دق ـ

: دیکش غیج دوباره

.ایبدو ب. رونیب نیا يساعت بکار کیمن و  يخوا یکشمت م یم يوا ـ

.من و شناخته نمیا. و باز کردم شمیخودم ن واسه

.تو ایب یش یخسته م. رونمیب گهید قهیدق 5نه جان تو گفتم : نم

.يدیبندم هنوز شلوارتم نپوش یشرط م. ساعت کی یعنیات  قهیدق 5دونم  یمن که م: سایپر

و خونه ت يگفت هنوز لباسها یراست م. دید یمن و م وارهامیداشت که از پشت درها و د زریکور شده انگار چشمهاش ل. نگاه به خودم کردم هی

.ام تنم بود

.امی یجون صبر کن دارم م سایپر: گفتم مهربون

.بکشه غیدوباره ج نکهیقطع کردم قبل از ا عیسر و

 کیرژ و رژگونه با هم . بود ملیمداد و ر نیهم شیقسمت آرا نیتر یطوالن. زدم ملیو ر دمیمداد چشم نصفه کش هیکردم و  زیصورتمو تم يتند

.دیکش یهم طول نم قهیدق

: سمت در و تو همون حال گفتم دمییو دو رونیو شال به دست از اتاق رفتم ب دمیلباس پوش عیسر

.مامان من رفتم ـ

: که گفت دمیمامان و شن يبستن در صدا قبل

.مواظب باش. ینکن ریآنا د ـ

ساعت قبل  میاز ن رونیب میرفت ی هر وقت با بچه ها متا حاال رستانیاز دب. کال مدلم بود. میکن یم ریدونستم که د یگفتم، اما م يباشه ا هیدلم  تو

. خونه دمیسر یتر از ساعت موعود م ریساعت د میبرم و آخرشم ن دیبرم و من با دیزدم که من با یخونه غر م ایکه مامان اعالم کرده بود ب یمیتا

.میکرد یم یر خداحافظبا 600گذشت، چون حدودا  یخوش م شتریساعت آخر ب میهم اون ن شهیدونم چرا؟ هم ینم

.داشت یشمی 405 هی. سایپر نیرفتم سمت ماش عیسر. داد يبد يصدا هیمحکم بستم که  نیو همچ اطیح در
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.کرد یانداختم که خونسرد به جلو نگاه م ساینگاه به پر هی. شد یرو گرفتم اما مگه باز م رهیدستگ رفتم

.برگشت سمتم شهیبه ش زدم

.درو باز کن: من

.کرد و ساعتشو باال آورد و نشونم داداخم  بهم

.گهیکردم د ریساعت د مین ؟یکه چ خوب

: باز کردم و گفتم شموین

.ساعت هی یساعت زودتر اومدم تو گفت مین هی نیجون بب سایپر ـ

: کرد و گفت زیر چشمهاشو

.کنم یباز نم. ییپررو یلیخ ـ

: باز کردمو گفتم شموین دوباره

؟یمطمئن ـ

: و رو شونه ام صاف کردم و گفتم فمیبرداشتم و ک رهیدستمو از دستگ. دادو تکون  سرش

.من رفتم خونه. ستین يخوب پس از شام خبر ـ

: شد و بلند گفت ادهیپ سایبرگشتم برم سمت در خونه پر تا

. گذره یبهت خوش نم يانگار ینکن ریعادته د. باال ایب. ایبهم بد يخوا یشام م هیخوبه تو هم  ـ

.راه افتاد. بخند دندون نما نشونش دادم و سوار شدمل هی

م؟یخوب کجا بر: من

.فرحزاد میبر. کنم جا رو یمن انتخاب م يکرد ریچون د: سایپر

: سمتش و گفتم برگشتم

بدنت کم شده؟ ونیقل هیچ ـ

: باز گفت شیبا ن سایپر

.نییاومده پا دیشد ـ

من پولشو بدم؟. يقل قل راه بنداز يخوا یبه من چه تو م. کنم یقط شام و حساب ممن ف. يد یو خودت م ونیگفته باشما پول قل: من

: پشت چشم برام نازك کرد و گفت هی

.سیخس ـــــــشیچ ـ

. برد اونجا یمعتاد من و م سایپر نیانقده که هر هفته ا. اونجا میشناس شده بود گهید. یشگیباغچه هم میرفت. میدیتا رس میحرف زد یراه کل تو

.ارازل هیرفت با بق یاومدم خودش م یمنم نم

.خواستم یدادم نون خور اضافه نم یشام م دیچون من با. میرو دك کرده بود هیبه زور بق امشبم
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. گرفت یخورد سرم درد م یدودش که بهم م. اومد یبدم م ونیچقده من از قل. داد یپرتغال ونیسفارس قل سایپر. میتخت نشست هیو رو  میرفت

.قل قل کردنش و دوست داشتم نیفقط ا. اومد یبدم م ونیباشم ها، اما از قل زهینه که پاستورحاال 

البته چپ و . بود یجلو بسته خنک بود که جلوش مدل چپ و راست یمشک يمانتو هی. بودم دهیمانتوم نو بود تازه خر. و رو پام مرتب کردم مانتوم

دسته  هیسگک داشت مثل سگک کمربند که از توش  هیشد و  یسمت چپش جمع م يرو پهلو .درواقع همون جلو بسته بود. توهم بود شیراست

گرفتم تو دستم و باهاش  یپارچه رو م کهیت نیبودم ا کاریبود و من هر وقت ب زونیپارچه از اون سگکه آو نیرد کرده بودن که ا انتواز پارچه م

.ایداش مشت نیا يزدیمثل دستمال . کردم یم يباز

دختر  هیدوتا پسر همراه  دمیزدم که د یم دیداشتم با دقت دور و برم و د. بلند بود و رو تخت قرار گرفته بود. مت مانتومم صاف کردمقس نیا

.پشت به ما سمت راستش شونمیکیاز پسرا سمت چپ و  یکی. دختره وسط نشست. ما یاومدن و نشستن تخت بغل

. بود دهیبلوز کوتاهم پوش هیبود که فاقش کوتاه بود و  دهیشلوارم پوش هی. نبود اما الغر بود نشست قدش بد یپسره که پشت به ما داشت م نیا

و  شونیکنه لباس نوجون یخرن؟ لباساشون اونقدر تنگ و کوتاهه که آدم فکر م یو مناسب سنشون نم شرتاشونیپسرا ت نیدونم چرا ا یمن نم

.دنیپوش

 يوا. یتومن 500من شد دوتا سکه  يچشمها. که پسره نشست هیمسخره چ يلباسها نیا دنیز پوشا نایکردم که هدف ا یفکر م نیبه ا داشتم

...نــــــــایمامان ا

: نگاه به جلو انداخت و با غر گفت هیسرش و بلند کرد و . بود یسرش تو گوش سایپر

ون؟یقل هیپسره کجاست؟ چقدر طول داده واسه  نیپس ا ـ

.سمت و دهن و چشمم هم باز مونده هیمن زوم شدم  دیبرگردوند سمت من که د روشو

: به بازوم زد و گفت یدست هی

؟يسکته کرد ؟یآنا خوب ـ

.مزاحم سکته کردنم نشو. کنم یدارم م: من

: اخماش رفت تو هم و گفت دیو د دمیکه من د يزیاونم اون چ ینگاه من و گرفت و وقت رد

.دنتیپوش لباس نیبا ا يریبم. اَه خاك بر سرش کنن ـ

 ینم زتویسا يبگه لباس ها ستین یکی. تیشخص یپسره ب. رفت کیلرز کوچ هیتنم . چندشم شده بود. حرف انگار از شوك اومدم برون نیا با

گه؟ید هیچ یمدل نیاومدن نشستنت اونم ا گهیبه درك، د یپوش

 لیتبد بایکه کوتاه، با نشستننش کوتاهتر هم شد و تقر شرتشمیت. تا نشست فاق شلوارش که کوتاه بود. من يبود و صاف نشسته بود جلو اومده

.بود یمنظره حال به هم زن. بود دروغ نگفتم دایسانت از باسن تا کمرش پ 30تنه و بگم قد  مین هیشد به 

چشم هام و باز . آوردن و ونمونیلحظه قل نیهم. وفتهیو مشت کرده بودم و چشمهامو بسته بودم که چشمم به اون منظره منزجر کننده ن دستهام

.و آورده بودن نگاه کردم ونیکه قل يکردم و به پسر

. میتختمون و عوض کن میخوا یآقا ما م دیببخش: من
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.مینشست ینم يا گهید يجا چیمون بود و ما ه یشگیتخت هم نیآخه ا. با تعجب نگاهم کرد پسره

.آخه میندار یچرا ؟ االن تخت خال: پسره

: گفتم یعصب. رفت تو هم اخمام

.هیدرست بش دیبگ هیکه رو تخت کنار يبه اون آقا ای نیبهمون بد گهیتخت د هی ایآقا  ـ

 هی. اون پسره و منظره ناجورش اخماش رفت تو هم و رفت سمت تخت بغل دنینگاه با تعجب به من کرد و سرش و چرخوند و با د هی پسره

.ضربه به شونه پسره زد که پسره برگشت

کنه، مگه خودت  یخانواده رفت و آمد م نجایا. چه وضع لباس و نشستنه نیا. یبه پشت دیبد هیاون سمت تک نیبر. دین و عوض کنآقا جاتو -

؟يناموس ندار

اما . ارهیبلند تر کنه و شلوارشو هم باال تر ب شرتشویت دنیکرد به زور کش یم یسع هیونیپسره که رو تخت نشسته بود با هر حرف پسر قل حاال

.یداد به پشت هیکرد و رفت کنار دختره و تک یآخر هم عذرخواه. بود دایسانت پ 30همون  قایدق. کرد ینم يریفتو

: گفتم سایچشم غره به پسره رفتم و رو به پر هی

 نهیدار مکافاته هم ایگن دن یم. کرد یداشت مجازاتم م يجور نیکردم که خدا ا يدونم امروز چه کار بد ینم. آوردم یداشتم باال م...  شیآخ ـ

.مادر گهید

: سرش و از رو تاسف تکون داد و گفت. هنوز چشمش به تخت بغل بود سایپر

... ــــشیچ. رونیاومده ب ایبا ک نیخاك بر سر دختره بب ـ

و  ونیسمت قل میبرداشت زیما دو تا با وحشت خ. خورد يتکون بد هی ونیکه قل دشیکش نیهمچ. دیو کش ونیقل لنگیش ضیو گفت و با غ نیا

.من  يصاف نشست رو دنباله مانتو نییافتاد پا ونیاز زغالها از رو قل یکیرو تخت اما  وفتهیو نگه داره که ن ونیتونست قل سایپر

چشم با . میدود حس کرد یو کم یسوختگ يبو... آبرومون بره  وفتادین ونهیقل ولیکه ا مینفس راحت بکش هی میاومد یاما وقت میمتوجه نشد اول

سوزه  یشده و فرش رو تختم داره م جادیسوراخ گنده تو دنبالش ا هیمبارك  يمانتو نیا دمیگرفته باشه که د شیکه آت میگشت یم يزیدنبال چ

.تخت نییپا میزغاله رو شوت کرد میتونست یم یبا هر چ يتند. ده یم يبد يو بو

برگشتم با . انگشت سوراخ شده بود مانتوم هیقد . ام گرفته بود هیگر.هش نگاه کردمناراحت دنباله مانتومو گرفتم و ب. ام ناله بود قشنگ افهیق

.نگاه کردم سایحرص به پر

: باز کرد و گفت ششوین دیمن و د یشیتا نگاه آت سایپر

.يداد یامروزت و از دست م رهیج یداشت. امروزت یسوت نمیا ـ

: کردم و با حرص گفتم زیو ر چشمهام

.تو بود خانم یسوت نیا. خرج کرده بودمامو صبح  رهیج ـ

.دیخند یهم دلش و گرفته بود و م سایپر. کنم فیصبح و آهنگ و پسره و سوسک و تعر انیمجبور شدم جر بعدم

 میددا تیرضا 11باالخره ساعت . خونه میبرگرد ادی یدلمون نم میر یکال ما فرحزاد که م. میهم حرف زد یو کل میاونجا نشست یدو سه ساعت هی
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.خونه میو برگشت

*****

.در دانشگاه بودم يجلو. دمیکش قینفس عم هی. شدم ادهیپ یتاکس از

.يتو قدرت دار.  یزور بگ یتون یتو م. مثال يتو االن استاد يریکه استرس بگ یستیدانشجو ن گهیچته؟ تو د آنا

 نکهیزن و، با وجود ا يگرفتن، مخصوصا استادا ینم لیاستادا رو تحو ادیاون موقع که من دانشجو بودمم بچه ها ز ؟يد یم یالک يبابا دلدار برو

 یمنم که تفاوت سن. االن انقده پروان که نگو يبچه ها. میماها مثال دانشجو خوبا بود. یچیه گهیاالن که د. کردن یم تیبود اذ ادیسنشونم ز

.تو کالس من وفتهینه بزبو یگاگول و ب یکن هر چ يکار هیخودت  ایخدا. باهاشون ندارم یآنچنان

هر وقت استرس داشتم . دانشجوها رفتم تو دانشگاه یخدا گفتم و قدم برداشتم و قاط دیبه ام هیلب  ریز. رونینفس گرفتم و با فوت دادم ب هی

.شده بود یاالنم اون شکل. سمت و اون سمت نیا دیچرخ یم یه. شد یم ییایچشم هام مثل چراغ برج در

 ای. تونست داشته باشه یم لیاومدنشون چند تا دل. دانشگاه  انیکردم بچه ها هفته اول ب یفکر نم. بود بیعج. و دانشگاه شلوغاول مهر بود  هفته

که  یینایحالت دوم به ا شتریب. دوستاشون اومده بودن دنیو د یو خوشگذرون یواسه وقت گذرون نکهیا ایبود،  دیدرس خون بودن که بع یلیخ

.دخور یم دمید یم من

.بشه بتیسر کالسم غ يومدین. سنیدانشگاه و جزوه بنو ارنیها نبودن از ترس استاد همون روز اول دفتر کتاب ب چارهیکه مثل ما بدبخت ب همه

.گهینخاله بودم د. رفتم یخودم که از روز اول مهر همه کالسها رو م من

 یکه سالم م هیک نمیبرگشتم با تعجب نگاه کردم بب. دمیو شن یدن کسسالم کر يکردم که صدا یبه دانشجوها نگاه م يجور با کنجکاو نیهم

.کنه

همسن . بودن یدانشگاه از همه سن نیا يکال بچه ها. کتریدو سال کوچ یکی دمیخورد هم سن من باشه شا یم. بود ستادهیپسر جون کنارم ا هی

.نجایبابامم دانشجو داشتن ا

.بد نبود يا لشمکیه. داشت و چهارشونه بود يقد بلند پسره

 نهیآ ياومدن چند ساعت جلو رونیکردم قبل ب یانقده مرتب بود که داشتم فکر م. نظرم و جلب کرده بود يزیاز هر چ شتریموهاش ب اما

...ــــزایگم ت یم یعنیتو آسمون بود  زیت يور هیموش بلند بود که  يکله اش موهاش کوتاه بود و جلو يبغال. ستادهیا

.کرده بود غیو ت زیصورتش تر تم .قشنگ بود اما

: زد و گفت يلبخند هیکردم که  یم زشیداشتم با چشم آنال هنوز

م؟یآشنا ش میتون یسالم من مهبدم م ـ

.دستش و آورد جلو بعدم

محترم  ونیآقا نیا میراستش تو دانشگاه قبل. برگشتم به دور و بر نگاه کردم عیبعد سر. نگاه به دستش کردم هینگاه به خودش و  هیتعجب  با

 هیچه برسه به دست دادن  گهید. دادن یم ریزدن و چپ و راست به همه گ یحراست نه که دانشگاه بزرگ بود با دوچرخه تو محوطه دور م
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.خواستن مواد رد و بدل کنن یدادن به هم انگار م یدست م یواشکیدرخت ها و شمشادا و  يرفتن اون پشت مشتا یبچه ها م. دختر و پسر

: که تو ذهنم بود و بلند گفتم یسوال. کردم یداشتم به دست پسره مهبد نگاه م هنوز

دن؟ ینم ریبه دختر پسرا گ نجایا ـ

: کرد و گفت يخنده ا هی

؟یهست یکیترم . ده ینم ریبه ما گ یکس. میحق آب و گل دار میهست یمیقد نجاینه بابا ما ا ـ

: با انگشت به خودم اشاره کردم و متعجب گفتم. ردم و بهش نگاه کردمسرم و بلند ک. از تعجب رفت باال ابروهام

من ؟ ـ

؟يخند یکنم که زرت زرت م یم فیمگه برات جک تعر. يکه رو تخت مرده شور خونه بخند يا. دیدوباره خند مهبد

.خواد بخنده یبود که هنوز دلش م دایاما کامال پ. خنده اشو جمع کرد. کردم اخم

.میسر راه نجایا میحرف بزن مینیبش مکتیرو اون ن میبر ایب ؟يترم چند ؟یخون یم یچ ه؟یسمت چا ینگفت: مهبد

بزنم؟ نیدارم با ا یگه؟ من چه حرف یم یچ نی؟ ا یچ یعنی. نگاه کردم مکتیبه ن. درخت اشاره کرد هی ریز مکتین هیدست به  با

:گفتم. کردم تعجب و از صدام و نگاهم دور کنم یو سع ستادمیصاف ا. مخانم باش دیو با ارمیدر ب يباز جیگ دیافتاد نبا ادمی تازه

.برم دیمن با دیببخش ـ

: اومد جلوم و گفت عیقدم برداشتم سر هی تا

.یا کجا؟ تو هنوز اسمتم به من نگفت ـ

: بودم، با تعجب گفتم جیگ

اسمم ؟ چرا؟ ـ

.در آوردم يباز جیمن دوباره گ رمیبم. دیخند دوباره

.حداقل شماره اتو بده: مهبد

.تو موهام دیدهنم با تعجب باز شد و ابروهامم پر نیا دوباره

!بله؟: من

.ریخوب شماره من و بگ: مهبد

: شدم گفتم یکه از بغلش رد م یو جمع کردم و در حال خودم

.آقا یاشتباه گرفت ـ

.به بازوم و دستش نگاه کردم با ترس ه؟یک گهیپسره د نیخاك به سرم ا. رد بشم که بازومو گرفت اومدم

: زده گفتم بهت

.دستتو بردار ـ

.گردم و از دستم برداشتم و به چشمهاش نگاه کردم يچشمها
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: لبخند زد و گفت هی

.خوب ریباشه، شماره امو بگ يکار دار. یکن یها رفتار م یچرا مثل دختر دبستان ـ

احتمالن بچه . زنه یها رو مثال م یدبستان ادی یپسره م نیشه که ا یم نیهم. پسر دارنو بلکم زودتر دخترا دوست  ییاالن از راهنما گهید بله

.مد نظرش بوده یآمادگ هیپا يها

: خوردم و بازوم و از تو دستش در آوردم و صاف تو چشمهاش نگاه کردم و محکم گفتم یتکون هی

.ستمیآقا من دانشجو ن دیاشتباه گرفت ـ

: گفت سمج

.میدوست باش میتون یداره؟ هنوزم م یربطچه . خوب نباش ـ

: حواس گفتم یو ب عیسر منگ

.یشو بابا اشتب گرفت الیخ یسر جدت ب م؟یدوست باش ـ

رفته  سهیمهبدم که ر نیا. حرف زدم یدونیو دوستامون هستم چاله م سایکه با پر ییمدل وقتا دمیتازه فهم. رو دهنم دمیدستمو محکم کوب هوی

برگشتم و تند تند رفتم سمت در  عیسر. بزنم دیبا يگند هیخود به خود  رونیپام و که بزارم ب. ندم یشه اگه سوت یم روز نمروز. گند زدم. بود

.مهبد کنه هم دنبالم نیا. آموزش اختمونس

.صبر کن. یستیرو بلد ن ییکنم تو که جا تییبزار من راهنما ؟ير یاه صبر کن کجا م: مهبد

: و بهم رسوند و گفتدو تا قدم بلند خودش با

.هنوز تا شروع کالسها مونده ؟ير یچرا تند تند م ـ

: با اخم گفتم. ستادیاونم ا. ستادمیا. حرفهاست نیتر از ا لهیپ نیا نه

ه؟یرشته ات چ ـ

: گفت خوشحال

.عمران ـ

: گفتم يهمون اخم، جد با

؟يدار یساعت چه کالس نیا ـ

: فکر کرد و گفت کمی

.میبکن يگه کار یجلسه اول که نم ستیباشه، مهم ن یفکر کنم نقشه کش ....امــــم  ـ

.رو سرم يکرد یبرم تو کالس بعد بال نازل م یذاشت یم. يخوب جواب دعامو داد ایخدا. پسره تو کالس من بود نیا ایب ده

: اخم گفتم با

.کالس يایب يساعت اجازه ندار نیا ـ

: زده گفت ذوق
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رون؟یب میبر يخوا یکالس؟ م مینر ـ

: تر کردم و گفتم طیاخمم و غل. چه زبون نفهمه نیبابا ا يا

؟یهست یمهبد چ ـ

.يمهبد محمد: مهبد

.يو بر یاالن راهتو بکش نیبهتره هم یدرست و حذف کن یهنوز سر کالس نرفته مجبور بش يخوا یاگه نم يمحمد يآقا: من

: گفت جیگ مهبد

چرا درسمو حذف کنم؟ ـ

.تا جلسه بعد دیفعال اخراج. سر کالس دیای یامروزم نم. تونیهستم استاد درس نقشه کش من مفخم: من

: خنده ریپق زد ز مهبد

.لحظه باورم شد هی یگرفت گوریباحال ف یلیدمت گرم خ ـ

از کنارش رد شدم  عیاز حرصم با پا محکم زدم به بغل کفشش و سر. قبول نداشت يشعور من و به استاد یب. خواست بزنم تو سرش یم دلم

.ومدیدنبالم ن گهیاونم د. رفتم

.حالمو گرفته بود يچه جور یاول صبح نیبب. پسره نیاعصاب برام نزاشته بود ا. دیتو دفتر اسات رفتم

.بلند شدم و سالم کردم. ساله وارد شد ياند 30حدودا  یخانم هیکردم که  یغرغر م یلب ریبودم واسه خودم ز نشسته

.سالم: من

: با لبخند هخانم

.راحت باش نیبش ؟یخوب زمیسالم عز ـ

: با لبخند گفتم. دیکش ینفس هیکنارم نشست و  یرو صندل اومد

.دیخسته نباش ـ

: سمتم و گفت برگشت

.رنیگ یبچه ها جون آدم و م نیواقعا که ا. دیسالمت باش ـ

.کنا هستن تینشجوها از اون اذدا نیپس معلومه ا. بودن ییابتدا يگفت بچه ها انگار بچه ها یم نیهمچ

: دستشو جلو آورد و گفت خانمه

.استاد زبان. هستم يمن مهال احمد یراست ـ

: لبخند دستمو جلو بردم و باهاش دست دادم و گفتم با

.و درس بدم یکارگاه يدرس ها شتریو قراره ب يرشته ام معمار. منم آنا مفخم هستم ـ

. اومدن تو اتاق یاستادها م یکی یکی. پرو و خنگش بهم گفت يو دانشجوها طشی در مورد دانشگاه و محو مهال میبا هم حرف زد کمی. دیخند

 یبمونه اما م ادمیکردم حواسمو جمع کنم که اسم ها  یسع یلیخ. کرد یم یاستادها رو بهم معرف یکی یکیمهال . آورد ییبرامون چا یآبدارچ
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.ره یم ادمی دهیدو سوت نرس هدونستم ب

.سر کالس ها میکه بر دیوقتش رس بتیغ کمیخوردن و  ییبعد چا صهخال

.کنم دایکرد تا کالسم و پ مییراهنما. رونیشدم همراه مهال از اتاق رفتم ب بلند

.زدن یتوجه به من داشتن حرف م یبچه ها ب. رفتم تو کالس قینفس عم هیچشمهام و بستم و با . ینقشه کش يزهایکالس بود پر م هی

.پسر و دختر از در وارد شدن هی. استاد نشسته ام يجا و رفتم

: به من کرد و گفت ینگاه هی پسره

.ننیاستاد بش يجا انیدارن ب یها چه عشق ياَه ورود ـ

...خــــــــدا نه؟یب یمن و شکل استادا نم یچکیه یعنی. گرفت حرصم

: اخم به پسره گفتم با

.دیدر کالس و پشت سرتون ببند دیلطف کن ـ

:نگاه بهم کرد و گفت هیو  ستادیا پسره

؟يخوا ینوکر م ـ

:لبخند گفت هیبهم کرد و با  دارینگاه خر هی

.چشم نوکرتونم هستم ـ

.از حرص دمیترک یداشتم م. و در کالس و بست برگشت

: برگشت سمتم و با همون لبخند مسخره اش گفت پسره

.نیکنار من بش ایب ياگه جا ندار. نیت بشخود يخوب پاشو برو سر جا يخوب حاال مثل دخترا ـ

م؟یکیکنن ترم  یدم که فکر م یانقده جوون نشون م یعنی. واریخوام سرمو بکوبم به د یکه م يوا

مهبد تا من تو . هم وارد شدن گهیتا پسر د 3- 2باز شد و مهبد با خنده اومد تو کالس و پشت سرش  هویبگم که در  يزیچ هیبا حرص  اومدم

.گرد تو جاش خشک شد يبسته شد و با چشمها ششین دیاد داست يجا

.خوردن بهش و صداشون در اومد یکی یکیو دوستاش از پشت  ستادیا مهبد

: توجه فقط با بهت رو به من گفت یب مهبد

؟ياستاد بود يجد يجد ـ

.خودم و گرفتم که نخندم يجلو. ام گرفته بود خنده

: اخم گفتم با

.سر کالس دیبمون دیتون یبخشم م یدفعه رو م نیا يمحمد يشما آقا. نفرم در کالس و ببنده نیآخر. دینیبش دییبفرما ـ

.کردن یبه من نگاه م يمن کالس ساکت شده بود و همه با تعجب و کنجکاو يصدا و حرف ها با

همه ساکت شدن و . دن که من استادمهمه باور کر يخوب رفت سر جاش نشست، تازه انگار يو مثل بچه ها نییمهبد سرشو انداخت پا یوقت
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.رفت سر جاش نشست يخواست من و ببره کنار خودشم زود یکه م يپسر. خودشون و جمع کردن

خوندم و در مورد کالس و نحوه کار و نمره  ستیبچه ها رو از رو ل يکردم و اسم ها یبا اخم خودم و معرف. سگ باشم دیبا نجایا يانگار نه

 یمزه م یکیتا . نفس بکشه ینذاشتم کس. کردم با اخم و پر جذبه باشم تا بچه ها ازم حساب ببرن یم یا آخر کالسم سعاز اول ت. دادم حیتوض

تا آخر کالس صداش  یکس گهید. قبولم داشتن يهمه به استاد گهید يانگار. ادیهم ب هیکردم که حساب کار دست بق یم عشیضا عیسر ختیر

.ومدیدر ن

 یآخ. نگاه کردم یو بعد خودم با ذوق به کالس خال رونینشستم تا همه از در برن ب. کردم لیبعدم کالس و تعط حرف زدم و یساعت هی هی

.داد یم يچه فاز ياستاد

و جمع کردم و برگه حضور  فمیک. نبستم پشمیز. فمیو انداختم تو ک یگوش. استیدادم و سر بسته گفتم اوضاع چه جور سایتا اس ام اس به پر دو

.رونیگرفتم و از کالس اومدم ب ابمویغ

کردم تا  یردش م دیبودم که با یچیپ هیسر . رن یچقدر تند راه م. رفتن اون سمت یور سالن م نیکارگر تند تند از ا يها مثل مورچه ها بچه

 یبود و داشتم با تمرکز راه م نییسرم پا. دمیچیو پ چیپ. طبقه دوم دیبرسم به پله ها و برم طبقه دوم، آخه کالسم طبقه چهارم بود و دفتر اسات

.رفتم تا بنا به سفارش مامان خانم و با وقار نشون بدم

.کنه یسفارش م یه ستمیدونه راه رفتن درست و بلد ن یشناسه م یمن و م مامانم

.رم به رو به رو نگاه کردم یه مدارم خوب را نکهیسرم و بلند کردم و خوشحال از ا. زارم یو مواظب بودم که کجا پا م دید یپام و م يجلو چشمم

.چشمهام گرد شد از تعجب. اومدن ینفر داشتن از رو به رو م دو

... نــــــــــــــه

... یکیو اون  دمشیاون مرده بود که روز اول تو پله ها د شیکی

... گرومپ

سرمو . ادیشم هام و بستم و لبمو گاز گرفتم تا صدام در ناز درد چ. مثل ماست پخش شد اتشیولو شد و محتو فمیو ک نیبا زانو خوردم زم. افتادم

.و نشناسه نهیمن و نب یبلکم کس. نییانداخته بودم پا

.نیخوا یحالتون خوبه؟ کمک نم -

دارم آخه؟ یخوردم زانوم شکست چه حال خوب نیزم! ؟یاالغ

منظورش پله ها بود و  دیشا. کرد یسمت هیبهت با دست اشاره به  با هویتا چشمش به من افتاد . کنارم نشسته بود هیپسر پله ا. بلند کردم سرمو

: گفت

... نیهمون خانم سوسکه هست... شما ... اه  ـ

.رفت تو هم اخمم

چندش؟ هیسوسک چ. من خانم آدمه هستم رینخ: من

: دیدوباره پرس. و به زور جمع کرد لبخندش
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حالتون خوبه؟ ـ

: زور گفتم به

.شمکنم خوب با یم یسع ـ

: برداشت سمتم و گفت زیخ

.دیکمکتون کنم بلند بش دیبزار ـ

.گرفتم سمتش ستیدستمو آوردم باال و به حالت ا عیسر

:گفتم يتند

... ایبه من دست نزن ـ

.خواست کمک کنه یم چارهیبد گفتم بهش، ب یلیخ دمیفهم. تو جاش استپ شد زیخ میبا بهت ن پسره

: گفتم. اومدم درستش کنم عیسر

.برامون ارنیحرف در ب ننیترسم بچه ها بب یم ـ

مدت با اخم باال سرم  نیسرمو بلند کردم و به خنده مسخره پسره که تو تمام ا. از خودش در آورد يصدا هیاه آقا الله . کرد یپوف هیدوم پسر

.اونم تو چشمهام نگاه کرد. بود نگاه کردم ستادهیا

...شعور  یب... االغ . یکه خنگ واقعا

.بگم راهیفحش و بد و ب اروی نیخواست به ا یدلم م يخود یب يجور نیهم

: با لبخند گفت هیپله ا پسر

.دیشه که استادم شما نگران نباش یمن بد م ياگرم بخواد بد بشه برا ـ

.تو دفتر دمتیاستاد کجا؟ پس چرا من ند ؟ياستاد

.آخه خدا من چقدر بدبختم. دید یمن و به چشم استاد نم نمیا. لجم گرفت  يلجم گرفت، آ يآ

: گفتم ظیاخم غل هی با

.و جمع کن لمیلطف کردنت گرفته وسا یلیخ. دیکمک کن ستین يازیاستاد ن يممنون آقا ـ

پله سمت  يراه رو نیبود که ا ییخدا. ستادمیبه زور از جام بلند شدم و ا. و داد دستم فمیو ک فمیتو ک ختیجمع کرد و ر لمویبا خنده وسا پسره

 یدست تو چ نیاوا ا. به دستش نگاه کردم. برداشت  نیاز زم يزیچ هیدوال شد و  هیپسر دوم. موند یها معموال خلوت بود وگرنه آبرو برام نم

کنه؟ یکار م

 یفالن م يه فقط زنابود ک ایاز اون رژ خراب نیا سایبه قول پر. آبروم رفت. فمهیتو ک نینبود ا ادمیاصال . از دستش گرفتم غمویرژ قرمز ج عیسر

.عشق رژ قرمز داشتم خوب. کمیزدم اونم  یم ایمنم فقط تو مهمون. زدن

.داد رفتم سمت پله ها یچالق شدم اجازه م يکه پاها یسرعت تیبا نها يتشکر ساده، تند هیبستم و با  پشویز يو تند فمیو انداختم تو ک رژم

هم  یصندل هیاتاق نشسته بود و  يمهال انتها. دیرفتم انقدر طول کش یراه م یکه شل شل بس. و رفتم تو دیبه دفتر اسات دمیرس قهیدق 5 بعد
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.شدم هیسرم و که بلند کردم چشم تو چشم پسر پله ا. گفتم و رفتم کنارش نشستم یکل دیخسته نباش هی. بود یکنارش خال

ره؟یگ یبه خودش نم يا هگیحالت د چیصورتش ه یعنی. در حالت تعجب بود دمشیپسره هم هر وقت من د نیا

: با تعجب گفت هیپله ا پسر

ن؟؟یشما استاد ـ

.کردم خونسرد نگاهش کنم یسع. شد جلو همکارا یخواست براش پشت چشم نازك کنم اما زشت بود نم یدلم م. من مرشدم نه

: گفتم

.با اجازتون ـ

.لبخند اومد رو لبش هی. تموم شد بهتش

.دیجوون یلیخ. ادی یبهتون نم اما اصال. کنم یخواهش م: پسره

.داره یجوون ياستادها یلیدانشگاه خ نیا نمیب یکه م ییتا جا اد؟ی یچرا بهم نم: من

: و گفت دیدوباره خند. دست به خودش اشاره کردم با

شه بپرسم چند سالتونه؟ یم. ستیمثل شما جوون ن یچکیبله اما ه ـ

: هوا گفتم یب

...نوچ نوموش  ـ

بس که  هیا 98 يبچه ها نیا ریهمه اش تقص ست؟یحواسم به زبونمم ن میجور نیخدا من چرا ا يا. زنم دهنم و بستم یدارم گند م دمیفهم هوی

سه بار بخونم تا بفهمم  دیزنن که من به شخصه هر جمله اشون و با یحرف م گهیزبون د هیگن نوموخوام و نوموشه و کال با  یم یه تیتو سا

.افتاده بود تو دهنم گهید. بوده یچ تکلمه درس

: گفتم يتند. اومدم جمعش کنم عیسر

. 25 ـ

: ابروش رفت باال و گفت هیبا لبخند  پسره

مدرکتون؟ ـ

.يخوا یکه سن و مدرکت و مشخصات م یهست يبگه مامور سرشمار ستین یکی

: گفتم يجد یلیچشمهاش نگاه کردم و خ تو

کاره است؟ یپدرتون چ ه؟یچ يتو سن و مدرك و سوال بعد نیدفعه رفت هیپرسن، شما  یمعموال همه اول اسم و م ـ

تفاوت  یکرد و به زور خودشو ب یما گوش م ياز اول تا آخر داشت به حرفها. خنده اش گرفته بود شیپسر بغل. مات نگاهم کرد کمی پسره

...یخ یاَه ب. بزغاله. یو گوش کنت ارهیآمار در ب یکیاز خداته . ییدونم تو از اون فضوال یمن که م. داد ینشون م

. ستیمن حواسم به شما ن یعنیکرد و روش و برگردوند که  يتک سرفه ا هی دیبا اخم به بزغاله نگا کردم که تا نگاهم و متوجه خودش د يجد

م؟یو جمع کن مونیسه کار میتون یم يوگرنه چه جور رهیسرفه ها رو از ما نگ نیخدا ا
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: و دوباره با لبخند گفت ادیست به خودش بباالخره تون هیپله ا پسر

.من مهربان هستم ـ

.ابروم رفت باال هی

.تونیاخالق اتیخوره تا خصوص یبه دردم م شتریب تونیلیاما فام دیو مهربون دیدونم محبت دار یبله م: من

.بود که گهیور د هیمثال حواسش  نیا. يخود یجور ب نیخواست بزنمش هم یدلم م يآ. خنده ریزد ز بزغاله

: و وسط خنده اش گفت دیهم خند هیپله ا پسر

.مهربانه میلیفام ـ

.هـــــان بلند گفتم هیرفت باال و  ابروهام

.فهیلط یلیخ تونیلیفام: من

 یم صداش یمهربان بود مثال دوستهاش چ شیلیپسره فام نیا. ادی یبه دخترها م نایکردم مهربان و محبت و لطف و ا یفکر م شهیهم ییخدا

...ـــــزمیمهربون عز ای. ایجونم ب یمه ن؟یکرد

.عمرا ومدینم ا کلشیبه قد و ه ؟یلیفام چه

: نگاهم کرد و گفت طونیبا لبخند ش مهربان

.فمیخودمم لط ـ

...گم پـــــــرروب یختیدوست داشتم منم همون ر. گفت کصافـــــط یم غیشد با ج یطرف چپر چالق م افهیترول ها افتادم، ق نیا ادی....  پررو

.ادیخانم بشم که حساب کار دستش ب دیبا گهیاالن د. در آوردم يباز عیضا یبسه هر چ گهید. نشه یمیصم يادیکردم که ز زیاخم ر هی

: گفتم زهیهمون اخم ر با

.مهربان من هم مفخم هستم يخوشبختم آقا ـ

.پسره نخواد حرف بزنه نیا هگیاما نرم روم و برگردوندم سمت مهال که د عیو گفتم و سر نیا

: با لبخند گفت مهال

؟یشناس یمهربان وم ـ

.نگاه بهش کردم هی

.آره يکردن جلوش و به حساب شناختن بزار عیدادن و ضا یاگه دوبار سوت: من

.از خندهرفت  یم سهیمهال داشت ر. خوردنم و نیپله رو هم زم هیهم قض. کردم فیبراش تعر يتعجب نگاهم کرد و من مجبور با

.سر کالس ها میرفت یم دیبا میبزن یفرصت نشد حرف گهید

****

دانشجوها باورشون بشه من استادمو ازم حساب ببرن  نیکنم تا ا یانقده که از صبح تا عصر اخم م. دانشگاه امی یشه که م یم يهفته ا هی
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موضوع اما دست  نیا نیدعوام کرد به خاطر ا یسه دفعه مامان حساب دو. کنم یمونه و شبم تو خونه به همه اخم م یناخوداگاه اخمم رو صورتم م

.چه کنم ستینخودم 

 دنیفهم یم یچه دختر و چه پسر ، وقت هایمخصوصا ورود دید یتو دانشگاه من وم یکی سانس،یاون موقع که دانشجو بودم و ترم آخر ل ادمهی

بلند بلند از  میداشت. دختر و پسر بودن یتو محوطه دانشگاه و دور و برمونم کل میبار با بچه ها نشسته بود هی. کردن یتعجب م یترم آخرم کل

 یحرف م میبساز یموندن ادیخاطره به  هیو  میکن یاز هم خداحافظ هیکالس و دعوت کنم تا ترم آخر يو بچه ها رمیکه قرار بود من بگ ینمهمو

. میزد

: سته بود گفتکه کنارمون نش ییاز دخترها یکی هویتموم شد  حرفمون

ه؟یشما رشته اتون چ دیببخش ـ

: گفتم من

.يمعمار ـ

ن؟یهست يورود: گفت دختره

. تعجب نگاهش کردم و گفتم با

.میباشم؟ نه من خروج يخوره ورود یبه من م ـ

:دوباره گفتم. با تعجب نگاهم کرد دختره

. ترم آخرم یعنی ـ

: تعجب زده گفت نیدختره همچ هوی

نـــــــــه ـ

. بهم برخورد که

خالصه . کردن کمتر از سنم هستم یدرجه با االن فرق داشت بازم همه فکر م 150ام  افهیق نکهیزدم؟ همون موقع شم با ا یانقده بچه م یعنی

 هیدم که رفتار بو دهیکردم و هنوز نفهم یبود که هنوز مثل بچه ها رفتار م نیبه قول مامانم به خاطر ا دمیشا. داشتم يصورت بچگونه ا نکهیا

هم اومد  هیهمزمان با من پسر بزغاله ا. رونیبرداشتم و از کالس اومدم ب فمویو ک ابیحضور غ ستیل. کالسم تموم شده بود.هیچه جور نمخا

. از کالسش رونیب

 هی. داد یربون جوابشون و مبا لبخند و مه. زدن  یدانشجو دوره اش کرده بودن و باهاش حرف م يچند تا از دخترها. بزغاله روش موندا یعنی

. یجا برن عروس نیخودشون و درست کرده بودن که انگار قراره از هم نمیهمچ. بودن کیو ش زیهمه اشون تر و تم. نگاه به دخترها کردم

. کرد یراست مح یماها رو راه یآوردن، از همون دم در نگهبان یو در م گرمونیتو چشم بود، ج کمیکه  میزد یرژ م هیزمان ما اگه  واال

 هیکنن که من خودم سر کالسم  یم یشیدخترها آنچنان آرا نجایاما ا. شد یم يپرونده ساز ،یچیه گهیبود د یمخصوصا اگه مانتومونم کوتاه م

ا بهتر کج. گهیگرفتم د یم ادیو  دیجد يمدل ها دیبا ییجا هیخوب از . زدن که انقده قشنگ شده هیسا يچه جور نمیکنم بب یم دقت ییوقت ها

مهمونم  يماها تو خونه جلو دیاونقدر ناجور و نازك و کوتاه بود که شا هاشونیبعض. مانتوها رو هم که نگم بهتره. که مثل سالن مد بود نجایاز ا
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.میدیپوش یاون و نم

 يجور نیرو گرفته که ادخترها  نیمعلومه که چشمش ا. خوردم یحرص م يخود یبازم ب. استاده و دخترها و لبخنداشون بود نیبه ا چشمم

 یالس نم يجور نیده اما ا یده نه جواب م یگم جواب نم ینم. کنه ها یکنارش اصال نگاهشم نم ادیدختر نامرتب ب هیحاال . رهیگ یم لشونیتحو

. نزنه باهاشو

 یمدم و با تأسف بهشون نگاه ماو یمنم پشت سرشون آروم م. اومدن و بعدش ولش کردن دیدفتر اسات کیتا نزد یاستاد گرام نیبا ا دخترها

. نداشت دنید هیبودم، بق دهیو د نمیخواستم بب یم یهر چ. از کنارش رد بشم عیاستاده که تنها شد قدم هامو تند کردم تا سر... ها چارهیب. کردم

 یکس ای يزیچ هیحس کرد که  یوقت. بود شیسرش تو گوش. ستادمیبرگشتم سمتش و جلوش ا اوردیاز کنارش رد بشم که دلم طاقت ن اومدم

.جلوشه سرشو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد

نگاهش که بهم جلب شد . و باهاش حرف بزنم ستمیمن بخوام با نکهیچه برسه به ا میتا حاال به هم سالمم نکرده بود یما دو تا حت. داشت تعجبم

: خونسرد گفتم یلیخ

.نهیرو بزنن و باهاشون دوست بشن مگه نه؟ خالف قوانتونن مخ دانشجوها  یکه استادا نم دیدون یشما م ـ

همون . و برگشتم دمیرو پاشنه پام چرخ. احمق خنگ. با دخترها الس بزنه دیبفهمه که نبا دیبا. دلم خنک شد . هاش از تعجب باز موند چشم

 میمهال و مر شیرفتم پ. تو اتاق نبود يو مرد جمع خانمانه بود. منم خوشحال رفتم تو دفتر. زنگ خورد و مجبور شد جواب بده لشیلحظه موبا

. کردن یبحث م زیچ هیداشتن سر . هم بودن گهیچند نفر د. نشستم

.اون گفت یهر چ. میاز آنا بپرس دیاصال بزار: مهال

: به من کرد و گفت رو

مهربان و مفتون کدوم بهترن؟  نیآنا به نظرت از ب ـ

....  مفتون

: کردم و گفتم یاخم هی

ه؟یمفتون خر ک ـ

. ارمیخودم ب يخواستم به رو ینم. دونستما یم حاال

: متعجب گفت مهال

.تو  يبچه ها. يمعمار ياستاد بچه ها گهیمفتون د ـ

.مفتونم هم به زبون خودمون همون بزغاله بود. تا بچه دارم 30تا شوهر کردم و  10من که انگار من  يگفت بچه ها یم نیهمچ

: تفاوت گفتم یب

کدوم بهترن؟ یچ یعنیحاال  ؟یگ یآهان اون و م ـ

: گفت جانیبا ه مهال

کدومشون اولن؟ هر  مینیبب میخوا یحاال ما م. نجانیا يمجردها نیبهتر یعنی. دانشگاهن نیمجرد ا يدو تا استاد در صدر استادا نیا نیبب ـ



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 25

 یحرف نم ادیخونسرده و ز کمی یمفتونم خوبه ها ول. و خونگرمهمهربون  یلیو پر جذبه، البته مهربان مثل اسمش خ نیمت پن،یدوشون خوش ت

.زنه

: هوا گفتم یتعجب ب با

زنه؟ یمفتون حرف نم ـ

: توجه به سوال من گفت یب مهال

کرد؟  یکدومو انتخاب م يتو بود. بیع یو ب نیخوب يدر کل جفتشون بچه ها. اما با همه خوبه هیمیصم یلیآره تو دانشگاه فقط با مهربان خ ـ

دختر خوشگلش نگاه  يبه دانشجوها يکه مفتون چه جور دنید ینم نایپسره کوره، دختر باز؟ ا نیبود؟ ا بیع یمفتون خوب؟ ب. گرفته بود لجم

....دونم چون  یمنم اگه م. کنه یکارها رو م نیدر خفا ا. کنه که عیخودش و ضا هیبق يجلو ادی ینم. دنید ینم گهیکنه؟ نه د یم

: و گفتم ستادمیخانمها ا يبلند شدم و جلو هویپسره که با اخم  نیگرفته بود از دست ا لجم انقده

که  نیدید ابوی نیتو ا یدونم چ یاَه اَه نم. دو زارم که اخالق نداره په؟یخوشت نهیبوز نیا يخوب؟ کجا دیگ یآخه آدمم قحطه شما به مفتون م ـ

اش  سهیپسره مقا نیبازه، شما با ا يخود یب ششین شهیکه با وجود مشنگ بودنش، چون هماون مهربان  چارهیو ب نیکن یم فیازش انقده تعر

.دیکن یم

 هی. يزشته به خدا مهال تو شوهر دار اد؟ی یپسره مفتون خوشش م نیمهال از ا یعنیواه خجالت داره . به مهال بود که لبش و گاز گرفت چشمم

. کردن یها هم با ترس نگاهم م یتعجب و با کمال تعجب بعض ایاخم  با ایبود  نییسرشون پا ای. کردم هینگاه به بق

.پسره چقده کشته مرده داره نیا. شه یم شونیزیچ هیهمه  نایا نه

.مفتون شدن همانا نهیبه س نهیکه برگشتن همانا س رونیبرداشتم و برگشتم از اتاق برم ب فمویاخم ک با

مفتون با . امروزتم جور شد یکه سوت يریبم. ادی یم رونیب شیخدا از دماغش داره آت يوا. لند گفتمهـــــــه ب هی. ستادیترس و شوك قلبم ا از

از  عیقدم کج به سمت چپ برداشتم و سر هی کیش یلیخ. کردم خونسرد باشم یسع. کرد یداشت نگاهم م تیاخم و صورت کبود از عصبان

....برم که  ياومدم تند. طبقه به پله ها رو باز کردم و پا گذاشتم تو پا گرد يدر ورود. تند تند رفتم سمت پله ها. رونیو اومدم ب مکنارش رد شد

...صبر کن  -

 هیاز دهنت در اومد در موردش به بق یهر چ واریرو د یانداخت یپسره رو شست. ادیدنبالم اومد؟ نه ترو خدا ن نجایاَه کنه تا ا. جام خشک شدم تو

.قشنگت يم؟ نه اومده ببوستت بگه دستت درد نکنه بابت حرف هااومد دنبال یگ یحاال م ،یگفت

.با اخم برگشتم سمتش. وفتمیکه پس ن رمیبگ شیدست پ دیبا. کردم خونسرد باشم یو سع دمیکش قینفس عم هی. ستادمیجام ا تو

.برم دیمن عجله دارم با د؟یدار يبله کار: من

: اخم نگاهم کرد و گفت هیبا  مفتون

. در خدمتتون میهست. شه ینم ریحاال د ـ

.کنم به خاطر حرفام یعمرا من عذرخواه. منتظر نگاهش کردم. پسره لوس شیچ

: خونسرد با همون اخمش گفت مفتون
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د؟یدار یشما با من مشکل ـ

ها؟: من

انقدر  نکهیبا ا... باهاش مشکل داشتم .. .داشتم.... نه  ایدارم  یانقده آروم ازم بپرسه باهاش مشکل نکهیو داد کنه سرم اما ا غیداشتم ج انتظار

 دیشا نکهیاز ا... گذره مشکل داشتم  یتفاوت م یشه و ب یشه و چشم تو چشمم م یهر روز از کنارم رد م نکهیبا ا... خونسرد بود مشکل داشتم 

...واقعا که ... و انگار نه انگار مشکل داشتم  نهیب یبار من وم 100 يروز

گردنم کج شده . بلند بود یلیقدش خ. خنده ام گرفته بود. سرمو بلند کردم و تو چشم هاش نگاه کردم. قدم به جلو برداشتم هیو با اخم  ناراحت

.بود عقب

 تیشخص نیدونم که ا یاما من م يد ینشون م بیانقدر خودتو آروم و خوب و نج يدونم چه جور ینم....  ادی یازت خوشم نم... دارم : من

.یکن یم لمیهمه رو ف يدار. ادی یبدم م نمیهماز . ستین تیواقع

. کرد یبا بهت نگاهم م. حاال متعجب بود. نبود یعصبان گهید. ابروهاش رفت باال. باز شد اخمش

....کنه اما  ینداره داره تو چشم هام نگاه م دهیفا. و از چشمهاش بر نداشتم نگاهم

: گفتم دیلب ناام ریز

...معرفت یب ـ

.... یخنگ یلیخ. کردم یهنوز تو چشم هاش نگاه م. برداشتم قدم به عقب هی

.و برگردوندم و تند از پله ها رفتم باال روم

***

. دمیبه موهام کش یدست هیاز ترس دعوا کردنش . مامان طبق معمول اونجا بود. در آشپزخونه يرفتم جلو. رونیاز تو اتاق اومدم ب خوابالود

.خوابالود موهام و درست کنم ستیشه، اما خوب حسش ن یو موهام وحشتناك م افهیشم ق یم اردیب یدونستم که وقت یخودمم م

.ده ینم ریخوشحاله به من گ یآخ جون وقت. مامان چرا انقده ذوق کرده. دارن فیاه بابا جان هم که تشر. تو آشپزخونه رفتم

اومدن؟ یمسعود، ک يجد: مامان

.رانیبرگشتن ا نیمیهفته است که با س هیگفت  یم. شوکه شدم دمشید یمنم وقت. اومد شرکت. دمیو د دیسعگم خودم امروز  یآره بابا، م: بابا

رفته بودن و  رانیشه که از ا یم یسال شیش هی. دلم براشون تنگ شده. هم اومدن نیمیو خاله س دیپس عمو سع. به دهن بابا بود چشمم

دو تا . زد یزنگ م یلیخ لیاوا. اونم رفت اصفهان. اون موقع تازه دکترا قبول شده بود. و درس بود رانیعشق ا. پسرشون ماهان مونده بود

 يگه گدار. ومدین گهیماهان د. قطع شد یسال به کل همه چ کیاومد تهران، اما بعد  یم ونیهر دو ماه در م. بودن کیهم نزد به یلیخانواده خ

 یشده بودن که به کل از همه ب گهیکشور د هیتو  یزندگ ریهم اونقدر درگ نایعمو ا. گفت یم کیزد و تبر یم یزنگ هیبه بابا  دیبه ع دیع دیشا

.خبر موندن

.کل خانواده برگشتن تهران. حاال برگشتن و
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: با ذوق گفت مامان

.فردا شب خوبه. میدعوتشون کن دیبا ـ

: با لبخند گفت بابا

.فردا شب دعوتشون کردم ياتفاقا خودم برا ـ

خوبه . نداد ریو اصال به موهام گ دیمنم بوس یحت. ختیر ییبلند شد و بشکن زنون سه تا چا جانیبا ه. ذوق داشت یکل. خوشحال بود یکل مامان

....انتر رهیبره بم. نهیپوف پسره بوز.... عمو و خاله تنگ شده بود اما ماهان  يدلم برا. من داشت يبرا يسود هی نایالاقل اومدن عمو ا

****

اما . بگردم رونیبرم ب. کتاب بخونم ای نمیبب لمیف ایبخوابم  رمیدو روز بگ نیکه تو ا نهیهمه عشقم ا. منه يکاریها و پنج شنبه ها روز ب نبهچهارش

 هیکنه  یم زیکه به زور اتاقش و تم یکس... آنا ... کرد من  یفکرشو م یک. کنم یامروز که پنج شنبه است از صبح مثل خر بار کش دارم کار م

...متنفرم  دنیمن از جارو کش. بکشم یمجبور شدم همه جا رو جارو برق یمجبور بشم کل خونه رو بسابم؟ حت يروز

 هیاز صبح کار کردنم . زنه یمامان چقدر غر م يوا. کمر برام نموند. انیب نایعمو ا 7قراره ساعت . کردن تموم شد یعصر باالخره حمال 5 ساعت

. گه اما بدتر شد ینم يزیچ گهیکنم د یگفتم الاقل کار م. غرهاش باعث شد که کار کنم نیاصال هم. گهیطرف د هیمامانم  يطرف، غر زدن ها

گذاشتم تو گوشم و صدا شو تا  مویهندزفر. شدم یآخرش عصب. کارو بکن اون کارو بکن نیگفت ا یاومد باال سرم و م یسرکارگر م مثل یه

کرد دارم به حرف هاش  یبه خاطر حرکت سرم هم مامان فکر م. ومدی یمامان نم يصدا گهید. دادم ین مبا آهنگم کله امو تکو. کردم ادیآخر ز

.کنم یم دییدم و تا یگوش م

 گهیشناسن د یخانواده من و از بدو تولد م نیبگه بابا ا ستین یکی. جلو مهمونا يایکشمت اگه ناجور ب یو غر که م دیتهد یکل میدم آخر نیا

...آخه؟ اَه یکنم براشون که چ سانیف سانیخودم و چ دیحاال با. رم جلوشونندا دهیند زیچ

.مامان از پشت در غیدر اومد و بعدم ج يصدا. امو برداشتم و رفتم تو حمام حوله

.رونیب يساعته اومد مین. رونیب يایب گهیدو ساعت د یکن يآب باز يآنا نر -

.کوفتم کرده نمیمام حاال مامان اتو ح يکار کردم به عشق آب باز یاز صبح کل اَه

****

مامانم ذوق . بابام لبخند به لب بلند شد. زنگ خونه بلند شد يواسه خودم آهنگ گذاشته بودم که صدا. ونیزیتلو يو آماده نشستم جلو حاضر

 يدلم برا یآخ. لبخند زدم. تقبال مهمونادر اس يرفتم جلو نایو همراه مامان ا دمیبه موهام کش یدست هی. منم خونسرد از جام بلند شدم. زده شد

.و خاله تنگ شده بود عمو

. استقبال کنن یلیخ گهیکه د اطیبابا و مامان هم رفتن تو ح. اومدن سمت خونه يو پر انرژ جانیلبخند به لب با ه اطیاز همون دم در ح نایا عمو

بابا مگه . هم پسر خانواده گل به دست نیو ا. هم گرفتن یاوه چه گلاوه . چشمم خورد پشت سرشون. بابا عمو رو بغل کرد و مامانم خاله رو
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. دنیگل خر شونیبه وسعت دلتنگ. دلشون تنگ شده بودا یلیخ يانگار. وسط؟ چه گنده ام هست نیگه ا یم یگله چ نیا ؟يخاستگار نیاومد

.باال حاال نیایب. نه مقبول واقع شد

.گهید نیایب. کنن یمماچ و بوسه رو ول  نایمامان ا نیمگه ا اَه

. رو ول کردن و رفتن سراغ ماهان نایمامان و بابا عمو ا. دادن تیرضا يخدا رو شکر انگار. شه یبغل کردنا تموم م نیا یک نمیموندم بب منتظر

....بابا بغلش کرد و بعد مامان 

آقاجون  یمنتظر سخنران دیو با میدار ياعصاب خورد هیماهان  حاال اگه من دست بدم با...  يوا. دیبوس شمیشونیمامانم بغلش کرد پ...  یهـــــــ

.میباش

.نایگذاشتن و نذاشتن بحث کردم با بابا ا يچقدر سر روسر. فقط برا من بده یهمه چ ـــــــشیچ

. کردم یهم سرم نم يدادم و روسر یمن به همه دست م. نداشت یشه؟ قبلنا اصال مشکل یمتحول م ونیدونم بابا چرا هر چند سال درم ینم من

من  یسالگ 20از  شیسال پ 5اما از . نداشت یبابا هم مشکل. کردم یسرم نم ينه، فقط روسر دمیپوش یم یباز و آنچنان يگم لباس ها ینم

.یسالگ 20رسن نه  یم فیبه سن تکل یسالگ 9دخترا تو . الیخ یبابا ب. گذاشتن و دست ندادن به نامحرم يشروع شد به روسر رشیگ

. نیکه خود ناینه عمو ا. بزارم يروسر بهیغر یلیخ يآدمها يبشه جلو یچ. زارم ینم ينداشتم خودمو کشتم گفتم روسر نایبه ا يکه اعتقاد من

 یبزارم بعدا که چشم غره بابا رو م يرفت روسر یم ادمیوقت ها  یراستش بعض. بودن ياما اون موقع که بودن خود مشونیدیسال ند 6درسته 

 یالبته اونم بستگ. دادم یکردم دست نم یم تیرعا نایاما خوب جلو بابا ا. کردم یسرم م يرفتم روسر یها م عیاومد و مثل ضا یم ادمی دمید

.دادم و به جوون ها نه یبه بزرگترا دست م. داشت

.نایو دست و ا يروسر. شد یبابا انجام م يکارها جلو نیچون همه ا. کردم یداشتم مسخره م خودمو

.ها بهیغر يکنم برا یسرم م ياون روسر ياز همه نامحرمه که من جلو شتریبابا ب دیکنم شا یفکر م ییها وقت هی

که اونا  ییکارها نایبابا ا يشد که جلو يجور نیا. اومد حرف بابا رو گوش ندم یاما دلمم نم. برام مهم نبود نایراحت بودم و ا یلیخودم خ من

.ستیمن ن ریمتحول شدن تقص هویموضوع ناراحتم اما خوب خودشون  نیاز ا. دیعشقم کش يتنهام هر کار خودم یدم وقت یدوست دارن انجام م

.دیو بوس میشونیو عمو هم پدرانه دست داد بهم و پ دمیو خاله اومدن سمتم و خاله بغلم کرد و بوس عمو

 یخودم م یواقع يواقعا هم عمو مثل عمو. نداشت یلخوب خدا رو شکر عمو محرم بود مشک. دیخند یهنوز داشت م. ر فت سمت بابا چشمم

و منم تو دلم قند  ياز من و به به و چه چه و چقدر بزرگ شد فیخاله و عمو شروع کردن به تعر. بود يجور نیاون وقتها که بود هم یعنی. موند

.دوست داشتم فیکال تعر. یتا بناگوش باز بود از خوش شمین. کردن یآب م

منتظر بودم . ننیمنم خاله و عمو رو دعوت کردم که برن تو و بش. کردن که کدوم اول وارد بشن یپاره م کهیبا ماهان تعارف ت داشتن نایا مامان

.باورش شده دوماده يانگار ؟یپسره چرا گلشو هنوز نداده به کس نیا. به ماهان سالم کنم

: و رو به بابا گفت دید یو منگاه به ماهان کرد که پشت گله گم بود و به زور جلو پاش هی مامان

.خسته شد ریمسعود گل و از ماهان جان بگ ـ

بدبخت راحت . دیکش ینفس هیماهان . من موندم و ماهان. عمو خاله شیهم با حرف مامان رفت جلو و گل و گرفت و همراه مامان رفتن پ بابا
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.شده بود

 یو نشون م کلشیه یول اداینه ز یعنیتنگ بود  کمی. بلند نیآست يونه سرمه امرد راهنیپ هیو  رهیت نیشلوار ج هی. بود دهیاسپرت پوش لباس

 دیبلوز مدل مردونه سف هیبودم با  دهیپوش یخی نیشلوار ج هی. نگاه به لباسم کردم هی. و درستش کرد دیبه لباسش کش یدست هیماهان . داد 

کج جلوشو آورده بودم تو  يور هی شهیبسته بودم باال و مثل هم رهیم با گموهام. بود کیو ش دهیحال پوش نیداد در ع ینشون م کلمویه کهتنگ 

.اومد یخوشم م نشیاز هم. رفت عقب یاومد جلو م یصورتم که با هر تکون سرم م

.تشکر از بابا کرد و برگشت سمت من که بهم سالم کنه هی ماهان

 یعاشقش بودم وقت. اشو دوست داشتم افهیق نیچقدر ا. هاش گرد شدو چشم  دیتا چشمش به من افتاد لبخندش ماس. لبخند برگشت سمتم با

.عاشقش باشم نه يشکل مسخره اشو دوست داشتما نه که جد نیا یاز رو بدجنس. شد یخنگ م یلیخ. شد یبهت زده م

.لبخند دندون نما تند تند بندازم باال هیابروهام و همراه با  افهیق نیا يدوست داشتم برا يآ

: انگشت اشاره اشو گرفت سمتم و با بهت و تته پته گفت. و آورد باالدستش ماهان

...تو ... تو  ـ

: گفتم یدندونام و نشونش دادم و با بدجنس. کردم زیهام و ر چشم

.سالم استاد مفتون ـ

: نگاه به سرتا پام کرد و گفت هیقدم اومد جلو و  هیزل زل نگام کرد و  کمی ماهان

.يدختر چقدر عوض شد ؟ییآنا تو... شه  یباورم نم ـ

: با حرص گفتم. باز بود شمین هنوز

.میو هنوز نشناخت ینیب یهفته است هر روز من وم کیعوض شدم چون  یلیکه خ داستیکامال پ ـ

.قدم رفت عقب و دست به کمر متفکر به من نگاه کرد هی ماهان

با صورت گرد و  یبا خودت؟ پس کو اون دختر تپل يدختر چه کرد. تمتشناخ یام م گهیسال د 100عمرا  دمتید ینم نجایاگه ا: ماهان

 چیه. نمتیبب یشکل نیا يروز هیکردم  یوقت تصورشم نم چیه. شد یم کیخط بار هیچشمهاش  دیخند یم یکه وقت یاون ز؟یر يچشمها

هات؟ یکو چرب. خود نبود اصال نشناختمت یب. از الغر شدنت نداشتم یتیذهن

.ناراحت بشم دیپس نبا ستمین یاون شکل گهیاما خوب االن که د. گه یها، بازم م ادی یدونست من بدم م یم...  نهیوزب ،ی، عوض االغ

.يچاق بود یلیخ دمتیکه د يبار نیآخر: ماهان

.حرصم گرفت دوباره

...اما االن . يو الغر بودچراغ برق دراز  ریمثل ت دمیکه من تو رو د يبار نیبعدم آخر. تپل بودم کمیاوال چاق نبودم و : من

 نیخودشو ا دهیچقدر زحمت کش نیا ییخدا. يورزشکار کلیبرجسته، ه نهیقلنبه، س يبازوها. پر و ساخته شده اش کردم کلینگاه به ه هی

.و نرمال کنم کلمیهامو آب کنم و ه یکه چرب دمیکرده؟ حتما همون قد که من زحمت کش یختیر

.يانگار خودتو باد کرد: من
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.دیبلند خند هانما

: گفت طونیش

ه؟ینظرت چ. دوست دارن شتریب يجور نیدخترها ا دمیخوب د ـ

.ساخته بود خودش و يزیخوب چ مینه از حق نگذر. دیدور چرخ هیهاشو باز کرد و  دست

: زبون در آوردم و گفتم براش

.ایمعطل یلیسر خودت خ ـ

.دیبلند خند دوباره

: شد و گفت آرومتر

. ستمین یکه من آدم خوب يکرد یپس بگو چرا تو دانشگاه با اون حرص، اصرار م. یهنوزم مثل همون وقته ا بلبل زبون. آنا ينشد اصال عوض ـ

.رو آب که يزیمن و بر يپته ها دینبا یهست يدختر تو که خود

زدم؟ یداشتم با دانشجوها حرف م يدیتو د نمیبب. يزیکه هنوزم ت حقا

 :نگاش کردم و گفتم یچپک

خوشت اومده بود مگه نه؟ یمو فندق ،یاز اون دختره دماغ عمل. دمیمعلومه که د ـ

: و گفت دیبلند خند دوباره

.يریگ یهنوزم راحت مچم و م. شناسم یکه م ییهمون آنا یخود خودت ـ

.لبخند اومد رو لبم. گذشته افتادم ادی

.ر کردنت بودمثابت دختر تور کردن و دود يرفته من پا ادتی نکهیمثل ا: من

.چقدر اون روزا خوب بود. کرد یانگار اونم داشت خاطرات شو مرور م. بهم نگاه کرد. دفعه آروم نیا. دیخند دوباره

کردم و  یو جور م تیدختر تور کنه من براش موقع هیخواست  یهر وقت م. ماهان الغر و بلند. یمن چاق و تپل. چاق و الغر. میبود یمیت چه

 يبه خود نیشدم و ا یو دودر کنه من در نقش همسر ماهان ظاهر م یکیخواست  یهر وقتم که م. که بره با دختره حرف بزنههواش و داشتم 

.بشن الشیخ یشد دخترها ب یخود باعث م

.رو دو تا مبل کنار هم. مینشست هیو کنار بق میبا ماهان رفت. مامان ماها رو به خودمون آورد يصدا

:مت من و گفتخودشو خم کرد س ماهان

.حق داشتم نشناسمت. يعوض شد یلیآنا واقعا خ ـ

: کردم ، دلخور گفتم اخم

 نیو برا هم دمتید یرفت یراه م یکه تو با مهربان داشت يمن همون روز. يتو هم عوض شد یدرسته که من عوض شدم ول. نیشما کور رینخ ـ

.خوردم نیزم

.دیخند ماهان
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: حرص گفتم با

؟يخند یکنم که زرت و زورت م یم فیمگه دارم برات جک تعر. يرو آب بخند ـ

.معرفت یب یفهمم چرا اون روز تو پله ها بهم گفت یآخه االن م:  ماهان

و  افهیق. بودم کیاونقدر بهش نزد یوقت یحت. واقعا ناراحت بودم که ماهان من و نشناخته. معرفت و از ته دلم گفته بودم یب. اون روز افتادم ادی

.میبا هم دوست بود یلیما دو تا خ یناسالمت. شناخت یمن و م دیبا. عوض شده بود اما چشمهام که همون بود مکلیه

. نداشت یداد با ماهان مشکل یم ریوقتها به حرف زدنم با پسرا گ یبابا هم که بعض. با هم بود میسوزوند یم یشیو هر آت میبا هم بود شهیهم

از  يکال سر. موندم یم نایرفتن مسافرت من خونه ماهان ا یم نایدخترم بخوابم اما هر وقت که مامان ا يدوستامن اجازه نداشتم شب خونه  ادمهی

.ماها میهم سوا بود

.به همه اشونم مثل چشم هاشون اعتماد داشتن. ماهانم قد من دوست داشتن. بابا و مامان بودن یواقع يعمو و خاله مثل خواهر و برادرا واقعا

: کردم و گفتم نگاش یچپک

؟یمن و بشناس ینتونست لممیاز رو اسم و فام. یامو نشناخت افهیق ـ

.خودمونه یاستاد مفخم همون آنا تپل نیا دمیفهم یم دیبا يچه جور. دونستم یم تویلیمن فقط فام: ماهان

.شدم مونیسگ پش نیمامان ع یشیبه بازوش که با چشم غره آت دمیمشت کوب هیحرص  با

 یبهش نم یچیکرد ه یم ياون وقتام ماهان هر کار. رهیگ یم لیاز من تحو شترینشده اون و ب یچیماهان جونشون برگشتن و هنوز ه گهید بله

.کرد یکردم با جارو دنبالم م یگفت مامانمف اما اگه من همون کارو م

 یهامون م يکار نیریدر مورد ش میتمام مدت داشتمن و ماهانم . گذشت يخبر یو ب يگذشته و حرف از زمان دور يآور ادیاون شب به  خالصه

.میکن یم سیدانشگاه تدر هیکه من و ماهان تو  دنیتازه اون شب فهم نامیو خاله ا نایمامان ا. دمیخند یو م میگفت

ماهان من  نکهیکه از لج اگفتم آخه؟  یم یچ. نییمنم فقط سرم و انداختم پا. دمیدعوام کرد که چرا بهشون نگفتم ماهان و د یکه مامان کل بماند

دمش؟یو نشناخته نگفتم که د

: ماهان دست شو جلو آورد و گفت یموقع خداحافظ. بود یشب خوب خالصه

.بود يشب فوق العاده ا. خوشحالم یلیخ ـ

...بابا، ماهان بود هــــــا. دادم یاگه به خودم بود دست م. ابروم ناخوداگاه رفت باال هینگاه به دستش کردم و  هی

دست  الیخ یب نیبرا هم. نه ایهست  ستشیدست دادن تو ل يمجاز برا يدونستم ماهان جزو اون انسان ها یبود و نم نجایبابا ا. به خودم نبود اما

.دادن شدم

: باال آوردم و با لبخند به ماهان نگاه کردم و گفتم سرمو

.بود یما هم شب خوب يبرا. نیممنون که اومد ـ

: نگاه به من کرد و گفت هینگاه به دستش و  هی. متعجب ابروهاش رفت باال ستمیدست بده ن دیکه فهم ماهان

...آره  ـ
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: با لبخند بهش نگاه کردم و با سر به بابا اشاره کردم و گفتم. ام گرفت خنده

...آره  ـ

.يجور نینـــــــــه عمو مسعود و حساس بودن؟ نبود ا: ماهان

ن چه بدونم؟م. باال انداختم يا شونه

صدام کنه  يکار زیتم يمامان بتونه برا نکهیو اونا رفتن خونه اشون و منم بدو بدو اومدم تو اتاق و لباس عوض کردم و قبل از ا میکرد یخداحافظ

.بسم بود گهید. سالم کار کرده بودم کیامروز قد . رفتم تو رختخوابم

****

مامان جان ما هم به خونه دست نزد و گذاشت تا من . از دست مامان و کار کردن در برم روزیدونم چرا نتونستم د ینم. دل خودم يبرا رمیبم

.ستمیمنم که آدم ن. بشم و بعد همه کارها رو بندازه سر من و خودش با پدر جان محترمه برن ددر داریب

 یخودت و هالك کن دیمهمونا که اومدن و رفتن با. روخونه  یکن زیکه تم یخودت و بکش دیروز با هی. گهیاومد د یبدم م نیهم يبرا یمهمون از

.رسما کوفتم شد ممیلیدو روز تعط نیا. یرو پاك کن هایکار فیکه کث

.دانشگاه انی یم ریزارن صبح ها د یآقا واسه خودشون کالس م. دمیماهان و ند دیتو دفتر اسات. ساعت اول کالس داشتم. که دانشگاهم االنم

.امیحال ب کمیبخورم  ییچا هیتا برم دفتر  رونیبلند شدم اومدم ب. ادی یخوابم م چقدر. تموم شده کالسم

 کمیخودم و کشته بودم تا . بود عیضا یلیهمه دانشجو خ نیتوپ بکشم اما با وجود ا ازهیخم هیباز کنم و  یخواست دهنم و مثل اسب آب یم دلم

.قبولم کنن يازم حساب ببرن و به استاد

که از  دمیماهان و د. چشم هام خمار خواب بود. و قورت داده بسنده کردم یدونه دهن دره تو دل هیذت بخش شدم و به همون ل ازهیخم الیخ یب

.لبخند زد و اومد سمتم هیچشمش به من افتاد و . رونیتو کالسش اومد ب

سمت من؟ يای یم يچرا دار. کهیبرو گمشو مرت اه

: باز اومد جلوم و گفت شین با

؟يآنا چه طورسالم  ـ

.با تعجب بهم نگاه کرد. چشم غره بهش رفتم هی

؟ير یبهم چشم غره م یچرا اول صبح: ماهان

:گفتم یکردم و حرص زیهامو ر چشم

داره کدومو بگم؟ ادیز لیدل ـ

و اول وارد بشه  وفتهین جلو بماها یعنی. تر برسم ریداشتم تا د یاز رو عمد قدم هامو کند برم. سمت دفتر میکنارم راه اومد تا بر. کرد تعجب

.ارمیکه کردم و سرش در ب يخواست حرص اون همه کار یدلم م يآ. خواستم با ماهان وارد دفتر بشم ینم. بعد من برم

چشمهات انقده  یاز ک یتو؟ راست يگاو يجوابم چشم غره بود؟ اونم با اون چشم ها ریسالم و صبح بخ يبه جا یچرا اول صبح یگ ینم: ماهان
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.نبودن شتریرشت شده؟ قبال که دو تا نخود بد

هم  يرو به رو. برگردوند سمتم کلشویو کل ه ستادیبا لبخند ا. برگشتم سمتش ستادمویا عیسر. يکه اخالق خوش صبحم و خوشتر کرد يریبم

.نهینبود که ما دو تا رو بب ییکر دانشجوخدا رو ش. نگاه به دورو برم کردم هی يتند. کرد یو من با حرص، اونم با لبخند نگاهم م میبود ستادهیا

.رهیگ یدرد م یلگد محکم به بغل پاش و کفشش زدم که مطمئن بودم پاش حساب هیحرص  با

خوب شده  يحالم حسا. گوش تا گوش باز شد شمین. دردش گرفته یلیخ دمیکنار و صورتشو جمع کرد فهم دیهم، با ضربه من پاشو کش یوقت

.بود

: و گفت اخم نگاهم کرد با

؟يعادت مزخرفتو ترك نکرد نیهنوز ا یوحش ـ

.بود دمیسف يدندونا فیفقط رد جوابش

.شناسم یبهم نچسبون من تو دانشگاه تو رو نم ادیخودتم ز. دوما تو دانشگاه به من نگو آنا، من مهندس مفخمم. یخودت یاوال وحش: من

: تعجب ابروهاش رفت باال و گفت با

چرا؟ ـ

: جلو دم گوشش گفتم دمیکش کمیبه دورو برم کردم و خودمو  یاهنگ هی دوباره

.بشم که یمیباهات خوب و صم یناغافل هویشه  ینم. گفتم یداشتم پشت سرت بد م روزیمن تا د نکهیا يبرا ـ

: کرد، با حرص گفت اخم

.يزد یهمکارا م يآب من و جلو ریز يکرد یخود م یتو ب ـ

به صدا کردن ماهانم توجه . رفتم دمیرومو برگردوندم و رامو کش عیسر. مونه یبه سرت نم سیر رو که االن گآنا بدو د. کرده یاوه قاط اوه

.نکردم

...مفخم، خانم مفخم، مهندس مفخم، . سایوا. ير یکجا م نمیصبر کن بب: ماهان

:آروم کرد و گفت صداشو

.نمیببب سایوا... با تواما ... آنا  يهو... آنا  ـ

 شتریو براش باز کردم که ب شمین. سمت پله ها دمییدو یمن خودم که داشتم م. هیو هنوز حرص ادی یداره تند تند پشت سرم م مدید برگشتم

.....گرومپ  هوی. حرص بخوره

.نیزانو خوردم زم با

روزم  نیزم واروینکوبم به در و دبدنمو  يجا هیبار  هی يکه تا روز يدیمن و انقده شل آفر يدر حقت کردم که دست و پا یخدا من چه گناه يا

.شه یشب نم

.کرد یباز داشت نگاهم م شیبا ن. ماهان بود. سرمو بلند کردم. دو تا کفش اومد کنارم. دو زانو نشسته بودم و از درد لبم و گاز گرفتم نیزم رو

.خدا حق مظلوم و ازت گرفت يدید: ماهان
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؟یگمشو تو مثال مظلوم: من

؟یپس چ: ماهان

: رفتم سمت پله ها که ماهان با تعجب گفت. با حرص دستش و پس زدم و به زور بلند شدم. که کمکم کنهشد  خم

.وره نیآسانسور از ا ؟ير یکجا م ـ

.با پله راحت ترم: من

.نییاز پله ها اومدم پا نمیبهت زده اشو بب افهیق وانستادم

ازشون  یبابا هم کل. خوب بود یلیداشتن و کارشونم خ یشرکت مهندس هیبا مهربان بودم انگار  دهیجور که فهم نیا. دانشگاه نبود ادیز ماهان

.کرد یم فیتعر

.عصرها گهیدو روز در هفته صبح ها کالس داشت دو روز د. کرده بود میکالس هاشو با کارش تنظ ساعت

 یزبونشو م نیهمچ. ماهانه دمیبرگشتم د. بود يجور هیمهندس مفخم گفتناش . کنه یداره صدام م یکی دمیرفتم سر کالسم که د یم داشتم

دفعه اول  يکه برا یکی. پسر نیامان از دست ا. ارهی یدر م يبود داره مسخره باز دایگفت مفخـــــــم، که پ یم یمدل هیچرخوند تو دهنش و 

 نیافتاده، اما هم لیانگار از دماغ فگرفت که  یخودش و م نیهمچ. کشه یکرد چقدر گوشت تلخه و افاده هاش سر به فلک م یم کرف دشید یم

سر . بودا یتیواسه خودش دو شخص نمیا. يموند یهاش در امان نم یهاش و خوشمزه گ یاز دست شوخ ،یمیو صم يشد یکه باهاش جور م

.و ششیبا دوستاش ن رونیشه جمع کرد ب یکالس اخمش و نم

.کالس نیآخر. ن بودکالس عصرمو. دیتا بهم رس ستادمیبه فرم صدا کردنش ا الیخ یب

؟يسالم مهندس چه طور: ماهان

.خوبم جناب دکتر به لطف شما: من

.پشت چشم براش نازك کردم هی. و باز کرد ششین

.دیبد دیند. دکتر گفتن چقدر حال کرده هیبا  نیتوروخدا بب: من

: صورتمو گفت يصورتش و آورد جلو. خودشو خم کرد تا هم قدم بشه کمی ماهان

.یش یباحال م یلیدکتر خ یگ یو م یکن یجور که لباتو جمع م نیآخه ا ـ

.ضربه به بازوش زدم هیهوا  یب. خنده ام گرفت. هام گرد شد چشم

.گمشو ماهان -

.گهیاست د وونهید. ها بکنه یشوخ نیتا باهات از ا یکه دختر باش هیفقط کاف عادتشه؛

.کردن یکردن و دم گوش هم پچ پچ م یو ماهان نگاه مخورد به دو تا دختر دانشجو که با تعجب به من  چشمم

: گاز گرفتم و گفتم لبمو

.ارنی یاز فردا پشت سرمون حرف در م. آبرومون رفت يوا ـ

: تفاوت گفت یب. دیرد نگاهم و گرفت تا به اون دو تا دختر رس ماهان
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خواد فک بزنن، مگه مهمه؟ یبزار هر چقدر دلشون م ـ

.بوده لکسیر شهیهم

: گفت طونیش اهانم

.خوشگلِ دکتر پِیتازه اشم از خدات باشه که تو رو بچسبونن به من خوشت ـ

: صورتم و با چندش جمع کردم و گفتم. سمتش برگشتم

.دختر باز خراب يکم مونده بود که من و بچسبونن به تو نمیبال به دور، هم... ــــــشیچ ـ

: گفت یشاک ماهان

من خرابم؟ ؟؟یچ ـ

: باز کردم و گفتم و شمین

؟یستین ـ

.آنا ادهیروت ز یلیخ: ماهان

.االنم مزاحمم نشو کالس دارم. مهندس مفخم: من

.دمیماهان و شن يبرگردم که صدا اومدم

.میمهندس مفخم لطف کن بعد کالس منتظرم بمون با هم بر -

.سمتش برگشتم

بشه؟ یکه چ: من

.شدن صدامون و نشنون یکه از کنارمون رد م يکرد تا دو تا پسرآروم  کمیقدم اومد سمتم و صداشو  هی ماهان

.میجا با هم بر نیمن دانشگاهم گفت از هم دهیبعدم د. مامان شام دعوتتون کرده ؟یدون یمگه نم: ماهان

 یلیخ. شه یوقت م یلیم خدون یشه که خونه اشون نرفتم؟ نم یچند سال م. شد شتریاخمم ب. رفته  ادشی دیشا. مامان بهم نگفته بود. کردم اخم

.برن خارج نایخاله ا نکهیقبل تر از ا

.امی یخواد من نم ینم: من

:گفت يابروش رفت باال و جد هی ماهان

ده؟ یبو م ایچرا اون وقت؟ خونه ما سگ داره؟  ـ

.ام گرفت خنده

.امیتونم ب ینم. خسته ام هستم. کار دارم ه؟یده چ یبو م وونهید -

: کرد و گفت زیچشم هاشو ر ماهان

؟يکار دار یچ نمیبب م؟یستیماها آدم ن ؟یش یخسته م یکن یفقط تو کار م ـ

بگم؟ نیکنم به ا دایپ یندارم چ يحاال من که کار. هم بودا لهیبد پ چه
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....دارم  زیچ....  زهیچ: من من گفتم با

.که بگم دیرس یبه ذهنم نم یچاخان چیماهانم ه نیب زینگاه ت ریز. اومد یم ادمیمگه  حاال

: گفت يجد ماهان

.کشمت یکه م یدون یم ياگه بر. بعد کالس منتظرم باش. يندار يبهانه ا ـ

.کنه یم دیگه و تهد یاَه هنوزم مثل اون وقت هاش زور م. به من مهلت حرف زدن بده رفت نکهیو گفت و بدون ا نیا

و نرم خونه  چونمیماهان و بپ يکردم که چه جور یفکر م نیو داشتم به اکل مدت کالس فکرم مشغول بود . رفتم تو کالس یاخم و عصب با

و از کالس  یکیآوردن و دعوا کردم و آخرم  یدر م یچند تا پسره رو که داشتن خوشمزگ. گرفتم یمثل سگ شده بودم و پاچه همه رو م. اشون

.ومدیدر ن کشیج یچکیتا آخر کالس ه. رونیشوت کردم ب

کردم که  یکارو م نیا يجور ماهرانه ا هی. زدم یم میسر رفتن خونه اشون ج يجور هی شهیهم. شد یم یسال 8ونه اشون؟ ساله که نرفتم خ چند

.شد یزدنام نم میج نیمتوجه ا یکس میدید یسه چهار بار ماها همو م يو چون هفته ا دیفهم ینم یکس

دونستم که بد  یم. که بتونم از شر ماهان خالص بشم دیبه ذهنم نرس یحل فکر کردم راه یهر چ. من باز نشد يکالس تموم شد اما اخم ها ساعت

. است لهیپ

خانم مهندس؟ -

نگاه به صورتم کرد و  هی. ماهان اومد جلو و با لبخند سالم کرد. تا ماهان بهم برسه ستادمیا يمجبور. اومد یاالن از کلمه مهندس بدم م چقدر

. لبخندش جمع شد

؟یرا انقدر ناراحتحالت خوبه؟ چ: ماهان

:زور گفتم به

.نه خوبم ـ

: و گفت دیدوباره خند ماهان

.میباشه پس بر ـ

: نگاه بهش کردم و گفتم هی

.نمتیب یدانشگاه م رونیب. امی یتو برو منم بعد تو م. میش یم نیبا هم سوار ماش ننیخوام بچه ها بب ینم ـ

: با خنده گفت ماهان

.نمتیب یم هیپس من کنار دکه روزنامه ا. یراحتباشه هر جور . بابا محتاط ـ

جا تابلو تر از اونجا . دورو برش پر دانشجواه شهیهم هیاون دکه ا. شه یخوب من بهش بگم بزغاله ناراحت م. بگم رفت يزیمن چ نکهیاز ا قبل

...اَه پسره خنگ . نکرده دایپ

. نهینب یکه مثال کس ستادمیرفتم جلو تر ا کمی. پر دانشجو بودبلــــــــه . رفتم کنار دکه. رونیکنان با اخم رفتم ب غرغر

. زد یحرف م لشیداشت با موبا نیرفتم سمت ماش زنیبا لب و لوچه آو. بعد ماهان اومد کمی
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 یاهاشون و مپ ن،یکوبن زم یخودشون و م یاونا هم ه. خواد ببرتشون یجا برن و با زور، مامانشون م هیخوان  یبچه ها افتادم که نم نیا ادی

... ـــــــامی ینم...  ــــــامی یگن نم یکشن و م یم غیج یه ن،یکشن رو زم یکوبن، خودشون و م

 یم. شناختم یو م شیریماهان نفله س نیو وقار بشم و همون کارها رو انجام بدم اما ا یخانم الیخ یاگه اون راه جواب داشت، حاضر بودم ب یعنی

. دمیشن یحرف زدنش و م يصدا. نینگه داشتم و رفتم سمت ماش نیخودم و سنگ نیواسه هم. ده یه کارشو انجام مدونستم به زور کتکم که شد

. کالسام تموم شد زمیآره عز -

... ـ

.کارم یکار ب یآره قربونت برم ب -

... ـ

.وقت دارم شهیتو هم يگلم، من برا نوینگو ا -

... ـ

: نگاه به ساعتش کرد و گفت هی

ن ؟اال ـ

.منم دست به در منتظر موندم. در، اومدم بازش کنم که دست ماهان اومد باال و اشاره کرد که صبر کنم رهیگذاشتم رو دستگ دستمو

...باشه باشه . هم خوبه یلینه نه خ -

: لبخند خر کننده گفت هینگاه به من کرد و با  هیو قطع کرد و  تلفن

.پس فعال خداحافظ گه؟ید ير یخودت م. تونم برسونمت یشرمنده نم. حتما برم دیبا هیاورژانس. هاومد شیبرام پ یکار مهم هیآنا  يوا ـ

...تکون دست و پا رو گاز و رفت هیلبخند و  هی

مغزم . دچشمهام و دهنم از تعجب باز مونده بو. در قبال بود باال مونده بود رهیکه دستگ ییکه هنوز تو هوا رو جا یدست هیموندم، بهت زده با  من

.کنه زیهنوز فعال نشده بود که اتفاقات و آنال

از  يمگه تو دکتر ابوی. دارم یگه کار اورژانس یم. دمیانگار نه انگار که من کنارش بودم و همه حرف هاش و شن. گه یبه منم دروغ م خرچوسونه

لبم کم شد،  يشد، باز زیچشم هام ر. ورتم جمع شدتونه من و برسونه؟ گفت خودم برم؟ ص یگفت بعدش؟ گفت نم یچ ؟یکارا داشته باش نیا

. هوا دمیکوچولو پر هیو  دمیکوتاه کش غیج هیباز ذوق . شد دایهو یباز و دندون شین هی. شد به کناره ها دهیجمع شد و کش بمکم کم ل

...وهــــــــوی ـ

خاك به سرم باز  يوا. کنم ینگاهم م یدور و بر چپک يم هاآد دمیبه خودم اومدم و د. ولیا. کرمت و شکر. یحقا که بزرگ. دمت گرم خداجون

.دست تکون دادم یتاکس نیاول يجلو عیسر. رفت میخانم

.آقا دربست -

... ولیا. ستیخونه ن یچکیه. نایرفتن خونه خاله ا نایمامان ا گهیاالن د. آدرس خونه رو دادم. تو دمیپر. نگه داشت نیماش

 هی یسر خرنا نه، ول نایمامام ا نکهینه ا. سر خر بشم یب ییخلوت و تنها نیقربون ا يا. سکوت نیجونم به ا يا. توشدم و رفتم  ادهیدر خونه پ دم
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. ن پسر نازمیمنم و ا. جون یکام نیمنم و ا. وترهیهمه اش تو اتاقم و سرم تو کامپ نکهیبه ا. ده یم ریبه کارهام گ یلیمامان خانم خ نیهم ییوقتها

. جونش به جونم بسته است. گرشویبوس بوس ج

که  ییآهنگ گذاشتم و تا جا یاز تو گوش. لپ تاپ و باز کردم و دکمه اشو زدم تا روشن بشه يقبل هر کار. لباسام و عوض کردم. تو اتاق  رفتم

 یبهم چشمک مغذاها . گشنم بود. دمیسرك کش خچالیتو . به دست، خوشحال و شاد رفتم تو آشپزخونه یگوش. کردم ادیشد صداش و ز یم

. برداشتم و رفتم تو اتاق وهیبشقاب پر م هیاز غذاها برداشتم و  شمبه زور چ. زد

خونه ها  نیکاش منم از ا. رو پشت بوماشون ینقل يمخصوصا اون خونه ها. هاشون بودم یزندگ نیمن عاشق ا یعنی. يکره ا الیجونم سر يا

چقدر  نایمگه ا. پوشن یدست لباس و دو بار نم هیوقت  چیو چه پولدارشون ه ریه چه فقک استیبودم که چه جور نیتو کف ا شهیاما هم. داشتم

ادر؟پول دارن م

. زنگ در و زد نفهمم یو برداشتم که اگه کس شیگوش فونمیآ. دمیکش زیتلفن بود از پر یرفتم تو حال و هر چ عیسر. افتادم يزیچ هی ادی هوی

 هیدونستم که تا  یاز االن م. به خاطر کارهام باز بود شمیخودم ن. رقمه مزاحم نداشته باشم چیه که برهیبدون و لنتیگذاشتم رو سا ممیگوش

.دیارز یبه نرفتن م یخ یاما ب رم،یگ یهر روزه مامان سر درد م ياز دست حرف ها و سرزنش ها ههفت

.هر جاش خوابم برد ایآخراش  ایوسط هاش  یول دمید لمیدونم چقدر ف ینم

صورت مامان  دنیکه با د دمیبلند باال هم کش ازهیخم هیچشم هام و به زور باز کردم و هم زمان . شدم داریاز خواب ب يدیشد يتکون ها با

.شیریاما با اژدها اشتباه بگ ینیسخته مامانت و بب یلیخدا خ يوا. شتافت یباق اریروحمم به د ،یچیه دیام که ماس ازهیخم

گرفت و همون  یم شیداشت از درون و برون آت. کردم ینفس هاش و حس م یداغ دنش،یبار نفس کشصورتش قرمز بود که با هر  نیهمچ

.تکونم بده یتونست اون شکل یهم م يشتریر 10داد که فکر نکنم زلزله  یتکونم م نیهم همچ يجور

.مامان نگاه کردم یاز ترش بالشتم و گرفتم تو بغلم و مظلوم به صورت عصبان. شدم و تو جام نشستم داریترس ب با

: گفت یبا حرص و عصبان ظیاخم غل هیبا  مامان

ها؟ نایا نیمیخونه س يایب شبیتو مگه قرار نبود د نمیداره؟ بب يریتأث یاالن مظلوم بش ياون ور؟ فکر کرد يخودتو مچاله کرد هیچ ـ

.دیمامان ترک هوی. آره یعنیسرمو دو بار تکون دادم که  به خودم فشار دادم و آروم شتریبالشت و ب. زور و از ترس آب دهنم و قورت دادم به

؟ينه خبر داد يچرا نه زنگ زد ؟يو جواب نداد تیچرا گوش ؟يپس آنا مرده کجا موند -

مامان . شد الیخ یب دیرو با نایپناه ببره؟ االنم که پناه و ا یبره اما تو ترس از مامانش به ک یآدم تو ترس هاش به مامانش پناه م... یمامانـــــــ

.کنه یتا من و جر واجر نکنه ول نم. هر راه درو رو گرفته يجلو

: گفتم عیسر نیواسه هم. از خودم دفاع کنم اومدم

.ارتمیتونه ب یگفت کار داره نم. اوردیماهان من و ن. امیخواستم ب یبه خدا م ـ

.فک بسته باشه بهتره نیا دمیچشم غره توپ بهم رفت که فهم هی مامان

 يایتا خونه ب یچه طور تونست. ياومد یم یگرفت یم نیماش هی ،يچالق که نبود ؟يومدیماهان مگه راننده اته؟ کار داشت و رفت تو چرا ن: امانم

چقدر  یدون یدر؟ م يماهان چند بار اومد جلو یدون یم ؟يو خراب کرد فونیچرا آ ؟يدیکش زیچرا تلفن و از پر ؟يایب یتونست یاونجا نم
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م؟یشدنگرانت 

: گفت غیبا ج. دیمامان ترک هوی

؟یماها رو هم بکش يآبرومونم ببر يخوا یم ـ

 دیکردم که شا یفقط با فشار سرمو تو بالشت فرو م. سکته کردم ییداد که خدا یدست هاش و مشت کرده بود و تو هوا تکون م غیبا ج نیهمچ

 یغلط ها م نیکرد که بار آخرم باشه که از ا دیو تهد دیکش غیساعت ج هیقد  مامان. بگم من که نگفتنش بهتره یچ. در امان بمونم ياون جور

...کنن و  یها نم یرستانیبچه دب يکارها نیبزرگ شدم و خانم ها از ا گهیو د ستمیبچه ن گهیخودمه و من د يخونم پا امیاگه ن گهید فعهکنم و د

 رییتغ يرفتم دکتر تقاضا یامروز م نیرفت هم یم شیپ گهید کمی. افتادم ین مداشتم به غلط کرد. زد تو مغز من یم یخانم بودن و ه نیا يآ

نم؟یبب دیو با یبرم ک ییخوب من نخوام جا. دادم یم تیجنس

.مردم از غم باد یتو خونه که م نمیاگه قرار بود تا شب بش. روزمم کوفتم شد. شدم داریب يجور نیصبح که ا. شنبه بود پنج

اومد  یخوشم م. تا صاف صاف بشه دمیدوش گرفتم و سر صبر موهام و سشوار کش هیرفتم . خونه اتون امی یو گفتم م زدم سایبه پر یزنگ هی

...واال . باباش خونه بود يدیوقت د هی. دمیبلوز مردونه تنگ پوش هیرژ براق زدم و  هی. نداشتم شیحوصله آرا. شد یم یشکل نیموهام ا

: ابروشو انداخت باال و گفت هی دنمیبا د. مامان تو آشپزخونه بود. رونیب و حاضر و آماده رفتم دمیپوش لباس

برن؟ یم فیخانم خانما کجا تشر ر،یاوقور بخ ـ

: نشون دادم و گفتم دندونامو

.نایا سایخونه پر ـ

: پشت چشم نازك کرد و گفت هی مامانم

.رونیب يبر یختیاونم برنامه ر يامروزو خونه ا هی. ستیبد ن يخبرم به ما بد هی ـ

 نمیبش یگ ینه به االن که م رونیب یبه زور کتک من و بفرست یخواست ینه به اون موقع که م. ستایبا خودت روشن ن فتیمامان جان تکل... وا : من

تو خونه؟

.يروز سر کار نه االن که هر. دید یو آفتاب و مهتاب رنگت و نم يبود دهیبود که مثل چسب به اتاقت چسب یاون مال وقت: مامان

: و گفتم دمیخند خوشحال

.خداحافظ. برم گهیباشه من د. گهیاستراحت کنم د دیخوب امروز با ـ

خونه اشون . زنگ و زدم و رفتم تو خونه اشون. بودم نایا سایساعت بعد خونه پر هی. رونیکردم و سرخوش از خونه زدم ب یمامان خدا حافظ از

.طبق معمول از پله ها رفتم باال. دوم بود بود و خدا رو شکر طبقه یآپارتمان

.از همون دم در شروع کردم به بلند بلند سالم کردن. مامانش در و باز کرد. در و زدم زنگ

گلتون خوبن؟ دختر خلتون چلن؟ يعمو خوبن؟ پسرا ن؟یبه سالم خاله جان خوب هست: من

باز  ییدر دستشو. دادم یهم من مهلت حرف زدن بهش نم یاز طرف دیخند یمخنده اش گرفته بود و یاز طرف. کرد جوابم و بده یم یسع خاله

.ابروش رفت باال و با اخم اومد سمتم هیاز همون دم درش . رونیاومد ب ییاز دستشو سایشد و پر
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 ؟یگفت یبود م یچ نمیبب. يتو اومد دنیخفه بابا همه فهم ؟یکش یم غیج یکالس کاراته است که ه يسرت؟ فکر کرد یچته خونه رو گذاشت -

شه؟ یم دایدختر خلتون چله؟ مگه روان پاك تر از تو هم پ

.باز رفتم سمتش و دست هامو باز کردم شین با

.جون يپر يدیبوده حرفها رو اشتباه شن ادیسر و صدا ز ییتو دستشو. یزن یکه م هیحرفها چ نیگلم؟ ا یخوب زمیعز يوا: من

: محکم زد به بازوم و گفت دست هام و بندازم دور کمرش که اومدم

؟یگ یم یه ادی یبدم م یدون یم. جون يپر یبه من نگ گهیو د یبعدم الل ش. تیترب یبوده ب ادیسروصدا ز ییتو دستشو یچ یعنی يریبم ـ

دستمو گرفت  سایو پر میداد تیخاله رضا يو خنده ها سایکل کل من و پر یخالصه با کل. دیخند یبود و به ما دو تا م ستادهیکه فقط دم در ا خاله

.وترشیکامپ یخودشم نشست رو صندل. نشستم رو تخت. و برد تو اتاقش

.رونیخوب چه عجب؟ موش کور ما از لونه اش زده ب: سایپر

: چشم براش نازك کردم و گفتم پشت

.نم بلکم دلم باز شهبه تو سر بز امیهم داشتم گفتم ب یصبح درخشان. بعدم حوصله ام سر رفته بود. يخر ییموش کور تو ـ

.دیخند یکل. کردم براش فیو امروز صبح و تعر روزید هیقض بعدم

.6ساعت شد . میکله پاچه ملت و بار کرد کمی. میعکس نگاه کرد کمی. میور رفت وتریبا کامپ کمی میحرف زد کمی

م؟یکار کن یخوب امشب و چ: سایپر

: امو انداختم باال و گفتم شونه

.فعال مینشست. دونم ینم ـ

: کرد و گفت یاخم هی

.عشق و حال کمیرقص،  کمی. تنوع کمی. خواد یم جانینه من دلم ه. تو خونه یبه تو که باشه همه اش نشست ـ

: بهش انداختم و گفتم هینگاه عاقل اندر سف هی

؟يخر یرو از کجا م نایحاال همه ا ـ

اما  سادمیگوش وا کمیمنم فضول . حالو احوال کرد کمی. برداشت و زنگ زد شویگوشرفت . زد و بلند شد یبشکن هیتو هوا  هویفکر کرد و  کمی

.ادی ینفله صداشم در نم. گرفته دیآخ جون کتاب جد. تو کتابخونه اش چشمک زد رفتم سمتش يزیچ هی

.سایپر يبه کتاب بود و گوشم به حرف ها چشمم

 یخوبه همراهم م...  گه؟یگذره د یکه خوش م یمطمئن... خوبه حاال ... هستن؟  ایک...  ؟يدج... چه خبر؟ ... کارم ینه بابا امشب ب... آره بابا  -

... ارمی

.دیخند بلند

...  گهیخوبه د 10باشه حاال ...  نیایگه زود ب یم ینه برو بابا ه... مییاونجا 10... میای یباشه پس م... نه دختره ...  گهید یتو هست وونهینه د -

...نمتیب یم... قربونت ...  میرس یم یک میبب میبزار حاضر ش...  ستین یزودتر کس
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د؟یچ یبرنامه م یداشت با ک. کردم ینگاه م سایداشتم به پر يتعجب و کنجکاو با

: تلفنشو قطع کرد با ذوق گفت تا

.برنامه امونم جور شد ولیا ـ

: تعجب نگاش کردم و گفتم با

؟يزد یحرف م یبا ک یداشت ـ

: ز گفتبا شین با

... دیحم ـ

: بهت گفتم با

!؟ دیحم ـ

: گفت یکرد و لوس زیو برام ر چشماش

.گهیآره د ـ

رفت  یحوصله اش سر م ایهر وقت کارش داشت و  سایپر ییبود، اما خدا سایاز اول چشمش دنبال پر. دانشگاهمون بود ياز بچه ها یکی دیحم

: نگاه مالمتگر گفتم هیکردم و با  زیچشم هام و ر. برنامه داشتن هم شهیبود و هم هیپا شهیاونم هم. زد بهش یزنگ م

.به خدا هیاند سواستفاده گر. گناه داره پسره ـ

: باال انداخت و گفت يشونه ا سایپر

...و بم یکیسال با  5 ستنین زهیهمه که مثل تو پاستور. دوسته گهینفر د 10من با  ریبعدم اون غ. نداره یخودش که مشکل الیخ یب ـ

: اومد سمتم و بازوم و ناز کرد و گفت سایپر. چشمم يدوباره صورتش اومد جلو. نییسرم و انداختم پا. برگشت نگران نگام کرد. ساکت شد هوی

.حواسم نبود از دهنم در رفت گه،ید الیخ یب. ناراحت نباش یآنا گل ـ

: لبخند زدم و گفتم هی. بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

.فراموشش کردم. ستمین ناراحت ـ

: ابروش و برد باال و گفت هی طونیش

.میترکون یم یمهمون میر یامشب م. خوبه پس ؟يجد ـ

...شهر خودمونه  نجایبابا ا ؟یمهمون: من

: براق شد سایپر

.گفته باشم يای یرم تو هم م یمن م. کشمت یکه م ایادا اصول ن ؟یخوب که چ ـ

: نزنم تو حالش گفتم نکهیا يبرا. شد قد علم کرد ینم سایپر جلو

.خوام چند تا پسر خوب تور کنم یتازه اشم امشب م. امی یمعلومه که م ـ

: دیبلند خند سایپر
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.يشد ینم ایو تارك دن يموند یسال با اون انتر نم 5 ،يتو اگه پسر تور کن بود. ادیبگو که به شکلت ب يزیچ هیجان من !! تو  ـ

: زدم و گفتم يپوزخند

 هی يخوام هفته ا یاالن م. شد جوابم نینگاه نکردم ا یسال خودم و از همه عالم و آدم پنهون کردم و جز اون به کس 5. احمق بودم گهیهمون د ـ

.دوست پسر داشته باشم

.دیبلند خند سایپر

.امی یمن نم سایپر: من

: ز کردم و گفتمبا شمویمظلوم نگاش کردم و ن. چشم غره توپ بهم رفت هیاخم برگشت و  با

.آخه لباس ندارم که  ـ

: گفت طونیو ش دیمهربون خند. آروم تر شد کمی سایپر

 یستین لیمثل اون وقتات ف. یمن و بپوش يلباس ها یتون یشه و م یلباسام اندازه ات م ،يشد نیت يور ياالن که ور. زمیدم بهت عز یلباسم م ـ

.نشه دایپ زتیلباس سا یکه مثل تانک باش

.دندوناشو نشونم داد سایپر. کردم براش و با غضب نگاهش کردم زیهام و ر چشم

معموال  یول ادیسرت ب ییبال هیکنم که اگه خدا بخواد  یوارد م یمنف رویکه من دارم با چشم هام بهت ن یعنینگاه کردن من  یختیر نیا معموال

.شه کرد یخوب تالش که م یافته ول ینم یاتفاق چیه

 :حرص گفتم با

...پوشم ها، گفته باشم ینم داستیو همه جون آدم هم پ قهیداره و نه  نیکه نه آست ییلباس ها نیمن از ا ـ

: به چونه اش زد و متفکر گفت یدست هی. برام در آورد یشکلک سایپر

 لیتکم پتویت یچ نمیبزار بب. هست که دمیاونم تنگه، سف. ادی یاست به بلوز مردونه ات م رهیت کمیرنگش . خوبه تیخاکستر نیخوب شلوار ج ـ

.کنه یم

.دمشونیپوش. اومد داد دستم و گفت بپوش. دیکمربند سف هیهمراه . کرد دایپ قهیجل هیگشت و از توش  کمیاشو کرد تو کمدش و  کله

: و گفت دیبه موهام کش یدست هی. موهام و باز کرد رهیگ

.کنم یخودم م شتمیآرا. زشون بزارجور با نیهم. و براق و صاف ینه موهاتم خوبه مشک ـ

: نگاهش کردم و گفتم مشکوك

.یکن اهیکه همه چشمم و س يخوا ینم ـ

: دندوناشو نشونم داد و گفت دوباره

.یهست نجایبزن بگو امشب ا نایبه مامانت ا یزنگ هیتو . کار کنم یاصال به تو چه؟ من بلدم چ. کارو بکنم نیخوام هم یچرا اتفاقا م ـ

.مونده المیسر. خوام برم خونه امون یوو برو بابا من ماو: من

: زد تو سرم و با حرص گفت محکم
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سنت؟ نیبا ا یکش یخجالت نم ؟ینیب یم يکره ا الیسر يتو دوباره دار ـ

: و باز کردم و خوشحال گفتم شمین

.ده یفاز م یلیخ سایجان پر ـ

از عالقه اش  یچیکه چرا دختره به پسره ه يخور یهم حرص م یکل ،ياری یهات و در مچشم  لمیده؟ از اول تا آخر ف یو فاز م یچ یچ: سایپر

ده بس که  یهمه اش حرص م نینابیب نیهم ا یکی. شه یگه نم یپره وسط م یم یکیگن  یبعدم که م. گه یپسره هم که به دختره نم گه،ینم 

محبت کنن  یلیخ لممیته ته ف. آدم خوبام که مهربون. شن یدا متنبه مآدم ب. کنن یم یبا هم زندگ یو خوش یکه همه به خوب مآخر. بدجنسه

.يا هیهمون نوك دو ثان يبرا ایاعصاب خورد نیکل ا. ماچ در حد نوك زدن دارن هی لمیدختر پسر ف

نده ام گرفت خ. با سوت من برگشت سمتم و نگام کرد. گفت یرو با حرص م نهایخورد و همه ا یداشت حرص م يجد. دمیکش يسوت بلند هی

: و با همون خنده گفتم

آره؟ گهیتو د یکن ینگاه نم ییخدا. يکرد فیو توص االشونیسر قیچقدر دق ـ

: هول شد و گفت هوی

مزخرفاتو دارم؟ نیگمشو آنا من اصال وقت ا ـ

...ـــــــــشیچ. گه بده یمن م کنه به یاالغ خودش نگاه م. کنه یبود که بفهمم چاخان م یگفت نه اما دست پاچه شدنش کاف یکه م درسته

: با ذوق گفتم يتند. اومد ادمی يزیچ هی

.رسم یم المیبرو منم به سر ییپس کنسله خودت تنها. شه که ینم ام؟یب یمن با کتون ؟یکفش چ ـ

: بهم زد و بدجنس گفت ثیلبخند خب هی سایپر

.دارم يفکر هیبرا اونم  ـ

به زور آب دهنم و . با ترس بهش نگاه کردم. نیفکم افتاد زم. جفت بوت بود هیآورد تو دستاش  رونیسرش و ب یاشو کرد تو کمدش و وقت کله

: قورت دادم گفتم

نه؟؟. و بپوشم نیمن ا ستین نیتو که منظورت ا سایپر ـ

: باز گفت شیبا ن بدجنس

.یبپوش دیو با نیچرا اتفاقا هم ـ

 یقوزك پا و جلوش چند تا بند م يتا پنج انگشت باال شیبلند. جفت بوت کوتاه بود هی .تو دستش نگاه کردم يگرد به بوت ها يچشم ها با

... يپاشنه داشت به چه بلند هی. مشکل بزرگ داشت هی یقشنگ بود ول یلیخ. بود ییبنداش طال يجا. داشت پیاز بغلش ز. یقشنگ يخورد برا

 یبا هر قدم فکر م. رفتم تو هوا یم دمیپوش یکفشه رو م نیرسما ا یعنی. یسانت 8-7لژ داشت  هیپنجه هاشم  ریز. شد یم یتسان 20-15 هی

.سالم بمونم ایبرگشتنش با خدا، چون معلوم نبود کله ملق شم  نیبلند کردن پات با خودت بود رو زم. يزار یتو آسمون پا م يکرد

: وحشت گفتم با

.پوشم ین دختر فالنام، من نمزنه که من از او یکفشه از دور داد م نیا سایپر. نـــــــه ـ
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: کرد و گفت یاخم هی

.پولشه 300 کینزد. دشیبرا تولدم برام خر ایپور...  يغلط کرد ـ

 یدادن نم یکفشا رو م نیهم ا یهم مثل خواهرش هم خل و چل بودا به من مجان ایخوب پور. بزرگتر از ما بود یسال 3 هی. داداشش بود ایپور

شد که از همون لحظه من کفش ها رو پام  نیا. کفشا بشه  الیخ ینداد ب تیرضا سایکه افتادم پر یخوردن... هر  کردم به يهر کار. خواستم

.باهاشون راه برم بلکم عادت کنم کمی ات. کردم

اشم  رهیت يهوه اق يموها. بود دهیشل پوش قهی يحلقه ا نیتاپ آست هیبا  یخی نیشلوار ج هی سایپر. میسه ساعت بعد حاضر و آماده بود خالصه

.بود دورش ختهیلخت ر

دو سه بار و به  یمن سال یرفت ول یها م یمهمون نیمعموال از ا سایپر. میدونستم قراره کجا بر یمن که اصال نم. میاز خونه راه افتاد 9:15 ساعت

 نمیهم ياتونستم از دستش در برم، بر یبودم نم اسیامشبم چون خونه پر. نایو کار دارم و ا امی یغر زدن که نم یاونم با کل. رفتم یم سایزور پر

.خوب به همه حرف هاش گوش کردم يمثل بچه ها

.بدم نبود میداد یقر م کممی میرفت یم حاال

.اومد یاصال خوشش نم. شد یخونم حالل م......  دیفهم یاگه بابا م يوا

حاال . کنن یم ییها يچه غلط کار ستیشن معلوم ن یدور هم جمع معده جوون ناباب  هی یبه قول خودش وقت یخوب بود ول یخانوادگ یمهمون

کرد؟ یکنم مگه باور م ینم یو قسم بخور که سر جدم من غلط ایب

اومدم  یدو بارم که م یسال. دمینفهم یو جوون میاز زندگ یچیه. مثبت حرف گوش کن و درسخون گذروندم يمثل دخترا مویکل زندگ.  یخ یب

: بعدا برم به بچه ام بگم نکهیبود و ا يانرژ هیو تخل جانشیه يبرا شتریب ایمهمون نیا

.يبر یکن یتو غلط م. نیخود یب يجا. نیچه جور ایمهمون نیا میدون یما هم م میکرد یآره مادر ما هم جوون ـ

.گه یحرف و م نیبه من ا شهیبابام که هم مثل

بد شد؟ دیبه ما که رس يرو کردکارها  نیهمه ا یبگه پدر من، تو خودت تو جوون ستین یکی

.ستیهاشم خوب ن لمیبده ف طشیگفت مح یم. نمایبرد س یبچه تر بودم ماها رو نم یبابا وقت ادمهی

.گفت بده یم نیواسه هم. زمان شاه بودن ينماهایو س یفارس يها لمیپدر جان در جو همون ف نگو

.فرق کرده یتازه از اون موقع تا حاال کل م؟یماها بر يزار یا نمحاال چر يبرد ضشمیف یخواست بهش بگم تو که رفت یدلم م يآ

.رسه بده، اَخِ یکنن به ما که م یخوان م یکه م يبزرگترها هر کار... نهیهم شهیهم. بماند

.بود دایبلندش پ يکوچه هم درخت ها يتو نیاز هم. بزرگ بود یلیچون درش که خ. کنم یفکر م یعنی. بزرگ ییالیخونه و هیدم  میدیرس

.منم چشمم به در خونه بود. زد یحرف م دیبا حم لیداشت با موبا سایپر

.در و باز کن میدیباشه ما رس: سایپر

.تو میرفت نیما هم خوشحال با ماش. بود، چون درش چهار تاق خود به خود باز شد ایبرق نیانگار از ا. برامون باز شد در

 يسرو صدا هیخونه ام همه روشن بود و  يچراغ ها. بود یدر باغ تا خونه هم چراغون يراه ورود. چقدر درخت داشت. داشت یخدا چه باغ يوا
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داره  نیماش سایچقدر خدا رو شکر کردم که پر يوا. رسه ینم رونیکه هست صدا به ب یباغ نیخوب معلومه با ا. رونیاومد ب یکوچولو از توش م

من که کل راه تا عمارت و داشتم به دارو درخت تو . میایب ادهیهمه راه از در خونه تا عمارت و پ نیا میمجبور بود میاومد یبا آژانس م گهوگرنه ا

.میاز در عمارت وارد شد. کردم یباغشون نگاه م

.تو پهلوم کرد خفه شدم سایکه پر یکه با آرنج دمیکش یسوت هی ناخوداگاه

.ياری یدر نم يباز و منگل يباز دیبد دیآبرو دارم ند نجایمن ا. خفه شو:  سایپر

.یگمشو بابا خودت منگل: من

 یقورباغه دهن گشادا م نیا ادیزده بود که من و  يلبخند گشاد کی. جلومون سبز شد دیدو قدم بر نداشته، حم. و برد تو دیدستم و کش سایپر

.نداخت

.بزنه پسره رو شل و پل کنهکه  یبابا خال يجا. نگاه به دستش کردم هی. دست داد و دستش و آورد سمت من سایپر با

کار  یخوب چ. در واقع نوك انگشتامو با دستش تماس دادم. دیآروم دستمو گذاشتم تو دست حم سایبا چشم غره پر. پهلوم سوراخ شد دوباره

سره که تو پ نیدادم نه ا یشناختم دست م یکه م ییدست دادنمم اصول خودشو داشت با کسا. ها دست بدم بهیبا غر ادی یخوشم نم. کنم

...اَه . نمشیبب یبار تو مهمون هی یسال دیکردم و شا یسالم م هشدانشگاه به زور ب

. بود زایچ نیاتاق که پر مانتو و ا هیتو  میمنگل الل ظاهر شدم، رفت هیحرف زد و من در نقش  سایپر شتریکه ب دیسالم و خوش بش با حم بعد

باشه راه  سایمنم که مثل جوجه دنبال ننه ام که پر. رونیب میاومد کیو ش میبه خودمون کرد نگاه هی نهیآ يو جلو میمانتوهامون و در آورد

.ادمافت

بود،  ادیز غشیو و غیج. بود یختیر نیهم شهیهم. اَه عاطفه خله بود که. کشان اومد سمتمون غیج یکیکه  میبود ومدهین رونیقدم از اتاقه ب دو

.شد یم ادتریهاش ز ين خل بازافتاد یبا محبوبه با هم م یالبته وقت

آوردن که  یهاشون سر حالت م يها و خنگ باز یبا شوخ نیهمچ. یحوصله گ یو ب يکار یب يبا هم دارو بودن واسه ساعت ها ییدو تا یعنی

.از خنده يدیترک یم يآخر کار

 میخودمون و چپوند ییر کنم سه نفره بود، اما ما چهارتافک. میمبل چند نفره نشست هیرو  میرفت ییچهارتا دن،یپر نییبغل و بوس و باال و پا یکل

.روش

هستن؟ ایخوب چه خبر؟ ک: سایپر

: گفت دییپا یکه داشت با چشم همه جا رو م عاطفه

 میمن و محبوبه که دو ساعته رفت. خوبن یلیخ یول مشونیشناس یاومدن که ما نم دایهام جد یلیهمه هستن خ بایخوب جونم برات بگه که تقر ـ

.گهید نیخودت بب. بگم یدختراشونم که چ. دیجد يپسرا نیتو کف ا

کال همه پارچه اش . بود دهیکوتاه دکلته پوش راهنیپ هیدختره بود که  هی. ماهام همه کله ها برگشت اون سمت. ییجا هیچشم اشاره کرد به  با

 یم يپسر هیاون وسط مجلس بود و داشت با . کردم یدختره نگاه م نییداشتم به باال و پا زایمنم مثل ه. بود دایهمه جاشم هو. شد یسانتم نم 20

 نمیهمچ. خوردن یقلوپ ازش م هی دنیرقص یم کمی. بار مصرف گنده بود هی وانیل هیرخ به رخ هم بودن، تو دست هر کدومشونم . دیرقص
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.اومد که من تو کف مونده بودم یدختره برا پسره عشوه م

رفت باال و  یبود که با هر حرکتش لباسش م دهیکوتاه پوش يتاپ دو بند هیدختره . دنیرقص یبودن که داشتن م گهیدختر و پسره د هی بغلشونم

 ادختره پشتش و کرده بود به پسره و ب. شد یم دایرفت باال و همه جات پ یچرخ م هیکوتاه بود که با  يدامنا  نیشد و دامنشم از ا یم داینافش پ

کردم شل شده بودم، چه  یکرد که من که داشتم نگاهش م یکار و م نیا ینیهمچ. چرخوند رو بدن پسره  یخودشو متند آهنگ مثل مار  تمیر

با  یدست هاشم انداخته بود دور کمر دختره و دختره هم که ه. زد فقط یبرسه به اون پسره بدبخت که صورتشم داغ کرده بود و رسما در جا م

.رفت باال ینشست و دوباره م یداد و م یو تاب م چیپ شوآهنگ خود

رواج  نیاشتباه شد مرگ بر غرب با ا یکی نیا دینه ببخش. مرگ بر شاه ن؟یک گهید نایا طونیلعنت خدا بر ش. کجاست نجایا م؟ییما کجا ایخدا

.یناموس یدادن مسائل ب

.کردن یرفتار م یعیبودن و طب دهیهام بودن که مثل آدم لباس پوش یلیخ. نبودن یختیر نیهمه هم ا ییخدا یول

: گفت نایرو به عاطفه ا سایو فکمون افتاد پر میزد دیکه د کمی

دارن بچه ها؟ یچ یدنیحاال امشب نوش نمیبب ـ

: گفت عیسر محبوبه

.اون گوشه سالن دنیهمه رو چ. دلت بخواد یهر چ ـ

 هیمختلف و  يها با شکل ها و رنگ ها شهیز انواع و اقسام شگرد بود که روش پر شده بود ا زیم هی. با دست به گوشه سالن اشاره کرد محبوبه

.گهیمزه د یو خالصه کل ارشوریو خ لیو شکالت و آج پسیو چ اریبار مصرف و ماست و خ هی وانیل یو کل خیظرف بزرگ 

.هم هست یمونیچه بساط پر و پ نیبب. رفت باال ابروهام

: باز گفت شیبا ن سایپر

.گهید میبر نیای؟ ب میخوب چرا ما نشست ـ

: که بلندم کنه که دستمو از تو دستش در آوردم و گفتم دیدستم و کش. بلند شد هیزودتر از بق خودش

.امی یمن نم ـ

: نگاه به من کرد و گفت هی

چرا؟ ـ

: باز کردم و گفتم شموین

نه؟ ایباشه جمعتون کنه  دیبا یکی نیبخور نیخوا یمبعدم شماها همه . ادی یبد مزه هم خوشم نم يزایچ نیو دوست دارم از ا میهنوز زندگ ـ

: با حرص گفت سایپر

؟يخوا ینم يزیباشه پس چ. يتو انقده من و حرص ند يریبم ـ

: باز کردم و گفتم شموین دوباره

.اریبود برام ب يزیچ یاهیانگور س ،یالسیگ ،ییاگه آب آلبالو نیبب ـ
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.هم بود اهیآب انگور س ایمزه اش آب آلبالو  يزد که من هستم، پس حتما برا یداد م جانیشراب قرمز از ا شهیچون ش. دونستم هست یم

.دادم یفحش م سایهم، همه اش داشتم به پر یلب ریز. زدن دیشروع کردم به د زایه نیمنم با چشمم مثل ا. گفت و رفت يباشه ا هی سایپر

بعد من و ورداشته  رنیاز من الگو بگ دیدانشجو با یکل. مملکتم نیرم استاد اس ریمن خ ؟يجاست من و آورد نجامیدختر ا يریبگ گریجز ج يا

.خل و چل و مست يآدم ها نیاونم با ا یآورده پارت

با . خنده بلند شد يصدا. نیبه مالجم از رو مبل پرت شدم زم نیدست سنگ هیبا برخورد  یول. تا چه قد بلند بود میلب ریزمزمه ز يدونم صدا ینم

.من و زده یکدوم االغ نمیو گرفتم به سرمو برگشتم بب اخم دستم

.ستادمیبلند شدم و ا. خندن یو عاطفه و محبوبه دارن م سایپر دمید

: به کمر با اخم گفتم دست

ها کرده؟ یآبک یشوخ نیاز ا ییابویکدوم  ـ

: حق به جانب گفت سایپر

 یگ یم راهیو بد و ب یکن یغرغر م یلب ریز یدلت باز بشه، نشست نجایآوردم امن تو رو ورداشتم  مونیم. بود يهم جد یلیکه نبود خ یشوخ ـ

بهم؟

: حرص رفتم خودم و به زور جا کردم کنارش و گفتم با

.دنیلباس پوش نیچرا همچ نایبابا ا. نیفالن يهمه شون خانم ها نایگه ا یم نهیبب ادیب یکیدلم باز بشه؟  نجایا ـ

؟يکار دار یبه اونا چ. میهست ییاروپا يادیخوان جلب توجه کنن و بگن ما ز یلباسها م نیبا ا هیجور نیمدلشون هم نایبه من و تو چه؟ ا: سایپر

: اخم گفتم با

.کنن یخوب اعصابم و خورد م ـ

: ابروشو داد باال و گفت هی سایپر

.دختر ببند چشمتو يتر زیه زمیه يگنده ها مرد شکم نیکنم؟ تو از ا یرو وجب م نایساعته دارم با چشم ا کیمنم . آره جون تو  ـ

: براش نازك کردم و با عشوه گفتم یپشت چشم هیبه سر و گردنم دادم و  يقر هی

.گهید ننشونیخوان همه بب یم یعنیکردن  یختیر نیخودشون و وا یوقت ؟یچ یعنیوا  ـ

: برگشتم سمتشون و گفتم جانیبا ه بعد

 یب نیو از ا نییپا وفتهیکشه اتش باال که ن یدستش به لباسشِ و م ونیدر م قهیدق کیهر  هیون دختر دکلته اکنم ا یمن دو ساعته دارم نگاه م ـ

کوتاهه هم تو هر بار نشستنش  ینیچ نیدختر دامن چ یکیاون . نه ایبره  ادشیندازه  یرو جا م قهیدق هی نمیشمرم بب یتر بشه دارم م تیثیح

....اَه اَه. دنشونیلباس پوش نیخاك بر سرا با ا. داستیپ شیده و همه زندگ یدامنش و باد م

: محبوبه وسط خنده اش گفت. دنیخند یداشتن م دخترا

 يحاج خانم باز نیاولت نه به ا جانینه به اون ه. کنن یم بتیپشت سر همه غ ننیش یکه م يفضول شد يها یخانم خانباج نیا نیآنا ع يوا ـ

.آخرت
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.دمیخند خودمم

.میاوردیحق عمل و به جا ن مینگ یچیه. واجبه بتیغ گهید نجایخوب ا: من

: کردم و گفتم سایبه پر رو

شربت من کو؟ ـ

به بازوم  يفشار هی سایحرکتم پر نیبا ا. اول بوش کردم اطیاحت ياز دستش گرفتم و برا. تو دستش و باال آورد و گرفت سمتم يوانایاز ل یکی

.داد و هولم داد اون سمت

: تحرص گف با

...خورونم؟ خرچوسونه یبهت م یواشکیکنم  یاغفالت م یکن یبرو بابا فکر م ـ

 هیاومد نشست کنارمون و . دونه فندك بود هیو  گاریبسته س هیتو دستش . بعد برگشت قهیدق هیعاطفه پا شد رفت و . قلوپ از شربتم خوردم هی

 یم دیکش ینم گارویس. گرفتن عاطفه بودم نیکام سنگ نیعاشق ا شهیهم. تو دینفس کش هیو با  ظشیدود غل. در آورد و روشن کرد گاریدونه س

.گرفتن یمثل اون کام نم دنیکش یم گاریساله س 20ساله هم که  40 يمردا. کرد یرو تموم م یبه اون گندگ گاریس قهیسر دو دق. خورد

صدام  کمیپک زد اخم کردم بهش و  هیتا . کردم ساینگاه به پر هی. دونه روشن کردن هی یکیهم  سایمحبوبه و پر. دیدست به دست چرخ گاریس

: و بلند کردم و گفتم

؟یبکن يخوا یم یچه غلط گهیچشمم روشن د. دنتیکش گاریاز س نیاون از مشروب خوردنت ا ؟یکش یتو خجالت نم...  سایپر ـ

منم با . کرد دعواش کنم یفکر نم. ا بهت به من نگاه کردب. راه موند يرفت به لب ببره نصفه  یکه م يگاریس. تو هوا خشک شد سایپر دست

.گره کرده بهش نگاه کردم ياخم و ابروها

.هم به من بده یکیخوب حاال : من

 ومدی یخونش در نم يزد یکارد م یعنی. خنده، به خودش اومد ریزدن ز یمحبوبه و عاطفه پق یوقت یول. گم یم یچ دیکه هنگ بود نفهم سایپر

.بلند قرمز هیپا يمارلبورو. کردم گارهینگاه به س هی. و گرفت سمتم گاریکه خنک شد بسته س کمیمن کرد و  يا مشت حواله بازودو سه ت. ها

.ساینگاهم به پر هیکردم و  گارینگاه به بسته س هی. ارهیکم ب یکیخواست از اون  ینم یچکیه. مد بود يانگار. دستشون بود نایدخترا از ا همه

: براش نازك کردم و گفتمپشت چشم  هی

.ها یاز اون اس. اریبرام ب یخانم کیبار يالغرا گاریدونه از اون س هیگنده کلفت برو  گارِیس نیا يکشم به جا یهرکوال نم نیبرو بابا من از ا ـ

.خورد یهم داشت حرص م سایپر دن،یمحبوبه و عاطفه خند دوباره

.اسمش اسه است. بکش یاب ایجان من ب ه؟یچ یاس. رش بدهبعد سفا ریبگ ادی نارویتو اول اسم ا: سایپر

.اریاز اونا برام ب یکی ،یقنبر هر چ ای هیخوب حاال اس: من

: با حرص گفت سایپر

ه؟یچ دنتیکش گاریس يخور یدونم تو که مشروب نم یمن نم ـ

: باال انداختم و گفتم يا شونه
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منم . شه یهم م جهیباعث سرگ یچیده ه یهم که نم یحس خوب چیه. کنه یم جیگخورم چون نجسه آدم و  یداره؟ مشروب نم یچه ربط ـ

.دم خودم دورش بگردم یم حیدورم بگرده ترج ایدن ادی یخوشم نم

.شده از حرص بهم نگاه کرد زیر يبا چشم ها سایپر

: و باز کردم و شونه هامو انداختم باال و گفتم شمین

.گهیخوب؟ نجسه د هیچ ـ

پام و رو پام انداختم و . من موندم تک و تنها. صداشون کرد و رفتن یکیعاطفه و محبوبه هم . ارهیب گاریبلند شد رفت که برام س با حرص سایپر

.کردم یم دیکل یکیخوردم و رو  یقلوپ م هی. به دست، زوم دور و برم شدم وانیل

دست هاشم مدل . داد یحس و با آهنگ تتلو تند تند خودشو تکون مو رفته بود تو  یغیموهاشو کرده بود جوجه ت. ساله 26 -25پسره  هی اول

.کرد یداد و با احساس آهنگ و هم زمزمه م یرپ خونا حرکت م نیا

.نگاه کردم دیرقص یکه باهاش م يدختر به

.بود دایپ سایگ نیا نیپوست سرش از ب. سرش بسته بود يکش باال هیکرده بود و با  ییقایآفر سیروشن که همه رو گ يقهوه ا يموها

که  نمیدو تا برداشتم سرمو چرخوندم بب نیچشم از ا. از چندش کرد يلرز هیتنم . اَه نم،یرو بب یشد پوست سر کس یچقده من چندشم م يوا

تم رو گفتم و دستمو گذاش یه هیاز ترس خوردم و  یتکون هی. سکته کردم دنشیلحظه از د هی. کنارم نشسته يدختر هی دمیکجاست که د سایپر

.قلبم

: سمتم و دستشو گذاشت رو بازومو گفت دیخودشو کش کمی. هول شد هویحرکت من  نیکرد با ا یکه لبخند به لب نگاهم م دختره

.نگفتم یچیه يتو فکر دمید دیببخش يترسوندمت؟ وا زم؟یعز یخوب ـ

.من که مردم از ترس. کردن سخته انقده اعالم وجود یعنی. يریبم يا. حالم بهتر شد کمیو  دمیکش قیتا نفس عم چند

.برگشتم سمتش. لبخند زدم بهش هیاجبار  يزور و از رو به

.دمیلحظه ترس هینه من خوبم  -

.خوشبختم. من سارام يایدر ب ییاز تنها شتیپ امیگفتم ب یتنها نشست دمید. دیبازم ببخش: لبخند زد و گفت هیدوباره  دختره

.بخند زدم و بهش دست دادممنم دوباره ل. و آورد سمتم دستش

.منم آنام: من

.مهم نبود ادیتعجب کردم اما خوب ز. ول نکرد دستمو

. خورد یتکون قشنگ م هیتو صورتش و  ختیر یبا هر حرکت سرش موهاش م. چونه اش ریصاف کوتاه تا ز یشراب يبود با موها يدختر هی

هم قشنگ  یلیخ میتو چشم بود و از حق نگذر یلیلب درشت که خ هیسب با متنا ینیب. شده بود شیهم قشنگ آرا یلیدرشت که خ يچشم ها

باز شد تازه به خودم اومدم و  يلب هاش به لبخند یوقت. شده بودم که اصال حواسم نبود که زوم کردم رو لباش لشیحلت هیاونقدر محو تجز. بود

.چشم ازش برداشتم

.به بازوم دیکه رو دستم بود بلند کرد و کش یدست دیکه خند یوقت. شته بود رو پاشدستهاش گرفته بود و دست هاشم گذا نیدستم و ب سارا
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: و گفت دیخند

.میبرقص میبر يخوا یم. یکن ینگاه م هیبه بق يدار دمید. یتو چقدر جالب يوا ـ

: لبخند زدم و گفتم هی

.ادی یآهنگ عجق وجقا قرم نم نینه خوبه فعال با ا ـ

: به بازومو گفت دیو دوباره دستشو کش دیخند کمی. دیشد عقب و بلند بلند خند ختهیم ربرد عقب و موهاش ه سرشو

نان؟یخدا چه بامزه آهنگ عجق وجق منظورت رپ و ا يوا ـ

.آره یعنیسر اشاره کردم که  با

.ستمیکنن هم بلد ن یم نایکه ا ییمدل رقصا نیبعدم از ا: من

 یجفتک م شتریمن ب. دنیرقص یم يقر یلیخ. اومدن یهمه عشوه م يبرا یول دنیرقص یبا هم م کهنیدو تا دختر اشاره کردم که با وجود ا به

.پروندم تو رقص

.کرد يدسته از موهامو گرفت تو دستشو باهاشون باز هیو دستشو گذاشت رو شونه امو  دیدوباره خند سارا

.نگاهش به موهام بود. کرد یمانگشت شصت اون دستش که رو پاش بود دستمو که تو دستش بود و ناز  با

.قشنگه یلیخ. یبراق یمشک يچه موها: سارا

: با ذوق گفتم. باز شد شمیکردم و ن یذوق هی

.یمرس ـ

: و گفت دیبه صورتم کش یدست هیول کرد و  موهامو

.يناز و بامزه ا یلیخودتم خ ـ

.خواستم بپرم ماچش کنم یم. ادی یمکنه خوشم  فیکه ازم تعر یکال من از هر کس. ذوق کردم يذوق کردم آ يآ

سه متر  دمیبرگشتم د. که صدام کرد دمیرو شن سایپر ياومدم دهن باز کنم ازش تشکر کنم که صدا. سارا به خنده ام نگاه کرد. دمیذوق خند با

.ایگه ب یو با اشاره بهم م ستادهیاون سمت تر ا

: شدم گفتم یم برگشتم سمت سارا و همون جور که بلند. سر گفتم باشه با

.ششیکنه برم پ یبا اجازه من دوستم صدام م ـ

 هی. یچه دختر خوب و با محبت يناز. شم یچقده از من خوشش اومده که ناراحته دارم ازش جدا م نیجونم بب يا. نگاه ناراحت بهم کرد هی سارا

.سایلبخند بهش زدم و از جام پاشدم و با ذوق رفتم سمت پر

: گفتم جانیه با هبودم ک شیدو قدم تو

...که  هیدختره ناز هی ؟يدیسارا رو د سایپر يوا ـ

: وسط حرفمو گفت دیپر سایپر

کرد؟ یکار م یتو چ شیدختره پ نیا ـ
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 یبا اون کفشا به زور راه م. میچشم سارا دور بش يسمت تا از جلو هیو برد  دیدستمو کش عیسر سایپر. حرفم نصفه موند. تعجب نگاش کردم با

.مرفت

: که سارا بود کرد و بعد با اخم برگشت سمتم و گفت یینگاه به پشتم و جا هیو  ستادیا يگوشه ا هی

گفت بهت؟ یم یچ ـ

: تعجب گفتم با

.امیدر ب ییتا از تنها شمیتنهام اومد پ دید یچیسارا؟ ه ؟یک ـ

:با ذوق گفتم هوی

.گفت من بامزه و خوشگلم یم یخوشش اومده ، هاز من  یلیفکر کنم خ. کرد فیچقدر ازم تعر یدون ینم يوا ـ

: با حرص گفت سایپر

چشمش و  یلیخ. خوشش اومده یازت حساب دمیخودم فهم ؟يریگ یو قلوه م يد یبا دختره دل م ینشست وانهید. کرده میتو چه ذوق يریبم ـ

.يگرفته بود

چشمش و گرفته بودم؟ یچ یعنی. کردم تعجب

: د تو سرمو گفتمحکم ز یکی. نگاهش کردم جیگ

؟يدیخنگ خدا نفهم ـ

: نگاه کردم و گفتم جیگ دوباره

دم؟یو نفهم یچ ـ

: کرد و گفت یبا حرص پوف سایپر

.دختره از اوناست نیا. االغ جون ـ

.کنه با ابرو باال انداختن نشونشون بده یم یداره سع سایکه پر نیاونا ک دمیفهم ینم. کرد یابرو اشاره به اونا م با

: خودش ابروهامو باال انداختم و گفتم مثل

از کدوما؟؟ ـ

: و گفت شیشونیزد به پ یکیحرص  با

با . به بازوت دیکش یدست م. کرد یدستت و ناز م یه يدیند. ادی یاز دخترا خوشش م. رهیگ یاز اوناست که چشمش دخترا رو م نیبابا ا ـ

کرد؟ یم فیکرد و ازت تعر یم يموهات باز

:با دهن باز و بهت زده گفتم. رسما هنگ کرده بودم. کردم یسارا فکر م يشتم به کارهادهن باز دا با

.چارهیخوشحال شد ب. دیکنم خند یمن به لب هاش نگاه م دید یخود نبود وقت یپس ب... نــــــــــــه  ـ

: ازم گرفت و گفت یشگونین هیبا حرص  سایپر

. يای یاز االن هر جا من رفتم دنبالم م. رمتونم تنهات بزا ینم قهیدق هیتو که  يریبم ـ
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.دیکش یواقع يو گرفت و من و دنبال خودش به معنا دستم

. سمتشون میرفت. میکرد داشونیپ گهید يمبل گنده  هیاون سمت سالن رو  یهمه دختر و پسر و شلوغ نیا نیو ب میگشت نایچشم دنبال عاطفه ا با

.گرفتم اهیخودش مشروب و من برا خودم آب انگور س يبرا سایجادو و پر زیسراغ اون م میوسط راه رفت

.خنده ریدو تا نفله زدن ز نیا نایبه عاطفه ا دمیرس تا

زد؟ یسارا داشت مخت و م: عاطفه

.وسط بپره ماچت کنه نیکرد کم مونده بود هم یخوبم داشت روت کار م: محبوبه

: گفتمخوردم و  یتکون چندش هی. حرکت چندشم شد نیتصور ا با

ن؟یکرد ینگاه م نیداشت. دیحالم و بهم زد دیاَه خفه ش ـ

.باحال بود یلیآره خ: عاطفه

: حرص گفتم با

جلو؟ نیومدیباحال بود؟ چرا ن دیگ یمن رفت شما م يآبرو. کوفت و با حال بود ـ

.میداد یبود صحنه رو از دست م فیح: محبوبه

به . از تو پاکت در آوردم و با فندك روشنش کردم یکیو  رونیب دمیکش سایپر يرو از دستا اسه گارهیچشم غره بهشون رفتم و با حرص س هی

 نیهم از انجام ا یهدف چیه. بود دنیکش گاریس نیمنم همه خالفم هم. کرد ینداشت به زور دود م یچیبود ه ژنیاکس گارهیس نیقول بچه ها ا

. باشم زهیسن انقده پاستور نیاومد تا ا یخوشم نم یعنی. دمیکش یکنم م یهم م یغلط هیسال سن  25بگم من با  نکهیا يفقط برا. مکار نداشت

.گهیته خالفم بود د نیا

 هیجلو و تک دمیخودمو کش کمیرو هم گذاشتم و  يآرنجام و به صورت ضربدر. پک محکم زدم و پامو انداختم رو پام هی گارمیحرص به س با

.رونیو با حرص فوت کردم ب گاریس ظیدود غل. آب انگور بود وانیدستم ل هیتو و  گاریدستم س هیتو . دادم به زانوهام

.بهتر شد دمیکم کم دود پراکنده شد و د. گرفته بود نگاه کردم دموید يکه جلو گاریبا اخم به دود س. به رو به رو بود چشمم

نفسم گرفت و دود رفت تو حلقم و به  هویچشمهام گرد شد و  روبه روم دنیاومدم بدم تو که با د. زدم گاریبه س گهیپک د هیبا حرص  دوباره

من  ياما چشم ها. دهنم بود و از زور سرفه اشک تو چشمهام جمع شده بود يدستم جلو. رونیزد ب یبا هر سرفه من دود از دهنم م. سرفه افتادم

.شد شتریسرفه ام ب ستادیام اومد کنارش ا گهید یکیکه  یوقت .داد یدست م هیبود و داشت با بق دهیکه انگار تازه رس یبه آدم. هنوز به جلو بود

 نییسرم و پا. رو کمرم باالخره نفسم جا اومد سایدست پر نیسرفه کردن و تحمل ضربات سنگ قهیبعد دو دق. شد یبازتر نم نیهام از ا چشم

. بهتره که برم وفتادهیدوتا چشمشون به من ن نیتا ا. نشنمتوجه من  دنیخند یکه رو به روم بودن و االن داشتن م يگرفته بودم که اون دو نفر

.شدم که بلند شم زیخ میبا سر خم شده تو جام ن. ننیمونه اگه من و بب یشرف مرف نم. نکنم يادیز يغلطا نیاز ا گهید اشم،من ب

: دستمو گرفت و با هول گفت عیسر سایپر

ست؟یشد آنا ؟ حالت خوب ن یچ ـ

.شیخود یبا اون اصرار کردن ب نهیا ریقصهمه اش ت. کردم  نگاهش
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: به هم فشرده گفتم يدندونا با

.شهیقاراشم یاوضاع قاط. برم دیمن با. امی یمن گفتم نم یه سایپر يریبم ـ

: با تعجب گفت سایپر

ه؟یچ یچ یچ یعنی ـ

.مبدبخت شد يوا. سمتم دیاز اون دوتا چرخ یکیهمون لحظه چشم . نگاه به رو به روم کردم هی

: و گفت دینفله دستمو کش يسایپر نیبزنم برم از اون پشت مشتا که دوباره ا میج یواشکیبرگشتم که  عیسر

آخه؟ ير یکجا م ـ

.التماس افتاده بودم به

...برم تا سه  دیگم باشه؟ االن با یبعدا بهت م. سر جدت ولم کن بزار برم سایپر: من

.داریمشتاق د. مهندس مفخم کمیسالم عل -

...صدا  دنیبا شن. خودم و خم کرده بودم و آماده فرار. به صدا بود پشتم

لبخند  هیبود و با  ستادهیکه جلوم ا یبه کس. آروم برگشتم. حال شد یصورتم ب. کمرم صاف شد. نییشونه هام افتاد پا. نداشت دهیفرار فا گهید

.آب از سرم گذشته بود. ردم خونسرد باشمک یسع. بهم چشم دوخته بود نگاه کردم ینگاه عصبان هیو  يریمچ گ

.ماهان ... سالم  -

هنوز . و خاموش کنم گاریرفته بود س ادمیمن که  رمیبم يا. چشمش از رو صورتم سر خورد و اومد رو دستم. کرد یبهم نگاه م نهیبه س دست

.رونیداد ب یدود کش دود م نهوینه ها االن عک دیدود تول يجور نیعمرا ا شیبکش یخواست یالمصب اگه م. کرد یروشن تو دستم دود م

 يچشم ها يو جلو دیدو قدم اومد سمتم و دستم و کش یو عصبان ستادیصاف ا. ماهان جمع شد، اخماش رفت تو هم صورتش سرخ شد صورت

 دهیکه نصفش به خاطر کش شربت وانیدستم و ل هیتو  گاریهنوزم س. باز عاطفه و محبوبه من و دنبال خودش کشوند يو دهنا سایبهت زده پر

.ام بود گهیدست د تو نیبود زم ختهیشدن ر

.خودمو به خودت سپردم. بگذرون ریامشب و به خ نجا،یا امیکنم ب ینم ایناموس یب نیاز ا گهیخوردم د زیچ. غلط کردم ایخدا

تند من و دنبال خودش تو اون خونه  يقدم ها ماهان همون جور که با. دیرس یبه ذهنم نم یچیبگم که آرومش کنم اما ه يزیچ هیخواستم  یم

: کشوند با حرص گفت یدرندشت م

 یک ش؟یکه تو دستات گرفت هیچ یکوفت گاریس نیاومدنت به کنار ا یمهمون. کرده تیترب يچه دختر. چشم عمو مسعود روشن. چشمم روشن ـ

.يکوفت کرد میزیچ هیحتما  ؟یغلطا بکن نیاز ا یتون یبهت گفته م

.کنم یم بیتکذ دایرو شد یکی نیا. کوفت کردم يزیچ یمن ک. میبهتون نداشت. همه حرفات درست گهید نه

: زور دهن باز کردم و گفتم به

.نخوردم يزیماهان من چ ـ

.توش نبود یبود و کس یراهرو که خال هی يتو دیچیپ
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دست هاشو . وانیاز ل رونیب ختیاز آب انگور ر گهید کمی. واریو محکم کوبوندم به د دیحرکت دستمو کش هیحرف من با حرص تو  نیا با

.صورتم يجلو ادیخم شد تا صورتش ب کمی. قدش بلند بود. گذاشت دو طرف صورتم

: بهم فشرده اش گفت يدندونا نیب از

؟ينخورد يزیچ یگ یبازم م. و نوشتون تو دستته شیع وانیهان ؟؟ هنوز ل ينخورد يزیکه چ ـ

: م و گفتمتو چشمهاش نگاه کرد صاف

؟یکن یحرفمو باور نم. گم نخوردم یم... ماهان  ـ

وقت به حرفم شک  چیکردم، ماهان ه یدور که تازه االن دور بودنشون و حس م ياون وقت ها، اون سال ها. به چشمهام نگاه کرد قیدق یعصب

که  نانیجور اطم هی. االنم برام مهم بود که حرفمو باور کنه. بزنم و اون بهم اعتماد نکنه که باورم نکنه یشد که من حرف یوقت نم چیه. کرد ینم

... مییکه ما همون آدم ها. سال قبل بود 5که  هیو اعتمادمون همون یرابطه دوست م،یماهان همون ماهانه، که عوض نشده، ما عوض نشد نیا

تو . تو چشم هام زل زد. نج انگشت با صورتم فاصله داشتبود، اما صورتش فقط پ نمونیب لیدستش حا نکهیبا ا. کم بود یلیامون از هم خ فاصله

...کم  یلیاونم تو فاصله خ میبعد چند لحظه که چشم تو چشم به هم زل زد. عمق چشم هام کنکاش کرد

.ر اومدد یاز سرخ کمیبازتر شد و رنگ صورتش  کمیفقط  کم،یاخماش . آروم تر شد کمی. نییسرشو انداخت پا. هاشو از نگاهم جدا کرد چشم

: گفت آروم

.کنم یباور م ـ

آروم دستمو باال . افتادش نییبه نگاه پا. هنوز چشمم بهش بود. بود یلبم کاف يلبخند رو هینشوندن  يکلمه برا کی نیهم. بود یکاف نیهم

.شینیب يو گرفتم جلو وانیل. آوردم

.ستین یمطمئن شو که نجست. بوش کن: من

: با تعجب گفت. هام نگاه کرد و بلند کرد و متعجب تو چشم سرش

.کنم یآنا باور م ـ

.لبخند قشنگ به خاطر اعتمادش، به خاطر ماهان بودنش، به خاطر عوض نشدنش و بهش زدم هی

.یخوام که مطمئن تر ش یبوش کن ماهان من م: من

... ازین: ماهان

...ماهان : من

: بهم زد و گفتلبخند  هی. دینفس کش هی. تر کرد کینزد کمیو  شینیب آروم

ه؟یچ نیا ـ

: باز کردمو گفتم شموین

.اهیآب انگور س ـ

.دیخند بلند
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؟ياری یتوهم م هیبرا بق يپس دار: ماهان

: انداختم باال و گفتم يا شونه

.که بخوان بو کنن تا مطمئن بشن ستنیهمه که مثل تو فضول ن گهید گهید ـ

: گفت معترض

...خواستم بوش کنم تو  یمن نم ـ

.بود یدوباره عصبان. اخم کرد هوی

دونه؟ یبابات م ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا: ماهان

.ننه نکنه بره به آقاجون بگه يوا. دمیترس دوباره

.برمت خونه یم ،یکن یجمع م لتویوسا ير یاالن م نیدونن نه؟ هم ینم نایبابات ا: ماهان

عقب گرد کرد و  دینکش هیکه به ثان رونیب میقدم از تو راهرو اومد هی. دنبال خودشو من و کشوند  دیدوباره دستمو کش یو گفت و عصبان نیا

.دست منم که متعلق به خودشه قابلشو نداره دنبال خودش کشوند و منم شوت شدم سمتش

رن پشت  یم ننیب یوژه رو مس سایپل ایافتادم که دزدا  ایسیپل لمیف نیا ادی. واریبه د دیو خودشم بغل من چسب واریمن و چسبوند به د دوباره

.کرد یتو سالن و نگاه م واریاز بغل د یواشکی. بود یهمون شکل قایماهانم دق. کشن یسرك م یواشکیشن و بعدم  یم میقا وارید

تا کرده  اشمنیآست. رهیت يبلوز مردونه خاکستر هیبود با  دهیپوش یمشک نیشلوار ج هی. نگاه به لباساش کردم هیاز فرصت استفاده کردم و  منم

.حرف نداشت گهیو ساخته بود د کلشیاومد، االنم که ه یخوشم م پشیاز ت شهیهم. آرنج کیبود تا نزد

از ترس سرمو کج کردم به بغل و چشم هام . و دستاشو دوباره گذاشت دو طرف سرم ستادیحرکت اومد جلوم ا هیخورد و با  یتکون هیماهان  هوی

.و بستم

...آنا  -

کنه؟؟ یگه آنا؟؟ چرا با ناز صدام م ینه؟؟ ماهانه که مماها نیا وا

.گرد شده نگاش کردم يتعجب چشم هام و باز و با چشم ها با

: کرد و مظلوم و آروم گفت زیهاشو ر چشم

م؟؟یهم و داشت يگذشت؟؟ چقدر هوا یچقدر بهمون خوش م م؟؟یهم بود هیاون وقت ها چقدر پا ادتهی... آنا  ـ

.دیخر یم یجبران برام خوراک ياونم برا. کردم یکرد منم جمعش م یم ياون وقت ها ماهان خرابکار ادمهیکه  ییجا تا. تو فکر رفتم

: نگاش کردم و گفتم مشکوك

منظور ؟؟ ـ

: کرد و مظلوم گفت زیچشم هاشو ر ماهان

.کمکم کن ـ

.زده يگند هی یعنیگفت کمکم کن  یم يجور نیهر وقت ماهان ا. ستادمیصاف ا. کردم تعجب
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: گفتم مشکوك

باز؟ يکار کرد یچ ـ

: لبخند دندون نما زد و گفت هی

.یچیجان خودم ه ـ

: گفت دیباال رفته من و د يابروها یوقت

 میدیرقص یم میداشت مایکرد یهم نم يخوب کار... شد  زیچ. رفته بودم با دوست دخترم یمهمون هی... زهیچ یدون یکه نه م یچیه یچیه یعنی ـ

.و از اون موقع تا حاال به خون من تشنه است دیبود و ماهارو د ینگو داداششم تو اون مهمون ...

ن؟یدیرقص یمثل اونا م نمیببب: من

. و تو حلق هم بودن دنیرقص یآروم آهنگ داشتن تانگو م تمیدختر و پسر که با ر هیبه  دیرس. رد نگاهم و گرفت. وسط سالن اشاره کردم به

شد حدس زد که در حال انجام حرکات عشقوالنه  یم یول نیتینبود که چه وضع دایپ قایچون نور سالن و کم کرده بودن دق. همکله ها هم جفت 

.بودن

.سرش و به نشونه آره تکون داد. باز شد ششیبه اون دختر و پسر نگاه کرد و ن ماهان

پسره بزغاله رفته عشق و حالش و . ستادمیا نهیکنم براش؟ دست به س یخواد چه غلط یپسره رفته گند باال آورده حاال از من م. و آره کوفت

.میکرد ینم يکار چیگه ه یکرده حاال م

کار کنم؟ یمن چ: گفتم

: زده گفت ذوق

.بزنم میج يجور هیبرو سر پسره رو گرم کن من  ـ

.رتیغ یب نهیبوز. حواسش پرت شه که پسره ایب يبرو باهاش الس بزن و عشوه شتر یعنیشعور منظورش از سرش و گرم کن،  یب

: اخم گفتم با

اد؟ی یمن م رهیگ یچ ـ

: ذوق گفت با

.کنم یشام مهمونت م ـ

 یشام م میگرفت بزرگتر که شد یم یخوراک میبچه بود. خرم کنه یفکر کرده هنوز بچه ام که با خوراک. حرصم گرفت يحرصم گرفت، آ يآ

.نداشت دهیفا گهیداد بهم اما االن د

: حرص گفتم با

.الغر شم که بعد برم شام بلومبونم دمینکش یهمه گرسنگ نیا. خورم ینم نایمن شام و ا ؟يباج بد يخوا یبه بچه م ـ

: عاجزانه گفت ماهان

.آنا گهیکمکم کن د. کنم یبرات م يکه بخوا يهر کار. دم یبهت م يتو بخوا یهرچ ـ
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: فکر کردم و گفتم کمی

.بودم نجایفهمه من امشب ا ینم یکس. یگ ینم يزیبه بابا هم چ. يبر یمنم با خودت م یمهمون يبر یبار خواستباشه از االن تا چهار  ـ

: با حرص گفت ماهان

؟يندار يا گهید شیفرما ـ

.بکشم گاریتونم س یهم م یآهان، تو مهمون...  نمیبزار بب... ام : من

: گفت یبا حرص و عصب ماهان

.روتو کم کن بچه پررو ـ

: تفاوت گفتم یامو انداختم باال و ب شونه

.یخود دان. من شرطامو گفتم يدوست دار یباشه هر چ ـ

نگام  کمیماهان . بود ستادهیا يکنار در ورود قایدق. شد یپسره رد م نیا ياز جلو دیرفتن از تو ساختمون با رونیب يبرا. بود قبول کنه مجبور

: رص گفتبراش نمونده با ح يا گهیراه د دید. کرد

.باشه قبول. رسه ینوبت منم م ـ

.باال و دستمو گرفتم جلو دمیپر خوشحال

.يپس قول داد: من

.نداره یبابا ماهان از خودمونه دست دادن مشکل. منم به دستم نگاه کردم. نگاه به دستم کرد هی

.دستشو آورد جلو و بهم دست داد ماهانم

.بزن مید جکه مناسب ش تیموقع. جا نیتو بمون هم: من

.برگشتم بهش نگاه کردم. از کنارش رد بشم که بازومو گرفت و نگهم داشت اومدم

: چشم هام نگاه کرد و گفت تو

 نیا الیخ یب رونیب يایبعد من ن قهیدق 10اگه تا . برسونمت خونه دیمن با. رونیب يای یم یکن یجمع م لتویبعد من تو هم وسا یول ،ير یآنا م ـ

.یبمون نجایزارم تو تنها ا یمن نم. تو دنبالت امی یشم و م یم نیخون يدعوا هیپسره و 

منم لباسم و درست کردم . بازوم و ول کرد. گفتم يبا سر باشه ا. دنبالم ادیمطمئن بودم اونقدر کله خراب هست که ب. گفت یرو م نایا يجد کامال

.و رفتم جلو دمیبه موهام کش یدست هیو 

.دید یشد و م یکه رد م یبه در داشت و هر کس یکامل دید یول دهینه اونقدر چسب یعنین بود، به در سال دهیچسب پسره

ژل  يدوزار يموها نیدونم ا یمن نم. ژل زده بود یسانت هیموهاشم . گنده داشت يگرز يکه بازوها نایاز ا یکلیپسر بود با قد متوسط و ه هی

باعث  کلشیه دنیهمون د. دمیترس یبود بس که اضطراب داشتم و م یدونم اصال چه شکل ینم. داشت يصورت مردونه ا هی. هیچ گهیزدنشون د

.شده بود رید گهیاما د وفتمیشده بود به غلط کردن ب

بودم اونوقت  یو چاق قبل) fat( لحظه آرزو کردم همون فت هی. دمیچقده من از اون قد و قوارش ترس يوا. بود رانیمردان ا نیتریشکل قو پسره
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... یکردم ول یم يشتریب تیامن احساس

.يهم که خورد يزهر مار يریاَه بم. بود وانیل هیتو دستش . لبخند بزنم هیکردم به زورم که شده  یسع. جلوش رفتم

دم گوش دوستش  يزیچ هیدارم  یرم سمتش و چشم ازش بر نم یچشمش که به من افتاد که دارم با لبخند م. بود ستادهیبا دوستش ا پسره

.گهیسمت د هیلبخند رفت  هیبه من کرد و با  ینگاه هیو دوستشم گفت 

.خودمو به خودت سپردم ایخدا ؟يچرا پسره رو دك کرد يریبم يا

آهان تو راه  م؟؟یکار کن یگفت چ یم. امیعشوه ب دیبا سایآهان مثل پر ام؟؟یعشوه ب يحاال چه جور. امیعشوه ب دیکار کنم؟ آهان با یاالن چ دیبا

.میبا ناز راه بر دیرفتن با

ه؟یناز راه رفتن چه مدل حاال

.وفتهیذاشتن که باسنشون به قر ب یم یمدال پاهاشون و چپ و راست. فشن افتادم يبرنامه ها نیا ادی

 یم ریشد؟ پاهام گ یراه برم اما مگه م يکردم ضربدر یم یمدل سع نیچپمم هم يچپم بعدش پا يگذاشتم اون سمت پا يراستمو ضربدر يپا

.من شده بود يپسره هم زوم پاها. کرد تو هم

شباهت  یدست هام که ب عیکه به زور تکون دادن سر نییپا امیبود با مغز ب کیکردن و نزد ریپام که تو هم گ یکیگذاشتم اون سمت اون  پامو

.دیخند یداشت م. نگاه کردم هیبه پسر غول عیسر. نبود تونستم تعادلم و حفظ کنم يبه شنا کردن قورباغه ا

.ارمیسرت در ن شویماهان نامردم اگه تالف يریبم

...خدا  يوا. غوله نیدوباره برم سمت ا دیحاال با. خوبه. حفظ کنم ژمویکردم پرست یو سع ستادمیزور صاف ا به

و؟چپم  يبلند کنم بعد پا دیراستم و با يپا. رفتم یراه م ياومد قبال چه جور ینم ادمیخواستم حرکت کنما اما  یم

.رفته بود ادمیکش راه رفتن خودمم  شیپ یراه رفتن فشن. شده بودم وفتنیخوان راه ب یکه تازه م ییمثل بچه ها. رفتم جلو یتات یزور تات به

.دمیکه من پوش يا... يکف شها نیو ا یفراموش نیمخصوصا با ا هیخدا جون راه رفتن چه کار سخت يوا

.تادمسیرفتم جلوش ا. بهش دمیرو شکر رس خدا

.رو که بلدم بزنم يلبخند نیکردم قشنگتر یسع. و کم گذاشته بودم نمونیرو عمد فاصله ب از

.بکنم یسالم هی امیگفتم ب. دمتونیمن از دور د. سالم: من

م؟یبود ناش دایپ یعنیخدا  يوا. ابروش رفت باال هی پسره

: کرد و گفت يخنده ا هی پسره

.تییخوشبختم از آشنا رمی؟ من امحال شما ؟یسالم خانم کوچولو خوب ـ

کم کم سه تا آدم قد من . غوله است من در برابرش همون خانم کوچولو بودم نیحق با ا. نه توروخدا يوا. و آورد جلو که بهم دست بده دستش

.بشن بس که پت و پهن بود میتونستن قا یپشتت م

کنم؟ یخودمو معرف دیخوب االن با. نکنه دستم و بشکونه. ترسم از دستش یخدا م يوا

.گهیلبخند د هی
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..من آ . منم خوشبختم: من

...اسم خودمو بگم دینبا

...اقدسم  ـ

: متعجب و شوکه گفت. گرد شد ریام يچشم ها هوی

!ها ؟ ـ

.کنم ستشیاومدم راست و ر عیسر. اقدس بود دیکه به ذهنم رس یاسم نیاول. خدا گند زدم يوا

...ا ... نه من ا : من

ماهانه؟ نیخدا جون ا يوا. اسم از الف بده خوب هی. گهیاسم بده د هی ایخدا

اومد سمت  یداشت از پشتم م کیچشمم به ماهان افتاد که ش هوی. ادیب ادمی یآدم ها اسم دنیبا د دیاسم سرمو چرخوندم تا شا داکردنیپ يبرا

.خوره یو م نهیب یاالن غوله ماهان و م يهـــــــــه وا. نه چله امپسره فکر نک نیا. واسه اسمه دمیدرچه چرخ 360 هیمن فکر کنم  يوا. در

 يبرا. لبخند زدم هی. سمت راست و اونم مجبور شد همراه من بچرخه دمیچرخ کمیو دستم و گذاشتم تو دستش و  ریبرگشتم سمت ام عیسر

 ينوزاد رو بازو هیدست من مثل دست . ده است بازوهاشچه گن نیخدا ا يوا. دستمم گذاشتم رو بازوش هی. و کور کنم ریام دیکامل د نکهیا

.باباشه

: گفتم يکم کردن سه کار يبرا عیسر

.دامیمنم آ ـ

.ما کیبود نزد دهیحواسم به ماهان بود رس یچشم ریز. رونینفسم و فوت کردم ب. ياسم بهم داد هیشکرت  ایخدا

صافمو  يدسته از موها هیکردم و  يور هیبدنم و کج کردم و سرم و  کمی. د دستموکر یمگه ول م. رونیب دمیکش ریو به زور از تو دست ام دستم

.امیخواستم عشوه ب یمثال م. دور انگشتم چوندمیگرفتم و پ

که  ریام یوقت یاومد؛ ول یعشوه م یختیر نیدختره هم یخارج يها لمیعشوه اومدن چون تو همه ف یعنیحرکت  نیکردم ا یخنگ فکر م من

.نیو انداخت رو زم یخال وانیو بعدم ل دیو سر کش وانشینفس ل هیموهام و انگشتم بود،  يو بازچشمش به من 

.نیرو زم زهیر یآشغال م ادی یخونه مردم م تیترب یب اَه

پسره  نیاخدا  يوا. بلکه چراغ سبز نشون دادنه. ستیحرکت عشوه اومدن ن نیکه ا دمیفهم. رفتم تو شکمش بایقدم اومد سمتم و من تقر هی با

.اَه اَه حالم بهم خورد. ده یکه دهنت م یالکل يبو گندو با اون بو یابونیچرا خودش و به من چسبونده؟ اَه برو گمشو اون طرف غول ب

 الیخ یتونستم ب یخوب خدا رو شکر االن م. رونیرفت ب ياز در ورود تیماهان با موفق دمیگنده اش انداختم و د کلینگاه به زور، از پشت ه هی

.پسره بشم نیا

: زدم و گفتم يلبخند هی

.من برم گهید. باهات خوشبخت شدم ییاز آشنا یلیخوب، من خ ـ

.بهم و کمرم و گرفت دیخودم و بکشم کنار که چسب اومدم
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ر فشار کمرم داشت از زو. داد یم يبد ينفس هاش بو. گه؟ چشم هاش قرمز بود یم یچ گهید نیخدا ا يوا. ترس و تعجب نگاش کردم با

.شد یدستش له م

: گفت یلحن چندش هی با

.کردم داتیمن تازه پ. یکجا خانم کوچولو حاال هست ـ

.کنه یول نم ارهیسر من ن ییبال هیپسره تا  نیا. است دهیخدا حسابم رس يوا

: لبخند گفتم هیبا  نیبرا هم. باهاش حرف بزنم و خرش کنم یبا خوب خواستم

.ارمیمشروب ب وانیرم دو تا ل یم. مجا نیرم که هم ینم ییجا ـ

: و گفت کتریسرشو آورد نزد. باز شد ششین

...مشروب نخورده هم مست چشاتم  ـ

...اَه چقدر بده . ها انداخت یداشت مشت نیا ادیمن و ...  عوق

 یآدم خوار تکون م يکوسه  نیمگه ا کنم که حداقل بتونم نفس بکشم اما دایفضا برا خودم پ کمیاش و هل دادنش  نهیکردم با فشار به س یسع

خورد؟

خواستم  یخدا م يوا. برد تو گردنم یاالغم که سرشو داشت م ریام نیا. کنم که بتونه نجاتم بده دایو پ یکی دیعجز به دورو برم نگاه کردم شا با

.اول برم ماهان و بعدم خودمو بکشم

دارم بدم  یقبل حاضر بودم هر چ قهیتا دو دق یعنی. بودم يجمع ازش فرار نیو اکه ت يفرد نیچشمم افتاد به دوم هویکردم که  یچشم م چشم

.وفتهیبکنم اما چشمش به من ب ياما االن حاضرم هر کار نهیبشر من و نب نیا یول

 طیشرادم و  یکه من دارم جون م دیبعد چند لحظه انگار فهم. سمت من و چشم هاش گرد شد دیحال بال بال زدن بودم که سرش چرخ در

.حرکت کرد و اومد سمتم عیسر ستیمناسب ن

و گرفتم که نره تو  ریام يحرکت جلو هیبا  عیسر. سمتم ذوق مرگ شدم ادی یداره م دمید یوقت. کردم نجاتم بده یچشم هام بهش التماس م با

: گردنم و تا نگاهش به صورتم افتاد گفتم

.کنه یپا ماالن خون به  دیبرم داداشم من و د دیجان با ریام ـ

...نفس کش يجلو بگه آ ادیبشه و ب یرتیدارم و االنه که غ يلحظه باورم شد که برادر هیو با ترس و دلهره گفتم که خودمم  نیا نیهمچ

رکت ح هیبا . اومد کرد یکه با اخم و ناراحت به سمتمون م ينگاه من و پسر رینگاه به مس هیاول . کرد دایپ یپسره چه حال نیا دیبفهم گهید

: گفت يکنار و تند دیخودشو کش

.شمیپ ایپس رفت ب ـ

.شد میج عیمخالف حرکت داداشم و گرفت و سر ریاونم مس. لبخند کج زدم هی

.لیف ،يبو گندو يریکبیا. شتیپ میآ یصبر کن م يآر. سر قبرت فاتحه بخونم امیخودم ب. يبرنگرد گهیکه د يبر یاله

.کرد یچیافکارم و ق یکیدم که سالم دا یلب بهش فحش م ریحرص داشتم ز با
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.اخم نبود متعجب و ناباور بود گهید. لبخند نگاهش کردم هیو با  برگشتم

: گفتم يدهن باز کنه تند نکهیاز ا قبل

 نیا ریهمه اش تقص. قر بدم دلم باز شه کمیاومدم . هم نداشتم یحرکت چیقصد انجام ه یمهمون نیبه جون خودم من سالم و پاك اومدم تو ا ـ

. برادر دوست دخترش بود که به خونش تشنه است میابونیغول ب نیا. زنه من بدبخت مجبورم جمعش کنم یگند م. ماهان گور به گور شده است

بود که شما من و  ییحاالم خدا. ناباب گرفتار بشم يبود خودم به کام انسان ها کیکه نزد نیدید یول. گرم کنم که اون در بره شوگفت من سر

.کرد یگنده من و ول م نیا يدونم چه جور یوگرنه نم نیدید

 يریبم يا. رو بلغور کردم یفیاومد چه اراج ادمیتازه  دمیلبخند و تو صورت پسر د یوقت. رونیو هوا رو با فوت دادم ب دمینفس بلند کش هی

بود؟ یچ گهید هیآخر نیا يداد یسوت تیامروز که به قدر کفا

.شکل ناله. جمع شد صورتم

: کردن گفتم يکه خرابکار ییدخترا افهیعجز و ق با

د؟یسالم دکتر مهربان خوب ـ

.با تعجب برگشتن بهمون نگاه کردن امونیکه دورو بر دیبلند خند نیهمچ. خنده ریمهربان پق زد ز هوی

؟یکن یشه من و نامرئ یتو چشم بودم نم یامروز بسمه به اندازه کاف ایخدا

: رفت گفتو آروم گ دیکه خند کمی

خوب حاال خودش کو؟ ـ

: استفهام نگاهش کردم که خودش گفت با

.گم یماهان و م ـ

...منتظره تا من  نیره تو ماش یدونم گفت م ینم... آهان اون : من

ه خراب همه زحمتام کل نیا نیرسوندم به ماش یاگه خودمو نم. تموم بشه قهیدق 10مونده بود که  قهیدق 2خدا  يوا. نگاه به ساعت کردم هی عیسر

: گفتم عیاومد تو سالن سر یبرد و م یم نیو از ب

.برم دیمن با يوا ـ

 نیدونم ماش یاومد نم ادمیقدم برداشتم که  هی. کنه یباز داره نگاهم م یمیمتر و ن کیگفتم و برام مهم نبود که مهربان با دهن  دیببخش هی

: برگشتم سمت مهربان و گفتم. کجاست

ن؟یتر شما با ماهان اومددک دیببخش ـ

.تکون داد يسر هی

. امیبردارم و ب لمویمن وسا دیشه صبر کن یم. کجاست نشیدونم ماهان ماش یچون من نم دیمنتظر من بمون نجایشه ا یم یشرمنده اتونم ول: من

ن؟یو نشونم بد نیماش

: زد و گفت يلبخند هی مهربان
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.جا منتظرتونم نیهم ـ

.تونستم قدم بردارم یکه م یسرعت نیالبته با آخر. که لباس هام توش بود یسمت اتاق رفتم يخوشحال تند منم

 قایمنم دق. قد بلندن یلیخ یکن یرن و به خاطر لباسشون فکر م یکه با دوتا چوب راه م رکمیتو س يآدمها نیکردم مثل ا یکفش ها فکر م نیا با

.بودم و همون حال و داشتم یهمون شکل

: سمتم و گفت دییدو دیکه تا من و د سایراه چشمم خورد به پر نیبرداشتم و بو  لمیوسا عیسر

کارت داشت؟ یبود؟ چ یپسره ک نیشده آنا؟ ا یچ ـ

: گفتم عیسر یلیخ. دادن نداشتم حیو وقت توض حوصله

.کنم یم فیبعدا برات تعر. برم دیمن با. پسر خاله ام بود ستین يزیچ ـ

: لب با بهت گفت ریکه ز دمیشن. شوك نگاهم کرد هیهمراه  يفقط سکته ا سایپر

پسرخاله ات؟ ـ

.دونستن که من خاله ندارم چه برسه به پسر خاله یهمه م. بدبخت حق داشت تعجب کنه. توجه نکردم یول

 یتو سکوت قدم بر مکنارش . گفت و راه افتاد یکنم یخواهش م هیکردم که اون بازم با لبخند  یبازم عذرخواه. و به مهربان رسوندم خودم

 یمن تمام مدت نمیصبر کن بب. دیکه من و د یتیکنه؟ اونم با اون وضع یدر موردم فکر م یمهربان چ یعنیخدا  يوا. تازه مغزم به کار افتاد. داشتم

 گهید یکیبا  کیتو چ کیو چ میکیخدا من دوست  يوا. نکنه فکر کنه من دوست ماهانم. صدا کردم کیزدم ماهان و به اسم کوچ یحرف م که

.نهیبب یمهمون نیمن و تو ا یکنه من خرابم اونم وقت یخوب معلومه فکر م. بودم

.بهتر بود يداد یم ادمی يآبرو دار. بده ادی یبهم خانم یه ادیاونوقت ننه ام ب. و آبرو نمونده برام تیثیو ح شرف

.بود نیکه پر ماش ییجا هیرفت سمت  یمهربان داشت م. تو باغ میبود اومده

.مدل باال ينایچقدر ماش نجا؟یا نهیماش شگاهینما اهــــــه

کردم با  یم یبا تمرکز سع. پا ریز زنیر یم ادی یها بدم م زهیسنگ ر نیانقده از ا ن؟یبکن يزیچ یآسفالت نیتونست ینم. باغتون نیبا ا نیریبم اَه

.مسخره راه برم ياون کفشا

: گفتم. رفع اتهام کنم يجور هی اومدم

...که من و ماهان  دیدون یشما م...  زهیچ ـ

: قطع کرد و گفت حرفمو

به  میخور یآب م. میهست یمیصم یلیراستش من و ماهانم خ. نیهست یمیصم یلیو خ یخانوادگ يدونم که شماها دوستا یمن م دینگران نباش ـ

.میگ یهم م

.تاشما دو نیدختر خاله زنک و فضوله از پشت بست یدست هر چ... یزک

لحظه پام کج  هیکه تو . یگل پسر خان باج نیشه ا یم يلچک به سر چه جور نمیکردم بب ینگاهش م قیبرگشته بودم سمتش و داشتم دق کامل

.نیشوت شدم زم يور هیشد و 
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.بودم نخورده نیآخه امروز محبت کرده بودم و هنوز زم. رمیبگ نیمنتظر بودم که ضربه امروزمم از زم. دمیکوتاه کش غیج هی

.ستین يخوردن خبر نیامو گرفتم و خالص اما از زم رهیجمع بشه که ج المیضربه هه تموم بشه و من خ نیمنتظرم که ا یمن هر چ حاال

چشمه از کجا  نیا نمیو باز کردم بب یکیاون  عیسر. چشمم کینزد دمیچشم د هیرسم که  ینم نیچرا به زم نمیچشمم و باز کردم بب هی آروم

.تو حلقم دمیصورت د هیبار  نیا اومده که

.حاال هم که مهربان ر،یماهان، ام. کرده بودن دایدونم امروز چرا همه عالقه به حلق من پ ینم من

قوز . سمت من ادی یکنه و م یکج شدم، اونم زانوش و خم م يور هیشه و همون جور که من  یافتادم که مهربان متوجه م یمن داشتم م نگو

.نگهم داشته بود یبازوهامو گرفته بود و کجک. رسه بهم یو باالخره م رهیکنه من و بگ یم یکج شده تو هوا سع کرده، خم شده و

.دوباره تکرار شه نییخوردم که باعث شد حرکت سقوطم رو به پا یتکون هی اریاخت یب هویاش تو اون فاصله هول شدم که  افهیق دنیاز د اونقدر

...بار  نیکه ا دمیکش یغیج هیدوباره . مهربانم از دور بازوم کنده شد يخوردم و دستا زیت و من لتنم در رف ریدوباره از ز پام

.بغل مهربان بودم تو

... ایشد مادر یامشب چه بغل تو بغل. نشه يتا سه نشه باز. عالم به سرم خاك

.یتونستم تکون بخورم حت ینم. خشک شده بودم انگار

تونه با دست نگهم داره  ینم دید یوقت. هنوز تو بغلش بودم. ستادمیمنم همراه اون صاف ا. ستادیو راست اآروم پاهاشو صاف کرد  مهربان

.رتمیبازوهاشو حلقه کرد دورم و تونست بگ

.درفت تو لباس زشت بو یباز مهربان بود منم چشمم م ي قهیاز چشم هام  يمتر یسانت 6روبه روم تو فاصله . دونستم کجا رو نگاه کنم ینم

.میچشم تو چشم شد. نییمهربانم آروم سرشو آورد پا. با تکون من. و بردم تو دهنم و آروم سرمو بلند کردم نمییپا لب

.کنم اول چشمه و بعدم لب ینگاه م یکه تو صورت هر کس يزیچ نیبه اول. دوست دارم یلیمن کال چشم و لب خ. ییچشم ها چه

.بلند اهیس يبا موژها. داشت یفرم قشنگ هیکه  دهیکش. اهیس. یمشک یمشک يها چشم

شدم رو چشم و  یتو صورت ملت زوم م شهیهم. دست خودم نبود. ناخودآگاه چشمم رفت سمت لبش. بشه يزیبزنه عجب چ ملیپسره ر نیا

.صورتش يبود متناسب با اجزا دهیاونقدرها پهن نبود اما کش. دهیخوش فرم کش يلب ها. لبشون

.ستین یو دختر باشه هم بد مال لچک سرش کنه يانگار نه

.خورم یتو بغل پسره و تکون نم دمیدو ساعته چپ دیبد دیند يزونایدختر آو نیمثل ا دمیخودم اومدم د به

نخورم صحنه  زیمزخرف بزارم که باز ل يسنگها نیتوجه کردم که پام و درست رو ا. از بغلش رونیب دمیبه خودم دادمو خودم و کش یتکون هی

.ادید ببوجو+ 18

.کش شیو تبرئه پ حیندم توض یمن سوت. نگفتم یچیفک و بستم و ه گهید. میحرف راه افتاد یو ب دیکش شیمشک يبه موها یدست هی مهربان

.ره یکه با استرس قدم رو م میدیدور ماهان و د از

ماهان وسط قدم زدنش  ؟یآورد چ یسرم م ییبال هیاگه  .یابونینفله من و انداخت گله اون غول ب. رهیخوبشه، بزار از استرس بم. نگران بود یآخ

.نگاه کرد کلمیمن و بازومو گرفت و با دقت به کل ه ياومد جلو. اومد سمتمون عیسر. دیپامون و شن يفکر کنم صدا. سرش و بلند کرد
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.ده دستم درد گرفت یبازوم و فشار م يجور نیکنه؟ حاال چرا ا یم نیچرا همچ نیا وا

: مطمئن شد که سالمم تو چشم هام نگاه کرد و گفت یوقت. دکرده بو اخم

.اومدم دنبالت یبه جون خودم م ياومد یاگه نم گهید قهیدق کیتا  ؟يکرد ریچرا انقدر د ـ

: اخم کردم منم

...وگرنه  دیبه موقع به دادم رس میاز دکتر تشکر کن دیبا. یکه خرابش کن دمیهمه زحمت نکش نیا. خودیب ـ

: رفت سمت مهربان برگردوند سمتم و گفت یتش و که داشت مصور عیسر

کرد؟ تتیکرد؟ اذ يکار کهیاون مرت ؟یوگرنه چ ـ

.باحال بود. اومد یو عجول بودنش خوشم م یهول نیاز ا یلیخ. هول بود شهیهم

: و باز کردم و گفتم شمین

.در رفت دیترس ارهیپدرتو درب ادی یگفتم داداشم داره م. نه نتونست ـ

.دیبلند خند مهربان

.يقبول دار يممنون که من و به برادر: مهربان

.تونستم  ینم یکردم خجالت بکشم ول یسع

.گذاشتما هیشرمنده ازتون ما: من

.گذاشتنا هیما نیتا باشه از ا: مهربان

.نهآنا رو برسونم خو دیمن با ؟يای یتو با ما م نمیبب. کنم یدستت درد نکنه داداش جبران م: ماهان

.برو راحت باش. رم خونه یم دیمونم با فرش ینه من م: مهربان

بود  یبود هر چ یچ نهیدونم ماش ینم. ینیماش هیخداحافظ و تشکر گفتم و دنبال ماهان رفتم سمت  هیو مهربان با هم دست دادن و منم  ماهان

داد و به  یزحمت حرکت م یراه رفتنشون بود که ماها رو ب مهم قان قان کردن و. دادم ینم صیو بنز و تشخ انیمن کال فرق ژ. خوشگل بود

.چشمام در اومد. و باز کردم و نشستم نیدر ماش. گهید ننیاسم مهم نبود همه اشون ماش گهید. رسوند یمقصد م

فکر نکنم چرخ بالم انقده دکمه داشته . مایبابا هواپ. داره توریمون يوا. چقده دکمه داره. مادر؟ چقدر امکانات داره هینیچه ماش گهید نیا اهـــــــه

زد و  ربانبوق برا مه هیو روشن کرد و نرم از پارك درش آورد و  نیکردم، که ماهان ماش یهمه دکمه نگاه م نیداشتم با دهن باز به ا. باشه

.حرکت کرد

ن؟یواسه قشنگ ایکنن  یکارم م نایا. رو فرمونشم دکمه داره نیننه بب يوا

بود که ما خودمون با  نیباشم ا دیبد دیکه باعث شده بود من انقده ند میا گهید لیدل. آوردم یسر در نم يزیچ نیکال از ماشمن  نکهیاز ا ریغ

پاش،  ریپول و بندازه ز ونیلیداره آدم چند م یگفت چه معن یم. نبود دنیگرون خر نیخوب بود اما بابا موافق ماش مونیوضع مال نکهیوجود ا

.وفتهیجاش خط ب هینکنه  يبلرزه که وا دست و دلش یه عدمب

ماهان که  يبرعکس بابا. دهیرس نجایبه ا يارث پدر چیبدون ه. بود دهیزحمت کش یلیکه بدست آورده بود خ يا هیکارش و سرما يبرا بابام
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همه . حقم داشت. اومد یش نمکردن خوش لیو م فیاز ح نمیهم يبرا. بود ختهیقرون دو زارش عرق ر کی يبابام برا. دار بودن هیخاندانن ما

با هم دارن؟ یچه فرق گهیدن د یانجام م ارک هی نایماش

ه؟یچ نیماهان ا: گفتم یکردم و م یهر دکمه مثل بچه ها ذوق م دنیکردم و با د ینگاه م نیبه ماش دایبد دیند نیمثل ا ریمس کل

.دکمه ضبطشه -

ه؟یچ نیماهان ا: من

.ده ینقشه راه ها رو نشون م -

ه؟یچ نیماهان ا: نم

.باز و بسته کردن سقفه يبرا -

.بود يا شهیاز سقف ش کهیت هیچرخوندم باال  سرمو

: ذوق گفتم با

.رونیب یکله اتو بکن یتون یم انهیچه باحال مثل سقف ژ يوا ـ

: چشم غره بهم رفت و گفت هی ماهان

.سقفش پانوراماست نیا ؟ينکرد دایپ انیبهتر از ژ نیماش ـ

: کردم گفتم یم یتو حال خودم بودم همون طور که سقف و وارس که من

 دنیپر یاز پنجره م يچاق و الغر چه جور لمیتو ف ستین ادتی. یخوب نیبه ا انینه ژ. شه یکه باز م نهینداره مهم ا یپا، به من ربط ایحاال نوره  ـ

.حتما از ترس برادر و خانواده دوست دختراته ؟؟يدیرسقف باز شوها خ نیماش نیاز ا نیرفتن؟ تو هم برا هم یو در م نیتوماش

: با حرص گفت ماهان

... رمینخ ـ

.یخوب نیبه ا انیبرو بابا دلتم بخواد ژ. کردم نیتوه نشیخورد که به ماش یداشت حرص م. نگاه بهش کردم مین هی

. دوست داشتم انیمن ژ هیخوب چ. کردم سهیمقا انیبا ژ نشویماش یو ه هیاون چ ه؟یچ نیرو اعصاب ماهان بودم بس که گفتم ا ریکل مس خالصه

.نیاز ماش رونیکم مونده بود پرتم کنه ب

 12ساعت  نایا سایقبال هم از خونه پر. گم با آژانس اومدم یخوب اشکال نداره م. بود 12. نگاه به ساعت کردم هی. دم خونه ما میدیرس باالخره

.برگشته بودم خونه

و  نیدونم در ماش ینم دمینگاه کردم د یبشم هر چ ادهیاومدم پ. نره با حرص قبول کرد ادشیکه قوالش  يادآوریدم و کر یماهان خداحافظ با

خواد  یاز لجشم که شده م. است از ماهان بپرسم عیبد ضا دمید. داشتا دو سه تا دکمه هم کنارش بود يزیچ هی یعنی. باز کرد دیبا یختیچه ر

.کرد بهش نانیشه اطم ینم گهید زادهیخوب آدم یخالقا نداشتا ولا نیحاال از ا بندازهدستم 

: با تعجب گفت. ماهان برگشته بود سمت من. و به جلو نگاه کردم یدادم به صندل هینشستم سر جام و تک صاف

؟یش ینم ادهیخوب چرا پ ـ
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: گفتم يزدم به دلخور خودمو

؟یو برام باز کن نیدر ماش يخوا یحداقل نم يتشکر که نکرد هی. ولش کن. ..بود خودم  کیهمه کار برات کردم نزد نیمن امشب ا ـ

: با تعجب گفت ماهان

... یخوب مرس ـ

.کردم و نگاش کردم شتریب اخممو

.خوبه نیخوره همون در ماش یبه درد نم گهیاالن د -

.خم شد طرفم هویکرد بهم و  يا هینگاه چند ثان هی ماهان

اشو گرفت و در  رهیاز رو من خم شد سمت در و دستگ دمیکه د. غلط کردم دیببخش يوا. نوك زبونم اومد که بگم. تمخواد بزن یگفتم م دمیترس

.فشار باز کرد هیبا 

...چه آسون. شد یباز م يجور نیپس ا اه

 هیماهان که صاف نشست . اخم کردمکنن اما بازم  یباز م يدر و چه جور دمیبشم فهم عیضا ایخودم بگم  نکهیخوشحال بودم که بدون ا نکهیا با

: چشم غره توپ بهش رفتم و گفتم

.کردم یدر و باز م. خودم که چالق نبودم نجایاز ا ،يکرد یدر و برام باز م يشد یم ادهیپ دیبا. یمعرفت یب یلیخ ـ

.نمیدوباره مجبور شدم بش. دیشم که ماهان دستمو گرفت و کش ادهیدر و هول دادم و اومدم پ ناراحت

.مظلوم صدام کرد. کردم اخم

...آنا  -

.نرفته ادشیپس هنوز . گفت آنا یم یمدل نیخواست خرم کنه هم یهر بار م یآخ

: و ناراحت گفتم رونیاز تو دستش کشدم ب دستمو

.ولم کن ـ

: شم که دوباره گفت ادهیدوباره پ اومدم

.خسته ام. خوب دیببخش... آنا  ـ

: تم سمتش تو صورتش نگاه کردم و گفتمابرومو دادم باال و برگش هی

؟يگرفتم تو خسته ا یم یکشت یابونیمن با اون غول ب ؟يکه خسته ا يکار کرد یمثال چ ـ

 منگاهیمحکم نش. آخم در اومد. یپرتم کرد رو صندل بایو تقر دیشدم که باز دستمو کش زیخ مین. شم ادهیاومدم پ یدوباره حرص. باز شد ششین

.یبرجستگ یب یبرجستگ. صاف کرد شیدلصن نیمحترممو، ا

: حرکت دستمو محکم تکون دادم و گفتم هیبرگشتم سمتش و با  یعصبان

تشکر که  هی ؟يخوا یم یچ ه؟یچ ؟یرو صندل یکن یمنو پرت م یکش یم یه يآورد ریگ ویوی. يپدرمو در آورد يدستو زد نیاَه ول کن ا ـ

 یمن که م. قوالتم همه اش کشک. شدم رفت تیثیح یمهربان ب يبه خاطر تو جلو. میکه انداخت ممیاز مهمون. يدر که برام باز نکرد هی. ينکرد
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.ستین يخبر گهیرفتنم د یاز مهمون. رشیز یزن یم گهیدونم دو روز د

: آروم گفت. دلخور بود. نگام کرد آروم

 یمن خودم م. وارد شد یچقدر بهم فشار عصب رونیب يایخونه بکه منتظر بودم تو از  يا قهیدق 10اون  یدون یبه خدا نم م؟یجور نیآنا من ا ـ

اگه  ه،یا یآدم قاط. خودم هولت داده بودم سمت اون گنده نیاما هم رونیب ارمیمزخرف توش ب يو اون آدمها یخواستم تو رو از اون مهمون

دم لعنت فرستادم که ازت اون کار و خواسته ده دفعه به خو. خواستم یمجبور نبودم ازت کمک نم. ختیر یخونم و م دیرس یم همدستش ب

قولم زدم؟  ریز یمن ک. انصاف نباش آنا یب. دمینفس راحت کش هی یسالم دمید یوقت. رونیب نیمردم و زنده شدم تا با مهربان اومد. بودم

؟يدیفهم. ير یجا بدون من نم چیه. نه نهااما ت ير یهم م یمهمون

زل زل نگام کرد و با . شدم یفهم م ریکه کودنم بودم ش يدیگفت فهم نیهمچ. اخماش توهم بود. یبخشن شده بود و عص. مظلوم نبود گهید

: حرص گفت

؟يدیفهم. گم یبه بابات م یمهمون یبفهمم تنها رفت ـ

: سر گفتم با

.آره ـ

حال . داشت ییباال یحس مردانگ. بد بودمست یختیر نیهم شهیمفت داشته باشم؟ هم گاردیآژانس و باد ادی یمگه من بدم م. کرد یم دیتهد االغ

.ياریداد براش زبون در ب یم

داشته اما هنوز  کلیو ه افهیکه از نظر ق يادیز راتییبا وجود تغ. هنوز عوض نشده يسال دور 5با وجود  نکهیاز ا. خوشحال بودم ییجورا هی یول

نمون یفاصله ب یلیهر چند خ. از خانواده امونه ییواقعا برام جز. گم یم مگم پسر خاله امه از ته دل یم نکهیواقعا ا. همون ماهان خره خودمونه

.شد جادیا

: گفتم آروم

گه؟ید يماهان قول داد ـ

: زد و گفت يلبخند مچهین هی ماهان

.قول دادم ـ

.خم شدم نگاهش کردم. ماهان صدام کرد. شدم ادهیبرگردوندم و پ رومو

: ناراحت گفت یلیخ يصدا هیچشمهام نگاه کرد و با  تو

.که ازت خواستم واقعا شرمنده اتم يآنا بابت امشب و کار ـ

.کردم اخم

.خوشحالم تونستم جونتو نجات بدم. برو بابا خودتو لوس نکن: من

: و گفتم نیماشبا اخم کله کردم تو . نییرو داد پا شهیش. شهیزدم به ش. اومد ادمی يزیچ هی هوی. و در و بستم ستادمیصاف ا. میدو لبخند زد هر

. نگام کنه يخاص و بد ختهیر هیکشمت ماهان اگه از فردا  یم. در موردم بکنه يفکر بد چیخوام ه ینم. یزن یامشب با مهربان حرف م نیهم ـ
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.کن فیو تعر ریاون غوله ام يبرو کامل براش ماجرا. نیهست یخوب يها یشما که خانم خان باج

: تلبخند دندون نما زد و گف هی ماهان

.باشه ـ

و  نشیحرکت ماش يکه در و بستم صدا یوقت. در آوردم و در خونه رو باز کردم دیکل فمیبراش تکون دادم و از تو ک یدست هی. ستادمیا صاف

.کنه یبرم تو که مامان من و پاره پوره م نایخاك به سرم با ا. کفشام افتادم ادیرفتم که  یداشتم به سمت ساختمون م. دمیشن

مانتومو در آوردم و کفشها رو گرفتم  عیکردم؟ سر یم مشونیحاال کجا قا. رو از پام در آوردم ییلویک 30 يبه زور اون کفشا يوروددر  دم

.شالمم انداختم دور بازوم. دستمو مانتومم انداختم روش

سر و صدا رفتم  یاول آروم و ب. نداشت يدید ياونجام به در ورود. تو آشپزخونه بودن يخدا رو شکر انگار. دمیسرك کش هیاول . تو خونه رفتم

.چشممو پاك کردم شیآرا کمیبا دستمال . امم در آوردم و انداختم رو تخت قهیمانتو و شالمو جل. تخت ریتو اتاقم و کفش ها رو گذاشتم ز

: تو آشپزخونه و بلند گفتم دمیبا ذوق پر. و رفتم سمت آشپزخونه رونیرفتم ب. حاال نرمال شدم خوبه

...من اومدم  ـ

بابام هنوز رو  ياز دستا یکی. از هم فاصله گرفتن هویتو آشپزخونه  دمیپر یوقت. به هم کینزد یلیخ. بودن ستادهیا نتیو بابام کنار کاب مامان

.انگار هول شده بودن ییجورا هی. مامانم بود يبازو

: لبخند چاپلوسانه گفت هیتند تند با  مامان

.سایخونه پر یمون یفکر کردم امشب م ؟یبرگشت یاه آنا ک ـ

 یلیخ. کردن یم يکار هیداشتن  نایمن مطمئنم ا. کرد به زور بخنده اما انگار خورده بود تو حالش یم یبابا سع. و مشکوك نگاشون کردم یچپک

 یم یدگخانواده زن نجایگه ا ینم...  نایوقت اکردم اون یم يبا نامزدم نامزد باز دیمن االن با ن؛یمن و بب يننه بابا. تابلو رنگ به رنگ شده بودن

... میکنه دختر مجرد دار

: و گفتم خچالیمشکوکم رفتم سمت  یزد با اون نگاه چپک یکه مشکوك بودن توش موج م ییصدا با

.دوست داشتم تو اتاق خودم بخوابم ـ

.رفتم سمت اتاقم یچپ بغلش کردم و همون جور چپ. آب مخصوص خودم و برداشتم يو بطر خچالیسمت  رفتم

.ریرم بخوابم، شب بخ یمن م: من

مگه  ستیدر مرام من ن وانیبه اسم ل يزیچ یدون یشناسه م یمامان من و م. دمیو باز کردم و ازش سر کش يدر بطر. بدست رفتم تو اتاقم يبطر

.کنم یهنرو د هایزاره که نرم همه بطر یم خچالیمخصوص برام تو  يبطر هی نیبرا هم. غذا زیسر م

.ده یبهشون دست م یما هم به طور مداوم حس جوان يننه بابا. رو تخت دمیعوض کردم و صورتم و شستمو دراز کش لباسامو

.چشم هام و بستم. فردا شب يرفت برا نمیو بب المیامشبم نتونستم سر. دمیکردم و تو جام غلت یپوف

اَه روز جمعه . شدم داریصبحه پس چرا من ب 8ساعت تازه ... نه  يوا. کنم یام و باز مچشم ه. دم یبه بدنم م یکش و قوس هیزنم و  یم یغلت هی

االنم دو ساعته تو جام غلت . شم یم داریخود به خود مثل خروس زود ب گهیشدن د داریاما به خاطر صبح زود ب. تو صبحشه ادیحالش به خواب ز
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.بره یکنم بخوابم اما خوابم نم یم یزنم و سع یم

 دیکه با ییجا نیمن گم شدن اول ياگه ننه بابا یعنی. بلند شدم رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم تو آشپزخونه. خواب شدم الیخ یب گهید

ذارن تو آشپزخونه؟  یزن و شوهر کنفرانساشون و م نیجا قحطه ا اطشیبا اون ح یبزرگ نیدونم خونه به ا یمن نم. تو آشپزخونه است میبگرد

.زن و شوهر نیتر از آشپزخونه سراغ ندارن ا کیکال فضا رمانت. شه یم يتو آشپزخونه سپر ونشیندگکال همه ز

.شم یلوس م نیرینگ لیکار و انقده من و تحو نیا دیتورو خدا نکن. جوابمو دادن يزور. سالم کردم هیتو و  رفتم

.کرد تا من یو جلب منظرشون  شتریب دیچرخ یوسط م نیفکر کنم مگس ا. به من نکردن یتوجه نیکوچکتر

داشتن در مورد . گوش دادم میزن و مرد فه نیو به مکالمه مهم ا زیاومدم نشستم پشت م ختمیر ییرفتم واسه خودم چا ایقول میتی نیمثل ا منم

...اَه . زدن یحرف م يدیحم يدوست بابام آقا

مامان . خوام واسه خودم حال کنم یم يروز جمعه ا. دوست ندارم من مهمون. امشب برا شام دعوتشون کرده. ختهیجمعه امون و بابا بهم ر روز

.و رفتم تو اتاقم رونیشدم از آشپزخونه ب میو ج دمیو سر کش مییچا عیمنم سر. کردن یکماکان به من توجه نم نایا

.افته یآنا، آنا از دهنش نم يکار زیاما موقع کار و تم رهیگ ینم لمونیمامان جان ما درسته که تحو نیا

.نکنه دارمیخوابم دلش بسوزه ب نهیبب ادیاگه مامان ب دیشا. کردم دوباره بخوابم یرو تخت و سع دمیپر

من که خواب . کردم یذوق هی. رونیآروم در و بست رفت ب. دمیپتو در کمال آرامش خواب ریرو تخت ز دیدو سه دفعه اومد تو اتاق د. شد نمیهم

انگشت رو استپ، در لپ تاپ . اومد یدر م يتا صدا. کردم یو نگاه م المیرو تخت دراز کش داشتم سرلپ تاپ و گرفته بودم بغلم و . نبودم

.پتو منم خواب ریز ودشبسته، خ

و که ازش  يبعد ناهار ازم انتقام گرفت و مجبورم کرد که کار یول. در اتاق ماندم و ننه ام همه کارها رو انجام داد 12شد که من تا  نگونهیا

.نجام بدممتنفرم ا

 يآ. فحش دادم يدیخاندان حم نیتو دلم به ا يآ. رفتم یشد و دوال دوال راه م یتموم شد کمرم صاف نم یوقت.  دمیکش یخونه رو جارو برق کل

.فحش دادم

و  زیخونه تر تم خواد پز یم گهید یکیکنه  یمهمون دعوت م گهید یکی ؟یچ یعنی. ومدمین رونیزور خودم و کردم تو حموم و تا دو ساعتم ب به

صاف شه؟ دیو بده دهن من بخت برگشته با شیخونه دار

با کف  یه. وان و پر آب کردم رفتم توش شنا یه. کف درست کردم یه. کردم يآب باز ختــــــــمیتو حموم آب ر یواسه خودم ه منم

.حال کردم یخالصه کل. درست کردم یکف لیبیبرا خودم س. کردم ونینیموهامو ش

اومد صدام کنه  یتا م. هم حوله به تن رو تخت و لپ تاپ به دست ولو شدم که مامان نتونه صدام کنه بهم کار بده یساعت کی هیو  رونیب اومدم

.هنوز دمیگفتم لباس نپوش یم

.نشستم نایقاجونم اآ يمهمونا نیمنتظر ا زیتر و تم. شیآرا یهمراه با کم. دمیکار در رفتن لباس پوش ریعشق و حال و از ز یبعد کل خالصه

.ادی یها انقده بدم م بهیکردن با غر کیاز سالم و عل. اومدن نایهم زنگ زدن و ا 7ساعت  سر

خانم و مودب و کدبانو رو  يدخترا پیتر. يایادا اطوار ب یپشت سر هم کل ،یجمله بلغور کن یکل ،يبخند یالک دیبا. معذبه همه اش آدم
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 هیساله از اون ور  28- 27پسر داشتن  هی يدیخانواده حم نیا. که بازم خانم باشم و از مهمونامون استقبال کنممنتظر  ستادمیدر ا يجلو. ياریدرب

دخترشم که نگو زلزله من . بچه دار شدن يا هیزن و شوهر با چه اعصاب و روح نیدونم ا یمن نم ن؟یجان من تفاوت و دار. ساله 8داشتن  ردخت

.رمیبگ شگونشین یحساب ارمیب رشیوشه گگ هیخواد  یخدا دلم م شهیکه هم

تونن رکورد بزنن و  یم مینیبب میریگ یم میحاال تا. ساختمون يرد بشن و برسن به در ورود اطیبفرما باالخره بعد قرن ها تونستن از ح خوب

.نه ایتو خونه  انیهمه اشون ب قهیدق 5زودتر از 

اون  يبره برعکس خانواده محمد یدن که آدم خوابش م یراشون و آروم و آهسته انجام مانقده کا. خانواده به فس فسو بودن معروفن نیا "کال

.یرس یدوست بابا انقده تر و فرزن که بهشون نم یکی

.يکنن که تو فرصت جواب دادن ندار یکنن اونقده تند تند حال و احوال م یم کیسالم عل يخانواده محمد یوقت

.يو برگرد يبشقاب برنج بخور هی يهست که تو بر يگفتنشون اونقد يردنشون تا چه طورسالم ک نیها فاصله ب يدیحم نیا اما

شه آخه؟ سالم و  یم يدونم جون گفتنم زور یمن نم. جون ژیمن دیگه به من بگ یخانم که با اصرار م ژهیمن ،يدیخانم حم نمیخوب ا. زدم لبخند

...یو روبوس يچه طور

.تنها فرد نرمال خانواده است. ادی یم یکی نیخوب گفتنِ عمو به ا. همون عمو حسام ای يدیحم يآقا يبعد

. دختره نره توش نیرفت در اتاقم و قفل کنم که ا ادمیخدا  يوا. رمیبگ شگونشین هیاالن  نیخواد هم یدلم م يآ. مایش. هیسونام نمیاَه ا اَه

.بود شیسال پ 4فکر کنم مال . رمیلپ تاپ بگ هیشدم و کال سوزوند و من مجبور  وترمیکه رفت تو اتاقم کامپ يدفعه ا نیآخر

.دمیبه سرش کش یدست هیزدم و  يلبخند هیزور  به

ماجون؟یش يچه طور -

.اکتفا کردم زمیکردم جلو ننه باباش و داداشش نزنم تو صورتش و به همون چشم غره ر یسع یلیخ. ادب برام زبون در آورد یانتر ِ ب دختره

 یالک نهیب یمثال چند وقته که من و م. هیجور هی نمیعضو خانواده است اما خوب ا نیبهتر نیبعد باباش ا. شاهرخ خان. نآق مهندسشو نمیا خوب

در  نهیش یاونم همه اش م. کنارش باهاش حرف بزنم که تنها نباشه نمیبش دیبا يمن حوصله اشو ندارم اما مجبور يآ. شه یشل م ششین یالک

من که فرق دکمه استارتو با  يبگه آدم قحطه که برا ستین یکی. کنه یم فیکنه برا من تعر یعوض م ونیو ماه درمکه د یمختلف ينایماشمورد 

؟یزن یحرف م نیدر مورد ماش ینیش یدم م ینم صیدکمه بوق تشخ

.بزنم تو صورتش صورتش شکل بشقاب بشه تابهیخواد با ماه یگه که دلم م یم اونقدر

.نره سمت اتاقم ومدهیدختره انتر بود که ن نیا شیهمه حواسم پ ؟یکیچه عل یاما چه سالم. کردم کیسالم و عل نمیا با

و هنوز فرصت نکرده بود  نایتموم شد با سرعت نور خودمو رسوندم به اتاقم خدا رو شکر رفته بود سراغ اتاق مامان ا یکه به سالمت کایو عل سالم

 ندرالیس يو مثل نامادر نمیشلوار ج بیانداختم تو ج دشویباز و خوشحال کل شیقفل کردم و با ن بدون جلب توجه در اتاق و عیسر. سمت نیا ادیب

.توش بود زدم دیکه کل یبیو چند ضربه به ج دمیاما دلشاد خند ثیخب بشیگذاشت تو ج دشویکرد و کل یرو تو اتاق زندون ندرالیکه س

کتاب دستش بود که  هیو  رونیدختره از توش اومد ب نیا دمیبود که د نایق مامان اچشمم به در اتا. مهمونا شیرفتم نشستم پ کیش یلیخ بعدم

....يوا. نگاه به کتابه کردم. داد یزد جلو در واقع رسما داشت به زور برگه ها رو جر م یداشت دونه دونه ورقاشو تند تند م
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.اومد سمتم همه نگاه ها. دمیمثل فنر از جام پر. بود که بابام عاشقشه نوههیس کتاب

: لبخند زدم و گفتم هی

.دهیباغچه امونو ند دیجد يجون گل ها مایاومد ش ادمی يوا ـ

محبت  مایکه فکر کردن دارم به ش يدیحم يخانم و آقا. رفت یبهم چشم غره م تیترب یب. رونیب دمیجلو و به زور کتاب و از دستش کش رفتم

: گفتم مایه شکتاب و گرفتم و ب. کنم با لبخند نگام کردن یم

.گالمون و نشونت بدم اطیتو ح میبر ایجون ب مایش ـ

.بردمش سمت بوته گل سرخامون. اطیمنم بردمش تو ح. فضولم بود دنبالم اومد یتیترب یدختره عالوه بر ب نیکه ا ییاونجا از

گال  نیرو ا دیبه گله با یبرس یخواست یاگه م یعنی. ودبوته هه ب نیدونه گل وسط ا هیتو هم تو هم بود و  یلیکه خ اطیتو ح میبوته گنده داشت هی

.يشد یخم م

 جانیمنم با ه. خواد گله رو بکنه یم تهیترب یشه و چون ب یمطمئن بودم که خم م. رو بردم سمت گله و گل و بهش نشون دادم مایذوق ش با

.کردم یداشتم نگاهش م

. کوچولو فاصله داشت هیانگشتاش هنوز . کل بدنش رو بوته بود. خم شد گهید کمی. دیدستش نرس. ستادیرو نوك انگشتاش ا. شد رو بوته خم

.رو بوته دیتعادلشو از دست داد و با جفت دست دراز کش هوی. خم شد يادیپاهاش ز. جلو دیخودشو کش کمی

.حقته. خنک شد چقدر دلم يوا. خنده ریخودمو گرفتم که نزنم ز يبه زور جلو. از خنده دمیپوک یداشتم م یگ یو م من

.دیکش غیج هیافتاد رو بوته و  مایش

.خوشگلت بشم من زیر ياون خارا يفدا. گرفت تیترب یدختره ب نیقربونش برم که انتقام من و از ا. جونم گل خودمون يا

و از پشت پرت شد رو  رونیکه اومد ب دمشیکش نیحرکت همچ هیلباسشو گرفتم و با  قهیدست و پا بزنه بعد رفتم جلو و از پشت  کمی گذاشتم

.باغچه يخاکا

که تو دستش رفته بود کنده نشده بودن  يخارها شتریب. اون چند تا خار و در آورد.نشده بود يزیصورتش چ. دو تا خار رفته بود یکیدستش  تو

 یدلم و خنک م نمیبود و هم دهیاز سوزش دستش به خاطر خارا ترس شتریب. اون چند تا خار و در آورد.خوب دستش و سوراخ کردن یاز گله ول

.حقش بود... ترس  نیکنه اما ا ینم شیدونستم دو سه تا خار کار یم. کرد

 نیهم. شدم و رفتم تو خونه الشیخ یمنم ب اط،یتو ح دنیبلند شد خارها رو در آورد و شروع کرد چرخ. بود ییخدا يدختره پرو نیخوب ا اما

 ورنیحاال مجبوره همون ب. رو قفل کردم ينگه داشتنش آروم در ورود رونیب يبرا. هیکنه کاف ياب کارکه بتونه تو اتاقا خر ستیکه تو خونه ن

.تو ادیتونه ب یبخوادم نم. بمونه

بابا و آقا حسام رفته بودن تو اتاق کار بابا و مامان و . تو حال نبود یچکیه. کردم نشستم دایکه پ یمبل نیباز و خوشحال رفتم رو اول شین با

 رخشاه دمیکه د. کردم یم نییواسه خودم نشسته بودم و کنترل و گرفته بودم تو دستامو باال پا. طبق معمول پاتوقشون آشپزخونه بود ژجونمیمن

.یزد و نشست جفت من رو مبل بغل يلبخند هیاومد و تا چشمش به من افتاد 

خونه خودشون خالء  نایدونم ا یمن نم. زنه یاز ته دلش لبخند م يجور نیچه سبک شده که ا نیبب. رفته بود گالب به روتون. نگاه بهش کردم هی
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.ساعت بگذره بعد هی یذاشت یکنه؟ م یم یخونه ما خودشو خال ادی یندارن که م

 گهید .ه کردبار سرف 5 – 4 – 3. توجه یدوباره من ب. دوباره سرفه کرد. اوردمیخودم ن يتوجه به رو یمنم ب. کرد تا بهش نگاه کردم يسرفه ا هی

.برگشتم و نگاش کردم يمجبور. سره شده بود هیسرفه هاش 

ارم؟یبراتون ب نیخوا یآب م: من

: زد و گفت لبخند

.بهتر شدم االن. نه ممنون ـ

: که گفت ونیزیاومدم رومو برگردونم سمت تلو. و بهتر شدم کوفت

.نیاستاد شد... تو دانشگاه  دمیشن ـ

: زدم و گفتم يلبخند مچهین هیو  برگشتم

.بله ـ

: باز شد و گفت ششین

.برازندتونه یلیخ. ادی یبهتون م يواقعا استاد. گم یم کیبهتون تبر ـ

.کیترم  يشد که بگه شکل استادام نه دانشجو دایپ یکی. ادی یبهم م يگفت استاد یکیآخ جون . ذوق نگاش کردم با

بود چون  بیعج یلیخ. کرد یبود که تمام مدت ساکت بود و با لبخند نگام م نیالب اج. برگشتم و باهاش در مورد دانشگاه حرف زدم دهیذوق

.نگه یچیه ناشیو اون در مورد ماش نمیبار بب هیشاهرخ و  نیمحال بود ا

عت سا هی يجور نیو هم دیو دانشجوها پرس طیشاهرخ در مورد مح یبعد ه. از دانشگاه گفتم یخوب من از فرصت استفاده کردم و کل یول

 قهیدق 50به زور خودشو نگه داشت که حرف نزنه  قهیدق 10شاهرخم همون  نیاول تموم شد ا قهیدق 10من همون  يالبته بگما حرف ها. گذشت

.ناشیکه نرفت سراغ ماش نهیا شیخوب. نایو استاداش و ا شییدر مورد درس و دانشگاه و دوران دانشجو. زد یم رفبعد و اون داشت ح

.و باز کرد ششیدوباره ن دیحرفهاش که ته کش. ارمیدر ب شیینشستم تا سر از دوران دانشجوکه کنجکاو  منم

 یهم نم یاز طرف. شد یو کدبانو بودنم کم م یرفتم از درجه خانم یرفتم کمکشون چون اگه نم یبهتر بود م. ننیو بچ زیخواستن م یم نایا مامان

.داره از زبون مامان بشنوم یفیدختر چه وظا هیکه  نیو ا یو تنبل میساعته در مورد آبرو بر 2 هیسخنران هیخواستم 

.شده بودم زیخ مین. بلند شم برم کمک که شاهرخ صدام کرد اومدم

...خانم ... آنا ... ام : شاهرخ

بدون پسوند و  نیکرد و برا هم یم تیمیحس صم يادیپسره معموال ز نیا. چشم هام گرد شده بود. تعجب نشستم سر جام و برگشتم سمتش با

.کرد یشاهرخ، آنا صدام م یاومد وقت یو چقدر من بدم م. گفت آنا  یبهم م شوندیپ

.نگاه خجالت زده بهم کرد هی

 دیفک زده با يادیاومده ز ادشیزد تازه  یکه دو ساعت داشت حرف م نیاومده؟ خوب ا ادشیخاطره  هینکنه باز  ه؟یچ يخجالتش برا وا

خجالت بکشه؟
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.د جون بکن خاطره اتو بگو برم کمک تا مامان نکشتم. ش کردمنگا منتظر

...خوام بهتون بگم  یکه چند وقته م هیزیچ هی... هست  يزیچ هی...  زهیچ: شاهرخ

.رگ فس فسو بودنش زده باال نیباز ا. گهیچه خبره؟ اَه بجنب د نجایآنا خانم، بهتون؟ ا. هام گرد تر شد چشم

...خواستم بگم  یم... بگم خواستم  یم... ام : شاهرخ

.کمکش رفتم

؟یبگ یخواست یم: من

.منتظر بودم. منم زل زدم بهش. چشم هام نگاه کرد تو

: گفت دمیکه به زور صداش و شن يآروم جور یلیخ. نییسرش و انداخت پا. قرمز شد کمی

.من بهتون عالقه مند شدم... من ... راستش من  ـ

 :گفتم. دمیکردم اشتباه شن فکر

فهمم ؟ ینم ؟؟یچ ـ

: قرمز شد و گفت گهید کمی. و بلند کرد و دوباره تو چشمهام نگاه کرد سرش

.من بهتون عالقه مند شدم ـ

گفت؟؟ یچ نیا. کردم هنگ

.کلمه هاشو درك کنم یکردم معن یم یداشتم سع. دهیهنگ. متعجب. شد؟؟ زل زل نگاش کردم یچ عالقه

.چشم هاش بودم تو

خنده دست هاشو به  یم یوقت دایجد. گرفته بودم ادی سایحرکت و از پر نیا. دمیخنده و دست هامو ناخودآگاه به هم کوب ریدم زپق بلند ز هوی

.گذاشته بود ریرو منم تاث. کوبه یهم م

.شدم رو مبل و اشک از چشمهام در اومده بود یزور خنده خم و راست م از

: خنده گفتم نیزور از ب به

...با حا  یشوخ...  دمیچقدر خند... با حال بود  یلیخ ...خدا  يوا ـ

.وسط خنده چشمم به صورت شاهرخ افتاد هوی

.کرد ینگاه م ومدی یمن که بندم نم یهاش گرد شده بود و ناباور و متعجب به حرکات و خنده ناگهان چشم

.ابروم رفت باال هی. کردم یسرفه مصلحت هی. خ بودنگاهم هنوز به صورت شاهر. تو جام صاف نشستم. خنده ام جمع شد. استپ شدم هوی

: گفتم آروم

؟؟یگفت يجد ـ

.آره یعنی نییهمون بهتش سرشو دو بار آورد پا با

ابراز  یعنیپسره ابراز وجود کرد؟ نه  نیاالن ا نه؟یگن هم یکه م يخواستگار شنهاد؟یپ یعنی نیگفت؟ ا يجد. چشم هام از تعجب باز شد دوباره
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؟عالقه کرد؟

.کرد یناراحت شد چون دلخور داشت نگاهم م دنمیفکر کنم از خند. بودم ریخودم درگ با

.دیرو هم صدا کن مایش. شام نیایآنا، شاهرخ ب -

به نگاه منتظر و  نکهیو بدون ا دمیبا سرعت نور از جام پر. ماچت بکنم هیبعدا  سایوا. فرشته من، نجات دهنده من. مامان قربونت برم يوا

.شام صدا کردم يرو برا مایو ش اطیداشته باشم رفتم سمت در قفلش و باز کردم و کله امو کردم تو ح يشاهرخ کار متعجب

از اول تا آخر شامم . نمینقطه نسبت به شاهرخ و انتخاب کنم و بش نیتر دیقابل د ریو غ نیکردم دورتر یسع. شام نشستم زیرفتم سر م بعدم

.کردم یحرف شاهرخ فکر نماصال به . نییسرمو انداختم پا

 یو که زدم و چ يگند نیحاال من ا. کشه یبوده من و م یگفته و عکس العمل من چ یبود که اگه مامان بفهمه شاهرخ چ نیحواسم به ا همه

کارش کنم؟؟

.سر گرم کردم تا مهمونا برن نایو ا يکار زیشامم رفتم تو آشپزخونه و خودم و با شستن ظرف ها و تم بعد

.انتر با اون خواهر اوراقت يغلط کرد. گفت؟ عالقه مند شدم یچ. پسره پررو. کردم یبه شاهرخ فکرم نم یحت

اخم و اعصاب،  نیبا ا. شد دهیاَه روزم به گند کش. داد يبد يصدا هیو در و محکم پشت سرم بستم که  رونیخودم و از خونه پرت کردم ب یعصب

. پام و سوار شدم ياومد جلو هیآژانس. قدم رو رفتم ادیب نیتا ماش. در آوردم و زنگ زدم به آژانس مویگوش. رمیبگ یحوصله نداشتم برم تاکس

.کرد و حالم و بهتر یسرماش سر داغم و خنک م. در شهیدادم به ش هیتک وسرم

.خوبه یبده چ یدونم چ یفهمم م یسالمه خودم م 25 گهیچه وضعشه؟ بابا من د گهید نیا ؟یچ یعنی

اابود بزنتما کیمامان نزد يجد يجد ... ا.

پسره  د؟؟یخند قهیکرد دو دق يپسره ازش خواستگار یبود وقت یبده؟ االغ اون ک یخوبه چ یچ یفهم یتو م ؟يگمش و آنا تو بزرگ شد برو

؟؟يبزرگ شد یگ یرفت بعد م يبدبخت و حشره کرد

: گفتم. منم حواسم نبود. دمیخند یبلند م يبهم گفت که اونجور یشاهرخ چ شبیکه د دیصبح موقع صبحونه خوردن مامان ازم پرس امروز

.گفت بهتون عالقه مند شدم یچیه ـ

و برش بده بزاره  ریخواست پن یکه توش چاقو بود و م یدست دمیبرگشتم د. خوردم که حس کردم مامان با حرفم خشک شد یلقمه امو م داشتم

.فکر کردم مامانم مثل من از حرف شاهرخ شوکه شده. کنه یرو نونش تو هوا خشک شده و متعجب به من نگاه م

: گفتم دمییجو یجور که لقمه امو م همون

...پسره تا  نیمنم مثل شما تعجب کردم آخه ا. و گفت نیواال هم ـ

: وسط حرفم با همون بهت و حالت خشک شده گفت مامان

؟يدیخند يشاهرخ گفت بهت عالقه مند شده بعد تو اونجور ـ

: ذاشتم رو لبم که بخورمش گفتم یو همون جور که م مییچا وانیدستم و بردم سمت ل. سرم و تکون دادم کسلیر

...آره واال  ـ
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هوا بود استکان از دستم افتاد کله ام پرت شد جلو و  یچون ب. محکم خورد پس کله ام يزیچ هی هویو فرستادم تو دهنم که  ییقلوپ چا هی

بود و به طور کامل  یبدبخت هنوز دستش به صندل. من يروبه رو یشد تو صورت بابا که تازه نشسته بود رو صندل دهیتو دهنم بود پاش یهرچ

.ننشسته بود

.مامان منفجر شد هوی

 شیپ یبگم خانم دیاالن با. رفتار کن یدختر درست و حساب هیگم خانم باش، بزرگ شو ، مثل  یکنم م یدختره احمق من انقدر بهت سفارش م -

؟یباش شیخنده که تو دوم یکنه م یبهش ابراز محبت و عالقه م یکی یوقت یآخه کدوم آدم نرمال. کش مثل آدم رفتار کن

ترسناك  یلیخ ییخدا. لحظه مامان از جاش بلند شد هیتو . کردم یکه گذاشته بودم پس کله ام به مامان نگاه م یبا دست ده،یبا دهن باز، ترس من

.دستش يتو يمخصوصا اون چاقو. بود

 فمویو ک دمیاز جام پر هیثان 10منم تو کمتر از  رتشیجلو که بگ دیبابا پر. برداشت سمتم که لهم کنه زیمامان خ. هم همزمان با مامان بلند شد بابا

.رونیب دمییگرفتم و دو

.میدیخانم رس -

رفتم تو دفتر . دیپوک یدلم داشت م. زدم یحرف م یکیبا  دیبا. رفتم تو دانشگاه. شدم ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا. کردم تشکر

.بودم دهیامروز زود رس. بودن ومدهین شتریدو نفر ب یکی. دیاسات

.سایزنگ زدم به پر. رونیو برداشتم و اومدم ب لمیو گذاشتم تو دفتر و موبا فمیک

بعد که ساکت شد . دیخند یشعور کل یب. کردم فیبراش تعر زویهمه چ. دمیترک یمنم که داشتم م. شده یچ دینگران پرس دیو که شن صدام

: گفت

؟يدیخوب تو چرا خند ـ

: گفتم ناراحت

 یلیبعدم جمله اش خ. ندازه یکنه و دستم م یم تمیفکر کردم باز داره اذ. شوکه شده بودم. حرف و از شاهرخ بشنوم نیچون انتظار نداشتم ا ـ

.بامزه و خنده دار بود

: گفتبا تعجب  سایپر

اره؟یدر ب يکنه و مسخره باز تیکه اون بخواد باهاش اذ هیمسئله ا نیا ؟یچ یعنی ـ

: ناراحت گفتم. کردم اخم

آدم رفته  یبابا و خانوده هاشون و خالصه کل يبه در با چند تا از دوستا زدهیس شیسال پ 8 ادمهی. کنه یم یمسائل شوخ نیپسره با هم نیاتفاقا ا ـ

منم کال کپ کردم . و دوستم داره  ادی یاز من خوشش م یلیآقا بهم گفت که خ هیمثل  کیش یلیو خ شمیشاهرخ اومد پ نیهم. جنگل میبود

بلند بلند شروع کرد به  دیمتعجب من و د افهیبعد که ق. تا جمله با من حرف نزده بود 10سالها  نیا یدر ط دیپسره سر جمع شا نیا نچو

.من و مسخره کرده بودن شعورایب. بابام بودن يدوستا يپسرا. رونیاومدن ب گهیند تا پسر دو از پشت چند تا درختم چ دنیخند

کنه؟؟ یم یکه چرا فکر کردن داره شوخ یفهم یم حاال
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هنوزم . فراموشش کنم شهیهم يبود که دوست داشتم برا یجزو اون اتفاقات. ارمیب ادیخواست اون خاطره رو به  یدلم نم. ناراحت. بودم یعصب

.خنده اشون تو گوشم بود يصدا

: گفتم سایبه پر یعصب

.فعال سایبرم پر دیمن با ـ

.برگشتم که برم تو دفتر که با ماهان چشم تو چشم شدم. نییو آوردم پا یگوش. و قطع کردم یگوش عیسر. حرف بزنه نذاشتم

.ماهان انگار متعجب بود. اخم بودم هنوز

: گفت اومدم رد بشم که نییانداختم پا سرمو

کرد؟؟ يشاهرخ ازت خواستگار يجد ـ

.رو روانم بود گهیلحن متعجب ماهانم د نیا. بودم یعصب

نگهش دارم  نییکردم پا یم یکه سع ییبا صدا یعصبان. باره یم شیکردم از چشم هام آت یاحساس م. برگشتم و تو چشمهاش نگاه کردم یعصب

: گفتم

دوست داشتم بخندم؟  ؟یگ یم یچ گهیتو د ه؟یچ. دمیمنم بهش خند. کرد االغ يآره خواستگار. پسره انتر. ستیشاه رخ؟ اون دلقک رخم ن ـ

چه طور عکس العمل نشون  ای. بگم دیبا یکنه چ یابراز عالقه م یکی یدونم وقت یمن هنوز نم. آره من هنوز بزرگ نشدم ؟يدار یهان؟ مشکل

. ادی یپسره خوشم نم نیاصال من از ا. هست یمشکل. ادی یبگه از من خوشش م ادیب مثل شاهرخ یکیکنم  یسنم هنوز باور نم نیمن با ا. بدم

بار درست به من  هی. داد یسالم جواب من و م هیبه زور در حد  شیسال پ کیرفته تا  ادشی ياالغ انگار نیهم. غلط کرده ابراز احساسات کرده

اون . شدم یم دهیهم با اون جثه ام د يلومتریک کیمن و که از ... من و. دید ین و نماون اصال م. به چشم هام نگاه نکرد قیبار دق هی. نگاه نکرد

 يزبون باز و قر و فر. و فشن نبودم يدختر ترکه ا. نبودم یمامان شیتیت. نبودم لشونیباب م نکهیبه خاطر ا د؟؟ید یچرا؟؟ چرا نم. دید یمن و نم

. مد روز نبودم اما خوب بودم دیشا. گنده بودم اما فهم داشتم. چاق بودم اما شعور داشتم .من خودم بودم. نبودم که خودم و بچسبونم به پسرا

 شمیسال پ کیمن  نه؟یبب یچرا االن من و م د؟ید یچرا اون موقع من و نم. جلف نبودم. دادم یرو نم یبه کس. دونستم یحدم و م. مرتب بودم

چون اون موقع چاق . نداشت؟ چون عقلش تو چشمشه یچرا اون موقع بهم توجه. كفهم و در نیبا هم. اتیخصوص نیبا هم. ودمآدم ب نیهم

اگه من بله بگم و . تونه باهاش همه جا پز بده یکه م نهیب یو م پیو خوشت يخانم مهندس استاد دانشگاه ترکه ا هیاالن . ستمیبودم و االن ن

اگه اون موقع  ؟یچ نهیاگه بازم اون موقع من و نب ؟یوباره چاق بشم چاگه حامله بشم و د ؟یچ میبچه دار ش میواو بعدش بخ میازدواج کن

؟یبخواد چ يزن ترکه ا هیبشه و دلش  مونیپش

...چثه اشون. قدشون يبه بلند. کمرشون زیبه سا. تو قد و قواره طرفشون خالصه بشه دیعالقه و محبت آدم ها نبا. خواد یمن ونم اون

. راحت شدم. سبک شدم. کردم یهمه حرصم و سر ماهان خال. تو دلم تلنبار شده بود و گفتم شبیز دکه ا ییهمه حرف ها. کم آوردم نفس

.خودم شدم آنا

باهاش . نشست يگوشه ا هیبعد ماهانم اومد تو دفتر و ساکت و آروم  قهیچند دق. و رفتم تو دفتر دمیبهت زده ماهان رام و کش افهیتوجه به ق یب

.منگاهشم نکرد یحت. حرف نزدم
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.و برداشتم و رفتم سمت کالسم فمیبعد ک قهیده دق. اوردمیخودم ن يبه رو. کرد یغرق در افکارش بهم نگاه م. بود متفکر

چون تا  اد،یچشم مامان باشم ز يخوام جلو ینم. رونیرم ب یشام و ناهار م يخونه ام همه اش تو اتاقمم به زور برا یوقت. نمیهمه سر سنگ با

: نکهیکنه به گفتنه ا یشه و شروع م یه داغ دلش تازه مافت یچشمش به من م

. خنده یکنه م یم يپسره ازش خاستگار. نبرده زادیاز آدم يدختره بو ؟يدختر خل و چل به من داد هیکردم که  یدونم چه گناه ینم ایخدا ـ

.زد یحرف م... ساله دارن و  5بچه  هین من هم س يخانم باشه و مودب باشه و دخترا دیدختر با نکهیدر مورد ا زیر هینشست  یم بعدم

.سردرد آور و نشنوم يحرف ها نیرفتم که ا ینم رونیاز اتاق ب منم

در . و خوب بود لکسیر یلیخ دمشید دیدو تا کالس دوباره تو دفتر اسات نیب یساعت، چون وقت 2به ماهانم عذاب وجدان گرفتم در حد  نسبت

.میکرد یرفتار م شهیو مثل هم میآورد یخودمون نم يساعت اصال به رو 1بعد  میدکر یم ییدعوا ای یبحث یکل ما وقت

بعد از . هم هست سایپر ریتقص. بس که فضولم. آمار ماهان و بهتر از خودش دارم. ماهان فقط صبح کالس داره. تا عصر کالس دارم امروز

پرسه ماهان دانشگاه هست؟ کالس  یزنه م یاالنم هر بار زنگ م. ردمک فیبراش تعر زویکرد و منم همه چ چمیدر مورد ماهان سوال پ یمهمون

نه؟ ایداره 

.ارمیدر ب سایپر يبه اون خبر بدم مجبور بودم ساعت کالس ها و روزاشو برا نکهیا يبرا منم

.صدام کرد یکیرفتم که فاصله نگ شتریقدم ب هی. در کالسه باز بود. کالس رد شدم هی ياز جلو. اومدم رید کمی. رم سر کالس یم دارم

.مهندس مفخم -

و  ستین یکس دیکه د یبه دورو بر کرد و وقت ینگاه هی ستادمیجلوش که ا. رفتم سمتش. رونیاز کالس اومد ب يجد یلیخ. ماهانه دمید برگشتم

: زد و گفت يلبخند هی ستیخودشم حواسشون ن يدانشجوها

.ط شدمتو من چقده محتا تیبه خاطر حساس نیتوروخدا بب ـ

.ام گرفت خنده

؟یبله کارم داشت: من

د؟یکه امشب خونه ما دعوت یدون یگم م یم. آره: ماهان

دونستم  یمنم م. کنه  یکنه و بل م یبارم نرم ال م نیکه اگه ا د،یکش یداشت برام خط و نشون م شبیمامان از د. دونستم یم. رفت تو هم اخمم

.کنه یاگه نرم خون به پا م

: خم گفتمبا ا دلخور

.دونم یم ـ

.نهیبود بب نییخم کرد تا صورتم و که رو به پا کمیسرشو . ابروهاشو داد باال ماهان

خونه مون؟ يایب يتو دوست ندار نمیبب اد؟ی یاز خونه امون خوشت نم ؟يبه خاطر اومدن خونه ما اخم کرد: ماهان

: لبخند زدم و گفتم عیسر. آورد یدر م گرمویج دیرس یبه گوش مامان م يزیچ نیهمچ هیاگه  يوا
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عوض  نیماش یو داره که دو ساعت ه نیحال ا یبا اون همه خستگ یک. شم یکالس دارم خسته م يفقط امروز تا عصر ه؟یچه حرف نینه بابا ا ـ

.کنه تا برسه خونه شما

: گفت عیسر ماهان

.خونه ایبا من ب يخوا یخوب م ـ

: بهش کردم و گفتم هیدرسفنگاه عاقل ان هی. ابروم رفت باال هی

دنبالم؟ يایب يخوا یتو م یعنی ـ

.جا نیاز هم. خونه میر یبا هم م گهینه د: ماهان

: پشت چشم براش نازك کردم و گفتم هی

خونه اتون؟ میکه با هم بر یمنتظرم بمون يتا عصر يخوا یم یعنی. يکل تو امروز فقط صبح کالس دار يدانا ـ

: کوبوند و گفت شیشونیپ دونه محکم به هی ماهان

.کار هم دارم ییجا هیبرم  دیاتفاقا با. نبود ادمیاصال  یگ یآره راست م يوا ـ

 یم جادیتو دل آدم ا يدیام يکورسو هی. يد یم شنهادیپ یکن یخود م یب يبگه تو که خبر از برنامه هات ندار ستین یکی. حرصم گرفت يآ

.یکن

؟يبر یتون یم ایبا ک نمیصبر کن بب: گفت عیسر

.رم یخودم م ریبرم؟ نخ ایبا ک: کردم اخم

خوبه؟ ایک. نمیصبر کن بب. کنم یبرات م يفکر هینه بابا : ماهان

؟یگ یرو م ایاصال تو ک. خوبن اینه بابا ک: من

.کمیصبر کن ... ؟ ایـ ک: تتو همون حالت فکر کردن گف. کرد یتمرکز به ته سالن نگاه م يبرا. ستادیدستش و زد به چونه اش و متفکر ا ماهان

.شدم یعصب

.خودم برم راحت ترم. نکن یو معرف یکس. ادی یها خوشم نم بهیبابا من از غر: من

:ماهان داد زد هوی

... ایک ـ

:من نگاه کرد و گفت به

. گهید يبر ایگم بهت با ک ینه من م ـ

.دست هام و مشت کردم و تو هوا تکونش دادم یعصب

.نه ایشناسمشون  یاصال م نمیخوب اسمشون و بگو بب ان؟یک ایک نیبابا ا: من

: ته راهرو تکون داد و گفت يبرا یدوباره به ته راهرو نگاه کرد و دست ماهان

.نیگفتم و بب یکه م ییایبفرما خودت اون ک ـ
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لبخند به لب اومد . از دور لبخند زد. کرده بود ریاونم د يانگار. اومد یکه داشت تند تند به سمتمون م دمیمهربان و د. اخم روم و برگردوندم با

.کنارمون

: به ماهان گفتم یلب ریز

من و  يخوا یکه م ییآدم ها نیا ا،یک نیاسم ا. پرسم اسمشون و بهم بگو یازت م. من و روشن کن فیدوستت و ول کن تکل نیا قهیدو دق ـ

ه؟؟یچ یکن یباهاشون راه

: نگام کرد و گفت باال رفته متعجب ییبا ابروها ماهان

رو بگم؟؟ ایاسم بگو؟؟ اسم ک یچ یعنی ـ

.لگد محکم به بغل کفشش زدم هیبا حرص، با پام  یعصبان. آورد یداشت در م گهیو د حرصم

اَه . ده یبهم نم یزاره و جواب درست و حساب یمن و سر کار م. دل منم خنک شد. دردش گرفت چون صورتش جمع شد. عقب دیو کش پاش

.بزغاله

.به خاطر درد پاش بهم انداخت یو عصبان جینگاه گ هی ماهان

.محترم دیسالم اسات: مهربان

: لبخند پت و پهن گفتم هیبرگشتم سمتش و با  عیسر

دکتر حالتون خوبه؟ خانواده خوبن؟ مادر خوبن؟ پدر چه طورن؟ يسالم آقا ـ

: و گفت دیخند

.همه خوبن سالم دارن خدمتتون ـ

.سالمت باشن. و شکرخوب خدا ر: من

بعد از  یعنی ییکذا یراستش از بعد اون مهمون. دست هامو آوردم جلوم و تو هم قفل کردم. گرفتنم تموم شد لیمن حال و احوال و تحو خوب

هم  یلافتاد و ک یدکتر دکتر از دهنم نم دمشید یهر وقت م نمیهم يبرا. دمیکش یازش خجالت م دید یختیاون شب که مهربان من و اون ر

.رمیبگ لشیحوکردم ت یم یسع

.اگه حالو احوال خانم تموم شد من حرف بزنم: ماهان

.با تعجب به ماهان نگاه کردم برگشتم

خوب حرف بزن مگه من جلوتو گرفتم؟: من

: پشت چشم برام نازك کرد و رو به مهربان گفت هی ماهان

؟يامروز تا چند کالس دار نمیبب ؟یخوب ایسالم ک ـ

 نمیگه رو بب یم یکه ماهان ه ییایک نیکردم تا بلکه ا یور و اون ور م نیکله مبارکمو مثل غاز ا. سرم و بلند کردم عیمن سر ا،یان گفت کماه تا

.چه برسه به چند تا زادیدونه آدم هیاز  غیاما در

.فکر کنم تا عصر کالس داشته باشم. سالم خوبم: مهربان
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: خوشحال گفت ماهان

خونه ما؟ یامروز آنا رو برسون یتون یم ایک. خوبه ـ

.ایگفت ک یماهان به مهربان م نکهیماهان از مهربان خواست من و برسونه هم از ا نکهیهم از ا. کش آوردم یگ یو م من

.فهمهحرف بزنم که مهربان ن يکردم جور یدادم سع یکه دندونام و با لبخند رو هم فشار م یسرم و کج کردم سمت ماهان و درحال آروم

مهربان بود؟؟ یگفت یم ایک ایک یو ه يکرد یهمه آدم که صداشون م نیا... ماهان : من

: با تعجب نگام کرد و گفت ماهان

.مهربان ایک. گهید نهیا ایگم؟ ک یم ویک يپس فکر کرد ـ

.دمیمسئله رو فهم هیکه به زور بعد چند بار تکرار  بچه خنگ بودم هیکه  يانگار. کردم نییسرم و آروم با بهت چند بار باال پا. افتاد میدو زار تازه

.استیمهربان ک. نفره هی ایپس اون ک... آهان : من

: چشم هاش گرد شد و گفت هویبرگشت سمتم و اول با تعجب نگام کرد بعد  ماهان

؟ییچه کسا یعنی ایک يدفکر کر ؟یگرفت يرو اون ور ایمن چند نفرو بهت نشون بدم؟؟ تو منظورم از ک ينکنه تو منتظر بود ـ

.نگاش کردم یچشم ریو ز نییانداختم پا سرمو

 دیخوب من اسم مهربان و از کجا با. شعور یدکتر ب يادبا یبچه ب. دیخودتون و مسخره کن نیبر. تایترب یب. دنیماهان و مهربان با هم خند هوی

.دونستم خوب یم

: وسط خنده اش گفت ماهان

؟یدونست یمگه تو اسم مهربان ونم ـ

با اجازه به  هی. کرد خنده اشو کنترل کنه یم یمهربان سع. چشم غره به ماهان رفتم هیدلخور نگاهشون کردم و . شونه انداختم باال دهیورچ لب

.مهربان گفتم و رفتم سمت کالسم

: داد زد ماهان

نه؟ گهیپس مهندس اون مسئله حل شد د ـ

 هیزبون  هیبراش  نتمیب یمهربانم م نکهیبدون توجه به ا. رهیگ یغلط من و م تیترب یب. آورد یر ملجمو د. کرد یو خندون داشت نگام م طونیش

.در آوردم که چشماش در اومد و خنده مهربان و بلند کرد يمتر

.و برگردوندم و رفتم تو کالس روم

...شیآخ. عوض دلم خنک شد در. ستین يزیزبون که چ هی گهید دهید يبدتر تیاون من و تو وضع. دیکه د دید مهربان

. خرس گنده ها نیدبستان شیرو انگار پ گهیدادن همد یها هول م یاومد مثل وحش یخوشم نم. رونیگذاشتم بچه ها اول برن ب. تموم شد کالسم

.جلوم سبز شد یکی رونیتا پام و از در گذاشتم ب. رونیو جمع کردم و از کالس اومدم ب لمیوسا. همه رفتن

.رفتم عقب و محکم خوردم به چار چوب در که احساس کردم پشتم نصف شد و نفسمم بند اومد اریاخت یو ب دمیه بلند از ترس کشهـــــــ هی

.هام از ترس و درد گنده شد چشم
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.اتفاقات افتاد نیتازه چشمم به عامل همه ا تیاون وضع تو

 یترسم م یگه م یمن نم يپره جلو یکشه م یمرد گنده خجالت نم. است وونهیدور و برمه مثل خودم خل و چل و د یکه هر ک رمیمن بم یاله

.رمیم

.اسمتو بزارم نره خر دیبا اد،ی یبه کار تو نم يپسر پله ا گهید. مهربان ازدواج کرده بود بچه اش هم سن من بود نیاگه ا یعنی

غول  ي گهیاسم د دمیشا. غول  يها هیتو ما هیخر هیکه  نهیرم اتصو یول ،یچ یعنیدونم نره  یهرچند اصال نم... مثل همون نره  يگنده ا ماشاال

.فهمه خنگ منگول یدکتر مملکتمون قد همون خر م نیا. خرم که همون خره. باشه

 ادیاز آب در ب يجور نیا شیخرک یداد که شوخ یدرصد احتمال نم هی. کرد یبه من نگاه م دهیبود و خجالت زده و متعجب و ترس ستادهیا جلوم

.داشته باشه یتلفات جانو 

گشت به  یبر م زیاما خوب همه چ. کردن حرصم بهش برم یو خال یتالف يضربه به پاش برا هیچشم غره توپ همراه با  هیخواست  یدلم م يآ

.کوتاه باشه يهر کار يرفتم که االن دست و پام برا یشد و نم یکاش پام قلم م يکه ا یهمون مهمون

.کار کنه یدونست چ یبود نم دهیخودشم ترس. مهربان بسته بود يماجراهاش دهنم جلوو  یخاطر همون مهمون به

: هول گفت با

ماهان گفت مواظب باشم و حتما . وقت گمتون نکنم هیدر کالس  يگفتم منتظر بمونم جلو. خواستم بترسونمتون یبه خدا نم دیببخش يوا ـ

.برسونمتون خونه اشون

. ستادمیبه زور صاف ا. پسره بزغاله برام بپا گذاشته بود. کردم یم یحرص از مهربان داشتم سر اون خال یر چخواست ماهان بود ه یدلم م يآ

...و دیرس یتا هر جا که دستم م یعنی. دمیمال یبا دست پشتمو م

.نییشده بودم پا نرده ها بودم که پرت ایاگه االن کناره پله . دینپر یکس يجلو يجور نیا گهیفقط توروخدا د. اشکال نداره -

 یبر م نمیا. مهربان نیسمت ماش میو رفت میبا هم راه افتاد ییدو تا. تو یخواد خجالت بکش یخوب حاال نم. نییزده سرشو انداخت پا خجالت

من تو دانشگاه  ایشد با مهربان مثل ماهان پررو حرف بزنم و بگم تو دانشگاه کنار من راه نرو  یمن روم نم نکهیو ا یگشت به همون موضوع قبل

.ستیبا رونیشم و برو ب ینم نتیماش ارسو

.حوصله کل کل نداشتم. مشغول بود نایضمن ذهنمم به خاطر خونه ماهان ا در

.و تو فکر فرو رفتم ابونیو چشمم و دوختم به خ شهیدادم به ش هیسرمو تک. آهنگ آروم گذاشت هیمهربان . شدم نیحرف سوار ماش یب

. میدیرس یک دمیاونقدر تو فکرم غرق بودم که نفهم... اَه . اصال همه دوست دارن زور بگن. زوره ایکار دن. رفتنم زوره یمهمون. زوره یچ همه

.پارکه نگیتو پارک نیماش دمیبه خودم اومدم که د یوقت

بره تو خونه اشون و  ینه و دختره رو مک یها افتادم که پسره از غفلت دختره استفاده م ییجنا لمیف نیا ادی. لحظه چشمهام از تعجب باز شد هی

.شد یشروع م نگیپارک نیهم يهم کشمکش از تو شهیهم. کشه یم

 نگیپارک نیداشته باشه؟ اصال ا يدیپل يباشتم و نقشه ها دهیخواد بدزدتم؟ نکنه دزد ینکنه م نگ؟یمهربان چرا من و آورده تو پارک ایخدا

کجاست؟
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خونه ماهان من و آورده خونه خودش؟ يمهربان جا یعنی نا؟یخونه ماهان ا میرمگه قرار نبود ب نجا؟یا میاومد چرا

...، پلشت، خائن  دی، پل پست

ن؟یبش ادهیپ نیخوا ینم -

.باز لفظ قلم حرف زدنش و ول نکرده ارهیسرم ب هیدونم چ یقراره هزار تا بال که نم دهیمن و دزد نیا. زده برگشتم سمتش وحشت

 دمیمهربان که انگار متوجه شد که ترس. مونم یجا م نیمن هم. من عمرا از جام تکون بخورم. بشم ادهیه خوندم بخوام پسر خاك خودم فاتح من

: دیمتعجب پرس

افتاده؟ یاتفاق ـ

: زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم به

نا؟یخونه ماهان ا میمگه قرار نبود بر ـ

: و گفت دیخند مهربان

.میر یم میخوب دار ـ

.نایخونه ماهان ا میر یم میگه دار یکنه م یمن نگاه م يپررو پررو تو چشمها. روتو برم پسر. هام در اومد چشم

نگ؟یتو پارک نجاست؟یخونه ماهان ا: من

تو؟ یکش یچرا مثل خرس خرناس م ناسور،یدا. به در دمیچسب دمیترس. دیخند بلند

گرگ قصه  ادیمن و  بییعج. قهقهه اشو گرفت يبه زور جلو. لبخند گنده زد هی. در ام به دهیکه چسب دیاش که تموم شد، برگشت من و د خنده

.نداخت یم يشنل قرمز

به در؟ يدیخوب حاال چرا چسب. نگهیپارک يباال ستین نگیخونه اشون تو پارک: مهربان

.نگاش کردم مشکوك

؟یتو هم دعوت نگ؟یتو پارک يخوب تو چرا اومد: من

.دیبلند خند دوباره

.رم خونه امون یمنم م نایتو برو خونه ماهان ا. ستمینه من دعوت ن: بانمهر

.بلند داد زدم اوردمیطاقت ن گهید. چپ و مشکوك نگاه کردم چپ

.گهید یرفت یم رونیاز همون ب نگ؟یتو پارک يخوب پس چرا اومد -

: تکرد که نخنده گف یکه به زور جمع م یبا دهن. گرد خندونش و به من دوخت يها چشم

.جاست نیخونه منم هم نکهیا يبرا ـ

.کنف شدم يآ. شدم کنف

 نکهیخونسرد برگشتم سمتش و بدون ا یلیخ ک،یش یلیخ. کردم و لباس هام و صاف کردم يسرفه ا هی. صاف نشستم. از در فاصله گرفتم آروم

: گفتم ارمیخودم ب يبه رو
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.برم گهیبا اجازه اتون من د. از لطفتون ممنونم دکتر ـ

.رونیب دمیدر و باز کردم و پر عیو گفتم و سر نیا

...دو تا پسرم من و اسکول کرده بودنا نیا. اوردمیخودم ن ياما به رو دمیقهقهه اشو شن يو که بستم صدا در

.کردم دایچرخوندم و پله ها رو پ چشم

هم به  گهیطبقه د هیحاال . نگیتو پارک ياومد یدت مخو يکرد یم ادهیپ يدر ورود يخوب من و جلو. کارت کنه مهربان یخدا بگم چ...  اوف

.شه یطبقه اضافه م 5اون 

 هیمهربان و ماهان  يکشون کشون خودم و رسوندم باال و تو کل راه با مرده ها. دمیاز طبقه سوم نفس بر. طبقه رو رفتم باال 5و هلک  هلک

.بهشون رسوندم میعظ ضیف هیداشتم و  یخوش و بش حساب

.شدم که مجبور نشم االن دچار آسم مزمن بشم یم میامروزم ج يجور هیدو تا نبود  نیبه خاطر ااگه  نکبتا

مثل  ژنیدارم از کمبود اکس یشد برم تو وقت یکه نم يجور نیا. و سر خوردم نشستم واریدادم به د هیتک. زور خودمو به در خونشون رسوندم به

.ادیصبر کنم نفسم جا ب دیبا. کنم یتند تند لبام و باز و بسته م یماه

.و زنگ زدم دمیبه لباس هام کش یدست هیبعد بلند شدم و . نشستم تا نفس هام منظم بشه قهیپنج دق هی

.در يکه در باز شد و صورت خندون خاله اومد جلو دینکش هیثان 30 به

: لبخند بغلم کرد و گفت با

پسر از پس تو براومد و تونست  نیپس باالخره ا. يبه ما خونه امون و روشن کرد يچه عجب افتخار داد. آنا جون نجاست؟یا یک نیبب... به  ـ

.ارتتیب

.دیسرك کش رونیخودش از پشتم به ب. کرد تمیخاله دستش و انداخت پشت کمرم و به داخل خونه هدا. لبخند زدم. جدا شدم ازش

: و گفتم دمیخند

.ستیخاله جان دنبال شاه پسرتون نگرد ن ـ

: تعجب گفتبا  خاله

؟ياومد يکجاست؟ پس تو چه جور ست؟ین ـ

.برم ییتونم خودم جا یانگار من بچه دو ساله امو نم. ام گرفته بود خنده

دستش؟ از  نیگل پسرتونم آخه قابل اعتماده من و سپرد. از خونه رونیب امیتونم خودم ب یم. دینگاه به سن و سال من بنداز هیخاله جان : من

.منم با مهربان اومدم. شد گفت کار دارم میهمون دانشگاه ج

.تو میبر ایب زمیعز ایب. تو رو آورد؟ خوبه ایاه پس ک: خاله

خانم  نتیز. زد یبرق م يزیاز تم شهیآشپزخونه اپن بود که هم هیسالنشونم  يانتها. گنده داشتن ییرایحال و پذ هی. خاله رفتم تو خونه دنبال

 یسه بار م يخانم هفته ا نتیز. بهش سالم کردم و اونم از تو همون آشپزخونه جوابم و داد. کرد یشربت درست مداشت برام  نایخدمتکار خاله ا

.تنها نجایهمه خانواده اش جنوب بودن و خودش ا. اومد کمکش یهم که خاله مهمون داشت م ییوقت ها. کرد یم زیرو تم نایاومد خونه خاله ا
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 هیزیپسرش و جه یخرج عروس. دیرس یهر چند خاله هم کم بهش نم نا،یخاله ا شیال دوباره برگشته بود پس 6بود که بعد  يزن وفادار واقعا

خاله  يشد غذا ینم. شدم نایو ا میرژ الیخ یب. یمردم از گشنگ یداشتم م. غذا هم بلند بود يبو. داشت ریخاله دست خ. دخترشو خاله داده بود

.وردرو نخ

داشت،  يدر آشپز ییطوال دیعمو هم . پختن یبا کمک عمو با هم م ای. پخت یخودش غذا م شهیهم نمیمه يپختش حرف نداشت، برا دست

از قارچ . ختنیر یتوش م زیم زیچ یخواستن بپزن کل یم یعدس هی. مختلف يها و خورشت ها یتو خوراک ییکردن مواد غذا یمخصوصا در قاط

.شد یخوشمزه م یلینداختن توش و انصافا هم خ یم دهیدونستن مف یو م دم دستشون بود یو هر چ ازیپو  ینیزم بیو س جیو هو

طبقه  ییحموم دستشو هیرفت باال و سه تا اتاق خواب و  یبود که م ییرایپله وسط پذ هی. تو آپارتمان بود، اما دوبلکس بود نایخونه خاله ا نکهیا با

.ادی یم ونهمه اتاق به چه کارش نیا نایخاله ا دمیمن آخرشم نفهم. تاق خواب بودو دوتا ا سیسرو هی نمییپا نیالبته ا. داد یم لیباال رو تشک

.هیاز کدوم کارش راض دمیفهم یاما نم. بود یاز کارش راض یلیانگار خ. زد روزیلبخند پ هیتا چشمش به من افتاد  مامان

.يدر بر یتا نتون ارتتیکه ب میبه ماهان گفتسره  کیصبح بهت نگفتم و  نمیهم يبرا ارتتیتونه ب یدونستم ماهان م یم: مامان

همه مادر دارن ماهم  گهیپوف شانسه د. کشن ینقشه م یبرا من خانوادگ دینیتورو خدا بب. پشت چشم نازك کردم هیکردم و  زیهامو ر چشم

.نخود هوامو نداره هی. میدار

 يزشت تنم کرده بودم که معموال برا یمیلباس قد هی. دمیپوش یتوم چپال ریز دمیبودم نفهم دهیتو خواب لباس پوش بایکه صبح تقر ییاونجا از

.دمشیپوش یخونه م يکار زیتم

.اریبرو باال لباساتو در ب زمیعز: خاله

: زدم و گفتم یلبخند دندون هی

.من بپوشم نیهاتون و بد یل خارجدونه از اون لباس خوشگ هی. من لباس ندارم نجا،یا نیمن و مثل دزدها آورد بایکه تقر ییخاله جان از اونجا ـ

.خودشه که بهم نگفت ریبزار بره تقص. و مامان بهم چشم غره رفت دیبلند خند خاله

.دمیمامان و شن یحرص يرفت سمت پله ها و منم اومدم دنبالش برم که صدا خاله

.ده یو م ياحتمال مواقع اضطرار شهیخانم هم هی. مانتو و پالتوت ریلباس مناسب بپوش ز شهیدفعه بهت گفتم هم 10: مامان

: رفتم کله امو برگردوندم و گفتم یجور که پشت خاله م همون

.نفرو مامور برا آوردنش کنن 6نه مثل قاتال  ،یمهمون يکنن برا یخانم و از قبل خبرش م هی ـ

اونقدر . بهم داد رباسنیتا ز یتاپ خوشگل بادمجون هی از تو کمدش. تو اتاقش میباال و رفت میبا خاله رفت. گه یم یمامان چ نمیوانستادم بب گهید

.دستمو بکشمش به صورتم رمیبشم و بگ دنشیپوش الیخ یخواستم ب یبود که م فینرم و لط

 شرتیت نیشده بودم با ا پیزال و بال بود اما خوش ت یام به خاطر خستگ افهیق نکهیو منم لباسمو عوض کردم با ا رونیاز اتاق رفت ب خاله

.ور اون ور کردم نیزدم و ا دیخودمو د کمی نهیآ يجلو. هیقرض

.سرك به اتاق ماهان بکشم هیبزار برم . گل کرد میکه فضول نییاز پله برم پا میاومدم مستق. رونیدادم و رفتم ب تیرضا قهیدو دق بعد

انگار . بودم دهید شیسال پ 5بود که  یهمون زیچهمه  نهیهمون تخت همون آ زیهمون م. زیمرتب و تم شهیمثل هم. در اتاق و باز کردم آروم
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.خونه ثابت مونده بود نیزمان تو ا

.ینیتوش بب یتونست یم کلتویکل ه. کردم یم يماهان حسود نهیآ نیبه ا شهیهم. زشیگنده با م نهیآ هیتخت کنار پنجره، . تو اتاق رفتم

انگار . روشن شد وتریصفحه کامپ هویدستم خورد به موس . اومد یخوشم م هیبق وتریتو کامپ یاز فضول شهیهم. زیخم شدم رو م. وترشیکامپ زیم

.رفته خاموشش کنه ادشیماهان 

. خوب بود. آپارتمان هی. خوابه بود کیخونه  هی يبرا. ور اون ورش کردم نیا کمی. بشه شتریکردم تا دقتم ب زیچشم هامو ر. طرح بود هی جلوم

: گفت ییصدا هیبودم که غرق نقشه و طرحش شده . خوشم اومد

چه طوره؟؟ ـ

.رهیمچتو بگ ادیب یکی یکن یم یواشکیکار  کی يدار یبده وقت یلیخ. دمیخدا ترس يوا

موس و . اومد پشتم و از پشت روم خم شد. اشو از در برداشت و اومد سمتم هیماهان تک. داده بود نگاه کردم هیماهان که به چهارچوب در تک به

.در مورد نقشه اش داد یکل حیتوض هیگرفت و 

.فک زدنش که تموم شد سرش و کج کرد و بهم نگاه کرد. بگو دیجد زیچ هی. بودم دهیرو که خودمم فهم نایا خوب

ه؟یخوب نظرت چ: ماهان

: نگاه کردم و گفتم توریمون به

 هیرفتن بق ییتونه آمار دستشو یم قایه نشسته باشه دقمهمون اگه تو خون هی. تو چشمه یلیخ نجایا. بهتره یو عوض کن شیسرو يجا... خوبه اما  ـ

.رهیرو بگ

: نگاه کرد و گفت وتریکامپ به

.آره حق با تواه ـ

: به من نگاه کرد و گفت دوباره

؟؟یکار کن يخوا یآنا تو نم ـ

.ابروم رفت باال هی

.هگیمنم د ش؟ینیب یهر روز تو دانشگاه م هیپس ک. گهیکنم د یخوب دارم کار م: من

: زد و گفت يلبخند هی

شرکت کار  هی يچرا تو. شه یهمه استعدادت حروم م نیا. فهیح یاگه نقشه و طرح نکش هیتورشته ات معمار. بود ینه خره منظورم نقشه کش ـ

؟یکن ینم

: کردم اخم

دوما کار کجا . بزرگ یعنیاش  گهید یمعن هیکه  یدون یم. رمیگ یهمون بزرگش م یخرو به معن یهر چند من معن. ادب یب یاوال خره خودت ـ

.نشد دایدنبال کار گشتم اما پ یبود آخه عقل کل؟ قبل دانشگاه کل

.ابروش رفت باال هی
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.خوب شرکت بابات که بود: ماهان

: کردم اخم

.بگن نون خور باباشه هیبق ادی یخوشم نم. کنم یبابام کار نم يبرا ـ

.کج کرد سرشو

...شرکت ما : ماهان

.هیاومده آشنا باز يباز یگن با پارت یم. چ ، شرکت شمام نهن: من

: اخم کرد و گفت ماهان

؟یکار کن يخوا ینم یعنی یتا حاال به فکر حرف مردم یاز ک ـ

.ستهیماهانم مجبور شد صاف با. امو انداختم باال و از جام بلند شدم شونه

. بگن استاد استاد یو ه رنیبچه خنگا دورمو بگ نیبود که ا يعشقم استاد شهیهم. مخنگ يمشت دانشجو هیمن االن استاد . کنم یدارم کار م: من

.کنم با کارم یاالنم دارم حال م

.نگام کرد قیدق ماهان

من  يکرد یبه طرح ها نگاه م یداشت یوقت. شه که استعدادم و حروم کنم ینم لیمنم دوست دارم اما دل. يو دوست دار يدرسته که استاد: ماهان

.دنیطرح زدن و نقشه کش يدلت تنگ شده مگه نه؟ دلت تنگ شده برا. دمینگاهت و برق تو چشم هاتو د. دمتید

 نمیب یخونه م هی یوقت. که آدم ها توش به آرامش برسن یعال زیچ هی. ییایرو زیچ هیخلق  يبرا. وارهایجابه جا کردن د يبرا. تنگ شده بود دلم

 یچ.... اون سمت و  میبرد یاگه اتاق خواباشو م میکرد یستون و جابه جا م نیا يجا میداشت یو بر م وارشید نیکه اگه ا نمیهمه اش تو فکر ا

.شد یم

.دیلرز یدست و پام م دمید یآجر م هی یوقت ایخونه نصفه کاره  هی یوقت

: محکم گفتم. کردم اخم

.امی یشرکتتم نم. کنم یآشنا کار نم يدلم تنگ شده اما برا ـ

.دیخند یداشت م. برگشتم. که بازومو گرفت رونیب امیب اومدم

...ردش نکن خره  يجور نیهم. خوب برات دارم شنهادیپ هیمن . تو خونه کار کن ایخوب باشه شرکت ن: ماهان

 :ابرومو بردم باال و با اخم گفتم هی. با حرص بازوم و از تو دستش گرفتم. کنه یخره خره م یه تیترب یب. رفت تو هم اخمام

... نمیتا بب ـ

...ـ بـــــــزغاله جـــــــــون : پشت بندش گفتم  نهیبا طمان دمیکش یکه حرفام و م یو باز کردم براش و در حال شمیقدم رفتم سمت در، ن هی

: با بهت گفت. هاش گرد شد چشم

!بزغاله ؟ یگیبه من م ـ

: صدا با حرکت لب هام بهش گفتم یکردم و ابروهام و تند تند دادم باال و ب خنده دندون نما براش هی. با حال شده بود یلیاش خ افهیق يوا
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...بزغاله  ـ

...شده بود که  یعصبان یحرص نینگو بگو لبو، همچ ماهان

...پله ها و  يسمت در و از اونجام رو دمییو دو دمیکوتاه کش غیج هیسمتم، منم  ادیخورد که ب یتکون هی تا

 میمنم مستق. دنیزدن با ترس از جاشون پر یکه رو مبل نشسته بودن و داشتن حرف م نیمیماهان، مامان و خاله س يمن و دادا غیج يصدا با

.رفتم سمت اونا که با پناه بردن به اونا خودم و از دست ماهان نجات بدم

و پوستمو بکنه،  رتمیخواست بگ یو م دییدو یماهان که دنبالم م دنینگاه به مامان کردم که اولش با بهت و ترس بهم نگاه کرد بعد با د هی

کنه و  یکنه بلکه خودشم بهم محبت م یماهان م میتقد یکه اگه بخوام به مامان پناه ببرم نه تنها من و دو دست دمیفهم. دیو فهم زیخودش همه چ

.ذاره ینم بینص یو ب من

.اون و داشت ياهو شهیاز من دوست داشت و هم شتریمامانم ماهان و ب. بود نیهم شهیهم

. چه مقصر باشم چه نباشم. گرفت  یپشت من و م شهیخاله هم. سمت خاله و پشتش پناه گرفتم دمییشدم و دو الیخ یمامان و ب نیخاطر هم به

.اومد یخوشم م يآ. زد یمامانش حرف نم يماهانم جلو

: پشت خاله و مظلوم گفتم رفتم

.شده یجون نجاتم بده پسرت وحش نیمیس ـ

: که از بهت و ترس در اومده بود با خنده گفت خاله

به جون هم؟ نیشده که افتاد یباز چ ـ

.کنه یرم م نهیب یتا منو م... منم براش پارچه قرمز ه،یمثل گاو وحش نهیقند عسلته که چشم نداره منو بب نیا. نکردم يمن کار. گفتم مظلوم

: ا تحکم گفتچشم غره توپ رفت بهم و ب هیمامان . دیبلند خند خاله

...آنا  ـ

: گفت یعصبان ماهانم

.بزار دستم بهت برسه. کنم یپارت م کهیتو رو هم مثل همون پارچه قرمز ت. ینشونت بدم که حض کن يگاو هی ؟یگاو وحش یگ یبه من م ـ

: برداشت سمتم که خاله محکم گفت زیخ

...ماهان  ـ

.ستادیتو نصفه راه خشک شد و صاف ا ماهان

کردو با چشم  زشونیر یچشم هاش و برام گرد کرد و ه. ماهان زبون در آوردم يو برا دمیصدا خند یبا ذوق ب. حال کردم يکردم آحال  يآ

.ارهیکه سر وقتش دمار از روزگارم در ب دیهاش برام نقشه کش

.از کنار خاله تکون بخورم گهیمن د عمرا

؟؟يکار دار یبا دخترم چ. ماهان خجالت بکش: خاله

.بغلم کرد يور هیو  دیمن و از پشتش کش دبع
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 يخونه برا نیهر چند ا. نییکشه مثال شما مهمون ما یخجالتم نم. توجه نکن تیترب یپسره ب نیو به ا نیکنار خودم بش ایب زمیعز ایب: خاله

.خودتونه

. منم مثل دختر خودش دوست داشت. و مهربون بودخوب  یلیخ. بود برام یخاله واقع هی. مثل مامانم دوسش داشتم. خاله رو دوست داشتم انقده

.من و داشت يهوا نیمیماهان بزغاله رو داشت خاله س نیا يهر چقدر مامان من هوا

از جام تکون  گهیمنم د. و رفت دینگام کرد و بعد راهش و کش یبا اخم و عصب کمیماهانم . ماچش کردم و نشستم کنارش رو مبل هیذوق  با

بده  شنهادیخواست بهم پ یکه م يرفت و اومد کنارم نشست و در مورد کار ادشی تشیهر چند بعد شام ماهان عصبان .نخوردم تا آخر شب

.حرف زد

. داشتن رویبه ن ازین. شهرك بسازن هیقرار بود که . بودن کیچند تا شر. یکیبود البته شر دهیخارج از شهر خر کمیبزرگ  یلیخ نیزم هی ظاهرا

 یاز من م. خودشون قبول نداشت ریو غ یکس یداشتن اما خوب طرح و نقشه کش روین یالبته کل. و مهربان بودنخودش  شیاصل يمهندسا

.قسمت ها و کارهاش یراحت بره سراغ باق الینقشه آپارتمان ها رو بکشم که خودش با خ شخواست که برا

کردم که  دیمن تاک. ده یو نشونم م نیبرتم و زم یروز م هید و گفت اونم قبول کر. الزم دارم يشتریب حاتیو توض نمیو بب نیزم دیگفتم با بهش

.امی یکنم و شرکت نم یتو خونه کار م

.طبقه رو نداشتم 6منم عمرا جون باال رفتن از . ساختمون بزرگ بود هیبودم شرکتش طبقه ششم  دهیجور که فهم نیا چون

که  رونیتازه از در کالس اومدم ب. میجفتمون تا عصر کالس داشت. مینیزد و بب یکه در موردش حرف م ینیزم میبود امروز با ماهان بر قرار

.شن یاز هم جدا نم. دهیبه هم چسب يشدن دو قلوها امرزیدوتا هم مثل الله و الدن خدا ب نیا. دمیمهربان و ماهان و با هم د

.جوابمو دادن. و سالم کردم دمیرس بهشون

: زد و گفت يلبخند مهربان

.کرده فیازتون تعر یلیماهان خ. دیکن يباهامون همکار نیخوشحالم که قبول کرد یلیخ ـ

 یبه ماهان نگاه کردم که با خنده دندون. بود دهیمن و ند يکرده؟ اون که اصال کارها فیمن تعر یکرده؟ از چ فیماهان تعر. ابروم رفت باال هی

رسه به عشق و حالش و  یکم شده نم شیکاریپسره ساعت ب نیا. کمکشون کنم و چرا ازم خواسته هیدونم دردش چ یمن که م. کرد ینگاهم م

.گرده یحمال مفت م هیبرسه دنبال  ترهاشدوست دخ

: مهربان لبخند زدم و گفتم به

.مثل شما کار کنم ییباعث افتخارمه که با دکترها ـ

.دیممنون لطف دار: مهربان

.فعال. میما بر ایک گه،یخوب د: ماهان

خل و  يماهان چرت و پرت گفت و از دوست دخترها نیا یدر طول راه هم ه. میماهان شد نیسوار ماش میو رفت میکرد یان خداحافظمهرب با

ماهان و باور  يهم باشه که انقده خنگ باشه که چاخان پاخانا يشد دختر یباورم نم. من که مرده بودم از دستش از خنده. کرد فیچلش تعر

.کنه
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بود دوست داشت  دهید لمیف هیتو . از دوست دختراش از دم همه مشخصاتش و دروغ گفته  یکیبه  یسرگرم يبار برا هی کرد که یم فیتعر

.ششیآزما لهینفله احساسات ملت و کرده بود وس. امتحان کنه

البته من . ه شدت کرم داشتدختره هم ب. کرد یول نم گهید لهیچسبونده و پ یو اون م نیخودش و به ا یبوده که ه نایگفت دختره از ا یم

.دختره رسما فالن بوده. ذاشتم یاسمش و کرم نم

 یم یخودش جدا زندگ نیبابا و مامانش طالق گرفتن، ا انه،یگفته اسمش شا. از اسم گرفته تا شغل و خانواده و همه رو بهش دروغ گفته ماهانم

.داره کیبوت هیدرس نخونده و  شتریب پلمیکنه، تا د

: دمیتعجب پرس با

کت؟یبوت ادیوقت نخواست ب چیدختره خنگ ه نیخوب ا ـ

: با خنده گفت ماهان

.داشت سپرده بودم کیاز دوستام که بوت یکیچرا اتفاقا منم به  ـ

.از دست دختره در رفته یهر چند آخرش با بدبخت. کرده بود لمینافرم دختره رو ف نکهیا خالصه

هم نداره که الاقل  یدوست دختر درست و حساب هیقربونش برم . کارهاست نیشه؟ همه اش دنبال اخواد آدم ب یم یپسره ک نیدونم ا ینم من

.مورد نظر نیبه زم میدیخالصه رس. انیختیر نیهمه اشون از ا. آدم دلش خوش باشه

رو اونجا  نایبرق و ا يرکایگه تا. اونجا مرده یکه زندگ يانگار. آب و علف یب يجا هیوسط . بزرگ بود یلیخ یلیخ نیزم هی ن؟یبگم از زم یچ

.ریکو میکردم رفت یفکر م دمید ینم

.برهوت برهوت بود. یچیه یتخته سنگ هینه  ینه درخت آنچنان. یصاف و خاک نیزم هی

.وسطاشبه  یبرس ادهیپ یتونست یاونقدر بزرگ بود که نم نجایهر چند ا. نیزم يوسطا کیتو تا نزد میو قدم زنان رفت میشد ادهیپ نیماش از

خوابه  کیاز . توش متفاوته يطبقه که تعداد واحدها 20 يآپارتمانا. میبساز دیشهرك جد هیکه قراره . دادن طرح حیشروع کرد به توض ماهانم

... یو چ یو چ یو فروشگاه و چ دیپارك و مرکز خر. گرفته تا سه خوابه دارن

 هیپارك،  هی د،یمرکز خر هیفروشگاه،  هیساختمون،  هیسمت از طرح من تو ذهنم با گفتن هر ق. نیماهان بود و چشمم به زم يبه حرفها گوشم

و چقدر . دمید یتو ذهنم اون شهرك و به طور کامل و ساخته شده م بایکه من تقر يجور. بست یها تو ذهنم به صورت زنده نقش م نیهمه ا... 

.خوره یپاهام تکون م ریز يزیچ هیس کردم کردم که احسا یداشتم به طرح و شهرك نگاه م. زده بودم وقبراش ذ

.پاهام نگاه کردم ریبه ز الیخ یب

...يوا

.نمونده بود که خودش و به کفش و شلوار من بماله يزیکرد و چ یم يرو ادهیپام داشت واسه خودش پ ریموش گنده درست ز هی

.وقتش و نداشتم به ماهان نگاه کنم. دادن بود قطع بشه حیضماهان که در حال تو يکه باعث شد صدا دمیکش بیمه یغیج هیوجودم  يهمه  با

تو موش و گربه بود  ينکشم جر غیتونستم نگاهشون کنم و ج یکه م ییتنها موش ها. متنفر بودم يا گهید زیاز هر چ شتریاز موش ب میزندگ تو

 ینگاهشون م دنیکش غیبدون ج ون،یزیاز تلو رونیب انیتونن ب یدونستم کارتونن و نم یاونم چون م. يو اون موش سر آشپز تو کارتون رتتور
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.کردم

پرش بلند خودم و به ماه برسونم اما  هیجا با  نیشد از هم یحاضر بودم اگه م. و از دست داده بودم ارمیاخت. حالم خراب بود. قفل کرده بود مغزم

.موشه به من نرسه نیا

.دستش به من نرسه ییموش اژدها نیکه ا ییجا هید بلن يجا هی يرو دمیپر یجور وقت ها معموال م نیا تو

و دست هامو انداختم دور گردن ماهان و  دمیحرکت چرخ هیکنم با  یکار م یبدونم چ نکهی، بدون ا اریبدون اخت یو هنگ یجیلحظه تو گ هی تو

.سرمم تو گردنش فرو کردم. ه دور باشمباال، تا حدالمقدور از موش دمیتونستم خودم و کش یکه م ییپاهامم قفل کردم دورکمرش و تا جا

تنه درخت استفاده کرده  هیاز ماهانم به عنوان . کنم یکار م یدارم چ دمیفهم ینم یحت. رفتار و کارهام نداشتم يرو ياریاخت چیاون لحظه ه تو

.دمیخفه کش يها غیبه ماهان و ج دمیمحکم چسب. بودم

.نجات بده يماریپر از ب فیکث ياژدها نیکردم که خود خدا من و از دست ا یمتو دلم خدا خدا . کردم یاز ترس سکته م داشتم

که به خودش اومد آروم دستش و چند بار  کمی. خشک شده بود يهمون جور. کار بکنه یدونست چ یبدبخت که بهت زده مونده بود، نم ماهان

.دیبه کمرم کش

: و اضطراب مهربون گفت یبهت و نگران با

.شتمیدختر؟ نترس من پ یکش یم غیچرا ج شده ؟ یآنا چ ـ

: گفتم دیلرز یکه از ترس م ییبهش چسبوندم و با صدا شتریتو گردنش فرو کردم و خودم و ب شتریو ب سرم

.موش داره نجایا. ببر نجایمن و از ا ـ

: با بهت گفت. ستادیدستش از حرکت ا. ناباور تو جاش موند اولش

...موش ؟؟  ـ

آروم سرمو بلند . از خنده دیلرز یم کلشیتمام ه. شد به قهقهه لیبعد خنده اش صدا دار شد و کم کم تبد دنیخند زیر زیر شروع کرد اول هوی

.دلخور، ناراحت، با اخم سرمو کج کردم سمتش و بهش نگاه کردم. کردم

.دیخند یبد بود که به ترس هام م یلیخ

زل زد تو . لحظه به طور کامل قطع شد هیصدا و بعد تو  یاش خنده اش اول کم شد بعد بصورتم و حالت ه دنیسرشو کج کرد سمتم و با د ماهان

.کردم شماتتش کنم یم یبا نگاهم سع. چشم هام

چون . یسوسک یخندم که احساس کن یبهت م يجور نیمنم هم. یبترس يزیچ هیخدا قسمت کنه تو هم از . يخند یکه به من م يا نهیبوز یلیخ

 ایتونست حرف هام و و از نگاهم بشنوه  یکاش م يکردم که ا یخدا خدا م. دفاعم یمورچه ترسو و ب هیکنم مثل  یساس ماح قایمن االن دق

چشم هاش . گفت ینم یچیکرد و ه یماهان اما فقط نگاهم م. ببره یپ میو دلخور یناراحت تیابرومم ببرم باال تا به نها هیکه  ودنب ادمی. بخونه

.نفس هاش گرم ک،یآروم بود، صورتش نزد

.و درك کردم تمیبه خودم اومدم و موقع تازه

 دنیترس يزیخاك به سرم آبرو ر يوا دم؟یبهش چسب یختیر نیا ياومدم بغل ماهان؟ من چه جور یکنم؟ من ک یکار م یباال چ نیمن ا يوا يا
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.گهیطرف د هیبه ماهان از  دنیمثل کوآال چسب يجور نیا یتیثیح یطرف، ب هیاز موشم 

 دمیکم کم دست هامم از دور گردنش شل کردم و خودمو کش. شدم زونیآروم پاهامو از دور کمرش باز کردم و آو. چشم هاش زوم بودم تو

.دست ماهان هنوز دور کمرم بود. نییپا

.اومدم نییاز ماهان پا نییپا ادیکه از درخت باال رفته باشه و حاال بخواد ب یآدم مثل

کمرم  يآروم رو. دست ماهان همراه کمر من اومد جلو. عقب دمیآروم خودمو ازش جدا کردم و کش دهیرس نیبه زممطمئن شدم پاهام  یوقت

.کردم یهنوز داشتم بهش نگاه م. شد و بعد جدا شد دهیکش

.نییسرمو انداختم پا. دمیاز ماهان خجالت کش میبار تو زندگ نیاول يبرا

.دمیماهان و شن يبعد صدا قهیدق هی

.يبود نیسنگ گنده سنگ هیقبال مثل  ؟يانقدر سبک شد یدختر تو ک :ماهان

از وزنم حرف  یاومد کس یبودم و خوشم نم یشاک میدونست من از وزن قبل یم. دختر رفتار کنم هیمثل  قهیدو دق يذار یتو که نم يریبم يا

.کرد یسواستفاده م نمیبزنه ها، ا

.داد یلب هاش گشاد باز بود و داشت با تمام وجود دندون هاشو نشونم م .سرم و بلند کردم و با اخم نگاهش کردم عیسر

.دنیو سف فیچقده دندوناش رد نیبب واه

: مشت زدم به بازوش و گفتم هیحرص  با

نم؟یسنگ يدیکه فهم ياون موقع بلندم کرد یتو ک. شعور یبرو گمشو ب ـ

: با خنده گفت ماهان

.تونستم بلندت کنم ینم يبود نیاونقده سنگ گهیهمون د ـ

: گفتم غیج با

...ماهــــــــــان ـ

: و تو همون حال بلند گفتم نیرفتم سمت ماش. منم اخم کردم. زد قهقهه

.مونم یموش دارت نم نیزم نیهم تو ا قهیدق هی گهیمن د میبر ایب ـ

.و دنبالم راه افتاد دیبلند خند دوباره

کرده بود که  يهم کار یبا شوخ. يکرد ینم دایپ دنیکرد که اصال فرصت خجالت کش یت برخورد مبود که اونقدر باهات راح نیماهان ا یخوب

.خجالت بکشم دیرفته بود که با ادمیاصال 

.مینزد یکه افتاده بود حرف یکدوممونم در مورد اتفاق چیه. و ماهان رسوندم خونه میشد نیماش سوار

 یکل. رهیبگ یخواد مهمون یحاال م میخونه اشون بود شیدو هفته پ نیبود؟ هم یچ گهیگرفتنش د یدونم خاله مهمون یمن نم. داغون بود اعصابم

.يایب دیکرده که حتما با لهیهم آدم دعوت کرده مامانم پ

 يروز دونست چه یخاله هم خوب م. بشم میتونستم ج یبار و نم نیاما ا نایدو هفته از دستش در رفته بودم که نرم خونه خاله ا نیزور ا به
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.که مامان بتونه منو خفت کنه و نزاره در برم رهیبگ یمهمون

.امشب و یرم مهمون یم يشدم مجبور میتسل گهینه د. وقت فرار نکنم هیپاد که  یمن و م یچشم 4صبح مامان  از

 یوقت گهیمنم که عاشقه خاله ام د. شه یاگه نرم ناراحت م. زنگ زده گفته حتما منم برم شتریدفعه ب 10از صبح . شه یبشه خاله نم الیخ یب مامان

.شه نرم یخودش زنگ زده اونم چند بار، نم

 نیا یفهم ینم. هیچه مدل ستیماهم معلوم ن يبابا نیا. و عشقه شیخاله و خوشحال. و دك و پزم شیو خراب شدن آرا یپله و نفس تنگ جهنم

.یاون سمت ای هیسمت

 ینزاشتن تو مهمون يروسر. مثال دست با بزرگترها مجازه. اما خوب استثنا هم داره. پا برجاستگذاشتن و دست ندادن هنوز  يبا روسر مشکلش

هاست تو مراسم من و  يدارن چه جور فیمردان نامحرم تشر نیبگه خوب اونجا هم ا ستین یکی. و تولد مجازه یبزرگ و مراسم عروس يها

کنم؟؟حجاب  دیبالمانع است، اما تو خونه با ننیبب يبدون روسر

...و عمرا باور کنه اما خوب  ارهی یاز زور تعجب شاخ در م يجور نیبگم بابام ا یبه هر ک. گهید باباست

 نیا. آهنگش توپه توپه. زده ام  جانیه یکل. پرم یم نییآهنگ گذاشتم و باال و پا ونیزیتلو يکرده، حاضر و آماده جلو شیآرا ده،یپوش لباس

.کنه یم هیو خوب تخل يپرش هام انرژ

 کهیلباسم دو ت. بودم باهاش دهیهم پوش یمشک يجوراب شلوار هیزانوهام بود و  يتا رو شیبلند. تنم بود تیبودم که ف دهیکوتاه پوش راهنیپ هی

.کوتاه يها نیگرد داشت با آست ي قهی. یمشک يها رهیبود با دا دیباال تنه اش سف. داشت یافق يها نیبود که چ یساتن مشک نهیس ریاز ز. بود

 نشییتز کیکوچ ونیپاپ هیاز پارچه قرمز داشت که سمت چپش  یسانت 10کمربند  هی شیو مشک دیپارچه سف نیاش خط فاصل ب نهیس ریز

بود و برگ هاشم قرمز بود  یچند برگ يگوشواره بلند که به صورت شاخه  هیبودم رو شونه هام و  ختهیموهام و صاف کردم و ر. کرده بود

.داشت یجلوه قشنگ یلیو قرمزش خ يرنگ نقره ا. وشمانداخته ام گ

: از بازوم گرفت و گفت شگونین هیمامان که تا چشمش به صورت قرمز من افتاد . کردن یمامان و بابا آالگارسون کرده، اعالم آمادگ باالخره

.ماسه یبه صورتت که م يبود دهیمال یاالن هر چ ؟يخودتو نگه دار یتون ینم قهیشده دو دق لیذل ـ

.کند یگرفت قشنگ گوشت تنت و م یم يبد يشگونایمامانم ن. دستم بازوم و مالوندم با

: اخم گفتم با

.ننیب یو همه هم امشب م يشه ، بازومو بگو که کبود کرد یبرطرف م گهید قهیصورتم دو دق يقرمز ـ

.مو گذاشتم تو گوشم يهندزفر. میافتادو راه  میشد نیحرف سوار ماش یب. چشم غره بهم رفت و من خفه شدم هی مامانم

خوب . بهتر باشه ارمیاگه کفشام و در ب دیشا. هام برم باال یکفش پاشنه بلند مشک نیطبقه رو با ا 4 يکردم که چه جور یداشتم فکر م نیماش تو

.ياری ینمکه تو خونه کفشات و در  نهیب یجورابت و نم ینه بابا کس... است که عیشه ضا یم فیبعدش جورابم کث

که زودتر از من برن باال؟ چونمیرو بپ نایمامان ا يو نکرده بودم که چه جور نجاشیفکر ا يوا. میدیبودم که رس ریجور خود درگ نیهم

 و که هنوز روشن میهندزفر میس. به سرم زد يفکر هی هوی میآسانسور که شد کینزد. تو ساختمون میرفت میشد ادهیو پارك کرد و پ نیماش بابا

.بلند شد میآهنگ گوش يصدا. دمیکش یبود و از گوش
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: گفتم  عیسر. و بابا برگشتن سمت من مامان

.خوره یزنگ م میگوش دیببخش يوا ـ

.حرف زدن یو گذاشتم دم گوشم و شروع کردم به الک یو برداشتم و دکمه استپ آهنگ و زدم و گوش میگوش

با دست به بابا اشاره . بودم میالیمن کماکان مشغول فک زدن با دوست خ. و بابا درشو باز کرد دیبعد آسانسور رس کمی. دکمه آسانسورو زد بابا

: و از گوشم فاصله دادم و آروم گفتم یگوش. کردم که سوار شه 

.امی یمنم م دیشما بر ـ

چشمم به آسانسور . و آسانسور راه افتاد حرف در و بستن ینگاه به من کردن و ب هیبابا و مامان . و گفتم و دوباره مشغول حرف زدن شدم نیا

.دمینفس راحت کش هیو  نییو آوردم پا یمطمئن که شدم رفتن، گوش. بود

ماهان  يریبم يا. به ضرب و زور از پله ها رفتم باال. دمییداد تند دو یکه کفش هامو دامن تنگ لباسم اجازه م ییالبته تا جا. سمت پله دمییدو تند

.یگرفت ینم یکه مهمون

تونستم  ینم يزیکه به خاله و عمو چ ییاما خوب از اونجا. بود یگرفتن نداشتا،خاله عشق مهمون یتو مهمون ینقش چیماهان بدبخت ه نیا البته

 اه دم همون پله دمیکه رس 4به طبقه . شدنم همانا یگرفتن و لپ گل یاز پله ها باال رفتن همانا و نفس تنگ. گفتم یم راهیبگم به ماهان بد و ب

.بکنم يتونستم کار یاما خوب با صورت قرمزم نم. نفس تازه کردم کمیو  ستادمیا

.بعد ماهان در و باز کرد قهیدق هی. هام و زنگ و زدم هیهوا هم فرستادم تو ر یو کل دمیبه موهام کش یدست هیدر و  يجلو رفتم

: ابروشو برد باال و گفت هیکه به من افتاد  چشمش

دوست پسرت بود؟ دیکه انقده طول کش يزد یحرف م یداشت یزنگ زد؟ با ک یک ؟يکه قرمز شد يکرد یار مک یچ ؟يکجا بود ـ

.اش و هولش دادم کنار و خودم اومدم تو نهیچشم غره بهش رفتم و با دست زدم به س هی

: همون حالت گفتم تو

.بمون يبزار امشب کوفتت شه تو خمار. بهت بگممنم عمرا  ؟یاز فضول يریم یم ياالن دار. برو بابا دوست پسرم کجا بود ـ

: در و بست و دنبالم راه افتاد و گفت ماهان

زده که  یم يدار زیچ يبوده و حرفا یحتما آدم مهم. دنیشه که رس یم يا قهیدق 8-7 نایعمو ا ؟يزد یبود باهاش حرف م یجون ماهان ک ـ

.شونیچوندیو پ یحرف بزن یتونست یعمو و خاله نم يجلو

: کردم اخم

ه؟یچ گهیدار د زیحرف چ تیترب یب. ستنیبچه پرو همه که مثل تو منحرف ن ـ

: باز کرد و گفت ششوین

.زده باال رتمیاالن غ ستمیمن اصال فضولم ن. بود یبگو ک گهیگم د یراست م ـ

اما من هر  رون،یزنه ب یو گردنش م شیشونیپشه رگ کنار  یم یاعصبانیشه  یم یرتیغ یکیمعموال . نگاه کردم شیشونیتعجب به گردنش و پ با

.چه برسه به رگ رگیمو هیاز  غیکردم در ینگاه م یچ
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.برگشتم سمت خاله. شدم الیخ یب نیو برا هم دمیخاله رو از پشت سرم شن يبهش بگم که صدا زیچ هی اومدم

موهاشم خوشگل پشت سرش ساده جمع کرده . زانوش بود يبود که دامنشم تا رو دهیپوش یکت و دامن بادمجون هی. زن چقده ناز بود نیا يوا

.ماچ رو گونه اش نشوندم هیرفتم جلو و بغلش کردم و . بود

: ذوق گفت با

.يایوقت ن هیکردم که نکنه  یهمه اش فکر م. يکه اومد يخوشحالم کرد یلیخ. يآنا جان چقدر خوشگل شد يوا ـ

: ش و گفتمباز کردم برا شین هیذوق مرگ شدم و  فشیتعر از

.شد میشد ج یبود نم ستادهیباال سرم ا رینه خاله جون مامان مثل ش ـ

.ضربه آروم زد به بازوم هیاخم کوچولو کرد و  هیبا لبخند  خاله

: ماهان کرد و گفت روبه

.ماهان جان آنا رو ببر تا لباس هاشو عوض کنه ـ

: به بازوم زد و گفت یدست هیو گفت و  نیا

.زود برگرد ـ

چشه؟ نیا. ابروهام رفت باال. کرد یبا اخم داشت نگاهم م نهیبرگشتم سمت ماهان دست به س. رفت و

؟يغضب شد ریچته م: من

.نه ایمن بوده  یپیو خوشت یخوام بدونم نوکر باباتم به خوشگل یم: ماهان

: به سر تا پاش کردم و گفتم دارینگاه خر هیقدم رفتم عقب و  هی

.ز تو بودنه انصافا بهتر ا ـ

.سالم کرد یکیشد و خواست بزنه به بازوم که  ادیز اخمش

.بزغاله نینجاتم داد از دست ا. خورد يدرد هیخوبه الاقل االن به . اتل باشه متلم دنبالشه نیهر جا ا. ماهانه يکال سر جهاز. که مهربونه نیا اه

.رو  نجایا نیمنور کرد نیا آوردصف. نیخانواده خوبن؟ خوش اومد د؟یدکتر خوب هست يسالم آقا: من

: با آرنج زد تو پهلوم و گفت ماهان

؟یکن یپاره م کهیخونه خودتونه تعارف ت ياو ـ

: چشم براش نازك کردم و گفتم پشت

.گما یرم به خاله م یم ؟یپس چ ـ

 یآخ. ریهامون بخ یبچگ ادی. گرفت یهان و مکرد و حال ما یم يخاله ازم طرفدار شهیهم. ماهان و به خاله بکنم یاومد برم چغل یخوشم م يآ

...

: لبخند مهربون زد و گفت هیحرفم ماهان  با

.ریبخ ادشی ـ
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.دمیخند. کردم یکرد که من داشتم فکر م یاونم داشت به همون فکر م. هام گرد شد چشم

.لباس هاتو عوض کن میبر ایب: ماهان

بود انقده راه اومده بود عرض ادب کنه ما دوتا در حد  عیضا یلیخ ییخدا. میندار یتوجه چیو بهش ه میدیما دوتا مهربان و شکل درخت د دمید

.مینگرفت لشیتحو یچیو ه میسالم باهاش حرف زد هی

.کرد یگرد شده به من نگاه م يماهانم با چشم ها. دادم دست ماهان فمیمانتومو در آوردم و شالمم از سرم گرفتم و همراه ک عیسر

: براش زدم و گفتم یونلبخند دند هی

.دارن تنهاشون بزارم فیتشر نجایدکتر ا يزشته آقا. رو هم ببر تو اتاق بذار نایا ير یم يقربون تو پسر خاله، دار ـ

.شده رفت سمت پله ها و رفت باال زیر يهمون جور با چشم ها. نشون بده خودش و ثیکرد خب یکرد و سع زیچشم هاشو ر ماهان

: ومد کنارم با خنده گفتو ا دیخند مهربان

.ده یگوش نم يجور نیا یچکیه یماهان به حرف ـ

: زدم و گفتم لبخند

.میاز هم سوا بود يسر یزمان هی. ستمین یچکیخوب من ه ـ

: سمت مهربان و گفتم برگشتم

دکتر؟ يگذره آقا یبهتون خوش م ـ

: چشم هام نگاه کرد و گفت تو

؟یمهربان گفتن و تموم کن يخوا ینم ـ

: گفتم جیگ

بله؟ ـ

: و گفت دیخند

... ایک. دانشگاه اسممو صدا کنن رونیدم ب یم حیمن اسم دارم ترج ـ

: مهربونم زبون وا کرد واسه من نیا ایجان من ب. انداختم باال ابرومو

...دك  دمیبله تازه فهم. آهان ـ

.مهربان اخطار وار باال رفت يبگم دکتر که ابروها اومدم

: اصالح حرفم گفتم يهمراه ابروهام باال بردم و برا سرمو منم

... ای... دك  ـ

.خنده ریپق زد ز ایک

.ایبود؟ نه دکتر بود نه ک یاالن چ نیخوب ا: ایک

: به گردنم زدم و گفتم یدست هی
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.بود ایخوب منظورم همون ک ـ

: نگاه به اون سمت کرد و دوباره به من نگاه کرد و گفت هی ایک. از اون سمت سالن صداش کرد یکی. شد حیبه لبخند مل لیاش تبد خنده

.کنن یصدام م دیببخش ـ

.دییکنم بفرما یخواهش م: من

. نداشتم کیحوصله سالم و عل. بزرگرترها نشسته بودن نیکه کنار چند تا از ا دمیرو د نایمامانم ا. دمیدور دور خودم چرخ هیرفت و منم  مهربان

.نششوینرفتم پ نمیهم يبرا

.اومدن ایک نمیکردم بب یبا چشم مهمونا رو وارس. کردم و رفتم نشستم روش دایمبل پ هی يرو یخال يجا هی

. البته بهتره بگم دوستاشون. میرفت یور اون ور م نیهاشون ا لیبا فام ادمیخونه اشون بودم و ز ادیقبال ز. شناختم یماهان و م يها لیاز فام یلیخ

 قیرف ودوست  شتریب نایکال ماهان ا. نبودن یمیصم ادیز رانیهم که مونده بودن ا يرفته بودن خارج، اون چند نفر ونکشینزد يها لیفام شتریب

.لیداشتن تا فام یخانوادگ

 یوقت .سوخته تنش بود يشلوار قهوه ا هی. براندازش کردم. سمتم ادی یشربت داره م وانیکه با دوتا ل دمیزدم که ماهان و د دیدور و برمو د کمی

.من برده تو اتاق گذاشته ياومدم کتشم تنش بود، حتما با لباس ها

.زد یکه برق م يجور غیموهاشم مرتب، صورت سه ت. يکروات نسکافه ا هیبا  یبلوز کرم کارامل هی

.بپوشه یبا چ ویبلد بود چ یعنیها،  يبود خدا پیخوشت

.اومد کنارم نشست. لبخند ازش تشکر کردم با. ها رو گرفت جلوم وانیاز ل یکی. لبخند اومد سمتم با

؟یکن ینگاه م یبه چ يدار: ماهان

: کردم گفتم یجور که به مهمونا نگاه م همون

.یکن ینگاه م ایبه ک یبهتره بگ ـ

: چشم هاشو گرد کرد و گفت ماهان

؟یکن یبه مهربان نگاه م يدار ـ

.مهمونا زشت بود يجلو یدوست داشتم بزنم تو سرش ول يآ

: کردم و گفتم زیهامو ر چشم

که هر روز تو  یمهربان نمیبعد من بش پیهمه پسر خوب و خوشت نیا نجایکار من؟ ا یخوام چ یمهربان و م ؟یستیواجب ن یاالن تو پس گردن ـ

بزنم؟ دید نمشویب یدانشگاه م

: و گفت دیبلند خند ماهان

؟یکن ینگاه م ایبه ک يخوب دار ـ

.زد یحرف م گهیبود و داشت با چند تا پسر د دهیراه راه پوش یکت و شلوار مشک هید که بو يپسر هیدنبال  چشمم

: سر به پسره نگاه کردم و گفتم با



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 97

ه؟یپسره ک نیماهان ا ـ

.به پسر دیرد نگاهمو گرفت و رس ماهان

باغ گنده داشت؟ هیخونه اشون  ست؟ین ادتی. ياعتماد يپسر آقا گه،یحامده د نیاه ا: ماهان

.کردم دییبا سر تا. اومده بود ادمی ازهت

شد؟ یحامد دماغواه؟ پس اون دماغ گنده اش چ نیاه ا: من

: با لبخند خودش و کج کرد سمت من و گفت ماهان

.داده شوهر خواهرش دماغش و عمل کرده ـ

: تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

ازدواج کرد اون؟ یک را؟؟یحم ـ

.ادی یو خوشش م نتشیب یانگار رفته بود دماغش و عمل کنه که محسن م. شه یم یسالپنج  هیخوب فکر کنم : ماهان

: گم یندازم باال و م یابرومو م هی

.چارهیبود ب دیبعد عمل؟ اون دماغش تو آفسا ای ادییدکتره قبل عمل دماغ خوشش م  ـ

.و با سر اشاره کرد دیخند ماهان

.اوناهاش اون شوهرشه: ماهان

.بزرگتر بود رایاز حم سالی 14 – 12 هیمرد کچل شکم گنده که کم کم  هیبه  دمیفتم رسنگاهشو گر رد

: گرد شده از تعجب گفتم يچشم ها با

.بود يو افاده ا سیف یلیخ رایحم. خوره ینم رایکه اصال به حم نیا. یگ یدروغ م... نه  ـ

.مامانشم عمل کرده. کرد از دم همه شون عمل الزم بودن میابثو هیپسره . هیکه شوهرش دکتره براش کاف نیهم. هنوزم هست: ماهان

.يچه خانواده ا. خنده ریزدم ز پق

کتش و در . راه راه یمشک يکروات خاکستر هیتنش بود با  يشلوار خاکستر هیزوم کردم که  يپسر هی يبار رو نیچشمم و چرخوندم و ا دوباره

.به ماهان نشونش دادم. آورده بود

.میداد یهمون که موقع فوتبال راش نم ست؟ین ادتی گهیهستن د مایمهندس ن شونیا: ماهان

.بس که قلدر بودم. بودم يتو باز شهیاما من هم میداد یراه نم يوقت تو باز چیپسره رو ه نیا. دمیخند بلند

کرد خنده  یم یکرد و همون جور که سع بهم نگاه. با تعجب برگشتم سمتش. دیتا نشونش دادم ماهان بلند خند. رو نشونش دادم گهیپسره د هی

: اشو کم کنه گفت

اد؟ی ینم ادتیارسالنه  ـ

.گشتم یتو ذهنم دنبال ارسالن م داشتم

: با همون خنده گفت ماهان
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.شیبخور يخوا یتو م میو بهش گفت مشیکرج ترسوند يالیکه تو و یارسالنم بابا اون ـ

 یخواستن بترسوننش م یکه م ویشعورا چون تپل بودم هر ک یب. ه بود هم لجم گرفته بودهم خند ه ام گرفت. غش کرده بود از خنده خودش

.کردن احمق ها یچون بچه بودن و خنگ باورم م. خوام بخورمش یگفتن من م

.شدم الیخ یرو ب نایو زشته و ا میکالس و مهمون دار گهید

.جلو متر پرت شد هی. تو سر ماهان دمیو آوردم باال و محکم کوب دستم

دستش به سرش بود و بهم  هی. بسته شده بود ششمین. نشست یکردم که داشت صاف م یبا ذوق داشتم به ماهان نگاه م. دلم خنک شد شیآخ

.رفت یچشم غره م

: ناباور گفتم يصدا هیبا ذوق و . شد حیلبخندم مل. چشم هام گرد شد. خورد به پشت سر ماهان چشمم

... ارشیک ـ

چهار  ،یبود قد بلند، صورت مردونه اما استخون يپسر هی. ذوق زده گفتم، که ماهان کنجکاو بر گشت پشت سرش و نگاه کرد ناباور و نیهمچ

 هی.  يدرشت قهوه ا يبا چشم ها. متناسب، نه چاق نه الغر، موزون بود کلیه. نبود يا چهیساخته شده و ماه کلشیبود اما ه لیخوش است. شونه

.یمشک کیکروات بار هیو  دیبلوز سف هیبود همراه  دهیپوش یکت و شلوار مشک هی. تقشنگ داش ردونهصورت م

.کاش عروسش من بودم يا. انداخت یدومادا م ادیمن و به شدت . شلوارش کرده بود بیتو ج دستهاشم

: تفاوت برگشت سمتم و گفت یماهان ب. کردم ینگاهش م یحسرت هیذوق و  با

چه طور؟ ارشهیآره ک ـ

بر  ارشیخوردم و حواسم جمع شد اما چشم از ک یتکون هی. که به صورت حسرت زده من افتاد با دست به بازوم فشار آورد و هولم داد چشمش

.نداشتم

؟يچته با چشم هات پسره رو خورد. یوفتیخانم پس ن يهو: ماهان

: به ماهان گفتم یهمون حالت مبهوت تو

ازدواج کرده؟ ارشیماهان ک ـ

زدواج نکرده چه طور؟نه ا: ماهان

: و مبهوت گفتم جیگ

بهش؟ يشه به زور کتکم که شده من و بنداز یم ـ

.گرد شده بهم نگاه کرد يبا چشم ها ماهان

: گفت ناباور

؟؟یچ یعنیآنا؟  يخل شد ـ

.سمبر ارشیک نیذاشت من با تمرکز با چشم هام به قورت دادن ا یزد؟ نم یاَه چقدر حرف م. اخم برگشتم سمتش با

: همون اخم گفتم با
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.رهیمن و بگ ادیب یبکن يکار هی نکهیا یعنی ـ

: باال رفته گفت  يبا ابروها ناباور

!ارش؟یک ـ

که  ییبرگشت سمت من و انگشت اشاره اشو از بغل شونه اش رد کرد و به پشت سرشو جا. انداخت ارشینگاه به ک هیبرگشت پشتش و  بعد

: و گفتبود اشاره کرد  ستادهیا ارشیک

ارش؟یک نیهم ـ

: برگشت پشتشو نگاه کرد و دوباره منو، دوباره گفت دوباره

!!ارشیک ـ

.ارشیگفت ک یهم م یپشتش و ه یکرد ه یمن و نگاه م یتعادلش و از دست داده بود ه. هنگ کرده بود یحساب چارهیب بچه

.کردم یمو متر  ارشیکه در عوالم هپروت بودم و با چشم هام قد و قواره ک منم

 ارشیو نسبت به ک دمید يصورت من و جلو ياخم کوچولو صورتشو آورد جلو هیگفتنش برداشت و با  ارشیک ارشیماهان دست از ک هوی

: تو چشم هام زل زد و گفت. گرفت

.ادی یخوشت نم ارشیبگو از ک. يکرد یبگو که شوخ ـ

اومد رو لب هام، دستمو  یلبخند م دنشیهمون جور که با د. بزنم دید ارشویکاخم با کف دست صورتشو هل دادم اون ور که دوباره بتونم  با

.شدم ارشیک خیدادم به چونم و م هیچونه امو آرنجم و تک ریگذاشتم ز

: همون حال گفتم تو

.خوام یو م ارشیمن ک. دارم با تو بکنم آخه یمن چه شوخ ـ

: هام زل زد و گفتتو چشم . تو حلقم بود بایتقر. دوباره اومد جلو  ماهان

خوشت اومد؟ ارشیاز ک یتو اصال ک ـ

: گفتم عیسر

.یسالگ13از  ـ

: گفت یلب ریز

.هم هست یچه سن نحس ـ

: گرد گفت يبا چشم ها هوی

.يعشقت و تجربه کرد نیاول یسالگ 13تو . يزود بزرگ شد یلیخ نیآفر ؟يبود ارشیتو نخ ک یسالگ 13تو از  ـ

: جه به لحنش و تعجبش گفتمتو یب. بود انگار دلخور

.بار عاشق شدم نیاول يسالم بود برا 10. زودتر هم بزرگ شده بودم ـ

: دوباره اومد جلوم و گفت متعجب
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؟یعاشق ک ؟یسالگ10 ـ

: و بهش گفتم ستادمیصاف ا. مرد رسما یداشت م.گرد شده و فضولش کردم  ينگاه به چشم ها هی

بزنم؟ دموید یکن یبهت بگم ولم م ـ

.رونینفسم و به صورت فوت دادم ب. سر جواب داد آره با

.یسالگ 12.5تا  یسالگ 10از . يعشقم تو بود نیاول: من

.و ذوق زد  تیلبخند دندون نما از سر رضا هی

: چشم غره بهش رفتم و گفتم هی

.ماه باهات حرف نزدم 6و تا  يگنده چاق از چشمم افتاد لِیف یو پشت سرم بهم گفت یتو با دوستات نشست یاما از وقت ـ

.بهت زده بهم نگاه کرد. خشک شد، جمع شد لبخندش

...من : ماهان

.باال آوردم و ساکتش کردم دستمو

...تو که انقدر. بود اما خوب انتظارشو از تو نداشتم شیوقت پ یلیخ يبرا. يبد حیخواد توض ینم: من

.و تو چشم هاش نگاه کردم دمیکش قینفس عم هی

.کرد یصدام م ياونجور یکی یکردم وقت یم دایپ یچه حس یدونست یتو م. ادی یبدم م یدونست یو مت: من

.کرد یشرمنده بهم نگاه م مون،یشوکه، پش ماهان

 روز هیکرد  یمسخره ام م يکه اون جور دمیصداش و شن یوقت ادمهی. نداشت دهیبرام فا شیمونیپش گهیاالن د. باال انداختم يشونه ا الیخ یب

.ماه با ماهان حرف نزدم 6بعدشم تا . کردم هیکامل گر

: تفاوت گفتم یب

.گهیبود د یحماقت بچگ. یسادگ نیبه هم. رفت ادمیشدم و تو رو  ارشیبعدش عاشق ک ـ

.پا شد رفت دیببخش هیبعد با  کمیو  نییسرشو انداخت پا ماهان

 لیبدون دل. یخودک یجور ب نیده به آدم هم یم یچه حسه خوب. چه نازه یآخ. ارشیدوباره چشم هامو با حسرت دوختم به ک الیخ یب منم

.حرف بزنه یبودم پشت سر کس دهیند. کرد  یو مسخره نم یکس. آقا بود ییجورا هی. چون آروم بود. ازش ادی یخوشم م

م؟؟یشه با هم برقص یم -

مزاحم خلوت عاشقانه من با توهماتم شده؟ هیک نیا اَه

تر  کیش یلیخ یخواد؟ گداست؟ ول یم یچ نجایا نیا. بود و دستش و آورده بود جلو نگاه کردم ستادهیکه کنارم ا يو به پسربلند کردم  سرمو

پس چرا دستشو آورده جلو؟. از اونه که بخواد گدا باشه

.با سر به دستش اشاره کردم. سمت پسره و پر سوال نگاهش کردم برگشتم

؟يد یخانم به من افتخار رقص م:  پسره
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بزنه لهت کنه؟ یوسط مهمون ادیب يخوا ی؟ م ینیب یبرو بابا دلت خوشه آقاجونمو اون گوشه نم. نگاه چپ چپ بهش انداختم هی

مثال . دن یکم انجام م یلیکه تو دهن و حلق هم هستن و ملت خ یخارج يو رقصا میکن یم یرانیخوبه ما همه اش رقص ا. ادی یانقده بدم م بعدم

به دست  ازین ایآهنگ دوف دوف نیا يبعد من موندم کجا. رقصن یزارن ملت م یم ایآهنگ دوف دوف نیهمه اش از ا. بار 4- 5 هی یتو هر مهمون

جلو؟ ارنی یبدن زرت دست م شنهادیخوان پ یگرفتن م ادیها  یپسر نخودچ نیداره که ا رفتنهمو گ

: توجه بهش رومو برگردوندم و گفتم  یب

...نه  ـ

.و نگاهش کردم ارشیم و کردم سمت کصورت دوباره

.دیرفت ماهان مثل جن جلوم ظاهر شد و دستمو کش نیتا ا. من باز مونده بود راهشو گرفت و رفت حیهم که دهنش از نه صر پسره

پسره رم کرد دوباره چرا؟ نیا. شدم شوکه

دستم و با زور و  یکیبا اون . ناراحت بشه نهینکنه بابا بب. بودن انداختمنشسته  نایکه بابام ا یینگاه به جا هینگاه به دستم و  هینگاه به ماهان،  هی

: لب گفتم ریهم ز يو همون جور رونیکردم دستمو از تو دست ماهان بکشم ب یسع دنیفشار و کش

.شه یناراحت م نهیب یماهان سر جدت دستم و ول کن االن بابام م يوا ـ

: کرد و گفت نگاه به من و تقال کردنم هیبرگشت  ماهان

؟یکه چ يخور یملت و با چشم هات م ینشست نجایا رزنایمثل پ. میبرقص میبر ایگم ب یم ؟یکن یم نیچرا همچ ـ

.برقصم بهیغر يبا پسرا ادی یبابام خوشش نم. شه یم دایسر و کله مگس ها پ یکی یکیبا تو برقصم . ماهان ول کن حوصله ندارم: من

: و گفتابروهاشو انداخت باال  ماهان

.رمایگ یرم اجازه اتو از عمو مسعود م یم یآنا پا نش. نرقص با من برقص بهیبا غر ـ

در واقع هر . دمیدور با ماهان رقص هیبه زور بلند شدم و . رمیاجازه بگ میاز ول دنمیرقص يها برا ییکارم مونده بود که مثل دختر ابتدا کی نیهم

.میدومون شلنگ تخته انداخت

.مینکرد یدر مورد گذشته صحبت گهیگذشت و ماهام د یو خوش ریه خهم ب یمهمون

.دادم یزد و من گوش م یدر واقع مهال حرف م. زدم ینشسته بودم و داشتم با مهال حرف م دیدفتر اسات تو

ختنش کجاش کاربرد داشت؟گفت ابرو اندا یکه م يجمله ا نیاالن تو ا. کردم یبا تعجب بهش نگاه م. ساکت شد و با ابرو بهم اشاره کرد هوی

: تکونم داد و گفت کمیکردم که ابرو رو تو کدوم قسمت حرفش بگنجونم که مهال دستش و آورد گذاشت رو دستم و  یفکر م داشتم

.دکتر با شما کار دارن يآنا جان فکر کنم آقا ـ

: بهت گفتم با

دکتر؟؟ ـ

 دهیکنه و چون من همه حواسم به مهال بود و چرخ یمنتظر نگاهم م حیلبخند مل هیو با  ستادهیماهان کنارم ا دمید گه؟ید هیدکتر ک نمیبب برگشتم

.بودم سمتش متوجه اش نشده بودم
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: بلند کردم و گفتم سرمو

ن؟یدکتر با من کار داشت يآقا ـ

: کرد انداخت و گفت یلبخند به مهال که داشت نگاهش م هی ماهان

رم؟یوقتتون و بگ قهیدق هیتونم  یبله م ـ

.دفتر اشاره کرد رونیدست به ب با

کنه؟ االن برام رفته مراسم  یم يخودش چه فکر شیاالن مهال پ رمیپسره گفت وقتتون و بگ نیکه ا یمدل نیا. حقا که همون بزغاله است یعنی

.و بله رو گفته و تو جشن عقدمونه يخواستگار

 یکردم و حرص یپوف. دیشد فهم یو چشمک و اشاره اش م ضشیو کامال از لبخند عر نیا. بله حق با من بود دمیبه مهال نگاه کردم که د برگشتم

 هی. با حرص برگشتم. ستادمیا مینباش دیاون سمت تر که تو د کمیو  میاومد رونیاز دفتر ب. ماهانم دنبالم. بلند شدم و به طرف در حرکت کردم

.حواسش به ما نبود یکس. انداختم عیسر گاهن

 يهماهنگ با حرکت پا قایدق. عقب دیچون زودتر از من ماهان پاشو کش. ماهان که کنف شدم يامو بردم عقب و اومدم بزنم به پاحرکت پ هی با

.داد یکه با ذوق نشونم م فشیرد يچشمم خورد به دندونا. بود دیاز ماهان بع عیحرکت سر نیا. با تعجب نگاهش کردم. کارو کرد نیمن ا

: و گفتو انداخت باال  ابروهاش

.ده یخود به خود پاهام نسبت به حرکتت واکنش نشون م گهید ـ

در  يگفت و با چشم ها یآخ هیلحظه با مشت کوبوندم تو شکمش که  هیانداختم به دور و برو تو  گهینگاه د هی. کردم زیچشم هامو ر یحرص

.اومده خم شد

.دلم خنک شدم شیآخ. زدم یلیو طو ضیعر لبخند

: گفتمآرامش و ذوق  با

فکر ناجور در  یاالغ االن مهال کل. رونیب یمن و ازدفتر بکش يایاستادا ن يجلو يجور نیام ا گهیو د یکه به همون ضربه پا قانع باش یتا تو باش ـ

.کنه یموردمون م

 یب...  تیترب یب...  یـ وحش: گفت یبغض ساختگ هینازك و  يصدا هیو با  ستادیدستش به شکمش بود صاف ا هیاخم بلند شد و همون جور که  با

بدم؟ بگم بچه ات کو؟ یافته؟ من جواب باباشو چ یتو شکمم بچه ام م یزن یم یگ ینم... شعور 

 یاومد که ب یداد و عشوه م یآورد و به دست و سر و گردنش قر م یادا در م یگفت و با دستش ه یزنونه و نازك م يبا صدا نیهمچ نارویا

.مدیبلند بلند خند اریاخت

.دهنم که صدامو خفه کنم يچند نفر برگشتن سمتمون دستم و گذاشتم جلو یوقت

؟ياری یدر م هیاداها چ نیا وونهیگمشو ماهان د: من

: درست شده و مردونه خودش گفت يلبخند با صدا هیو با  ستادیا صاف

که صدات  يخود یآنا خانم کارت داشتم ب. يزنم دارمخصوصا که دست ب ،یش یچقدر ترسناك م یکن یاخم م یوقت یدون ینم. يدیخوبه خند ـ
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.کنم ینم

ن؟یکارم داشت یچ دییخوب بفرما: من

؟يدیکه بهت گفتم و کش يآنا اون دوتا نقشه ا: ماهان

چه طور؟ دمیآره کش: من

: شد و گفت قیماهان عم لبخند

همراته؟. دارم ازیاون نقشه ها ن امروز به نیمن هم. يجونم و نجات داد. تیخوش قول نیمن عاشقتم با ا یعنی ـ

.خونه است. اوردمشونینه ن: من

شرکت؟ شونیاریب یتون یم. دارم ازیجلسه مهم دارم و به اون نقشه هام ن هیمن امروز  نیبب. خوبه خوبه: ماهان

: رفت تو هم گفتم اخمام

شرکت؟ یکه من و بکشون ياری یاالن بهانه م. امیاز اول قرار بود من شرکت ن رمینخ ـ

.شدم یبه رفتن به شرکت م یعمرا راض. شد یحس م یکردم هم پاهام ب یطبقه فکر م 6به اون  یوقت راستش

: حوصله و مسخره چرخوند و گفت یچشم هاشو ب ماهان

شه؟ یخوبه؟ براتون که زحمت نم. ارهیب يگم ببرتت خونه نقشه ها رو بهش بد یم ایبه ک. رم یباشه خانم من امروز زودتر م ـ

: گفتم يلبخند گل و گشاد با

.خوبه نیا... نه خوب  ـ

: کرد و گفت یپوف ماهان

.ییپررو یلیخ ـ

...بچه هام که خنگ  نیا. خسته شده بودم یلیخ. چه خوب شد که تموم شد ـــــــشیآخ. تموم شده بود کالسم

و از  میو هندزفر یگوش. رن فرجه و بعدم امتحان یم گهیو هفته دد هی. هم نمونده يزیکار کنن؟ چ یخوان چ یترم م انیپا يدونم برا ینم من

کردم و  یواسه خودم خوشحال به آهنگ گوش م. اطرافم خارج بشم يایکردم که از دن ادیآهنگ و ز يصدا. در آوردم و گذاشتم گوشم فیتو ک

دونه دو تا  هیتک و توك . دانشگاه خلوت خلوت بود. هو بعدشم خون رونیشدم که برم ب یده بودم و داشتم از محوطه دانشگاه رد میراهمو کش

.يدید یآدم م

 ریگ يا لهیم ایمن به چه شاخه  یخال اطیوسط ح نمیبا تعجب به دستم نگاه کردم بب. شد دهیعالم خودم بودم که احساس کردم دستم کش تو

.بازومو گرفته یدست هی دمیکردم که د

کت و شلوارم تنشه ، المصب خوش ... بازو ... باالتر ... به آرنج  دمیرس. بود باال آوردم دهیچیوم پکه دور باز یینگاهمو از انگشت ها متعجب

...هــــــه... صورت ... گردن ... نیکت و کول و بب. چه چهارشونه است... کتف و سرشونه ... دوختم هست 

به گوشمو  دمیدرست کردن مقنعه ام و موهام دستم و کش يهوا که نفهمه به يدستم رفت رو صورتمو و آروم جور هی عیسر. که مهربونه نیا

.ها رو درآوردم یاز گوش یکی
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.اومد که قرار بود با مهربان برم خونه ادمی هوی

.دهنم يگفتم و دستم رفت جلو یهــــــــ هی

: گفتم يتند

.بدمنقشه ها رو بهتون  دیحواسم نبود با. شرمنده. رفته بود ادمیبه کل  دیببخش يوا ـ

: زد و گفت يلبخند هی مهربان

م؟یبر میتون یاالن م. دمیخدا رو شکر بهتون رس ستین یمشکل. حواستون نبود دمیبله فهم ـ

.بله بله حتما: من

.دییبفرما یعنیبا دست اشاره کرد که  مهربان

.شد يعجله ا. دورتر از دانشگاه پارك کردم کمی ابونیو اون سمت خ نمیماش: مهربان

شده با . ره یحوصله ام سر م. رمیم یحرف م یمنم که ب. آروم و کم حرف بود یلیمهربان خوب بودا اما خ. دنبالش راه افتادم. نگفتم يزیچ

.دوباره گذاشتم تو گوشم مویآروم هندزفر یلیخ نمیهم يو مهربان و نداشتم برا نیحوصله سکوت ماش. فک بزنم دیخودمم حرف بزنم با

. نبود نیماش. هوا به سمت راست نگاه کردم یب. به کدوم سمت نگاه کنم دیاول با ابونیره تو خ یم ادمیوقت ها  یعضب. ابونیبه خ میدیرس

.خوشحال واسه خودم قدم برداشتم

.لحظه چند تا اتفاق افتاد هی تو

از  يمتر یلیم اومد و به فاصله مکه با سرعت از سمت چپ دمیقرمز رنگ و د نیماش هیتو همون چرخش . دمیدرجه چرخ 180. شد دهیکش دستم

.اش ثابت شد نهیو سرم تو س یکیپرت شدم عقب و صاف رفتم تو شکم . من رد شد

.کم کم به خودم اومدم. چند تا اتفاق هم زمان بودم نیا جیگ هنوز

چرا داره سرم و . دستم رو سرمه هیکه دور کمرمه و من و محکم گرفته که در نرم؟  هیدست ک نیبود؟ ا یک نهیبودم؟ سرم رو س یتو بغل ک من

؟یوقت هیسکته نکنه . زنه یکه هست چقدر قلبش تند م یهر ک اروی نیده؟ ا یاش فشار م نهیبه س

.صورتم يمهربان اومد جلو دهیصورت رنگ پر. سرش خم شد سمتم. یکیچشمم خورد به چونه . سرمو بلند کردم آروم

.دیچیپ یتو گوشم م آهنگ

م از فکرت درآمتون یسالم نم الو

هنوزم مثل قبالم من

برام یمثل نفس هنوز

.هاش تکون خورد لب

؟يچرا قطع کرد الو
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؟يدوباره قهر کرد چرا

.کردم ینگاهش م جیگ

پرسم یم زیچ هی

ندارم تیکار گهید بعد

يشه برگرد یم الو

يشه برگرد یم الو

آهنگ از دهن مهربان داره در  يدادن که صدا یحس و م نیشدن و ا بیهم ترکدر حال حرکت مهربان با آهنگ تو گوشم با  يو لب ها صورت

.ادی یم

خوب گوشاتو وا کن الو

نگاه به قبلنا کن هی

زارم یرو م یزنم بعدشم گوش یم حرفمو

صدام کن یاگه خواست خودت

دستش از دور کمرم باز . زد یز داشت حرف مهنو. بهم زل زده بود دهیمتعجب و ترس. مهربان چشمهاش گرد شد. سرم کج شد به راست جیگ

.گفت یداشت م يزیچ هیبا اخم و ترس . دیشد و بازوهام و چسب

تونم از فکرت درام یسالم نم الو

هنوزم مثل قبلنام من

برام یمثل نفس هنوز

.شد از تو گوشم جدا میبا شدت بازوهامو فشار داد و تکونم داد که از شدت تکون هاش هندزفر نیهمچ هوی

؟یکن یبهم نگاه م يجور نیشده؟ چرا ا تیطور... بگو  يزیچ هیآنا حالت خوبه؟ دختر .... آنا : مهربان

دست هاش از دور بازوهام جدا . حرکتم و نداشت تعجب کرد نیمهربان که انتظار ا. عقب دمیحرکت خودم و کش هیبا  هوی. خودم اومدم به

.با تعجب بهم نگاه کرد. شدن

.حواسم نبود..  دیببخش: من

.اومد یحرف دنبالم م یمهربانم ب. رد شدم ابونیبار با دقت از خ نیا. رومو برگردوندم و گذاشتم مهربان تو بهت خودش بمونه عیسر
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تونم خودمو نگه دارم؟ یحاال مگه من م. نشستم نیرفتم تو ماش ریسر به ز. تونستم اصال بهش نگاه کنم ینم

 يوا....) الو سالم ( افتادم  یآهنگه م ادیافتاد  یبود که تا چشمم به مهربان م نیا یبودم اما بدبخت یمعذب م ای دمیکش یخجالت م دیبا قاعدتا

.تتلو چه شود يفکر کن صورت مهربان با صدا

.رومو برنگردوندم ریو تا آخر مس شهیسه نکنم سرمو برگردوندم سمت ش شتریب نکهیا يبرا

من و  ادیب دیبا گهید. من و بغل کرده يادیز گهیمهربان د نیبرام با مهربانه؟ ا ادی یم شیبغل تو بغل پ یر چکه من ه هیچه حکمت ییخدا یول

خدا ... خالفه ... بغل بغل صورت تو حلق که  یه ستیدرست ن نیبار، اما ا هیبغلم  میگ ینظر، حاال ما م هی دنید. يجور نیشه که ا ینم رهیبگ

 یخودمو م لیو دل هیبا آ يجور هینکردم  دایو پ یخوب حاال خوبه کس. گهیبغال د نیعقدم کنه که الاقل حالل شه ا ادیب دیگن؟ با یم یچ غمبریپ

.مهربان نیا شیبندم به ر

...کشم  یبراش م ییمن دارم چه نقشه ها دیفهم یبدبخت اگه م نیا یعنی. ام گرفته بود از فکرهام خنده

.بودم ایک ونیمد. بهتره ایک...  ایک... مهربان ... مهربان  نیا ونیمد. بودم ونشیامروز رسما جونم و مد. بود مهربان یبچه خوب یلیخ ییخدا اما

.هم داره ها  یاسم مخفف و کم چه

از تکرار دو حرف درست شده؟ ؟يدیآنا اسم خودتو ند اوه

 فهیمهربان ح. همه راهو نیره ا یم یک... !! من و مهربان. يریگ یم يکنم تو چرا جد یخنده دار م يفکرا یخودم کل يحاال من برا. کن بابا ول

.شه یحروم م وفتهیمن ب ریگ

.دمیفکر خودم خند به

.نقشه ها رو آوردم و دادم به مهربان يد یرفتم س يدم خونه و من تند میدیرس خالصه

 ایحاال . برام مراقبت گذاشتن ننیب یو به چشم استاد نم محترمه هم من رانیکه ظاهرا مد ییاز اونجا. امتحانه نیامروز اول. شروع شده امتحانا

.کارم یب يادیمن ز دنیهم فهم نایا نکهیا ای نهیهم لشیدل

.بزرگتر یلیخ يهم سن من تا زن ها ياز دخترا. هم هستن یتو همه سن. دانشگاه اومدن رونیمراقب ها همه از ب هیبق

اونم آوردن . اسمش مهتابه. کنه سیتدر نجایا گهیقراره از ترم د. از من بزرگتره یسه سال هی. هیاضیرشته اش ر. از دخترها جور شدم یکی با

.وقت امتحان شده بود. میکه صدامون کردن که بر. میسرگرم حرف زدن بود. دانشگاه آشنا بشه طیمراقبت که با مح

خوش  یلیکه من خ ییاز اونجا. کردن يو شماره گذار دنیچ یتو سالن و کالس ها صندل. شد یامتحان تو سه طبقه برگزار م. آموزش میرفت

.مهتاب قرار بود همون طبقه اول بمونه. شانسم طبقه سوم به من افتاد

توشون  یامتحان يپوشه که برگه ها یگذاشته بودن تو سالن که مسئول امتحانات روش نشسته بود و کل زیم هی. هن کنان از پله ها رفتم باال هن

.اشتقرار د زیبود رو م

.کالس ها يتو يامتحانا يها برا یامتحانات سالن بود و آب يسبزها برا. یسبز و آب. ها دو رنگ بودن پوشه

از پوشه سبزا رو داد دستم و  یکیکرد باهام و  یحال و احوال هیزد و  يلبخند هی. مسئول امتحانا سالم کردم يو به خانم سفر زیسمت م رفتم

: گفت
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.کهیراهرو کوچ ـ

که؟یراهرو کوچ. نگاه به برگه ها انداختم  هی. کردم تشکر

از  یرسما هر ک. در آسانسور بود يجلو قایراهروئه دق نیکه ا. داشت یکیکوچ يراهرو هیکالس  هیگنده داشت که وسطش قد  يراهرو هی سالن

.راهرواه تو حلقش بود نیاومد ا یم رونیدر آسانسور ب

 نمیحوصله نداشتم نگاه کنم بب. بود یهمه اش تست. اومد یم یبه نظر امتحان آسون. ه برگه ها انداختمنگاه ب هی. تا دانشجو با من بودن 17

.هیو استادشون ک هیدرسشون چ

بچه خنگا موقع امتحان  نیساعت به ا کی يچه جور. االن خوابم گرفته بود نیاز هم. هاشون یرو صندل ننیصبر کردم که بچه ها بش قهیده دق هی

ن آخه؟زل بزنم م

.کردم یمقنعه ام تو گوشم و آهنگو پل ریدر آوردم و آروم گذاشتم ز بمیاز ج مویو کردم به بچه ها و هندزفر پشتم

.برگه ها رو پخش کردم و امتحان شروع شد. آهنگ برگشتم سمت دانشجوها تمیو شاد با ر خوشحال

.شناختنم یاز دانشجوها بودن که نم یلینوز خبودن اما خوب چون دانشگاه بزرگ بود ه ادیمن ز يشاگردا نکهیا با

 فیرد. کنن یور اون ورو نگاه م نیبچه ها مثل ماست نشسته ان و ا نیا دمیکردم که د یو واسه خودم آهنگ گوش م واریداده بودم به د هیتک

هاشون  یالبته فقط صندل. واریبه د دهیچسب دو تا پسره هم نیدختر که دختره وسط نشسته بود و ا هیدو تا پسر و . آخرم که سه نفر نشسته بودن

 شونیخنگن و درس حال. گفتم بچه ان . اوردمیخودم ن ياول به رو. خودشون تا کجا خم شده بودن و کله اشون رسما وسط برگه دختره بود نچو

به برگه خودشون نگاه کنن تو برگه  نکهیاز ا شتریب نایا. نه دمید قهیدق 10اما بعد . هیدختره هم که راض. نداره يسوال مورد هیحاال . ستین

: گفتم. خنده ام گرفت. خودشون و جمع کردن کمی دنیتا من و د. گرفتم و رفتم سمتشون واریامو از د هیآروم تک. دختره ان

.سرتون تو برگه خودتون ـ

: از پسرا گفت یکی دنیخنده امو د تا

.سخته به خدا یلیخانم خ ـ

: گفت دختره

.رهیاستادشم سخت گ گن یراست م ـ

برگشتم . گن سخت یخنگا به همه درسا م نیا. ستادمیخودم ا يکار کنم؟ دوباره راه افتادم رفتم جا یسخته که سخته چ.  اوردمیخودم ن يرو به

.چرخه یهمه اش م یهم سرشون مثل برج نگهبان هیخودشون برگشته ان و بق یاون سه تا دوباره به حالت قبل دمید

کارم  گهید. گرفتن یهم و م يزدن هم غلط ها یکردن هم حرف م یهم از رو دست هم نگاه م نایشه، ا ینم دمید اوردمیخودم ن يوبه ر یچ هر

شده بودم زبل . دیمشورت نکن. سرتون تو برگه خودتون باشه. دیبه برگه خودتون نگاه کن دیور برم اون ور بگم حرف نزن نیاز ا یشده بود ه

بچرخونم  رمیخواستم کله هاشون و بگ یم ایآخر گهید. گشت به حالت اول یبر م هیاول نیا یکیرفتم سراغ اون  یدادم تا م یتذکر م نیخان به ا

دل من خنک بشه بس که حرصم  وفتنیکردم همه اشون ب ینفسم و گرفت که تو دلم دعا م نیساعت امتحان همچ کی نیا. سمت برگه هاشون

.دادن
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 ینم يزیکه اصال چ یکی. تا پسر بودن که کنار هم نشسته بودن 6. داشتن که فرمول و مسئله داشت یامتحان هیها بچه . دومم خوب نبود ساعت

که رسما کج نشسته بود  شونیکی. رهیکرد تا جواب بگ یور سالن به اون ور سالن اشاره م نینوشت از ا یم کمی شونیکی. کرد ینم مینوشت کار

.دید یرو م یهم بغل یهم پشت ییهمزمان هم برگه جلو ورو به ط

بخوان امتحان بدن،  ننیبا مشورتم که بش ییتا 6 نایاگه ا دمید یکردم م یچند نفر نگاه م نیبه برگه ا یخواست بزنمشون اما هر چ یدلم م انقده

حرف زدنشون بلند  يه سرو صدااما بعد ک. به همون تذکر دادن قناعت کردم نیواسه هم. ادی یسوال کامل هم در نم کیتا مغز جواب  6 نیاز ا

.خنگا رو عوض کنم نیدو سه تا از ا يمجبور شدم جا شد

پسره  هیبار  هی. بودم دهیند مییسال دانشجو 6 نیکه تو ا دمید یم ییزهایچ. امتحانا؟ هم جالب بود هم اعصاب خورد کن نیبگم از ا یچ يوا

کاغذ و که تقلبش بود و گذاشت تو  کهیت هیگرد شده من  يچشم ها يشم جلوبار جاشو عوض کرده بودن که تقلب نکنه آخر 6بود که رسما 

و از  یک دمیواقعا کاغذ و خورده؟ من اصال نفهم نیکردم که ا یساعت داشتم فکر م کیحاال من مثل مونگال . د و بعدم قورت دادییدهنش و جو

.تقلب گرفت یک

و رو  شونیاومدن و رو صندل یقبل امتحانم زودتر م. نوشتن رو دست هاشون یتا کجا م از کجا. روسهیکاغذ پاپ يانگار. دست هاشون که نگم از

.نوشتن یفرموال و جوابا رو م زشونیم

تونم پاشم برم  یگفت م یهم م یبود، ه دیپسره بود که رسما برگه اش سف هی. داشتن یخیتار يبودم که امتحان بناها ییبار مراقب بچه ها هی

 میبعد از ن. کنن یبرات صفر رد م ياالن بر يحضورت و با امضا اعالم کرد ینشست يگم بابا اومد یهم بهش م یهر چ امتحانم و حذف کنم؟

چشم غره رفتم به  یهر چ. کشه یو سرك م شییبره تو برگه جلو یسرشو مدام م دمیامتحان بشه د الیخ یتونه ب یفهموندم نم بهشساعت که 

: آخرم صدام کرد و گفت. اوردیخودش ن يبازم به روگفتم نکن  یهر چ اوردیخودش ن يرو

منارجنبون؟... بود؟ یمعروفه اسمش چ یلیبنا هست تو هند خ هی دیببخش ـ

.بگم يزیچ دیرفته بود امتحانه و نبا ادمیاونقده شوکه شده بودم که . تا شده بود 4هام از تعجب  چشم

: بهت گفتم با

...منارجنبون؟ اون تاج محله  ـ

.نداشت دهیهم صدام کرد فا ینرفتم هر چ ششیتا آخر امتحان پ گهید. خنگ کودن تنگش ببندنم که نگو هیدوست داشتم  انقده

منم  افهیق. کردن یتقلباشون نگاه م يثابت برا هیپا هیبود که به مراقب به عنوان  ادیانقده روشون ز. دانشجوها واسه خودشون نیداشتن ا یعالم

.کرد تقلب آزاده یفکر م دید یمن و م یمهربون، هر ک

به دستش  یه دمیپسره د هیچشمم خورد به . کنن ینم نایدانشجوها خوبن و تقلب و ا نیبار واسه خودم خوشحال نشسته بودم که آخ جون ا هی

: رفتم و گفتم. تو دستش داره يزیچ هی اروی یعنیجور مواقع  نیدر ا. آروم بلند شدم رفتم باال سرش. کنه ینگاه م یکنه ه ینگاه م

.بدش به من ـ

: لبخند ترسون گفت هیبلند کرد و با  سرشو

بدم؟ ویچ ـ
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: نگاهش کردم و گفتم يجد

.تو دستته رو بده بهم یهر چ ـ

 زیکاغذ مچاله شده تو دستش بود که توش ر هی. به کف دستم نگاه کردم. کرد مشتشو آورد باال و گذاشت کف دستم یجور که نگاهم م همون

.کنه االن یخواستم بهش چشم غره برم اما گفتم گناه داره سکته م یم. تقلب نوشته بود زیر

: التماس گفت با

.دینگاش نکردم تورو خدا صورت جلسه نکن ـ

.کرد تو مشت تو یکله اشو م یروح عمه بزرگ من بود که ه يتو نگاه نکرد نه

: اخم گفتم با

.رمیگ یبرگت و م يون بخورتک. یکن یتا آخر امتحان سرتو بلند نم ـ

بود چشم هام در  دهیصندل پوش هی. چشمم خورد به پاش. رمیهمه اش مراقبش بودم که اگه تقلب کرد باز برگه اشو بگ. گفت و رفت يباشه ا هی

.اومد دلم سوخت براش

.خونه گناه داره یدرس م یسختداره به  تیوضع نیبزار برم تقلبش و پس بدم با ا. دهیپوش ییسرما دمپا نیتو ا نیبب یطفل یآخ

چشمم . پاشو بلند کرد رو پنچه و آرنجشو گذاشت رو زانوش. کردم و چشمم هم به صندلش بود یم يجور با خودم داشتم براش دلسوز همون

.رفتم جلوش یعصب. رفتم جلو تر اما نه درسته درسته کمی دمیفکر کردم اشتباه د. مات مونده بودم. خورد به صندلش

: با اخم گفتم. جب سرشو بلند کرد و بهم نگاه کردتع با

.کارت ورود به جلسه اتو بده ـ

.نگاهم کرد و کارتشو بهم داد جیگ

.گهیشده؟ من که تقلب نکردم د يزیچ -

: و گفتم بمیکارتشو تا کردم و گذاشتم تو ج. ياحمد يمهد. کردم و به کارتش نگاه کردم شتریو ب اخمم

 رمیگ یبرگه رو م یبره رو برگه کس یاگه شده اتفاق ینگاهت حت ای ياگه پاتو بلند کرد. آخر جلسه هم حواسم بهت هستتا  نیپاتو بزار زم ـ

؟؟يدیفهم. صدم 0.25شه  یازت و نمره ات م

خواستم  یم. من و بگو که چقدر دلم براش سوخت. کشه یخجالت نم کهیمرت. روم و برگردوندم و رفتم اون سمت سالن. مات نگاهم کرد پسره

هم  یک چیه. کنه بتونه بخونه یتورو خدا؟ تقلب نوشته چسبونده به کف کفشش که پاشو بلند م نیاَه اَه اَه بب. خودم برم جواب سواال رو بهش بدم

.توشو که مینیبگه کفشتو درآر بب ادی ینمکه 

.رفسورا گرفته بودنذاشتن تا االن پ یدرس خوندنشون م يبرا تیدانشجوها اگه انقده فکر و خالق نیا

.بدبختا گناه داشتن. کردم یگرفتم صورت جلسه نم یمن معموال فقط تقلب و م. میداشت ادیمدل تقلب ها ز نیا از

اول تعجب کردم اما . ستیبلوز مردونه اش از رو شکم تا کجا که باز ن يکه دکمه ها دمیبود و د ادیاز دانشجوها که به نسبت سنش ز یکیبار  هی

آورد و از  یگردوندم طومارشو در م یهر وقت رومو برم. تو شکمش پره تقلبه دمینگاه کردم، آخه من فضول باز بودن دکمه ملتم، دکه  کمی
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از  یکیرفتم به . شد که بهش بگم تقلب و از تو لباست در آر بده به من یحاال من روم نم. ذاشت تو لباسش یم دید یمن و که م. نوشت یمروش 

.گفتم مرد يمراقب ها

.سر امتحانات میداشت یبساط

بود  دایبودن که پ شونییچند تا هی. کردم یگذاشته بودم و به دانشجوها نگاه م یصندل هیخودم  يآروم برا. کالس بودم هیبار مراقب  هی

 واریودن و فقط به در و دگوشه نشسته ب هیآزار آروم  یب يها وونیهم بودن که مثل ح ییچند تا هینوشتن،  یدرسشون و خوندن و تند تند م

 یطیمح طیشرا میامتحان تنظ. برگه برداشتم و به سواال نگاه کردم هی. هم بودن که به قصد تقلب اومده بودن يدو نفر یکیاما . ردنک ینگاه م

.بود

سرشون رو . ننیاف بشدو نفر گفتم ص یکیبه . دمیدو دور تو کالس چرخ یکیبلند شدم . بیحوصله ام سر رفت بود عج. آسون بود سواالش

.برگه خودشون باشه

دلم . ننوشته بود یچیه. از همه خنگ تر بود يانگار نیا. بودم دهیاز دخترا سرك کش یکیاز پشت تو برگه . بازم حوصله ام سر رفته بود اما

.براش سوخت

؟يدیرو نفهم 2سوال : بردم کنار گوشش و گفتم سرمو

 :گفت. خورد برگشت نگاهم کرد یتکون هی

.ادی ینم ادمیکنم  یفکر م یهر چ. درسش سخته یلینه خ ـ

.نوشت یآروم آروم شروع کردم به گفتن جواب اونم تند تند جواب و م. خنگ نبود ادمیخوب ز. نگاش کردم کمی

 ید و از اول داشت مدختره که بچه درس خون بو یکیاون  یرفتم کنار صندل. قدم زدم و رفتم جلو کیش یلیو خ ستادمیو که گفتم صاف ا جواب

.و ننوشته بود 7سوال . نگاه کردم تو برگه اش هی. نوشت

: تشکر کرد و گفت یکل. ور اون ور و نگاه کردم و دوباره خم شدم و جواب اون سوال و بهش گفتم نیا کمی

.ترم قبل نصف کالس و انداخت. رهیسختگ یلیاستادشم خ. خوندم اما سخته یلیبه خدا خ یمرس ـ

.ییم در اومد چه استاد عقده اها چشم

و شما  مونهیحال یلیکه بگن ماها خ رنیگ یسخت پدر درآر م يگن و امتحانا یزور م یاستاد مزخرف ها که الک نیاومد از ا یانقده بدم م يوا

... یچیه

.گفتم یننوشتن بهشون م یچیه دمید یرفتم باال سر بچه ها، م یم یکی یکیاز لجم  منم

.گهیتا بهش گفته بودم فکر کنم قبول شه د 2تا سوال جواب داده بود منم  2فقط به  چارهیب یآخ. از دخترها باال آوردم یکیه از رو برگ سرمو

.بود ستادهیکه چشمم خورد به ماهان که با اخم کنار در کالس ا ستادمیسرم و بلند کردم و صاف ا یو راض خوشحال

.بودم دهیند یختیر نیوقت ماهان و ا چیواه ه واه

: همون جا گفتم از

سالم دکتر حالتون خوبه؟ ـ
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دو نفرم دستشون و بلند کردن که سوال  یکیشروع کردن به سالم کردن و  یکی یکیحرف من دانشجوها حواسشون جمع ماهان شد و  با

.بپرسن

: دمیآروم خم شدم و از همون دختره که کمکش کردم پرس. تعجب به دانشجوها نگاه کردم با

استادتونه؟ نیا ـ

: گفت دختره

.رهیسخت گ یلیخ. آره استاد مفتون ـ

ماهان همراه با چشم غره بهم اشاره کرد که برم . کردم و به ماهان نگاه کردم زیچشم هامو ر. باز شد و آروم صاف شدم شمیهمون جا ن از

.حاال جرات نداشتم که برم جلوش ششیپ

: رشو آورد جلو و گفتبا اخم س. آروم و پا کشون رفتم جلوش آروم

.گهیبره د یکه دانشجو ازت حساب نم یکن یکارها رو م نیهم يتو مثال استاد. ها یکمک کن یبه کس گهید نمینب. بسه يهر چقدر کمک کرد ـ

...حرصم گرفت  يآ. حرصم گرفت يآ

توجه به دانشجوها  یت و با همون لبخند حرص در آرش ببرام باال انداخ ییابرو هی. نگاه کردم دیخند یکه االن م یبه ماهان یعصبان يچشم ها با

.دانشجوها کوتاه بود يکه پام جلو فیاما ح. لگد جانانه مهمونش کنم هیخواست  یآخ دلم م. رونیرفت ب

تا سوال  19 يده اعق. ام بهشون گفتم گهیباال سر همه رفتم و دو ، سه تا سوال د یکی یکیکه دور شد از لجم  یچشم ماهان و دنبال کردم حساب با

.سخت داده بود بهشون

.شد یاما خوب نم. سنیخوندم تا بنو یو جواب همه سواال رو م ستادمیا یچاره داشتم اون جلو م. دلم خنک شد یول

.و سرش در آورد شیبگم که فرداش خدا تالف یول

گذشت  یاز شروع امتحان م يا قهیدق 10 هی. بودم ستادهیجلو ا يمنم اون جلو. تا مراقب داشت 8- 7 هیسالنم که بزرگ . تو سالن بودم مراقب

که من از  يجور. جواب سوال بچه ها رو دادن یکی یکیشروع کرد  يورود يبغلش بود و از همون جلو ریکتاب ز هی. دیکه ماهان اومد سر رس

.شه رو برگه دانشجوها یپسر جوان کتاب به دست مدام خم م کی دمید یدور م نیا

.نیتر برو جات بش عیهش اشاره کرد که آقا سراول ب مراقب

: که جلوتر اومد مراقب دوم بهش گفت کمی. يبعد يرفت سراغ دانشجو. نگفت یچیکرد و ه ینگاه هی ماهان

.هم نگاه نکن هیکجاست؟ برو سر جات به برگه بق تیآقا صندل ـ

.اومد یمنم صدام در نم. شناختن یکدوم ماهان و نم چیمراقب ها ه. مردم از خنده یمن که داشتم م. نگفت يزیماهان چ دوباره

دانشگاه، اما اون روز با  ادی یم یرسم پیمعموال با کت و شلوار و ت. دانشجو شده بود يکه اون روز زده بود مثل پسر بچه ها یپیبا اون ت ماهانم

.زد یکمتر از سنش م نیهم يبرا. ده بوداوم رهیت نیشلوار ج هیاز رنگ ها بود و  یمردونه چهار خونه که مخلوط راهنیپ هی

به  یکه کس دیفهم یماهان خان هم م نیحاال ا. شدم یم دواریام. کردن دانشجواه یدادن و فکر م یم ریمنم گ ریغ یکیکردم به  یذوق م انقده

.ده یبه آدم دست م یقبولش نداشته باشه چه حال ياستاد
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بار بهش تذکر دادن طاقتش تموم شد و  هیهمه مراقبا  بایتقر نکهیبعد از ا. دادن بهش یم ریمراقبها گ یا ومد جلو و ه یماهان م یه خالصه

: گفت

. من استادم نه مراقب ـ

.کردن یمتعجب بهش نگاه م همه

: اومد کنارم و گفت مهتاب

گه؟ یراست م ـ

.داد یماهان حال م یصبانع افهیق دنیکه چقدر د يوا. کردم با سر گفتم آره یکه به زور خنده امو کنترل م من

همه هم خودش و دوست . کس نه از خودش نه از امتحانش بد نگفت چیانقده خوب بود، ه. مهربان محبوب دانشجوها زیبگم از استاد عز اما

.داد یبا لبخند جوابشو م دیپرس یهم که ازش سوال م یهر کس. داشتن هم درسش و

...خوب بود پسر بابا  يادیمهربان ز نیا کال

.میامتحانا تموم شد و هم دانشجوها هم ما خالص شد یو باالخره بعد دو هفته و نصف گذشت

لحظه  کیو کتاب جور کرده بودم و قصد نداشتم  لمیخودم ف يبرا یکل. وقت داشتم که استراحت کنم يدو هفته تا شروع ترم بعد هی...  شیآخ

.داد یه ماجاز سایالبته اگه پر. رونیهم پامو از خونه بذارم ب

در آوردم که  يباز یکول یمن که کل. خواسته بودن که برن باهاشون نامیاز مامان ا. الشونیبرن شمال و يسه نفر یقرار بود خانوادگ نامیا خاله

.ــــــــامینم

.خورم یهام تکون نم لمیف بود که از کنار نیمنظورم ا شتریالبته ب. خوام دو هفته تو خونه بخورم و بخوابم و از خونه تکون نخورم یم من

.خودشون برن شمال نایشد که قرار شد ماهان ا نیا. تونه بره یهم کار داشت گفت نم بابا

.خوش بگذره بهشون خوب

.شم یم داریبخوابمم بازم صبح زود ب ریاگه شب د یحت. بخوابم ادیز گهیتونم د یشدنام، نم داریخاطر صبح زود ب به

سمت  دمیدو. سکته کردم بایمامان تقر غیرفتم سمت آشپزخونه که با ج یکشون داشتم م ازهیخم. م و شستمشدم رفتم دست و صورت بلند

.شده یچ نمیآشپزخونه بب

زد به صورتش و مدام  یم یه. شد یتو دستش فشرده م یگوش. دیلرز یتنش م. واریرنگش شده بود گچ د. زد یداشت با تلفن حرف م مامان

: گفت یم

.... ؟؟  یچ دیحم... رم  یباشه االن م... باشه  مارستان؟؟یکجا ؟ کدوم ب... شده  یچ نیمیس... خودت رحم کن  ایخدا... ابوالفضل  ای ...محمد  ای ـ

...منتظرتم ... شم  یاالن حاضر م... باشه باشه ... نشده ؟؟ شوکه است  شیخوبه ؟ طور

. شد یکنم، اما نم لیو تحل هیکردم حرف هاشو تو ذهنم تجز یم یکردم و سع یه مبودم و به مامان نگا ستادهیدر آشپزخونه ا يشده جلو خشک

...ماهان ... عمو ...  مارستانیب...  نیمیخاله س. کرد ینم ياریمغزم 

 یک مکوبوند و همه اماما رو به کم یکرد و به سرو صورتش م یم هیو گر دیچرخ یدور خودش م جیزور دهنم و باز کردم و از مامان که گ به
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:  دمیپرس د،یطلب

شده ؟ یخاله چ... مامان  ـ

: و ناله گفت هیدوباره اشک تو چشم هاش جمع شد و با بغض و گر. من تو جاش ثابت شد و نگاهم کرد يلحظه با صدا هی مامان

هم  دیحم. کنن تهران یلش ماالن دارن منتق. مارستانیحالش بده رسوندنش ب نیمیس. تو جاده تصادف کردن نایا نیمیس...  میشد چارهیب ـ

...نشده  شیزیاما انگار تو تصادف چ ستیحالش خوب ن

: کنم که بپرسم یم یزور خودم و راض به

؟ یماهان چ... مامان  ـ

.شه  یدوباره تو جاش خشک م مامان

: تو چشم هاش نهیش یترس بزرگ م هی. شه یهاش گشاد م چشم

...زبونم الل ... نکنه .... ماهان  ریرف زد غبابات در مورد همه ح... حضرت زهرا  ای ـ

.کردن و ناله سر دادن هینشست و شروع کرد به گر نیزد تو سرش و رو زم یمحکم دو دست هوی

ه نگفت حتما ماهان مرده ک يزیاگه بابات چ... آنا ... آنا ...  ینیبه اون نازن یجوون به اون خوب. مظلوم خودت بهمون صبر بده نیحس ای: مامان

گفت بچه ام  یم نیمیس. بگردم یاله...  مارستانیده؟ چرا ماهان نرفت ب یاز ماهان نم يخبر چکسیچرا ه. گه  یدر موردش نم یچیه یچکیه

 يبرا رمیبم.  دهیخواب نیپسرم حتما خسته بوده تو ماش...  یاله. شرکتش بوده يچند وقته دنبال کارها نیاومد خونه، همه اش ا ریشب دید

خواست  یحتما نم. نگفت يزیبابات چ. زنه یاز ماهان حر ف نم یچکیه... بود ماه بود  یچه جوون.... خاله ...  چارهیماهان ب... گل پسرم . ماهانم

 چارهیب...  دیحم چارهیب...  میشد چارهیخدا ب يوا... داره  اجیبهمون احت دیحم میحاضر شو بر عیگفت سر نیهم يبرا. بد و پشت تلفن بگه برخ

... نیمیس

 ستادهیدر آشپزخونه ا يهنوز مبهوت و خشک شده جلو. مامان و ناله هاش تو چشم هام اشک جمع شده بود  يبا حرف ها. کرده بودم بغض

.من و مامان و به خودمون آورد و از جا پروند اطیزنگ در ح. کردم یاش نگاه م هیبودم و به مامان و گر

.به من نگاه کرد که هنوز خشک شده بودم. رونیبعد حاضر و آماده اومد ب قهیدق هیاتاقش و و رفت تو  دیمثل فنر از جاش پر مامان

: گفت

؟يای یتو نم ـ

.کردم ینقطه نگاه م هیمبهوت به . و از خونه خارج شد دییمامان دو. بود که با سر بگم نه  نیکه تونستم بکنم ا يکار تنها

به ... کمکش کن  ایخدا.... عمل بشه  دیخاله با.... داغونه  دیعمو حم... شده  یچ ستیمعلوم ن.... هان ما... خاله حالش بده . مارستانیرفتن ب همه

...و به ماهان ... به عمو صبر بده ... بده تا بتونه عمل و تحمل کنه  رویبه خاله ن... همه اشون 

...ممکنه که  یعنی. هیدونستم ماهان در چه حال ینم. بکنم ییماهان چه دعا يدونستم برا ینم

نـــــــــــــــه... نه ...  نه

...اشک تو چشم هام جمع شده بود اما . کرده بود ریتو گلوم گ بغض
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سر به سر ...  طونشیش يچشمک ها... خنده اش . چشم هام  ياومد جلو یصورت ماهان م. دیکوب یم نهیقلبم تو س. دمیکش یتند نفس م تند

...گذاشتناش 

.ماهان جلومه ریتصو. نیزم يرو نمیش یم. شه یخم م زانوهام

 یگم ب یکنم و م یتو چشم هاش نگاه م... ماهان تو پله ها ...  راتمییبهت زده از تغ... و تازه شناختم  دیتو خونه امون من و د یمتعجب وقت ماهان

... نداره  یماهان توجه. نیخورم زم یو م نمیب یتو دانشگاه ماهان و م... معرفت 

 یم طونیماهان ش... ره بهم  یمامان چشم غره م... خنده  یکشم م یم غیج یکنه و هر چ یم تمیماهان اذ...  شیسال پ 5رم به  یرم قبل تر، م یم

 ناموگه دوستم و دعوت کنم خونه  یاومده خونه ما و دو ساعته دنبالمه و م. ادی یاز دوستام خوشش م یکیماهان از ...  ارهی یخنده و زبون در م

...خواد بهم شام بده  یم... شم  ینم یراض... که مخش و بزنه 

دست ... رم جلو  یم. بشن نیخوان سوار ماش یره دنباله دختره و م یماهان م... من شده  زونیشده و بازم آو چیاز دوست دخترهاش سه پ یکی

...کشم سر ماهان  یم غیج. رم یآروم آروم راه م... دست رو شکمم  هی... به کمر 

؟ هیک گهید یدختره عوض نیا ؟یهست يبازم دنبال کثافت کار ادی یم ایبچه ات به دن گهی؟ دو روز د یکش یتو خجالت نم ـ

 یو م میکن یبه هم نگاه م... افته  یراه م نیماش...  میش یم نیمن و ماهان سوار ماش... ره  یکنه و در م یدختره سکته م. کنم  یم يو داد غیج

...میخند

.همه تنمون به خارش افتاد نییپا میاومد یوقت. میو خورد میدیچ ریو انج میرو درخت نشست. میتو باغچه باال رفت ریاز درخت انج ییتا دو

خواد که من دروازه بان  یم. اونا اریگه من  یکشه و م یماهان دستمو م. کم دارن اری هی. کنن يخوان فوتبال باز یپسرا م. میتامون بچه شد دو

: گه یکنه و م یتو چشم هاش نگاه م. ره جلوش یماهان م. کنه یاز پسرا اعتراض م یکی. بشم

؟يدار یحرف. کنم ینم ينکنه منم باز ياگه آنا باز ـ

.زنم یلبخند م شیآور ادیبا  یاوج ناراحت تو

.نایخونه خاله ا یبه مهمون ش،یگردم به حال، به چند هفته پ یخاطرات دور بر م از

.کنه از خنده یادا اصوالش روده برم م. خونه یهمراه با خواننده م. ده  یحال با آهنگ قر مخوش ماهان

.زنم یم لبخند

...غمو  یو دل شاد و ب طونیآدم ش نیا نم؟یصورت و نب نیا گهیممکنه د یعنی. رهیگ یم شیدلم آت. چشممه يخندونش جلو صورت

. من هنوز همون جا دم در آشپزخونه نشسته بودم. بود کیهوا تار. دمیدر خونه رو شن يه صداتو خاطراتم غرق بودم ک یتا ک... دونم چقدر  ینم

.اشک یبغض کرده اما ب

...حتما . قلبم از کار افتاد. اومد یمامان م هیگر يصدا. مامان و بابا اومدن تو. خونه باز شد در

.کرد یمامان التماس م. ستادمیحرف ا یب. رونیرفتم ب. جام بلند شدم از

.کنم ینم هیگر گهید. امیمسعود توروخدا بزار ب: مامان

: با اخم اما بغض کرده گفت بابا
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رم  یمن م. ایایب یمن رفتم خودت پاش نمینب. اونم با اون حالش  یکن یرو خون م چارهیب دیدل حم یکن یم هیهمه اش گر يای یتو م. شه ینه نم ـ

. داغونه. و بفرستم خونه  دیبتونم حم دیشا

: رفتم جلو و گفتم. از جام تکون خوردم باالخره

.امی یبابا منم م ـ

.رفتم ینه سوم ، هفتم، نم. نه مراسم ختم مارستانینه ب. رفتم ینم مارستانیوقت ب چیمن ه. تعجب کردن. و مامان چشمشون به من افتاد بابا

پس حتما حدس مامان . کرده هیبابا هم گر. زنه یقلبم تند م. قرمزه بابا هم يچشم ها. ادی یاش بند نم هیگر. هیمامان هنوز اشک يها چشم

...درست بود و ماهان 

: محکم گفت . اومده رونیاز بهت حرفم ب بابا

.کرد ییمامانت اونجا نوحه سرا یبه اندازه کاف. ها گفته باشم یکن ینم هیگر ياومد ـ

.نگاهش کردم و با سر گفتم باشه مظلوم

: رام سوختانگار دلش ب بابا

.ایب عیتو هم سر نیرم تو ماش یمن م ـ

. بود یذهنم خال. نکردم یتوجه. نیاونقدر هول بودم که با زانو خوردم زم. اطیتو ح دمییدو. دمیدم دستم بود و پوش یرفتم تو اتاق و هر چ يتند

 یم. کلمه هم حرف نزدم  کی ریدر طول مس. میادراه افت. شدم نیو سوار ماش رونیاز خونه زدم ب. یاز هر احساس یخال ياز هر فکر یخال

.ساکت موندم. تحمل دونسته ها رو نداشته باشم دمیترس یم. که بخوام بدونم. که بپرسم دمیترس یم. دمیترس

.اشتباه کنم دیکه شا. دارم يدیام هیخبر باشم  یکه ب یوقت تا

 میرفت یم نکهیاما ا. کردم در مورد خاله بپرسم یجرات نم یحت. ان اومدهسر ماه ییبال هیکرد، پس حتما  هیبابا گر. کرد هیمامان گر اما

 یچشم هام کنار نم يلحظه صورت شاد و خندون خاله و ماهان از جلو هی. مارستانهیهنوز تو ب. بود که خاله هنوز زنده است نینشونه ا مارستانیب

...ال حا... با اون همه محبت، لبخند  ،یخاله با اون همه مهربون. فتر

... ایخدا... قلبم فشرده شد ...  ماهان

مثل خاله مهربونم مثل ماهان . شد یچشم هام رد م يتند از جلو یلیکه خ میمثل زندگ. کردم یمنظره ها نگاه م عیبه گذر سر نیماش شهیش از

... طونیش

.بلند کنم تا در و باز کنمتونستم از رو پام  یدستم و نم. شدم یم ادهیپ دیبا. به خودم اومدم. ستادیا نیماش

: آروم گفت. دیحال مو فهم. بهم نگاه کرد بابا

؟يایو باال ن ینیبش نیتو ماش يخوا یم ـ

بابا . دم آسانسور شلوغ بود. شدم ادهیپ. به زور دستمو بلند کردم و در و باز کردم. با سر گفتم نه. دمیفهم یم دیبا. دمید یم دیبا. رفتم یم دیبا نه

.ه بابا نگاه کردمب. ستادیا

طبقه چندمه؟... رم  یبا پله م... من  -
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.خوند که چقدر داغونم که تحمل صبر کردن و ندارم یانگار از تو صورتم م. بابا نگاهم کرد دوباره

: گفت آروم

.4طبقه  ـ

با همه توانم . گرفت ینفسمم نم شهیمثل هم یحت. کرده بودم دایو از کجا پ يهمه جون و انرژ نیدونم ا ینم. باال دمییاز پله ها دو. دمییدو

.خودم و پرت کردم تو سالن. در پله ها رو هل دادم. 4به طبقه  دمیرس. دمییدو

سالن رد  چیاز پ. دمییدو. ژهیو يبخش مراقبت ها. سمت چپ دمیچیپ یم دیبعد با. سمت راست دمییدو. تابلو بود هی. چپ و راست نگاه کردم به

...شدم و بعد 

...اما سرپا ... اما سالم ... اما زنده ... نابود ... شکسته ... داغون ... آشوب زده ... مضطرب ...  ستادهیا...  دمشید...  دمید

خورد ... زانوهام خم شد. رو گونه هام دیاشکم چک. دیبغضم ترک. تو چشم هام اشک حلقه زد. نتونستم ادامه بدم گهید. دیزانوهام نکش گهید

.قرار بود یرفت و ب یبه ماهان سالم که راه م. به ماهان نگاه کردم يابر يبا چشم ها. نشستم... نیزم

. ماهان سالمه. ماهان شیرفتم پ یم دیبا. شدم یپا م دیبا. دلم آرومتر شد.  ختمیصدا اشک ر یب قهیدق هیقد . صورتم يهامو گذاشتم جلو دست

.نمیخاله رو بب دیبا. عمو سالمه

 ازین یکیبه . داشت يحال زار... دو قدم . شونه هاش خم شده بود . چشمم به ماهان بود... قدم  هی. سست رفتم جلو يقدم ها با. بلند شدم آروم

درست  یکنه، که بتونه سرشو بزاره روشونه هاش، که بهش بگه همه چ هیکه بتونه بهش تک... سه قدم . بده شیداشت که کنارش باشه، که دلدار

شونه  نیآدم مقاوم که تحمل بار سنگ هی....  يآدم قو هیداره؛  اجیآدم محکم احت هیبه ... چهار قدم . نتتیب یبزرگه، خدا مشه، که بگه خدا  یم

که  ییرویشدم ن ،يشدم کوه انرژ... هفت قدم . تند شد... شش قدم . شد يبا انرژ... پنج قدم . سستم محکم شد يقدم ها. اون و داشته باشه يها

...تم جلوش رف. الزم داشت

.گفت یم ییزایچ هیلب  ریزد و ز یقرار قدم م یب. رفت یداشت قدم رو م ماهان

.آروم صداش کردم.  ستادمیا. کنارش  دمیرس

...ماهان -

شکسته  یروزکل هی نیتو هم. قرمزشو بهم دوخت  يچشم ها. کرده بود یظیاخم غل. سرشو بلند کرد. برگشت سمتم. ستادیا يقرار یاوج ب تو

.کردم ی،هم حس م دمید یهم م نویا. ودب

 ازین تیکه به حما یکس... پناه  یبچه ب هیپسر بچه مظلوم،  هیشد . اخم هاش باز شد. قرمزش پر اشک شد يچشم ها. سرش کج شد دنمید با

.داشت

. بزنم یکه حرف. بکنم يانگار منتظر بود که من کار. خواست یانگار کمک م. کالم نگاهم کرد یب

. شونه هاش تکون خورد. شد سیقرمزش خ يچشم ها. دیچونه اش لرز... دو قدم . شد شتریاشک چشم هاش ب. م به سمتش برداشتمقد هی

.خودشو بغل کرد. با دست هاش بازوهاشو گرفت. شد ياشکش جار

دستمو گذاشتم رو . و بهش رسوندمخودم. کنم یقدم بلند ط هیصدا باعث شد دو قدم فاصله رو با  یب هیاما همون گر. صدا بود یاش ب هیگر
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.بهم نگاه کرد... بازوش 

که آروم بشه، که . آروم بازوشو نوازش کردم. خودمم نشستم کنارش. ینشوندمش رو صندل. واریگوشه د يها یسمت صندل دمشیحرف کش یب

.کنارشه یکیبدونه 

 دیلرز... کرد  هیگر...  ختیو گذاشت رو شونه امو اشک ر شیشونیپ ...مظلوم ... صدا  یب... کرد  یم هیهمون جور گر... کج کرد سمتم  خودشو

...

.کرد یم دایخودش و پ دیبا. شد یآروم م دیبا. کرد یم یخودش و خال دیبا. االن سکوت براش بهتر بود. آروم بازوش و نوازش کردم آروم

.خوابش برد. نکرد هیگر گهید. شونه هاش ثابت شد. دینلرز گهید. تا ساکت شد. کرد تا آروم شد هیدونم چقدر تو همون حالت گر ینم

گرد اومد کنارمون و  يبا چشم ها. بودم دهیمتعجبش و د ياز همون دور چشم ها. جلومون دیرس. ادی یکه به سمتمون م دمیدور مهربان و د از

: گفت

...ما  ـ

: آروم گفتم عیسر

.خوابش برده هیگر یلتازه بعد ک چارهیپ. دیآروم حرف بزن...  ـــــــسیه ـ

.گشادش بازتر شد يها چشم

: گفت آروم

اشو در  هیگر يچه جور. ختیر یقطره اشکم نم هیکن سبک شو فقط اخم کرده بود و  هیگر میبهش گفت یکرد؟ از صبح هر چ هیماهان گر ـ

؟يآورد

: با حرص گفتم. کردم اخم

.نکردم من يکرد، کار هیگر مدید یوقت. کرد هیخودش گر. هیگر ریگرفتم زد ز شگونشین ـ

.دیریبگ نیمنزل خودتون ماش دیبر دیخوا یگفتن اگه م. مفتون و بردن خونه اشون يآقا. دمید نییپدرتون و پا یراست: مهربان

.آورد تنهاش بزارم یدلم طاقت نم. و از مهربان گرفتم و به ماهان دوختم نگاهم

: کردم گفتم یجور که به ماهان نگاه م همون

.دیخونه استراحت کن دیبر دیخوا یشما اگه م. مونم یم نجاینه من امشب ا ـ

: سرمو بلند کردم و با استرس گفتم هوی

خاله حالش چه طوره؟ یراست ـ

.نگاه مهربان رنگ غم گرفت. رفته بود ادمیبودم که خاله از  شیتاب یماهان و ب ریدرگ اونقدر

: گفت آروم

.برنش تو بخش یم ادیاست ،بهوش ب ژیو ياالن تو بخش مراقبت ها. تهرف شیخدا رو شکر عملش خوب پ ـ

: با همون بغض گفتم. بغض کردم دوباره
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شد؟ يجور نیشد که ا یاصال چ ـ

نم ماهان اومد شرکت و قرار شد خا. بود ازیافتاد که به حضور ماهان ن یاتفاق هیبرن شمال که تو شرکت  نایخوب امروز قرار بود ماهان ا: مهربان

. نهیش یخانم م نیمیزنه کنار س یم رهیگ یتو جاده خوابش م دیآقا حم يانگار. مفتون برن شمال، ماهانم کارش که تموم شد خودش بره يو آقا

از تو  دیآقا حم. پشت فرمون نهیکنه که بش یو صدا م دیزنه کنار آقا حم یم. ترسه یخانمم م نیمیس. خوره یسر م خیرو برف ها و  نیماش

 یم نیماش يهم به چرخ جلو ینگاه هیشه و  یخم م ن،یره اون سمت ماش یشه و همون جور که م یم ادهیخانم پ نیمیشه و س یجابه جا م نیماش

 یره و با سرعت م یاز دستش در م نیخوره و کنترل ماش یها سر م خیهم رو  206 هیتو همون لحظه . کنه یم هیبوده گر دهیندازه و چون ترس

.افتن چند متر جلوتر یشن باال و م یپرت م شونیخانم و ا نیمیه سزنه ب یم ادی

سرشونم عمل کردن و خدا رو شکر االن . به سرشونم ضربه خورده. گذاشتن و گچ گرفتن لهیعمل کردن تو پاهاشون م. شکسته پاهاشون

.حالشون خوبه

 شتریب یحت دیشا. دوست داشت ایتو دن یاز هر کس شتریاله رو بخ. عمو عاشق زنش بود. کشن یم یماهان و عمو چ دمیفهم یاالن م. گرفت دلم

.جور شکسته نینبود که ا يخود یب. ماهانم به عشق پدر و مادرش زنده بود. از ماهان

: کرد گفتم یکه هنوز داشت بهم نگاه م ایبلند کردم و به ک سرمو

.کنم یافتاد خبرتون م یاگه اتفاق. من هستم دیشما بر ـ

: نگاهم کرد و گفت ذره هی ایک

.تونم بمونم یم دیاگه بخوا د؟یمطمئن ـ

. بوده نجایسره ا هیپس حتما از صبح . مثل برادرن با هم ییجورا هی. با ماهان جوره یلیدونم خ یم. اونم داغونه داستیپ. دقت نگاهش کردم با

: لبخند زدم و گفتم هی. رفت یداشت وا م چارهیب

.دارمیمن تا صبح ب. باشه راحت التونیخ دینه شما بر ـ

: نگاهم کرد و گفت گهید کمی

.دیکه شد خبرم کن یهر چ. دیمون یباشه ، ممنون که م ـ

.کرد و رفت یخداحافظ. زدم میاشو گفت و منم تو گوش شماره

. برداشتم و گذاشتم رو پام آروم سرشو از رو شونه ام. جا به جا شد کمیخورد و  یتکون هی. هنوز سرش رو شونه ام بود. موندم و ماهان من

.و جمع کرد سمت شکمش یصندل يپاهاشو تو خواب آورد رو

رفتن  مارستانیمن اهل ب. تعجب کرد یلیهر چند اولش خ. یکن یم یمامانم گفت کار خوب. مارستانیمونم ب یزنگ به مامان زدم و گفتم شب م هی

.کنم یرفتار م ریپذ تیخانم مسئول هیدارم مثل  میتو زندگ کباریمامان فکر کرده که من  دیشا. و موندن نبودم

 یدلم م. بود نگاه کردم دهیتا صبح به ماهان که خودش و مچاله کرده بود، اما آروم خواب. بودم داریتا صبح ب. بچه هیمثل  دیآروم خواب ماهان

.کنم داریبخواستم با تکون خوردنم ماهان و  یبه خاله نگاه کنم اما نم شهیخواست برم و از پشت ش

. صورت من بود دیکه د يزیچ نیاول. خورد و آروم چشم هاش و باز کرد یتکون هیصبح بود که ماهان  5 يکاینزد. صبح چشم رو هم نذاشتم تا



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 119

.و دوباره به من نگاه کرد دیبه چشم هاش کش یدست. کرد زیچشم هاش و ر جیگ

: گفت جیوگ آروم

؟یکن یکار م یچ نجایآنا تو ا ـ

: زدم و گفتم يدلبخن هی

؟يدیخوب خواب ـ

: لبخند قشنگ زد و گفت هی

.کنه یذره تنم درد م هیدونم چرا  یفقط نم. آروم بودم یلیتوپ توپ، خ ـ

.شده بود همون ماهان قبل قهیچند دق يبرا. شهیرفته بود و شده بود همون ماهان هم ادشیو  روزید. رفته بود ادشی

لب  ریز. دیاز جاش پر هوی. اخماش رفت تو هم. افتاد صورتش جمع شد مارستانیب واریشمش که به در و دچ. همون لبخند سرش و چرخوند با

: آروم گفت 

...مامان  ـ

.يا شهیچند قدم بلند خودش و رسوند پشت در ش با

.برم مارستانیخاله از ب دنیاومد بدون د یاما دلم نم. خسته بودم یلیخ. نهیبب يزیچ هی دیشا دیکش یسرك م یه

کرد، از  یو به در نگاه م واریداده بود به د هیماهان که آروم نشسته بود و سرش و تک. رونیپرستار از تو بخش اومد ب هیساعت بعد  مین حدود

.سمت پرستار دییدو بایتقر. دیجاش پر

 ینقدر گفت و گفت که باالخره پرستاره راضاو. نهیبره تو و خاله رو بب قهیدق کی، فقط  قهیدق کیخواست بزاره  یزد و ازش م یحرف م مدام

.شد

: جام بلند شدم و گفتم از

.نمشونیمنم بب دیتوروخدا بزار ـ

.ام زار و خسته بود که پرستاره دلش سوخت افهیق یلیخ

.نشه شتریهم ب قهیدو دق. سر و صدا  یفقط ب: گفت

: ذوق گفتم با

.هیلحظه همون قدرم برام کاف هی دیشما بگ ـ

: تخت اشاره کرد و گفت هیپرستاره به .  میپر سر و صدا رد شد لهیوس یاز کنار تخت ها با کل. تو بخش میپرستاره رفت سر پشت

.قهیفقط دو دق.  دییبفرما ـ

...من اما  ستادیماهان رفت جلو و کنار تخت ا. و گفت و رفت نیا

گفتن  یکه رو تخت بود و م یگشاد به تخت و آدم يبا چشم ها. گلوم دوباره بغض اومد تو. بودم دهیترس. هنگ کرده بودم. شده بودم خشک

.من ، مامان ماهان باشه يخاله  دهیکه رو تخت خواب یآدم نیشد که ا یباورم نم. کردم یمهربون منه نگاه م نیمیخاله س
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.ماهان چرا شکسته دمیفهم یحاال م .بابا چرا چشم هاش قرمز بود دمیفهم یحاال م. کرد یم هیمامان چرا اونجور گر دمیفهم یم حاال

.من تگریحما. مرتب من شهیهم نیمیخاله س. خوشگل من نیمیاز خاله س ریبود غ هیشب يزیکه رو تخت بود به هر چ یاون

.نفسم بند اومده بود. دیو بار اوردیطاقت ن میابر يچشمها

.شده بود دهیچیو بدنش پباند که به سر و پاهاش  یبا کل اه،یس. کوه کبود بود هیرو تخت  جلوم

همه جاش . باد کرده بود. بدنش به خاطر ضربه و پرت شدنش ورم کرده بود. گونه هاش گم شده بود یاهیخوشگل خاله تو پف و س يها چشم

 نگه داشته رنگ که با وزنه باال دیپاهاش شده بود دوتا کنده درخت سف. بود یگله به گله خون مردگ. بود یو زخم دهیصورتش خراش. کبود بود

.بودنش

تو  یحت نکهیتحمل ا. تونستم ینم. خواستم اونجا باشم ینم. نداشتم تیوضع نیخاله رو تو ا دنیطاقت د. اومد رو گونه ام یم اریاخت یهام ب اشک

...ود همون ب. و خوشگل و مهربون بود پیهمون زن خوشت شهیمن هم يخاله برا. تصور کنم نداشتم افهیخاله رو با اون ق الممیخ

: لب گفتم ریو ز نییسرمو انداختم پا. من آرومه دیاالن به ام. شد یم ادیاونم دردش ز. شد یماهان ناراحت م. کردم یم هیماهان گر يجلو دینبا

.زارم یتنهاتون م.  رونیرم ب یماهان م ـ

.نگاهم کنه سرشو تکون داد ایسر بلند کنه  نکهیبدون ا ماهان

اشک نفهم  نیاما مگه ا. کنم هیگر دینبا. و آرنجام و گذاشتم رو زانوهام و و سرم و گرفتم تو دستم یو رسوندم به صندلخودم . رونیرفتم ب آروم

 یاومد و آروم و ب. نهیاشکامو پاك کردم که اون نب عیسر دمیماهان و شن يپا يبعد که صدا قهیچند دق هی. نییاومد پا یخودسر م. شد یم شیحال

.کردم یشتم بهش نگاه مدا. حرف کنارم نشست

: و آروم گفت واریداد به د هیتک سرشو

انداختنش؟ يبه چه روز يدیسر مامان قشنگم اومد؟ د ییچه بال يدید ش؟یدید ـ

: گفتم آروم

شه  یشه و م یخوب م ياالن خاله زنده است و تا چشم رو هم بزار. افته یب يزبونم الل ممکن بود اتفاق بدتر. یشاکر باش دیماهان االن با ـ

.جون خودم نیمیهمون س

: و بهم دوخت و گفت سشیسرشو کج کرد و نگاه خ ماهان

...جون  نیمیشه س یم. شه یآره خوب م ـ

خواستم بمونم اما به زور فرستادنم  یم. اومدن دیبابا و عمو حم 7ساعت . میتو سکوت و خلوت خودمون موند. مینزد یکدوم حرف چیه گهید

تو  یچکیآورد که ه یکدوم دلمون طاقت نم چیدادن اما ه یراهمون نم ژهیتو بخش و نکهیبا ا. مارستانیمن ب يجا ادیامان بخونه و قرار شد م

.نباشه مارستانیب

. دیشم دستمو کش ادهیخواستم پ یوقت. ماهان اول من و رسوند خونه و خودش رفت خونه خودشون. خونه میبا اصرار عمو من و ماهان رفت خالصه

.شم هام نگاه کردتو چ

. دمیبه آرامش رس. نعمت بود هیواقعا حضورت برام ... اما  اد،ی یخوشت نم مارستانیدونم از ب یم. ياومد شبیآنا واقعا ازت ممنونم که د: ماهان
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.ممنون یلیخ یلیخ. آروم شدم يکه تو بود نیهم

: زدم و گفتم يلبخند بهش

.دلم يبرا. خودم اومدم يبرا. پس ازم تشکر نکن . دوست دارم که چقدر خاله رو یدون یم. اومدم یم دیبا ـ

.شدم ادهیکردم و پ یازش خداحافظ. خنده قدرشناس هی. دیخند بهم

دلمون . کنه یم هیشه گر یتا درداش شروع م. دهیترس یلیخ چارهیب. االن بهتره. خاله همون روز صبح بهوش اومده. گذره یهفته از تصادف م هی

.خاله رو امروز بردن خونه. خوبه و نرماله زیگرفتن همه چ شیدوباره از خاله آزما. ماهان و عمو  چارهیب. خونه

 یکنه همه به زور م یم هیانقدر که گر مارستانیره ب یمامان که هر وقت م. پامون خونه هیبوده  مارستانیپامون ب هیهفته همه امون  هی نیا تو

.فرستنش خونه

رو  دیکه با يدوره ا نیخواد ا یم يمن موندم چه جور. جا بند نبود هی قهیدق هی. تر و فرز بود یلیمن خ چارهیخاله ب .گردم یدارم م لمیوسا تو

اره؟یتخت تو اتاقش بمونه رو دووم ب

.مدت سرش گرم بشه نیکنم ببرم براش که تو ا دایپ الیو سر لمیخاله ف يگردم برا یم دارم

کنه واسه  ینگاه م يهند لمیمختلف ف يها سینو ریمختلف با ز ياز کانال ها یانقده که ه. هیهند لمیعاشق ف. مثل خودم لمهیخوره ف خاله

 الیشد سر ینم. رونیو از خونه زدم ب فمیبرداشتم و گذاشتم تو ک يکره ا الیتا سر 4-3و  يهند لمیتا ف 8-7 هی. شده لماجیپا د هیخودش 

بگه آنا چه دختر پاك و  نهیرو بب نایا. ها خوب بود  زهیپاستور لمیف نیهم. نهیزشت بود خاله بب بد بد داشت ياونا قسمت ها. ببرم وهام یخارج

.هاش لمیف نیبا ا هیخوب

.رم اونجا یمنم االن دارم م. خاله بود تازه برگشته شیصبح پ مامان

. تا نفس تازه کنم ستمیا یدر خونه م يجلو. دارهحرف ها برام ارزش  نیاز ا شتریخوب خاله ب یول. کشه یپله ها آخرش من و م نیخدا ا يوا

.زنم یزنگ و م ادی ینفسم که جا م

.کنم یتر م قیلبخندم و عم. ماهان پشت دره. شه یدر خونه باز م. کشم یم قینفس عم هی. لبم ينشونم رو یلبخند قشنگ م هی

ه احوال؟چه خبر؟ چه حال چ. شما نیدار فیچه عجب منزل تشر. به به استاد مفتون: من

.رم سمت اتاق خاله یزنم م یهمون جور که دارم بلند بلند حرف م. زدم کنار و رفتم تو امیخنده به چل باز یو که داره م ماهان

 و از لشیتا همه وسا دیدو روز طول کش. يکه اونجا بمونه تا اطالع ثانو میو براش آماده کرد نییپا ياز اتاق ها یکیخاطر پاهاش من و مامان  به

. رفتن یبدبخت ها آخرش دوال دوال دست به کمر راه م. و عوض کردم لیوسا يماهان و مهربانم کچل کردم بس که جاها نیا. نییپا میاریباال ب

.کرد جفتشون حامله ان یفکر م دشونید یم یکی

دختر خوشگل ما؟ نیخوب کجاست ا: من

: داد زدم بلند

.و دعا به جونم کن نیبب. آوردم برات یچ نیبب ؟ییخانم خوشگله کجا ـ

 کمیهنوز . دمیرفتم تو و به عمو سالم کردم و آروم گونه کبود خاله رو بوس. دنیخند یعمو و خاله به سر و صدام و حرف هام م. تو اتاق رفتم
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.هاش مونده يالبته هنوز کبود. رفته بود شترشیورم داشت صورت و بدنش، اما ب

: نگاه به دو رو برم انداختم و به ماهان اشاره کردم و گفتم هی. نشسته بود رو تخت کنار خاله عمو

.با دوست جونم دو کلوم اختالط کنم نمیبزار کنار تخت من بش اریاون مبله رو بکش ب. من مهمونم مثال. کار نباش یماهان پسر ب ـ

: چشم غره بهم رفت وگفت هی ماهان

که دو روزه تو خونه افتاده و از کمر درد  ایک. لیوسا ییکنه به خاطر جابه جا یمرم درد مبه خدا هنوز ک ؟یتو هنوز دست ازسر من بر نداشت ـ

.تونه تکون بخوره ینم

: و باز کردم و گفتم شمین

گم عمو؟ یبد م. پسر یش یمرد م يجور نیخوبه ا ـ

. اومد یخوششونم م. من و ماهان يسط کل کالنداختن و یوقت خودشون و نم چیه. دنیخند یعمو و خاله فقط م. و به عمو نگاه کردم برگشتم

.هیتا شوخ 4 نیتر از ا یمیصم یلیدونستن رابطه امون خ یم. شدن یزدم ناراحت نم یکه به ماهان م ییوقت هم از حرف ها چیه

.ادم دست ماهاند. در آرودم رممیپل يد يو يد. هارو درآوردم لمیف فمینشستم روش و از تو ک. مبل و آورد و گذاشت کنار تخت ماهان

: نگاه متعجب کرد بهشون و گفت هی ماهان

ان؟ هیچ گهید نایا ـ

: انداختم باال و گفتم ابرو

و  لمیبهت بگم؟ خوب ف دیمن با نمیان؟ ا هیچ نایا یدون یهنوز نم یکش یم دكیکه  يمدرك دکتر نیسن و قد و قواره و ا نیزشته پسر تو با ا ـ

.گهید رهیپل يد يو يد

: لبخند آروم گفت هیبهم فشرده با  يوباره بهم چشم غره رفت و با دندوناد ماهان

.ارمی یحالتو جا م.  یوفتین رمیگ ییتنها ياریشانس ب ـ

گشت به  یبر م نمیا. بگه يزیچ يادیتونست ز ینم نایخاله ا يجلو. کردم زبونش بسته بود یحال م. باز چند بار ابروهامو انداختم باال شین با

.خاله به من ادیعالقه ز

.یکن دیاستفاده مف تیکار یچند وقته از ب نیراحت ا یرو آوردم که بتون نایمنم ا يکه دار ونیزیخاله تلو: من

ده؟یاستفاده مف نایا: ماهان

.کرد یها رو نگاه م لمیداشت دونه دونه ف. به ماهان نگاه کردم برگشتم

ن؟یلمیچه جور ف نایا: ماهان

: خنده گفتم با

.يکره ا الیو سر يهند لمیف ـ

: برگشت و چپ چپ نگام کرد و گفت ماهان

مواد فروش؟ ؟یبکن االیسر نیمعتاد ا يخوا یکم بود حاال مامان و م يهند لمیف ـ
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.ختم باالشونه هامو اندا یشیبا خنده ن. آبروم رفت دنید يوا يا. خندن یعمو و خاله دارن بلند بلند م دمیو براش در آوردم و برگشتم د زبونم

. میدیو خند میدید لمیف یخاله موندم و کل شیشب پ 12تا . و به کارهاشون برسن رونیخاله، عمو و ماهان تونستن برن ب شیمن موندم پ چون

.هم ماهان رسوندم خونه 12

 شیبا اون خستگ چارهیب. ربست منشده راننده د. رسونتم خونه یرم اونجا شب ماهان م یاز صبح م. بودم نایچند روزه همه اش خونه خاله ا نیا

 یمراحت  الیرم اونجا اون دو تا هم با خ یمن که م. تونن به کارهاشون برسن یخاله نباشه ماهان و عمو نم شیپ یتا کس. برسونتم خونه ادیب دیبا

.رن سراغ کارهاشون

 ادیخاله ب وتراپیزیقراره ف گهیاز دو روز د. خونه دمیتازه رس .خاله شیمامان اومد پ رون،یرفتم ب یم دیاومد و با شیکه برام کار پ میچند بار هی

.تنها گذاشت یمرد اجنب هیشه خاله رو با  ینم. باشم اونجا دیاون موقع حتما با گهید. پاش يخونه برا

از  ریجا غ هیوهر و زن و ش نیچه عجب من ا. زنن ینشستن و حرف م ونیزیتلو يمامان و بابا تو حال جلو. تو خونه امی یو کوفته م خسته

.دمیآشپزخونه د

.اهل خونه سالم من برگشتم -

.من مامان و بابا سرشون و بلند کردن يصدا با

.یخسته نباش. سالم دخترم: بابا

.دمیبابا خند به

کرد؟ یکارا م یخوب بود؟ چ نیمیس: مامان

: گفتم زیکردم که بذارم رو م یپرت کردم رو مبل و همون جور که پامو دراز م خودمو

به خاله دادم  نیشاد و غمگ الیهمه سر نیکه ا نهیا شیجالب. خنده یکنه و م ینگاه م الیسر یتونه بکنه؟ نشسته ه یکار م یچ. خاله هم خوبه ـ

.گراستیباز یکنه لبا سها و وضع خونه زندگ یکه نظرشو جلب م يزیتنها چ لم،یاون همه ماجرا تو ف نیاز ب نهیکه بب

: خنده یم مامان

.گهید نهیمیس ـ

؟يبر يخوا یخوب فردا پس فرداهم م: بابا

: بابا نگاه کردم و گفتم به

.خونه  ادی یپس فردا دکتر خاله م. برم دیآره با ـ

 دهیند بود دیو اشاره ها جد مایا نیا نمیکنم بب یمشکوك بهشون نگاه م. ده براش یتکون م يسر هیمامان هم . کنه یبه مامان م ياشاره ا هی بابا

.ییکردن تنها یکار م یدوتا چ نیا ستیمعلوم ن ستمیچند روزه من ن. بودم تا حاال

.میباهات حرف بزن میخوا یآنا جان م: مامان

خاك به  يخوان بگن بهم که من شدم آنا جان؟ وا یم یچ. نجایهست ا ییخبرا هیگذشته  یاز مشکوک گهینه د. حواسمم جمع. شه یم زیت گوشام

کهنه بچه  نمیبش دیبا يآخر عمر. رفت میآبرو شد یکه ب يوا. خوان خبر خواهر برادر دار شدنم و بهم بدن ینه ام حامله است و مسرم نکنه ن
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.ننه امو بشورم

ه؟یخوان بگن چ یکه م ینیا نمینشستم رو مبل و گوش به حرفم که بب صاف

: گه یکنه و م ینگاه به بابا م هیدوباره  مامان

.نه ای یتو هم موافق مینیبب میبهت بگ میخوا یم میگرفت یمیتصم هیابات راستش من و ب ـ

.مخالفم% 100سوال داره؟ معلومه که من  نمیخوب ا. دیبچه جد يهنوز دست به کار نشدن برا يخدا رو شکر انگار خوب

.يای یفته مو شب خسته و کو ير یاز صبح م ،يبود نایا نیمیچند روزه که همه اش خونه س نیراستش ا: مامان

ن؟؟یافتاد گهیشما به فکر بچه د ستمیحاال که من دو روز ن خوب

باشه  یهر چ. تونم مدام برم اونجا یمنم نم. باشن ششیپ شهیتونن هم ینم دمیماهان و حم یاز طرف. شه که تنها بمونه ینم نمیمیخوب س: مامان

 یاگه بشه و تو راض میخواست یم. هنوز که بهت واحد ندادن. شه یاهت شروع مدانشگ گهیکه چند روز د میدون یم. همدم داره هیبه  ازین نیمیس

.یکه کمتر کالس داشته باش يریبگ يجور هیکالس هاتو  یاشب

.اتو نگه دارم؟ عمرا ومدهین ایبچه به دن امیب که

 یم. تو رو هم مثل دختر خودش دوست داره. ندارن کینزد لیفام رانیتو ا نایا نیمیکه س یدون یم. بعد از ظهر ای يصبح بر ای. مثل ماهان: مامان

.يدوستش دار یلیدونم که تو هم خ

: طاقت گفتم یوسط حرف مامان و ب دمیپر

.مخالفم دایمن شد نیاریب ایبه دن گهیبچه د هیاگه قراره  ؟يخوا یم یچ. منو یمامان کشت يوا ـ

مامان اخم کرد و رو به بابا . خنده ریبابا پق زد ز هوی. بر بر من و نگاه کرد کمی. حرفش باز بود، دهن باز خشک شد يکه هنوز دهنش برا مامان

: گفت

.نخند مسعود ـ

.نیکه رو پاش بود و محکم پرت کرد سمتم که خورد تو صورتم و افتاد زم یبرگشت سمت من و کوسن بعد

: با حرص گفت مامان

کشه به من  یخجالت نم ایح یکار؟ دختره ب یخوام چ یبچه م یهست یکاف میزندگهفت دوره از  يدونه تو، برا هی نیخجالت بکش دختر هم ـ

.زنه یحرف و م نیا

افتاد گردن من، من بدبخت خجالتش  یم شیخواست بچه دار بشه حمال یم گهید یکی. خجالت بکشم آخه دیمات مونده بودم که من چرا با منم

و بکشم؟

. یکن یاونجا و خونه اونا زندگ يبهتر بشه بر نیمیکه حال س یچند ماه تا زمان هیکه تو  میگرفت میتصممن و بابات . ستین نیا چمیه رمینخ: مامان

به  هتون یهم م چارهیب دیحم ،یاگه تو اونجا باش. یدو تا خونه رفت و آمد کن نیب یه یستیمونه و مجبور ن یهم برات م يشتریوقت ب يجور نیا

؟یموافق ه؟یحاال نظر تو چ. خونه میمون یم دیحم ایدانشگاه من  ير یو مهم که ت ییوقتها. برسه شیکار و زندگ

مثل خونه خودم راحت . نداشتم یمنم که اونجا مشکل. خسته شده بودم یلیچند وقته به خاطر رفت و آمد خ نیا. گفتا یمامان بدم نم. تو فکر رفتم
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.شدم یمامان هم خالص م يکتک ها و غرغرها نیاز دست ا. بودم

بهتر؟ نیاز ا یچ

: لبخند به مامان و بابا که منتظر چشم به من دوخته بودن نگاه کردم و گفتم با

.موافقم رهیکه جامو بگ نیارین گهیبچه د هیتا برگشت من  نیاگه قول بد ـ

.اتاقمو در رفتم تو  دمیمنم مثل فنر از جام پر. رفت از خنده سهیبابا ر. برداشت سمت من که لهم کنه زیمامان خ هوی

.دیخند یخوشحال م یلیخ. اومدا یبدش نم نمیبابا همچ يانگار

.جمع کنم برم کوچ لیساك و زنب نمیبش دیرو بگو که با فردا

.خوشحال بود یلیخاله خ. شد نایاتاقم تو خونه خاله ا دنیروزم که صرف چ هیبق. دیطول کش لمیصبح تا ظهر جمع کردن وسا هی

: گفت یاش م همه

.کنه یخندونه و شاد م یدختر با حرف هاش و کارهاش آدمو م نیبس که ا. کنم یو احساس نم یحرکت یاصال زمان و ب نجاستیآنا که ا ـ

خاله  يحاضرم همون نقش و داشته باشم اما خنده رو لب ها. یحاال هر چ. برام مونهیفکر کنم خاله جان روشون نشد بگن آنا در نقش م گهید

.باشه

خانم هم  نتیز. هست که برگشته یدو سه ساعت هیعمو . ومدهیاصال خونه ن. دمیشب شده ماهان و ند 11:30 کیساعت نزد صبح تا حاال که از

.سه ساعته که رفته

 یکه م نهیا. تونه بپزه یخاله هم که نم. ستیراه دستم ن هایغذا سنت نینو بلدم ا ينه که من آشپز. ره یکنه و م یغذا درست م ادی یخدا م بنده

.ره یکنه و م یدو روزمون غذا درست م يبرا دای

خونه ما پاتوقمون . میتو اتاق خاله که همه با هم غذا بخور زیم هیرو  دمیشامو آوردم و چ لیکه عمو خسته بود و گشنه، منم وسا ییاونجا از

.پاتوقمون شده اتاق خاله نجایآشپزخونه بود، ا

لبخند  هیداد به در و با  هیتک. در اتاق خاله يبعدش ماهان اومد جلو قهیدو دق. در اومد يکه صدا میدیخند یو م میگفت یو م میهم نشسته بود با

.خسته به ماها نگاه کرد

.ادی یخنده اتونم تا هفت تا خونه اون سمت تر م يمن؟ چه صدا یگذره ب یخوش م ن؟یسالم خوب -

.دینخندشه  یآنا نم نیاز دست ا میکار کن یچ. پسرم یخسته نباش: خاله

پسرم؟ یخوب: عمو

.دیبار یاز سر و روش م یخستگ چارهیب. سالم کردم  هی منم

: لبخند زد و گفت یهمون خستگ با

.نیخوبه که شاد. خوبم یمرس ـ

: رو به من کرد و گفت بعد

.تونم پاشم ینم گهید نمیبش. آنا حاضر شو برسونمت خونه ـ
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.اطراق کردم نجایت که من اومدم اخنگه هنوز خبر نداش. و باز کردم براش شمین

: باز گفتم شیهمون ن با

.هستم حاال ـ

: کرد و گفت یاخم مچهین هی ماهان

.بگذره جون ندارم از جام تکون بخورم قهیگم خسته ام دو دق یم گهیپاشو د ـ

: چشمک به خاله و عمو زدم و از جام بلند شدم و گفتم هی

.رم یخودم بعدا با آژانس م. م بهتمن شامت و بد میبر ایخواد، ب ینم ـ

:و کتشو انداخت رو مبل و دنبالم راه افتاد و گفت فیک. ماهانم دنبالم. و رفتم سمت آشپزخونه رونیاتاق اومدم ب از

.خطرناکه. وقت شب نیا يالزم نکرده با آژانس بر ـ

: با تعجب نگاش کردم و گفتم برگشتم

.دنبالم ادیزنم دوست پسرم ب یباشه زنگ م م؟یما خبر نداشت یبکن يا هم بلد بودکار نیتو از ا. رتیغ ولیا... اوهو  ـ

: شد و با ذوق و خوشحال گفت دایدندوناش پ فیدرهمش از هم باز شد و رد ياخما هویو گفتم  نیا تا

؟يلو داد يدید يدونستم که دوست پسر دار یخودم م. دونستم یم. گفتم  يدید... گفتم  يدید ـ

 یپسر بچه ها م نیا ادیکوبوند که آدم و  یکرد و دست هاشو به هم م یذوق م نیهمچ. پسره نیبکوبونم تو سر ا یکیست داشتم دو یعنی

.ذوق زده ان یکنترل نیماش هیانداخت که به خاطر 

.السرش خسته بود مث ریخ. زبون بلند در آوردم و رفتم سمت آشپزخونه هیبراش . حرصم گرفته بود، هم خنده ام هم

افتاده بود رو غذا که گفتم  نیهمچ. جون گرفت يچشمش که به غذا افتاد انگار. زیو براش غذا گرم کردم با مخلفاتش آوردم گذاشتم رو م رفتم

.االنه که خفه بشه

: تعجب گفتم با

؟يتو مگه ناهار نخورد ـ

: دهن پر گفت با

.بخورم يزیچ گهید میدینرس. میکرد یکار م میسره داشت هی. ظهر خوردم 12چرا ساعت  ـ

: صورتمو جمع کردم و گفتم. رونیب ختیر یاز غذاش م کهیت هیگفت  یکه م يهر کلمه ا با

.غذاتو بخور نچسبه تو گلوت. یبگ يزیخواد چ یخوب حاال نم لهیخ ـ

.دیبه شکمش کش یدست هیو  یداد به صندل هیتموم که شد با لبخند تک. تند غذاشو خورد تند

.دوست پسر خوب خدا بزاره تو کاسه ات هی. ینیبب تیاز جوون ریخ. بده دختر رتیخدا خ. خدا چقدر گشنه ام بودا ياو: ماهان

.گرفت یلبشو گاز م یاالن اگه مامانم بود کل. تو  يشد ایح یماهان چه ب يوا: من

: باز ابرو انداخت باال و گفت شین با
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.خدا زودتر قسمت کنه. ون تنگشبچسب نمیآم هیگفت  یاگه خاله بود م رمینخ ـ

نگاه بهش  هی. و برداشت شیو گوش بشیدست کرد تو ج يماهان تند. برد نیاز ب رشویتاث شیزنگ گوش يچشم غره بهش رفتم که صدا هی

.از جاش بلند شد هویکرد و 

م؟یچقدر منتظرت بود یدون یپسر؟ م ییکجا ؟ییتو نیالو رام: ماهان

- ...

؟يدیاالن رس: ماهان

- ...

.امی یاونجام، صبر کن م گهید قهیدق 10تا . امی یباشه باشه م: ماهان

- ...

.خداحافظ. االن امی یم ه؟یحرف ها چ نیا. یمهمون خودم: ماهان

: و قطع کرد و برگشت سمتم و گفت تماس

...فعال . بگو نایبه مامان ا امی یم رید. اومده شیتو شرکت برام پ يکار هیبرم  دیآنا من با ـ

پسر که تازه  نیا. چارهیب يا. منم هاج و واج رفتنش و نگاه کردم. رونیبرداشت و از خونه زد ب لشویو گفت و مثل نور رفت سمت مبل و وسا نیا

.چقدرم خسته بود یطفل. برگشته بود خونه

: گفت دنمیعمو با د. نایو جمع کردم و رفتم تو اتاق خاله ا زیبلند شدم و م ازجام

رفت؟ماهان  ـ

.بره دیتو شرکت داره که با يکار هیآره عمو گفت : من

: تکون داد و گفت يسر عمو

.همه کارش نیکشه با ا یبچه آخر خودشو م نیا ـ

: زدم و گفتم لبخند

.ادی یماهان از پس کارهاش برم دیعمو جون شما نگران نباش ـ

.دیهم خند عمو

.ریشبتون بخ. برم بخوابم گهیمن د: من

.دخترم ریبخ شب: عمو

خسته  یلیچند وقته خ نیا. استراحت کن کمی. یش داریخواد زود ب ینم. مارستانیبرم ب دیبا 8:30من فردا ساعت  یراست. زمیعز ریشب بخ: خاله

.يشد

 نمیهم يبرا. ال خودشون بودم نایاتاق خاله ا. و از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاق خودم رونیاز اتاق اومدم ب. لبخند زدم و سرم و تکون دادم هی

به  یکه برس يشد یرد م دیاتاق من با ياز جلو. سمت راست پله ها. اتاق من قبل از اتاق ماهان بود. رمیرو بگ هیدادم که اتاق وسط حیمن ترج
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.اتاق ماهان

.زود خوابم برد داشته باشم یو طوالن یخواب درست و حساب هیتونستم بعد مدت ها  یم نکهیتو اتاقم و از ذوق ا رفتم

 ازهیخم. حال داد یلیخ. بود یچه خواب ــــــشیآخ. به بدنم دادم و بلند شدم یکش و قوس. چشم هامو باز کردم ارهیخم هیزدم و با  یغلت هی

حمام سمت راست و  ییدستشو. االن ستنین نایبود، پس خاله ا 9 يساعت حدودا. نگاه به ساعت تو راهرو انداختم هی. رونیکشون رفتم از اتاق ب

.بود نییهم پا گهید سیالبته به سرو. داشت سیسرو نایفقط اتاق خاله ا. بود لنسا

دهنم  يدستمو از جلو. دمیکه دهنم سه متر باز شد و چشم هامم بسته شد کش يو بلند جور یطوالن ازهیخم هیدهنمو  يگذاشتم جلو دستمو

.برداشتم و چشم هامو خواب آلود باز کردم

از  هوی. بودم داریب ياما نه انگار. درست درك کنم چند بار تند تند پلک زدم نکهیا يبرا. چشم هام گشاد شد. که جلوم بود خشک شدم يزیچ با

 دمکه خو يجور. یبلند و طوالن غیج هی. دمیبا تمام وجود کش یغیدهنم و سه متر باز کردم و از ته دلم ج. در اومدم یو مبهوت یو منگ یجیحالت گ

.غمیج يخورن از صدا یکردم لوسترها تکون م یحس م

و باال تنه لخت  سیخ يکه حوله به کمر با موها نمیب یپسر جوون و م هیو االن من  ستنیخونه ن نایخاله ا. هیکردم خونه خال یفکر م. بودم دهیترس

درجه  180نه ام نشست و همزمان سرمو بدنم هم رو شو یدست هیگشادم و  ياومد رو چشم ها یدست هی هوی. وحشت کرده بودم. ستادهیجلوم ا

: تو گوشم گفت ییصدا هیو  دیچیدور شونه ام پ یو دست یستبر کس ي نهیو سرم رفت تو س دیخچر

.یینجایدونستم تو ا ینم دیببخش. ستین يزیچ زمیعز. آروم باش آنا ـ

: گفت تیعصبان یبا کم هیخطاب به پسر حوله ا صدا

کنه؟ یسکته م بتتیداره از ه چارهیدختر ب ینیب ینم. برو تو اتاق من ایب ؟يدستایچرا اونجا ا نیرام ـ

: شد گفت یکه همون جور که از کنارمون رد م دمیرو شن هیپسر حوله ا يصدا

...به خدا . که جلوم سبز شد رونیاز حمام اومدم ب ستیخونه ن یکردم کس یفکر م ـ

.تاقفعال برو تو ا. نداره یاشکال. دونم یم: صدا

: دوباره دم گوشم آروم گفت صدا

.من بود ریتقص دیببخش ـ

 یلیخ. آروم بود یلیزد خ یبا من حرف م یشد وقت یلحنش عوض م هیثان هیبود اما در عرض  یزد عصب یحرف م هیبا پسر حوله ا یوقت صداش

.مهربون

 نجایگفتم که قراره ا یبهش م شبیاگه د. خود خرم بود ریتقص. مسرم و بلند کردم و به ماهان نگاه کرد. اش برداشتم نهیسرم و از رو س آروم

.شد ینم يجور نیبمونم ا

.هم قدم بشه و بتونه صاف به صورتم نگاه کنه یخودشو خم کرد تا کم. هنوز دستاش رو شونه هام بود. تعجب نگاهم کرد ینگران با کم ماهان

مارستان؟یرفتن ب نایکه مامان ا یدون یم ؟يصبح زود اومد ای ینرفت شبیدختر؟ د یکن یکار م یچ نجایتو ا: ماهان

: با انگشت به اتاقم اشاره کردم و گفتم. چشم هاش نگاه کردم  تو
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.مونه یخاله هم تنها نم يجور نیا. چند وقت خونه شما بمونم هیمن قراره . مینشد بهت بگ یزود رفت شبیتو د. خواب بودم ـ

.لبخند قشنگم اومد رو صورتش هی. نگاه مهربون داد هیش رفت و جاشو به کم کم تعجب. اول تعجب کرد ماهان

: گفت دیخند یکه م یو در حال دیدستش و از رو شونه ام برداشت و لپمو کش هی

.یگل یلیخ یآنا خانم ـ

که پشت هم افتاد و هنوز  ییهوی يهمه اتفاق ها نیاز ا جیمنم موندم مات و مبهوت و گ. و رفت سمت اتاقش دیو گفت و همراه با لبخند چرخ نیا

.نتونسته بودم هضمشون کنم

.چشم هام بسته شد. ام رفت رو قلبم گهیدست د. بودش دهیکه ماهان کش يباال رفت و نشست رو گونه ا اریاخت یب دستم

قلبم و به همون  يصدا. م تو بغلشبود دهیکرد مثل قلب ماهان همون موقع که کش یقلبم تاالپ تولوپ م. مثل تن گرم ماهان. ام داغ بود گونه

.دمیشن یقلب اون لحظه ماهان م يصدا يوضوح و بلند

.به در اتاق بسته ماهان نگاه کردم. سرم کج شد. چشم هامو باز کردم آروم

.قبال مینداشت...  نایو ا یگه ؟ بغل و لپ کش یم یپسره چ نیا -

همه تماسمون تو همون دست دادن و چهار تا سقلمه زدن و مشت و لگد خالصه . نبود يعاد. نبود زایچ نیراحت بودم اما ا یلیبا ماهان خ نکهیا با

.نیهم. اتفاق افتاده بود طیتو اون شرا مارستانیبود که تو ب یتماسمون همون نیبزرگتر. شد یم

: و گفتم دمیبا دستم صورتمو مال. فکر کردن خسته شدم از

.يماهان امروز حالش خوبه انگار ـ

راهمو کج کردم و رفتم تو اتاقم و خودم . که دست و صورتم و بشورم ییرفتم دستشو یرفت که داشتم م ادمی. چشم هام خواب آلود شد رهدوبا

.و پرت کردم رو تخت و چشم هام بسته شد

...چشم هام در حال گرم شدن بود که  تازه

.دنمید یتیماهان و دوست لختش تو چه وضع نمیافتاده بودم که بب نیبه صرافت ا تازه. نگاه به لباسام کردم هی. ستادمیو ا دمیفنر از جام پر مثل

کمر . بود دایگشادم پ یشلوار دامن ریپام از ز يانگشتا. دنیشروع کردم به د نییاز پا. و به خودم زل زدم ستادمیا يقد نهیآ يرفتم جلو عیسر

پهن و  کمیداد و باسنمم که  ینشون م کیبود که به خاطر فرم بدنم کمرم بار نیالغر شدنم ا نیا یخوب. لگنم بود ياستخونا يشلوارمم تا رو

.بود دایقشنگ پ یلیبود تو شلوار خ رجستهب

تاپم هفت  قهی. بود دایپ کیخط بار هیاز شکمم به صورت  میسانت و ن کی. بودم ستادهیجور که ا نیکوتاهمم قدش کوتاه بود و ا نیآست تاپ

.ام داغون بود افهیق. متوسط  يدرشت و چشم ها يلب ها. پف کرده بود ادیکه به خاطر خواب ز دهیصورت رنگ پر. ورتمچشمم افتاد به ص. بود

 يداریانقدم که ماشاال من تو خواب و ب. بودم دهیخواب شیبا همون آرا نیهم ينداشتم برا شمویحس شستن صورتم و پاك کردن آرا شبید

طرف و سمت  هیبود  دهیزده بودم، کش روزیکه د يتند یرژ صورت. پخش شده بود شمیمالم همه آرا یکشم و صورتم و م یدست به صورتم م

چون دستمم همه اش به . شده بود اهیچشمم س يمالیچشم هامم به خاطر پخش شدن ر يپا. بود یشده، صورت پخشچپ چونه ام به صورت 

از همه افتضاح . اهنیام رفته بود و شده بودم شکل راکن که دور چشم هاشون سه قهیکرده بود تا شق اهیمداده از دو طرف چشممو س نیچشممه ا
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...ایابونیشده بود و شده بودم شکل ب دهیچیپتر موهام بود که تو خواب شکسته بود، 

...نـــــــــــه

دوتا من و با چه سرو  نیا نکهیاز تصور ا. ردمخو یو غصه م دمید یم نهیخودم و تو آ. کرد یدنبالم م یبود با لوله جارو برق نجایمامان االن ا اگه

.کنم هیخواست خودم و بکشم و بلند بلند گر یبودن دلم م دهید یشکل

.آدمم کن  ایخدا

زدم به  یکردم و مشت م یو داد م غیو به صورت خفه ج دمیپر یم نییباال و پا یو ه دمیکش یشده بودم که با حرص موهام و م یعصب اونقدر

.پاهام

.از اتاق خارج نشدم دمیدر و نشن يو من صدا رونیاز خونه نرفتن ب نایماهان ا یام تا وقت افهیالت قخج از

.که رفتن منم خودمو پرت کردم تو حمام نایا

.بکنم نهینگاه به صورتم تو آ هیاومدن  رونیشم قبل ب یم داریب یبشه که صبح ها وقت یدرس عبرت دیشا

چنگالم  هی دمیچ کهیخوشگل به صورت پنج ت یلیبشقاب خ هیخوردشون کردم و تو . يویپرتقال، موز، ک ب،یس ار،یخ. پوست کندم وهیتا م چند

.گذاشتم گوشه اش و بردمش تو اتاق خاله

 یدوستش نداشتم کل. بود نیغمگ الشیسر. کرد یکه براش آورده بودم و نگاه م ییها الیاز سر یکیرو تخت نشسته بود و داشت  نیمیس خاله

رو نگرفتم  وهیتا بشقاب م. که متوجه من نشد لمیرفته بود تو ف نیهمچ. خوشش اومده بود یلیخ يخورده بودم سرش، اما خاله انگار حرص

.که من اومدم تو اتاق دیمچشمش نفه يجلو

.که چشمش به بشقابه افتاد چشم هاش گرد شد خاله

: گفت معترض

که  يجور نیا. بهم يقبلم کمپوت آناناس داد قهیپنج دق. يآورد ینیریبا ش ییچا يبرا شیپ قهیده دق نیهم ؟یمنو بترکون يخوا یآنا تو م ـ

.تونم از رو تخت تکون بخورم یمفرط نم یبه علت چاق گهیدو ماه د هیبره  شیپ

: و باز کردم و گفتم شمین

برا  نایا. دیبش تیتقو دیبعدشم با. دیاضافه کن لویده ک هی دیشا دیغذا بخور یختیر نیا گهیسال د هیکم کم تا  کلتونیه نیاوال که شما با ا ـ

.بشه تیاستخوناتون تقو کمی دیبخور. خانم هم گفتم که براتون سوپ بپزه با قلم گاو نتیبه ز. دهیمف. بدنتون خوبه

: نگاه به من کرد و گفت هی خاله

 هیو خودت  يمن آورد يبشقاب بزرگ و برا نیاالنم ا. يوردکمپوت که اصال نخ. يخودت تلخ خورد يآورد ییچا ؟يخور یچرا تو خودت نم ـ

؟یکن یتعارف م ؟يخور یچرا خودت نم. یبرداشت بیدونه س

: خنده گفتم با

اهل تعارف باشم؟ ادی یآخه به من م. دینگاه به من بکن هیخاله  ـ

: و بلند کردم و نشون خاله دادم و گفتم بمیس
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.هیمن کاف يبرا بیدونه س هی نیهم ـ

غذا  دیوعده به وعده با. بود لیاما غذا تعط. رفت یدلم ضعف م. ستین یدونستم برام کاف یاما خوب خودم که م. زدم بیگاز گنده از س هی بعدم

.بود برام یتلخ کاف ییاستکان چا هی ای بیس نیوعده هم انیم. خوردم یم

: گذاشت دهنشو گفت بیس کهیت هی خاله

؟بود زنگ زد یتلفن ک یراست ـ

: و قورت دادم و گفتم بمیس

.ادی یم 6گفت ساعت . دکتر اورتوپدتون بود ـ

: نگاه به ساعت کرد و گفت هی خاله

.ومدهیهنوز ن دیاما حم. گهیساعت د مین ـ

.گه خوب یداشت به من م يزیچ ياگه کار. گهیکار؟ من هستم د یچ نیخوا یعمو رو م. گهیساعت د مین گهیآره د: من

 یخانم غذا رو آماده کرده بود و داشت حاضر م نتیز. و من بشقاب خاله رو برداشتم و بردم تو آشپزخونه میامون و خورد وهیمحرف  یب گهید

.شد که بره

. تونست تکون بخوره یعمو هم که وقت نداشت خاله هم که نم ،یچیمن وماهان که ه. یاز گشنگ میاگه نبود مرده بود ییخدا. تشکر کردم ازش

.میمرد یم ییغذا یاز ب

.شالم و درست کردم نهیآ يرفتم جلو. نگاه کنم در و باز کردم فونیآ ریبه تصو نکهیرفتم و بدون ا. زنگ زدن 6ساعت  سر

 يموها یهر کس يهم نداشت که جلو یلیدل یشال گذاشتنم به خاطر بابا بود، ول شترینداشتم و ب نایبه حجاب و ا ياعتقاد ادیدرسته که ز حاال

.هاف هافو ریدکتر پ هیمخصوصا . و نشون بدمافشونم 

که آدم خودشو  یهر کس يجلو. خاله جانم با نظر من موافق بود. سرش کرد يروسر هیخاله هم . ادی یو به خاله خبر دادم که دکتر داره م رفتم

.داد که ینم شینما

.لب واسه خودم غر زدم ریرومو از در گرفتم و ز. البا ادی ینم یکس دمینگاه کردم د یهر چ. سمت در و در خونه رو باز کردم رفتم

 ادی یم شینیاز ب گهیره سال د یم شیکشه نفس بعد ینفس االن م هیهاف هافواه که  يکچل غرغرو ریدکتر پ هیکه  داستیاَه اَه کامال پ: من

.نوبره دکتره واال ـــــــشیچ. نیا بده میخواد به خاله تعل یم يدونم چه جور یمن نم. زشته يشکم گنده ها نیحتما از ا. رونیب

... دیببخش -

.ابروم رفت باال هی. فکم افتاد کف خونه. خوردم و با ترس برگشتم سمت در و صدا یتکون هی

: بهت گفتم با

...ــــــدییبفرما ـ

و متعجب شدم  دمیخجالت کش که خودم دییگفتم بفرما یلوس یبه شکل. شد دهیصدام کش ییهویدونم چرا  ینم. خدا دست خودم نبود يوا

.دهنم يکه دستم ناخودآگاه رفت جلو يجور



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 132

 یلیخ ییخدا. که به خاطر حرکت من لبخند اومده بود رو لبش دهیکت و شلوار پوش. دستش بود فیک هی. بود ستادهیدر ا يجلو یجوون پسر

.تر گل ور گل و آقا. بود زیو مرتب و تر تم کیش

.من دکتر سام هستم دیببخش: مرد

: گفتم اریاخت یب

.منم مهندس مفخم هستم ـ

: اومدم درستش کنم گفتم. کنم یمعرف میلیبا مدرك تحص دیدونم چرا فکر کردم خودم و با ینم. با حرفم چشم هام از تعجب باز شد دوباره

...دانشگاه  يتو. استادم یعنی ـ

: دوباره گفتم. بدتر شد دمید

...امه  سهیتازه ترم دوم تدر ـ

چون دکتره . هر چند مطمئن نبودم که تا االن به باد نداده باشمش. دم یو به کل به باد م تمیثیزنم ح یگند م شتریدرست کنم ب یبخوام ه دمید

.دیخند یبد داشت م یلیخ

: و با دست اشاره کردم و گفتم دمیدر کنار کش ياز جلو خودمو

.اق هستنخاله جان تو ات. دییبفرما. کنم یخواهش م دییبفرما ـ

.کردم به سمت اتاق خاله شییدر و پشت سرش بستم و راهنما. کرد و اومد تو خونه يتشکر هی

منم پشت سر . اشاره به دکتر کرد  هیزد و  زیچشمک ر هیبه من نگاه کرد و . لبخند قشنگ زد هیخاله هم  دمیکه وارد اتاق خاله شد د دکتر

درست کردم و سه  رهیو باز کردم و انگشت شصت و اشاره جفت دستامو به هم چسبوندم و شکل دا شمین نتمیکه نتونه بب يو جور ستادمیدکتر ا

.هیدکتره عال. اشاره به خاله فهموندم که پرفکت هیو با  ستادنیام صاف ا گهید تتا انگش

.تونست بخنده یکرد نم یبهش نگاه م میچون دکتره داشت مستق یاز کارم خنده اش گرفت ول خاله

خاله رو چرب کرد و شروع کرد به ماساژ دادن و انجام  يپا يزیچ هیدر آورد و با  لشویکردن و دکتره وسا یو خاله سالم و احوال پرس دکتر

... هیدادن حرکات اول

شربت  هیکه  چالخیرفتم سراغ . و رفتم سمت آشپزخونه  رونیبا اجازه گفتم و از اتاق اومدم ب هی. نداشتن يفعال با من کار. وانستادم گهید من

از . به دست وارد شد فیزدم که در خونه باز شد و ماهان ک یشربت و درست کردم و داشتم هم م. جون درست کنم یدک يآب پرتقال برا

.ابروش رفت باال هیچشمش که به من افتاد . گفت و صاف اومد تو آشپزخونه یسالم هیدر  يهمون جلو

: دیپرس متعجب

؟یمن رو گرفت يبرا ـ

.سرم اشاره کردم يسر به شال رو اب

: پشت چشم براش نازك کردم و گفتم هی

...نه بابا . رمیبرات رو بگ دمیبا یمهم لینه که تو خ ـ
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تا ته که . دینفس سر کش هیبکنم  یبتونم اعتراض نکهیو قبل از ا دیو از دستم قاپ وانیحرکت ل هیرفت سمت شربت تو دستم و با ذوق با  نگاهش

: دو قطره آخرش گذشت و گفت ریورد از خشربت و خ

.يبرام شربت درست کرد ومدهین ،يواقعا نمونه ا. داد یچه حال شیآخ ـ

: مشت به بازوش زدم و گفتم هیحرص  با

.شیتو خورد یدکتر بود ول يآقا يبرا. تو نبود که يبرا.  يریگ یم لیگمشو چه خودتم تحو ـ

: ابروش رفت باال و گفت هی ماهان

ه؟یک گهیدکتر د ياآق ـ

: تا دوباره شربت درست کنم گفتم خچالیرفتم سمت  یجور که م همون

.االن تو اتاقه. خاله است وتراپیزیف ـ

: که آروم گفت دمیشن یماهان و م يصدا

؟یمامانم و با دکتره تنها گذاشت ـ

. کشه یپسره چش بود؟ دکتره که خاله رو نم نیوا ا. هبرگشت رفت سمت اتاق خال هوی. کرده یاخم هی دمیتعجب برگشتم نگاهش کردم د با

.بعدم دکتر محرمه خوب

 دمیتو که د امیو با لبخند اومدم ب دمیبه شالم کش یدست هی دمیدم در که رس. باال انداختم و شربت و درست کردم و بردمش سمت اتاق يا شونه

آروم . تونستم از کنارش رد شم یرقمه نم چیپشتش به من بود و منم ه. ستادهیدر اتاق ا يگنده اش جلو بتیبا اون ه نهیماهان دست به س

: دستش و آورد جلو و شربت و گرفت و گفت. نگاه به شربت تو دستم کرد هینگاه به من و  هی. برگشت سمتم. ردمصداش ک

.یمرس ـ

.اما از جاش تکون نخورد. نایبرگشت سمت خاله ا دوباره

تو اتاق؟ يایخواد ب ینم یعنی نیا. مونده بودم هنگ

 گهید یخوب خنگ ؟يکرد یم یختیر نیبود ا رمیحاال دکترش پ. یناگهان هویشده مثال؟ چه  یرتیغ نیشد؟ االن ا یختیر نیا هویپسره چرا  نیا

.مکرد نییا رو باال و پانشستم و کانال ه ونیزیتلو يباال انداختم و رفتم رو مبل جلو يشونه ا الیخ یب. تو اتاق يشد تو بر یبود خوشحالم م ریپ

: خواستم تا دم در بدرقه اش کنم که ماهان گفت. ساعت بعد دکتره کارش تموم شد و رفت کی هی

.آنا جان مامان کارتون داره ـ

...پوف . آنا جان. چه مهربون شده ماهان. رفت باال ابروم

.گفتم و رفتم تو اتاق خاله عیسر یخداحافظ هی

؟یشتجانم خاله کارم دا: من

: متعجب نگام کرد و گفت خاله

.کارت نداشتم زمینه عز ـ
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: کردم اخم

...اَه . نمیدکتره رو بب یدرست و حساب قهیدق هیگه؟ نذاشت  یم یماهان چ نیپس ا ـ

: با لبخند گفت خاله

.يترم نداربا دخ یمنم گفتم فرق. نه ای یتو دخترم دیازم پرس. هم بود يدکتره رو؟ چه جوونه برازنده ا يدید ـ

خوشگله؟ یدک نیمدرك گرفته ا يچه جور. طرفه نیدکتره خنگ بودا گفتم اتاق خاله ا یول. تا بنا گوش باز شد شمین خوشحال

.ماهان از پشت سرم، هم منو هم خاله رو سکته داد یعصبان يصدا

.يداد یجوابش و م دیاصال نبا. زیخود کرده پسره ه یب: ماهان

.کنه یداره به ماها نگاه م ظیاخم غل هی ماهان با دمید برگشتم

.فهیح. یخوب نیوا چرا جوابشو ندم؟ پسر به ا: خاله

 ای. نیبه من خبر بد ادیدکتره خواست ب نیبه بعدم ا نیاز ا. ارهیتو خونه امون و آمارمون و در ب ادیب یکی ادی یخوشم نم. که گفتم نیهم: ماهان

.مرد تو خونه باشن هیزن تنها با  دو تا ستیخوب ن. بابا ایمن خونه باشم 

.میمن و خاله کف بر شده بود. و گفت و روشو برگردوند و رفت نیا

: با ذوق گفت خاله

.شده یرتیپسرم غ ـ

 هیدر آورده بود و راحت برخورد کرده بود با  يباز ینیزم بیماهان س نیبس که ا. دوست داشتم بلند بلند بخندم. خنده ام گرفته بود انقده

.کرد براش یم یخاله ام چه ذوق نیبب ینوك سوزن رتیغ

من چپ نگاه  ایدکتر به مادرشون  يآقا یوقت هیدادن که  یم کیداشتن و کش فیاز فرداش ماهان خان سر ساعت ورود دکتر منزل تشر خالصه

.نکنن

صبحا معموال عمو خونه است و مراقب . بح بردارمکردم همه کالس هامو ص یدانشگاه باز شده و من سع. شدنام شروع شد داریصبح زود ب دوباره

.ره شرکتش یبعد از ظهرا م. خاله است

.میزمان هامون و با هم هماهنگ کرده بود ییجورا هی. بعد از ظهر خونه باشم نکهیکالس هامو صبح گرفتم که هم با ماهان برم دانشگاه هم ا منم

: ماهان بلند شد غیج يو آوردم باال صدا ییتا چا. زارم لب دهنم که بخورمشاومدم ب. کردم تا سرد شه یآروم آروم فوت م موییچا

...شد کار دارم به خدا  رمونیآنـــــا زود باش د ـ

کردم به  شیکرد ج یفکر م دید یم یکیبود که  ختهیر ینیهمچ ییهم سوختم هم چا. رو تنم ختیچپه شد ر ییماهان کل چا غیج يصدا از

.خودم

: و بهم نشون داد و بعد آروم تر گفت ششین کمی. بود ستادهیباز پشت اپن ا شیو به ماهان دوختم که با نچشم هام یعصبان

.گهیزود باش د ـ

.بپرونم اما نشد شیکردم با چشم هام براش آت یکردم و سع زیهامو ر چشم
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.امی یمنم م نییتو برو پا: من

: باال انداخت و گفت ییابرو ماهان

.میکنم با هم بر ینه صبر م ؟يتا دو ساعت صبحونه بخور ینیکه خودت راحت بش یدکم کن يخوا یم ؟يد یخرمن موعده سر  رمینخ ـ

.شه یخوام تو رو دك کنم نم یمن م یه. گهیگم برو بگو چشم د یم. تو يریبم يا

 یب نیهم يبرا. هنوز خواب بودن نایخاله ا. میدو برداشتم و با ماهان راه افتا فمیو ک دمیکش شیسیبه لباسمو و خ یدست هیبلند شدم و  يناچار

.از خونه بهم داه بود دیکل هیخاله . از خونه رونیب میسرو صدا رفت

ماهان دکمه اشو . میستادیدر آسانسور ا يجلو. رفت ینم شیپاهام پ. بردن یمن و سمت قتلگاه م يانگار. سمت آسانسور میآروم رفت آروم

.آسانسور نگاه کردم يمضطرب به شماره ها يبا چشم ها. داد انگار قلب منو فشار. فشار داد

1  ...2  ...3  ...4 ...

ماهان رفت تو . آسانسور بلند شد یقیموس يصدا. و ماهان دستش و جلو برد و در آسانسور و باز کرد ستادیآسانسور تو طبقه ا ،ینگید يصدا با

.د کردم که بزارم جلوپام و بلن. منتظر نگام کرد تا منم سوار شم . آسانسور

: به ماهان گفتم يعقب و تند دمیپام و کش هوی

.گردم یبرو االن منم بر م. و جا گذاشتم لمیاز وسا یکیماهان تو برو من  يوا ـ

.يکنم تا برگرد یخوب صبر م: ماهان

.امی ینه نه تو برو االن م: من

نگاه به  هیبرگشتم و . دیحرکتش به گوشم رس ير آسانسور بسته شد و صداد. سمت خونه دمییمنتظر نموندم که باهاش چونه بزنم دو گهید

.گذشت ریبه خ شیآخ. دمینفس راحت کش هی. راه رفته رو برگشتم و رفتم سمت پله ها. آسانسور کردم

.و صورتم سرخ شده بود بودم نفسم بند اومده بود دهییچون دو. ماهان نیو ماش نگیرفتم و خودمو رسوندم به پارک نییدو از پله ها پا با

.با تعجب به صورتم نگاه کرد ماهان

؟يدییچرا دو ؟یزن یچرا نفس نفس م: ماهان

: گفتم دهیبر دهیجور بر همون

... يبود... معطل ... چون  ـ

.عجله نکن يجور نیا گهید. لبو يشد ؟يبا خودت چه کرد نیبب. معطل بودم که بودم: ماهان

 میشد مجبور شد یکه داشت از جلومون رد م گهید نیماش هیکه به خاطر  رونیب میایب نگیاز در پارک میاومد. افتاد زدم و ماهان راه يلبخند هی

.میهم من هم اون پسره خشک شد هویادب برگشت سمتمون که تشکر کنه که  يهم برا نهیراننده اون ماش. میصبر کن

.خاك به سرم يوا: من

: با تعجب برگشت سمتم و گفتو اونقدر بلند گفتم که ماهان  نیا

شده؟ یچ هیچ ـ
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.وا رفتم ناراحت

.به راهه برامون عهیامروز بازار شا نیاز هم یچیه: من

: با تعجب گفت ماهان

چرا؟ ؟یچ عهیشا ـ

: که االن کامل از جلومون رد شده بود کردم و گفتم ینیاشاره به ماش هی

از تو  نیماش هیکه با  دهیاالنم که من و تو رو با هم د. ترمم فکر کنم باهاش کالس دارم نیا .شاگردام بود نیاز خاله زنک تر یکیپسره  نیا ـ

.ییزایچ نیهمچ هیو  میکه من و تو با هم رابطه دار چهیپ یاالن تو کل دانشگاه م نیهم گهید یچیه.  رونیب میاومد نگیپارک

.به دانشجوها داره آخه یچه ربطماها  یمسائل خصوص دمیفهم ینم. اومد یتهمت اصال خوشم نم از

: شونه اشو باال انداخت و گفت الیخ یب ماهان

 تیخودتم اذ. بهش فکر نکن. گن یدوست داشته باشن م یاونا هر چ میبکن يماها هر کار. میکن یزندگ میتون یمردم که نم يآنا برا الیخ یب ـ

.نکن

.ده یبه دلش بد راه نم. غم یگم ماهان ب یهش مکه ب نهیهم. کرد یم یبه حالش چقدر راحت فکر و زندگ خوش

.دانشگاه میو رفت میراه افتاد. دلم آروم گرفت کمیماهان  يو حرف ها يدواریام با

.رفت سمت کالس خودش یو هر ک میدانشجوهامون و گرفت ستیو آموزش و ل دیدفتر اسات میرفت

 نیپسر خاله زنکه تو هم. نگاه به کل کالس کردم هی. صدا ها قطع شد دمیمن رس تا. تو کالس بود يهم همه ا. وارد کالس شدم. بود 8:10 ساعت

و گرفتم تو دستم  یو برگه اسام زیگذاشتم رو م لمویوسا. نشستم میرفتم رو صندل. کردم یبا اون شروع م دیصبحم و با ؟یچه شانس. کالس بود

.بهش بندازم ینگاه هیکه 

.صداها برام مفهوم تر شدن. شد زیو گوشام ت هی. دمیشن یم نایحرف و ا يکنار کالس صداتک و توك از گوشه و . بود نییپا سرم

.رونیخونه اومدن ب هیاتشون از تو  دهیخودش د نیآره آبت -

.و تور کرد یخوب کس یلیخ. خوش به حالش. با مفتونه ـ

.مفتون ازش سر تره ـ

.فتهیمفتون ب ریگ یخوب نیدختره به ا نیا فینه بابا ح ـ

.دن یم ریاستادا رو جمع کنه، فقط به دانشجوها گ ستین یکی ـ

؟يکارشون دار یهم با هم خوش باشن چ نایبزار ا -

.خودمو گرفتم يبزنم، اما به زور جلو ریکتک س هیخواست پاشم همه اشون و  یدلم م. خورد یخونم و م خون

: نگاهم به کالس نگاه کردم و گفتم نیسردتر با

.هم معروف شدم یلیخ داستیجور که از زمزمه ها پ نیا. مفخم هستم. دینم من و بشناسسالم فکر ک ـ

کدوم از ماها مجبور  چیاستادا به خودشون ربط داره و ه یخصوص یزندگ. ادین شیپ یثیحرف و حد گهیها رو بگم که د یگفتن یاول ترم دیبزار
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حرف و  میخصوص یکه در مورد خودم و زندگ ادی یخوشم نم. میبد حیها توضشما يخودمون برا یو خانوادگ یلیدر مورد روابط فام میستین

کارو نکنه  نیو به گوش من برسه بهتره که خود طرف بره درسش و حذف کنه، چون اگه ا ادیب رونیب یاز دهن هر کس یهر حرف. بشنوم یثیحد

.نمره صفر تو کارنامه اش داره هیبرو برگرد  یب

پس حواستون به دهنتون و حرف هاتون . ورد زبون همه باشه شونیمسائل خصوص ادی یهم خوششون نم گهید دیاتمطمئنم اس. از درس من نیا

.باشه

.اومد یدر نم یصدا از کس. ابیخونسرد و محکم شروع کردم به حضور و غ یلیو گفتم و خ نیا

 کی قیاول کار اقتدارمو نشون بدم، دق نیخواستم از هم یمکه  ییگذشت اما از اونجا یم سیروز اول کالس به معارفه و گفتن روش تدر معموال

گفتم و منتظر موندم  يدیخوب که حالشون و گرفتم، خسته نباش. ومدیدانشجوهام از ترسشون صداشون در ن نیا. ساعت و ربع کامل درس دادم

.رونیسرو صدا از کالس برن ب یب یکی یکی

.شناختن یم تیهمه من و به رسم گهیاالن د. خودمو اقتدارم خوشم اومده بود از

 یو با هم قاط زیم زیچ یکل. چون اسم نداشت. غذا هم که نبود يحاال غذا. کردم یبودم و داشتم غذا درست م ستادهیگاز تو آشپزخونه ا يجلو

.ناستیو ا یژاپن يگفتم غذا یخودم که م. کردم یم

. خوب بود یلیاش که خ افهیشد رنگ و ق یم ییغذا هی. کردم یرو با هم سرخ م گهید يزایچ یو کل جیو قارچ و هو ینیزم بیو س يدلمه ا فلفل

.خوندم یلب آواز م ریزدم و ز یواسه خودم غذا رو هم م. بود يمن درآورد يخاله که عاشق غذاها

؟یکن یکار م یچ -

که زده بودم کردم و با حرص سرمو  يپام و گند يجلونگاه عاجز به  هی. دیو به گند کش نیکه قاشق پر مالتم از دستم افتاد و زم دمیترس نیهمچ

.دیکش یم یام از دست من چ چارهیکه مامان ب دمیفهم یتازه م. گوش تا گوش باز بود ششیپررو پررو ن. بلند کردم و به ماهان چشم غره رفتن

.چنگال برداشت و به غذام ناخونک زد هیتوجه  یکرد و ب نینگاه به زم هیاومد جلو و  ماهان

برگشت وبا چشم . محکم با دست کوبوندم رو دستش. حرفها بود نیپسره پررو تر از ا نیخجالت بکشه اما ا دیمن نگاش کردم که شا یهرچ

.گرد بهم نگاه کرد يها

.خوردم یچته؟ داشتم غذا م: ماهان

: حرص گفتم با

.ينخور خوام یخوردم؟ م یداشتم غذا م یگ یحاال م يکرد فیرو کث نجایا. خود  یب ـ

.گشاد بهم نگاه کرد ياش نگهش داشت و با چشم ها نهیبا دست رو س. اش نهیدستمال و برداشتم و پرت کردم تو س نتیرو کاب از

: گاز و خاموش کردم و گفتم ریز

.ها فهیهنوز کث نمیبب امین. لک نباشه هی. یکن یم زیرو تم نجایا ـ

خورد  یو داشت چنگال چنگال غذا م تابهیآقا خم شده بود رو ماه. برگشتم سمت ماهان عیسر. دمافتا يزیچ هی ادی هویقدم برداشتم برم که  هی

.یدو لوپ
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...ماهـــــــــان: گفتم غیج با

.لحظه خنده ام گرفت هیکرد که  میبرگشت سمتم و از ترسش چنگال و پشت سرش قا يسکته ا نیهمچ

.زدم یکلمه حرف م کیدادم و  یتم و تکون مانگش یه. اشاره امو گرفتم طرفشو رفتم سمتش انگشت

دادم؟ تا اطالع  یم لتیتا فردا تحو دیبا ادتهیاون نقشه ها . دونم و تو یسانت ازش کم بشه من م هی. من اون غذا رو سانت زدم. ماهان نیبب: من

.برات بکنم يفکر هیکن تا  زیرو تم نجایا. ستیازشون ن يخبر يثانو

.رفت یاش فرو م نهیتو س خیانگشتمم مثل س. تو حلقش بودم بایاونقد رفتم جلو که تقر. رفتم جلو یقدم م هیو زدم  یکلمه حرف م کی یه

.اش نهیکلمه حرف زدم و انگشتمو با هر حرف فشار دادم تو س کی دیبا تاک دوباره

.ستین يوگرنه از غذا و شام خبر ينداز یبرق م یرو مثل چ نجایا: من

: بود مظلوم گفت دهیه گاز چسبهمون جور که ب ماهان

.خوشمزه است یلیآخه خ ـ

کردم و  یظیاخم غل عیبزنه که سر يلبخند هیاومد . راحت شد الشیخ کمیمن ماهانم  شین دنیبا د. باز شد شمیکردم و ن یذوق هی فشیتعر با

.بستم شموین

: و بلند گفتم تند

.کن زشیتم ـ

.زد من تا حاال هم خانم شده بودم هم آدم یاقتدار با من حرف م نیاگه مامانم با ا یعنی. رونیم بو گفتم و برگشتم و از آشپزخونه اومد نیا

بعد ماهان کارش تموم  قهیدق 5 هی. کنم دایآهنگ خوب پ هیکردم که  نیینشستم و کاناال رو باال پا ونیزیتلو يخودم خوشحال رفتم جلو واسه

.شد و اومد کنارم نشست

.اومده بودم تو آشپزخونه یچ يرفت اصال برا ادمی ياری یدر م يباز یو عصب یکن یو داد م غیو جانقده که ت: ماهان

رفته بودم تو بحر . بود ونیزیتو دست هامم کنترل تلو. شده بودم جلو و دست هامو گذاشته بودم رو پاهام و تو هم قفلشون کرده بودم خم

: به ماهان کردم و گفتم عینگاه سر هی. لمهیف

؟ياومده بود یچ يبرا ـ

.که بهت قول داده بودم هیا هیاز اون چند تا مهمون یکی نیا. يای یدعوتم تو هم م یاومدم بگم امشب مهمون: ماهان

: ابرومو دادم باال و گفتم هی. شدم و کامل به ماهان نگاه کردم الیخ یب لمویف

.شتهز م؟یخاله و عمو رو تنها بزار یعنی ط؟یشرا نیتو ا ؟یمهمون ـ

: بهم کرد و گفت هینگاه عاقل اندر سف هی ماهان

سرخر  دیعشقوالنه باشن باهم، من و تو که نبا کمیمرد و زن بخوان  نیا دیشا ؟يبابا و مامان منو بد کیشیهمه اش تو خونه ک دیتو با یعنی ـ

دو  هیبرو حاضر شو . تنهاشون بزارم ییجورا هیدم که  یم بیها ترت یبرنامه مهمون نیاز ا نیهم يبرا گهیرسه د یمنم شعورم م. وسط نیا میباش

.میای یم رید کمیو شب  رونیب میر یبگم که ما م نایرم به مامان ا یمنم م. میر یم گهیساعت د
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گه  یان مماه ینه بابا وقت. رونیب میبر میخوا یوقت م ریتا د ییبد نشه دوتا یول. قولشون افتاد ادیو ماهان خان  مینمرد. یجون مهمون آخ

.گهید ستیحتما ن ستین يمورد

.گشتم یمهمون يلباس مناسب برا هیاز جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و دنبال  خوشحال

تو صورتمو باز  ختمیر يور هیو  دمیسشوار کش هیموهامم . یمشک نیشلوار ج هیو  یکت کوتاه مشک هیبا  دمیپوش يحلقه ا نیآست دیتاپ سف هی

.گذاشتم بمونه

. ومدیساق پام م يتا وسطا شیبوت پاشه دارم گرفتم که بلند هی. شیکرد با آرا یبود که آدم و خفه م سایاون پر. هم کردم یمیمال شیآرا هی

.نه اونقدر که نتونم راه برم باهاش یپاشنه اش بلند بود ول

که روز اول ماهان از  هیغیاون رژ ج. ز انداختم رو سرمبا غمیشال قرمز ج هیتنم کردم و  یمشک يپالتو هی. دیساعتم طول نکش میشدنم ن حاضر

.شده بود یاوه اوه چه لب. برش داشته بودم زدم به لبم نیرو زم

.در اتاق و باز کردم. برداشتم و رفتم سمت در مویسانتال فیک. در اتاقم اومد يباز کردم که صدا شمویخودم ن واسه

تا  شیکوتاه که بلند يخاکستر يپالتو هیبه همراه  رهیت يبلوز مردونه خاکستر هیبا  یمشک نیج شلوار هی. بود ستادهیا پیپشت در خوشت ماهان

.بود دهیپوش دیرس یرونش م يوسطا

: و گفت دیکش یکردم که ماهان سوت ینگاهش م قیدق داشتم

.يخور یامشب از کنار خودم تکون نم. آنا خانم چه کرده نیبب ــــــولیا ـ

.کرد یشوخ ایگفت  يحاال جد دمیمن که نفهم. بود يجد یلید گفت اما خحرف و با لبخن نیا

 ستادیماهان ا. در آسانسور باز شد. دفعه نیکار کنم ا یچ ایخدا. سمت آسانسور میکردم و رفت یخداحافظ نایاز خاله ا. نییپا میبا هم رفت ییتا دو

.شد ماهانم بعد من سوار... رفتم تو آسانسور . تا من اول وارد بشم

.ماهان سکته زده برگشت طرفم. و با دست کوبوندم به صورتم دمیکش کیکوچ غیج هی هویدکمه اشو بزنه که  اومد

شده؟ یچ: ماهان

.امی یتو برو منم م. ارمشیبزار برم ب. رفت ادمی لمویموبا يدید يوا: من

.بلند شد فمیاز تو ک لمیموبا يصدا رونیآسانسور گذاشتم بتا پامو از در . زدم نگویاومدن دکمه پارک رونیقبل از ب رونیاومدم ب يتند

 یآهنگ آسانسور قاط يبا صدا میزنگ گوش يصدا... متعجب ماهان  يچشم هام قفل شد تو چشم ها. و بهت زده برگشتم سمت آسانسور شوکه

.شد

.تونستم چشم ازش بردارم ینم. کرد یم تمیمتعجب و پر سوال ماهان اذ نگاه

.اومد رونینفس حبس شدم صدا دار ب. منم بسته شد يهمزمان چشم ها. ما در آسانسور بسته شد ياوربهت و ناب تو

پشت . قطع شد میزنگ گوش يصدا. یتونستم نرم مهمون یکاش م. کرد یم چمیمطمئنن ماهان االن سوال پ. اخم کرده بودم. هامو باز کردم چشم

.اس ام اسم بلند شد يسرش صدا

االنم وقت ونگ زدن بود؟. در آوردم فمیتو کبا حرص از  مویگوش
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.ماهان بود يزده بود و اس ام اس برا سایو پر زنگ

)))منتظرتم  نیتو ماش((( 

.نییرفتم سمت پله ها و رفتم پا. شه یبدتر م چوند،یشد ماهان و پ ینم. کردم شونیلپامو باد کردم و خال کالفه

.و باز کردم و رفتم نشستم توش نیماش در

به رو به  میمستق. بهش نگاه کردم. و روشن کرد و راه افتاد نیحرف ماش یکنه اما در کمال تعجبم ماهان ب چمیبودم که ماهان سوال پ ظرمنت

.باز شدنم نداشت الیرو صورتش بود اما دهنش بسته بود و انگار خ کیاخم کوچ هی. کرد یروش نگاه م

.برگشت سمتم. و پارك کرد نیماش. کوچه هیتو  دیچید پبع قهیدق 20 هی. کلمه حرفم نزد کی ریکل مس تو

: لبخند زد و گفت هی

.میدیشو که رس ادهیآنا خانم پ ـ

ماهان زنگ زد به . آپارتمان هیسمت  میرفت. شدم ادهیبا لبخند پ اوردهیخودش ن يبه رو نکهیخوشحال از ا. انگار نه انگار. رفته بود اخمش

هم  یآهنگ يچه صدا. در خونه رو باز گذاشته بودن. میاز پله باال رفت نیهم يطبقه اول بود برا یمهمون. کرد دوستش و دوستش در و برامون باز

.اومد یم

از دوستاش اومد جلو اسمش  یکی. کرد یم یمنم بهشون معرف. کردن کیو ماهان از همون دم در شروع کرد با همه سالم و عل میخونه شد وارد

 مییباهاش دست دادم و باران راهنما. کرد یدوست دخترش باران و بهم معرف. بود اریخشا نیانگار خونه هم. میدکر کیسالم عل. بود اریخشا

.ماهانم پالتوشو داد بهم تا با خودم ببرم. ارمیکه بتونم لباس هامو در ب یه اتاقیکرد سمت 

ده  یجون م. اما خونشم بزرگ بودا. نجایا ختهیچقده آدم ر هیخر چه خر تو. چه خبره نجایا نیبب یول. چه خوششم اومده. اهیباباش غالم س نوکر

.کرده دایدوستاش و از کجا پ نیدونم ا یماهانم نم نیا. گرفتن یواسه پارت

دستشو  عیماهان سر هویچند تا دختر اومدن سمتمون که  هی. اریماهان و خشا شیپ میگذاشتم تو اتاق و برگشت لمویو من وسا میباران رفت با

.اخت دور کمرماند

: نشه آروم گفتم عیدوستاش ضا يجلو نکهیا يزده با تعجب برگشتم نگاهش کردم و برا بهت

؟یکن یکار م یماهان چ ـ

: بهم کرد و آرومتر از من گفت ینگاه هی ماهان

خوب؟. گم یبرات م. هم که گفتم عکس العمل نشون نده ینگو باشه؟ هر چ یچیو ه ستیبا يجور نیهم قهیچند دق هیجون ماهان  ـ

.کرد یم یبیغر بیعج يشد و کارها یم یجن ییوقت ها هیپسره هم  نیا. حال ساکت موندم نیاما با ا ه،یبودم منظورش چ دهیکه نفهم من

 نایه به ان. نه به من که تا حلقمو پوشونده بودم. داشتن ییرنگ و جال هیهر کدوم . کردم یداشتم نگاهشون م. چند تا دختر اومدن سمتمون اون

.يدید یم یها همه مدل سر و شکل یمهمون نیالبته تو ا. که به زور لباس تنشون کرده بودن

 شونیکیاون . داشت یصاف شالق یمشک يموها گهید یکی. فرش قشنگ بود یلیخ. داشت که باز و فر بود يبلوند و بلند ياز دخترها موها یکی

.چه قدر مو داره يکرد یفکر م. خوشگل شده بود موهاش یلیخ. هاش و باال جمع کرده بودروشن داشت که مو يها تیالیبا ها یفندق يموها
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شل  قهیتاپ  هی هیمو فندق. پاشنه دارشونم که برده بودشون تو آسمون يکفش ها. بودن دهیمختلف پوش يبا رنگ ها نیسه تاشون شلوار ج هر

.که دکلته میکیو اون  يتاپ بند هیموبلونده . بود دهیپوش يآستن حلقه ا

با ذوق اومد  هیدختر موفندق. سالم کردن. بهمون دنیرس. هم بود گهید يخوشگلتر از اون دو تا. از همه با حجاب تر بود هیمو فندق يانگار خوب

.سمت ماهان

...ـــــــزمیماهـــــان عز: هیمو فندق دختر

... یگفت هان یداشت به همه هم م ییتا 20-10 هیالبته دروغ چرا . اننداشت ماه زیمز زیعز. چشم هام از کاسه در اومده بود یگ یو م من

.بمونه که ادشیهمه اسم  نینکنه وگرنه دفترچه تلفن نبود که ا یبود که اسماشون و قاط نیا يبرا نمیا

ه؟ی یدختره کدوم هان نیا نمیبودم بب منتظر

: عقب و گفت دیماهان زودتر خودشو کش دستش و بلند کرد که بندازه دور گردن ماهان که هیموفندق دختر

.کنم آنا جان دوست دخترم یم یمعرف ـ

دست هاشم رو . هم خشک شد هیدختر موفندق. هم چشم هاشون در اومد گهیاون دوتا دختر د چ،یه نیگفت من که فکم افتاد زم نویماهان ا تا

.دست ماهان که دور کمرم بود خشک شدبه من کرد و چشمش رو  ینگاه کل هیبا بهت برگشت سمت منو . هوا موند

: دوست داشتم برگردم سمت ماهان و بگم  یه. کرد یمنو جمع م دیبا یکیبه کنار  دختره

ام؟ یمن؟ دوست دخترتم؟ من کدوم هان ؟یک ـ

: گفت یبا حرص و عصب. اخم کرد هیمو فندق دختره

؟ينگفته بود دته؟یدوست دختر جد ـ

: فتلبخند قشنگ زد و گ هی ماهان

.يبود دهیتو نشن دیدونم شا ینم. دونن  یهمه م بهینگفته بودم؟ عج يجد ـ

: چشم غره توپ به من رفت و دوباره گفت هینگاه به ماهان و  هیبا حرص  دختره

 یچ ياومد نجایا گهید يموند یتو همون خونه اتون م یچادر چاقچور کن یخواست یتو که م زمیخوب عز. کرده چیچه خودشم بقچه پ نیبب ـ

کار؟

.مثل فحش بود برام زمشیعز شییخدا یعنی. ارهیخواست بگه دختره پت یکه انگار م زمیگفت عز نیهمچ دختره

: کرد و گفت یدست شیجوابش و بدم که ماهان پ اومدم

.باشه نیو مت نیکه خوبه دختر سنگ یدون یم. ادی یخوشم م یلیخ پشیمنم از ت. آنا جان به خاطر من اومدن ـ

.اومد یخونش در نم يزد یدختره رو کارد م. به دختره زد که از صد تا فحش بدتر بود يلبخند نیهمچ عدب

: گرفتشون سمت ماهان و گفت. بار مصرف تو دستش هی وانیاومد با دو تا ل اریموقع خشا همون

.نوش. شما و خانمتون يبرا نمیبفرما ماهان ا ـ

؟يخوا یانعام م نجا؟یا يستادیحاال ا هیچ. خوشش اومده که گفته خانمتون یلیانگار خ. دبازش ز شیهم همراه حرفش و ن یچشمک هی
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: اشاره کرد و گفت یکیها رو برداشت و به اون  وانیاز ل یکی ماهان

.ستین زایچ نیاهل ا. خوره یآنا نم یمرس ـ

: بهم انداخت و گفت زیآم نینگاه تحس هیلبخند همراه  هی پسره

.ایمثل بعض.  یو خودت و گم نکن يخودت و نگه دار یجو بتون نیو تو ا نجایا يایب حرفه که یلیخ ـ

: بعد با اخم و پوزخند گفت.  دیگرفت و سر کش اریدوم و از دست خشا وانیدختره ل. ها همون دختره بود یمنظورش از بعض قایدق

.نشونه منگل بودن طرفه نه حفظ کردن خودش نیا ـ

حس کردم فشار دست . انقده دوست داشتم برم پاشنه کفشم و فرو کنم تو دماغ عمل کرده اش که نگو. دنیش بلند خندو گفت و با دوستا نیا

.شد ادیماهان دور کمرم ز

: رو به دختره گفت. اخم کرده بود. کردم نگاهش

و همرنگ  يخودتو گم کرد یدن به مهمونبا دوبار اوم. راحت بذارمت کنار یلیکه باعث شد خ یهمون. همون فرق تو با آناست نیا قایدق ـ

.يزود جو زده شد یلیکه خ ییها یاز همون بعض یکیتو هم . و ندارن يها جنبه آزاد یبعض. يجماعت شد

اونقد . صورتش جمع شده بود. خورد یداشت حرص م. لحظه آخر برگشتم و به دختره نگاه کردم. و گفت و برگشت و من و با خودش برد نیا

باز  شین هیبا  ارمیخشا. رو تن خودش و دوستاش دیپاش اتشیو له شد و محتو اوردیآخرش طاقت ن وانیدستش فشار داده بود که ل و تو وانشیل

.رو تنها گذاشت و رفت نایا

 يجور نیماهان حال کردم اما ماهان حق نداشت ازم ا يبا جوابا یکل نکهیبا ا. اخم کردم. صورتش سرد بود. و به ماهان نگاه کردم برگشتم

.خبر تو عمل انجام شده قرارم داده بود یاما ب ،يزیچ هیاومد  یو م لمیف نیگفت و با اجازه خودم ا یباز اگه به خودم م. استفاده کنه

اد؟یب لمیدختره ف نیا يو من و آورده بود که برا نجاستیدختره ا نینکنه از اول خبر داشت که ا. اومد یخوشم نم نیا از

بهم خوش بگذره  کمیو  رونیب امیاز خونه ب نکهیبهم قول داده بود و به خاطر ا نکهیکردم ماهان به خاطر من و ا یفکر م. کردم دایپ يحس بد هی

.فکر که از اولم به خاطر خودش منو همراهش کرده حرصم گرفته بود نیحاال از ا. یآوردتم مهمون

.مماهان با تعجب برگشت سمت. کنار دمیهمون اخم خودمو کش با

: نگاه کردم و گفتم بهش

 یکه کارهات و برات ماستمال نجایا يمنو آورد. ادهیروت ز یلیوضوح؟ خ نیاونم به ا يسواستفاده ابزار. آقا ماهان اصال ازت انتظار نداشتم ـ

.دور و برت بپرونم افتم و مگ سها رو از یمزاحمتو کم کنم از سرت؟ مگه من مگس کشم که دور و برات راه ب يکنم؟ که شر دوست دخترا

.از کجام در اومد و گفتم زایچ نیهمه مگس و ا نیدونم ا یبودم اما نم یعصب

.بگه يزیچ هیتا با لبخند دهن باز کرد که . من خنده اش گرفته بود یبساط حشره شناس نیهم تعجب کرده بود هم با ا ماهان

: اخم گفتم با

.یادب یب یلیخ ـ

 یباعث م. ام کرده بود يلبخندش جر نیناراحت نشده بودم اما ا ادیاون اولش ز دیشا. لجم گرفته بود شتریاش ب از خنده. با قهر برم برگشتم
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.کنن یاخم و تخم م یالک یلیخ زیچ هیشده بودم مثل دختر بچه ها که سر . شد خود به خود عکس العمل نشون بدم و اخم کنم

.و صاف رفتم تو شکمش دمیچرخ. برم که ماهان بازومو گرفت و برم گردوند اومدم

: بهم نگاه کرد و گفت طونشیش يهمون لبخند نصفه اش با چشم ها با

 ستنیکه اصال برام مهم ن يتا دختر 4که تو رو به خاطر نشون دادن به  یکن یواقعا خودت فکر م. دخترِ خوب یراه انداخت يچه مگس و پشه ا ـ

؟یگفتم دوست دخترم نکهینکنه از ا ؟یانقدر ناراحت یاز چ ؟يا سهیمقا آدمها قابل نیبا ا یکن یآوردم؟ واقعا فکر م

حق با مامان باشه و من  دی؟شايبچه ا یلیگه خ یلجم گرفت؟ نم يدیخند نکهیدادم؟ بگم از ا یجوابش و م یچ. هم اونقدر ناراحت نبودم واقعا

.بچه ام یلیهنوز خ

: عقب و چونه امو دادم باال و چشم هامو مل مل دادم و گفتم دمیم و کشحرکت خود هینشم با  عیضا نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

.یگم چ یبعدا بهت م رمیگ یکارمم حق الزحمه م نیا يبرا. دفعه آخرت باشه یبخشمت ول یدفعه م نیحاال ا ـ

. خنده ام گرفته بود. دمیشن یم کمیوزبلند م يصدا نیقهقهه بلند ماهان و از ب يصدا. به سرم دادم و برگشتم که برم یحرکت هیو گفتم و  نیا

...که  رمیخودم بگ يبرا يزیچ یشربت هیقدم برداشتم که برم اون سمت سالن تا  هیلبخند به لب 

چشم هام . اومد ینفسم باال نم. هوا رو گم کردم. چوب خشک کهیت هیشدم . دست هام افتاد بغلم . دیعصب هام خواب. خشک شدم. جام موندم تو

.موند رهیکه جلوم بود خ یه آدمبهت زده ب

که دستش و  يدختر هیکردم که چشمم خورد به  ینگاه م دیخند یکه جلوم بود و م یو منگ به آدم جیگ. خاطرات و تو سرم حس کردم هجوم

اشک تو . ض کردمبغ. گرفته بودم ینفس تنگ. کرد یگذاشته بود رو شونه اون آدم و سرشم گذاشته بود رو دستش و با لبخند به پسر نگاه م

.چشم هام حلقه زد

.که برام مونده بود برگشتم یجون نیبا آخر. و تو دلم حس کردم يدرد بد هی. فشرده شد قلبم

اون آدم  ریدوباره تصو دمیترس یم. دمیترس یم. تونستم بازشون کنم ینم. هنوز چشم هام بسته بود. هامو بستم و برگشتم سمت ماهان چشم

.جلوم ادیب

: گفت یبازوهام و گرفت و با نگران. هان و جلوم حس کردمما حضور

؟یچرا چشم هات و بست ؟یبرگشت هویشده؟ چرا  یچ... آنا  ـ

: گفتم... با التماس ... با بغض ...  میاشک يبا چشم ها. شدم به چشم هاش رهیخ. که داشتم چشم هامو باز کردم یتوان نیآخر با

...ببر  نجایماهان من و از ا ـ

.نگران ترش کرد میاشک يچشم ها. برد یدو کلمه رو گفتم که ماهان به عمق فاجعه پ نیا يبا حال زار نقدراو

: گفت یلحن آروم با

... میر یم.. باشه ... باشه  ـ

: گفت اریماهان آروم به خشا. اومد کنارمون اریخشا. اشاره کرد یبا دست به کس ماهان

.ستیآنا حالش خوب ن میبر دیبا ؟ياری یما رو م لیوسا اریخشا ـ
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: نگران نگاهم کرد و گفت ارمیخشا

...نخوردن  يزیشده؟ آنا خانم که چ یچرا ؟ چ ـ

: وسط حرفش و با تحکم گفت دیپر ماهان

.لیوسا اریخشا ـ

 ینفسمو م يهواش جلو. نرویجهنم برم ب نیبرگرده که بتونم از ا اریکردم که زودتر خشا یچشم هامو بستم و خدا خدا م. رفت عیسر اریخشا

.بود ژنیاز اکس یانگار خال. گرفت

...بسته در حال دعا بودم که  چشم

؟ یخودت... آنا  -

.کرد یماهان با تعجب به پشت سرم نگاه م. به زور چشم هام و باز کردم... تموم شد ...  دتمید... بسته اخم کردم  يچشم ها با

...برگشتم

...دمشید

...بود  ستادهیا جلوم

: بهم کرد و با همون بهت و دهن باز گفت يباز اشاره ا يبا دست ها. کرد یزده به سر تا پام نگاه م بهت

...با خودت  يکار کرد یچ نیبب... دختر يچقدر عوض شد. به زور شناختمت. شه یباورم نم ـ

.بود ادیاونم از سرم ز. لبخند محو زدم هیزور  به

.سرشو باال آورد و به صورتم نگاه کرد. کرد یلبخند ناباور نگاهم م هیاه داشت با بهت و تعجب همر هنوز

.خوشحال شدم دنتیچقدر از د.  يمعرکه شد. يخوشگل شد یلیخ -

.حرف و بهش بزنم نیتونستم هم یمنم م کاش

.ستیازت ن يخبر چیه. دلم برات تنگ شده بود یلیخ -

.باالخره دهن باز کردم. ابروم رفت باال هی

.باشه؟ رفتم که فراموش بشم يمگه قرار بود خبر :من

سر  هیقد . بود میهمه زندگ یزمان هیبود و  ستادهیکه جلوم ا يبه پسر. نگاهش کنم قیفرصت کردم دق. شلوارش فرو کرد بیهاش و تو ج دست

 شهیهم نیهم يبرا. هم داشت يپر کلیه. ودبه خاطر وزنه زدنش ب. داشت يگرد يشونه ها. بلند بود يادیخوب ماهان ز. از ماهان کوتاه تر بود

.میاون موقع داشت یعنی. میاز نظر قد و قواره هم به هم شباهت داشت یحت. نیو با هم تفاهم دار نیای یگفتن چقدر بهم م یم ونهمه بهم

.زدنش بودم پیتجور  نیشه عاشق ا یهم. هم روش یکت اسپرت مشک هی. يبلوز سورمه ا هیبود با  دهیپوش رهیت نیشلوار ج هی

.کارش که تموم شد دوباره بهم نگاه کرد. کرد یم میاون داشت کامل بررس. افتاد به چشم هاش چشمم

سال تو خواب و  5. خوندم ینگاهشو م. نگاه دلتنگ بهم کرد هی. ده یم یچه معن دمیفهم یم گهیسال د 5که بعد  يلبخند. لبخند مهربون زد هی

.همراهم بود يداریب
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.یزن یخ حرف متل: پسر

: زل زدم تو چشم هاشو گفتم. لبخند نگاهش کردم بدون

باشه؟ نیریش دیبا ـ

.میما خوب تمومش کرد: پسر

.تو خوب تموم شد يبرا: من

.يبود یتو راض: پسر

.مجبور بودم: من

...شه  یکه نم یدونست یم: پسر

.زدم یتلخ پوزخند

...رفتم  يخوا یدونستم نم یچون م: من

.ناراحت کرداخم  هی

.میما حرف هامون و زد: پسر

.کنم ینم هیگال نیهم يبرا: من

.میآورد یبه زبون م دیکه نبا ییحرف ها. تا جمله ناگفته 1000تا حرف بود،  1000تو چشمهامون . هم يبه چشم ها میشد رهیخ

 يحلقه ا نیسارافون آست هی. اومد یبه سمتمون م که با لبخند اما متعجب يبه دختر. به پشت سرش نگاه کردم. از چشم هاش گرفتم نگاهمو

پوزخند اومد رو  هی اریاخت یب. لباسش هفت باز بود قهی. موهاشو جمع کرده بود باال. کوتاه بود یلیسارافونش خ. يجوراب شلوار هیبود با  دهیپوش

.که جامو گرفته بود يبود دختر نیا. هام بل

.قلبم فشرده شد. لبخند به دختر زد و دستشو دراز کرد و دستشو گرفت هی. به دختر دیرد نگاهم و گرفت و رس پسر

.ده یکردم دستش و دور گردن من انداخته و فشار م یحس م. پسر يدستش و انداخت دور بازو. ستادیاومد و کنار پسر ا دختر

: با لبخند رو کرد سمت من و گفت پسر

.عسل جان دوست دخترم. کنم یم یمعرف ـ

: لبخند گفت هیمراه با ه عیسر عسل

.نامزد میش یم ياگه خدا بخواد به زود ـ

گفت؟ نامزد ؟ یچ. چشم هام مات موند. خشک شدم تو جام. از بدنم خارج شد روح

.ادین نییاشک هام و گرفتم که پا يبه زور جلو. نگاه مهربون بهش کرد هیبا لبخند . پسر نگاه کردم به

: رو به من اشاره کرد و گفت پسر

.هستن میخانمم آنا جان از دوستان قد نیا ـ

.بود ستادهینگاه به ماهان کرد که تا حاال آروم کنارم ا هیپسر . دخترونه ياهایو رو یو جوون یسال زندگ 5قدمت  به
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... شونیو ا: پسر

.کرد انگار اونم متوجه ناجور بودن اوضاع شده بود ینگران نگاهم م. ماهان نگاه کردم به

: ه ماهان اشاره کردم و گفتمدست ب با

.پسر خاله ام ماهان ـ

: پسر اشاره کردم و گفتم  به

...حامد  ـ

: لبخند با ماهان دست داد و گفت هیدستش و جلو آورد و همراه با  حامد

...دونستم آنا پسر خاله داره  ینم. خوشبختم ـ

و بدونه؟ یه قرار بود همه چمگ. اخم کردم. از نگاهش کالفه شدم. پر سوال به من نگاه کرد و

: گفت سرد

.یو در مورد من بدون زیهمه چ ستیقرار که ن ـ

 اریباران و خشا يصدا. ستیبرام مهم ن. به درك نداشته باشه. حرف و ازم نداشت نیانتظار ا. خورد و متعجب بهم نگاه کرد یاز حرفم تکون حامد

.برگشتم سمتشون عیسر. دمیو شن

و  دمیپالتوم و گرفتم پوش يتند. و هم بخوردم یتونستم غصه شرمندگ یشرمنده بودم اما اونقدر حالم خراب بود که نم. وردو آ لمونیوسا باران

.کردم و برگشتم يسر سر یخداحافظ هی اریو از خشا دمیگونه باران و بوس عیسر. پالتومو نبستم يدکمه ها. شالم و انداختم رو سرم

.در خونه رو باز کردم. زد یحرف م اریماهان هنوز داشت با خشا. یخداحافظ گفتم و رفتم سمت در خروج هی نگاه کردن به حامد و عسل بدون

کرد  یفکر م دمید یم یکیرفتم که  یراه م نیهمچ. رو رو گرفتم و تلو تلو خورون راه افتادم ادهیکنار پ ن،یتوجه به ماش یتوجه به ماهان، ب یب

.مستم

دردم گرفت اما دردش در برابر درد قلبم . نیو محکم با زانو خوردم زم يزیچ هیکرد به  ریپام گ. دمیپشت سرم شن ماهان و از يقدم ها يصدا

.نشست کنارم. ماهان خودش و بهم رسوند. دیچک نییاشکم پا. نبود یچیه

: گفت نگران

که نشد ؟ تیطور ؟یآنا خوب ـ

.سال، تحملش تموم شد و شکست کی نینگهش داشته بودم، همه امدت  نیکه همه ا ینیکه به ماهان افتاد، بغض سنگ چشمم

 یسع. کرد یماهان دست پاچه، نگران و هول بهم نگاه م. ختمیر یکردم و گوله گوله اشک م یم هیبلند بلند گر. هیگر ریبلند زدم ز يصدا با

.داشت ارومم کنه

: و گفت دیدست بازومو مال با

نشده که؟ يزیچ. ده استخوردن سا نیزم هیخوب . نکن هیگر ـ

:گفتم ختنیاشک ر ونیم ه،یهمون بغض، با همون گر با
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 ن؟یبا زانو بخورم زم وار؟یبا کله برم تو د دیمن با شهیباهام لج کردن؟ چرا هم نمیو زم شهیو ش واریچرا در و د اد؟ی یچرا همه بالها سر من م ـ

 وامخ ینم... خوام یبشکنه؟ نم دیبرن تو پاهام؟ چرا سر من با نیزم يمن؟ سن گهابرن تو قلب  دیها با شهیش نیچرا ا شه؟یبا دست برم تو ش

.دی ایباشم که بال سرش م یمن اون شهیهم

آ: ناراحت گفت ماهان

.آروم باش زم،ینکن عز هینا گر ـ

: گفتم هیگر با

از تحمل ... خسته ام...  دمیبر... تونم راه برم ینم... ستمیم باتون ینم...  رهیگ یم شیدلم داره آت... سوزه یقلبم م... کنه  یماهان پاهام درد م ـ

بخندم و شاد باشم  مقلبم بسوزه و بازم بلند ش نکهیاز ا... سرم بشکنه و ساکت بمونم  نکهیاز ا... نگم  یچیشه و ه یپام زخم نکهیاز ا...  زیهمه چ

...کنه  یپام درد م... بره  ادمیکنم تا درد پام  هیگر... کنم  هیدردام گر يخوام برا یم... کنم  هیخوام گر یم... کم آوردم ...  دمیبر... 

.کردم هیاش و گر نهیسرمو گذاشتم رو س. تو بغلش دمیماهان دست هاش و حلقه کرد دور شونه ام و کش. کردم یم هیداشتم بلند بلند گر هنوز

: و بغض چنگ زدم به لباسشو و گفتم هیگر ونیم

 ؟یگاهیسال مو غصب کنه ؟ چه دلشادم چه جا 5 گاهیراحت تونست جا یلیکه خ یمن؟ اون يکه اومده جا یختره رو؟؟ اوند يدید ش؟یدید ـ

باشم ؟ دیبهتر از من بود؟ چرا اون ؟ چرا من نبا یلیدختره خ. شدم یداشتم که راحت فراموش نم ییاگه جا

گذاشت . گذاشت حرف بزنم. شم یگذاشت خال. کرد یکرده بود و نوازشم مآروم بغلم . حرف  یب. رو کمرم دیکش یآروم آروم دست م ماهان

.درد و دل کنم میمستق ریو غ میمستق

.و خودش نشست پشت فرمون راه افتاد ینشوندم رو صندل. نیبردم سمت ماش. کردم آروم بلندم کرد هیکه گر خوب

.زد یحرف دل منو م. ختمیو هم صدا با خواننده اشک ر شهیدادم به ش هیسرمو تک. دیچیآهنگش تو گوشم پ. و زد نیضبط ماش دکمه

...کالم دل بود ... شاد بود اما کالمش  ییجورا هیآهنگش  دیشا

چشمام مثل اب رونه ياشکا بازم

بمونه  ایدن نیتو ا يدیبا چه ام ادم

صبورم یلیبگم خ يبا چه غرور گهید

بگم مست غرورم هیشه تو گر یم مگه

اره بشم عاشق عاشقکن که دوب صدام

اشاره هیاشاره  هیبا  امیاشاره ب هیبا  امیب

تر شده از من  زیعز یقلبت ک تو

اومد که بدت اومده از من یک
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تو همه اش عشق تو حرفام  کناره

ایشه دن یتو آروم م شیپ چقدر

کن که دوباره بشم عاشق عاشق صدام

اشاره هیاشاره  هیبا  امیاشاره ب هیبا  امیب

عاشق يدل من دل ساده  يکرد الیخ

دهیشاخه به اون شاخه پر نیا از

ایتو تو دن یب گهیعاشق د يساده  دل

دهیشب خواب خوش عشق و ند هی

شده از من  زتریعز یقلبت ک تو

اومد که بدت اومده از من یک

تو همه اش عشق تو حرفام  کناره

ایشه دن یتو آروم م شیپ چقدر

م عاشق عاشقکن که دوباره بش صدام

اشاره هیاشاره  هیبا  امیاشاره ب هیبا  امیب

کم نبود مدت با هم . گرفت یاومد همه خاطراتم جون م یاسمش م یهنوزم وقت. کردم یم یزندگ ادشیهنوزم با . دوستش داشتم هنوزم

.و غم يسال شاد 5... سال  5. بودنمون

خودش و  عیو دور زد و سر نیماهان ماش. نیرفت و نشستم کنار در ماش جیم که سرم گش ادهیاومدم پ. حالم اصال خوب نبود. میدیخونه رس به

.بهم رسوند

و ماهانم مجبور کردم که  ستادمیکه داشتم ا یجون نیبا آخر. بعدم راه افتاد که بره سمت آسانسور. بغلم و گرفت و کمکم کرد که بلند شم ریز

.ستهیبا

.میدید یم يبد زیانگار چ. در آسانسور بود چشمم به. و با تعجب نگاهم کرد برگشت

: اخم گفتم با

.رم یاز پله ها م ـ

نفسم  گهید. با کمک ماهان باال رفتن از پله ها برام آسون تر شده بود. حرف راهمون و کج کرد سمت پله ها یب. نگاش نکردم. نگاهم کرد کمی

.گرفت یپاهام درد نم گهید. گرفت ینم
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به کنار . باال و ماهان بردم تو اتاقم میتو خونه، از پله ها رفت میحرف رفت یصدا و ب یباز هم ب. انداخت و در و باز کرد دین کلماها. به خونه میدیرس

. چشم هام جون گرفت يحامد و اون دختره عسل دوباره جلو افهیق. دیزانوهام نکش گهید. بود کیهمه جا تار. دمیتختم رس

خواستم  ینم. هیدوباره گر. شد ياشک هام جار لیدوباره س. هنوز کمرم و گرفته بود. ماهانم با من نشست .نیسست شد و نشستم رو زم بدنم

چقدر االن به نظرم ماهان . تو بغلش دمیماهان سرم و گرفت و کش. زد یم شیدلم و آت ادشی. رمیخودم و بگ يتونستم جلو یکنم، اما نم هیگر

.خوبه یلیکنم خ هیبه حال خودم گر یکیتنها، تو تار ستمیکه مجبور ن نیهم. خوبه که هست نیهم. چقدر آروم بود. محکم بود

 یسال تو دلم مونده بود و تا نوك زبونم اومده بود و به زور فرستاده بودمشون عقب، داشتن از دهنم م هیکه  ییحرف ها. دیترک یداشت م دلم

. کردم یدرد و دل م دیبا. سد سکوتم شکست. رونیاومدن ب

...شده با ماهان یحت

.داد یدستش دور کتفم بود و من و به خودش فشار م هی. نرم. کرد یموهامو نوازش م ماهان

.دمیآرومش و دم گوشم شن يصدا

؟یحرف بزن يخوا یهاته؟ م هیهمه گر لهیاون پسر دل ؟یکن یم هیگر يجور نیآنا چرا ا: ماهان

. زبونم از هم باز شد. حرف زدم و

: گفتم هیبغض و گر با

دوره کوتاه  هیمدت همه اش  نیکه همه ا. خواد یکه اون م یستین یتو اون یو آخرش بفهم یآدم باش هی دیعمر به ام هیبده که  یلیماهان خ ـ

و بهش که ت يکنه نه اون جور یبهت نگاه م گهیچشم د هیاز اول به  یبده که بفهم یلیخ. شه یدونست که تموم م یاون که از اولشم م يبوده برا

با اون . بردم یبودن پ اریبا اون به مفهوم همدم و . محبت و دوست داشتن و با اون تجربه کردم. حامد بود میسال همه زندگ 5من . یکن یم اهنگ

 هنکیا يبه خاطر اون برا. ره ینم نیوقت از ب چیداشت ه میکه حامد تو زندگ يریتاث. دمیحس قشنگ دوست داشتن و دوست داشته شدن و فهم

که بهش فرصت بدم تا هر چه . نمشیکه هر روز بب. که باشم کنارش. که اون هست یکه برم همون دانشگاه. نباشم درس خوندم مبراش ک

که داشت، هر جا که بودم خودم  یداشت، هر مشکل اجیاحت یبه هر چ. کنارش بودم شهیهم. همه کار. براش کردم يمن همه کار. بشناستم شتریب

سال فقط به اون نگاه کردم و فقط به اون  5. وقت حس کنه که فراموش شده چیه. و حس کنه ییوقت تنها چیه اشتمذ ینم. مرسوند یو بهش م

کردم من مال  یفکر م. کردم مال منه یفکر م. دادم یو نم يا گهیهم که نبود به خودم اجازه نگاه کردن به کس د ییوقت ها یحت. فکر کردم

همه . همه توهماتم بود نایا یول... نای، مثل مامانت ا نایدو تا زوج خوشبخت مثل مامانم ا میش یم. شهیتا هم میمون یمکردم با هم  یفکر م. اونم

.الیاش خواب و خ

...ماهان به خودش فشردم ... دیبه اوج رس... ام شدت گرفت هیگر دوباه

تونه تو رو ول کنه و بره؟ یم یکتو رو نداشت وگرنه  اقتیآنا جان اون پسره ل... آروم باش آنا : ماهان

...تونه ولم کنه و بره  یم یک... تونه ولم کنه و بره  یم یک

. زانوهام و جمع کردم تو بغلم. دادم به تختم هیتک. رونیب دمیو از بغل ماهان کش خودم

: اومد گفتم یکه به زور در م ییصدا با
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.خوام تنها باشم یماهان م ـ

. تو چشم هاش نگاه کردم میسرمو بلند کردم و مستق. سمتم تا دوباره بغلم کنه ادیبکرد که  یحرکت هی ماهان

: گفتم محکم

...تنها ... ماهان  ـ

: نگاهم کرد و آروم گفت کمی

...صدام کن  یداشت میاگه کار...  دارمیمن ب... باشه  ـ

. ر و بستد. رونیاز جاش بلند شد و آروم رفت ب. چشمم و به نشونه باشه بستم آروم

همه به عالقه امون . میپشت هم بود شهیهم. میماها که همو دوست داشت د؟یکش نجایشد که کارمون به ا یچ. شدم رهیبه رو به روم خ یکیتار تو

.شد یم شونیحسود

.میقرار شد در موردش فکر کن یوقت. اومد شیبحث ازدواج پ یوقت. از سال چهارم شروع شد زیچ همه

. خورن یبعد گفت خانواده ها به هم نم. دن یازدواجم نظر م يبعد گفت کل خانواده منو دوست دارن و برا. شن ینم یراض نایگفت بابام ا اول

...با بابا و مامانش  ارمی یمن تو خونه اونا دووم نم ؟یروز کامل مخ منو بزنه که چ هیاز دوستاش و آورد که  یکیبعدم که 

.قانعم کنه که بگم نه منم گفتم يجور هیه که کن یانقدر داره تالش م دمید یوقت

: گفتم

...نه ـ

: دیبا تعجب ازم پرس یوقت

چرا ؟ ـ

: گفتم فقط

... گم نه یم. منم کارو برات راحت کردم... کلمه رو بگم نیکه من با زبون خودم ا یزن یم شیهفته خودت و به آب و آت هی یوقت ـ

حرف . رهیو جامو بگ ادیب گهید یکیکنارش باشم و بدونم قراره . میندار يا ندهیکه ما آ ادین ادمیکنم و نتونستم نگاش . نتونستم گهیبعدش د اما

.شه یم يا گهیلبخند مال کس د نیدست ها، ا نینگاه، ا نیحرفها، ا نیا يروز هیقشنگ از دهنش بشنوم و بدونم که  يها

حس کردم اونقدر دوستم نداره که . نهیبب شیزندگ کیودم که منو به چشم شربراش اونقدر خوب نب. ستمین یبراش کاف. کردم براش کمم حس

.نمیکه نب... رفتم که نباشم رفتم . رفتم نیهم يبرا. کنه تشیاذ شهیهم ينبودنم برا

...رفتم که نشکنم و االن ... که راحت باشه رفتم

.واقعا براش کم بودم دیشا

....راحت  یلیراحت فراموشم کرده خ یلیخ. من ياشته جارو گذ گهید یکیراحت  یلیکم بودم که خ دیشا

غذا  يتونستم جلو سایبه کمک پر. بهتر کردن خودم يهمه وقتم و گذاشتم برا. دمیبر ایاز همه دن. کردم یحامد خودم و تو خونه زندان بعد

 دنمیبا حامد رو به رو شدم با د ییجا هی يروز هیه که اگ. کم نباشم یکس يبرا گهیبدم، عوض کنم که د رییتونستم خودمو تغ. رمیخوردنم و بگ
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.تونم یتو هم م یشم تا بهش بگم ب نیخواستم بهتر. بشه مونیکردنم از نداشتنم پش ولاز 

 من احمق بودم که منتظرش موندم تا. و از سر گرفته شیاون زندگ. موندم یمقاوم م دیاما من با. خراب شد. بهم خورد دنشیهمه تالشم با د اما

.چراغ اتاقو روشن کردم. از جام بلند شدم. اشک هامو پاك کردم. بشه مونیروز پش هیتا . برگرده

درشت با موژه  يچشم ها. زد یکه برق م ییخرما يچشم ها. صورتم يبه تک تک اجزا. نگاه کردم نهیآ يتو يبه آنا. ستادمیا نهیآ يجلو رفتم

. دیپوست سف. به رنگ شب اهیس يابرو و موها. بود دایپ شونیاهیس ملمیبلند و فر و پر که بدون ر يها

برجسته  یلیشد خ یبرجسته که با رژگونه م یکم يگونه ها. بودن فیصاف و رد یکه به لطف ارتودنس ییدندونا. دهیبرجسته و کش يها لب

.اشون کرد

خواست که  یاراده م یلیخ. بودم یخودم راض. بوداما خوب  ینه عال. که به زور غذا نخوردن و ورزش کردن شب و روز خوب شده بود یکلیه

.رمیکارمو بگ نیو مورد عالقه تر نیباتریغذا نخوردن، ز يجلو

به گونه  یدست هی. بهم داده بود یشرق افهیق هیبود که  میپرکالغ یمشک يو موها دیاونم به خاطر پوست سف. خوشگل نبودم اما جذاب بودم یلیخ

اما  ستمیفوق العاده ن. وقت خوشگل نبودم نه اون موقع نه االن اما خوبم چیه. با نمک. چاق بودم بامزه بودم یوقت. لپ هامو باد کردم. دمیهام کش

. با نمکم

: انگشت اشاره امو به سمتش گرفتم و محکم بهش گفتم. نگاه کردم نهیتو آ يآنا يچشم ها تو

؟يدیفهم یکن هیگر يحق ندار ـ

: گفتم نهیتو آ يکردم و به آنا زیهامو ر چشم

.يبه خودت آوانس بد یتون یم يکرد هیگر یو کل يحاال چون امشب ناراحت شد. نگاه نکن يخوب اونجور لهیخ ـ

گشاد عوض  یشلوار مشک هیگشاد و  دیکوتاه سف نیتاپ آست هیپالتومو در آوردم و لباسام و با . برگشتم. زدم نهیآ يلبخند به آنا هیچشمک و  هی

.زدم رهیسرمو گ يباال چوندمیموهامم پ. کردم

. مونده بود یکل میژاپن ینیچ ییاز غذا. ادین یکه کس دمیسرك کش. آشپزخونه يرفتم تو میمستق. سرو صدا یآروم و ب. رونیاتاق اومدم ب از

. میبرنجم از ظهر داشت

ماه رمضون  يکه توش برا ییه برداشتم از هموناکاسه گند هی. بعدم برنج و گذاشتم گرم شد . که گرم بشه ویخودمو گذاشتم تو ماکروو يغذا

. ختمیخورشتم ر. توش ختمیبرنج و ر.ذارن سر سفره یو م زنیر یآش و آبگوشت م

.یترش کممی. و ساالدم در آوردم يسبز. خچالیامو کردم تو  کله

نوشابه . زینشستم پشت م. ده رو هم در آوردمنوشابه خانوا يبطر. کال مخلوط دوست داشتم. ختمیر یترش کمیتو کاسه،  ختمیو ساالدم ر يسبز

. زیرو گذاشتم رو م

...پر مالتمو هم زدم و حاال  کاسه

... حمله

شد که گشنه  یم یسال کی. بود نیواقعا هم هم. خوردم که انگار از بدو تولد گشنه مونده بودم یم نیهمچ. کردم یم یتند قاشق و پر و خال تند
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. بودم

.کمهینزد یکیو ساالد و برنج تو حلقم که احساس کردم  يو سبزام تو کاسه بود  کله

. زد یصورتم بود و چشم هاشم برق م یانگشت 4تو  یصورت هی. آوردم و به رو به رو نگاه کردم رونیاز تو کاسه ب سرمو

.جلوم یاهیچش و چال و دك و پوز س و گالب به روتون رفت تو رونیتو دهنم بود فواره زد ب یهر چ اریاخت یکه ب دمیهول شدم و ترس اونقدر

 یبه زور دهنمو جمع کردم تو و سع. داشت دنیساالد د اریها و گوجه و خ يهم صورت پر برنج و خورشت رنگارنگم با اون سبز یکیاون تار تو

. بلند شد و رفت چراغ آشپزخونه رو زد یاهیس. رمیخنده امو بگ يکردم جلو

نه بابا گونه سمت راستش . چه خوبم له شدن  نیغذاها رو بب نیاَه اَه ا. يکرد یبچه رو چه خوشگل طراح نیبب. که ماهان خودمونه نیا. يریبم ياَ

.يقورت نداد دهییو نجو نیپسره ثواب کرد که اومد و تو ا. یگرفت یدل درد م يداد یقورت م يجور نیاگه ا يبود دهییبرنجاش و هنوز نجو

.گوجه رفته تو چشمش دمیشا. بود دایپ شیقرمز یرنگ زیم زیکه از وسط اون همه چ ماهان یعصبان يخورد به چشمها چشمم

. آب و باز کرد و تند تند صورتش و شست ریو ش نکیرو صورتشه، تند رفت سمت س یچ دینگاهم کرد و بعد انگار تازه فهم یعصبان قهیدق هی قد

.به صورتش که گفتم االنه که پوستش کنده شه دیساب یبا دست م نیشده بود، همچ زیصورتش تم نکهیانگار وسواس گرفته بود با ا

آروم همون  کمی. دمید یصورتشو نم. کردم یداشتم از پشت نگاهش م. داد هیتک نکیبه س کمی. آب و بست ریصورتش که تموم شد، ش شستن

: گفت نییبا ولوم پا یول یبرگشت و عصبان نیلحظه همچ هیتو . بود نییسرش انگار پا. ستادیجور ا

بال رو سر من  نیتو دهنت که بعدم ا یچپون یم یکاسه به دست نشست يجور نیکنه که ا یدنبالت م یچه وضع غذا خوردنه؟ کس نیدختر ا ـ

 ؟ياریبدبخت ب

ثل سر گنجشک کله امو م دمیترس یانقده دوست داشتم دندونام و نشون بدم اما م. خنده ام گرفته بود يبود اما من بدجور یعصبان یلیخ ماهان

. دادم فقط زل زل نگاهش کنم حیترج نیواسه هم. و بکنه از تنم چونهیبپ

: نگاهم به کاسه دستم کرد و گفت هیبا اخم . نگاهم کرد کمی اونم

. خوام یمنم م ـ

.دیخودش غذا کش يرفت سمتشون و برا. اشاره کردم خچالیکه هنوز نذاشته بودم تو  يدست به ظرف برنج و خورشت و ساالد و سبز با

نداره و من آزادم دوباره قاشق به دست رفتم تو  يبه من کار گهید دمید یوقت. قاشق غذا گذاشت دهنش هی. زیو نشست کنارم پشت م اومد

.دمیماهان و شن يترکوندم صدا یتو همون حالت که دهنمو با هر قاشق م. کاسه ام

. يخور یکردم تو شام نم یفکر م: ماهان

: کردم و با دهن پر گفتمبلند  سرمو

.هیجزو موارد استثنا و غذا درمان. خورم اما امشب فرق داده ینم ـ

: ابروشو باال انداخت و گفت هی

؟؟یغذا درمان ـ

: امو انداختم باال و گفتم شونه
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.دمیکش یهمه سخت نیاالغ ا هی يبرا دمیآره تازه فهم ـ

.دادم حیخودم توض. هاش گرد شد چشم

. گم یم حامد و: من

: کرد و گفت کیاخم کوچ هی

چه طور؟ ـ

: برنج بردم تو دهنمو و گفتم گهیقاشق د هی

دلشو بسوزونم انقده  ییجورا هیو در واقع  میکه باعث شد از هم جدا بش هیخر هیبه حامد ثابت کنم چقدر ازش سرم و  نکهیا يخوب من برا ـ

.حرف هاست نیشعور تر از ا یب دمیاالن فهم. خودمو الغر کردم

: و گفتم زیگذاشتمش رو م. دمیو گرفتم و ازش سر کش يبطر. گذاشت و بهم نگاه کرد نیقاشقش و زم ماهان

 قایدق نکهیاز ا سوزه؟یم یدلم از چ یدون یم ـ

. دختر راحت و آزاد هی. خوام یگفت نم یم شهیاومده که هم رشیگ یاالن کس ـ

: قاشق غذا گذاشتم دهنم و دوباره گفتم هی

بود؟ دهیپوش یچه لباس يدید ؟يدیعسل و د ـ

: آب خورد و گفت وانشیقلوپ از ل هی ماهان

داشت؟ یحامد با پوششت مشکل ـ

: تو همون حالت گفتم. شدم و رفتم تو فکر رهینقطه تو سقف خ هیبه . بردم تو دهنم ول کردمش و گذاشتم تو کاسه یکه داشتم م قاشقمو

. داره گهیاعتقادات د هیکه اون  دمیبحث ازدواج اومد وسط من تازه فهم یوقت یول. سال اول نه 4 ـ

کنم  یم یسع شهیپوشم؟ هم یم یچ يدیلباس هامم که خودت د. داد ینم ریبودنم گ يروسر یدوستاش و کال به ب يها و جلو یتو مهمون یعنی

 یوقت. يد یهات دست م لیاز فام یبه بعض نکهیبا ا یکن یت نمسر يتو روسر نکهیمشکل دارم با ا زیاما بعدش گفت من با همه چ. کنم تیرعا

.خواد یم يدختر چادر هیسرم کنم و با نامحرم دست ندم گفت مامانم  يکردم که روسر بولو ق زیهمه چ

:بهش نگاه کردم و گفتم. قاشق پر کردم و بردم تو دهنم هیتفاوت  یب. کرد یماهان نگاه کردم با تعجب به من نگاه م به

.شده بود نیبدتر از ا یلیکه نه خ یشکل نیام ا افهیق دمیحرف و ازش شن نیدفعه اول ا یمنم وقت ـ

: بهت زده همراه با اخم ماهان گفتم افهیقاشقم و تو هوا تکون دادم و به ق. جلو دمیخودمو کش کمی. غذا گذاشتم تو دهنم گهیقاشق د هی

 يدر واقع اونقدر براش مهم نبود. دوست نداره یکه هست يزیتو رو به خاطر اون چ يدوسش دارکه  یاون یسال بفهم 4بده که بعد  یلیآره خ ـ

 يها برا نیبعدنم از هم. دمیشن یحر فها رو م نیخوب منم تازه همون موقع بود که ا. داره ازت يدوست داره و چه انتظار یبهت بگه چ یکه حت

هم با  گهیسال د هیاحمقم حاضر شدم  هیکه من  ییاز اونجا. میو بهتره همون دوست بمون میورخ یما به هم نم نکهیا. قانع کردن من استفاده کرد

 نه،یکنه و من و همون جور که هستم بب یکه اون فکر م میزیبفهمه من بهتر از اون چ نکهیا اینظرش عوض شه  نکهیا دیبشه به ام ياحساساتم باز

. احمق بودم هیخوب من  ماا
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داشتم تا  ازیهنوز به غذا ن. هنوز حرصم تموم نشده بود. از غذام کردم ینگاه به کاسه خال هیعقب  دمیخودم و کش. دمیکشو سر  يبطر دوباره

.فرو بدم مویو بغض و ناراحت تیحرص و عصبان

.به ماهان که زوم کرده بود روم نگاه کردم دوباره

شد؟ یبعد چ: ماهان

: انداختم باال و گفتم ابرومو

دادم با  حیترج. کنار دمیدوستم نداره خودمو کش دیخواد، اونم اونقدرها که با یشم که اون م ینم يزیوقت اون چ چیکه ه دمید یوقت یچیه ـ

دادم  حیترج. ره یزود م ای ریدونم د یو م ستیو داشته باشم که کنارمه اما مال من ن یحسرت داشت کس شهیهم نکهیتا ا امیهام کنار ب ییتنها

 يروز هیکه باالخره  یاون. خواستم به زور نگهش دارم ینم. اون کنارم بذاره من کنارش بذارم و قبل از موعد آزادش کنم تا رها شه نکهیاز ا لقب

.کرد یو ازم دوا نم يدرد شتریب یرفت وابستگ یم

.دمیو سر کش يبطر دوباره

نگاه  هی. خره دست از فکر کردن برداشت و مشغول غذا خوردن شدماهان باال. که شکمم و پر کنم يزیچ هیمنم دنبال . هنوز تو فکر بود ماهان

.گشنه ام بود. به بشقاب پر اون انداختم

قاشق  هیسمت ماهان و قاشقم و کردم تو غذاش و  دمیو خود مو کش زیخم شدم رو م. زیکاسه امو گذاشتم رو م. و از تو کاسه ام برداشتم قاشقم

. اخماش رفت تو هم. ماهان با فاصله از بشقاب خشک شد یقاشق چنگال يدست ها. از برنج و مخلفاتش برداشتم

: بهم نگاه کرد و گفت یو عصبان برگشت

من؟ يتو غذا يو کرد تیچرا قاشق دهن ه؟؟؟یچه کار نیا ـ

:و آروم گفتم نییقاشق و آروم آوردم پا. نگاهش کردم کمی. قاشق به دهن چند بار پلک زدم. هنوز تو دهنم بود قاشقم

.خوب هنوز گشنمه ـ

: غذا و گفت ينگاه بهم کرد و اشاره کرد به ظرف ها هی

.خودت يغذا هست برو بکش برا ـ

: زدم و قاشقم و دوباره بردم سمت بشقابش و همون جور گفتم يلبخند هی

.خورم یتو م شیدو قاشق پ هیتو هست  يخواد غذا ینم ـ

و  یرفت بدنش و با حرص و عصبان يلرز هیو  زیماهان قاشق چنگالش و پرت کرد رو م هویال با ارمیقاشقم و کردم تو برنجش و اومدم ب تا

: نگهش داشته بود گفت نییکه به زور پا ییصدا

.و بزاره تو غذام شیقاشق تف یکی ادی یمن خوشم نم. خورم یاصال نم. نزن تو غذام  تویاهـــه قاشق دهن ـ

برداشت و از آشپزخونه  زیآبشو با حرص از رو م وانیل. فحش خواهر مادر بهش داده هی یکیکه انگار  اخم کرد و از جاش بلند شد نیهمچ بعدم

. حرکاتش مونده بودم نیمنم قاشق تو هوا مات به ا. و رفت باال رونیرفت ب

.کشه یاز سنش خجالت نم یگندگ نیسرش پسر به ا ریخ اد؟ی یبدم م یدهن یچ یعنیساله رفتار کرد؟  9-10 يچرا مثل دختر بچه ها نیا
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زو جمع کردم و رفتم تو اتاقم و خودمو  یبعدم ظرف ها و م. خودم و تا تهش و خوردم يجلو دمیتفاوت شونه امو انداختم باال و بشقابش و کش یب

.بودم، راحت خوابم برد ریس ریانداختم رو تخت و چون بعد مدت ها س

دونم کجا رفت  یماهان قراضه هم نم. یاز گشنگ رمیم یسر ظهره دارم م. م و رفتم تو خونهانداخت دیکل. و کوفته از دانشگاه برگشتم خسته

.خونه ارهینکرد من و ورداره ب مونیم. ییهوی

.کنم یم زیگوشامو ت کمی. ادی یتو خونه سرو صدا م از

.شنوم یهم م یفرسخ 6چاقو مانند ننه امو از  يصدا ستیکردن گوشم ن زیبه ت ازین...  يآ

.یو دوست ياز اولم گفتن دور. دمشونیذوق کردم بعد چند وقت د. ننه ام بود، آقام بود. رفتم تو اتاق خاله میتقمس

.کردم که نگو یذوق هی. لبخند قشنگ بهم زد هی. بغل کردم ممیرفتم جلو و مام. انگار از مسافرت برگشتم. دمیذوق رفتم بابام و بوس با

.کنه یکه با آقام تنهان مصرف م ییذاره وقتا یم حاشویلبخند مل ره، یبهم چشم غره م شهیکه هم نه

و از  ینیبلند شدم و س. بود ییچا ینیتازه اومده بود تو اتاق دستش س. دست دادم دمیبه عمو حم. و نشستم کنارش رو تخت دمیرو هم بوس خاله

.دستش گرفتم و تعارف کردم

کنه؟ ینم تتونیجون آنا که اذ نیمیس: مامان

.دوستان که مراقبش باشه شیانگار بچه دو ساله اشون و گذاشتن پ. پشت چشم برا مامان نازك کردم هی

اما  مینیب یم لمیو ف میخور یهله هوله م ییدو تا مینیش یهر چند من و خاله فقط م. میبنما ياز خاله پرستار نجایمن خودم اومدم ا یسالمت نا

...خوب

: زد و گفت يلبخند هی خاله

 نجایاگه آنا نبود ما دوتا ا. مشینیب یاصال نم دیمن و حم. گرده یره شب بر م یماهان که صبح زود م. هینعمت هیخونه ما  يآنا برا ه؟یچه حرف نیا ـ

.داشتم یتو خونه نگهش م شهیواسه هم. کاش آنا دختر خودم بود. میکرد یدق م

.ش بوس فرستادمدادم و از دور برا لیو ذوق زده به خاله تحو یشیلبخند ن هی

: زد و گفت حیلبخند مل هیدوباره . بهم نگفت یچیاستثنا ه مامانم

.قابلتون و نداره به خدا ـ

به ندرت  یلیخ. ترسونه کم کم یمامان داره منو م يها حیلبخند مل نیا. خنده یخاله هم خوشش اومده م. گه قابلتو نداره یمن لباسم م يانگار وا

.و بهم تذکر نده نهیآروم بش قهیدق 5 هیمهربون بشه و مامان انقده  ادی یم شیپ

.زدن یداشتن با هم حرف م ییدوتا دیو عمو حم بابا

: رو به مامان کرد و گفت خاله

ن؟یر یم یخوب حاال ک ـ

ره؟ یننه ام کجا م. شد زیگوشام ت. ابروم رفت باال هی

.میافت یراه م نایفردا اپروژه رو هر چه زودتر افتتاح کنن احتماال  دیچون با: مامان
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راه کجا؟ ؟ی؟ کجا ؟ پروژه چ یک جـــــان؟

: وسط و گفتم دمیپر

ن؟یبر نیخوا یمامان کجا م ـ

.کردم ینگاه م یحرکات مام نیگرد به ا يمنم با چشم ها. شیشونیگفت و دستشو گذاشت رو پ ییوا هی هوینگاه متعجب به من کرد و  هی مامان

انجام بشه  عیسر یلیخ دیچون کار با. ماهه  7-6پروژه  هی. پروژه راه انداختن تو شمال هی نایبابات ا. میرفت به تو بگ ونادمیبه کل  يوا: مامان

.رامسر میر یم. اونجا میچند ماهه بر نیمن و بابات قراره ا نمیهم يبرا. سرش باشه يحتما باال دیبا

: گفتم يناباور نیدهن باز در ع با

پس شرکت ؟ ـ

.کنه ینامدار اداره م يرو آقا نجایا: مامان

: جور مبهوت گفتم همون

من ؟ ـ

: زد و گفت حیلبخند مل هیدوباره  مامان

.گهیاز بابت تو راحته د المونیخ یینایا نیمیس شیپ. یینجایتو هم که ا ـ

...و  شییه و تنهادك کردن من و موندن خونه خاله و مراقب از خال. هیچ هیقض دمیفهم یتازه م. مونده بودم مات

من  ییاز بابت تنها الشونیهم خ یاز طرف. منو دك کنن و خودشون برن شمال به اسم کار عشق و حال کنن ییجورا هیبهانه بود که  نایا همه

.عذاب وجدان تنها گذاشتن خاله رو نداشته باشن نکهیراحت باشه هم ا

هر . گفتم چقدر بابا روشن فکر شده. اونم چند ماه نجایا امیقده راحت قبول کرد من بان يدرصد فکر نکردم بابا چه جور هی. من چقده خرم یعنی

.قبول داشته باشن یلیچقدرم بابا و مامان خاله و عمو رو به فام

.هیبابا هم که مثل عسل تو دست مام. کرد شیرگ خواب بابا دستش بود به سه سوت راض. جانه یسر مام ریز نایدونستم همه ا یکه م من

خاندان خبر  نیباشم که از کوچ ا ينفر نیآخر دیسرم دختر خانواده مفخم هستم، اونوقت با ریمن بدبخت خ نیبب...  اهیبخت س يا... خدا  يا

.سر بهتون بزنم هیشمال  امینامردم ب. شه یدار م

هنوز . اوردمیخودم ن يبه رو دنمیامان و بابا بوسهم که م یموقع خداحافظ. نگفتم یچیگوشه نشستم و از اول تا آخر ه هی نهیکرده دست به س بغ

.اخم داشتم

.کنم دلم خنک شه الاقلکن یسرش خال مویشد من دق و دل ینم دایهم پ یچکیه

.خوردم یکم غذا م دیتموم شده بود دوباره با يشب دلدار. زینشستم پشت م. دمیخودم غذا کش يگنجشک برا هیتو آشپز خونه و قد  رفتم

خاله و عمو . که اومد تو آشپزخونه دمیدر خونه اومد و چند لحظه بعدش ماهان و د يکردم که صدا یدمغ به غذام نگاه م افهیق هیبا  داشتم

.نگاه بهم کرد هیو  زیم يشو پالتوشو گذاشت رو فیک. بودن دهیخواب

؟يزنده ا: ماهان
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.و از غذام برداشتم و بهش نگاه کردم چشمم

.یکه گفتم نکنه خشک شده باش يحرکت بود یب نیهمچ. يورخ یآهان پس تکون م: ماهان

.دست هاشو شست نکیو رفت تو س زیو گذاشت رو م دیخودش غذا کش يو گفت و رفت سمت گاز و برا نیا

دست شستنه؟ يجا نکیتو س. داشته باشه ها ییخونه دو تا دستشو نیفکر کنم ا: من

: انداخت و گفتباال  ییابرو هیو  زیبرگشت و نشست پشت م ماهان

.افته یچه خوب کم کم حواست داره به کار م ـ

غذا خورد و  کمیدوباره . نگام کرد کمیغذا خورد و  کمی. زد و مشغول غذا خوردن شد طونیلبخند ش هی. کردم زیبراش ر یهام و حرص چشم

.نگام کرد گهید کمی

دستمو با حرص مشت  یکیاون . خوردم نگاه کرد یزدم اما نم یم خونکیم سرو به من که هنوز داشتم با قاشقم به غذا اوردهیطاقت ن باالخره

.کرده بودم و گذاشته بودم رو پام

خوب بگو چته؟: ماهان

.بلند کردم و با استفهام نگاش کردم سرمو

: چرخوند و گفت یسر و گردن هی ماهان

؟يخور یو غذا هم نم ینشست يبغ کرد يجور نیگم بگو چته که ا یم ـ

: زدم و گفتم خیدوباره به غذام س نییانداختم پا سرمو

ست؟یمهم ن یکس يبودن و نبودنت برا یتا حاال شده که فکر کن ـ

.اونقدر نگام کرد تا مجبور شدم سرمو بلند کنم و نگاش کنم. نگام کرد میو مستق نییسرشو آورد پا ماهان

: دیپرس يجد دیبه خودش د رهیچشمم و خ یوقت

؟یبکن يفکر نیهمچ هیباعث شده  یچ ـ

: نگاش کردم و گفتم ناراحت

باورت . کنم یچند ماه شمال زندگ هیقراره  نایکه بابام ا دمیمن تازه امروز فهم. کنن یامروز اومده بودن که با خاله و عمو خداحافظ. نایمامانم ا ـ

 یمن حت نیقراره بر یکه ک دیپرس یاونم اگه خاله از مامانم نم .دمیبودم که فهم ينفر نیمن آخر... تنها بچه اشون ... دخترشون ... شه؟ من  یم

و از سرشون وا کنن تا  نجایکه من و بفرستن ا دنینقشه کش یکل. گفت یرفته بهم بگن اما دروغ م ادشونیمامانم گفت . شد یروحمم خبر دار نم

 يجور هیشه یمنم هم. نایبهانه ماه عسل و سالگرد ازدواج و ا به ییمسافرت تنها رنیدو مرتبه م یسال. ماه عسلشون نیبا هم برن صدم ییدوتا

.سال عسله مهین بایعسل تقر يرن ماه ها یاما االن دارن م. گفتن یقبل الاقل از قبل بهم م يدفعه ها. چوننیپ یم

تا  10000هزارتا سوراخ و  چارهیکه تو بشقابم بود که رون ب یکردم تو رون مرغ بدبخت یگفتم و چنگالمو فرو م یرو با حرص م نایا نیهمچ

.شده بود شیر شیر

.کرد یتو هم قفل کرده بود و به من نگاه م زیدست هاش و رو م. و بلند کردم و به ماهان نگاه کردم سرم
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: گفت تیهمون جد با

.یتنها باش یکه بتون يبزرگ شد یتو به قدر کاف ـ

: شده گفتم زیر يچشم ها با

که چرا تنهام گذاشتن، دارم  ستین نیبحث من ا. بگو نایو به مامانم ا نیا. کردم یتنها زندگ بیسال تو شهر غر 2چون  دونم یو من م نیالبته ا ـ

.دن که بهم بگن ینم تیذارن و اهم یگم چرا اونقدر بهم احترام نم یم

 شهیهم. یمزاحمشون ییجورا هی شهیدونم تو هم ین مکه م ییتا اونجا. خودشون ییبه تنها ازین. خودشون دارن يبه فضا ازیاونا ن... آنا : ماهان

دارن؟ ازهاین يسر هیکه اونها هم آدمن و  يفکر کرد چیه. يد یو م کشونیشیک

: هام و گرد کردم و دوتا دستامو آوردم باال و گفتم چشم

سالشونه؟ 50 کینزد نایکه مامان ا يفکر کرد چیه... آها  ـ

: تکون داد گفت يسر ماهان

ره؟ یم نیبشه احساساتش از ب ریآدم اگه پ یکن یفکر م. تو. گم یدارم م نیهم يبرا قایدق ـ

: پوزخند گفتم با

.ره یم نیهم احساساتش از ب یآدم تو جوون ـ

.شد يدوباره جد ماهان

پسره شکست خورده که و اون  ينخورد یشکست چیکنم تو ه یهر چند من فکر م. شکست خورده یکه تو زندگ یستین یآنا تو تنها کس: ماهان

همه سال  نیکه بعد ا ینیب یم يخودت دار. تو با عشق و محبت ازدواج کردن ایمثل مادر پدر من  ییبه هر حال، آدم ها یتو رو از دست داد ول

. يو بزرگ شد يمداو ایبدن يخانواده ا نیهمچ هیو خدا رو شاکر که تو  یخوشحال باش دیتو با. تپه یهم م يو دلشون برا کنیچ تو کیهنوزم چ

.همه سال عشقشون عوض نشده نیهم خوبه که هنوزم بعد ا یلیبه نظر من خ. موضوع ناراحت نباش نیوقت به خاطر ا چیپس ه

: شد و گفت طونیش دوباره

با  قهیدو دق يذار ینم. تچه برسه به پدر مادر خود يریگ یتو آمار بابا و مامان منم م. رن کامال حق دارن یذارن و م یتو رو م نکهیدر مورد ا ـ

.که شده تنهاشون بزارم نامیو ا یمهمون يرسه که به هوا یباز من اونقدر شعورم م. هم تنها باشن

.رسما به من گفت سرخرم. شدم يکه چقده کفر يآ. دیو گفت و بلند بلند خند نیا

. زل زل نگاش کردم. و خوشحال برام ابرو باال انداخت طونیخنده اش تموم شد و لبخند به لب ش. کردم و با حرص نگاش کردم زیهام و ر چشم

 حیلبخند مل هی. کرد یماهان هنوز با لبخند نگام م. از دهنم در آوردم . زدم سشیدستمو با قاشق باال آوردم و قاشقم و کردم تو دهنم و قشنگ ل

مثل برق گرفته . در اومد غشیماهان و همش زدم که ج ياکردم تو غذ نیو قاشقم و همچ زیحرکت خم شدم رو م هیلحظه با  هیزدم و تو  هشب

.گرد به من و غذاش نگاه کرد يباال رفته و چشم ها يعقب و با دست ها دیها خودش و کش

:گفت یغیج يصدا با

؟یکن یکار م یچ يدار ـ
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.دم و ابرومو انداختم باال براشکه خوب انجام شد با همون لبخند خوشگله ام برگشتم سر جام و نشستم و خونسرد بهش نگاه کر کارم

: برگشت سمتمو گفت رونیاز آشپزخونه بره ب نکهیقبل از ا. دیبا اخم نگام کرد و بعد با حرص بشقابشو هل داد جلو و از جاش پر کمی

.يبچه ا یلیخ ـ

: داد و گفتدوباره با حرص دندوناشو رو هم فشار . براش در آوردم يمتر هیزبون  هیکردم و  زیهامو براش ر چشم

.کنم آنا خانوم یم یتالف يخر یلیخ ـ

.رونیدندونامو نشونش دادم که اونم روشو برگردوند و از آشپزخونه رفت ب فقط

حال من  یخواست با شوخ یم چارهیتازه ب. هم خسته بود هم گرسنه. گناه داشت یلیخ شییکردم اما خدا یحرصمو خال یکیباالخره سر  شیآخ

.دیذاب وجدان گرفتم شدع. سر جاش ارهیو ب

.در اتاقش يو رفتم باال و رفتم جلو ینیو با مخلفات گذاشتم تو س دمیغذا کش گهیبشقاب د هیو براش  پاشدم

.بعد در اتاق و باز کرد قهیدق هی. پا در زدم با

.کرد ینگام م یسوال .افتاده باشه یبود انگار نه انگار که اتفاق يعاد یلیخ. بلند کردم تا تو چشم هاش نگاه کنم سرمو

: و باال گرفتم و گفتم ینیس

...معذرت ... معذرت  ـ

: و گفت دیدستشو آورد باال و لپم و کش. زد میلبخند عظ هیرفت باال و گوشه لبش کج شد و  ابروش

.یخانم رمیگ یبه دل نم يزیمن از تو چ. معذرت یگ یم يمثل پسر خاله کاله قرمز ـ

گفتنش منگ  یبودم که با خانم دنشیلپ کش جیهنوز گ. کردم یاش نگاه م نهیشد س یک شده به رو به روم که مزد و من خش یحرف م ماهان

.تر شدم

: و از دستم گرفت و گفت ینیمن ساکتم س دیکه د ماهان

.خوردم یم زیچ هیاومدم خودم  یکردم م یلباسامو عوض م ؟يدیچرا زحمت کش ـ

: همون حال گفت و ببره تو اتاق و تو ینیکه س برگشت

...تو  ایب ـ

 ییوقت آنا چیدر اتاقش دور کردم و رفتم تو اتاقم که انگار ه يبا سرعت نور خودم و از جلو نیهمچ. گه یم یچ گهیمن نبودم که بشنوم د اما

.اوردهین ییظرف غذا چیدم اتاق ماهان نبوده و ه

اون بغل . شم یماهان انقده منگ م یاتفاق يکارها نیچرا به خاطر ا دمیفهم ینم. بود بیعج. بود يجور هیحالم . و منگ نشستم رو تخت جیگ

 نیاما ا میهمو دوست دار میبا هم خوب. میدار یبا هم شوخ شهیماها هم. گفتنش یاز االن و خانم نیا. اون بارش دنیاون لپ کش ش،یاون دفعه ا

باشه که  یراتییجزو اون تغ نیا دیشا. کرده دایسال پ 5باشه که ماهان بعد  ییکالم ها هیجزو حرکات و تک نایا دمیدونم شا ینم ف؟یلط تحرکا

.ماهان داشته

.باهاش ور برم کمیو گرفتم دستم که  میخودمو رو تخت انداختم و گوش. موضوع شدم الیخ یو ب دمیکش قینفس عم هی
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 یو احتماال نم رونیاومده رفته ب شیبراش پ يکار هیعمو . ادیخوشگله ب یدک 6امروز قراره ساعت . کار کنم یدونم چ یذوق زده ام که نم انقده

.شهرك نیرفت سر زم یم دیماهانم که با. جون یرسه به دک

.یفرسته اندرون یمن بدبخت و م یبه نوع ادی یدکتره که م. کشته منو شیقراول باز نیماهان با ا نیا. سر خر مال خودمه یجون ب یدک یعنی

 یخونه م نیتو ا یمهربان مثل چ نیوگرنه ا. کنه ها یم يجور نیفقطم برا دکتره ا. دور باشم دیبا هیباشم که از نگاه بق داشته يزیچ یجزام انگار

مرغ راه  بالافته؟ مثل جوجه که دن یماهان راه م نینداره دنبال ا یخودش خونه زندگ ایک نیدونم ا یمن نم. ره یبا ماهان م ادی یبا ماهان م. لوله

.هیزبونم همون جور یب نیافته ا یم

پشت  مینیش یهمه اش م. کرده میهمراه یخاله هم کل. تو چشم باشم یحساب ادی یجون م یکردم که دک سانیف سانیو چ دمیبه خودم رس یکل

.میزن یخوشگله حرف م یسر دک

داشتم . شربت آوردن يبه هوا یحت. رملحظه هم از کنارش جم نخو هیاومد  یدک یکردم که وقت یآشپزخونه بودم و داشتم شربت درست م تو

.ادیجون ب یتا دک ستادمیو زدم و خوشحال ا فونیبا ذوق رفتم و آ. زدم که زنگ زدن یشربت و هم م

.نه ای دیآسانسور رس نمیکه بب رونیامو از در بردم ب کله

.ازش استقبال کردم حیلبخند مل هیمنم با اومد و  یدک. سرمو کردم تو که مثال من اصال منتظر شما نبودم که دمیکه د شویمشک کله

.دییبفرما نیخوش اومد ن؟یدکتر خوب هست يسالم آقا: من

: لبخند زد و گفت هیدکترم . داخل ادیدست اشاره کردم که ب با

حال شما؟. سالم خانم مهندس ـ

حاال . بد بود یلیکه من روز اول کردم خ يکار عیون ضاالبته ا. مونده مدرکم و ادشیچه خوب . کنه ها  یو تاك م کیداره ت يانگار یدک نیا اوا

.شه یحاال ها از ذهنش پاك نم

.وارد شد یدک

.اتاق خاله جان منتظرتون هستن دییبفرما: من

ود و حاال من چشمم به دکتر سام ب. شه یو بسته نم يزیچ هینرم خورده به  یلیدر خ دمیراه افتاد سمت اتاق و من اومدم در و ببندم که د یدک

 دمیتو همون حالت در و کش. بسته شدن در و گرفته يجلو یکه چ نمینبود بب نیاصال هم حواسم به ا. زدم یم دشیاز پشت د یداشتم حساب

.بسته بشه گهین بار محکم تر بردم جلو که با شدت ببندمش که دیعقب و ا

.آخ همانا يصدا دنیجلو هل دادن در همانا شن به

.دستش دماغش و گرفته و صورتش از درد جمع شده هیدره و با  يجلو ایک دمیگشتم دبر ریتعجب و غافلگ با

: گفتم متعجب

د؟یکن یکار م یچ نجایشما ا. دکتر مهربان ـ

: گفتم عیسر بعدم

.ستیماهان خونه ن ـ
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.بفهمه راهشو بکشه بره و مزاحم من و عشقم نشه یعنی که

.نهیکرد منو بب یم یتو همون حالتم سع. باال گرفته بود کمیماغش بود و سرشم دستش هنوز رو د. بهم کرد ینگاه چپک هی ایک

: گفت یتو دماغ ایک

د؟یدماغمو بشکون دیبزن دیحاال اگه ماهان نباشه با. نجامیمن ا نیهم يبرا ستیبله خبر دارم که ماهان خونه ن ـ

مگه  نیمهربان خودمونه؟ بچه مثبت؟ چهره نمونه هفته؟ ا نیهم یکوندماغمو بش یگفت بزن طونیپسره که ش نیحرف زد؟ ا ایبود؟ ک یک جانم؟

ه؟یفهمه چ یهم م یطونیش

: باال آورد و گفت فشیکردم که دستشو به همراه ک یداشتم نگاش م جیجور گ نیهم

که اجازه دخول داشته باشم؟ دیامم ناك اوت کن گهید يجا هی دیبزن دیبا ایتو  امیتونم ب یحاال م ـ

.شد یم دنیکش ازهیخم نیدر ح یجا نداشت باز بشه وگرنه مثل دهن اسب آب نیاز ا شتریب گهیدهن من د نیا ییاخد یعنی

م؟یدار یکرد با من؟ مگه ما با هم شوخ یاالن شوخ نیا

 ومدهیه و خون مون نمطمئن شد سالم یبرداشت و وقت شینیدستشو از رو ب. هل داد و اومد تو  کمیمن هنوز مه و ماتم خودش در و  دیکه د ایک

: ازش، برگشت سمتم و با لبخند گفت

.يایاز شوك در ب یتون یمن سالمم م گهیخوب د ـ

و بامزه شده بود؟ یمیانقده صم یپسره ک نیا. نمیب یم ایک افهیبا ق ییآدم فضا هیکردم دارم  یحس م. از من داشتا یچه انتظارات نیا یعنی

: زور دهنمو جمع کردم و گفتم به

...تو  دییبفرما ـ

: زد و گفت ضیلبخند عر هی

.یقبال مرس دمییفرما ـ

.رفتن باال ابروهام

.نیکه تنها نباش امیمن ب ن،ییشما تنها ادی یخانم م نیمیس وتراپیزیماهان بهم گفت امروز ف. ماهان يجا نجایخوب من اومدم ا: ایک

. اَه خرمگسا. فرسته برا من یم شویوص لیوک ادی یماهان خودش نم نیا یعنی. هم متعجبم جمع شد و اخمام رفت تو افهیق هیثان کیکمتر از  در

.کنه یرم و اونم با تعجب نگام م یدم به مهربان چشم غره م یهمون جور که دارم تو ذهنم به ماهان فحش م دمیبه خودم اومدم د

: گفتم یلیم یخوردم و به زور و از رو ب یتکون هی عیسر

.ارمی یمنم االن براتون شربت م. دییخاله بفرما دکتر رفتن اتاق ـ

: لبخند زد و گفت هیبهم نگاه کرد و  مهربان

.ازتون رمیگ یم امی یم میخواست يزیمن خودم اگه چ دیزحمت نکش ـ

.خودش يو بزاره جاکنه  ریاج ویدونست ک یماهان م. که از ماهان بدتره ایک نیبابا ا يا. يپاتو تو اتاق بذار یکن یرسما غلط م یعنی نیا

آشپزخونه خم شدم رو اپن و آرنجامو گذاشتم  يکردم و رفتم تو آشپزخونه و از تو یحرفشو زد و رفت سمت اتاق خاله و منم با حرص پوف ایک
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.عشقمو نمینظر بب هیمن  رونیب ادی یسام جونم از تو اتاق م یدک یک نمیشدم به در اتاق خاله که بب رهیروش و خ

چونه ام  ریبا ذوق سر پا شدم و دستم و از ز. رونیواسه خودم مگس پروندم که در اتاق خاله باز شد و دکتر سام از توش اومد ب یساعت کی هی

.زد یحرف م لشیدکتر داشت با موبا. برداشتم

.امی یم يزود. باشه گلم باشه. شتمیپ گهیساعت د مین هی. افتم یدارم راه م. کارم تموم شد امی یدارم م زمیآره عز: دکتر

 نیچ مینیبعد ب. و اخم شدن نییبعد اومدن پا. اول ابروهام از تعجب رفتن باال. کرد یم یحرکت هیگفت صورت من  یکه دکتر م يکلمه ا هر

.خورد و دهنم شکل انزجار به خودش گرفت

.نهیبوز. کنه یو تاك م کیو ت رهیگ یآمار منو م نجایا ادی یو داره بعد م یکیکه  نمیشورشو ببرن ا مرده

.کنم یخشک و خال یخداحافظ هی یکه حت رونیرومو برگردوندم و نرفتم ب. از چشمم افتاد بد رقمه اصال

خودمو  یالک یداشتم الک. جلو چشمش نبودم ادیبکنه و منم ز یغلط چیتونست ه یبود نم شهیخوبه حاال ماهان هم. چشم چرون خائن زیه کهیمرت

.ومدهیهم به ما ن یعشق و عاشق ـــــشیچ. کردما یبدبخت م

.دمیمهربان و شن يدادم که صدا یتو دلم به دکتره فحش م داشتم

؟يد یآب م وانیل هیبه من  دیببخش -

.در آشپزخونه بود يجلو. جام بلند شدم از

.بله حتما: من

و رفتم جلو و بهش  ختمیبراش ر وانیل هی درش آوردم و. که درست کرده بودم یچشمم خورد به شربت. و درش و باز کردم خچالیسمت  رفتم

.تعارف کردم

: لبخند زد و گفت هی

.به زحمتتون نبودم یراض ـ

: دیهوا از دهنم پر یب

.درست کرده بودم هینکبت یدک ينبود برا یزحمت ـ

حرف  یو آروم شد ب دیکه خند کمی. نداشت دهیفا گهیو د دیخند یداشت بلند بلند م ایمحکم با دست زدم تو دهنم که خفه شم اما خوب ک هوی

.بره دیو بعدم گفت که با دیخندون شربتش و سر کش يبا چشم ها

.کرد و رفت یو برداشت و از خاله هم خداحافظ لشیوسا رفت

.ده بودو شوخ و شنگ ش طونیمهربون بچه مثبته نبود ، ش ایاون ک گهیامروز د. نرمال نبود زشیچ چیه. بودا یهم بد مجهول ایک نیا ییخدا

.تونه حوصله سر بر نباشه یپسره هم م نیا پس

.کردم یخانم نگاه م نتیتو آشپزخونه نشسته بودم و منتظر به ز زیذوق قاشق به دست پشت م با

تو قابلمه حبوبات و انداخت  نیمنم مثل نخورده ها از اول که ا. نذره یعنیخاله،  یسالمت يبرا ییجورا هی. عالمه هیخانم آش پخته  نتیز امروز

.شبه و آشه حاضره 8تا االن که ساعت  ستادمیقابلمه ا نیسر ا يآبگوشته باال گیمثل گربه که دم د
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وقت سر شب تو خونه  چیماهان ه نیا یعنی. خودشو رسوند خونه که من چشم هام در اومد نیهمچ میآش دار دیماهان شکمو هم تا فهم نیا

.زود اومده خونه شه ها، اما امشب به عشقه آشه ینم داشیپ

با لذت اومدم قاشق و بزارم تو کاسه آش . هم زده بودم میلبخند عظ هیزد و  یچشم هام برق م. و گذاشت جلوم دیکاسه آش کش هیخانم  نتیز

.از پشت سرم اومد و کاسه ام رفت تو هوا یدست هیکه 

اونقدر . کردم یبه کاسه ام که االن شده بود کاسه پرنده نگاه منگران و درشت شده  يبا چشم ها دنیکه بچه اش و ازش دزد یینایمثل ا منم

.کردم که نگو یاخم هی. ماهان بزغاله ان نیدست ها که کاسه امو بلند کردن تنه هم دارن و مال ا نیا دمینگاش کردم که د

: حرص گفتم با

.نمیبده بب ؟يآش من و کجا برد ـ

: قاشق برداشت و گفت هیخوشحال شونه اشو باال انداخت و رفت  ماهان

.االن آش منه نیخودت ا يبرا ریبگ گهید یکی ـ

:گفتم یغیج يو با صدا دمیاز جام پر یعصبان

.زهیبر گهیکاسه د هیخانم برات  نتیخوام بگو ز یمن آش خودمو م. نمیآش تواه؟ بده بب ـ

و گوش تا گوش باز کرد و تا من بهش  ششینکرد و ن يمردماهانم نا. رمیکردم رفتم طرفش که کاسه رو ازش بگ یم غیج غیجور که ج همون

.منم رفتم اون سمت. کاسه رو برد سمت راست دمیرس

.رو برد سمت چپ منم رفتم اون سمت کاسه

 یم جا نیاالن هم نیتونستم هم یبه ماهان و کاسه نگاه کردم که اگه م یحرص هیبا . سرش يکاسه رو برد باال رمشیدستمو دراز کردم که بگ تا

 يازم بلند تر بود بعد االن با اون دستاش که مثل دستا یو خورده سانت 20 هیهم  يشعور در حالت عاد یب. کردم یم رشیزدم خورد و خاکش

.دیخند یمنو برده بود رسونده بود به سقف و بهم م زیدراز بودن کاسه آش عز هشاپانز

شه  ینم يجور نینه ا. دمیزور زدم نرس یهر چ. دیتا به کاسه برسه اما نرس دمیتامو کشتونستم تنه و دس یکه م ییتا جا. پنجه پام بلند شدم رو

.آوردم ینرده بون با خودم م هی دیبا

 یکمتر م دمیپر یم شتریب یپرش ها برسه به کاسه، اما من هرچ نیاز ا یکیشد باال گرفتم تا بلکم تو  یکه م ییباال و دست هامم تا جا دمیپر

.دمیرس

.شد هم رو اعصاب بود یبه قهقه م لیباز ماهان که حاال داشت تبد شین نیا

.خنده اش نره رو مخ يصدا یحرص يجور نیا گهیکردم که د یحنجره اشو پاره م دیرس یزورم م کاش

.تو دهنش بود بایبودم که تقر ستادهیماهان ا نهیبه س نهیس نیهمچ. دمیدست کش دنیپر از

.خندون و شادش نگاه کردم يباال بردم و به چشم ها سرمو

....با بغض از دست دادن آش  ،یعصبان ناراحت،

 ینم یک چیو ه یچیزورم به ه. رمیکاسه آش و که مال خودم بود و پس بگ هیرسه که  ینم نیبه ا یزورم حت نکهیدونم چرا دلم گرفت از ا ینم
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...یچکیو به ه...  ینه به ماهان نه به حامد، نه به زندگ. دیرس

... قیصاف و دق... دم تو نگاهش ز زل

از قهقه  يخبر گهید. دیخند ینم گهید. شاد نبود گهید. دهنش بسته شد. خوند که خنده از لب هاش رفت یچ ای دید یدونم تو نگاهم چ ینم

...مستانه اش نبود 

: زدم بهش و گفتم زل

...خورم  یمن نم... مال تو ... باشه  ـ

.ستیکاسه آش ن هی يفقط برا گهیدونستم که د یبغض از کجا اومد، اما م نیدونم ا ینم. بغض گفتم با

 هیدنبال . رفتم رو مبل نشستم و کنترل ماهواره رو گرفتم و کاناالشو عوض کردم. رونیو از آشپزخونه رفتم ب زیقاشقم و گذاشتم رو م برگشتم،

.گشتم یبرنامه خوب م

.قاشقم کنارش هی. زیکاسه آشمم گذاشت جلوم رو م. کنارم رو مبلاومد و نشست . رونیاز آشپزخونه اومد ب ماهان

.نگاه کردم ونیزیتوجه به تلو ینگاه به کاسه انداختم و ب هی

: که صدام کرد دمیآروم ماهان و شن يصدا

...آنا  ـ

...هوم : من

. من يتو غذا یکن یو م تیقاشق دهن شهیهم خوب تو هم. کنم یخواستم باهات شوخ یفقط م. یش یدونستم ناراحت م ینم.  دیببخش: ماهان

.ياگه ناراحت شد دیببخش

: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

.خورم یآش نم یول. باشه ـ

.عقب دمیخودمو کش کمیلحظه شوکه شدم و  هی. صورتم يخم شد و صورتش و آورد جلو. بهم دیچسب بایجلو و تقر دیخودشو کش ماهان

: زده از کارش گفتم بهت

؟؟ هیچ ـ

: کرد و گفت زیچشم هاش و ر ماهان

؟ياالن قهر ـ

؟یپرسه تو قاتل یکردم و ماهان داره م يزیچ یقتل هیکه فکر کردم  دیو پرس نیا نیهمچ

:گفتم دهیکش

نـــــــه ـ

: نگاهم کرد و بعد سرشو تکون داد و گفت رهیخ کمی

.پس آشت و بخور. آهان  ـ
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: گفتم عیسر. و گفت و از جاش بلند شد نیا

؟يخور یکجا؟ خودت نم ـ

: گفت برگشت

.برم یرو م ایاول آش ک یخورم ول یم ـ

. دمیحرف ماهان از جام پر نیکردم از کدوم قسمت شروع کنم به خوردن که با ا یداشتم فکر م. و قاشق و گرفته بودم زیشده بودم رو م خم

: بهت گفت یگرد شده با کم يبا چشم ها. قدم رفت عقب هیخورد و  یتکون هی. پرش و نداشت نیانتظار ا. کرد یهنوز داشت نگام م ماهان

گذاشتن؟ رتیسوزن ز ؟يپر یم هویچته  ـ

: باز کردم و گفتم شموین

خونه مهربان؟ يبر يخوا یم ـ

.آره خوب: ماهان

: رفتم جلو و دست هام و حلقه کردم تو هم و گفتم کمی

ام؟یمنم ب ـ

: و مشکوك گفت ابروشو برد باال هی ماهان

بعد اون وقت چرا؟ ا؟یخونه ک ـ

: بازم گفتم شیکردم و همراه ن زیچشم هام و ر. کردم یم يدست راستم با انگشت اشاره دست چپم باز با

.یاز فضول رمیم یدارم م. نمیخوام خونه اشون و بب یاما م اینخند ـ

: و گفت خنده ریزد ز یپق هوینگام کرد و  رهیخ رهیمبهوت خ کمی ماهان

...فضول  یش یوقت عوض نم چیتو ه ـ

: دلخور گفتم. جمع کردم براش و زبون در آوردم صورتمو

.خوبه گفتم نخند ــــــشیچ ـ

:نگاه قشنگ بهم گفت هیلبخند و  هیاشو تموم کرد و با  خنده

.تو هم حاضر شو رمیگ یتا من آش و م ایباشه ب ـ

 یب. مانتومم نبستم يدکمه ها. نییشال تنم کردم و اومدم پا هیمانتو و  هیرفتم  يباال و تند دمیبا ذوق پرمنم . و گفت و رفت سمت آشپزخونه نیا

.گهیطبقه باال بود د نیهم یخ

.رونیب میو رفت دمیرفتم کفش پوش عیسر. ستادهیدر ا يکاسه گنده آش جلو هیبه دست با  ینیماهان س دمیو د نییپا اومدم

توجه به آسانسور از جلوش رد  یماهان ب دمیسوار شدنش در برم که د ریاز ز يبار چه جور نیکردم که ا یاشتم فکر مد. سمت آسانسور میرفت

.شد و رفت

: داد نگاه کردم و گفتم یبا دهن باز به ماهان که کماکان راهشو ادامه م متعجب
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پس آسانسور؟ ـ

: تو همون حالت گفت. برنگشت "اصال

.باال ادیآسانسور ب میصبر کن میبخوا نکهیتا ا. میرس یزودتر م میر یطبقه است از پله ها م هی .دختر یچقده تو تنبل ـ

.دمیچاخان سر هم کنم دنبالش دو ستمیمجبور ن نکهیباال انداختم و خوشحال از ا يشونه ا هی. نگاهش کردم جیگ

. نداره که نایبا طبقه ماهان ا یکه فرق رونشیب نیکردم خوب ا یر ممن داشتم فک. و زنگ و زد ستادیدر خونه ا يباال و جلو میطبقه رو رفت هی

.چرخوندم که در باز شد یسرمو م يجور نیهم

ن؟یجان خوب هست ایک کمیسالم عل: ماهان

لباسا  نیبا ا. اما خوب لباس تو خونه اشم خوب بودا. راحت تنش بود  یشلوار مشک هیو  دیکوتاه سف نیتاپ آست هی. نگاه کردم ایو به ک برگشتم

.بود پیهم خوشت

: زد و گفت يلبخند هی ایک

.میاالن از هم جدا شد نیتو؟ هم يکار دار یباز چ ـ

.نهیتونست منو بب ینم ایک نمیهم يبود برا ستادهیدر ا يتو خونه ماهانم درست جلو ایپشت در بودم ک من

.رنیگ یداغ دل مظلومو خوب م ینکن تیه منو اذک یتا تو باش. دلم خنک شد ماهان خان حقته. از حرفش باز شد شمین

: کرد و گفت یاخم هی ماهان

از دهن  ارمیتا داغه برات ب يگفتم آش رشته دوست دار. آش آوردم شکمش و پر کنه یک يمن احمق برا نیبب ؟یکش یخب بابا خجالت نم ـ

.تو يندار اقتیل الیخ یاصال ب. فتهین

: کرد و گفت يخنده ا هی ایک

.تو تنهام ایب زمیخوره ناراحت نشو عز یخوب عشقم چرا بهت بر م هلیخ ـ

...دختراست نگو پسرا هم بله يفقط برا ایلوس باز نیکردم ا یترکونن؟ تا حاال فکر م یاالن دارن الو م نایا جان؟

: صداشو نازك کرد و گفت ماهان

؟یاغفالم کن يخوا یم يآورد ریگ یخونه خال. امی یگمشو نم ـ

: صداش و نرم کرد و گفت نمهربا

.خورم یم یآش هیبا هم  ییتو حاال دو تا ایب هیاغفال چ زمینه عز ـ

.چشم هاش و مل مل داد و لبش و گاز گرفت و براش عشوه اومد. دیمثال خجالت کش ماهان

ون پشت در تنمو کج کردم سمت راست و از هم نیهم يبرا. نداره تیخوب+ 18ره تو فاز  یصحبت ها م ستمیبا نجایا گهید کمیمن  ایخدا میدید

.در  يو شکم ماهان رد کردم بردم جلو نهیکله امو از کنار س

.قدم رفت عقب هیکله من وسط در چشم هاش گرد شد و  دنیبا د مهربان

: لبخند دنون نما به خاطر ترسوندنش زدم و گفتم هی
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.رونیب نیتا ؟ من خسته شدم اشما دو  دیتو بعد تعارف کن میایشه ب یم ؟؟یسالم دکتر خوب ـ

: نگاه مبهوت به من کرد و با خجالت گفت هی مهربان

.دیدونستم شما هم هست ینم دییبفرما. کنم یخواهش م. یمرس. سالم  ـ

.چشم غره توپ بهش رفت هیچرخوند سمت ماهان و  نگاهشو

چرخوندم و کل  یکنجکاو کله امو م. بهشون توجه نکردم. بودن ریهم درگماهان و مهربانم که کال با . رفتم تو. با اجازه گفتم  هیواسه خودم  من

.زدم یم دیخونه رو د

هم خونه اشون  نجایا. گنده هم رو به روت بود ییرایحال و پذ هی. آشپزخونه اپن سمت چپ بود، بزرگ و قشنگ هی يشد یدر که وارد م از

.راهرو جدا شده بودن هیچون با  نمشونیونستم ببت ینم. سمت راست بود نییپا ياتاق خواب ها. دوبلکس بود

با پرده  مینور مال. قهیعت لیگلدونا و وسا ،یسلطنت يمب لها. داشت یمیفرم قد دمانشیچ نجایمد روز بود، ا نایو خونه ماهان ا نییچقدر پا هر

من چقده از . گنده اشون ونیزیتلو يبودن جلوبا پشت گرد هم گذاشته  یدست مبل راحت هی. نشون بده یمیکه خونه رو فرم قد يقهوه ا يها

.اومد یها خوشم م خونه نیا

.دیو جد میشد به قد یفازم عوض م ونیدر م یکی یعنی

 نمیرفتم جلو برگشتم بب یهمون جور که آروم آروم م. خواست همه خونه رو بگردم یانقده دلم م. نظر گرفتم ریهمون فاصله کل خونه رو ز از

.زنن یحرف م ییدارن دو تا ستیرفتن تو آشپزخونه و اصال حواسشونم به من ن دمیکه دکجان  نایماهان ا

دوتا بود و  نیهمون جور چشمم به ا. یمنم برم واسه خودم فضول ستیحواسشون به من ن نایجونم حاال که ا يا. دمیخند ثیو باز کردم و خب شمین

پام تا شکممو گرفت و من حس کردم که  ياومد جلو يزیچ هی یعنی. وم گرفته شدجل هویقدم هامو تند کردم که برم کل خونه رو بگردم که 

.رم یم یحرکت چرخش کیدارم 

ملق زدم و تلپ با کمر  گهیدور د هینرم و  زیچ هیو پاهام رفت هوا محکم خورد به  نییسرم رفت پا. از شکم خم شدم. از دست دادم تعادلمو

انقدر کمرم درد گرفته بود که . نیبه زم دیور و پاهامم باالخره رس هیشوت شد  زهیو م زیورد به مو از اون ور پاهام محکم خ نیخوردم زم

.دیپر رونیآخ بلند از دهنم ب هی اهناخداگ

.صدام یپ ادیحواسشون ب ایآخم باعث شده بود که ماهان و ک ياز درد، اما صدا هیگر ریداشتم بزنم ز دوست

.دمینش یجور دراز کش صداشون و م همون

آخ بود؟ يصدا: ایک

؟ ییآنا کجا.. آنا ... آره: ماهان

همون جور که طاق باز افتاده بودم و به باال نگاه . اومد که پاشم یخواستم بلند شم اما نفسم باال نم یم. انی یکه به سمتم م دمیپاشون و شن يصدا

.کردن یبه من نگاه م شویل خم شده بودن رو پشتاز اون ور مب ایماهان و ک. سرم يدو تا کله اومده باال دمیکردم د یم

؟يدیشد؟ چرا اون وسط دراز کش یچ ؟یخوب: ماهان

شد آخه؟ یم یچ يدیآفر یم عیکم منو ضا ایخدا
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شدم به سقف و لوستر  رهیپامم انداختم روش و خ یکیدر همون حالت دراز کش زانومو خم کردم آوردم باال و اون  کیش یلیخ. ارمیکم ن اومدم

.چلچراغ خوشگل بود هی. سرم ياالب

: دست اشاره کردم به لوستر و گفتم با

 یقشنگ م یلیخ چهیپ یشکالش م یالماس نینورشم که تو ا نیا. و قشنگه کیچقدر ش. منظره اش بهتر بود نجایاز ا. نمیخواستم لوستر و بب یم ـ

.شه

.اوردمیخودم ن ياما به رو دمیشن یرو م ایک زیخنده ر يصدا

: دستشو دراز کرد و با اخم گفت. مبل و دور زد و اومد کنارم انماه

.حاال بلند شو يدید یبسه هر چ ـ

.شکستم ینمونده بود برام، داشتم م یخودم که جون. اون بلند شدم يرویو گرفتم و با ن دستش

البته اخمش . اخموش يگاهم رفت تو چشم هان. جفت ماهان ستادمیصاف شدم و ا يباال منم همون جور دمیماهان و گرفتم و ماهان کش دست

.نگران بود شترینگاهش ب. ابروهاش بود يبرا

: گفت میدیکه فقط من و خودش شن يجور آروم

.دختر یکش یتو آخرش منو م. ادیسرت ب ییبال هیخوردنات  نیزم نیترسم آخر با ا یم ـ

.دعوام نکرده بود يجور نیخوردنام ا نیزم يمامانم تا حاال برا. هست ماهان میچه شاک. هام گرد شد چشم

.دلسوزانه دعوام کرده بود ییجورا هی ماهان

 یدست و پا جلفت یختیر نیشه که ا یم یسال کیمگه دست منه؟ االن . بخورم نیزم يجور نیکنن من دوست دارم ا یفکر م نایدونم چرا ا ینم

.ره یمدر  رمیپام از ز هوی. ستیپام دست خودم ن اریانگار اخت. شدم

.بشم ریخورد خاکش يجور نیخوام ا یکه نم من

: گفت ایتو همون حالت رو به ک. و دنبال خودش برد دیکردم که دستمو کش یهمون جور مبهوت نگاش م داشتم

.فعال. گهید میما بر. میکن یجان بعدا صحبت م ایخوب ک ـ

.هم نکردم از آنا خانم ییرایپذ. حاال نیخوب بود: ایک

.خواد ینم ییرایپذ مینیخونه اتون و بب میاومد قهیما دو دق حاال خوبه

.اریکاسه رو هم خودت ب. بعد يباشه برا: ماهان

.من بره باال از تعجب يبراش پشت چشم نازك کرد که باعث شد ابروها مهربان

ماهان منو . هنوز دستم تو دست ماهان بود. نرویگفتم و پشت سر ماهان از خونه اومدم ب عیخدانگهدار سر هیکردن و منم  یدو تا خداحافظ نیا

باالخره  میوارد خونه که شد. انداخت و رفت تو دیکل. همون جور آروم رفت سمت خونه. نییبا خودش سمت پله ها برد و آروم آروم رفت پا

.کرد لدستمو و

کنه خوب؟ یم نیچرا همچ نیآوردم ا یاز کاراش در نم سر
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: تر گفت طونیو لحن ش طونینگاه ش هیبهم نگاه کرد و با . دینفس راحت کش هیپشت در و  داد به هیدر و بست و تک ماهان

.نیبخور زم يخوا یهر چقدر م. یتو خونه ما مصون. يبخور نیخواد زم یهر چقدر دلت م یتون یاالن م. میدیبه منطقه امن رس ـــــــشیآخ ـ

.رومو برگردوندم و رفتم که آشم و بخورم. دارم یکر کرده من باهاش شوخلوس ف. چشم غره بهش رفتم و زبونم و براش در آوردم هی

 دایو همه جاشون پ فتهیکنن اگه شلوارشون از پاشون ب یداره که فکر م یورشون م یپسرا چه حس نیدونم ا ینم. کردم و روم و برگردوندم اخم

.هیقشنگ زیچ یلیخ Tباشه

 یشه منظره چندششو م یهر بار که خم م. اوله زیشعورم درست م یپسره ب نیا. خم بشن زاشونیمدام رو م دیبا نایو ا هیکالسمم عمل یبدبخت

.خواد برم بزنمش بگم شلوارتو بکش باال یدلم م يآ. من يرو يذاره جلو

.اَه اَه حالم بد شد. شه که بتونه تونبونشو بکشه باال یمرد م یمرد وقت. خود نگفتن یها ب یمیقد

.طاقت ندارم گهیتموم شد د گهینه د. شه یخم م شتریب يریکبیاالغ ا نیا ارمی یودم نمخ يمن به رو یچ هر

: کوبوندم به بغل کفشش و گفتم یکی طیبا اخم غل دمیکه رس یپسره اردستان نیا زیبه م. قدم رو رفتم زهایم نیجام بلند شدم و ب از

.جمع کن برو ته کالس لتویوسا یاردستان ـ

.برداشت و رفت ته کالس نشست لشویوسا عیبد اخمم، سر یلینه خ دیمبهوت به من کرد و بعد که دنگاه  هیاولش  پسره

: گفتن یکه م دمیشن یدو تا از دخترا رو م یکی يصدا

.قواره یحالمون بهم خورد زشت ب. کرد استاد يچه خوب کار شیآخ ـ

شلوارشون در حال  یدخترا چندش آوره، پس با چه هدف يانقده برا دنیلباس پوش يجور نیدونن ا یپسرا م یفهمم وقت یمن هنوزم نم خوب

کنن که جلب توجه کنن؟ یکارها رو م نیهمه ا نکهیافتادن از پاشونه؟ مگه نه ا

.به من چه اصال. اوردمیجقله مقله ها در ن نیدونم واال من که سر از کار ا ینم

پسره تو کل  نیا. بوده نیفرز انیمنظورم از کالس همون شا شتریب. م به کالسشد رهیچونه امو خ ریو دستمو زدم ز زمینشستم پشت م رفتم

. ره طرفش یچشمت م ينخوا يرسه که بخوا یم نایبه خودش و موهاش و ا نیهمچ. اش بهتره افهیکالس از همه ق

: دمیازش پرس اوردمیآخر طاقت نبار  هی. دور گردنش نباشه چیدخترونه ها به صورت پ نیشال از ا هیدانشگاه و  ادیکه ب ستین يروز

؟ياری یرنگارنگ و خوشگل و از کجا م يهمه شاال نیتو ا نیفرز ـ

: هم صادقانه گفت پسره

.رم یکش م یکیرم سر کمدش و از تو شاالش  یاستاد هر روز صبح دور از چشم خواهرم م ـ

.ایاز خود یکرده حت يدمد و فشن و عالقه به متفاوت بودن، ملت و وادار به دز نیا نینیبب یعنی

هم پشت  يمحو هیسا هیکنه و  یدست م هیپوستش و صاف و . کنه یرو صورتش داره که آدم حض م يمحو شیآرا نیهمچ انیشا نیا بعدم

 نیاش ا هیکه به خاطر سا یفهم یو نگاه نکنه نم نییپا ایکنه و تا چشم هاشو نبنده  یقشنگ م یلیکشه که حالت چشم هاشو خ یچشماش م

.هیفرم

.از دخترا سر ترن نایو ا شیپسرا تو آرا دنیجد گهید. رمیبگ ادیکنم ازش  نیزنه که برم تمر یم هیسا يچه جور نمیوقته زومشم بب چند
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: گفت دمیبار که ازش پرس اون

.کنم یخواهرم استفاده م شیاز لوازم آرا ـ

.برا خودت نمونده که یچیبچه همه رو استفاده کرد ه نیاز جلو دست ا و لیوسا نیخواهر بدبختش بگم جمع کن ا نیخواست برم به ا یم دلم

دانشجو باهام کالس دارن و  یکل. دارم تو دانشگاه یخودم ابهت يبرا گهیاالن د. بچه ها رو مرخص کردم دیخسته نباش هیبعد دو ساعت با  بالخره

.شناسنم یها م یلیخ

 یهم م یه. کردن یبودن به من نگاه م سادهیشدن وا یکالسمون رد م يا پسر دانشجو از جلوچند ت هیبار  هی. هوام و دارن یکل دانشجوهامم

...خوش به حالشون و  یگفتن چه استاد جوون

زد و در کالس و  ایتشر به اون دم در هیکه بلند شد  شونیکی. شده بودن یرتیکالسم غ يدو تا از پسرا یکی. کشتن یکرم م ییجورا هی خالصه

.اوردمیخودم ن يخنده ام گرفته بود اما به رو انقده. بست

.ماهان اومده تو کالس دمیکردم که د یجمع م لمویوسا داشتم

سالم کالست تموم شد؟: ماهان

.بود شیآخر نیآره ا ؟یسالم خوب: من

: و گفت دیبه موهاش کش یدست هی ماهان

فروشگاه و  يجا. ینیبب کیخوام از نزد یم. نظرتو الزم دارم يزیچ هی يبرا يایخوام تو هم ب یم. نمونیبرم سر اون زم دیآنا من با نیبب. خوبه ـ

.بهتره میپارك و کجا بزار

:باال انداختم و گفت يشونه ا. نمیبب کیو از نزد نیزم گهیبار د هیاومد  یبدمم نم. کار بودم ینداشت ب یمن که فرق برا

.کارم یمن ب ستین یباشه مشکل ـ

. نگیسمت پارک میو رفت رونیب میبا ماهان از کالس اومدجام بلند شدم و  از

ن؟یماهان کارها رو شروع کرد یراست: من

چند  هی. میریکارگرا در نظر بگ يو برا ییچند جا هی میمدته مجبور شد یچون کار طوالن. میفعلنه کارگراش و گرفت. نه به اون صورت: ماهان

. باشن نامیباشن اونجا و مواظب مصالح و ا داریبه عنوان سرا ییجورا هیکه  میتاقک درست کردکه زن و بچه داشتن براشون اتاقک ا شونمییتا

.میهست یفعال تو مرحله کندن پ.  ینیب یم يایحاال ب. با هم باشن ییکه چند تا میبزرگ درست کرد يهم که مجردن براشون اتاقک ها ییاونا

.کردم میو ترس انیزدن شا هیآهنگ گوش دادم و تو ذهنم فرم سا ریکل مس .میو حرکت کرد میشد نشیسوار ماش. تکون دادم سرمو

و آدم  لهیوس ینبود کل دمیکه قبال د یو برهوت ریبا نیاون زم نجایا گهید. نگاه به دو رو برم انداختم هی. میشد ادهیپ نیاز ماش. میدیرس باالخره

.دور و اطراف بودن

عصر شده بود، کارگرا  بایچون تقر. بود نیمصالح تو زم یحمل و کل ونیو کام نیچند تا ماش. ده بودنکر يو حصار بند یبه اون گنده گ نیزم کل

.در حال قدم زدن و استراحت و خوش و بش بودن شتریکردن و ب یکار نم

: اومد جلو و گفت  دیدو دیکاره بود تا ماهان و د یدونم چ یاز کارگرا که نم یکی
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.دیمهندس خوش اومد يسالم آقا ـ

کنن؟ یکه بهش به چشم مهمون نگاه م نجایا ادی یپسره چند وقت به چند وقت م نیا نمیاومده؟ مگه مهمونه ماهان؟ بب خوش

خانم و پسر کوچولت خوبن؟ ؟يچه طور دریسالم ح: ماهان

.و رفتم دمیراهم و کش. دوتا گوش کنم نیو به خوش و بش ا ستمینداشتم با حوصله

 يکرده بودم، دونه به دونه ساختموناش جلو یکه تو ذهنم طراح یفضا کل شهرک نیا دنیکردم و باز با د یجا نگاه مبا دقت به همه  داشتم

برگردم سمت  یبتونم حت نکهیقبل از ا. کنم یفکر م یپارك و فروشگاه چ يبرگشتم که به ماهان بگم که در مورد جا. رفت یچشمم رژه م

: تکه تند و هول گف دمینماهان صداش و ش

...آنا مواظب ـ

.شدم نیخوردم و با مخ دراز کش، پهن زم زینرم و ل زیچ هیاش تموم نشده بود که پام رفت تو  جمله

با . من و منورم کرد يگل کجا بود که اومد جلو نیدونم حاال ا ینم. رفتم تو گل کلیخوش شانسم با صورت و تمام ه یلیخ یلیچون من خ و

دهنمم باز نکردم که  یحت. کردم یشده بود چشم هام و باز نم یاما چون صورتم گل. بلند شدم نیزم ياز رو دیکه بازوم و کش یدست هیکمک 

ماهان  دمیآروم و با ترس چشم هام و باز کردم و د. ره یم نیشد به صورتم و و حس کردم گل ها داره از ب دهیکش ینرم زیه چی. بکشم غیج

نفس  یدهنم و که پاك کرد تازه تونستم درست و حساب. کنه یدستمال صورتم و پاك م هیوم داره با با دقت و آر یلیو خ ستادهیروبه روم ا

.چکه یم سیهنوز خاك خ وهامکردم از م یحس م. بکشم

: بهم کرد و گفت ینگاه ماهان

...اما خوب. تو گل یفتیپات باش که ن يخواستم بهت بگم که مواظب جلو ـ

: گفتم ناراحت

.کلمیبه کل هگند زده شد  ـ

: اومد کنار ماهان و گفت دریح

.کنن زیاتاق ما صورتشون و تم دیاریآقا خانم مهندس و ب ـ

.هنوز ماهان بازوم و گرفته بود. باشه گفت و بهم اشاره کرد و منم دنبالشون راه افتادم هی ماهان

خودش زودتر رفت . دییگفت و تعارف کرد که بفرما اهللای هی و در زد و شونیکیرفت سمت . مشونیدید يسمت اون اتاقک ها که اول کار میرفت

.فکر کنم رفت خانم بچه ها رو مطلع کنه. و دوباره تعارف کرد که برم تو رونیبعد اومد ب هیچند ثان هیتو و 

: و گفت ستادیهمون دم در ا ماهان

.ستمیا یجا م نیتو برو من هم ـ

خوب حق داشت زن و بچه ملت و . گفت نه یتو، اما ماهان م ادیکرد ب یهم تعارف م یه. اهانم شیپ رونیموند ب درمیح. تکون دادم يسر هی

.یمعذب کنه که چ

 هیدامن بلند طرح دار که  هیو  یبلند مشک نیبلوز آست هیبه سرش بود با  يکه روسر یخانم جوون هیرفتم تو تا پام و گذاشتم تو اتاقک  دیترد با
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.ود اومد جلو و سالم کردساله هم بغلش ب 3-2پسر بچه 

دست و  ییتو ظرفشو دیتون یسمت، م نیاز ا دییبفرما دییبفرما. سرتون اومده ییچه بال دینیببب يوا. نیخوش اومد. سالم خانم مهندس: دختر

.دیصورتتون و بشور

.کرد مییراهنما نکیسمت س به

.دمیاصال چاله رو ند. مزاحمتونم شدم  دیببخش: من

بمونه  رونیب دیخوب شد ماهان شعورش رس. حرکت مقنعه امو در آوردم هیاول دستم و شستم و بعدم با . و باز کردم ریو ش نکیس يجلو رفتم

.نگه داره رونیب درمیو ح

: اومد و گفت. دستش بود لونینا هی. بچه رو گذاشته بود گوشه اتاق. اومد کنارم دختر

.خانم لونینا نیتو ا دیو بزار فاتونیلباس کث ـ

: لبخند زدم هی. تو دستش نگاه کردم لونینا به

...خانم  یمرس ـ

.هستم حهیمل: دختر

.جون دستت درد نکنه حهیمل یمرس: من

: اشاره بهم کرد و گفت هی لونیازم گرفتش و خودش گذاشتش تو نا حهیکه مل لونیمقنعه امو بزارم تو نا اومدم

.فهیسر تا پاش کث ن،یاریپالتوتونم در ب ـ

.شده بود یگفت همه جلوش گل یراست م. هم در آوردم وموپالت

نگاه به  هی. اومده بود تو صورتم سیموهام خ. کردم زیشده بود تم یموهامم که گل يجلو. کردم زیشلوارمم تم نییپا. و صورتم و شستم دست

که دندونام از سرما به هم  دمیپوش نویا نیهم سرد بود واسه یلیآخه امروز صبح خ. بودم دهیباسن پوش ریتا ز یمشک وریپل هی. خودم کردم

.نخوره

شه که  ینم ؟یکنه، اما مقنعه ام چ یگه حادثه خبر نم یمامان راست م. دمیپالتوم پوش ریز یلباس درست و حساب هیرو شکر که باالخره من  خدا

.رونیحجاب برم ب یجور ب نیهم

: گرفت طرفم و گفت. و تاشده بود زیطرح دار تم يوسرر هیتو دستش . اومد کنارم حهیفکر بودم که مل نیهم تو

.دیمطمئن باش زهیتم. دیو سرتون کن نیخانم ا ـ

: گفتم حهیبا لبخند رو به مل. کردم ينگاه به روسر هی

.سرم کنم یمونده بودم االن چ حهیمل یماه یلیخ ـ

شال سرم  شهیهم. سرم کرده بودم يبار روسر 10کمتر از  میو زندگت دیمن شا. بود يروسر هی نیاما خوب ا نایحساس نبودم رو لباس و ا ادیز

.کردم یم

لحظه  هی. گلوم ریسفت گره زدم ز نشمییو گرفتم و انداختم رو سرم و پا يروسر. کرد یخفه ام م ییجورا هی يتر بودم با شال، روسر راحت
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.ناچارا دوباره سفت گره اش زدم. ته از سرماف یداره م هیروسر دمیگره اشو شل کردم که د. شم یحس کردم دارم خفه م

.با هم بره ییخودم و ماهان دوتا يو آبرو فتهیاز سرم ب يهمه کارگر روسر نیا نیب نجایکه ا نهیباشه بهتر از ا سفت

: و ازش تشکر کردم و گفتم دمیو پسرشو بوس حهیسمت مل رفتم

.ارمی یو پس م تیجون حتما روسر حهیمل ـ

: زد و گفت يلبخند هی حهیمل

.چه قابلتون و داره يروسر هیخانم مهندس  ـ

.زد یبود و با تلفن حرف م ستادهیاتاقک ا يماهان جلو. رونیو در اتاقکشون و باز کردم و اومدم ب دمیخند دوباره

.گفت حهیه ملب ییزایچ هیپسرش و بغل کرد و  درمیح. ماهان شیازش تشکر کردم و رفتم پ. اومد سمتمون دیماها رو که د دریح

انگار منو . ور بره شیبه اتاقک کرد و دوباره برگشت همون سمت که با گوش ینگاه هیماهان تلفنشو قطع کرد و برگشت . سمت ماهان رفتم

.لبخند قشنگ اومد رو لبش هی. چشم هاش گرد شد. برگشت و به من نگاه کرد. ستادیا هوی. بود دهیند

: که پر خنده بود گفت ییصدا با

.يکرد دایپ يا افهیچه ق يبا روسر ؟ییآنا تو ـ

.نگاه خندون به صورتم کرد هی. سرم و بلند کردم که بتونم به صورتش نگاه کنم. ستادیا کمیجلوم و نزد اومد

.ینیاگه بب لپاتو. رونیو همه صورتت قلنبه زده ب یش یخفه م يدار. یو انقده سفت بست يروسر نیچرا گره ا. دختر يکار کرد یچ نیبب: ماهان

: کردمو گفتم کیاخم کوچ هی

.افته یآخه اگه شلش کنم از سرم م ـ

: همون جور خندون دستشو باال آورد و گفت ماهان

.بذار من امتحان کنم ـ

.آزاد ترش کرد کمیباهاش ور رفت و  کمیو گرفت و  میگره روسر. باال رمیمجبور شدم سرم و کامل بگ. چونه ام ریو آورد ز دستش

ماهان همون  دمیچشم هامو باز کردم و خواستم از ماهان تشکر کنم که د. دمینفس راحت کش هیچشمم و بستم و . نفسم بند اومده بودا شیآخ

.به صورتم رهیو خودش خ مهیدستش به گره روسر يجور

روشنش  يقهوه ا يچشم ها رهیخ. شم هاش بودنگاهم تو چ... متفاوت ... بود  يجور هی... بودم  دهینبود که تا حاال د يزینگاهش چ...  نگاهش

بود، حواسم و پرت  ییجورا هی. ذاشت تمرکز کنم  یچرا تا حاال دقت نکرده بودم که ماهان چشم هاش انقدر روشنه؟ اما نگاهش نم. شده بودم

.ردک یم

.نییاخت پاعقب و سرشو اند دیخودشو کش کمیماهان چشم هاش و ازم جدا کرد  عیحرکت سر هیلحظه با  هی تو

.هیدونستم چ یداشتم اما نم یبیحس عج هی. خوردم و از اون حال و فضا در اومدم یتکون هی

: پالتوشو در آورد و گرفتش باال و گفت ماهان

.یباش ياون جور ستیکارگرا خوب ن يجلو. ورتهیشه هم بلند تر از پل یهم سردت نم. و بپوش نیا ایب ـ
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 یزمان هی. توش گم شده بودم. یلیماهان برام گشاد بود خ يپالتو. نشیر شونه امو منم دستهامو بردم تو آستاومد پالتو رو انداخت دو خودش

.برعکس شده بود ایدن... زد و حاال  یمن تو تن ماهان زار م يلباس ها

: پالتو رو رو شونه هام مرتب کرد و دوباره خنده اومد رو لباش و گفت ماهان

.يبامزه شد یلیخ. هیزنه که لباس قرض یداد م یفرسخ 6از . يبندخواد دکمه هاشو ب ینم ـ

.میبرس مونیتا به کار اصل میو رفت میراه افتاد ییدوتا. کوبوندم به بازوش یکی یاخم کردم و به ظاهر دلخور به شوخ هی

...اشاره یحرف ب یب

.بله مامان به خدا خوبم -

... ـ

خورم چرا؟نه سرما ب. که  ستین يزیمن چ زینه عز -

... ـ

.تونم مواظب خودم باشم یمادر من به جون خودم من م -

... ـ

؟يبرگرد يخوا یم یچ يبرا ه؟یچه حرف نیا ؟یچ يبرا یاوا نگران -

 ـ

دانشگاه و بر  رم یبا ماهان م. راحتم یلیخ نجایتازه ام ا. تونم از خودم مواظبت کنم یم. ستمیبچه ن گهیسالمه ها د 25که من  يمامان جان انگار -

.خالص شدم نامیو ا یاز شر تاکس. گردم یم

... ـ

کنم  یمن کالسام و ول م دیکن يجور نیا نیبخوا. گهید دیخوش بگذرون.... ییشما االن اونجا تنها. نیمامان جونم توروخدا به فکر خودتون باش -

ن؟یخوا یکار م یدختر سر خر ب. گفته باشم شتونا،یپ امی یم

... ـ

.جونم یمامان يبابا. بـــــوس. دلمم براتون تنگ شده. نیمراقب خودت و بابا باش. نیانقده ناراحت نباش گهیپس د نیآفر -

بار  10 يکه رفته روز یمامان منم از وقت نیا. به اتاق خاله دمیبودم االن رس دهیبه دست کل خونه رو چرخ لیموبا نیبب يوا. و قطع کردم لمیموبا

 یلک. بود که روز آخر چقدر ناراحت شدم دهیرفته بود بهم بگن و فهم ادشونیهمه اش نگرانه، مخصوصا که . نه ایمن خوبم  نهیزنه بب یزنگ م

.تهران ادیبابا هم بعد چند ماه ب. میتو خونه خودمون باش میتهران با هم بر ادیبارم گفت بابا رو ول کنه ب هی. موضوع نیناراخته از ا

...اما  ادی یشه م یم بگم به خاطر من پا مدونستم اگه به مامان یم

آخرش دو هفته،  گهیشده بود که برن مسافرت اما د. دونستم جونشون به جون هم بسته است یم. اومد مامان و بابامو از هم جدا کنم ینم دلم

.خونه اومدم تهران یم ونیخوندم دو هفته در م یاون موقع هم که ارشد م. ییمن جا یشد چند ماه برن ب ینم

.دوستش داشتم شتریب یلیخ یلیخوش اخالق تر شده بود و منم خ یلیاشم االن که مامانم ازم دور بود خ تازه
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.توالت و دست به کمر به اتاق خاله نگاه کردم زیو گذاشتم رو م لمیموبا. نگاه به دور و بر کردم هیو  رونیو با فوت دادم ب نفسم

.زدم باال و دست به کار شدم نامویآست. بشه یاساس يدستکار هی دیو کسل شده با کنواختی یلیخ نجایا

 یکم اما همونشم کل یلیخ. تونست با واکر راه بره  یم دایخاله جد. خوردن یشام م رونیهوا بخورن و ب کمی رونیرفته بودن ب دیبا عمو حم خاله

.ختمیاشک ر کهیدو چ یکیمن خودم . دفعه اول اشک تو چشم هاش جمع شد. بود

.خسته ام موندم خونه نکهیبه منم تعارف کردن اما من به بهانه ا. رونیخواستن شام برن ب یبعد مدت ها م امشبم

داره سر خر بشم من؟ یقول ماهان چه معن به

.امی یبا مامان حرف بزنم زنگ زدم بهش گفت تو راهم دارم م نکهیقبل ا. هنوز ومدهیماهانم ن. خانمم رفته نتیز

رو سر  نجایا دیاالن با یخ یب. ساعت راه مونده که به اونجا برسه میکم کم ن یعنیام،  ییجا هیگفت  یم یوقت شهیهم. کرد یم چاخان مفکر کن اما

.و سامون بدم

و  دمیدستمال نمدار برداشتم آوردم و کل اتاقو دستمال کش هیبعد رفتم و . مرده اتاق خارج بشه ياز همه پنجره ها رو باز کردم تا هوا اول

.دمیشن یبیمه يمشغول کار بودم که صدا. اتاق بازتر بشه يفضا کمیها رو جابه جا کردم تا  یبعدشم مبل و صندل

.از بسته شدن اونه بمیمه يصدا نیکه اومده بود با شدت بسته شده و ا يدیدر اتاق به خاطر باد شد دمیبرگشتم و د. دمیترس از جام پر با

با زور و . بازم باز نشد. کردم یدوباره سع. رو چرخوندم که در و باز کنم اما در باز نشد رهیسمت در اتاق دستگرفتم . دمینفس راحت کش هی

 ادمی. کردم باز نشد يهر کار. در و فشارش بدم و بکشمش که باز شه يکم مونده بود جفت پاهامو بزارم رو. دمیفشار در و به سمت خودم کش

ذاشتن که در بسته  یدر م يال يزیچ هی دنیخواب یشبا هم که م یکردن چون دره خراب بود، حت ینم پیدرو ک نیوقت ا چیه نایخاله ا کهاومد 

.نشه

...شه  یدر خرابه، اگه بسته شه باز نم نیا

 یکم م هوا. شد یم دتریتر و شد نیسنگ دنمینفس کش. گرفت یبا تکرار هرکلمه اش دم و بازدمم شدت م. دیکش یم ادیجمله تو سرم فر نیا

.افته یکردم قلبم داره از کار م یاحساس م. آوردم

.مغزم از کار افتاده بود. شده بود سیدست هام از عرق خ. عرق نشسته بود میشونیرو پ. هام از ترس گشاد شده بود چشم

نــــــــه... نه ... اتاق حبس شم  نیتونم تو ا یمن نم... نه ...  نه

.باز بشه نکهیا دیبه ام دمشیبه طرف در حمله کردم و دوباره با همه زورم کش. دمیشبلند داد ک یکیستریآخر و ه نه

.کردم ادیصدام و فر. به در دمیبا ترس دستم و کوب. بود دهیفا یب اما

...کمـــــــــک ... کردم  ریمن تو اتاق گ... کمکم کنه  یکی... کمک  -

شل شدم و سر خوردم . برام نموند  یجون گهیکه د دمیاونقدر به در کوب. دست خودم نبود ادامیاما کارام و فر ستیتو خونه ن یدونستم کس یم

.کنم دایپ یاومد به اتاق نگاه کردم تا راه نجات یکه به زور باال م ییبا نفس ها دیناام. کنار در

... دیام هی. دمیمثل فنر از جام پر. توالت بود زیکه رو م لمیچشمم خورد به موبا هوی. گردوندم چشم

.دیچیشاد ماهان تو گوشم پ يصدا. که اومد تو ذهنمو زدم يشماره ا نیاول. برش داشتم عیسر
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؟یزن یزنگ م یکه ه ییتنها یترس یشده؟ م یچ یسالم آنا خانم: ماهان

.هام کم بود هیر يبکشم اما بازم هوا برا قینفس عم هیتونستم  باالخره

: فتمگ دهیبر دهیزور دهن باز کردم و بر به

...من ... ماهان  ـ

.پر شد یتو صداش نگران. رفت لیشاد ماهان تحل يکه صدا دینکش هیام اونقدر ناجور بود که به ثان دهیبر يو نفس ها انمیو طرز ب صدام

: گفت تند

؟ ییشده؟ تو کجا یآنا چ... آنا  ـ

: نفس گرفتم و گفتم هیبه زور  دوباره

...ماهان ... نجاتم بده ... من ... در بسته ... کردم  ریگ...  نایانت اتو اتاق مام... من ... ماهان  ـ

.کنار در دوباره سر خوردم. اومد نییپا یدستم همراه گوش. به زور کشون کشون خودم و رسوندم به در ومدیصدام در ن گهید. نتونستم گهید

.جواب دادن نداشتم يبرا ییا نفس و صداام دمیشن یآنا گفتن بلند ماهان و م... آنا  ينشستم صدا وارید کنار

در  دنیکردم با کوب یرسه اما احساس م یبه دادم نم یچکیدونستم ه یم ست،ین یدونستم کس یم. به در دمیو کوب ختمیزورم و تو دستهام ر همه

.دارم يدیام هی

 یدر و رو هم قرار م يجور هی شهیهم. ذاشتم یه رو باز ماگه مجبور بودم در و ببندم پنجر. وقت  چیموندم، ه یوقت تو اتاق در بسته نم چیه من

شدم چون درش  یسوار آسانسور نم نیهم يبرا. رفتم یشه نم یکه بدونم در بسته و قفل م ییوقت جا چیه. شه یباد باز م هیدادم که بدونم با 

.رونیب يایاز توش ب یتون یمدت نم هی يشه و برا یم بسته

.کردم یهام م هیهوا به ر دنیصرف کش مویهمه انرژ. رفت یم یاهیچشم هام س. اومد یواقعا نفسم باال نم گهید

.نیزم يکج شدم و افتادم رو. چشم هام بسته شد. بدنم سست شد. حال شدم یب

وسوسه نشم و از  گهیدم د یقول م. آرزو دارم یخوام ، من کل یمن نم. کمکم کن ایخدا. تونه آخر کار من باشه ینم نیا. به دادم برس ایخدا نه

 يکنم تو ظرف غذا یو نم میقاشق دهن گهید. کنن نمیندازم که نفر یکدومو نم چیدم و ه یبه دانشجوهام نمره م. خامه دار نخورم يکایاون ک

ن بابام دارن الو ماما یوقت گهید. دم یرو هم پس م سایپر هیاون تاپ مشک. نایکنم که بچه مثبته و ا یرو مسخره نم ایتو دلمم ک یحت گهید. هانما

.ستمیا یترکونن گوش وا نم یم

...کمکم کن . دم آدم بشم یبارو به دادم برس قول م نیا هی ایخدا

.کنه یصداش م یتر شد احساس کردم اسم خودمه که کس کیصدا نزد یوقت. اما اونقدر توان نداشتم که تمرکز کنم دمیشن یم ییصداها هی

.ماهان و  ادیفر يو صدا دمیشن یشدن به در اتاق و م دهیکوب يصدا

...کنم یاالن درو باز م...  اریطاقت ب ؟ییآنا اونجا.. آنا : ماهان

...ضربه  يصدا...  ادیفر يکرد صدا یکه به در اصابت م دمیشن یو م یمحکم يضربه ها يصدا

...شکستن در  يدر آخر صدا و
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.تو بغلش دیسرم و، سرمو کش ریز رفت یدست هیاحساس کردم . باز کردن چشم هامو نداشتم قدرت

: دمیماهان و شن يصدا

 یزودتر م دیمن با... دادم  یلفتش م دیمن نبا... ذاشتم یتنهات م دیمن و ببخش من نبا...  دیببخش... آنا جان چشمات و باز کن...  زمیآنا عز ـ

...لعنت به من ... لعنت به من ...  آنا... چشم هاتو باز کن بذار مطمئن بشم که حالت خوبه  زمیآنا عز... اومدم 

گه ؟ چرا  یداره م یچ. تونستم درکش کنم ینم. حرف هاش نداشتم يرو ياما تمرکز دمیشن یماهان و م يصدا. بودم یوزن یو ب یحالت منگ تو

کنه؟ یخودش و لعنت م ینگرانه؟ چرا عصب

. دمیشن یماهان و م ينفس ها يصدا. کرده بودم دایآرامش پ. کردم یم تیحس امن. بودم یتو آغوش کس. کنده شدم نیکردم از رو زم احساس

.شه یدونستم که با وجود اون من حالم خوب م یم

.دیچیپ یجمله تو سرم م هی

.دمینفهم يزیچ گهید... کردم  دایپ نجات

کردم و سرمو  زیر دشیز نور شدچشم هامو ا. زد یسقف نصب بود چشمم و م يکه رو ینور مهتاب. بود دیبه هوش اومدم همه جا سف یوقت

نا آشنا و  يجا نیاز ا. بودم دهیترس. کردم یتار به اطرافم نگاه م يو مبهوت با چشم ها جیگ قهیدق 5کجاست؟ قد  نجایمن کجام؟ ا. چرخوندم

.بزنم ادیتونستم فر ینم یحت. زبونم بند اومده بود. بودم دهیترس بیغر

مردم؟  یعنی. مردم یداشتم م. کرده بودم ریمن تو اتاق گ. شده یاومد که چ ادمی. اومد ادمی. نمیبب تونشستم اطراف و. درست شد دمیکم د کم

است؟یاون دن یعنی. ادی یبه نظر م زمیتم. ینوران یلیهم خ دهیهم سف نجایخوب ا. یو نوران باستیز ایاون دن نکهیمگه نه ا

و به  شیشونیدست هاش گرفته و پ نیداده بود و دستم و ب هیآرنجاشو به تختم تک. دچشمم افتاد به ماهان که کنارم نشسته بو. و چرخوندم سرم

.داده بود هیدستش تک

.برد نیبودن ماهان آرومم کرد ترسم و از ب. پس نمردم. راحت شد المیخ

 یم یاحساس کرخت. حس بود یبدنم ب. سرم بهش وصل بود. ام نگاه کردم گهیبه دست د. دهیحرکت بود که فکر کردم خواب یب نیهمچ ماهان

.نکنه من از ترس فلج شده باشم ایخدا يوا. تونستم خودمو تکون بدم ینم. کردم

.برگشته بود یترس لعنت نیدوباره ا... با ترس . و رو به ماهان آروم صداش کردم برگشتم

 ییصدا هیدهنم باالخره  هودهیچند بار باز و بسته کردن ب بعد از. انگار صدامو گم کردم. اومد یم رونیکردم اما به زور ازش صدا ب یو باز م دهنم

.اومد رونیاز هنجرم ب

...ان ...ه ... ما: من

دوباره . من باشه يانگار شک داشت که صدا. نگران بهم چشم دوخت يسرشو بلند کرد و با چشم ها عیکردم خوابه اما سر یفکر م نکهیا با

. يانرژ یون و بج یو ب دهیبر دهیهمون جور بر. صداش کردم

...ن ... ا... ماه : من

: لبخند گفت هیبه چشم هام همراه  رهیچشم هاشو باز کرد و خ. دینفس راحت کش هی. چشم هاش و بست دیاسمش و از زبونم شن یوقت
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.يدختر تو که منو نصف عمر کرد. مردم یداشتم م. يخدارو شکر بهوش اومد... جان ماهان  ـ

خفه  نیاز ا. و رخوت یحس و سست یب نیحس نکردن بدنم، از ا نیاز ا دمیمنم ترس. دهیچقدر ترس چارهیب نیبب. مجان گفتنش شوکه شد از

.مردم یاگه سکته کرده بودم درجا م... نه  یول. نکنه سکته کرده باشم. دمیترس شتریب. ها يشده ام مثل سکته ا. شدن حنجره ام

: ترس گفتم با

م؟...ج شد .. ن فل ... ان م ...ماه  ـ

رسما لکنت گرفته . بشه کهیت کهیت شتریشد کلماتم ب یهم باعث م نیشده بودم و هم یعصب. حرف زدن خورد شده بود کهیت کهیت نیاز ا اعصابم

.بودم

.با بهت و تعجب بهم نگاه کرد. لحظه چشم هاش گشاد شد هیبا حرفم  ماهان

: همون بهت گفت با

؟یچرا فلج بش ـ

: فتمهمون ترسم گ با

.کنم...  ینم... حس ... مو... ه بدن ... آخ  ـ

.نگاه نگرانش مهربون شد. دیتو چشم هام و د ترس

: لبخند زد و مهربون گفت هی

که بهت وارد شده و  یاالنم به خاطر شک. یتو سالمه سالم. فعال بدنت سر شده يشد هوشیو ب يکه شوکه شد نهیمن به خاطر ا زینه عز ـ

 یش یم. شه یگرده و حالت خوب م یچند ساعت که بگذره دوباره حس هات بر م هی. رهیگ یحسه و زبونت م یبدنت ب يورج نیا تیهوشیب

.نخودمو یهمون آنا خانم

.بخش زد نانیلبخند اطم هی

ازش شرمنده  چاره،یب .شده شتریمهربونه اما االن ب شهیکه انقدر مهربون شده، هر چند هم دهیترس یلیماهان خ داستیپ. دمینفش راحت کش هی

.شدم

.که ماهان صدام کرد دمیکش یم یجور داشتم شرمندگ همون

از مهندسا  گهید یکیبعد تو  ياما همون موقع که زنگ زد. نکشه نجایرسوندم خونه که کار به ا یزودتر خودمو م دیبا...  دیببخش... آنا : ماهان

 هاگه زودتر اومد. شد رید نیهم يبرا. شدم اول برم دم خونه اونا و مدارك و بدم بهشمجبور . داره ازیاز مدارك ن يسر هیزنگ زد و گفت به 

...و  يکرد ینم ریبودم تو، تو اتاق گ

.حرفش و نصفه گذاشت. بودم رهیحرف به ماهان خ یب

...دونست  یو م زیچ همه... انگار ... زد انگار یحرف م يجور هیکرد؟ چرا  یچرا خودشو سرزنش م. مونیبود و ناراحت و پش یعصب

: شک دهنم و باز کردم و گفتم با

...تو ... ماهان  ـ
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: بهم نگاه کرد و گفت يو جد میمستق. ادامه بدم  نگذاشت

.يبسته دار طیمح يایدونم فوب یم...  يدونم ترس از تنگنا دار یم ـ

موضوع  نیبو؟ من تونسته بودم سال ها ا دهیاهان از کجا فهمپس م. دونست ینم نویکس ا چیه. و بهت زده، با دهن باز مات موندم بهش متعجب

...کنم پس ماهان  یاز پدر و مادرمم مخف یو حت

.آوردمش یکردم نه به زبون م یوقت نه بهش فکر م چیه. دمیترس یاز اون مرضا م...  اییبو یچیدونستم ترس از تنگنا دارم اما اون چ یم خودم

حنجره امم انگار بازتر . دیچرخ یراحت تر تو دهنم م. االن سبک تر شده بود. نبود مثل اول نیاونقدرها سنگ هگیزبونم د. ماهان نگاه کردم به

: اومد  یم رونیشده بود و صدا ازش بهتر ب

...طور ... چه ... تو  ـ

: تر آورد و آرومتر گفت کینزد سرشو

دم؟یچه طور فهم ـ

.بردم یاستفاده رو ازش م تیمنم نها. سرم بود نیکرد هم یکار م تنها عضو بدنم که. کردم دییسر حرفش و تا با

: و گفت دیکش قینفس عم هی

از آسانسور  لیبه بهانه موبا یوقت یشب مهمون. شک کردم کمی يزد میج يجور هیدانشگاه و موقع سوار شدن  میبر میخواست یاون روز که م ـ

.مطمئن شدم یش یسوار نم یتو اون حال خرابت گفت یموقع برگشت وقت. دمیزنگ زد فهم لتیو همون موقع موبا ياومد رونیب

بهم نگفت؟ یچیدونست پس چرا ه یتر شده بودم اگه م جیگ

: گفتم جیو با زبونم تر کردم و گ لبم

؟ینگفت...  يزیچ... پس چرا ... اما  ـ

: بهم نگاه کرد و گفت قیدق

.دمیاز دوستام که روانپزشکه پرس یکیاما در موردش از . نگفتم يزیپس منم چ. ن بدونمکه م يخوا ینم یعنی یبهم نگفت يزیخودت چ یوقت ـ

.کار و کرده بود نیروانپزشک و حاال ماهان ا شینداشتم که برم پ نویوقت جرات ا چیکار کرد؟ من خودم ه یماهان چ. هام گرد شده بود چشم

: دمیزور پرس به

گفت؟ یچ...  یچ ـ

: و آرمتر گفت دیخودش و جلو کش کمیکرد و بهم  ینگاه هی ماهان

ترست شروع شد؟ نیا یاز ک. یکنم خودت بدون یفکر م ؟یترس یکه چرا م یشه اول بهم بگ یم... آنا  ـ

ال ها س یلیاز خ. ترس افتاده به جونم نیو چرا ا یدونستم که از ک یمن خودم م. تونستم انکار کنم یماهان نم قینگاه دق ریز. و گاز گرفتم لبم

.بچه بودم یقبل وقت

.شد یطوالن مکثم

.مونه یمن م شیآنا بهم بگو رازت پ: ماهان
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از وجود و  ییراز بزرگ و که جر هیکردم که  یخودم و آماده م دیبا. بازم فکر کردم. دونم یم یعنیهام و بستم و سرم و تکون دادم که  چشم

.بگم یبار به کس نیاول يشده بود و برا میزندگ

حس . نفس گرفتن دهنم و باز کردم قهیدق 10بعد از . کرد یماهانم آروم تو سکوت فقط نگاهم م. نگفتم یچیآروم فکر کردم و ه قهیدق ده هی

.رفته و صدام کامل برگشته بود نیزبونم به کل از ب ینیگردم سنگ یم

: و گفتم دمیکش قینفس عم هی. و بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم سرم

معدلم چقدر کم شد؟... مع... ترم اول  ادتهی م؟یراهنما... سال اول ...  ادتهی ـ

.خاطره دور از گذشته ها بود هیدنبال . کرد زیچشم هاشو ر ماهان

.همون حالت سرشو تکون داد تو

.يکارنامه اتو نشون بد يدیترس یو م يناراحت بود یلیخ ادمهی. ادمهیآره : ماهان

.کرد یحرف فقط نگام م یماهان ب. کون دادمبا بغض سرم و ت. کردم بغض

... عص ...  یلیبابا اون روز خ... با ... گرفتم جلوشون ... و کارنامه رو .... رفتم جلو .... بابام اومد  یوقت.... نشونش دادم... باالخره نش ... خوب : من

 یلیخ... که، خ  یشناس یبابامو م... ضرر کرده بود  یکل... کرده بود ... خرابش ك  یدونم ک ینم... ن ... پروژه که  هیبه خاطر ... بود  یعصبان

.اعصاب بود یبه قول تو ب... ضرر کرده بود و  یلیاون روز خ...  دهیکارش زحمت کش يبرا

.بغضم و فرو بدم دنیکش قیکردم با نفس عم یو با زبونم تر کردم و سع لبم

 یم..  یم. بود 20 شهیآخه من تا اون سال معدلم هم... آخ . چشم هاش برق زد یاولش از خوشحال. ..او ... کارنامه امو گذاشتم جلوش  یوقت: من

معدلم  نمیهم يبرا. شوك زده بودم... جور شو  هی دیمدرسه جد... مد  هیو رفتن به  هیپا ریییاما به خاطر تغ.... اما . که شاگرد اول بودم یدون

بابا ... با . دمید یرنگ صورتش و م رییتغ یکه من حت ياونقد. شد یعصبان یحساب... حس . کرد یقاط دیمعدلم و د یبابا وقت. شده بود 18.98

...نکرد ... کارو نک  نیاون روزم ا... وقت  چیدست روم بلند نکرد ه

.دیقطره اشک از چشمم چک هی

: بغض به ماهان نگاه کردمو گفتم با

 يبردم تو انبار... بابا نزدم ... اما ... لحظه بود  هیتو ... دردش تو ... الاقل دردش کمتر بود ... نو زده بود کاش م... کا ... کارو کرده بود  نیکاش ا ـ

و در و روم بست  قبع دیخودش و کش... منو گذاشت اون تو و خو  دمید یاما وقت... چرا منو آورده اونجا... چ  دمیاولش نفهم. خونه يمتر هی

که  دمیفهم یبودم و نم جیگ..  یدر و روم بست و قفل کرد و من هنوز گ... بست نگاه کردم یبابا که در و م... زده به با  بهت... چشم هام گرد شد 

 هیتنب نیا نکهیبابا با گفتن ا... اما با  رهیبابا رو بگ يکرده بود جلو یمامانم سع... ما . به خودم اومدم که همه جا ساکت شده بود یوقت. شده یچ

 يروزنه ا چیه... نبود  يپنجره ا چیاونجا ه نکهیاز ا... بودن فضا  کیاز کوچ...  یکیاز تار...  دمیترس. نداد.. زمه اجازه دخالت به مامان و ند برام ال

 ادتهی... باشن  که ممکن بود اون تو یاحتمال ياز موش ها...  يتو انبار ياز سوسکا... دمیترس زیاز همه چ...  رونیتونستم برم ب ینم نکهیاز ا... 

افتادم و  ریجا گ هیکنم  یفکر م یوقت... شه  یاز سوسک چندشم م... که از موش متنفرم نهیهم يبرا... مون موش داره  يانبار یگفت یم شهیهم

نفسم گرفت تو اون ...  دمیشن یسوسکا رو م زیر يکه صدا یکیارتو اون اتاقک در بسته تو اون ت. اون روز يرم تو فضا یم رونیب امیتونم ب ینم
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صبر کردم  یهر چ. زانوهام و بغل کردم و خودم و مچاله کردم. نشستم يمجبور. که پاهام درد گرفت ستادمیاونقدر ا... کم بود  ژنیاکس... انبار 

از شرکت به ... فت ر ادشونیمن و تو اتاقک ... رفت  ادشونی... دارن اما  یساعت اونجا نگهم م کی تشیکردم نها یفکر م. ومدیسراغم ن یکس

 کی يفراموش شده تو اون انبار.. موندم ... بابا هم شرکت . مادر بزرگ شیمامان رفت پ... حال مادر بزرگ هم بد شده بود ... بابام زنگ زدن 

هوش شده  یوقع هم باون م. بودم مارستانیکه مثل االن تو ب مدمبه خودم او یوقت. افتادن و اومدن سراغم ادمی یدونم ک ینم.... موندم يمتر

.بودم

 یبندن و م یکه درش و م ییتونستم تو اتاق و جا ینم گهیمرخص شدم اما از اون روز به بعد د... ستین يزیدکتر گفت چ... کنم از ترس فکر

...شه بمونم یمن باز نم اریدونم که به اخت

گفتم  یتند م. گفتم یکلمات و پشت سر هم و تند م. رفت نید، از ببهتر شده بو یلیکه اون لحظه داشتم لکنتم که خ یفشار و ترس يآور ادی با

.خاطره دردناکم تموم بشه  يادآوریکه زود 

کنم  یدونم فکر م ینم. رنیآورد باعث شده بود درد بگ یکه به دست هام م يفشار. دست هاش بود نیهنوز دستم ب. اخم کرده بود ماهان

.کنه یو خال تشیهاش عصبانکرد با فشردن دست  یم یبود و سع یعصبان

.شده بهم نگاه کرد زیر يبلند کرد و با چشم ها سرشو

فکر کنم ...  ادمهیخونه ما؟ من  ياومد یاون زمان م يپس چه جور یترس و داشت نیاگه از همون موقع ا. سالت بود 12اما تو اون موقع : ماهان

؟يشد یاون موقع هم سوار آسانسور نم تو نمیبب. يومدیخونه ما ن گهیبود که د شیسال پ 9-8 هیاز 

: دادم به بالشت و گفتم هیو سرمو تک دمیکش قینفس عم هی

 یم شتریگذشت ترسم ب یهر سال که م... کم کم ... با آسانسور چون اون موقع از آسانسور وحشت نداشتم. اومدم خونه اتون یدرسته من م ـ

 يو برا ستادیطبقات ا نیو بعدم ب دیداد و به شدت لرز یبیعج يصداها هیتون آسانسورتون خونه ا میاومد یبار وقت هی نکهیمخصوصا ا... شد 

.بهش مطمئن نبودم گهید... نتونستم سوار آسانسورم بشم چون  گهیاز همون روز د... برقش قطع شد  هیثان 30کمتر از 

...که پر آرامش بود لبخند بود  هیرو لبش . برگشتم و نگاهش کردم. نرم دستم و نوازش داد ماهان

. لبخند زدم بهش

گفت؟ یدکتر چ... خوب تو بگو : من

: زد و گفت يلبخند هی ماهان

.يندار یمشکل چیتو ه ـ

االن تو چشمش کردم و گفتم که من ترس از  نیهم. کرده دایپ رادیو ا بیاومده مخش ع ادیپسره امروز بهش فشار ز نینه ا. هام گرد شد چشم

.يندار یمشکل چیگه تو ه ین متنگنا دارم ، اال

.انداختم هیشده بهش نگاه عاقل اندر سف زیر يچشم ها با

: تر شد و گفت ضیعر لبخندش

.يندار یمشکل جسم چیتو ه یول. ستمین وونهید... نگام نکن  يآنا اون جور ـ
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: گفتم عیسر. فقط تونستم گردنمو بلند کنم. کردم یبدنمو که به زور حس م. دمیکش گردن

...ها و تپش قلب و  ینفس تنگ نیندارم؟؟ پس ا ـ

: داد به بالشت و گفت هیدستشو گذاشت رو سرمو آروم سرمو تک ماهان

 نیتلق نیاگه ا. یکن یکه به خودت م هینیبه خاطر تلق يکه دار ییحالت ها نیا شتریب یعنی. هیمشکل تو روح. يندار یمشکل جسم چیتو ه ـ

...يو ندار یهوشیو تپش قلب و ب یهم نفس تنگ گهید. يت ترست و کنار بزارراح یلیخ یتون ینباشه تو م

که همه  ادی یپسره فکر کرده من خوشم م نیا نه؟یکه تلق یچ یعنی. گفت یخودش شر و ور م يداشت برا. به حرف هاش گوش نکردم گهید

کنم؟ نییتا پله رو باال و پا 600دوست داشتم مدام  نکهیا ایخودمو ببرم  يجا آبرو

.دونه یم یپسره چ نیا اصال

. تونستم یخواستم از جام بلند شم اما نم. بعد سرمم تموم شد و مرخص بودم که برم کمی. تا سرمم تموم بشه دمیتوجه به ماهان دراز کش یب

.تکون بخورم کمیتونستم  یبدنم هنوز سر بود به زور م

تو سکوت به تک تک . کرد و کف شهام و پام کرد زونیپاهام و از تخت آو. رددستش و انداخت پشت کمرم و بلندم ک. اومد کمکم ماهان

. بخورم یتونستم تکون چندان ینم نکهیکارها شده بود، از ا نیماهان مجبور به ا نکهیضعفم، از ا نیاز ا. شرمنده بودم. کردم یکارهاش نگاه م

. نبودم فیوقت انقدر ضع چیه. سردرگم بودم. کنم فیتونم توص یو نم دونم یم ایبود  یدونم حسم چ ینم. حال راحت نیدر ع ومعذب بودم 

.کس چیه يجلو

: نگاه به صورت من کرد و گفت هی. کفشام و که پام کرد از جاش بلند شد ماهان

.تا من برم و برگردم نیجا بش نیهم ـ

خواست بره؟ یکجا م. سوال نگاش کردم پر

.بعد برگشت قهیو چند دق رونیب از اتاق رفت عیبزنه سر یحرف نکهیا بدون

.کردم یگرد شده بهش نگاه م يچشم ها با

: تو همون حالت گفتم. با بهت باز مونده بود دهنم

.يا وونهیماهان تو د ـ

 یخودش نشسته بود روش و چرخ هاشو م ارهیآورده بود اما نکرده بود مثل آدم هلش بده و ب لچریو هیرفته بود . پسره واقعا خل بود نیا

.کرد که نگو یهم م یحال کی. چرخوند

: باز اومد جلوم و ابرو باال انداخت و گفت شین با

اما االن . کتریفقط کوچ ننیکردم مثل ماش یهمه اش فکر م. بار سوارشون بشم هیدوست داشتم  یاز بچگ. برو حالشو ببر. برات آوردم یچ نیبب ـ

دست هام هنوز . افتضاحه یخودت چرخش و بچرخون یده اگه مجبور باش یت بده حال مهول یکی یگم گول ظاهرشون و نخور تا وقت یبهت م

.کنه یدرد م

.زد یچشم هاش برق م. کرده بود یچه ذوق یآخ
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.انگار بهش خوش گذشته. نشسته بود یهنوز رو صندل. کردم  یجور نگاهش م همون

 دیو کش یصندل. ماهان بود يهمه وزنم رو. کمرم و گرفت و کمکم کرد بلند شم اومد کنارم و. بلند شد لچریاز رو و. دیبازو و مچ هاشو مال کمی

.ستادیخودشم اومد پشتم ا. جلو و نشوندم روش

: گفت یسرخوش يصدا با

آنا خانم گل؟ يحاضر ـ

 يتو راهروها. پ کردملحظه سنگ کو هیبا همه زورش هلم داد که  طونیپسر بچه ش هیگفت و مثل  يــــــژیو نیبگم آره همچ نکهیاز ا قبل

.کشه یم ییها ال نیماش نیشد انگار که داره از ب یها و آدم ها رد م ضیپرستارا و مر نیاز ب نیهمچ. میکرد یپرواز م میداشت مارستانیب

.دمیخند یبلند بلند م اریاخت یبا مزه و جالب بود که ب زیهمه چ اونقدر

 یماهان ه ریتو کل مس. و پس داد و برگشت لچریمکم کرد که سوار بشم و خودشم رفت وو باز کرد دوباره ک نیدر ماش. نیبه ماش میدیرس

.خندوندم یکرد و م یم یشوخ

. بردم یذهنم م يبه کل داشتم اتفاق چند ساعت قبل و فراموش که نه داشتم اون اتفاق و به اون ته مه ها. بود برام یحضورش نعمت واقعا

.دستش رو فرمون بود. کرد و پارك نیماهان ماش. خونه میدیرس

: نگاه بهم کرد و گفت هیسمت منو  برگشت

... ستین لچریو گهیاالن د... خوب  ـ

پسره مشکوکه؟ نیچرا ا. شد زیچشم هام ر. مشکوك بود ییجورا هی. نگام کرد طونیابروشو داد باال و ش هی

خم شد و  دمیاما با کمال تعجب د. شم ادهیم که دوباره کمکم کنه که پمنتظر بود. شد و اومد سمت من و در و باز کرد ادهیپ نیاز ماش ماهان

.و خم شد روم نیسرشو آورد تو ماش

سرش از . شد یتر م کیخم شده رو من؟ سرش هر لحظه نزد يجور نیکار کنه؟؟ چرا ا یخواد چ یم. نفسم حبس شد. هام گرد شده بود چشم

.رونینفس حبس شده امو به صورت فوت دادم ب .صورتم گذشت و گردن و کتفش اومد تو حلقم يجلو

خورد  یهر نفسم م. مو باز کرد یمنیخم شد و کمربند ا. کنه یکار م یچ نمیکه بب یمردم از فضول یداشتم م. کردم یبه ماهان نگاه م یچشم ریز

.به گردنش که بو کنم کتریبردم جلو، نزد کمیچشم هام و بستمو سرمو  اریاخت یب. دیچیپ مینیعطرش تو ب يبو. تو گردنش

.صورتم بود یتو فاصله چند سانت. ماهان يقهوه ا يچشم هام قفل شد تو چشم ها. و چشم هامو آروم باز کردم دمیکش قینفس عم هی

 یم کیحس کردم چشم هاش داره نزد. نگاهم کرد کمی. داد یبودنش آروم بود و بهم آرامش م بیاما با همه عج. شده بود بینگاهش عج بازم

...شد و دست هاش  یم کیشد بدنش نزد یم کیصورتش نزد. شه

تر  کیو نزد کیصورتش نزد. زدم یزل زده بودم تو چشم هاش و پلکم نم. میکه قرار داشت یحالت نیاز ا یکیهمه نزد نیحبس شد از ا نفسم

.تر کیو نزد کیچشم هاش نزد. شد

.هنوز نفسم حبس بود. از کنار صورتم رد شد و رفت سمت گردنم یاهان با فاصله کمرفت که صورت م یم نیفاصله امون داشت از ب بایتقر گهید

 هی. نیاز ماش رونیشدم ب دهیحرکت از جا کنده شدم و کش هیزانوم رفت و با  ریاش ز گهیدست د. کردم که دست ماهان رفت دور کمرم حس
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.گردنش يردن ماهان حلقه شد و سرم رفت تو گوددور گ اریاخت یو دست هام ب دمیکوتاه کش غیج هیلحظه از ترس و شوك 

.تکون خوردن اریاخت یدست هام ب دیشا. بود که ماهان بهم وارد کرده بود یبه خاطر شوک دمیشا. حس به دست هام برگشت یک دمینفهم اصال

ماهان با . سرمو بلند کردم. و باز کردمچشم هام فتمیب ستیراحت شد که قرار ن المیو من خ ستادیو ماهان ثابت ا میاومد رونیکه ب نیماش از

.شد رهیلبخند قشنگ بهم خ هیآروم و  يچشم ها

.یفتیب ستینترس قرار ن: ماهان

هرچقدر ما با هم راحت . حس کردم گرمم شده و صورتم داغ کرده... ماهان بغلم کرده  نکهیاز ا... از ترسم ...  غمیاز ج. دمیلحظه خجالت کش هی

 یکیهمه نزد نیا...  زایچ نیدادم اما ا یذاشتم و باهاش دست م ینم يهر چقدر من جلوش روسر م،یبود یمیهم خوب و صمهر چقدر با  م،یبود

...همه گرما  نیا... 

...کردم اصال  یکه بود درکش نم یداشتم هر چ یدونم چه حال ینم

: گفت ونطیلبخند زد و ش هی. شد مینه، اما لبخند ماهان عظ ایشد  یدونم لپام گل ینم

.ادی یبهت نم دنیخجالت کش ـ

مثل . و گذاشتم رو شکمم نییآروم دستم و از دور گردنش باز کردم و آوردم پا. نییلبم و گاز گرفتم و سرم و انداختم پا. دمیخجالت کش شتریب

 وپسر نامحرم که ماهان باشه  هیتو بغل  ...آنا ...من . خورد یاالنم م تیکلمه به وضع نیچقدرم ا. و محجوب ریسر به ز. بچه تو بغلش بودم هی

... ایبعدشم حجب و ح

ذاشت من  یشعور نم یب. اخم کردم و بهش چشم غره رفتم. ترسناك بود کمیبزرگ  نگیخند ه اش تو اون پارک. دیماهان بلند بلند خند هوی

...و قدر نشناس قبل  رغضبیم يکرد که بشم همون آنا یوادارم م. بمونم ایبا ح کمی

افتاد  یقفلش کرد و همون جور که راه م ریزد و در و بست و با دزدگ نیضربه به در ماش هیکرد با پا  یهمون جور که لبخندش و جمع م اهانم

: گفت

چشم غره است؟ هیاز  شتریحقم ب یکن یکنما، فکر نم یدارم حملت م یناسالمت ـ

.رم یغره مشده خر بار کش من و، منم که بهش چشم . گفت یراست م بدبخت

: گفت طونیش. کرد یهمون جور نگام م ماهان

کرده به زبونت؟ تیحس بود حاال سرا یبدنت ب ـ

: کلمه گفتم کیگرد و گشاد فقط  يبا چشم ها. ره سمت آسانسور یماهان داره م دمیبگم که د يزیچ هیو بلند کردم که  سرم

...پله  ـ

.کرد یبهم نگاه مدوباره سرم و بلند کردم داشت . ستادیا ماهان

: چشم هاشو گرد کرد و گفت ماهان

برم باال؟ دیچند طبقه رو با یدون یآنا م ـ

.کردم اخم
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.اونم اخم کرده بود. بخورم که ماهان سفت تر بغلم کرد یتکون هیخواستم . نیمن و بزار زم. رم یباشه نرو، تو با آسانسور برو منم با پله م: من

: ماهان آرومتر گفت. مهربون بود. نگاهش نه متعجب بود نه شماتت گر. ردتو چشم هام نگاه ک میمستق

.بپرسم ازت يزیچ هیخوام  یفقط م. برمت یتا پشت بومم از پله ها م يتو اگه بخوا. آنا ستین نیموضوع ا ـ

.شد رهیتو چشم هام خ. نگاش کردم منتظر

: دیپرس يجد

؟يتو به من اعتماد دار ـ

که  ییقدر همه سال ها. اعتماد داشتم شهیهم. یلیخ. داشت؟ معلومه که اعتماد داشتم یسوال چه معن نیا ؟یچ یعنی. ردمتعجب ک. خوردم یتکون

: اما محکم گفتم. سرم و کج کردم و با استفهام نگاش کردم. که بود و نبود ییهمه سال ها. شناسمش یم

... یلیخ... دارم ـ

: گفت يشاد ياومد رو لبش و با صدا لبخند قشنگ هی. حرفم چشم هاش برق زد با

.ممنون ـ

: محکمتر گفت. دوباره سخت شد. شد يدوباره جد. زدم لبخند

.ایباهام ب يآنا اگه بهم اعتماد دار ـ

کجا برم؟. نگاش کردم پرسوال

.با سر به آسانسور اشاره کرد. دیفهم انگار

.بغض کردم. سرمو تند تند تکون دادم. نفس هام تند شد. شستترس تو چشمم و قلبم ن. سمت آسانسور دیمبهوتم چرخ يها چشم

: جور که چشمم به آسانسور بود تند تند گفتم همون

. نبرم تو آسانسور. منو نبر یول. با آسانسور برو. تو برو. باال امی یپاهام که بهتر شد خودم م. نیبذارم زم. نه بذار از پله برم... نه ماهان ... نه  ـ

...بزار .بزار بمونم

. دمیبهش چسب شتریب. شد شتریفشار دست ماهان ب. تو چشم هام جمع شد اشک

: و مطمئن گفت آروم

نه به آسانسور نه . به من اعتماد کن. فتهیبرات ب یاتفاق چیذارم ه ینم. نجامیمن ا. بهم اعتماد کن.  یلیخ یگفت. يبهم اعتماد دار یآنا گفت... آنا  ـ

...بهم اعتماد کن ... دم سالم برسونمت باال  یقول م... به ماهان ... به من . گهید یچکیبه ه

 یم يا گهید يحس ها یلیو خ تیحما... محکم بودن ...  تیامن... با نگاهش بهم اعتماد . تو چشم هاش غرق شدم. شد رهیبه چشم هام خ منتظر

.دیرس یبود که با نگاهش به تک تک سلول هام م یداد، اما مهمتر از همه آرامش

.خودم بفهمم دهن باز کردم نکهیبدون ا... محکم ...  يجد... آروم ....  يغرق اون نگاه قهوه ا...  اریاخت یب

....باشه : من

به باال هلم داد و رو دستش جابه جام کرد و با  یتکون کم هیچشمک زد و با  هی... خنده سرمست از غرور اعتماد  هی... خنده خوشحال  هی.  دیخند
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.محکم راه افتاد يقدم ها

 م،یشد یم کتریما نزد یعنیشد  یتر م کیو نزد کینگاه کردن به در آسانسور که هر لحظه نزد يدادم به جا یم حیترج. و ازش نگرفتم نگاهم

.به چونه اش که نشون از اقتدار و قدرتش داشت... فکش  هیبه زاو... به گردنش . به ماهان نگاه کنم

. گرفت یاسمشم نفسمو م یکه حت ينه به در. داد یم تیامن که بهم یماهان به

 نانیلبخند مهربون و اطم هی. آورد و بهم نگاه کرد نییسرش و پا. صاف شد عیو سر واریدستش همراه بدن من کج شد سمت د. ستادیا ماهان

.نگیبود به پارک دهیآسانسور رس. اومد ییصدا. جوابشو با لبخند دادم. بهم زد گهیبخش د

.کردم یهنوز هم مصرا به ماهان نگاه م. در آسانسور باز شده دمیفهم کیپخش شدن موز يصدا با

دونم  یمن که م. کنه یبچه خر م. خنده ام گرفته بود. خواست بهم قوت قلب بده یم. ستین يزیچ یعنیآروم چشم هاشو باز و بسته کرد،  ماهان

. میا یشه و ما اون تو زندان یتو و در رومون بسته م میر یم کر،یدر و پ یب يتاقک فلزا نیتو ا میر یدونم االن م یهست، من که م يزیچ

 ستهیا یما رو ببره برسونه به طبقه امون، اما اگه لج کنه وسط راه م دیاگه عشقش کش دیتا تکون بخوره، تا حرکت کنه شا میمون یممحبوس 

.شه یو برقاش قطع م ستهیا یطبقات م نیب. ده یدقمون م

دو قدم . خودم از آسانسور در حال سقوط و مشکل دار صحنه ها و داستان ها ساخته بودم که ماهان حرکت کرد يفکرا بودم و برا نیهم تو

.تو گوشم دیچیآهنگ پ يصدا. ستادیو ا دیدور چرخ هی. برداشت گهیقدم د هی. دوباره کج شد و دوباره صاف. برداشت

 نیهم از ا ادی یاَه چقدر من بدم م. اندازه یو فالکت م یو مرگ و کلفت یبدبخت ادیکارتون سارا کرو منو آهنگ . آهنگ متنفرم نیمن از ا اَه

.آسانسور نیکارتون هم از ا نیآهنگ هم از ا

کردم  یاحساس م. خشک شدم. خون تو رگ هام حرکت نکنه گهیقلب من بسته شدن که د يها چهیانگار در در. دمیبسته شدن در و شن يصدا

.شم هام گرد، بدنم سفت، نفسم حبس و خونم خشک شدهچ

ماهان و چشم هام و تا  نهیو به سرعت سرم و فرو کردم تو س دمیکوتاه از ترس کش غیج هیتکون آسانسور که نشونه راه افتادنش بود،  نیاول با

.راهنشیتو پ دیچیپالتوش باز بود دستم پ يشد رو هم فشار دادم و با همه قدرتم با دست چپم چنگ زدم بهش و چون دکمه ها یکه م ییجا

چشم هام از بس رو هم فشارشون داده بودم . اش نهیکردم تو س یفرو م شتریسرم و هر چه ب. دادم یو گرفته بودم و تو مشتم فشار م لباسش

تند تند . سخت و صدا دار. اما سخت دمیبه زور نفس کش. االن تو آسانسورم و درش بسته است، نفسم بند اومد نکهیاز فکر ا. درد گرفته بود

.دیدور سرم چرخ ایدوباره دن. دوباره چشم هام تار شد. تموم شد ژنشیهوا کم شد، بازم اکس. دمیشک ینفس م

.و دست هاشو دور پاهامو کمرم سفت تر کرد دمیباالتر کش کمی ماهان

: گوشم گفت ریز آروم

.شتمیمن پ. آنا جان آروم... آروم ـ

ستبر و  نهیبودنش و حضورش و حس س نیاما هم. تا سر حد مرگ و رو به موت دهیترس. باشم نجایباعث شده بود که االن ابودنش  نیهم

خورد ، باعث شده بود که هنوز باشم هنوز با همه  یدستم و نفس هاش که به گوشم م ریلباس مچاله شده اش ز یسرم و نرم ریمحکمش ز

 یرسونه و نم یمن و سالم م. کنه یکه ماهان ازم محافظت م. مونم یداشته باشم که سالم م دیام هیهنوز  انهیهمه ا بابتونم نفس بکشم و  یسخت
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.بشه میذاره طور

که باهام  یوحشت از حبس شدن و اعتماد به کس. آرامش يگریترس و د یکی. دوتا حس متفاوتم نیدر حال جنگ ب. خودم بودم يفکرا تو

.حبس شده بود

.در خونه يرفت جلو یک. شد ادهیماهان راه رفت و از آسانسور پ یک دمینفهم یحت. در باز شد یک دمینفهم. ستادیسور اآسان یک دمینفهم

: گفت یکه م دمیخندون ماهان و شن يبه خودم اومدم که صدا یوقت فقط

.چشماتو باز کن کمکم کن در خونه رو باز کنم یآنا خانم ـ

.اوا چه زود م؟یدیباالخره رس م؟یدیه شما ؟ خونه خاله و عمو؟ رسکدوم خونه؟ خونه ما؟ نه خون خونه؟

.از ترس و وحشت يکرد یو سکته م يشد یخفه م یگمشو کجاش زود بود؟ داشت برو

...آنا : ماهان

.بودم جیگ. سرمو بلند کردم و نگاش کردم. اومدم رونیب یجگیو گل گ يریماهان از خود درگ يصدا با

: با لبخند گفت. دیفهم

؟ياریخونه رو در ب دیپالتوم کل بیاز تو ج یتون یم ـ

بدن  نیگفتم و دست راستم و آروم چرخوندم و از ب یآهان هی. در اومدم یجیاز گ. بر و بر نگاش کردم که با سر و لبخند بهم اشاره کرد کمی

.همون جور که تو بغل ماهان بودم باز کردمو در آوردم و قفل در و  دیکل بشیاز تو ج. بشیخودم و ماهان رد کردم و رسوندم به ج

.آروم رفت تو خونه و با پاش در و بست ماهان

نداشتن؟ یپاهام چرا هنوز سر بودن و حس نیرفت، اما ا نیاز ب شیو سست یحس یدست هام به کار افتاد و ب. زبونم وا شد. بهیعج

.کردم رفت نگاه یو پر سوال به ماهان که داشت از پله ها باال م متعجب

...ماهان : من

...بله : ماهان

؟یگ یبپرسم راستش و م زیچ هیجون آنا : من

: با اخم بهم انداخت و گفت ینگاه هیبه در اتاقم و با هل بازش کرد و رفت تو و تو همون حال  دیرس

نگفتم بهت جونت و قسم نخور؟ ـ

.نه آخه برام مهمه: من

.حاال بپرس. قسم نخور یهر چ: ماهان

: مقدمه گفتم یذاشتم رو تخت ب یکه داشت م ینیخم شد در ح انماه

پاهام فلج نشده؟ یمطمئن ـ

: دوباره با تعجب بهم نگاه کرد و گفت. همون جور تو هوا خم شده، خشک شد ماهان

تو؟ یفلج بش دیآخه ؟ اصال چرا با هیچه سوال نیدختر ا ـ
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: و من تو همون حالت گفتم دیکش نرویبدنم ب ریآروم دستشو از ز. گذاشتم رو تخت آروم

. پاهام ریآخه همه بدنم به کار افتاد غ ـ

تر که باعث شد  کیاومد نزد کمیکرد و  زیچشم هاش و ر. به صورتم کیدستش هنوز دور کمرم بود و خودش روم خم و نزد هی. ستادیا دوباره

.سرمو به بالشت فشار بدم

: و با دقت بهم نگاه کرد و گفت شده زیر يسرشو تکون داد و با چشم ها کمی

خورده که مخت جابه جا شده؟ ییسرت به جا یهوش یموقع ب یکن یفکر م ـ

...شعور یب

...شه  یخنده آدم دلشاد م یچقدر قشنگ م یآخ. و با همون خنده بهم نگاه کرد دیخند. اش نهیدست کوبوندم تو س با

.گه یدهنت هرز شده داره شر و ور م يادیز گهیخفه آنا د. فکرم افتاد نیخودم از ا فک

.کنه یم دایعجله نکن اونم حس پ. نوبت پاهاته يبعد یعنیبه کار افتاد  یکی یکیحس شد و بعد کم کم  یهمه بدنت ب یدختر خوب وقت: ماهان

: ابرومو انداختم باال و مشکوك گفتم هی

نکرد؟؟ دایاگه پ ـ

: و گفتنگام کرد  طونیلبخند زد و ش هیماهان  دوباره

.ور اون ور نیبرمت ا یکنم م یاونوقت خودم هر روز بغلت م ـ

.کرد یگفت؟ نه شوخ يجد دمیفهم ینم. ومهربون طونیش. نگاه کردم طونشیش يزده به چشم ها بهت

.هیباشه اونم ته نگاهش جد. طونهینه چشماش ش... ها  هیاما صورتش جد... خنده  یم داره

ور  نیرو دست بلندت کنه ببرتت ا یکیده  یحال م یلیخوب خ ومده؟یبگم ن...  ایلت کرده از راه رفتن خالص شدبغ یکیخوشت اومده  یلیخ آنا

.افته یم اشیبچگ ادیآدم . اون ور

:و گفت مینیقهقهه زد و با نوك انگشت زد به ب هیماهان سرش و برد عقب و . به ماهان رهیبودم و خ ریخود درگ کال

.یش یدم خوب م یم نترس دختر خوب ، قول ـ

گه؟یبود د یضربه چ نیاما ا. شم یشم حتما م یحاال که ماهان گفت خوب م خوب

. ستادیبلند شد و صاف ا ماهان

رفتن عشق و حال  ییدوتا ؟ینیب یتورو خدا بابا و مامان ما رو م. یاز گشنگ میمرد. میبخور ارنیب يزیچ هیخوب من برم زنگ بزنم : ماهان

.رهیبگ لیما روتحو کمیشه که  ینم دایپ میکیروزگار  یبه چن من؟ ه نگفتن پسر ، خرت

.بود یبیعج زیچ. زد یماهان داشت غر م. دراومده بود چشمام

: برگشت و رو بهم گفت ماهان

.گهیبرم د منم. میباهم بخور نجایا ارمی یاگه نرفت که غذا رو م. ره یم نیاز ب شیحس یپاهاتم ب ادیتا غذا ب. استراحت کن کمیتو  ـ

.که صداش کردم رونیدر و باز کرد و خواست بره ب. و گفت و رفت سمت در  نیا
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...ماهان : من

: در و باز کرد و نصف تنه اشو آورد تو و گفت دیصدام و که شن. بست یو داشت در و م رونیدر رفته بود ب از

جان؟ ـ

.بنده نداشت برا خودم نوشابه وا نکنم صیهم به شخص شخ یربط چیه. کالمش بود هیجانم تک يانگار نه

: گزار نگاش کردم و گفتم سپاس

...بود  دهیدونم اگه نرس ینم. ممنون زیبابت همه چ ـ

: تو حرفم و گفت دیپر. ادامه بدم نذاشت

.استراحت کناالنم . ومدمیببخش منو که زودتر ن. شد یم یبودم چ دهیخوام بهش فکر کنم که اگه نرس ینم ینگو آنا ، حت یچیه ـ

کرده؟ ریدونست که چرا د یچرا ناراحت بود؟ خودشو مقصر م. در و بست و رفت یبا ناراحت. بود ناراحت

.يبه تو نداشت و ممنون که نجاتم داد یگم که ربط یبعدا بهش م. بهش نداره ناراحته یکه ربط يزیچ يبرا. چقده ماهان مهربونه یآخ

.زود خوابم برد یلیوارد شده بود، که خ یو استرس و احساسات قاط یعصبانقدر بهم فشار . روم دمیرو کش پتو

چشم . کرد یلبخند گشاد نگام م هیماهان کنار تختم نشسته بود و با . چشم هام و باز کردم یکیآروم  يفقط با تکونا. نه ای دمیدونم خواب ینم

: باز شده، گفت دیهامو که د

.گشنه امه لیخ. خورما یهمه رو م يایساعتم اضافه برات صبر کردم، ن مین. غذا رو آرودن. تنبل یپاشو آنا خانم ـ

: و خواب آلود گفتم دمیبه چشم هام کش یدست هی

.امی یباشه برو منم م ـ

: ابروشو برد باال و گفت هی ماهان

...پاشو ... رفته  هم حوصله ام سر ییمن گشنه امه، تنها... پاشو ... پاشو . یخواب یم يریگ یعمرا من برم تو م ـ

.و از تخت بلندم کرد دیبلند شد و دستم و کش خودش

: کنان گفتم غرغر

.رمیآروم بگ ینذاشت قهیدو دق. یکنیم  لهیپ. دمیخواب ینم. گهیاومدم د یماهان لوس خوب خودم م ـ

: برد گفت یم رونمیداد و از اتاق ب یهمون جور که هولم م ماهان

.نمیچ یو م زیرم م یبرو دست و صورتت و بشور منم م. يدیخواب ادمیز... زود باش زود باش ـ

.و به زور هولم داد تو و در و بست ییسمت دستشو بردم

شده من  یافتاد چه خبره، چ ادمیتازه . شدم داریآب سرد که به صورتم خورد انگار تازه ب. زدم یو صورتمو شستم اما همچنان تو دلم غر م دست

است؟ی، چه جورکجام، ماهان کجاست

بغلم  یمدل نیمگه چند بار ماهان ا. خجالت بکشم دیبا نایبغل ها و ا نیها و ا یکینزد نیاومده بود که به خاطر همه اتفاق ها، همه ا ادمی تازه

.نه ایدارم  ییایشرم و ح هینشون بدم که  دیبغلم کرده بود؟ باالخره با یختیر نیپسر ا هیکرده بود؟ اصال بگو چند بار 
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کوچولو معذب  هی. با ماهان رو به رو بشم يکردم که چه جور یهمه اش داشتم فکر م. نییآروم از پله ها رفتم پا رونیاومدم ب ییدستشو از

.زیماهان خم شده رو م دمیرفتم تو آشپزخونه د. بودم

...سالم : من

دختر سالم؟ واقعا؟ يریبم

: گفت طونیند زد و شلبخ هی. و برگشت سمتم ستادیبا صدام صاف ا ماهان

.يالجون شد يکه ضعف کرد ایغذا پختم برات ماه، ب نیبش ایمادر ب ایب. ریماهت مادر شبت بخ يسالم به رو ـ

.زیچشمم خورد به م. نشست زیلبخند زد و رفت اون سمت م هیخودش . گفت که مرده بودم از خنده یم رزنایرو با ادا و اطوار مثل پ نایا نیهمچ

: گفتم اریاخت یب

؟يکرد یکار م یچ يبود دهیدراز کش زیدو ساعت رو م زه؟یم نمیآخه ا... که  نمیبچ زیم یگفت نیماهان همچ یبترک ـ

: و باز کرد و دندوناش و نشونم داد و گفت ششین ماهان

.بخور بگو دستت درد نکنه نیبش ایب. زحمت داشت یکل نمیهم ـ

که تو جعبه اش بود  تزایبود شامل شده بود از دو تا پ دهیکه چ يزیم. بود یلیگفت خ یقده ازش مکه ان یزحمت. پشت چشم براش نازك کردم هی

.نوشابه هیو  وانیو دوتا ل

کله . خجالت بکشم دیافتاد که با ادمیتازه . میو مشغول شد زینشستم پشت م. بچه ام خسته شده بود یبود، طفل وانیزحمتش همون دو تا ل همه

.و خوردم تزامیحرف بدون نگاه کردن به ماهان پ یو ب نییامو انداختم پا

 هیبا  میو دست هاشم آورده باال و تو هم قفل کرده و مستق زیماهان آرنج هاشو گذاشته رو م دمیخودم د يبرا زمیبلند کردم که نوشابه بر سرمو

.کنه یداره نگام م کیاخم کوچ

: دیدهنم پر از

ه؟یچ ـ

: گفت يهمون جور ماهان

. ریو سر به ز یش یساکت م قهیدم به دق. يشد يجور هی میکه اومد یآخه از وقت. نداشته باشه ییاثرات سو یهوشیب نیکنم ا یارم نگاه مد ـ

.کرده دایپ رادینگرانتم مطمئنم مخت ا

: کردم و گفتم اخم

بنده  یکنه انگ م یاز فرصت استفاده م نمیگم ا ینم یچیمن ه یمغزم اشکال داره؟ بچه پررو ه یگ یم قهیدم به دق هیچ. داره رادیمخ خودت ا ـ

.به آدم

: خوشحال گفت. و باز کرد  ششین ماهان

نگران شدم که . مغزتم کامل به همون مقدار کم تو جمجمه ات مونده. یات وونهیخود خود د. در اومدم ینکن از نگران تیخودت و اذ گهینه د ـ

.یسالم دمیاالن فهم يکم حرف شد
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شد  ینم. شد یخواستم هم نم یم. ماهان آروم باشم يتونستم جلو یواقعا نم. برداشت و گاز زد تزایقاچ پ هیتوجه به من  یب. ندم بهشمو مات

 مروزبود که در کل ا نیمثل ا. کرد که انگار نه انگار یرفتار م ياونقدر عاد. ذاره یپسره نم نیا. دیخجالت کش کمی ایو با ح ریخانم بود، سر به ز

تونستم؟ یخواستم معذب باشم؟ اصال م یم ياون انقده راحته من چه جور یوقت. افتادهین یاتفاق چیه

به کل همه اشون برام کمرنگ  نایرفتار کرده بود که وحشت و ترسم و بعدش خجالت و ا نیقشنگ منو به حال خودم آورده بود و همچ نیهمچ

.کردم یو غصه دور مآدم و از غم . اخالقش خوب بود نیچقده ا. شده بود

به کل  نایدر آورد و خندوند که تا اومدن خاله ا ياونقدر ماهان مسخره باز. برداشتم تزایقاچ پ هیو  نییسرم و انداختم پا. لبخند زدم هی اریاخت یب

.هم در کار نبود یحبس چیاتفاق بد و ه چیمن شدم همون آنا، ماهانم که خودش بود و ه. رفت ادمی زیهمه چ

خنگ از جالل و جبروتم  يبچه ها نیخدا رو شکر ا. کالسم بود نیآخر. بعد پاشم برم رونیمنتظرم که بچه ها برن ب. تازه تموم شده مکالس

کنن، اما اگه  یهاشون و تموم م یمزه پرون گهید یباش يو جد یچند بار که بهشون اخم کن هیاما نه . رمیگ یم لیچه خودمم تحو. برن یحساب م

.چرت و پرت بگن سر کالس یخوان ه یشن و م یپررو م... دم و بهشون بخندم ب وابخوام 

حرکت  يمثل صدا ییجورا هی زیاش رو م برهیو يبرداشتمش چون صدا عیسر. برهیرفت رو و لمیکه موبا فمیتو ک ختمیر یو م لمیوسا داشتم

.تراکتور بود

.دمیشن غشویج ياز نکرده صداهنوز دهن ب. دکمه وصل و زدم و گذاشتمش دم گوشم. بود سایپر

جون  سایپر یبگ یزنگ بزن هی دینبا. شعور یزنده ب ایمردم  ینیبب یزن یمن زنگ نزنم حال و احوال، تو زنگ نم ؟یکش یدختر خجالت نم: سایپر

... ییجا یرونیب میشام بر ایقربون شکل ماهت بشم من دلم برات تنگ شده ب

: گفتم و دمیوسط حرفش پر. رفت باال ابروهام

 رونیب میبر ایآنا خوشگله ب یبگ یبار زنگ بزن هیکارد بخوره به اون شکمت، شده . یکن یمنو خال بیتا ج رونیب میبر ایبگو، بگو ب نویخوب ا ـ

 نه د شه ینم لیتبد تیمنه که به واقع ياهایجزو رو...  گهینشده د... مهمون من؟ د.

.فرحزاد شامم مهمون من میبر ایباشه بابا امشب ب. یفتیپس نگرفته که  شیدست پ نیخوب حاال بب: سایپر

: کردم و گفتم یپوف

 یمنم از شرت خالص م. خودت و من و با هم راحت کن الیازدواج کن خ ایونیقل نیاز ا یکیبرو با  ایب. يدار یفرحزاد بر نم نیتو دست از سر ا ـ

.شم

.هدنبالم خون ایب 7. خوب حاال خودتو لوس نکن: سایپر

: گفتم یهامو چرخوندم و حرص چشم

.دنبالم ایب يدار نیکجا بود آخه؟ تو که ماش نمیهم نوکر؟ من ماش يخوا یهم شام م ادهیروت ز یلیخ ـ

: و با افسوس گفت دیکش ینفس سایپر

 یباشه با آژانس م. شدم یو نمت زونیخرابه وگرنه آو نمیمن ماش. يریاز بابات بگ نیماش هی یتونست يآدم شد دمتیفکر کردم چند وقت ند ـ

.میر
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 کمی. برگشتم خونه. برگشتم خونه، چون ماهان امروز کالساش زود تموم شده بود و رفته بود ییتنها. کردم یهماهنگ کردم و خداحافظ سایپر با

دو قدم با عصا و واکر راه بره عمو  تونه یکه خاله م یاز وقت. فرحزاد میکه بر سایرفتم دنبال پر یاستراحت کردم و بعدش حاضر شدم و با تاکس

.رونیبرتش ب یاز ذوقش تند و تند م

بودم  دهیاز دانشگاه و بچه ها و اون پسره که سر امتحان د سایپر يداشتم برا. میو رو تخت خودمون نشست یشگیباغچه هم میبا هم رفت سایپر با

.گفتم یپسر م ایشده بودم تا بفهمم دختره  رهیو کل زمان امتحان و بهش خ

: چشم هاش گرد شد و با دهن باز گفت سایپر

نــــــــــه ـ

.تو هم قشنگ تر ياز موها یحت. روشن تا رو شونه هاش بود يموهاش قهوه ا. راست گفتم دم،یفهم یگم نم یبه جون تو م: من

.توجه بهش حرفم و ادامه دادم یب. پام يدونه کوبوند رو هی سایپر

دماغشم دخترونه عمل کرده بود و هنوز چسب . ساله هم پوستش صاف تر بود 14 ياز دخترا. دست بود که نگو هیصورتش انقده صاف و : من

 هیتو اون هوا کاپشنش و در آورده بود و . زونهیبند مند بهش آو یکه کل نایبود از ا دهیشلوار پوش هی. بود دهیپوش یبزار بگم چ... لباسش . داشت

اش شله  قهی ،یپوش یم یکه تو مهمون یینایشل بودا نه از ا یاسک قهی یگم شل فکر نکن یم. اش شل بود قهید که بو دهیبلند پوش نیآست زبلو

. خورد بهش شکم داشتم ینه که همه شم دهنش تکون م. من مونده بودم به خدا یعنی. بود یختیات، همون ر نهیس يخوره تا رو یگرد م ينایچ

.کنه یبلند داره تقلب م يمنم بهش مشکوك بودم که نکنه با اون موها. دیجنب یخوند لبش م یآخه سوالرو که م

: گفت اقیجلو و با اشت دیخودشو کش کمی سایپر

؟يکار کرد یخوب تو چ ـ

: کردم و گفتم یپوف

پسره  نیبودم و فقط به همکل کالسم و ول کرده . اوردمیاما طاقت ن. امیدر ب يالاقل از تو خمار رمیشدم تا سر بزنگاه مچش و بگ خشیم یچیه ـ

.کردم، رو اعصابم بود ینگاه م

.رفتم بهش گفتم موهات و بزن پشت گوشت آخرشم

: مثل خنگا گفت. چشم هاش گرد شد پسره

موهامو؟ ـ

.شد یم جیگفتم بدتر گ یهم بهش م یهر چ. یچ یعنی دیفهم یاصال نم انگار

: حرف هاست بهش گفتم نیپسره شوت تر از ا نیکه نه ا دمید یوقت. ششمونده بود خودم با دست هام موهاش و بزنم پشت گو کم

.گوشاتو بهم نشون بده ـ

.تو گوشش نبود یچیه. منم کنف شدم. سرشو برگردوند یجور مبهوت همون

: حرصم گفتم از

.سواالتتو بلند نخون، تو دلت بخون ـ
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.شده بودم عیضا. هم کردم برگشتم سر جام یاخم هی

و آروم آروم در آورده و داره  یکیکوچ دیسف زیچ هیشلوارش  يها بیاز ج یکی ياز تو دمیانقده نگاش کردم که د. وز رو مخم بودپسره هن اما

.باال ارهی یم

: خشنود رفتم جلوش و گفتم. مثل جت از جام بلند شدم منم

.و بده به من يدرآورد بتیکه از ج یهر چ. بدش به من ـ

: کرد و گفت نگام جایاولش مثل گ پسره

...که دستماله  ستین يزیچ ـ

.خوب همون دستمال و بده به من: من

. دست پسره رو باز کرد که گفتم شکست نیهمچ. خودشو رسوند یمراقب مثل چ ونیاز آقا یکیرفت که از اون ور سالن  یداشت طفره م پسره

.دستمالش و برداشت دستشم کامل باز کرد

.بود هم تو دستمال هم تو دستش تقلب نوشته پسره

آخرشم . که من سکته کردم دیبرگه بدبخت و کش نیبود همچ یقاط یلیاما اون مراقبه خ. تقلب نکرده بود من حواسم بهش بود شییخدا اما

.نه ای چارهیصورت جلسه شد ب دمینفهم

.کنه یداره گوش م قایچونه اشو با دقت و اشت ریدستشو زده ز دمیکه د سایو برگشتم سمت پر دمیکش قینفس عم هی

: لبخند زدم و گفتم هی

بود؟ یاسم پسره چ یدون یم سایپر ـ

: با ذوق گفت سایپر

؟ انوشیک نمیصبر کن بب. دخترونه بود یلیحتما اسمش خ ـ

.نه یعنیتکون دادم که  سرمو

:و گفت دیدوباره با ذوق دست هاشو به هم کوب سایپر

؟ انیشا ـ

: کردم و گفتم ینچ نچ

. يریرضا ام دیبرگه اشو نگاه کردم اسمش بود س. یحدس بزن یا بتونعمر ـ

: دوباره با دهن باز گفت سایپر

بود؟ يصداش چه جور.پسرونه است  یلیاسمش خ... نــــــه  ـ

: امو باال انداختم و گفتم شونه

.نازك دخترونه بود شتریب. دورگه بود، دخترونه پسرونه ـ

... قهیدق هی یعنیصورتش که  يمنم انگشت اشاره امو گرفتم جلو. زنگ زد لمیبگه که موبا يزیچ هیدهنش و باز کرد که  سایپر
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.دمیشاد ماهان و شن يتا زدمش صدا. به اسم طرف نگاه کنم نکهیو وصل کردم بدون ا یگوش

؟یسالم خانم مهندس استاد خوب: ماهان

.شه یتموم نم شیوقت انرژ چیپسره ه نیا. ام گرفت خنده

؟يتو چه طور. دکتر استاد يسالم آقا: من

.شدن رفتن ددر میمن ج يو دد یمام نیکه دوباره ا دمیشن. من خوبم یمرس: ماهان

: خنده گفتم با

.برن خوش باشن کمیبزار . دنیچند وقته همه اش تو خونه موندن پوس نیهم که ا یدوتا طفل نیا. ذوق زده است یلیعمو خ. ها چارهیب یآخ ـ

.رونیب میشام بر. دنبالت میای یم ایحاضر شو با ک. میستین لیاشه خوش باشن ما که بخب: ماهان

.گه یم یو چ هیزد که بفهمه ک یکردم که داشت بال بال م ساینگاه به پر هی. ؟ ماهان چه مهربون شده بود هان

: و از دهنم فاصله دادم و آروم گفتم یگوش

.نرویخواد ببرتم ب یگه شام م یماهانه م ـ

.کرد نییباال و پا یبال بال زنان، انگشت اشاره جفت دست هاش و به سمت تخت گرفت و ه سایپر

: کردم و گفتم یاخم مچهین هی

.تو؟ خوب حرف بزن یگ یم یچ ـ

: و گفت شیشونیزد به پ یکی سایپر

.نجایا ادیگم بگو ب یخنگ خدا م يوا ـ

: همون حالت گفتم تو

چرا؟ ـ

: و دوباره گذاشتم کنار گوشمو گفتم یبهم رفت که خفه شدم و گوشچشم غره  هی سایپر

.میبا هم شام بخور نجایا نیایب نیاگه دوست دار.  رونمیماهان من االن با دوستم ب ـ

: مهربان گفت و بعدم به من گفت يجمله منو برا نیع ماهان

د؟ییشما کجا. میای یباشه م ـ

.کردم یو بهش دادم و خداحافظ آدرس

: گفتم سایبه پر رو

نجا؟یا انیب نایا یزن یچته بال بال م ـ

: برام نازك کرد و گفت یپشت چشم هی سایپر

 رمیم یدارم م. هیک یکن یماهان ماهان م یکه ه ینیا نمیخوام بب یبابا م. يانگار يپسر خاله ات نوبرشو آورد نیبرو بابا تو هم با ا ــــــــشیچ ـ

...کنجکاوم . دمشید هیثان 30اونم  یو مهمونبار ت هیمن فقط . یاز فضول
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: بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

.هم باهاش هست ایک یراست. یاز فضول رمیم یبگو دارم م ـ

: و گفت دیبا ذوق دست هاش و به هم کوب سایپر

.لمیو دو ف طیبل کیگن  یم نیبه ا. مهربونم هست چه خوب ولیا ـ

و  یگوش. ساعت بعد ماهان دوباره زنگ زد میحدود ن. خانمم آوردن سایپر ونیت شد و همون موقع قلبهش چشم غره رفتم که ساک دوباره

.برداشتم

د؟ییشما کجا میدیسالم ما رس: ماهان

باغچه مهتاب؟ نیاومد: من

.میاومد یکه گفت یآره همون: ماهان

صاحب  زیبدبخت راست گفته کنار م دمید. دمشونید یو درخت م دار نیا نیاز ب دیاگه اومده بودن با. نه ایگه  یراست م نمیبب دمیکش سرك

.ستادنیا هیباغچه ا

.دم یدارم دست تکون م. نیسمت راستتو بب. جلو نیایب نموتونیب یماهان دارم م: من

کنن رسما بال بال  داتیکه پ ينجات عالمت بد کوپتریبه هل يخوا یجفت دستامو بردم باال و انگار م نهیب ینم. تکون دادم یو بردم باال و ه دستم

.کرد یکرد چل شدم رفتم، با بهت داشت نگاهم م یکه فکر م سایپر. زدم

.تکون داد و اومد سمتمون یدست هی. دنیمفتون سر مبارك و چرخوندن و منو د يآقا نیا خالصه

: گفتم سایبه پر هوی

.نیگه دختره و دوستاش همه دود یم ادی یاالن م. ببرن میبود رو داده ونهیقل نیکاش ا. ره االن یم ایک يدختر آبروم جلو يریبم ـ

مهربانم . اول ماهان سالم کرد و باهام دست داد. لبخند به لب. دنیبهمون رس نایماهان ا. برام در آورد و شونه اشو باال انداخت یشکلک هی سایپر

 ستهگوشه تخت نش هی سایمن و پر. دو تا هم نشستن نیا. نایارف و او تع دییو بفرما کیسالم عل. با جفتشون دست داد سایالبته پر.  یچیکه ه

.دو تا هم رفتن اون سمت تخت نشستن نیو ا میبود

: انداخت و گفت ونینگاه به قل هی ایک

ه؟یطعمش چ ـ

د؟یکش یم... قهوه : سایپر

: باال انداخت و گفت يشونه ا هی ایک

.ستیآره بدم ن ـ

.رفت یآبروم نم ادیبود ز يدود ایخدا رو شکر خود ک. و داد بهش ونیشلنگ قلهم  سایدراز کرد و پر دستشو

منم آروم نشسته بودم و قل . کرد یو قل قل م ونشیکه واسه خودش قل ایک. شجره نامه اشو در آورد ییجورا هی. حرف زد  سایماهان با پر کمی

.کردم یو نگاه م ونیقل آب قل
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: خورد گفت یکه به زور تکون م يبه هم فشرده و لبا يزود تر با دندونا سایبگم که پر سایبه پر یچ هیبرگشتم . پهلوم سوراخ شد دمید هوی

.ره باال یآنا حواست به ماهان باشه آمپرش داره م ـ

.کنه یباغچه رو نگاه م ي گهیسمت د هیکرده و  یظیاخم غل دمینگاه به ماهان کردم که د هیتعجب  با

: فتمگ سایو رو به پر برگشتم

کبود شده؟ نیا یواسه چ ـ

: گفت یهمون فرم سایپر

کامل خوردت تفالتم  گهیکنه د یدو ساعته زل زل داره نگات م. دو تا تخت اون ورتر . رو نگاه کن هیپسر اون ور. یش یناراحت م یگم خنگ یم ـ

.تف کرده

: گرد گفتم يچشم ها با

کنه؟ یکدوم پسره نگام م ؟یک ـ

: گرد شده گفت يبا چشم ها سایپر

کنه؟ یداره نگات م یکی يحس نکرد ؟يدیتو نفهم یعنی ـ

: باال انداختم و گفتم يا شونه

شده؟ رهیمتر اون سمت تر بهم خ 10از  یکیبدونم که  يچه جور. زد که بخوام بفهمم ینم خونکیکرد س یداشت نگاه م. نه ـ

: کرد و با حرص چشم هاش و گردوند و گفت یپوف سایپر

تو  نیب ییحاال خدا. کم مونده بره بزنه پسره رو . خوره یپسره شده و داره حرص م زیه يماهان متوجه چشما. الیخ یب. یر هر حال تو آنرمالد ـ

ست؟ین يزیو ماهان چ

: گفتم یاعتراض يبلند يرفت و با صدا ادمیلحظه جا و مکان  هیگرد  يبهت و تعجب و چشم ها با

... سایپر ـ

.نییلبامو به دهن گرفتم و سرمو انداختم پا. مهربانم قل قلش قطع شد. سمت من دیکله ها چرخ همه دمید هوی

.نیبش نجایا ایآنا پاشو ب: ماهان

: گفتم جیبلند کردم و گ سرمو

!...هان ؟ ـ

: مهربان اشاره کرد و گفت يکرد و به جا یظیاخم غل هی ماهان

.کنار من نیبش نجایا ایگم ب یم ـ

نم؟یتو بغل مهربان بش امیب ام؟یخوب کجا ب. نگاه به مهربان کردم هی. ره هم خله هاپس نیا وا

: بهش اشاره کرد و گفت دیمهربان د يکه نگاه متعجبم و رو ماهان

.جاتو با آنا عوض کن ایک ـ
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اون ته بودم که  نیهمچ. مهربان یقبل يمنم پا شدم و رفتم نشستم تو کنج تخت ، جا يناچار. حرف بلند شد  یهم ب ایپسره اخم بود که ک انقده

.رو گرفته بود هیمن و بق دید يجلو بتشیچون ماهان کامل با اون ه. افتاد یبهم نم یچشم احدالناس

: لب گفت ریبا حرص ز. اخم داشت هنوزم

.یعوض. کشه یخجالت نم کهیمرت ـ

کجاست؟ ینیزم بیپس اون ماهان س. باشد یم یرتیماهان غ نیا. باال دیپر ابروهام

بود؟ کجا بود؟ یشد؟ ک یچ دمیبودم که نفهم جیگ اونقده

.شن یهم دارن پا م سایو پر ایماهان از جاش بلند شده و پشت سرش ک دمیبه خودم اومدم د فقط

.جتر شدم یبودم گ جیگ

: تعجب گفتم با

.میما که هنوز شام نخورد د؟یر یکجا م ن؟یچرا پا شد ـ

: آروم گفت سایپر

.به پا نشده يشر هیفعال پاشو تا  ریبمخفه  ـ

اما  یعصبان يکردم که صدا یداشت آخه؟ هنوز داشتم با خودم فکر م نایبه شر و ا یشده بودن؟ شام خوردن چه ربط يجور هیچرا همه  نجایا وا

.دمیبه زور کنترل شده ماهان و شن

... گهیآنا پاشو د: ماهان

.کشون ببردم سیگ ریپا نشم به زور بکشدم و کل مس اگه دمیلحظه ترس هیگفت پاشو که  نیهمچ

قدم جلو  هی. ماهان منتظر شد تا من کفش هام و بپوشم و بعد حرکت کنه. زودتر رفتن ایو ک سایپر. از جام بلند شدم و دنبالشون راه افتادم عیسر

.بلند شدن هوی يورج نیچرا ا نایا دمیفهم ینم. سرم و چرخوندم جیگ. با تعجب نگاش کردم. تر از من بود

باشه که  یهمون دیکرد، حدس زدم که با یتابلو نگاه م یلیکه خ ییاز اونجا. يپسر هیکردم که چشمم خورد به  یداشتم فکر م جیجور گ همون

.اون موقع نتونسته بودم نگاش کنم، چون ماهان از جام بلندم کرد. منو خورده بود سایبه قول پر

حرکت  نیتازه متوجه شدم که ا. ارهی dدر م يباز مونیم يجور نیچشه که ا نیا نمیکردم بب زیچشمام و ر. تگف یبا دستش م يزیچ هی پسره

بهت شماره بدم؟ امیب یعنینشون دادن و اشاره به خودش و من  ینوشتن و گرفتن و گوش

.ادیساب کار دستش بدونه از اون فحش بوق دارا بگم تا ح هیو  ارمیخواستم براش با اخم زبون در ب یپررو م بچه

ماهان بود که . چشم هام در اومد. رد شد و رفت سمت پسره ياز کنارم تند یکس هی هویابرومو بردم باال و با اخم بهش چشم غره رفتم که  هی

.ردنک یو صداش کردم اما ماهان توجه دمییدنبالش دو. مغزم فرمان حرکت داد. رفت سمت اون پسر چله یم یداشت با سرعت و عصبان

.غلتم یسنگ ها م يرو دنییدو يلحظه احساس کردم جا هیکه  دمییدو یها م زهیسنگ ر نیا يرو نیهمچ. ره یرو، آبرومون م اروینزنه  يوا

راه برم چه برسه به  یتونستم درست و حساب یکنم، نم پیخوشت یلیبودم که خ دهیکردم برسم به ماهان، اما چون کفش پاشنه دار بوش یم یسع

.رفت یکه با اون سرعت راه م یبرسم به ماهان نکهیا
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اش در  قهیاز جاش بلندش کرد که گفتم االن پسره کله اش از تو  نیاشو گرفت و همچ قهیبه پسره و  دیبرسم به ماهان، ماهان رس نکهیاز ا قبل

.مونه تو دست ماهان یاش م قهیره و  یم

: بهم فشرده گفت يبا دندونا یبا حرص و عصب ماهان

؟ير یبازم از رو نم ستیتنها ن ینیب یم ؟یکش یخجالت نم ـ

.شدم یماهان حرص يزد که من جا يپوزخند هیهم پرو  پسره

.که حسابت نکردم یستین يعدد دمیخوب حتما د: پسره

.دوست داشتم يمشت بزنم تو صورتش، آ هیدوست داشتم  يآ

.چه زود آرزوم برآورده شد. ام گرد شدچشم ه. شد نیمشت رفت تو صورتش و پسره نقش زم هی دمید هوی

.دنیهمراه پسره هم از جاشون پر يو دو تا از پسرا دنیکش غیکه همراه پسره بودن ج يدوتا دختر یکی. بود که مشت اول و کوبوند ماهان

.ه زداشو گرفت و مشت دوم و خوابوند تو صورتش که خون از دماغ پسره فوار قهیدست  هیخم شد رو پسره و با  ماهان

 هیاز جاش بلند شد  هیکرد که اون پسر اول یماهان داشت تقال م. عقب تا مشت سوم و نزنه دنیپسر پرواه اومدن ماهان و گرفتن و کش يدوستا

.مشت زد تو صورتش هیحمله کرد سمت ماهان و . رم کرد دیو خون و که د دیبه دماغش کش یدست

...ماهـــــــان: من

 یماهانم دست هاش بسته بود نم. رفت هوا غمیماهان که مشت خورد ج. کردم یدو تا نگاه م نیا يبهت و تعجب به دعوااون موقع داشتم با  تا

.تونست جواب مشت پسره رو بده با پاش لگد زد تو شکم پسره

 يبا چشم ها یصبانع. کم کم صاف شد. خون جلو چشم هاش و گرفته بود. قرمز شده بود. رفت عقب کمیخم شد و شکمش و گرفت و  پسره

...بلند شد و گارد گرفت که بزنه به ماهان  هوی. به ماهان نگاه کرد یوحش

رفت بخوره تو شکم ماهان  یکه داشت م یجلوش و مشت ستادمیخودمو رسوندم به ماهان و ا يدونم چه جور ینم. لحظه از جام کنده شدم هی تو

.مم و خم شدمدست هام رفت رو شک. نفسم بند اومد. رفت تو شکم من

...آنا : ماهان

زد من که شمارشو  يزر هی یدرخت مونیم نیمشت بخورم؟ حاال ا دیکه من با هیدعوا کردنتون چ. رهیم یداره م يآنا که انگار نیا رهیبم يا

.ینگرفتم که دعوا راه انداخت

لگد زد بهش که  هیمشت و  هیاول رفت سمت پسره و . بود خودشو از چنگ اون بچه سوسوال نجات داد ياما فکر کنم هر جور دمید ینم ماهانو

: دستش بازومو گرفت و گفت هیبعد اومد سمت من و دستش و انداخت دورم و با . شد و دوستاش دوره اش کردن نیپسره نقش زم

نشد؟ تیزیچ ؟یآنا خوب ـ

 میماهان همون جور کمکم کرد که برگرد. کرد یدرد م یلینفسم باالخره در اومد، اما شکمم خ. رمیم یدارم م ینیب ینم ؟يخواستم بگم کور یم

.رفتم یدوال راه م يمنم هنوز تا حدود. بود یهنوز عصبان. نیسمت ماش میو بر

: دیسرم داد کش یمنفجر شد و عصبان هوی میدو سه قدم که رفت هی
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؟یآورد چ یسرت م ییبال هیزد  یوسط دعوا؟ اگه م يگه خودتو بنداز یبهت م یک ـ

کتک خوردن  يمن رفته بودم جلو یناسالمت. از ترسم بود شتریب میاما ناراحت. بود که قلبم از جاش کنده شد دهیاخم کرده بود و داد کش نیهمچ

.دستت درد نکنه اش بود يجا. که خودم نفله شدم رمیآقا رو بگ

...اما خوب  دمیترس یم ظشیاز اخم غل نکهیبا ا. کردم اخم

: صدام و بلند کردم و گفتم کمیو با همون اخم  رونیب دمیدست هاش کش نیبازوهام و از ب و ستادمیزور صاف ا به

 یآبرومون م دید یاز دانشجوهامون م یکیاگه  ؟یکن یم یکش قهی ،ياستاد یناسالمت ؟يخورد یکه کتک م یوقت یگه که دعوا کن یبه تو م یک ـ

.کنن یدارن دعوا م دونیچاله م يل التاو مث یکیگفت دو تا استاد رفتن افتادن رو سر  یرفت م

.و ناراحتش نکردم یبه اخم ماهان و نگاه عصبان یاصال هم توجه. با اخم قدم برداشتم که برم یو گفتم و عصبان نیا

بند بشم که تو  ییجا هیبه  دیمثل مرغ بال بال زدم که شا وفتمین نکهیا يخورد و پرت شدم و برا زیقد مو که برداشتم پام رو سنگ ها ل نیاول

.نیزم امیو هوا ماهان کمرمو گرفت و نذاشت با مخ ب نیزم

به کمرم آورد و خشک  يفشار هیکردم دوباره از دستش خالص شم و خودم برم که ماهان  یسع ارم،یخواستمم کم ب یشده بودم نم عیکه ضا من

: با اخم گفت یو عصبان

.یخودت و ناقص کن نیزم يخوام بخور ینم. خود نزن یزور ب يراه بر یتون ینم یوقت ـ

از . که دردم اومد و کشوندم دنبال خودش يدستش و از کمرم گرفت و دستم و تو دستش محکم گرفت جور. نکن يادیغلط ز یعنی رسما

چه آدم دنبالش راه مخالفت شدم و مثل ب الیخ یبودم ، ب دهیاژدها د يجور نیکم ماهانو ا یلیخ یلیبود و منم خ ادیز یلیکه اخمش خ ییاونجا

.افتادم

من . انقده حرصم گرفت که نگو. زدن یبودن و حرف م ستادهیهم سرخوش واسه خودشون ا ایو ک سایپر. نیسمت ماش میحرف رفت یو ب آروم

...دو تا  نیاونوقت ا مینداشته باش یکه تلفات جان رمیسوم و بگ یجنگ جهان يدادم که جلو یداشتم اونجا خودم و به کشتن م

.بره یو خواب م لکسیدو تا ر نیرو آب ببره ا ایدن

.میو راه افتاد میشد نیماش سوار

: آروم دم گوشم گفت سایپر

ماهان چرا شده خشم اژدها؟ ـ

: چشم غره بهش رفتم و گفتم هی

.ماهان و پسره دعواشون شد منم کتک خوردم اون وسط ينبود ا؟یبا ک یاالغ کجا رفت ریبرو بم ـ

: گرد گفت يشم هابا چ سایپر

...نــــــــه  ـ

با . براش گفتم يمجبور. بود  لهیبد پ یلیاما خ ،یدوست داشتم نگم تا بترکه از فضول. کنم فیکه براش تعر زونیکرد و آو لهیپ نیهمچ بعدم

: باز گفت شین
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...ماهانو  گریج ـ

: تو پهلوش و با اخم گفتم دمیآرنج کوب با

.ت کنما درست صحب يالیبا فام ـ

: پشت چشم برام نازك کرد و گفت هی

.نوبرش و آورده ــــــشیچ ـ

:خودشو خم کرد سمتم و گفت سایپر. میشد ادهیو همه با هم پ ستادیرستوران ا هی يبعد ماهان جلو کمی. نگفت یچیساکت نشست و ه گهید

.بشم دایآزارا جد نیانقده دوست داشتم سوار ا. ماهانم نیمن عاشق ماش ـ

.ماهان نگاه کردم نیتعجب برگشتم و به ماش با

: و باهاش هم قدم شدم و گفتم سایتفاوت برگشتم سمت پر یب

خورد که  یبگو پس چرا انقده ماهان حرص م. هیدونستم اسمش چ یمن اصال نم. دکمه داره یکل دهیچون جد یعنیاسمش آزاراست؟  ؟يجد ـ

.انیگفتم ژ یم نشیبه ماش

.نگاهمون کنن یو در آورد و باعث شد ماهان و مهربان برگردن و سوال غمیتو سرم که ج دیوبدونه محکم ک هی سایپر

.دادم یدستم و گرفته بودم رو سرم و ماساژش م. ستین يزیچ یعنیبهشون زد که  يلبخند هی سایپر

مون؟یم يمگه آزار دار: من

: با حرص گفت سایپر

.انیگه ژ یم متشهیبه آزارا که خدا تومن ق. خفه یکیتو  ـ

ماهان . تو رستوران میخالصه رفت. مال خودشه که انقده تعصب داره روش نهیماش نیلحظه شک کردم که نکنه ا هیخورد که  یحرص م نیهمچ

حته نارا یکه وقت نهیماهان ا یخوب. دیخند یگفت و م یاخمش باز شده بود و م. میداشت کیکوچ یلفظ يدعوا هیکه ما  اوردیخودش ن ياصال به رو

.ارهی یخودش نم يداره اصال به رو یمشکل یکال وقت ،یعصبان ای

.خونه میرو رسوند سایو شبم پر میغذا خورد خالصه

در خونه رو باز کردم و رفتم تو و  دیبا کل. زدم سمت پله ها و رفتم باال میج یواشکیشدم و  ادهیپ ایخونه و من زودتر از ماهان و ک میدیرس

.آب و در آوردم يبطر خچالیبرق و زدم و رفتم و از تو  دیکل. خونه که آب بخورمرفتم تو آشپز میمستق

.خوام یمنم م -

.کنه یداده و بهم نگاه م هیبه اپن تک نهیماهان اومده تو آشپزخونه و دست به س دمید برگشتم

.نظر داشت ریمدت ماهان همه حرکاتم و ز نیام ادر تم. و بدم بهش وانیرفتم جلو و دستمو دراز کردم تا ل. ختمیاون ر يآبم برا وانیل هی

.کرد یفکر م يزیچ هیکرد و به  یبه من نگاه م. فکر بود تو

: مقدمه گفت یکرد و سرش و کج کرد و ب زیو ازم گرفت و تو همون حالت چشم هاش و ر وانیو دراز کرد و ل دستش

. يدار یمشکل هیتو  ـ
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: م کردم و گفتمدلخور اخ ه؟یمنظورش چ. هام گرد شد چشم

.ادب یب يخودت مشکل دار ـ

: تند گفت ماهان

 نیانقدر زم یآدم چیه. يخور یم نیهست که تو مدام زم یمشکل هیکه مطمئنن  نهیمنظورم ا. ينبود که تو برداشت کرد ینه منظورم اون.. نه  ـ

.خوره ینم

: و گفتم نییسرمو انداختم پا. دمیآه کش هی ناراحت

نه . نبودم يجور نیقبال ا. دونم ینم. نیشدن بس که خوردن به زم دهیزانوهام ساب گهید. دمم خسته شدم، همه تن و بدنم کبودهخو. دونم ینم ـ

.شه ینخورم روزم شب نم نیروز زم هیاگه ... اما االن . شدت نیبه ا

.اخم کرده بود. و بلند کردم و به ماهان نگاه کردم سرم

شد؟ ادیخوردنات ز نیزم یاز ک یدون یم ؟يبودن يجور نیقبال ا یگفت: ماهان

: فکر کردم و گفتم کمی

... شیسال پ هیاز  ـ

: وسط حرفم و گفت دیپر ماهان

؟يالغر شد یبعد تو از ک ـ

.شه یم یسال کیحدود : من

: بشکن زد و گفت هیو تو هوا  ستادیخوشحال ا ماهان

...خودشه  ـ

.خودشه؟ ماهان خودش جواب داد یچ. گرد بهش نگاه کردم يتعجب و چشم ها با

.تا برات بگم نیبش نجایا ایب. مشکل کجاست دمیفهم: ماهان

: و گفت زیبا ذوق خم شد رو م. و خودشم نشست رو به روم زیو بردم نشوند پشت م دیو کش دستم

؟يکرد یمگه نه؟ ورزشم م یگرفت میرژ ؟يالغر شد يتو چه جور نیبب ـ

.رفتم یشد شنا هم م یم یچ یگاه. کردم تا ورزش یتو خونه نرمش م شتریب... رفتم اما ورزش گ یم میفکر کردم رژ کمی

.نه به اون صورت: من

 چهیرسه به ماه ینم ياونقدرا انرژ يخور یشده و چون کم غذا م فیبدنت ضع ،يوزن کم کرد یمدت کوتاه کل هیچون تو . خودشه قایدق: ماهان

که بتونه  یهر ورزش. کن يدوچرخه سوار. بزن لیتردم. برو  يرو ادهیپ. یورزش کن دیبا. نیزم يخور یام مبه خاطر ضعفته که مد. پات يها

.کنه انجام بده يپات و قو يها چهیماه

.دیارز یکرد اما به امتحانش م یاشتباه م دیشا. هم نبود يفکر بد

: خوشحال از جاش بلند شد و گفت ماهان
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.ياریسر خودت ب ییخوردن تو باشم که نکنه بال نیو ندارم که همه اش نگران زم نیاعصاب ا. یورزش کن دیا بااالن برو بخواب، اما از فرد ـ

بخورم،  نیداره آخه؟ حاال دو دفعه تو هوا گرفتتم نذاشت زم نیبه ا یخوردن من چه ربط نیزم. کردم یگرد و متعجب بهش نگاه م يچشم ها با

...ـشــــــیچ. زاره یهم سرم م یچه منت

: و گفت دیکش قینفس عم هی

.يتو هم برو بخواب خسته ا. برم بخوابم گهیمن د. یمرس. خوب بود یلیخوب امشب خ ـ

سرم تا شب اگه  يآبم گذاشتم باال. و رفتم باال تا بخوابم ختمیخودم ر يآب برا وانیل هیماهان که رفت از جام بلند شدم و . و تکون دادم سرم

.تشنه ام شد بخورم

دستگاهاش کار کنم تا پاهام  نیدو ساعت برم باشگاه و با ا يمجبورم روز. کم کار داشتم ورزش کردنم بهش اضافه شده یلیخ. در اومده ارمک

.زنن یوزنه ها که با پا م نیو ا لیتردم. بشه يقو

... یه...  یه...  یه..  ینیو خونه نش يولگرد يروزها ییروزگار کجا یه. نمیبب یدرست و حساب لمیف هیوقته نتونستم  چند

. کرد یسکته م دید یاگه مامانم ماها رو م یعنی. میدر آورد يباز وونهید یکل. خوش گذشت بهمون یکل دیرفتم خر سایبعد مدت ها با پر امروز

.ساله ام 60 رزنیپ هیکنم  یگه که من حس م یرو م نایا نیهمچ. باشه نیسنگ دیبا. خانم باشه دیهوا بود که دختر به سن شما با غشیج

 ییتو اون سرما چا. حال داد یلیهوا سرد بود اما خ نکهیبا ا. انقده خوش گذشت. دیمن و خاله و عمو حم. پارك میرفت. رونیب میبا خاله رفت روزید

 ینم هک نایاع دانشگاه و ااوض نیاما خوب با ا. دنشونیرفتم د یکاش م يا. تنگ شده نایمامان ا يدلم برا. داشت که نگو يمزه ا هیداغ خوردن 

.شه

دارن و به  نجایساله هم ا 25دختر  هیبمونه که  ادشونیخلوت عاشقانه اشون و بهم بزنم که  کمیبذار . نمشونیرم بب یحتما م یلیتعط نیتو اول اما

.فتنیزر زرو ن يکوچولو ین ین هیفکر 

زن  نیچقدر من ا. میشام و با عمو و خاله خورد. و خونه واسه خودم عشق کنمت نمیتونم بش یم. رمیم یدارم از ذوق م لم،یروز تعط 3-2جون  آخ

کارش خودش و از  نیبه قول عمو آخر با ا. شلوغه یماهانم که چند وقته سرش حساب. عاشقشونم بس که مهربون و خوبن. و مرد و دوست دارم

.ارهی یمپا در 

واقعا داره خودشو . دونم ماهان چرا انقدر عجله داره براش ینم. زمان بره ستین روز دو روزم یکیکار . نهیسنگ یلیپروژه شهرکشون خ نیا

.کنه یهالك م

. دم یمربوط به شهرك و تو خونه انجام م يمن همه کارها. گرده یشبه هم بر نم 11ره و االن که  یشه مثل امروز که از صبح م یم ییوقت ها هی

.خوده یهمه عجله ماهان ب نیکنم ا یواقعا فکر م. کامل همه کارها هستم انیدر جر

 نیتحت فشاره با ا یلیماهان خ چارهینظرم عوض شد فکر کنم ب. هم دارن گهیپروژه رو نداره و چند تا کار د هی نیچند شرکتشون فقط هم هر

.که داره یتیهمه مسئول

مقاوم و پا  شهیهم. ره یقت خنده از رو لب هاش کنار نمو چیها ه یخستگ نیکه با همه ا ارهی یو از کجا م يهمه انرژ نیپسر ا نیدونم ا ینم

.انقده خوش اخالقه يهمه مشغله و اعصاب خورد نیآدم با ا هی ینیخوبه که بب یلیخ. برجاست
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. بودنن يجور نیخودم و عمو ا يهر چند بابا. تو خونه انی یشه با اخم و دعوا م یم ادیکارشون ز یکردم که وقت یتصور م يمردا رو جور شهیهم

 چکسیتو خونه و اخم کرده با ه ادی یشه م یخسته که م ای ادی یم شیپ یمشکل ایکنه  یم ریبابا هر وقت کارش گ. گهیدارم د يتصور هیاما 

.زاره یم ریاما خوب همون اخمشم رو آدم تاث ستین دادیاهل بزن و زد و خورد و داد و ب. زنه ینمحرف 

که من  ناستیهم يبرا. نهیش یخنده رو لب هات م اریاخت یب. مثبت اومده خونه يانرژ یکن ینه، فکر متو خو ادی یم یاون ماهان وقت برعکس

.که دارن یمثبت يها و حس ها یبه خاطر همه خوب. خونه و خانواده ام نیعاشق ا

 دنید لمیامشب ف. اپم و روشن کردملبا سهامو عوض کردم و لب ت. گفتم و رفتم تو اتاقم ریگذشته بود که به عمو و خاله شب بخ 10از  ساعت

.ده یحال م

.کردم یکردم و پل دایخوب و عشقوالنه پ لمیف هی

 لمیف. ارمیب یخوراک نییاستپش کردم که برم از پا. گذشت لمیاز ف يا قهیدق 40ساعت  مین هی. قشنگ بود لیخ. عشق نشستم نگاش کردم با

.ده یبدون هله و هوله مزه نم

. بسته پاپکورن هیبسته پفک و  هیآب گذاشتم روش و همراه  يبطر هیبرداشتم و  وهیبشقاب پر م هیتم تو آشپزخونه و رف نیپاورچ نیپاورچ

.بسته پفکم با دندونم گرفتم هی. همه رو بغل کردم

دهنمم . بود  یستم پر خوراکد. اومده تو یک نمیببب ستادمیا. دمیدر و شن يرفتم سمت پله ها که صدا یخوشحال داشتم م لم،یو ف ایذوق خوراک با

 یراه م کزاكیانگار ز. شد یور اون ور م نیداشت ا یکه بر م یهر قدم. تو خونه ادی یداره کج و کوله م یکی دمیچشم دوختم به در د. بسته

.با تعجب نگاش کردم. فتر

رفته منو نبرده  ییبرگشته؟ نامرد تنها یالن از مهمونپسره ا نیا یعنیره؟  یماهانه پس چرا مثل مستا راه م نکهیوا ا. دمشیشد د کیکه نزد کمی

چرا زود برگشت؟ نیپس ا یمهمون ياما االن که تازه سر شبه برا. بزغاله

: گفتم وفتهیآوردن که ن یکه رو پوفکه فشار م ییپر رفتم جلوش و با دندونا يدستا با

؟يمست کرد ؟يبود یمهمون ؟يکجا بود. سالم ـ

.زدم یرفتم و حرف م یراه م یچپک یه. کج و کوله ماهان شدم يقدم ها يپاهم. دمید یو نم صورتش

...یجیگ جیگ. ير یراه م يچه جور نیب ؟يحال و روز افتاد نیکه به ا يچقدر خورد نمیچرا؟ خوش گذشت؟ بب ينامرد منو نبرد: من

.رمق ماهان بلند شد یآروم و ب يصدا

...ستیحالم خوب ن: ماهان

نشست و سرشو  هیخم شد و رو همون پله اول. باال رفتن ينداشت برا یله ها دستش و گرفت به نرده که بره باال اما انگار جونبه پ میبود دهیرس

.پله يداد به نرده ها هیتک

. رفت باال یزود تر م دیبا. ینش یختیر نیکه ا يزهر مار يخورد یخواستم برگردم بگم خوب کارد به اون دل و کبدت بخوره کمتر م یم

برگشتم سمت . هام و ولو کردم روش یرفتم سمت اپن آشپزخونه و خوراک. دنید یم لینداشت عمو و خاله گل پسرشون و مست و پات تیخوب

: تمماهان و خم شدم و گف
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.شد یتا انقدر حالت بد نم يخورد یکمتر م کمیخوب  ـ

ماشاال انقدم که گنده . شده بود نیحال بود که سنگ یده لخت و ببدنش انق. کردم بلندش کنم یبازوش و سع ریدست انداختم ز. نگفت یچیه

.دهیجا ولو شده خواب نیگرفته هم نیبچه پرو رو بب. چشماش بسته دمید یکیتو تار. دیرس یبهش نم گهیمنده شده بود زورم د

.ضربه به صورتش زدم هیدست  با

بد  يجور نیحالش ا یاما وقت. بعدش سرش گرمه کمیهمون موقع تا  خوره یمشروب م یقاعدتا وقت. و داغ بود سیصورتش خ. کردم تعجب

چرا برعکسه؟ نیا. کنه نه داغ خیو بدنش  فتهیفشارش ب دیشه با یم

.هـــــم از خودش در آورد يصدا هیحال  یب. هم به صورت ماهان زدم گهیضربه د هی

.زل زدم به صورتش. رو پام جلوش نشستم. کردم کله اشو صاف کنم یدست دو طرف صورتش و گرفتم و سع با

چرا تنت انقده داغه؟ ؟يخورد يزیتو واقعا چ نمیماهان چشمات و باز کن بب... ماهان : من

: حال گفت یهمون جور ب ماهان

...نـــــــه  ـ

نکنه . کسل بود. ر حال نبودس ادیرفت شرکتم ز یامروز صبح که داشت م. ضهیآره مر...  ضهیپس حتما مر. اخم کردم. جون ینه کش دار و ب هی

.سرما خورده

.تا صبح رهینم يجور نیا نیکار کنم حاال؟ ا یخدا چ يوا. داغ داغ بود شیشونیگذاشتم رو پ دست

 یچ... کار کنم  یچ ؟یاگه تبش باالتر بره چ. حالش بده یلیپسره خ نیآخه ا. خبر بدم؟ به عمو بگم؟ سکته نکنه بدبخت یکار کنم؟ به ک یچ

م ؟کار کن

کار کنم؟ یچ. شده یختیپسره چه ر نیا نیبب. مردن یکه م مایقد. که رهیم ینم یضیمر نیبا ا یکس. ساده است هیسرما خوردگ هی ریآروم بگ آنا

.نهیجور رو پله ها بش نیشه که هم ینم. باال شیببر دیاول با. مغزت و به کار بنداز کمیآنا خفه  اَه

چشم  کمیخورد  یتکون هی. دمیماهان و کش يتو دستم و بازو ختمیقدرت و توان داشتم ر یهر چ. گرفتمبازوش و  ریشدم رو ماهان و ز خم

.هاش و باز کرد

: التماس گفتم با

.تونم ببرمت باال ینم ییتنها. کمک کن کمیماهان توروخدا خودتم  ـ

 دهیانگار حرف هام و فهم. بار تونستم آروم و نرم بلندش کنم نیاما ا دمیدوباره بازوش و کش. حال نگام کرد یب يهمون جور با چشم ها ماهان

.کرد بهم کمک کنه که بلندش کنم یبود، چون خودش دستش و گرفت به نرده و سع

به زور و با همه . امم انداختم دور کمرش گهیدستم دستش و که رو گردنم بود و نگه داشتم و دست د هیو انداختم دور گردنم و با  دستش

بدن تبدارش و  يگرما. به زور رو پاش بند بود. باهام راه اومد شیحالیماهان با همه ب. تونستم ینم ییهر چند تنها. کردم ببرمش باال یقدرت سع

.منم گرمم شده بود. کردم یمحس 

.کنار تختش میآروم آروم رفت. از پله ها باال بردمش و بردمش تو اتاقش يمورچه ا يزور کشون کشون با قدم ها به
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.نجایا نیآروم بش ایب. میدیرس گهید ایماهان ب نیآفر: من

.ارمیپالتوش و باز کنم و پالتوش و از تنش در ب يکردم دکمه ها یام سع گهیدست بدنش و نگه داشتم و با دست د هیبا . رو تخت نشوندمش

.نداشت گهیرکت دح يچاره نا یب. پاهاش و صاف گذاشتم رو تخت. تخت يو در آوردم و خوابوندمش رو پالتوش

: و خشکش گفت دهیلب هاش بهم چسب نیزور از ب به

...آب  ـ

که بلد بودم و  یو هر چ یقرص مسکن و تب بر و سرما خوردگ یاز توش هر چ. رفتم سراغ جعبه داروها. نییجام بلند شدم و برگشتم پا از

.رفتم کنار تختش زانو زدم و آروم صداش کردم .برگشتم باال وانیپارچ آب و ل هیو با  ینیس هیبرداشتم گذاشتمشون تو 

.ادی ینم نییتبت پا يجور نیا. يدارو بخور دیماهان جان بلند شو با... ماهان : من

دونه به دونه قرص ها رو گذاشتم تو دهنش و . بلندش کردم کمیسرش و  ریدست انداختم ز. از تو بسته اش در آرودم یکی یکیها رو  قرص

و  يپر انرژ شهیهم. بودم دهیحال ند یتا حاال ماهان و انقده آروم و ب. نگرانش بودم یلیخ. دوباره سرشو گذاشتم رو بالشت. بهش آب خوروندم

.تونستم تصورشم بکنم ینم یحت...  ریپذ بیجور آس نیحال ا یجور ب نیا. جور آروم نیا. پر جنب و جوش و شاد و پر سر و صدا بود

 وانیل هیدوباره رفتم و براش . آوردم زیحوله تم هیکاسه آب خنک و  هیدوباره رفتم . پارچ آب ولرم آوردم هیت و تش هیرفتم . جام بلند شدم از

.آب پرتقال آوردم

.جوراباش و در آوردم شلوارشو تا کردم. پتوش و آروم زدم کنار. روش پتو انداخته بودم. تو اتاقش برگشتم

 شهیماهان هم. گرفت شیو ناتوان شیحال یب نیدلم از ا. داغ بود بدنش یلیخ. کردم هیولرم پاشوپاهاش و با آب  نهیکمکش کردم که بش آروم

گرد غم همه جا . برده ادیو از  دنیخند ایدن. نهیغمگ ایکنم دن یاحساس م فه،یآروم و ضع يجور نیا یو وقت ضهیمر یوقت. و سالم باشه يقو دیبا

.کردم و دوباره خوابوندمش شیآروم آروم پاشو. بازم دلم گرفت. شد یم شپخ

به دستاش،  دمیکردم و کش سشیخ. به صورتش دمیکردم و کش سیخ. شیشونیکردم گذاشتم رو پ سیحوله رو خ. کنار تختش نیرو زم نشستم

له اش قلبم با هر نا. مدام تکرار کردم. به گردن و گلوش دمیدستمال نمدار و کش. مردونشو باز کردم راهنیپ يباال يدکمه . داغش يپاها

.دمیپر یصداش از جا م ربا ه. شد یفشرده م

که از رطوبت حوله و عرق کردن و  ییموها. آروم دستم و بلند کردم. چقدر محتاج کمک بود. چقدر بچه شده بود. کردم یبهش نگاه م رهیخ

کوتاه  يموها. صورتش نگاه کردم يک تک اجزابه ت. بود و آروم با دستم زدم کنار ختهیر شیشونیشده بود و دونه دونه رو پ سیبدنش خ یداغ

.که معموال رو به باالست شیقهوه ا

روشنش که پر  يخندون قهوه ا شهیهم يچشم ها. تونم تصور کنم یچشم هاش و م. است رهیزنه اما ت یم يبلند و فر که به قهوه ا يها مژه

.رسه یاش م قهیکه به شق دهیکش يابروها. طنتهیش

.اشو مردونه تر کرده افهیو متناسب که ق دهیکش ینیب. کشم یابروهاش م يروانگشت شصتم به  با

.ده یمصمم و لجباز نشون م شیکه صورتشو با همه شور و شر زیت ي چونه

. بشه جادیچونه و لبش ا نیب یخوشگل يکه باعث شده گود يطور. شهییبرجسته تر از لب باال نشییلب پا. لبش يدم رو یهامو سر م چشم
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.ستین دهیکش ادمیالبته صورتش ز. نشون بده شتریصورتش ب یدگیلب باالش باعث شده که کش یهشت

 ستادهیبودم، قلبم از ترس و ابهتش و اخمش ا دهیاخمش و د یوقت. رفته بودم سایکه با پر یمهمون. بودمش دهید یافتادم که تو مهمون یشب ادی

.افتادم یپس ماون روز تو فرحزاد با اخمش و دادش داشتم  ای. بود

شه و  یمرد پر جذبه م هیکنه مثل  یاخم م یشه، اما وقت یدل آدم شاد م دنشیکه با خند هیماهان همون پسر بچه ا نیا. زنم یلبخند م اریاخت یب

.بره یخواه نا خواه آدم ازش حساب م

.کردملب زمزمه  ریآروم ز. به صورتش دمیکردم و کش سیحوله رو دوباره خ. لبخند زدم دوباره

... رهیگ یقلب من م ره،یگ یم ایقلب دن اد،ی یبهت نم یضینشو، مر ضیوقت مر چیماهان زود خوب شو ، ه: من

خواهر  هیدونم احساسم بهش احساس  ینم...  یلیبود خ زیماهان واقعا برام عز...  رهیگ یقلب من م... با حوله رو صورت ماهان خشک شد  دستم

. دوست بود هیماهان . دمید یو مثل برادر نم یچکیه نمیهم يوقت دوست نداشتم برادر داشته باشم برا چیه. نبود برام برادر. به برادرش نبود

... یاعتماد کن شهیبهش هم یتونست یکه م یکس ،یشگیهمراه هم هی. زیعز یلیه دوست خی

.زمزمه کردم دوباره

...نگرانم نکن ... وقت  چیه... نشو  ضیمر: من

.گذاشتم و دارو به خوردش دادم شیشونیرو پ سیکردم و حوله خ شیرش موندم و مدام پاشوصبح باال س تا

. سوزشش کم بشه کمیسرم و گذاشتم رو دستام که رو تخت ماهان بود و چشم هام و بستم تا  یخواب یصبح بود که از زور ب يدما دم

آب پرتقال  وانیل هی. بلند شدم رفتم دست و صورتم و شستم. داشت فکر کنم بدن درد. کرد یماهان تو خواب ناله م. هوا روشن شده بود

.هنوز خواب بودن نایخاله ا. ماهان برداشتم و رفتم باال يبرا وانمیل هی. خوردم

کرده عوض  يسورمه ا راهنیپ هیشو با  یشبید راهنیپ. نگاه کردم دیپوش یحال داشت لباس م یکه ب یگرد به ماهان يبا چشم ها. تو اتاق رفتم

.بست یبود و داشت دکمه اشو م

اخم کردم و رفتم . چشم هاشم خمار بود. ببنده شمیکیرفت و هنوز نتونسته بود  یدستش در م ریدکمه از ز یبود مثل مستا ه ضیچون مر یول

.جلو

: دمیپرس يجد

؟یکن یکار م یچ يدار ـ

: حال گفت یخمار نگام کرد و ب يهمون چشم ها با

.جلسه مهم دارم هیبرم شرکت امروز  دیدکمه امو ببندم؟ با ینک یآنا کمکم م ـ

.شد شتریب اخمم

نموندم که تو صبح کله سحر  داریتا حاال ب شبید. رونیب يبر يبده که بخوا یلیهنوز حالت خ. ير یجا نم چیتو هم ه. کنم یکمکت نم رینخ: من

.رونیب يبر یحال خرابت بلند ش نیبا ا

 یخواست مقاومت کنه اما اونقدر که ب یم. بازوش و گرفتم و چرخوندمش سمت تخت. بغل تختش و برگشتم زیتم رو مو گذاش وانیجلو ل رفتم
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.دوباره خوابوندمش رو تخت. آروم همراه من اومد سمت تخت. تونست یرمق بود نم

: که به زور باز نگهشون داشته بود گفت ییبا چشم ها ماهان

.مهمه یلیبرم خ دیبا ـ

: نار تختش و گفتمک نشستم

ه؟یجلسه چ نیا ؟يبر دیچرا با ـ

: حالتر گفت یب ماهان

.میریبگ میو تصم میحرف بزن يشهردار يقراره در مورد کارها ـ

 شهیماهانم هم. بود یرفتم اما از تو خونه حواسم به همه چ یدرسته که شرکت نم. هیمنظورش چ دمیفهم. شد یجون ادا م یو ب دهیکش کلماتش

.جلسه هم کامال اطالع داشتم نیدر مورد ا. گفت یشهرك و بهم م يجز کارهاجز به 

ن: گذاشتم رو دست ماهان و آروم گفتم دستمو

.گران شرکت نباش تو فقط بخواب ـ

.دوباره خوابش برده بود دیشا. چشم هاش بسته بود و نفس هاش آروم شده بود. نه ای دیدونم ماهان صدامو شن ینم

ساعت به اتاقش  کیو هر  دیناهارش سوپ درست کن ينوشتم برا. ماهان و نوشتم يبرگه ساعت داروها هیرو . رفتم تو اتاقم. مجام بلند شد از

.دیو بهش سر بزن نیبر

تا  لخچایها چسبوندم به در  ییآهنربا وهیم نیتا از ا 4- 3که روش سفارشام و نوشتم با  يو رفتم تو آشپزخونه و کاغذ نییپله ها اومدم پا از

.نوبت غذا درست کردنش بود. اومد یامروز م. نتشیخانم که اومد بب نتیز

.به خودم نگاه کردم میو مستق نهیآ يرفتم جلو. برگشتم به اتاقم دوباره

: گفتم نهیآ يآنا به

؟یمطمئن ـ

: گفت يکامال مصمم و جد افهیق هیبا  نهیآ يآنا

.مطمئنم ـ

هم  یمیمال شیآرا هی. دمیزانو در آوردم و پوش ریز کمیتا  یمشک يمانتو هیو  يسورمه ا نیشلوار ج هیکمدم رفتم از تو . لبخند به خودم زدم هی

.تر يدادم هم جد یبا مقنعه هم خانم تر نشون م. مقنعه امو هم سرم کردم. کردم

آروم . رفتم باال سرش و بهش نگاه کردم. و برداشتم زایو مدارك مورد ن لیرفتم تو اتاق ماهان وسا. که الزم داشتم و برداشتم یلیتو اتاقم وسا از

.رونیاز اتاق زدم ب. بود دهیخواب

.شد داریکه ب دمیعمو رو د نییپله ها که اومدم پا از

.ریصبحتون بخ دیسالم عمو حم: من

: زد و گفت يلبخند عمو
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امروز؟ ينبود لیمگه تعط ؟يبر يخوا یصبح زود کجا م یبه سالمت. ریسالم دخترم صبح تو هم بخ ـ

: کردم گفتم یو چک م فمیکه مدارك تو ک یحال در

.رم شرکت ماهان یدارم م لمیچرا خودم تعط ـ

: با تعجب گفت عمو

!شرکت ماهان؟ ـ

: سرم و بلند کردم و رو به عمو گفتم يزیچ هی يآور ادیبا  بعد

. حالش هنوز خوب نشده رونیب ادیاز رو تخت ب دیشد نذار داریاگه ب .دهیباال تو اتاقش خواب. سرما خورده ضهیماهان مر دیعمو حم یراست ـ

.براش سوپ درست کنه دیخانم هم بگ نتیبه ز. خچالیسفارشاتم و نوشتم زدم به در 

: با تعجب گفت عمو

.ضهیبد مر یلیشه خ یم ضیمر یشه اما وقت یم ضیکم مر یلیبدنش مقاومه، خ یلیپسر خ نیا ضه؟یماهان مر ـ

: زدم و گفتم يلبخند

.ستمین ششیمجبور شدم برم شرمنده که امروز پ دیبه خاله ام بگ. دیمواظب ماهان باش. برم دیبا گهیمن د. خدا کنه زود خوب بشه ـ

.رونیکردم و از خونه اومدم ب یتکون داد و منم خداحافظ يسر عمو

 يماهان جان لطف کرده بودن و چند تا از کارتا. بلد بودمآدرس شرکت و از قبل . گرفتم و رفتم شرکت نیماش هیاز دم خونه  میمستق

 شون،یبا ا یدوست يمناسب برا سیکردن ک دایخودش و نوشته بود بهم داده بود که در صورت پ لیشرکتشون که روش شماره شرکت و موبا

.هیکاره مهم هیکه دختره بفهمه شرکت داره و  دمکارت و به دختره ب نیا

.کرد یکرد و نوشابه وا م یم غیودش تبلواسه خ یجور الک نیهم

 عیسر. رفت یم جیکرد سرش گ یبه باالش نگاه م نییپا نیاز ا یبلند بود که آدم وقت يبرج تجار هی. شدم ادهیپ یبه شرکت و از تاکس دمیرس

.بدون نگاه کردن به باال و ساختمون وارد شدم

 دیام هینگهبان بگه  نکهیباشم تا قبل از ا دهیکردم که من اشتباه شن یخدا خدا م. اونم گفت طبقه ششم. دمیدر مورد شرکت پرس ینگهبان از

...تر باشه اما  نییپا دیداشتم که شا

.سمت پله ها و لک و لک کنان رفتم باال رفتم

.افتم یشم و پس ب کردم که خودم منتظر بودم کبود یهام م هیبا صدا هوا رو وارد ر نیهمچ. تو طبقه ششم به خس خس افتاده بودم گهید

.در و برام باز کردن و رفتم تو. رفتم سمت در شرکت و زنگ زدم. بهتر شدم کمیرو پله ها نشستم تا  قهیدق 10 قد

؟یکاره پاشدم اومدم که چ کی يجور نیهم. برم یک شیپ. کار کنم یمونده بودم چ حاال

و زل زل به من  زیهم دستش و گذاشته بود رو م یمنش. رمیو بگ یسراغ ک بگم و یکردم که چ یبودم و داشتم فکر م ستادهیا یمنش زیم يجلو

.کرد و منتظر بود ینگاه م

.رونیپرونده به دست اومد ب یکیاز اتاق ها باز شد و  یکیدر  نیح نیهم در
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: با ذوق گفتم  هویانقده ذوق کردم که . که مهربان بود نیجون آخ جون، ا آخ

... ایک ـ

از دهنم  ایک نجایا هویدونم چرا  یدکتر نم ،يگم آقا یحاال روز روزش من بهش م. هم با تعجب سرشو بلند کرد ایک. تا شد 4 هیمنش يها چشم

.شد جمعش کرد که یام نم گهید. در رفته بود

.سرشو که بلند کرد و چشمش به من افتاد گل از گلش شکفت ایک

.لبخند گشاد زد  هی

؟یکن یار مک یچ نجایا ؟یسالم آنا خوب: ایک

آنا؟  یگ یتو چرا م ایمن از دهنم در رفت گفتم ک. پررو يپسره  نیبب توروخدا

.ومدهیهنوز ن ياگه با ماهان کار دار ـ

.لهیآقا دکتر فعلنه مخش تعط نیولش کن ا. میخونه ا هیرفته من و ماهان تو  ادشی يانگار. پسره خنگه نیواقعا ا نه

.من اومدم نیهم يدونم برا یم: من

ه؟یمنظورم چ دهینفهم یعنی. کرد و با استفهام نگام کرد کیاخم کوچ هی ایک

گفتم بمونه خونه استراحت  نیهم يهنوزم حالش خوب نشده برا. حالش بد بود تب کرده یلیخ شبیراستش ماهان د. بدم حیشدم توض مجبور

رم و اون بمونه خونه تا  یشرکت که من گفتم من جاش م ادیکه ب اصرار داشت نایو ا يشهردار يایکنه اما چون امروز جلسه داشت سر اون قضا

.حالش بهتر شه

.به من نگاه کرد قیدستشم زد به کمرش و دق یکیداد بهش و اون  هیو دستش و گذاشت روش و تک زیپرونده رو گذاشت رو م ایحرفم ک نیا با

: که نگام کرد گفت کمی

تو جلسه؟ يایماهان ب يجا يخوا یتو م ـ

: ابروم رفت باال و گفتم هی. ومدیخوشم ن دنشیمدل سوال پرس از

هست؟ یمشکل ـ

: خودش و جمع کرد و گفت کمی ایک

 ه؟یموضوع جلسه چ یدون یخوب تو اصال م ـ

.نمیمهندساتون و بب امیخوام ب یام م دهینه که من مهندس ند. دونم یمن نم نه

زد که چون از  يلبخند هیبعد که قانع شد . انمیکنه من کامل در جر شیبدم که راض بهش یخط هی حیتوض هیکردم و مجبور شدم  یاخم هی

.بره ادشیمشت بزنم تو صورتش که لبخند زدن  هیخواستم  یبودم م یدستش حرص

.کنم یماهان من شرکت م يگفت امروز به جا. کرد یمعرف هیمنو به بق ایتو اتاق کنفرانس شون و ک میبا هم رفت ییتا دو

.ایور ورشون رو اعصابم بود، اما بدون توجه به اونا رفتم نشستم کنار ک. و گفت مهندسا شروع کردن به پچ پچ نیا ایک تا

.و تحمل کنم ياعصاب خورد هی دیبه خاطر تو با نیبب ماهان
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.مندانه خارج شدم روزیلبخند پ هیبا  ایاتاق کنفرانس باز شد و من به همراه ک در

.یکرد تو انقدر به موضوع مسلط باش یفکر نم. يو داد يخوب جواب احمد. نداشت واقعا کارت حرف: ایک

: نگاه کردم و گفتم ایک به

.و حل کنه يتونست مشکل شهردار یراحت تر هم م یلیخ. تراشه یداره خرج اضافه م يخود یکامل واضح بود که ب. خواست  یتسلط نم ـ

هام،  يکاریشد اما چون من تو خونه موقع ب یمتوجه نم یهر کس دیشا. و گرفته ام يحمدمهندس ا نیدونستم که خوب حال ا یخودم م اما

شهر  نیکار و قوان طیمهندسا دور نمونم جز به جز شرا يایشهرك باشم هم از دن يکارها انیخوندم که هم تو جر یماهان و م يکار يپرونده ها

.دونستم یم... ط سهامدارا و یو شرا يدار

.ارنی یمطالب و در نم زیممکنه بهشون توجه نکنن نه که نفهمن چون سرشون شلوغه ر ایمن جمله ماهان و ک نجایا يمهندسا دیکه شا ییزایچ

 گهید. تو جلسه شروع کردم به حرف زدن و اونقدر مسلط، همه مشکالت و قواعد و باز کردم و راه حل و نشون دادم همه کف بر شده بودن یوقت

بود خانم  یخانم مهندس، کارتون عال دیخسته نباش: يجلسه تموم شد همه با جمله ها یوقت. نبود يخبر هینامطمئن اولاز اون پچ پچ و نگاه 

.کردن یازم خدا حافظ... خانم مهندس  نجایا نمتونیبازم بب دوارمیمهندس، ام

.آوردم مانیهام ا ییبه خودم و توانا. کنمانقدر خوب تونسته بودم جلسه رو جمع کنم و مشکل و بر طرف  نکهیخوشحال بودم از ا یلیخ

.تتونیموفق يبرا رون؟یناهار ب میبر دیخوب آنا خانم ظهره موافق: ایک

آنا خانم؟ ایباالخره من آنا هستم . هم با خودش مشکل داره ها ایک نیا

 یخوام خبرها رو بهش بدم که از نگران یم نکهیم هم اهم نگران ماهان. برم خونه دیاالن با. گهیروز د هی ياما باشه برا هیخوب شنهادیراستش پ: من

.ادیدر ب

دربست گرفتم و رفتم  هیو  رونیاز شرکت اومدم ب. رسوندنم و رد کردم يبرا شنهادشیکردم و پ یازش خدا حافظ. تکون داد يسر هی ایک

رفتم از . گفتم دیخانم خسته نباش نتیو به ز دمیبوس گونه خاله رو. زدن یخانم و خاله نشسته بودن و حرف م نتیز. اول رفتم آشپزخونه. خونه

.قلوپ ازش خوردم هیو  ختمیخودم ر يبرا وانیل هیدر آوردم و  شربت خچالیتو 

خاله ماهان حالش چه طوره؟: من

.رهیگ یهمه اش سراغتو م. باشه داریخوبه دخترم فکر کنم ب: خاله

.ششیرم پ یاالن م: من

: مخانم کردم و گفت نتیبه ز رو

ن؟یخانم جون سوپ درست کرد نتیز ـ

: زد و گفت يلبخند هیخانم  نتیز

.آره آنا جان درست کردم ـ

ماهان؟ يببرم برا نیزیشه بر یاگه آماده است م. یمرس: من

ماهان  يانم براخ نتیکه ز ینیو گذاشتم تو س ختمیماهان ر يآب پرتقال برا وانیل هیمنم . گفت و از جاش بلند شد  يباشه ا هیخانم  نتیز



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 211

.با پا زدم به در و با آرنجم به زور در و باز کردم و رفتم تو. آماده کرده بود و رفتم باال

.با لبخند رفتم تو. داده بود به تخت هیپتو رو تنش بود و خودشم تک. نشسته بود رو تخت ماهان

؟يبهتر. ما ضیسالم به آقا دکتر مر: من

: گفت يدو رگه ا يبا صدا ماهان

.یبهترم مرس ـ

.و گذاشتم رو پاش ینیرو تخت کنارش نشستم و س رفتم

: و تا بناگوش باز کردمو گفتم شمین

.چقده صدات مسخره شده ـ

خوشحال بودم که ماهان خوب که نه بهتر شده بود و دوباره شده . دمیمنم بلند خند. ضربه آروم زد به دستم هیکرد و  کیاخم کوچ هیلبخند  با

.اهان شاد و شنگول قبلبود همون م

: ذوق گفتم با

.گم یغذات و بخور منم برات از شرکت م ـ

.کردم فیتو شرکت و براش تعر يجز به جز اتفاقا جانیمنم با ذوق و ه. قاشقش و دستش گرفت و مشغول شد ماهان

 یم انشونیبودم و ب ختهیحرف هام ر يالبه الدادم و همه شور و حالم و تو صدام و  یدست هامو تکون م. داشتم که نگو جانیذوق و ه انقده

.کرد یلبخند مهربون نگام م هیقاشقش و گذاشته بود تو بشقابش و با . حرف هام که تموم شد تازه چشمم به ماهان افتاد. کردم

و آروم گرفتم و  نییپا دهن بازم و بستم و جمعش کردم و دست هامو تو هم قفل کردم و گذاشتم رو پام و سرمو انداختم. دمیخجالت کش کمی

: آروم گفتم

... گهید نیهم ـ

: زد گفت یتوش موج م یکه مهربون ییبا صدا ماهان

 يایب ياگه بخوا. من هنوزم سر حرفم هستم. دونم االن حالت فوق العاده است یم ؟يزده بود جانیچقدر ه یدون یم ؟يدیآنا خودتو د ـ

.شم یم کنم و خوشحال یقبول م لیشرکت، من با کمال م

شرکت؟ شرکت ؟ برم

با خوش  یبتون نکهیا. کنن نتیو تحس ارنیب مانیهات ا ییبه توانا هیبق نکهیا. کار تو شرکت و دوست دارم. بود یعال میاز پله هاش بگذر اگه

.یگره مشکالتو باز کن تیفکر

: با ذوق سرم و بلند کردمو گفتم. تو چشم هام نشست یبرق هی

.افقممو ستیهم ن يفکر بد ـ

:گفتم يسرفه کردم و جد هی. ذوق زده شدم يادیاحساس کردم ز. شد دهنم و جمع کردم شتریماهان که ب لبخند

...وگرنه که . امی یکمک به تو دارم م يو برا یضیتو مر نکهیالبته بدون فقط به خاطر ا ـ
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.کرد دییبا همون لبخند تا ماهان

.شه بانو یجبران م محبت شما هم. بله بله کامال واقفم : ماهان

.لبخند زدم و اومدم بلند شم شر و کم کنم که ماهان دستم و گرفت دوباره

ه؟یچ یعنی. سرمو بلند کردم و به ماهان نگاه کردم. تعجب برگشتم به دست ماهان که رو دستم بود نگاه کردم و دوباره نشستم با

: لبخند مهربون و سپاسگزار زد و گفت هی ماهان

.بتونم جبران کنم دوارمیام. واقعا ممنونم. شبیهم به خاطر امروز هم به خاطر د. ازت ممنونم یلیآنا خ ـ

.هم نداشتم یمنت چیه. کردم از ته دلم و با تمام وجودم بود یماهان م يکه برا ییواقعا کارها. لبخند مهربون زدم هی

.یجبرانش کن ستیپس الزم ن. یواستخواستم انجامش بدم تو که ازم نخ یخودم م. نکردم ماهان  يکار: من

دوباره بهش لبخند زدم و همون جور که از جام . رونیب دمیدستش کش ریتا ضربه آروم به دستش که رو دستم بود زدم و آروم دستم و از ز دو

: گفتم رونیشدم تا برم ب یبلند م

.شتیپ امی یکنم دوباره مرم لباسم و عوض  یسوپت و بخور منم م. يفک زدم نذاشتم غذات و بخور یکل ـ

.رونیو گفتم و از در رفتم ب نیا

بعد مدت ها تونست درست و . هم براش خوب شد یاما از طرف. مجبور شد کل آخر هفته رو تو خونه بمونه شیضیبه خاطر مر یطفل ماهان

کل هفته ام  یخوام برم عشق و حال خستگ یم ماهان رفتم شرکت و االنم که جمعه است يمنم دو روز آخر هفته رو به جا. استراحت کنه یحساب

.در بره

 یخوراک لمیو تو کل ف میکرد یبار م یخوراک یاونجا و کل میرفت یداد م یانقده حال م. میوقت بود نرفته بود یلیخ. نمایس میبر سایبود با پر قرار

 ادهیپ میگرفت میو بعدش تصم میگرفت یو تاکس يریسم هیتا . میبر یبا تاکس میخراب بود ومجبور شد سایطبق معمول لگن پر. میخورد یم

.میبر

چه خبر؟ گهیخوب د: سایپر

.نگاه کردم سایبه پر مشکوك

که قرار شده از شنبه بعد دانشگاهم با  نهیخبرم ا نیچه خبر؟ آخر گهید یگ یدم م یحالت خوبه؟ دو ساعته دارم کل اطالعات و بهت م: من

.انقده ذوق دارم. ماهان برم شرکت

کنم؟ یکار نم لیبود اون شعارت که نه من برا فام یپس چ ؟يشد یپس تو هم شرکت رفتن: سایپر

: و گفتم زیو کج کردم و چشم هامو ر سرم

.کنم یکار نم لیفام يمن واقعا برا یفکر کن یاز نظر فن ياگه بخوا ـ

: ادامو درآورد و گفت. و با چشم غره بهم نگاه کرد ستادیا سایپر

گه؟یدارن د فیان پسر خاله بنده تشرپس ماه ـ

: باال انداختم و گفتم يا شونه
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.کنم یدارم کار م لیفام يشه گفت برا یپس نم م،یبا هم ندار ینسبت خون چیما ه. ستیمنم که ن یاما پسر خاله واقع ستینه پسر خاله تو ن ـ

.و باز کردم و براش شکلک در آوردم شمین

از . افتادم يزیچ هی ادی هویکه رد بشم  ابونیخواستم برم کنار خ. بهش میتا برس میشد یرد م ابونیاز عرض خ دیاب. بود ابونیاون سمت خ نمایس

: خواست از رو جوب بپره و گفتم یکه م سایبرگشتم سمت پر. ستادمیو اون سمتش ا دمیرو جوب پر

 ایاز ماهان و ک يخود به دلت صابون نزن خبر یاز االن بگما ب ؟يدیراست بود؟ نکنه نقشه کش نتیماش یقرار امروز و خراب نیا ییحاال خدا ـ

.ستین

...که رد بشم که  ابونیسمت خ دمییدو ره،یازم بگ یو حرص یحساب شگونین هیور جوب و  نیبتونه بپره ا سایپر نکهیو قبل از ا دمیخند ثیخب

 سایپر غیج... شدم  نیکه نقش زم یمن... که به پام خورد  ینیضربه ماش ...که سکته ام داد و قلبمو از کار انداخت  ینیبوق وحشتناك ماش يصدا

.رخ داد هیاز ثان يتو کسر نایهمه ا... کرد  یکه به اسم صدام م

...آنــــــا: سایپر

. زش نموندا يزیچ گهیکه د نیشد رو زم دهیکوب نیخورد همچ یبدردم نم گهیباسنم که د. نشست به همه جونم يدرد هی. نیخوردم زم محکم

... یچینه ه ینه حرف ینه تکون ینه حرکت. بکنم يکار چیتونستم ه یاونقدر شوکه شده بودم که نم

.کردم یکه بهم زده بود نگاه م ینیو به سپر ماش نیمبهوت افتاده بودم رو زم فقط

 هی. نه ایحالم خوبه  دیپرس یم یکرد و ه یدا ماسمم و ص شیغیج غیج يخودش و بهم رسوند و مدام با اون صدا سایپر. دور و برم شلوغ شد هوی

.:گفتن یم ساینگران بودن و مدام به پر یلیبودن که خ سایهم کنار پر ییخانم و آقا

شده؟ شیخوبه؟ طور ـ

 يها افهیل قدوست و آشنا دنبا نیمنن که انقده نگران حال من شدن؟ همه اش ب لیدوتا فام نیکردم ا یداشتم فکر م میو منگ یجیاون عالم گ تو

.گشتم یم نایا

در و باز کرد و اول من و فرستاد تو . نیبغلمو گرفت و منو از جام بلند کرد و برد سمت ماش ریز سایبودم که پر الیفام ستیحال سرچ کردن ل در

.و بعدم خودش نشست

.راه افتاد نیو ماش کنار راننده یصندل یکیپشت فرمون و اون  یکیو  نینشستن تو ماش لممیفام يخانم و آقا اون

.کماکان در حال فک زدن بود سایپر

: و گفتم سایو کج کردم سمت پر خودم

منن؟ يالیفام نایا سایپر ـ

: با بغض گفت نیدونه زد تو صورتش و ناراحت و غمگ هیشد و  یچشم هاش اشک هوی. گرد به من نگاه کرد يبا چشم ها سایپر

 یمن و م زمیمغزت چرا جابه جا شده؟ آنا جون عز. نیزم ينخود يت ضربه خورده؟ تو که اون جورآخه به سر يبرات آنا، چه جور رمیبم ـ

؟یشناس

.کردم ساینگاه به پر هی
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که انقدر نگران منن؟ نیک نایگم ا یم. همون اول اسمتو صدا کردم ؟یخوب سایپر: من

شد دهنم و باز  یکه م ییخواستم تا جا یم یعنی. ت که کبود شدماز پام گرف یشگونین هیبا حرص  نینگام کرد بعد همچ کمیبهت زده  سایپر

.زشت بود هیدونستم ک یکه نم یتا آدم 2 يبکشم، اما خوب جلو غیکنم و از ته حنجرم ج

.خوردم و کبود شدم غمویج نمیهم يبرا

:صداش و آروم کرد و گفت سایپر

حالت بده  میدید. زدن بهت نیان که با ماش ییهمونا نایا ؟یسالم یبگ یتونست یاز اول نم. شعور یب یتو که من و کشت ؟یآنا سالم ییریبم ـ

.مارستانیب متیبر یم میدار

.داشتم دنیکش غیهنوز حس ج. زور دهنمو باز کردم به

.من حالم خوبه: من

دم  گهید نایا یبعدا بفهم. ینداشته باش يزیچ یمشکل يواقعا مورد نیچکاب کن بب هی مارستانیکار از کار گذشته بزار ببرنت ب. خفه فعال: سایپر

.یبکن يکار یکه بتون ستنیدستت ن

اون خانمه . رفت یبغلم و گرفته بود و آروم آروم راه م ریز. بشم ادهیشد و اومد و کمکم کرد پ ادهیپ يتند سایپر. مارستانیب میدیبعد رس کمی

.زن زائوها افتادم نیا ادیکردن که  یرفتن و کمکم م یمآروم راه  نیهمچ. هم اومد اون دستم و گرفت و با ما هم قدم شد

.مورد دارن شتریب يانگار نایمن که سالمم ا. بودم نایرفتار ا جیگ هنوز

 واریبه در و د یه. نشستم رو تخت و منتظر. کیمنم رفتم تو اتاق دکتر کش. نایو ا شیحسابدار يسمت اورژانس و آقاهه رفت دنبال کارها بردنم

.شوهرش شیپ رونیخانمه رفت ب. حوصله ام سر رفته بود. ردمک ینگاه م

: گفتم سایبه پر آروم

.رفت لممونینصف ف. میبر ایمن خوبم ولش کن ب سایپر ـ

: اخم کرد و با چشم غره گفت سایپر

... ــــــسیه ـ

.دادم یتکون م یحوصلگ یو از بهمون جور پاهام . کردم یو به پام نگاه م نییسرم و انداخته بودم پا. ادا در آوردم براش

.دکتر يسالم آقا: سایپر

.سالم خانم -

دکتره  دنیچشمام با د. کار مسخره تموم بشه سرمو بلند کردم نیباالخره قراره ا نکهیخوشحال از ا. میکن بر نهیمعا يدکتر اومد، زود ولیا ولیا

.گرد شد

... ارشیک: من

: فتنگاهم کرد و گ قیکرد و دق یاخم هی ارشیک

دختر؟ يشد یچ... ؟  ییآنا تو ـ
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: گفت یجیبا همون گ دیچرخ یم ارشیمن و ک نیکه مات نگاهش ب سایپر

.تصادف کرده ـ

مدت . باشه ادشیمن و  ارشیکردم ک یاصال فکرشم نم. کار کنم یدونستم چ یذوق کرده بودم که نم نیاما من همچ. شد شتریاخمش ب ارشیک

از  ارشیک. میاما با هم حرف نزده بود دمشید یهر چند تو مهمون. عوض شده بودم یلیگذشت و من خ یشده بودم مباهاش هم کالم  یها از وقت

.و نور چراغ و زد تو چشمم نییپا دیچشمم و پوستش و کش يانگشتش و گذاشت پا هیدر آورد و  کیقوه کوچ راغچ هی بشیتو ج

: تو همون حال گفتم منم

ادته؟یتو منو  ـ

: لبخند قشنگ گفت هیبا  ارشیک

. یلحظه شک کردم که تو باش هی دمتیکه د یتو مهمون. يواقعا عوض شد یبره؟ ول ادشیآنا خانم تپل استاد دانشگاه و  یشه کس یمگه م ـ

.انقده بزرگ و خانم بشه مونیکرد دختر تپل یفکرش و م یک. یتا مطمئن شدم خودت دمیپرس یکیآخرشم از 

گفت خانم  یبهم م شهیهم یقصد و غرض از رو مهربون یب. بود ارشیکالم ک هیتک. ذوق نکرده بودم یبهم بگه تپل یکی کهنیوقت از ا چیحاال ه تا

 یخانم رفتار م هیهوام و داشت و باهام مثل  شهیهم. سالم بوده که باهاش حرف زدم 16-15فکر کنم  دمشیکه د يبار نیهر چند آخر. یتپل

 شیوقت فرصت پ چیو ه دمشید یدورادور م گهیبعد اون د. ازم بزرگتر بود یسال 8- 7 هی ارشیفکر کنم ک. بچه بودم یلیچند من خ ره. کرد

.بود که باهاش حرف بزنم ومدهین

.و ببندم، دهنم بسته شد شمیکرد که ن یرفت و اشاره م یکه بهم چشم غره م سایباز شد که چشمم افتاد به پر شمیذوق ن با

: کرد و گفت نهیامو معا گهیچشم د ارشیک

؟يشد که تصادف کرد یچ ـ

.اومد و آروم خورد به من نهیماش. شدم یرد م ابونیداشتم از خ: من

: و گفت نییرو ول کرد و دست هاشو آورد پا نهیمعا شیاریک

نجا؟یا يخوب اگه آروم خورد پس چرا اومد ـ

: باال انداختم و گفتم يا شونه

... دوستم. نتونستم حرف بزنمو چون شوکه شدم  نیآخه خوردم زم ـ

:اشاره کردم سایپر به

 نیهر چند فکر کنم همه ا. مارستانیآوردنم ب نمیهم ياومده باشه و برا شیپ یهم فکر کردن ممکنه مشکل نیصاحب ماش يبا اون خانم و آقا ـ

.نمایس میبر میبود که نتون نیا ياتفاق ها برا

.جور نیاونم هم. پام یکیبعد رفت سراغ اون . باال دیآورد و زد به زانوم که زانوم پر در کیمثل چکش کوچ يزیچ هیو  دیخند ارشیک

کنه؟ یکه درد نم تییجا نمیبب: ارشیک

.جا چینه ه: من
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.کرد یدرد م یلیچند باسنم خ هر

: زد و گفت يلبخند ارشیک

.شام مهمونت کنمشم  یخوشحال م یباش یاما اگه راض یرس یکه نم نماتیخوب به س. يندار یمشکل ـ

برگشتم با حرص نگاش کردم . خرمگس معرکه شد سایسرفه پر ياومدم با ذوق بگم حتما که صدا. بود یتو دلم عروس... کردم که نگو  یذوق هی

.کنه یاخم کرده و با انگشت به خودش اشاره م دمیکه د

: و گفتم دیذوقم ته کش دیو دمق و ناام ناراحت

.که با دوستم هستم ینیب یوب مدوست داشتم اما خ یلیخ ـ

: کرد و گفت ساینگاه به پر هیبرگشت و با لبخند  ارشیک

.خانم ها رو مهمون کنم يشم که هر دو یخوشحال م ـ

: با ذوق گفتم. آره یعنیلبخندش  نیا. زد حیلبخند مل هی سایپر

.میش یخوشحال م میباشه موافق ـ

: کرد و گفت شینگاه به ساعت مچ هی. برگشت سمتم ارشیک. همه با هم میشد یچقدر خوشحال م ما

د؟یمعطل بش کمیکه  ستین یمشکل. شه یمن تموم م فتیش گهید قهیدق 10تا  ـ

.که از جاش تکون بخوره هیساعت ک 10تو بگو  معطل؟؟

:زدم و گفتم لبخند

.ستین ینه مشکل ـ

: گفت ارشیک

. دیندار یمشکل چیدر ضمن شما هم ه. نمتونیب یپس م ـ

.رفت نمتونیب یم هیسر تکون داد و با  سایپر يلبخند زد و برا هی

: اومد جلو گفت سایپر. رفت یخوشحال بودم که لبخند از رو لبم کنار نم انقده

ش؟یدیبلع یم یبراش و با چشم هات داشت يشل کرد شتویبود که انقده ن یپسره ک نیا. شتویببند ن ـ

.رفتم تو عالم هپروت دوباره

.کنم فیتا من برات تعر شونیبگو من خوبم تا برن دنبال کار و زندگ چارهیزن و شوهر ب نیاول برو به ا: من

.گفتم ارشیاز ک سایپر يو من برا مینشست یرو دو تا صندل رونیرفت و منم از جام بلند شدم و رفتم ب سایپر

: تکون داد و گفت يسر سایپر

؟یکه ذوق مرگ نهیهم يپس االن برا ـ

: و گفتم دمیذوق خند با

؟یبهم گفت خانم تپل يدید. کردم که بشناسم یاصال فکرشم نم. همه سال نیبعد ا. گهیآره د ـ
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: کوبوند رو پام و گفت یکی سایپر

ن کن یتپل خون به پا م گنیبهشون م یزنا وقت ؟یکن یانقده ذوق م يکلمه ا نیهمچ هی يبرا یکش یخاك بر سرت خجالت نم. دهنتو جمع کن ـ

؟یکن یباز م شتویبعد تو ن

.ادی یاز ته راهرو داره م ارشیک دمیجوابشو بدم که د اومدم

: زده گفتم جانیه

.ادی یداره م... ادی یداره م سایپر ـ

: برگشت سمت من و گفت عیبود انداخت و سر ارشیکه ک ییبه پشت سرش و جا عینگاه سر هی سایپر

و  نیبارم که شده سنگ هی يبرا شیخوا یاگه م. خودتو کنترل کن. یباز کن شتوین یکن یذوق نم يخود یپسره که اومد ب. گم یم یچ نیآنا بب ـ

.خانم وار رفتار کن

: کردم و با تعجب گفتم ساینگاه به پر هی

.شه یشل م شمین نمشیب یکه م نیمگه دست خودمه هم. یزن یمامانم حرف م هیشب یلیتو خوابت؟ خ ومدین شبیمامانم د سایپر ـ

:اخم و چشم غره بهم رفت و آروم گفت هی سایپر

...کنم یلهت م ياری یدر م يگاگول باز يدار نمیبه خدا بب. و جمع کن شتیخوب ن ـ

: و با لبخند گفت دیبهمون رس ارشینتونست ادامه بده چون ک گهید

د؟یخوب خانم ها حاضر ـ

.دادم تیرضا حیلبخند مل هیو در حد  شدم الیخ یب سایو باز کنم که با چشم غره پر شمین اومدم

: از جام بلند شدم و گفتم نیو مت آروم

.میبله جناب دکتر ما حاضر ـ

: کرد و گفت یاخم هی ارشیک

 یصدام کن ارشیهمون ک.  يبذار شوندیخواد پسوند پ ینم. رونیب میر یم مارستانمیمخصوصا االن که از ب. ارشمیکردم ک یدکتر؟ فکر م يآقا ـ

.گم خانم مفخم یچون من نم. ترمراحت 

.ده یآخ جون داره چراغ سبز نشون م. جوابش و با لبخند زدم. لبخند قشنگ زد هیو گفت  نیا

 یاشاره م یه. کارو کردم نیا سایبه خاطر چشم و ابرو اومدن پر شتریب. نییسرم و انداختم پا دمیکردم و مثال خجالت کش دییسر حرفش و تا با

.کردم یآوردم بس که نگاش م یدر م ارشمیک يوگرنه من چشم ها نییاز پاکرد کله اتو بند

کار نکنم و  یکار کنم و چ یسفارش کرد که من چ یه سایفاصله پر نیو تو ا ارهیو ب نشیرفت ماش ارشیو ک رونیب میرفت میراه افتاد ییتا سه

.دمیفهمنصف حرف هاش و ن. نایکار کنم به اون نگاه کنم و ا یدونستم چ یاگه نم

 سایپر. باز کرد سایپر يمن و در پشت و برا يشد و در جلو رو برا ادهیپ ارشیکه خود ک نییپا میماها از پله ها اومد. جلومون نگه داشت ارشیک

کنه؟باز  نیمن در ماش يبرا ارشیک يروز هیکرد  یفکرشو م یک ییخوب خدا. خنده امو گرفتم يمنم به زور جلو. کرد ياشاره ا هیبا ابرو 
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 ییجورا هی. میصحبت کرد نایو ا یدر مورد کار و زندگ شتریراه ب يتو . میگذاشت و حرکت کرد میآهنگ مال هی ارشیو ک میشد نیماش سوار

.میآمار هم و در آورد ییسه تا

.کرد یکار م مارستانیب نیفعال تو ا یبود و به عنوان پزشک عموم نیتخصصش ا یعنی. خوند یم یداخل یجراح ارشیک

کنم  یم سیو تدر نامیخاله ا شیکنم و کجا هستم، که گفتم پ یکار م یخوب من االن چ دیکه گفتم رفتن رامسر و پرس دیپرس نایمامان ا از

.رم شرکت ماهان یهم م دایجد

؟یرس یکارها م نیبه همه ا يچه جور. ایفعال یلیآنا خ: ارشیک

: باال انداختم و با لبخند گفتم يا شونه

.حیتفر هیبرام مثل  شتریب. کنم  یکار و حس نم یسخت ادیز میراستش چون عاشق معمار. گهیرسم د یم يجور هیخوب  ـ

.لبخند قشنگ بهم نگاه کرد هیبرگشت و با  ارشیک

آنا؟ يانقدر بزرگ شد یک: ارشیک

سر جمع . شناخت یاز بدو تولد من و م يارکه انگ يبزرگ شد یگه ک یم نیهمچ. لبخند جوابش و دادم اما تو سرم پر عالمت سوال بود هی با

.کنه ها یخودشو لوس م يادیداره ز کمی. میبارم ما با هم حرف نزده باش 5 دیشا

: آروم دم گوشم گفت سایپر. تو میرستوران نگه داشت و رفت هی يجلو

.خوشش اومده یلیپسره خ. جور خانمانه رفتار کن نیهم هیعال ـ

.بودم دهیمن که عاشق کوب. میگارسون اومد و سفارش داد نفره و 4 زیم هیپشت  مینشست

 یتا م. کال خاموش بودم سایمنم که تحت نظارت پر. هم ازش خوشش اومده بود سایپر. بود یپسر خوب یلیخ. میحرف زد ياز هر در ارشیک با

 ییخدا. کردم یناله م شتریخنده ب يشدم و به جا یمکوبوند رو پام که از زور درد کبود  یصاحابشو م یب ياون پا سایاومدم ذوق زده بخندم، پر

.دارم يزیچ یپسره فکر نکرد من مشکل روان هبود ک

منم که کال مه و ماتش بودم، منتظر که دهن باز . باحال بود یلیپروند که خ یم ییزایچ هی ییوقتا هی ارشیک. میو خنده خورد یو با شوخ شاممون

 تیکردم به همون لبخند رضا یم ینتونم راه برم سع سایپر يزیم ریز يبعد شام به خاطر جفتکا نکهیاشل شه اما خوب از ترس  شمیکنه من ن

.بدم

اول  ارشیک. میکرد یو خداحافظ میشد ادهیباهاش پ ارشمیشد من و ک ادهیپ سایکه پر یموقع. رو سایاول پر. ماها رو رسوند ارشیک شبم

: گرفت و آروم گفتدستمو  سایپر نینشست تو ماش ارشیتا ک. نشست

.حواستو جمع کن. ایند یسوت. پسره کامل جذبت شده يخوب اومد نجایآنا تا ا ـ

.کردم و سوار شدم یباشه گفتم و خداحافظ هی

نا؟یخوب االن برم خونه ماهان ا: ارشیک

: لبخند گفتم هی با

.ستین یاگه زحمت ـ



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 219

: لبخند زد و گفت هی ارشمیک

.امشب با شما بودم نکهیاز ابود  ي؟ افتخار هیزحمت چ ـ

گفت  یفهمه من انقده لبخند زدم براش، به هر چ ینم. برنجه ریش یلیکه خ فیح. کردم یکردم و تو دلم براش ذوق م ینگاش م یچشم ریز

.گهیخوب جون بکن د ؟یچ یعنیکردم  دییکرد تا فیتعر یاز هر چ دم،یخند

.حرف هاست نیپسره بوق تر از ا نیا. شده بودم دیناام گهید. میدیرس یم میداشت گهید. بود نمونیب سکوت

نه؟ ای ادی یخوام از دهنش در م یکه م یباالخره اون نمینفسم و حبس کرده بودم بب. حرف زدن هیشروع کرد  ارشیک نکهیشده بودم تا ا دمغ

 شتریب يدوست دارم که اگه اجازه بد یلیخ. بود یتونستم انقدر باهات وقت بگذرونم عال نکهیا. بود یخوب یلیراستش امشب برام شب خ: ارشیک

.میرو بشناس گهیهمد

شد آخه؟ یم یچ یگفت یزودتر م. دادنت شنهادیپ نیبا ا يخدا نکشتت تو که سکته ام داد. رونینفسم و آروم فوت کردم ب یسر آسودگ از

: و گفتم نییبعد سرمو انداختم پانگاش کردم و  کمی. خونه پارك کرد و کامل برگشت سمتم و منتظر نگام کرد کینزد

.میآشنا ش شتریشم ب یخوشحال م ـ

: که گفت دمیو شن ارشیشاد ک يصدا

.ممنونم آنا یلیخ ـ

.هم انداخت بهم سیم هی. لشیو زد تو موبا دیشو در آورد و شماره امو پرس یگوش

در هر صورت حاال که انقدر خانم شده . بخواد دست بده یولبود که روز ا نیاز ا شتریشعورش ب دیشا. بهم دست نداد. کردم یخداحافظ ازش

.داشت هیقض نیبه ا یچه ربط یدونم خانم ینم. بودم، دوستم نداشتم بهش دست بدم

.انداختم رفتم تو دیتکون دادم و کل یدست هیبراش . بود تا برم تو ستادهیا ارشیک. در خونه يشدم رفتم جلو ادهیپ نیاز ماش نیو مت نیسنگ

: باال و دست هامو گرفتم باال  دمیبا ذوق پر هوی. رفته بود. ستین ارشیک دمید دمیسرك کش هی. آروم رفتم سمت پله ها. رو روشن کردم غاچرا

yes ـ

برام نفس  گهید. تا باال دمییاز ذوقم همه پله ها رو دو. که حد نداشت دم،یو چند ساله ام رس نیذوق زده بودم که باالخره به عشق چند انقده

.نمونده بود

.رو گهیهمد میبشناس شتریب میبخوا نکهیا ایدوست بشم  ارشیبا ک يروز هیکردم که  یتصور نم یحت االتممیخ تو

.سرفه صدام و صاف کردم و جواب دادم هیو با  دمیکش قینفس عم هی. خودکار باز شد شمین

.دییبفرما: من

... یدوباره آنا خانم یسالم: ارشیک

... یگه آنا خانم یچه مثل ماهان م ؟ یخانم آنا

.ام گرفت خنده

افتاده؟ یاتفاق ؟یخوب... سالم : من
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.دمیو شن ارشیخنده ک يصدا

؟ینه چه اتفاق. خوب خوبم: ارشیک

.دید یم یانگار از پشت گوش. باال انداختم يا شونه

.يه که زنگ زدافتاد یگفتم حتما اتفاق میکرد یاالن از هم خداحافظ نیدونم آخه هم ینم: من

:و گفت دیخند دوباره

خونه؟ يدیرس نمینه زنگ زدم بب ـ

.دم در خونه میخودت رسوند. يدیخوب تو که د: من

: گرم گفت يبا صدا ارشیک

؟یهمه رو جذب خودت کن یتون یم تیبا سادگ یدون یم ـ

.من ساده ام دیاز کجا فهم ارشیاالن ک دمیفهم یهر چند نم. لبخند زدم اریاخت یب

: آروم گفت ارشیک

.هم ممنون يافتخار داد نکهیاز ا. بابت امشب ممنون یآنا خانم ـ

.گرفت یم لمیکردم تحو یانقده ذوق م. باز من شین دوباره

.تو زحمت متیانداخت یحساب. یتو ممنون که امشب وقت گذاشت: من

.یخوب بخواب. یام بود خانم فهیوظ: ارشیک

.طور نیتو هم هم: من

.خداحافظ میبا هم گفت ییدوتا

.زدم یخوشحال لبخند م. شدم رهیجور بهش خ نیهم قهیچند دق يو که قطع کردم برا یگوش

بهش وابسته شده  یبود که من از نظر احساس يحامد تنها پسر. پسر نداشتم هیبا  یتو دوست یمن واقعا تجربه چندان میحساب کن میبخوا اگه

 جانمیشور و ه نمیهم يبرا. بودم دهیکه باهاش دوست داشتن و فهم یتنها کس. بودم دهیکه د ينها پسرت. میبودم و مدت ها با هم دوست بود

.با تجربه يادیز گهید يزایچ یلیخ يتجربه بودم و برا یهنوز ب زهایچ یلیخ يمن برا. ساله بود 18 يمثل همون دخترا

.هیاول يصحبت هاحوصله . شدم چون حوصله شروع دوباره رو نداشتم یدوست نم یکس با

اد؟ی یخوشت م یتو از چه گل اد؟ی یخوشت م ییتو از چه غذا اد؟ی یخوشت م یاز چه رنگ تو

.با کالسه، پولداره نشیماش په،یطرف خوشت. نه که نداشته باشه اونقدر ها مهم نبود. نداشت یمن اونقدرها معن يبرا گهیسواال د نیا

 يدادم از ال به ال یم حیکردم و ترج یاز ظواهر به باطن آدم ها توجه م شتریبودم که ب دهیرس یسنبه . کردم ینگاه نم زایچ نیبه ا گهید نه

.شیو من خوشحال از آشنا هیواقعا پسر خوب ارشیبودم که ک دهیامشب فهم. ببرم یپ تشیو شخص قشیطرف به عال يرفتارها و صحبت ها

 نکهیبا ا. دنیخواب یمعموال زود م نایخاله ا. انداختم و رفتم تو خونه دیکل. کنم یو فکر م دمستایدر ا يربعه مثل منگال جلو هی دمیخودم اومدم د به

.صدا رفتم تو خونه و از پله ها رفتم باال یآروم و ب. دنیخواب یم 10 نایبود اما خاله ا 10:30ساعت 
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داره؟یهنوز ب یعنی. اتاق ماهان روشن بود چراغ

آروم دوتا . خوند یماهان رو تختش نشسته بود و کتاب م. دمیدر و باز کردم و سرك کش يآروم ال. اق ماهانو ادامه دادم و رفتم دم ات راهم

:ضربه به در زدمو گفتم

تق تق اجازه؟ ـ

: من لبخند زد و گفت دنیو بلند کرد و با د سرش

؟يوقت شب کجا بود نیتا ا. تو دختر ایب ـ

: خوش رفتم تو اتاق و گفتم سر

.خوش گذشت یلیخ یجات خال ددر بودم ـ

: تا بناگوش باز بود کرد و گفت شمینگاه به من که سرخوش و شنگول ن هی ماهان

.يشارژ شد يجور نیخوش گذشته که ا یلیخ یلیخ ينه انگار ـ

: ابروم و چند بار انداختم باال و گفتم یبدجنس با

... یپس چ ـ

: کرد و مشکوك گفت زیچشم هاش و ر ماهان

گه؟ید رونیب يبود سایبا پر نمیبب ـ

.کله گفتم آره با

گه؟یخودتون دوتا د: ماهان

: باز تر شد و گفتم شمین

...حاال حاال ـ

: هاشو گرد کرد و گفت چشم

رون؟یب يبود یزود بگو با ک ه؟یچه جور جواب گهید نیحاال حاال؟ ا ـ

: گفتم طونیدختر بچه ش هیانداختم باال و مثل  ابرو

که من بگم؟ یرفت یبا ک یگ یبه من م رونیب ير یمگه تو م... .نوموخوام ـ

: بهم چشم غره رفت و گفت ماهان

وقت شب؟ نیتا ا يبود رونیب یگم بگو با ک یم ـ

.زبون در آوردم و نچ نچ کردم براش

. م سمتش و صاف رفتم تو حلقشپرت شد. سمت خودش دمیبتونم در برم مچ دستمو گرفت و کش نکهیبرداشت سمتم و قبل از ا زیماهان خ هوی

در ضمن فشار دستشم اونقدر . سوال و بپرسه نیا یخورد که به شوخ یماهان نم افهیبه ق. دمیلحظه ترس هی. میصورت به صورت هم بود یعنی

.کرد یم یو منتف یاحتمال شوخ گونهبود که هر  ادیز
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: اخم به چشم هام نگاه کرد و آروم گفت هی با

؟يبود رونیب یکبا  دمیآنا پرس ـ

.بودم یبگم با ک دیحس کردم با اریاخت یآروم بود اما اونقدر محکم بود که ب نکهیو جذبه و لحنش با ا اخمش

: دهنم باز شد و گفتم آروم

... ارشیک ـ

:دیپرس جیگ. داد به تختش هیعقب و تک دیخودشو کش کمیدستم و ول کرد و . شد جیگ کمی. هاش گرد شد چشم

خودمون؟ ارشیک ارش؟یک ـ

: تو همون حالت گفتم. ماساژش دادم کمیدستم و گرفتم و  مچ

.ارشیآره همون ک ـ

: دوباره اخم کرد و گفت ماهان

.ینیب یو م ارشیدونستم ک ینم ـ

.بهم زد نیماش هیکه  نمایس میبر میخواست یم. دمشید ینه خوب اتفاق: من

.جلو دیماهان گرد و نگران شد و خودشو کش يچشم ها هوی

:اضافه کردم عیسر

.نشد آروم خورد بهم میزیچ ـ

.داد به تخت هیو دوباره تک دیکش یاز سر آسودگ ینفس هی

...و  رونیبعدش دعوتمون کرد شام ب. دمیو د ارشیاونجا ک. مارستانیشدم بردنم ب جیچون گ یسالم بودم ول نکهیبا ا: من

: تکون داد و گفت يسر هی ماهان

.شام بود هیآهان پس فقط  ـ

.گم یحالش بهتر شد بهش م یبذار وقت. ترسناك شده کمیامشب . شام نبود هینداشتم بهش بگم فقط هم  جرات

.زور لبخند زدم و سرمو تکون دادم به

.یداشت ازیرفتن و گردش ن رونیب نیبه ا يخسته شده بود. خوب خوبه: ماهان

.دمشیمال یاومد رو دستم که هنوز داشتم م چشمش

: کرد و ناراحت و آروم گفت کیاخم کوچ هی

فشار دادم؟ یلیخ. دیببخش ـ

: لبخند زدم و گفتم هی. بود مونیکردم از کارش پش نگاش

.ستین يزینه چ ـ

: جام بلند شدم و گفتم از
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.من برم بخوابم گهیخوب د ـ

.سمت در رفتم

.یخوب بخواب یآنا خانم: ماهان

... یآنا خانم ارشیک ،یآنا خانم ماهان...  یآنا خانم. سمتش برگشتم

.لبخند زدم اریاخت یب

چراغ و خاموش کنم؟. ریشب بخ یتو هم خوب بخواب: من

.شم یممنون م: ماهان

. از کار ماهان تعجب ایذوق کنم  ارشیدونستم به خاطر ک ینم. رفتم تو اتاقم. رفتنم المپ و خاموش کردم رونیتکون دادم و قبل ب يسر هی

اومد تو ذهنم و خنده  یماهان م دمیرس یگفتنش م یو آنا خانم ارشیاماهر وقت به تلفن ک. فکر کردم ارشیماهان شدم و به ک الیخ یآخرشم ب

.رفتگ یام م

.ها خوابم برد يآور ادی نیا وسط

.دیفتر اساترفتم سمت د یکالس ساعت اولم تموم شده بود و داشتم م. دو تا کالس تو صبح . ندارم شتریدو تا کالس ب امروز

.مهندش مفخم -

.تا بهم برسه ستادمیا. سمت صدا ماهان بود برگشتم

: لبخند گشاد زد و گفت هیبهم و  دیرس

؟یخوب ـ

؟یکن ینم يزیچ ییاحساس سرما ؟ییسوزش گلو ؟يسر درد ؟يتو بهتر یمرس: من

: سرش و خم کرد و گفت کمی ماهان

از تخت  یذاشت یتو هم که نم ن،ییپا امیذاشت از پله ها ب یمامان که نم. بودما دهیتحت الحفظ خواب سه روز تو خونه نکهیمثل ا زیعز یآنا خانم ـ

.گرفته بودم خوب شده بودم میآنفوالنزا خوک گهید. بند خواب بودم هی. رونیب امیب

.دمیخند

... وونهید: من

.دیخند ماهانم

.شرکت میبر دینره با ادتیآنا بعد کالست : ماهان

؟یره اما پس ناهار چ ینم ادمیه ن: من

: بردم عقب و با اخم گفتم کمیبه انگشتش تنه ام و  رهیبزنه که خ مینیضربه به ب هیزد و دستش و آورد باال که  يلبخند هی ماهان

.دکتر مفتون یاستاد رفتار کن هیبهتره که مثل  یلیخ. دانشگاست نجایرفته ا ادتی نکهیمثل ا ؟یکن یم يکار دار یچ ـ

.انگشتشم هنوز تو هوا خشک شده بود. که تو صدام و حرف هام بود يدهنش باز مونده بود از جذبه ا ماهان
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.نشست رو لب هام میلبخند عظ هی رندهیتماس گ دنیدر آوردم و با د فمیو از تو ک یگوش. بگه که تلفنم زنگ زد يزیچ هیو باز کرد که  دهنش

 :گفتم یو وصل کردم و با خوشحال یگوش

؟يسالم چه طور ـ

؟يکالس که نبود د؟یشما خوب هست زیسالم بر استاد عز: ارشیک

.یتر باشه به گوش کیشده سرشو آورد جلوتر و کجش کرد که گوشش نزد زیر يمشکوك با چشم ها ماهان

؟يخند یم يجور نیکه ا هیک ه؟یک: ماهان

.وشمگ یکیو دادم اون دستم و گذاشتم دم اون  یکردم و گوش یاخم هی

: به ماهان گفتم آروم

.برو بابا فضول ـ

تلفن و که قطع کردم با همون . بود ییکه باز خدا شممیو ن دمیخند یمدام م. حرف زدم ارشیتوجه به ماهان رفتم اون سمت تر و راحت با ک یب

.کنه یماهان بغ کرده داره نگام م دمیبرگشتم که برم تو دفتر که د ارشیلبخند به جامونده از تماس ک

بوده؟ یکه بهش بگم ک ستادهیفضول ا نیا یعنی. کردم تعجب

: همون فاصله گفتم از

بوده؟ یک یبدون يخوا ینکنه م ه؟یچ ـ

: خونسرد گفت یلینگام کرد و بعد آروم قدم برداشت و رفت سمت دفتر و خ کمی ماهان

مگه فضولم؟. ستین يازینه ن ـ

.که خوب تعجب کردم و شوکم برطرف شد رفتم تو دفتر کمی. موندم تو جامو گفت و رفت تو دفتر و من دهن باز  نیا

****

.منتظره نیزنگ زدم بهش که گفت تو ماش. ستین ياز ماهان خبر دمیصبر کردم د یتموم شد و هر چ کالسم

سالم  هی. شدم نیو سوار ماش نگیرکرفتم سمت پا. که تو دانشگاه مراعات کنه دیرس یمعموال شعورش نم. دنبالم ومدهیبود که ماهان ن بیعج

.نگفت يزیچ گهیکردم که ماهانم کوتاه جوابم و داد و د

.کردم یباور نم دمید یاگه به چشمم نم. ماهان و سکوت و سکون محال بود یعنی. شد یم شیزیچ هیپسره  نیا گهید نه

به  نگمیپارک یعنیغصه ام گرفت . و پارك کرد نیاهان ماشو م نگیتو پارک میبه شرکت و رفت میدیحرف رس یب. نزد یحرف چیه ریکل مس تو

طبقه اضافه شد؟ 6اون 

خدا لبخند رو  شهیهم. بودم دهیند یشکل نیبود، من تا حاال ماهان و ا بیعج. تفاوت بود یخونسرد و ب یلیخ. نگاه به ماهان کردم هی. میشد ادهیپ

.لب هاش و شاد و گرم بود

چشم هام . خشک شدم. میدر آسانسور يجلو دمیسرم و بلند کردم د. گرفت یباشه، دلم م یختیر نیاومد ا یمخوشم ن. نییو انداختم پا سرم
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.رفتم عقب گهیقدم د هی. نفسم دوباره مشکل دار شد. نییپا ادیماهان دکمه آسانسور و زد که ب. قدم رفتم عقب هی. گشاد شد

.دش یشد، نابود م یبا عقب رفتن من آسانسور محو م انگار

.برم اونجا دیسمت چپه با دمشید... دمشید. کنم دایو چرخوندم تا بتونم راه پله رو پ سرم

...آنا : ماهان

.کرد یبهم نگاه م میبود و مستق ستادهیدر ا نیدر آسانسور باز بود و ماهان ب. برگشتم سمتش عیماهان سر يصدا با

.سوار شو  ایآنا ب: ماهان

ماهان . دوباره به ماهان نگاه کردم و سرمو به چپ و راست تکون دادم. آسانسور نگاه کردم يه پشت سرش به توو از ماهان گرفتم و ب نگاهم

: لبخند آرامش دهنده زد و گفت هی. نگاهش مهربون شد

...من هستم ...  ایآنا ب ـ

: و به سمتم دراز کرد و گفت دستش

.نشه يزیدم چ یقول م. گهیبار د هی. بازم بهم اعتماد کن ـ

.به دستش نگاه کردم. قدم اومد سمتم هی

...مثل اون دفعه ...  ارهی یم رونمیماهان سالم ب... گه من هستم  یماهان م... ماهان بهم قول داده... بود ماهان

بودم دستم و  دهستایکه ا ییاز همون جا. و نداشتم يشدن به اون قفسه فلز کیهنوز جرات نزد. دمیترس یهنوز م. دستم جلو رفت اریاخت یب

.ماهان اومد جلو اومد و دستم و تو دستش گرفت. دراز کردم

.برنگشت، رو به من عقب عقب رفت. رفت عقب آروم

.دوباره گرم بود، پر حرارت و مهربون. سرد نبود گهیکردم که د یکرد منم فقط به چشم هاش نگاه م یبه من نگاه م میمستق. تو آسانسور رفت

 گهینگاهش و صورتش و برگردونه دست د نکهیبدون ا. ستادیماهان رو به من ا. ستادمیرفتم کنارش ا. فتم تو آسانسوربه چشم هاش ر رهیخ

.رو زد 6اشو دراز کرد و دکمه طبقه 

و  دمیکش یغیج هی. آسانسور که تکون خورد صحنه ها تکرار شد. دادم یاما نگاهم و تکون نم دمشید یاز گوشه چشمم م. آروم بسته شد در

.ماهانم آروم دستش و گذاشت رو سرم. خودم و فرو کردم تو بغل ماهان

.شه یزود تموم م ستین يزیچ...  ــــــــشیه: ماهان

.درد گرفته بود شتریاونقدر دستش و فشار داده بودم که دست خودم ب. هنوز تو دستش بود دستم

اومدم تو  یسالم نم 1000اگه ماهان نبود . وجود همه ترسم بازم سوار شده بودمچرا با  دمیفهم ینم. دمیترس یم یلیخ. اومد یاشکم در م داشت

.دمیماهان و شن يدادم که صدا یداشتم به خودم فحش م. کردم ینگاهشم نم یآسانسور، حت

.رونیب میبر دیبا زمیآنا عز: ماهان

ذوق مرگ  دمیکه سرم و چرخوندم و در باز آسانسور و د یما وقتکنه ا یم یفکر کردم داره شوخ. سرمو بلند کردم و به ماهان نگاه کردم ناباور

.لبخند گشاد زدم هیبا ذوق . شدم
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.رونیو منم دست تو دستش رفتم ب رونیبرگشت سمت در و رفت ب ماهان

.کرد یداشت مهربون نگاهم م. به ماهان نگاه کردم. دمینفس راحت کش هیآسانسور که پشت سرم بسته شد  در

: گفت آروم

... یمرس ـ

...کردم اما خوب  یتشکر م دیقاعدتا من با. یاون چرا گفت مرس دمینفهم االن

.حرف رفت سمت در شرکت و منم دنبالش یب. شد شتریلبخند ماهان ب. رنیب دمیدستم و کش عیو سر دمیقفل شدمون و د يدست ها تازه

.ماهانم جوابش و داد. ز جاش بلند شد و سالم کردبودم به احترام ماهان ا دهیکه اون بار د یمنش. تو میرفت ییدوتا

.زشیخودش رفت پشت م نمیاشاره کرد که بش. تو اتاق ماهان میرفت ییتا دو

.دو روز تو اتاق من بمون تا بعد یکیفعال . اتاقت هنوز حاضر نشده. کنم تیکارکنا معرف هیبه بق دیبا يکار ندار ادیامروز ز: ماهان

.تکون دادم سر

 مانهیخونه و آجر و س ریزنن و تو مغزشون همه اش تصو یآدم که مدام طرح م یبا کل یمهندس طیمح هیکردم کار کردن تو  یفکر نم وقت چیه

. نداشتن یشوخ یتو کار با کس. دادن یکارشون و انجام م تیحال با جد نیبودن در ع یمیهمه با هم خوب و صم. باشه زیانگ جانیانقدر ه

کل . رو از دست دادم ییزهایچه چ دمیفهم یاالن م. بود زیانگ جانیه یلیخ. بودن يکامال حرفه ا نجایبود اما ا یآموزش طیمح هیدانشگاه  طیمح

دادم  یکردم و گوش م یتا گوش قرض م 4زد منم  یاومد و حرف م یکه م یبعد معارفه اومدم تو اتاق ماهان و هر ک. روز تو اتاق ماهان بودم

.که تموم شده بود یقبل يمربوط به پروژه ها يپرونده ها یحت. خوندم یپرونده ها رو م یکی یکی .از دستم نره یچیکه ه

.تونم بگم فوق العاده بود یکل م در

 میاز شرکت و رفت رونیب میمهربانم اومد و با هم رفت. رونیب میماهانم اومد سمتم و از اتاقش رفت. و برداشتم فمیک. بلند شدم . رفتن بود وقت

.آسانسور سمت

 ای ارمیدر ب يباز یتونستم کول یهم بود و من نم ایبود که ک نیا یبدبخت. دمیترس یدو بار سوار آسانسور شده بودم اما مثل سگ ازش م نکهیا با

 شتنفس هام دادوباره . ترس به جونم افتاد. ترسم یبفهمه من از آسانسور م ایبود که ک نیخواستم ا یکه م يزیچ نیآخر. از پله ها برم نکهیا

.آوردم و به دستم نگاه کردم نییسرم و پا. شد که حس کردم دستم گرم شده یتند م

.آورد یخودش نم ينگاهش به رو به رو بود و به رو. و بلند کردم و به ماهان نگاه کردم سرم

نفس . داشت ریتاث یلیدستش خ نیا ییخدا .شه ینم يزیبگه دستم و گرفته بود که بگه هست و چ يزیچ نکهیبدون ا. دونست یترسم و م ماهان

بود و من سمت چپ ماهان و  ستادهیماهان وسط ا. مهربان اول رفت و بعد من و ماهان دیآسانسور که رس. هام و آروم تر کرد و دلم و قرص

.مهربانم راست

.مهربان حفظ کن يخودت آبروم و جلو ایخدا. آسانسور که بسته شد، لبم و گاز گرفتم در

قدم عقب تر از  هیبودم که  ستادهیا يجور. داشتم شتریب تیحما هیبه  ازین. هر کار کردم آروم نشدم. چشم هام و بستم. حرکت کرد سورآسان

ام بازوش و  گهیبا دست د. و گذاشتم رو بازوش و چشم هام و رو هم فشار دادم میشونیکردم و پ کیخودم و به ماهان نزد کمی. ماهان بودم
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.دادم یودم و فشار مب تهمحکم گرف

.کنه یفقط دستم که تو دستش بود و محکم فشرد و بهم فهموند که حالم و درك م. بکنه یتونه حرکت ینم ایدونستم که ماهان به خاطر ک یم

بترسم؟ يجور نیا دیمن با یتا ک ایخدا. و در باز شد میدیرس. کردم یدعا م. فرستادم یدلم مدام صلوات م تو

.نهیماهان نرم دستم و ول کرد تا مهربان نب میاومد رونیبآسانسور که  از

: گفت یتا ماهان نشست و در و بست برگشت سمت من و با نگران. مینشست نیتو ماش میو رفت میکرد یخداحافظ ایاز ک نیماش يجلو

؟يدیترس یلیحالت خوبه؟ خ ـ

: زدمو گفتم يبه لبخند. از من نگران بود شتریاون ب یآخ

.دفعه کمتر بود نیه اخوبم، ن ـ

: و گفت دیخند خوشحال

.شه یهر بار کمتر هم م ـ

.گرد شده بهش نگاه کردم يچشم ها با

مگه قراره بازم سوار بشم؟: من

: لبخند گشاد زد و گفت هی

.من جون ندارم از پله ها برم. یکن یبا آسانسور طبقه ها رو ط دیبا یبا من یوقت یدونم ول یو نم ییتنها یوقت ـ

.زد یساله حرف م 80 يرزنایام گرفته بود، مثل پ خنده

.و راه افتاد دیماهانم خند. دمیخند

****

بود  نیتلق هیبشه هم  یمنتف یشه همه خطرات احتمال یکه حضور ماهان باعث م نیا دیشا. بود نیتلق هیترسم واقعا  دیشا. گفت یراست م ماهان

گرفت تا بهم قوت قلب بده و  یماهانم هر بار دستم و م. شدم یکه اون بود سوار آسانسور م یط وقتبه قول ماهان فق. داد یاما خوب جواب م

.کنه که هست و مراقبمه نممطمئ

اما بازم . شه یانگشتام خالصه م نیابراز ترسم در حد همون له کردن دست ماهان ب. ارمی یدر نم يباز یاونقدرها کول گهیبعد چند وقت د االن

.عمرا برم سمت آسانسور بدون ماهان

.دوست دارم یلیخوبه من خ یلیکه کارش خ شرکتم

خوب  یرسه ول یماهان نم يهر چند به پا. کردم انقدر بامزه باشه یفکر نم. زنه یکالسام مدام زنگ م نیب. هیپسر خوب ییخدا. که ماه ارشمیک

 شمیزنه خود به خود ن یزنگ م یوقت. داره جانیو تازه است و ه دیجد .نفر هیبرام جالبه دوست شدن با  ییجورا هی. خودش يبرا نهیریاونم ش

آب  يدونستم چه جور یبد نگام کرد که از ترس نم نیماهان همچ. تا بناگوش باز شد شمیچند بار تو شرکت زنگ زد که منم تابلو ن. شه یباز م

.بمیتو ج و بذارم یو بدم گوش ارشیجواب ک نکهیمجبور شدم بدون ا. دهنم و قورت بدم
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.میبود ایسه نفره با ک يبود که تو جلسه و بحث ها نیا يبرا نشینگاه خشمگ دیشا

...خانم مهندس؟ مهندس مفخم؟ آنا خانم؟ آنا. هستم آخرش یچ دمیمن نفهم. ستیبا خودش روشن ن فشیشده هم که تکل لیذل يایک نیا

.دکتر چون کالس داره، تو شرکتم مهندس مهربان يو دانشگاه آقات. دونم یمن م یصدام کنه ول یدونه چ یکه نم نیمن؟ ا میچ یچ

داشت چنان  رادیکوچولو ا هیاز نقشه ها که  یکیسر  دمیبار د هیخودم به چشم . برن یبد از ماهان حساب م یمهربان و دوست دارن ول همه

.اون سکته کردم يبدبخت زد که من جا يسر مهندس احمد يداد

رفتم تو که از همون جا دور زدم و  یصاف داشتم م. دمیدادش و شن يتازه وارد شده بودم که صدا. ازش بکنم یسوال هی بودم تو دفترش که رفته

.پرسم یم ایرم از ک یاصال م. که بخوام دچار خشم اژدها بشم ستین يجد نمیهمچ. گهیوقت د هیبابا بزار  الیخ یب. برگشتم

 یم شتریگذره ب یم شتریب یهر چ. بهمون خوش گذشت یلیو پارك و رستوران و خ نمایس میرفت .رونیرفتم ب ارشیبار با ک 3- 2مدت  نیا تو

.چقده ماهه ارشیبودم که ک دهیفهم یسالگ 14-13از همون . عاقل بودم یلیخ ممیفهمم که تو دوره بچگ

 یحال م یلیبره اما خ یم يکنه و انرژ یم تیاذ یلیسر و کله زدن با بچه ها خ... از صبح دانشگاه و شرکت و . خسته شدم یلیخدا امروز خ يوا

.سمیهنوزم عاشق تدر. ده

من  یهر چ. میزد یاز نقشه ها حرف م یکیدر مورد  میداشت. باال میرفت ییپارك کرد و دوتا نگیو تو پارک نیماش. میماهان از شرکت برگشت با

 یحرص م یدارم حساب. کفرم و درآورده. ره یره که نم ین به گوشش نمده بهمو یم ریگ ينقشه مورد داره شهردار نیگم بابا ا یبه ماهان م

:گه  یندازه باال و م یتخس فقط ابرو م يکه ماهان مثل بچه ها نهیا زیاز همه چ بدتر. خورم

...نچ خوبه مورد نَره ـ

.خوام خفه اش کنم ینَره گفتنشم رو مخمه م نیا. گهید زینه چ هیچ لشیگه دل یم نه

: و با حرص گفتم میشد ادهیپ آسانسور از

. درش و گل گرفت دیدادن و با يکه به تو مدرك دکتر یاصال اون دانشگاه س؟ییر يگن آقا یبه تو م يدیمهندسا به چه ام نیدونم ا یمن نم ـ

؟ینیب یو نم یواضح نیبه ا زیکه چ یهست يتو چه جور استاد

 دیکل. سرگرم شده بهم نگاه کرد یلینگاه که انگار خ هیلبخند گشاد و  هیماهان با . مدر خونه و من از حرص کبود شده بود يجلو میبود دهیرس

به صورت  یدرست پهلوش بودم و حرص. بودم ستادهیکه من ا ییبه سمت راست جا دیدر و باز کنه چرخ نکهیقبل از ا. انداخت تو قفل در

.کردم یم اهخونسردش نگ

.کرد میکفر شتریکه ب دیو کش مینیزد و دستش و باال آورد و ب لبخند گشاد هیام دوباره  افهیق دنید با

: حرص دستش و پس زدم و با اخم گفتم با

...دارم اونم االن ینکن ماهان مگه من با تو شوخ ـ

: و گفت دیخند دوباره

گفتم  يشه مورد داره خودم به محمداون نق یگ یباشه تو راست م. انقدم حرص نخور... دارم، چه االن چه بعدا یباهات شوخ شهیمن هم یول ـ

.درستش کنه
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.در و باز کرد و رفت تو خونه ضیلبخند عر هیو گفت و ابروش و انداخت باال و با  نیا

دونه مشکل داره؟  یگفته درستش کنه؟ خودش م يگفت االن؟ گفت به محمد یچ. ستادمیاز حرفش خشک شده بودم و مبهوت تو جام ا من

و حرص داد؟ پس مرض داشت انقدر من

.رفتم تو خونه و با حرص کفشام و درآوردم و داد زدم غیبا ج. شدم منفجر

...مردم آزار اال ؟يذار یکشمت من و سر کار م یم. نمیشعور صبر کن بب یماهان ب: من

که حرف و  دمید يزیرفتم جلو که وسط حرف هام چ یم دمیکش یماهان نقشه م يدادم و برا یحرص و اخم دست هامم تو هوا تکون م با

.رفت ادمیو ماهان و آنا  تیعصبان

خاله و عمو شامل بودن از  ریچند نفر غ نیحاال ا. کرد یم کیبود و داشت با چند نفر سالم و عل ستادهیماهان ا. دمیو د ییکسا ایبهتر بگم کس  ای

.به همراه مادر و پدرش ارشیک

 نیتا ا ارمیدوست داشتم اون چشماش و با ناخنام در ب. زد یکرد و لبخند م یبهم نگاه م ثیماهان خب. کش آوردم که نگو نیهمچ ینیب یو م من

.زد یکرد و لبخند م یکه مهربون داشت نگام م ارشیچشمم خورد به ک. نگام نکنه يجور

که اونا هم  ارشیک ين باباو ماما دنیخند یمن و ماهان و داشتن م يو خورد به خاله و عمو که عادت داشتن به رفتارا دیچشمم چرخ دوباره

و گرفتم جلوم و تو هم قفل  نییدست هام و آروم آوردم پا. دهن باز کنه و من و بخوره نیدوست داشتم زم یعنی. بودن ستادهیلبخند به لب ا

.و خجالت زده و سرخ شده سالم کردم نییو انداختم پا سرمکردم و 

: ه رو کرد به خاله و گفتبا خند ارشیمامان ک. دمیشن یخنده هاشون و م يصدا

ستن؟یدختر خانم دختر آسا جان ن نیجون ا نیمیس يوا ـ

.من زِیعز يآنا. چرا مهوش جون خودشه: خاله

زم؟یعز یخوب. هم بود مگه نه؟ نشد که اون موقع باهاش آشنا بشم یتو مهمون. خدا چقدر بزرگ و خانم شده يوا: مهوش

: کردم و گفتم ید خجول زدم و رفتم جلو و باهاش دست دادم و روبوسلبخن هیزده سرم و بلند کردم و  خجالت

...بابت  دیببخش. نیخوش اومد یلیخ د؟یممنون شما خوب ـ

:ضربه به شونه ام زد و گفت چند

.جالب بود یلیو ببخشم؟ اتفاقا خ ینه دخترم چ ـ

من؟ تیبودن ماهان به رواو االغ  شعوریب ایجالب بود؟ حرص خوردن من  یاالن چ. ابروم رفت باال هی

.تعارف اجازه گرفتم برم لباسام و عوض کنم کمیبعد . و به عمو هم سالم کردم دمیو باباشم سالم کردم و خاله رو بوس ارشیک با

.رفتم ارشیسمت پله ها، منتها قبلش دو تا چشم غره توپ به ماهان و ک دمییدو يتند

ساعت قبل با  کی نکهیچون با وجود ا ارشیزد و به ک یم ثیخب يبهم لبخندا طونیش يچشم ها بود و هنوز داشت با تیترب یماهان چون ب به

.نایخونه خاله ا انی یاما بهم نگفت که دارن م میهم حرف زد

.امینظر ب به یدونم چرا انقدر دوست داشتم عال ینم. بپوشم یدونستم چ ینم. وسواس گرفته بودم. رفتم تو اتاقم و لباس هام و در آوردم يتند
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رژ هم  هی. جمع کرده بودم باال رهیگ هیموهام و با . نییو اومدم پا دمیپوش رهیت نیشلوار ج هیشل و  قهی یبلوز مشک هیوسواس  یبعد کل خالصه

.زده بودم تا خسته جانیه شتریهر چند االن ب. امیخسته به نظر ن ادیزده بودم که ز

به من،  یصندل نیبود و اول کیچون هم نزد. بود ارشیماهان و ک نینشستم که ب یصندل هیرو . مهمونا شیو رفتم نشستم پ نییپله ها اومدم پا از

.نمیجا بش هی يخواستم زود یفقط چشمم به اون افتاد و م طیتو اون شرا نکهیهم ا

بعد صاف نشستم و پام . ش و بده باالبخنده و ابروها ثیکه باعث شد خب دمیبار شیکردم و براش آت زیبرگشتم سمت ماهان و چشم هام و ر اول

.و انداختم رو پام

.زد یخانم داشت با خاله حرف م مهوش

: که تموم شد برگشت سمت من و گفت حرفش

د؟یکن یکارا م یخوب آنا خانم چ ـ

.کار چیبود ه شیکارها اما اگه چند ماه پ یلیگفتم االن خ یم دیام گرفته بود با خنده

: لبخند زدم و گفتم هی

.رم شرکت ماهان یم ممیکار یکنم و ساعات ب یم سیراستش تو دانشگاه تدر ـ

: تکون داد و گفت يسر نیخانم با تحس مهوش

ن؟ید یکه دانشگاه درس م نیدار یبعد چه مدرک ه؟یشما رشته اتون چ زمیعز. نیآفر ـ

.خوندم يمعمار سانسیفوق ل: من

.بهت افتخار کنه دیدرت باما. یموفق باش. يپر کار یلیپس خ نیآفر: مهوش

.نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

: گفت یکه م دمیآروم ماهان و شن يصدا

.رهیگ یآمار م يانگار اومده خواستگار ـ

.داشت میکیاخم کوچ هیبود و  يصورتش جد. با تعجب نگاش کردم برگشتم

 یاومد من ذوق م یکه م یاسم خواستگار و عروس یز بچگکار کنم ا یخوب چ. دمیهم ذوق کردم هم خجالت کش يلحظه از فکر خواستگار هی

.کلمه و اسمش نیهم يبرا. کردم یهم به شخص من نداشتا، برا همه ذوق م یربط چیحاال ه. کردم

:خودش و خم کرد سمتم و گفت کمی. زد یکرد و لبخند م یداشت نگاهم م. نگاه کردم ارشیبرگشتم و به ک اریاخت یب

؟یخانم یخوب ـ

. شد ضینگام کرد و بعد خنده اش عر کمیفرستادم و براش فرستادم که چشم هاش گرد شد و  یماهان م يکه برا ییایشیه از اون نگاه آتدون هی

.نیو سنگ یخانم باش دیبا ارشیک يجلو. نه ماهان ارشهیک نیکه بابا آنا ا دمیتازه فهم

 یم يآخه چه جور. رفت یم ادمی ونیخط در م هیندم، اما  یفظ کنم و سوتحداقل خودم و ح ارشیک يبهم سفارش کرد که جلو سایپر نیا چقدر

ارم؟یخانم ها رو در ب يادا ارشیک يبرا امیبودم و بعد ب یسوت يتونستم کل روز با ماهان باشم که جلوش خدا
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.نگاهم و درست کردم و بهش چشم غره رفتم عیسر

: آروم کردم و گفتم صدامو

نجا؟یا نیای یم نیدارکه  یتو چرا به من نگفت ـ

: گفتم عیبگه که سر یچ هیلبخند زد و اومد  هی

.شناسم ینگاه ها رو م نیلبخند ها و ا نیندونه من ا یهر ک.  یگ یدونم دروغ م یفقط نگو که خبر نداشتم که م ـ

.لبخندها رو زده که همه رو حفظم نیکارها کرده و ا نیدلم گفتم انقده که ماهان از ا تو

.يریگ یانجام بده زود مچ آدمو م یواشکیو  يکار هیشه آدم  یتو نم يجلو يزیت یلیآنا خ :ارشیک

.کالت پس معرکه است ینباش زیاون ت شیپ. یش یم زیت ينخوا يبخوا یکن یتو دلم گفتم، تو هم با ماهان زندگ بازم

: دوباره حواسم و جمع کرد ارشیک يصدا

.شه برات زیخواستم سورپرا یم. کنم رتیخواستم غافلگ یراستش م ـ

: حرص گفتم با

.خودم و بردم يآبرو يکه همون اول کار يدید. هم شد یلیخ ـ

: تر شد و گفت قیلبخندش عم ارشیک

.شعور االغ یب یگفت یکار کرد که بهش م یماهان چ نیا ؟يخورد یحاال چرا اونقدر حرص م. باحال بود یلیخ ـ

: م و گفتمکرد زیلبخند زدم و چشم هام و ر هی

.کلمه آخر االغ بود؟ من که غ رو نگفته بودم يدیفهم ـ

.دیخند زیر ارشیک

.میدیو خند میحرف زد ارشیبا ک کمی

؟ياریشربت ب يبر یکن یآنا جان لطف م: ماهان

: سمت ماهان و گفتم برگشتم

؟یچ ـ

.جانت تو حلقم پسر آنا

: نا کرد و گفتاشاره به مهمو هی. رو صورتش بود ظیاخم غل هی ماهان

.امیمنم ب يخوا یکمک م ؟ياریب يزیچ یشربت ییچا ير یگم م یم ـ

و  ختمیر ییرفتم تو آشپزخونه و به تعداد چا. سرم و تکون دادم و از جام بلند شدم. ها تموم شده بود ییبود اما چا وهیم. کردم زینگاه به م هی

سرمو انداختم . دمیخجالت کش کمیهم کرد که  ینگاه هیلبخند قشنگ زد و  هی. ارشیبه ک دمیها رو تعارف کردم و رس ییچا یکی یکی. برگشتم

.ارشیمن کنار ک ینشسته رو صندل دمیچشم چرخوندم د. ستین دمیبدم که د ییبرگشتم برم به ماهان چا. و جواب لبخندش و دادم نییپا

با همون اخم . و تعارفش کردم ییآروم رفتم جلوش و چا. یتمن نشس ينتونستم بگم چرا جا یحت. دمیاخم کرده بود که ازش ترس نیهمچ
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: خشک گفت

.خورم ینم ـ

 یلیخ ییخدا. از نقشه ها رو خراب کرده بود یکیاز مهندسا  یکیاژدها بود  یختیر نیکه ا يدفعه ا نیآخر. زور آب دهنم و قورت دادم به

.ترسناك بود

 رشویماهان خ ظینگاه کنم که با چشم غره غل ارشیاومدم به ک. ماهان یقبل يتم نشستم جاوسط و رف زیو گذاشتم رو م ییچا ینیبچه آدم س مثل

.نییخوردم و سرم و انداختم پا

مهوش خانم بود اما زن خوب و  سییر. و باباشم که بوق ارشیک. قبول نکرد. شام بمونن مهوش خانم گفت نه يخاله اصرار کرد که برا یچ هر

.بود یمهربون

دونم چرا ماهان  ینم. اخم و تخم و چشم غره ماهان زودتر بره نیدادم با وجود ا یم حیشام بمونه، اما ترج ارشیخواست ک یم مدل نکهیا با

.که نسبت بهم داشت انقده حساس شده بود روم یتیبه خاطر حس مسئول ییجورا هیکردم  یم یچون من باهاشون زندگ دیشا. کرد یم نیهمچ

.دوست پسر داشته باشم هیش بگم ماهان االغ چته تو؟ تو که از خدات بود من دوست داشتم برم به انقده

.ازش دمیترس یم... دوستم اما  ارشیخواست برم بهش بگم که با ک یم دلم

و لبخند زدم  هی دیکه رس ارشیبه خود ک. کردم یاز باباشم خداحافظ. کردم یو گرم خداحافظ دمیو بوس ارشیرفتم مامان ک یخداحافظ موقع

: گفتم

.نیکه اومد میخوشحال شد یلیخ ـ

: صداش و آروم کرد و گفت کمی ارشیک

.خانم متونیدیکه د میخوشحال شد شتریما ب ـ

: گفت عیسر ست،یحواسش ن یکس دیبه دور و بر کرد و د عینگاه سر هی

رون؟یفردا شب شام ب ـ

: لبخند زدم و گفتم هیبه زور  .ماهان زوم کرده تو دهن من دمیقبول کنم که د یبا خوشحال اومدم

...بعدا  ـ

: رد نگاهم و گرفت و گفت ارشیک. به ماهان بودم رهیخ هنوز

.باشه يجور نیکردم ا یفکر نم ه؟یرتیماهان چقدر غ ـ

: گفتم يفکر

...منم  ـ

.کردن و رفتن یخداحافظ

 ای. ستادمیا. اومدم برم باال که رو پله ها ماهان صدام کرد. دمید یماهان و نم یرغضبینگاه م گهیبود که د نیحداقلش ا. دمینفس راحت کش هی

.دیائمه و اطهار خودتون هوام و داشته باش
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: و گفت ستادیخودش و بهم رسوند و جلوم ا ظشیبا اخم غل ماهان

گفت بهت ؟ یم یچ ارشیک ـ

.طرف هیاخم کردنش  نیطرف، ا هیماهان  يهمه اخالقا یعنی. ترسناك بود یلیخ. دونم چرا جرات نداشتم راستش و بگم ینم

: و چسبوندم به نرده ها و به زور گفتم خودم

... یچیه ـ

.شد شتریب اخمش

بود؟ یچ يبرا نیساعت هر و کره راه انداخته بود کیپس : ماهان

: زور آب دهنم و قورت دادم و گفتم به

.دیاش گرفت خند گفتم خنده یدانشگاه براش م يبچه ها يداشتم در مورد خنگ باز ـ

رفت چشم هام  یوقت. فقط سرش و تکون داد و رفت باال. نگفت بهم يزیدونم چرا چ یاما نم. یزد خر خودت ینگاه که داد م هی. نگاهم کرد کمی

.شکرت ایخدا. دمینفس راحت کش هیو بستم و 

 یدوستم انقدر م ارشیبا ک دیفهم یدونم اگه بابا هم م ینم. مبه زور از پله ها باال رفتم و خودم و رسوندم به اتاق. حال شده بودم یترس ب از

نه؟ ایترسم  یکه االن از ماهان م دمیترس

.لباسم و عوض کردم و خودم و پرت کردم رو تخت و اونقدر خسته بودم که خوابم برد عیسر

چشمش  يکنم که جلو یو م میمن که همه سع. هترسناك شد ییجورا هی. هیتو شرکت مدام اخم کرده و عصبان. تو لکه یلیروزه ماهان خ چند

.رهیگ یاما کماکان موقع سوار شدن آسانسور کنارمه و دستم و م. نباشم

که کالفه  نمیب یخنده اما م یگه و م یخونه م ادی یهر چند م. صورت شاد و خندونش تنگ شده يدلم برا. باشه يجور نیندارم ماهان ا دوست

.است

.هم که تنهام از پله ها رفتم باال ییاز اونجا. خواد یانقده دلم خواب م. خسته و کوفته ام . گردم یاالن از دانشگاه بر مصبح شرکت بودم و  امروز

.دمیداد کش يدر آوردم و در و باز کردم برگشتم در و بستم و همون جور فمیو از تو ک دیدر خونه کل يجلو

...من اومدم؟ سالم  -

تو خونه و شرف  امیلخت نباشه من بد موقع ب یوقت کس هیکنم که  یدر بدو ورود حضورم و اعالم م نایخونه خاله ا چه خونه خودمون چه عادتمه؛

.اون طرف بره و من خجالت بکشم

.نفهمه یشم تا کس یچند در مواقع خاص هم مثل مورچه وارد خونه م هر

.در آشپزخونه يجلو دمیرس. فمیذاشتم تو ک یو م دیو داشتم کل بود نییسرم پا. راست رفتم سمت آشپزخونه هیبه لب برگشتم و  لبخند

که خندون کنار خاله  دمیمامان و د. تا سرم و بلند کردم. روز و بدم بهش ياومدم خندون حال و احوال کنم و خبرا. دمیسالم خاله رو شن يصدا

.ستادهیا

مامان همون جور . سمت مامان دمییور و دو هیو پرت کردم  فمیو ک مدیکش بیمه غیج هی. مهیاحساس کردم االن عروس هوی. هام گرد شد چشم
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.کرد یخاله هم با لبخند نگام م. دستش و باز کرد که بغلم کنه دیخند یکه م

.رفته بود سهیسفت بغلش کردم و ماچ ماچ که مامان ر نیهمچ. مامانم تنگ شده بود يبودم که چقدر دلم برا دهیحاال نفهم تا

ن؟یاومد یذره شده بود ک هیجونم دلم براتون  یمامان يوا: من

.و از مامان جدا کردم و منتظر نگاش کردم خودم

: زد و گفت يلبخند هی مامان

.شه یم یدو ساعت ـ

: دمیهام و گرد کردم و دلخور پرس چشم

ن؟یپس چرا به من نگفت ـ

.مینیبب رتویبامزه غافلگ افهیمتعجب و ق افهیق نیا میتونست ینم گهیگفتن د یهم اگه م یهم کالس داشت. من نذاشتم: خاله

: و به مامان گفتم میتو حال نشست میرفت ییسه تا. دمیو باز کردم و خند شمین

پس بابا؟ ـ

.رونیرفتن ب دیبا حم: مامان

هنوز؟ ومدهیخاله ماهان ن. آهان: من

.ومدهینه ن: خاله

:گفتم و برگشتم سمت مامان و گفتم یآهان هی

د؟یمون یم یتا ک مامان ـ

.ما شیپ دیای یم دیع يشما هم برا. میگرد یبعد بر م میهست يهفته ا هی: مامان

: ذوق گفتم با

... ـــــــــولیا ـ

بگه دختر درست صحبت کن، اما در کمال تعجب فقط  يزیچ يگفتم االنه که با چشم غره ا. دهنم و جمع کردم و به مامان نگاه کردم عیسر

.کرد یکرد و بغلم م یتنگ شده چون مدام موهام و ناز م یلیبود که دلش خ دایپ. کرد ینگام ملبخند به لب 

چون دلش برام  دمیشا. مامان کم کرده بود تیاز شدت حساس يدور نیا. میدیو خند میبا مامان و خاله گفت یکل. خوب بود، انقده حال داد انقده

.خانم کردن من شده بود الیخ یتنگ شده بود ب

از گردن بابا  يجور نیوقت ا چیمعموال من ه. کردم یوقت نم چیکه ه يکار. بغلش و ماچش کردم دمیکه بابا اومد انقده ذوق کردم که پر بش

.نبودم اما دلتنگ بودم یدختر لوس. دلتنگش بودم یلیخ گهیاما االن د. و دست بوده کیبغل کوچ هیو  یدر همون حد روبوس. شدم ینم زونیآو

.میبمونه شرکت ماها بدون حضور اون شاممون و خورد شتریاز کارها ب يسر هی ين مجبور بود براماها چون

شب که شد . خونه ادیاز کارش نزنه ب یستیکه به خاطر رودربا میبابا گفت نگ. دونست یاونم نم. اومدن نایبه ماهان نگفته بود که مامان ا خاله

: مامان بهم گفت
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.خونه میهفته بر هی نیردار او ب لتیخوب آنا برو وسا ـ

.ذره شده بود هیآخ جون اتاقم ، تختم، دلم براشون . دمیذوق از جام پر با

: کرد و گفت کیاخم کوچ هی خاله

؟يبر یم يدخترمو کجا دار ومدهیآسا ن ـ

: و گفت دیخند مامان

.ارمی یپسش م گهیهفته د هینترس  ـ

.بود یهفته ام کاف هی يبرداشتم که برا لیوسا يسر هیو من با ذوق رفتم  دیخند خاله

من  ستیکار کنم؟ ماهانم که ن یحاال چ. رفته بود ادمیمن به کل  يوا. آسانسور افتادم ادی هویکه  میبر میو اومد میکرد یخاله و عمو خداحافظ از

.کنم زونشیخودم و آو

: دادم دست بابا و گفتم لمویوسا عیسر

.امی یاالن م منم نیرو ببر نایبابا شما ا ـ

؟ير یکجا م: بابا

.دیشما بر. امی یو جا گذاشتم بر دارم م يزیچ هی: من

.نییسمت پله ها و رفتم پا دمییکه سوار شدن منم دو نایا بابا

خداحافظ  هیل خواست حداق ینبود اما بازم دلم م شتریهفته ب هی نکهیبا ا. از ماهان برم یخداحافظ یدوست نداشتم ب. شد يجور هیدلم  نیماش تو

.بکنم باهاش

.و برداشتم و براش اس ام اس دادم میگوش

.خداحافظ. مواظب خودت باش. مید یبذار فردا با هم انجامش م. خودت و خسته نکن ادیز. خونه  يکن زودتر بر یسع ؟یسالم ماهان خوب -

 زیچ. ستمیخواستم بهش بفهمونم که من ن یم ییجورا هیانگار . خونه گفتم برو خونه اینگفتم ب. اس ام اس و براش فرستادم نیدونم چرا ا ینم

.همه رو نوشتم تا به اون خداحافظ برسم دیهم مسخره بود اما شا یلیخ. هم تو اس ام اسم نگفتم یخاص

: بعد اس ماهان اومد کمی

.چشم مواظبم هستم. امیکنم زود ب یم یسع ؟یآنا تو خوب یسالم مرس ـ

.ستمین دیخونه، نفهم امی یگفت م. جوابش و ندادم گهیخنده ام گرفت اما د. اده بودبرام فرست شمیشکلک ن هی

شب تا صبح  ياتاقم، برا يبرا. خونه تنگ شده بود يآخ که چقدر دلم برا. تو خونه دمییدو هیشدم و زودتر از بق ادهیخونه و من با ذوق پ میدیرس

آخ که . کردن مامان و بابا تو آشپزخونه ریو غافلگ شونیپر يشدن سر ظهر با موها داریب .دنیو صبح تا لنگ ظهر خواب دنید لمیبودن و ف داریب

 زهیو داد کردن مامان و ر غیج يباغچه امون، برا اطمون،یح يبرا. زیهمه چ يبرا. هام تنگ شده بود يساعته ام و آب باز 2 يحمام ها يدلم برا

.دست پخت مامان يبراپاتوقمون آشپزخونه ،  يبرا. بابا يحرف زدنا زهیر

.داشت یچه آرامش. که چقدر خونه خوب بود يوا
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و تکون دادم که گرد و خاکش رفت هوا و به سرفه  میفقط روتخت. نشسته بود زیغبار رو همه چ. با عشق تو اتاقم و به همه جا نگاه کردم رفتم

 نیبعد همچ. یکردم، اونم با چه عشق يریکردم و گرد گ زیتاقم و تمساعت نشستم کل ا 2انقده دلم برا خونه تنگ شده بود که من تنبل . افتادم

.نذاشته خوابم برد نییو سرم و پا دمیذوق و خسته رو تخت دراز کش اب

انگار . میافتاد خونه خودمون ادمیتازه . رونیبلند شدم و خواب آلود رفتم ب. از صبح شرکت بودم. امروز دانشگاه نداشتم. صبح شد یک دمینفهم

رفتم از پشت بغلش . کرد یمامان تو آشپزخونه داشت صبحونه حاضر م. تند رفتم صورتم و شستم و برگشتم رفتم تو آشپز خونه. گرفتم روین

.دمشیبوس وکردم 

.کرد و سرش و چرخوند سمتم یه هیاز ترس  مامان

: همراه لبخند زد و گفت کیاخم کوچ هی دیو که د من

.د سکته کنمبو کینزد هیچه کار نیدختر ا ـ

باعث شده بود که من  يدور نیا نکهیا ای میدونم ماها عوض شده بود ینم. نبود يخبر نایو تشر و ا طیاما از اخم غل. ضربه آرومم به دستم زد هی

 یشتم مبوده و من از رو حرص و غرض اون جور که خودم دوست دا يجور نیهم شهیمامان هم دیشا. نگاه کنم يشتریرفتارهامون و با دقت ب

.کردم یم رشیو تعب دمشید

.زیو نشست پشت م ختیر ییبابا هم چا يبرا. و گذاشت جلوم ختیر ییمامان برام چا. زیخوشحال نشستم پشت م رفتم

: بابا کردم و گفتم زیاشاره به م هی

پس بابا کجاست؟ ـ

.رهیرفت نون بگ: مامان

.من برگشتم: بابا

داغ  يها ينون بربر يدلم برا. شد دایلبخند گنده زدم که همه دندونام پ هیاز ذوقم . وارد آشپزخونه شده يتا نون بربر 4بابا با  دمید برگشتم

.محله امون هم تنگ شده بود

دو سه  دمید. برداشتم و دکمه اشو زدم که به ساعتش نگاه کنم زیو از رو م میگوش يتند. رفتم حاضر شدم عیاشتها صبحونه امو خوردم و سر با

.کال افتاده برام سیاومده و چند تا م تا اس

.تعجب بازشون کردم با

.شب 2بود ساعت  شبیمال د. هم اس ها هم زنگ ها. اشون از ماهان بود همه

؟ ییآنا کجا.. آنا  -

...جواب بده  يداریاگه ب ؟يداریآنا ب: ماهان

...کارت دارم  ؟یخواب يآنا جد -

...آنا  ؟يبر يبزار دیاومدن با نایمامانت ا -

.آنا جواب بده: ماهان
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مامانم  دیاز کجا فهم ستم؟یکه من ن دهیکه اومد، از کجا فهم 2برگشته بود خونه؟ خوب  2ماهان ساعت  نیوا ا. به اس ام اس ها نگاه کردم مات

برگشتن؟ نایا

.رونیسمت ب دمیو دو فمیو انداختم تو ک لمیموبا. منعم کرد شتریبابا از فکر کردن ب يصدا

.دوباره از پله ها رفتم باال و رفتم تو شرکت. رسوندم شرکت بابا

: گفت يماهان، خانم عباد یسالم کردم و اومدم برم تو اتاق خودم که منش یمنش به

.ششونیپ دیبر نیاومد نکهیگفتن به محض ا. خانم مهندس مهندس مفتون کارتون دارن دیببخش ـ

.ماهان وارد شدم يصدا دنیضربه به در زدم و با شن هی. تر ماهانگفتم و راهم و کج کردم سمت دف يباشه ا هی

.رفتم تو سالم کردم. بود نییسرش پا ماهان

آن ازش  هی. اومد سمتم عیکرد و از جاش بلند شد و سر یظیاخم غل هی هویمنم  دیتا د. صدام سر بلند کرد و با تعجب نگام کرد دنیبا شن ماهان

.نگرانش شدم. بود ادیز یلیقرمز شده بود، اخمشم خ. کمینزد دیهان رسما. قدم رفتم عقب هی. دمیترس

: گفت یو باز کرد و عصب دهنش

؟یکجا رفت شبیتو د ـ

آخه؟ هیچه سوال نیدونست؟ ا ینم یعنی. هام گرد شد چشم

.شدم جیسوال مسخره که جوابش کامال واضح بود گ نیا از

.رفته بودم خونه امون... خوب : گفتم

.دینگاه کرد که همه تنم لرز هیشد و سرتا پام و  نهیست به سد ماهان

؟؟يرفته بود یبا اجازه ک: ماهان

: با بهت گفتم. لحظه هنگ کردم هی

!هان ؟ ـ

: و گفت دیبه موهاش کش یو کالفه دست ستادیو صاف ا نییکرده، به خودش اومد و دست هاشو انداخت پا یچه سوال دیتازه فهم انگار

برگشتن؟ نایکه مامانت ا یگفت یم دیخونه اتون؟ نبا یرفت یگفت یبه من م دیتو نبا ؟يبه من بد يخبر هی یگ ینمدختر تو  ـ

: گفتم متعجب

.یبش زیخواست سورپرا یخاله به منم نگفت م. خوب بابا گفت نگم ـ

: گفت یبا حرص دندوناش و رو هم فشار داد و عصب ماهان

اونم  یستینه تنها اتاق بلکه خونه ن یستیدر اتاقت بازه و تو هم تو اتاق ن نمیخونه بب امیب ینگفت. يزیرپراشدم اونم چه سو زمیآره سورپرا ـ

؟یکنم؟ نگفت یم ییشم؟ چه فکرا یم ینصفه شب چه حال 2ساعت 

: ورت دادم و گفتمبه زور آب دهنم و ق. از ترس چند قدم رفتم عقب. دیآخر و رسما هوار کش ینگفت. گرفت یبا هر کلمه اوج م صداش

.دادم بهت امیمن پ... من  ـ
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: با حرص گفت ماهان

؟يداد امیپ ؟يداد امیپ ـ

: و در آورد و گرفت سمتم و با داد گفت شیو گوش بشیدستش و برد تو ج یعصب

؟يزد نایاز مامانت ا یحرف ؟یاز رفتن گفت يزیتوش چ ام؟یکدوم پ ـ

.رونیب دیپر شیمبل و درش باز شد و باطر یمحکم خورد به پشت یگوش. و پرت کرد رو مبل تو دفترش شیگوش یعصب

: به زور آب دهنم و قورت دادم و آروم با ترس گفتم. رسما سکته کردم. هوا دمیمتر پر هی

...گفتم خداحافظ ... گفتم  ـ

: دو قدم اومد سمتم و گفت ،یبود اما عصبان نییپا صداش

 یاونقدر نگران بودم که نم. يکل خونه رو گشتم نبود. یستین دمیحرف؟ اومدم خونه د یعنی نیدادن؟ اخبر  یعنی نیخداحافظ؟ خداحافظ؟ ا ـ

.خونه یبابا و مامانت اومدن و رفت دمیشدن و تازه اون موقع فهم داریب نایکه مامان ا يانقد. کنم یکار م یدارم چ دمیفهم

اومدم  یم یماهان بودم و نصفه شب ياگه من جا ییخدا. گرفته بودم و ناراحت بودم حال و روز ماهان عذاب وجدان دنیبودم هم با د دهیترس هم

.کردم یم نیموندم بدتر از ا یو نابود شده و اونقدر تو استرس م ستیماهان ن دمید یم

 نیماهان ا نمیتونستم بب ینم. ماهان و نداشتم ياز اونا، تحمل دادا يجدا. مردم یداشتم از عذاب وجدان م. بغض کرده بودم. بودم مونیپش

.سرم داد بکشه يجور

: با بغض گفتم آروم

...خواستم نگرانت کنم  ینم...  ینم...  دیببخش ـ

زنه  یداره نفس نفس م یعصب دمیچشمم که به ماهان افتاد و د. رونیب ختیقطره اشک ر هیچشم هام پر اشک شد و . بگم يزینتونستم چ گهید

نتونستم  گهیکه به کمرش زده بود د ییرو صورتشه، با اون دست ها ظشیره و هنوز اون اخم غل یم نییاال و پاب یاش تند تند و عصب نهیو س

.رمیبگ وخودم  يجلو

.کرده باشن، اما تحمل سرزنش شدن از جانب ماهان و نداشتم خمیتوب ایدعوام کرده باشن،  ادیمامان و بابا ز دیشا

اومد  یهر قطره اشک که م. دعوام نکنه شتریکنم تا ماهان نفهمه و ب هیصدا گر یکردم ب یم یو من سع نییگوله اشکام از چشمم اومد پا گوله

.کردم یو پاك م ختمیر یو اشک م نییسرم و انداخته بودم پا. کردم یتند تند با پشت دست پاکش م نییپا

.نمیآنا به من نگاه کن بب... آنا : ماهان

.سرمو بلند نکردم. متعجب بود شتریب. نبودکننده  خیو توب یعصبان گهید صداش

.از ترس رفتم عقب. کمیاومد نزد دمیپاش و شن يصدا

: گفت نیناراحت و غمگ يصدا هیبا . ستادیا دیمن و که د حرکت

؟یترس یازم م... آنا  ـ

...بودم اما ماهان  دهینترس يجور نیحاال از بابامم ا تا
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.آره یعنیآروم سرمو تکون دادم که . بردم یو حساب م دمیترس یم یلیخ تشیاز اخم و عصبان نیر همشد، به خاط ینم یوقت عصبان چیکه ه نه

: صداش نرم و آروم شد. و آروم اومد سمتم دیکش یآه هی

...خواستم ناراحتت کنم  ینم. یخوام ازم بترس ینم...  یآنا خانم... آنا  ـ

 ینم. شده بودم وونهید. دیچیهم تو دلم پ یآرامش و حس خوب هیحال  نیشد، در ع شتریب بغضم. چشم هام بسته شد اریاخت یب...  یخانم آنا

.خشنودم ایترسم  یدونستم م

چونه ام و سرم و بلند  ریدستش و آورد ز. نهیسرش و کج کرد و خم شد سمتم تا صورتم و بب. ستادیا کمیاومد سمتم و نزد گهیدو قدم د ماهان

.کرد

.شد دهیکه مثل مخمل رو صورتم کش دمینرم ماهان و شن يصدا. نیینگاهم و انداختم پا. بهش نگاه نکردمو بلند کردم اما  سرم

...بهم نگاه کن ... آنا جان ... آنا : ماهان

.تونستم بهش نگاه کنم ینم

: ناراحت گفت یلیخ يصدا هی با

...نگران بودم .. بودم  یعصبان. دمیکه سرت داد کش دیببخش...  دیببخش...  رینگاهتو ازم نگ یآنا خانم ـ

.نییشد و اشکم دوباره گوله گوله اومد پا شتریبا حرف هاش بغضم ب بدتر

.زد یموج م یصداش کالفگ تو

: طاقت گفت یب

...اَه . لعنت به من که اشکت و درآوردم. یکش یمن و م ينکن دار هیتورو خدا گر. آنا جون ماهان سرت و بلند کن ـ

هنوز بغض داشتم، با  نکهیبا ا دم،یترس یم نکهیبا ا. شدم رهینگاهم و باال آوردم و به چشم هاش خ. بود دایاز صداش پ. بود یعصب کالفه و ماهان

 یتونستم قسم جونش و بشنوم و ب ینم. بود زیجون خودش برام عز... قسمم داد ... ماهان ... شد  یخواستم بهش نگاه کنم اما نم یهنوز نم نکهیا

.اشمتفاوت ب

کنه؟ یچرا خودش و لعنت م. کرده بودم اخم

.که براش فرستادم يمسخره ا امکیفکر کردم با اون پ یدونم من خر چ ینم. گفتم یبهش م دیکارم اشتباه بود با من

: چشم هاش نگاه کردم و گفتم تو

.دیببخش ـ

: زد و گفت یلبخند مهربون هیو  دیکش قینفس عم هی دیو که د نگاهم

.دیببخش... ها؟ آنا  یکن هیگر گهید نمینب ـ

.لبخند نشست رو لبم هی

.شناختم یکه م یدوباره شده بود همون ماهان. آروم شده بود. شد شتریلبخندش ب ماهانم

.یمردم از نگران ینرو داشتم م ییخبر جا یب گهید يدوست دار یفقط جون هر ک: ماهان
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: نگاش کردم و گفتم شرمنده

.گن یبهت م نایخاله ا يبر یکردم وقت یفکر م. خونه يبر ریقدر دکردم ان یفکر نم ـ

: کرد و گفت زیاخم ر هی

؟یبهتره که خودت بهم بگ یکن یاز مامانم بشنوم؟ فکر نم دیکه به تو مربوطه رو من با يزیچ ای ير یم يتو دار نکهیا ـ

: نگاش کردم و گفتم کمی

.گم یخودم م گهیباشه دفعه د ـ

: زد و گفت لبخند دوباره

.بشنوم يا گهیاز زبون کس د ادی یخوشم نم. یو خودت بهم بگ زیدوست دارم همه چ. بهتره نیا ـ

: گفت يشاد يصدا هیبا  عیقدم رفت عقب و سر هیو گفت و  نیا

از  يعقب موند یلیخ برو سر کارت که تا حاال يمهندس مفخم جان زود. مینکرد يکار چیگذشت و هنوز ه مونیاز ساعت کار یکل گهیخوب د ـ

.کارت

بودم و شناخته بودم، اخم و  دهیماهان و د نیاما واقعا من ا. چه صاحبم شده بودم ـــــشیچ. رو شکر دوباره شد همون ماهان شاد خودم خدا

.داشت یبرام تازگ تشیعصبان

. دمیمجتمع د يو رو به رو ارشیک. نگاه کردم ابونیور خور اون  نیبه ا. اومدن از پله ها نفسم گرفت نییبه خاطر پا. رونیاز شرکت زدم ب يتند

.شدم نیو سوار ماش ابونیبراش دست تکون دادم و رفتم اون سمت خ

.و نفس نفس زنون سالم کردم جانیه با

: بر گشت سمتم و با لبخند و با محبت نگام کرد و گفت ارشیک

؟یزن یچرا نفس نفس م ؟یخوب یسالم خانم ـ

.و باز کردم شمین

.گهید میبر. دمییدو: من

: آورد گفت یو از پارك در م نیو روشن کرد و همون جور که ماش نیماش ارشیک

م؟یخوب کجا بر. گهیکردم د یمن صبر م اد؟ینفست بند ب يجور نیکه ا يدیخوب چرا دو ـ

: گفتم جانیفکر کردم و با ه کمی

د؟یمرکز خر میبر ـ

: تعجب بر گشت نگام کرد و گفت با

؟يبخر يخوا یم يزیچ ـ

: ام و انداختم باال و گفتم شونه

.و دوست دارم ناشیتریو نگاه کردن به و دیمرکز خر. يجور نینه هم ـ
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مخصوصا . بودم دهیچسب نایتریو نیبه ا یچ نیبس که ع. رونیآورد ب یبه زور من و م دیمرکز خر میرفت یم سایهر وقت با پر. گفتم یدروغ م اما

.یآفتاب نکیو ع یفروش ومبیزلم ز نیتریو

 يگوشواره و گردنبند و انگشتر و دستبندها نیجعبه پر ا یکه نگو کل مبویزلم ز. کردم یپول خرجشون م یهم کل شهیهم. دو تا بودم نیا عاشق

.خودم يهستم برا یکالغ زاغ. کنم یرو جمع م نایکرد، منم ا یمثل اسکروچ که سکه جمع م. خوشگل داشتم یبدل

 ارشیصبر منتظر موندم تا ک یشدم و ب ادهیپ نیاز ماش جانیبا ه. و مغازه کیبوت یبزرگ با کل دیمرکز خر هی میرفت. نگفت يزیچ هگید ارشیک

.ادیب

 زهیچون ر یطبقه بود ول 4. تا باال میرفت یکی یکیو  میاز طبقه اول شروع کرد. بودم دایمرکز خر نیمن که عاشق ا. چند طبقه بود دشیخر مرکز

فقط به ذوق کردنام  ارشمیک. ستادمیا یها م یفروش مبولیز نیدم ا یه دایبد دیند نیمنم مثل ا. طبقه است 4که  میدیفهم ینم میرفت یم زهیر

.دیخند یم

. خواست پولش و حساب کنه نزاشتم ارشیک یهر چ. دادم تیانگشتر بدل رضا هیدستبند و  هیتا گوشواره و  2 دیطبقه، بعد از خر 4بعد  خالصه

.شد خودم حساب کنم یاخم کردم، چشم غره رفتم قهر کردم تا راض

خواست بهم  یحاال اگه خودش م. ما که هنوز رابطه امون در اون حد نبود. من و حساب کنه که لیپول وسا ادینداشت که ب یمعن ؟یکه چ یعنی

.میستیآقا ما از اون خانواده هاش ن. زشت بود یلیمن و بده خ يدایپول خر ادیو بعدم اون ب دیخر میبهش بگم بر نکهیا یول يزیچ هیکادو بده 

.برگشتم نگاش کردم. صدام کرد ارشیرفتم سمت پله ها که ک یداشتم م. نییپا میبرگرد میخواست یتموم شد و م دمیخر

.میبا آسانسور بر ایب ؟ير یآنا کجا م: ارشیک

: آروم گفتم. دیپر رنگم

...آسانسور  ـ

.محکم در بسته يفلز یقوط نیاما هنوز جرات نداشتم بدون ماهان برم تو ا میرفت یم نییبا ماهان با آسانسور باال و پا هر روز نکهیا با

: نگاه کردم و گفتم ارشیلبخند کج چشم از در آسانسور گرفتم و به ک هیبا . کردم به زور لبخند بزنم یسع

.میبا پله بر ایب...  زهیچ... نه  ـ

: و داد باال و گفت ابروش هی ارشیک

طبقه؟ 4پله؟  ـ

: گفتم يکردم و دست به کمر نگاش کردم و با حالت مسخره ا اخم

.یانقده تنبل باش ادی یبهت نم. جور ورزشه خوب هی ستین يزیطبقه که چ 4دکتر  يواه واه آقا ـ

: شدم و مشکوك نگاش کردم و گفتم کیقدم بهش نزد هیکردم و  زیهام و ر چشم

رهیگ یطبقه نفست و م 4 نیو ا یاهل دود و دمنکنه  ـ

: زد و گفت يقهقهه ا هی

.میآخه؟ گفتم خسته نش یچه دود و دم ؟یکن ینگام م يجور نیبابا چرا ا ـ
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: و گفتم ستادمیا صاف

.ورزشه خوب میش یخسته نم ـ

.ادیو ب نده ریگ گهید ارشیسمت پله ها و دعا دعا که ک دمیروم و برگردوندم و راهم و کش بعد

: فقط تو پاگرد طبقه دوم گفت. خدا رو شکر دنبالم اومد ارشمیک

.يریگ یزانو درد م. ستایخوب ن ادمیورزش ز يپله برا ـ

.براش نمونده بود یجون گهیبود د مارستانیاز صبح ب. ام گرفته بود بدبخت خسته شده بود خنده

با . میوقت بود پارك نرفته بود یلیخ. پارك هیچشمم افتاد به  میکه رفت کمی. میشد نیدوباره سوار ماش میو رفت رونیب میاومد دیمرکز خر از

: گفتم ارشیذوق به ک

.پارك میبر ارشیک ـ

: دوباره با محبت نگام کرد و گفت برگشت

...میبر ـ

هم . براش قائل بودم يادیاحترام زحس . بود يادیاز سرمم ز ییخدا. ماه بود یلیخ. گفت یخواستم نه نم یمن م یهر چ. گفت ینم یچیه یاله

.ذاشتم یو بهش احترام م دمید یتو تصوراتمم اون و بزرگتر م شهیهم نکهیبه خاطر مهربون بودنش، آقا بودش، خوب بودنش، هم ا

.اومد یها م درخت يقار قار کالغ ها هم از باال يصدا. برگ یزمستون بود و درخت ها لخت و ب. میشد ادهیو پارك کرد و پ نیماش دوباره

پارك خلوت . کردم یسرم و کرده بودم رو به آسمون و به کالغ ها نگاه م. اومد یحرف کنارم راه م یآروم و ب ارشمیک. میزد یآروم قدم م آروم

ز رنگ پارك و قرم يفلز يمکتایاز ن یکیآروم رفتم رو . پارك همه جا رو مثل روز روشن کرده بود يشده بود و نور چراغ ها کیهوا تار. بود 

.خورد یسوز سرما به صورتم م. ستمنش

.آروم اومد درست کنارم نشست ارشمیک

ست؟یسردت ن: ارشیک

: با لبخند گفتم. اومد اما سردم نبود یباد م نکهیا با

.نه ـ

ومدن پارك ، باغبون و ا یم يکمتر يانگار چون زمستون آدم ها. از آب بود یو دوختم به رو به رو، به حوض گنده وسط پارك که خال چشمم

.کردن یبهش م يکمتر یدگیپارکم رس يمسئوال

.بود که نرم رو دستم نشسته بود ارشیدست ک. با تعجب برگشتم به دستم نگاه کردم. فکر بودم که حس کردم دستم گرم شد غرق

.تعجب نکردم یول میبود که داشت یتماس نیاول نکهیبا ا. دستش و گذاشته بود رو دستم نکهیا ينه برا. کردم تعجب

... دیبا...  دیکرد با یشوکه ام م دیبا شیحرکت ناگهان نیبهم دستم نداده بود و ا یحت ارشیاالن ک تا

... دیبا... شدم  یم جانیغرق لذت و ه...  دمیکش یخجالت م دیبا... نداخت  یقلبم و به تپش م دیبا

.ارشیدستم و آورد باال و گذاشتم رو دست ک یکیاون . کردم یمون نگاه مهنوز به دستا. ارشیبرگشتم سمت ک کمیمتعجب  اریاخت یب
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... یچیه

.بکشم به صورتم تا حسش کنم رمیو بگ ارشیداشتم دست ک دوست

.دو تا دستام گرفتمش نیاز رو دستم برش داشتم و ب. دستش و بلند کردم. سمتش دمیچرخ شتریب کمی

.کردم یبه دست هامون نگاه م متعجب

: دیآروم و پر سوال پرس. از کارهام تعجب کرده بود ارشیک

شده؟ يزیآنا چ ـ

... ستیدرست ن نیا...  ستیدرست ن نیا نه

: جمله گفتم هیاز جام بلند شدم و فقط  هوی

...برم  دیبا ـ

.و صدام کرد دییدنبالم دو ارشمیک. پارك یسمت خروج دمییدو

...آنا ... آنا صبر کن .. آنا : ارشیک

.و از پشت بازوم و گرفت و نگه هم داشت دیبهم رس. دمیدو یوجه به صدا کردناش مت یب

.بازوم و ول کرد . و اومد جلوم دیخودش چرخ. اما بر نگشتم سمتش ستادمیا

.صدام کرد. نییو انداختم پا سرم

...آنا من واقعا. کنم تتیخواستم اذ ینم. خوام یمعذرت م ؟ياز کارم ناراحت شد.. دیآنا ببخش... آنا : ارشیک

.وسط حرفش و کالفه نگاهمو به اطراف چرخوندم دمیپر

...فقط ... فقط ...  ستمیازت ناراحت ن...  ينکرد يتو کار ارشینه ک: من

 :گفتم و با عجز گفتم يدیببخش هیکالفه . بدم حیتونستم توض یو نم دمیفهم یو که خودمم نم يزیچ. بدم حیبراش توض يدونستم چه جور ینم

.تونم بمونم ینم. برم دیاالن با یول دیببخش ـ

: برم که دوباره گفت اومدم

...آنا بذار برسونمت ـ

... من حسش نکردم .... فقط من ... شده؟ فقط  یدونستم چمه، چ ینم. دمیدو یفقط م. از پارك رونیب دمیو تند تند تکون دادم و دوباره دو سرم

...حس نکردم یچیه.. و  یچیه

.رفتم خونه میدست تکون دادم و دربست گرفتم و مستق یتاکس نیاول يو برا ابونیسمت خ دمییدو

.فمیو انداختم ته ک لنتیو گذاشتم رو سا میگوش. نبودم که بخوام جوابش و بدم یتیزد، اما تو حال و وضع یمدام زنگ م ارشیک

.رونیمامان از تو آشپزخونه اومد بدر خونه  يبا صدا. رو حساب کردم و رفتم تو خونه هیکرا. خونه دمیرس

.گفتم و رفتم سمت اتاقم یلب ریسالم ز هی

؟یآنا خوب.. سالم : مامان



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 244

: گفتم آروم

.خورم یرم بخوابم شام نم یفقط خسته ام، م... آره خوبم  ـ

.نگفت يزیچ گهید مامان

دست . تو بغلم دمیپتو رو انداختم رو پام و زانوهام و کش. بهشدادم  هیحال لباس هام و عوض کردم و نشستم رو تخت و تک یتو اتاقم و ب رفتم

.چراغم روشن نکرده بودم یحت. هام و حلقه کردم دور زانوهام

.و گذاشتم رو پام سرم

گذره  یباهاش بهم خوش م. ادی یازش خوشم م. شم یذوق زده م نمشیب یم. و دوست دارم ارشینشد؟ من ک یچیشد؟ چرا ه يجور نیا چرا

...اما 

...از درونم حرف هام و ادامه داد ییصدا هی

قلبت  یکن یبهش فکر م یوقت... شه  یکنه گونه هات از شرم سرخ نم یم فیازت تعر یوقت... کنه  یقلبت تاالپ تولوپ نم شینیب یم یوقت اما

...شه  یسرشار از محبت نم

. دمیخودم پرس از

اصال دوستش دارم؟ من

: همون صدا گفت دوباره

... يآدم آروم و خوب و مهربون دوستش دار هیبه عنوان . يدکتر دوستش دار هیمرد،  هیو به عنوان  يذار یوستش؟ بهش احترام مد ـ

؟ یچ گهید ؟یچ گهید

.براش نداشتم یجواب چیه

.که دستم و گرفت فکر کردم يبه لحظه ا دوباره

.یتپش قلب چیه...  یجانیه چیه... نداشتم  یحس چیه

... ينه شور ینه حرارت یینه گرما. دست داده باشم یتو مهمون یکیبا  يعاد یلیخ انگار

 رهیگ یپس چه طوره که ماهان دستمو م. داشتم یم یحس هی دیمطمئنم با. نبودم یمدل نیبود چون من آدم ا بیعج نیا. دیلحظه ذهنم پر کش هی

شه؟ یدست و تنم گرم م

.تک تک حرکاتش. ارشیفکر کردم به ک دوباره

....شاد بود  ارشیک

...نه به اندازه ماهان : گفت صدا

...خندونه  یمنو م ارشیک

...نه مثل ماهان : صدا

...بامزه است ... لبخندش قشنگه ... مهربونه  ارشیک
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...ماهان ... خنده  یقشنگ تر م... ماهان مهربون تره : صدا

رسم به ماهان؟ ینم آخرش مفکر ک ارشیبه ک امی یچرا امروز و هر روز که من م ایخدا

: گفت صدا

 اریاخت یخنده ب یماهان م یوقت. شه یکل وجودت گرم م رهیگ یماهان دستت و م یشه اما وقت یدستت گرم نم رهیگ یدستت و م ارشیک یوقت ـ

گه  یبهت م. ماهان ییبایا نه به زخنده ام یبهت م ارشیک. يریگ یآرامش م. يدار تیماهان که کنارته امن. یزن یلبخند م اریاخت یب. یش یشاد م

. لبخند ماهان دلگرم کننده است، نگاهش آرامش بخشه. نداره ارشیگفتن ک یگفتن ماهان داره آنا خانم یکه آنا خانم یاما اون لذت یآنا خانم

 شهیهم. يناراحت نشدوقت ازش  چیه. ادی یبازم خوشت م. شه بازم براش لذت بخشه یهم م یعصبان یوقت یحت. ده یم تیحضورش حس امن

.یروش حساب کن یتون یم

...ماهان ... ماهان ...  ماهان

.نکشه ادیاسم ماهان تو سرم فر گهیدست هام گرفتم تا د نیسرم و ب اریاخت یب ختم،یاشک ر اریاخت یب

.تونستم ینم. تونستم به ماهان فکر کنم یمن نم... نه ... نه ...  نه

...  هیدوست  هیباهام خوب بود، مهربون بود اما در حد  شهیهم. دهیدختر ند هیوقت من و به چشم  چیدم و اون ههمه سال کنار ماهان بو نیا من

... شترینه ب...  شتریباهاش بزرگ شده نه ب یکه از بچگ یکس هی...  لیفام هی...  هی

 یزد و با حرف هاش دوستاش و م یو بلند بلند حرف م دوستاش نشسته بود شیپ. دمیسالم بود از دهن ماهان شن 12 یافتادم که وقت یحرف ادی

...خندوند

.کردم یبودم و آروم به حرف هاشون گوش م ستادهیپشت درخت ها ا.  میجنگل بود تو

: گفت یاز دوستاش م یکیداشت به  ماهان

برو بهش بگو  يجرات دار. ده یدرسته قورت مغذا  يتو رو هم جا یحرف بزن. گنده چاقِ ؟ برو بابا لِیآنا؟ خاك بر سرت منظورت اون ف ؟یک ـ

.کنه یزنه لهت م یم

.ماهان يفقط جمله ها. ادمهیماهان  يفقط حرف ها. گفت یچ ادی ینم ادمی. بود یکه حرف زد ک ياون پسر ادی ینم ادمی

.اون روزم بغض کردم و از کنار اون درخت دور شدم. کردم بغض

همه دنبالم بودن و  یساعت بعد موقع برگشت وقت هی. ختمیتونستم اشک ر یدرخت گنده و تا م هیت ماهان و دوستاش دور شدم و رفتم پش از

من چمه؟ نهیاومد تا بب. اومد جلو یبا نگران د،یامو د هیسرخ از گر يچشم ها یصدام کرد و من با حرص بلند شدم، وقت یکرد، وقت دامیماهان پ

:گفت ینگران با

؟یکن یم هیشده ؟ چرا گر یآنا چ ؟یآنا خوب.. آنا  ـ

.تپل بودم و قدم هم به نسبت هم سن و ساالم بلند تر بود. سالم بود اما جثه ام بزرگتر از سنم بود 12موقع  اون

.یسالش بود تو اوج دوره نوجون 17 ماهان

کنارم بود و فکر  شهیکه هم یاهانم. شکستم. کردم و ماهان با اون حرف هاش خوردم کرد یم یخودم حس بزرگ يبرا. موقع غرور داشتم اون
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 زیهمه چ. اما خراب شد. پسر نوجوون و دوست داشت هی شیدختر بچه تو دوران پاك بچگ هی. که دوستش داشتم یماهان. کردم دوستمه یم

.خراب شد

تا  دیبا شدت دستم و کش یتوق. شدن دستم توسط اون دهیجواب دادن به ماهان ازش دور شدم و نه به صدا کردناش توجه کردم نه به کش بدون

: برگشتم نگاش کردم و گفتم تمینگهم داره با همه حرص و عصبان

.دستمو ول کن ـ

...حرف هام اما  ياز نگاهم، از تحکم تو د،یدونم از صدام ترس ینم

 گهید. اون حضور داشت حاضر نشدمکه  ییجا گهیماه بعد د 6رفتم و تا . نگاه و بهش انداختم و رفتم نیدستم و ول کرد و من آخر... کرد  ول

 يادیازش توقع ز دیدوستاش و نبا هیمثل بق هیپسر هیآدمه،  هیکنار اومدم که ماهانم . که با خودم کنار اومدم يتا روز. نمشیخواستم بب ینم

.شتدا

از اون روز . ذوق زده شدم. وشحال شدمناراحت بشم خ نکهیا يبه جا یبا لبخند و پر محبت بهم گفت خانم تپل یوقت. دمیو د ارشیکه ک يروز تا

.آقا و مهربون فکر کردم ارشیماهان به ک يبه جا اهامیبه بعد تو رو

ذهنم و  يماهان اومده تو ذهنم جا خوش کرده و همه فضا نیمهربون و داشته باشم، بازم ا ارشیتونم اون ک یهمه سال حاال که م نیحاال بعد ا و

...قلبم و گرفته ... حاال 

...دوستش ندارم ... من ماهان و دوست ندارم ... نه ...  نه

.دور زمیتو سرم و بر يکردم فکرها یکردم و سع هیگر..  ختمیاشک ر اریاخت یب

.صبح خوابم برد يکاینزد

... يوا. نگاه به ساعت کردم هی. به زور چشم هام و باز کردم. شدم داریسردرد از خواب ب با

.خوردن یمامان و بابا داشتن ناهار م. سمت آشپزخونه دمیدو. گذشته بود 1از ساعت . دمیاز جام پر عیسر

: تو آشپزخونه و بلند داد زدم دمیپر

...چقدر بد شد  يشرکت نرفتم وا ؟ينکرد دارمیمامان چرا ب... مامان  ـ

.کردن یاه مآشفته ام نگ افهیو بابا از داد من برگشته بودن سمت من و با تعجب به من و دادم و ق ماهان

: و گفت میشونیاز جاش بلند شد و اومد کنارم و دست گذاشت رو پ مامان

بابات زنگ زد به . ينشد داریصدات کردم ب یهر چ. یچشم هاتم باز کن یحت یتون ینم دمیکنم که د دارتیمادر؟ صبح اومدم ب یآنا جان خوب ـ

خسته  یلیچند وقته خ نیگفت ا. یخونه استراحت کن یو بمون ينر گهید نیماهانم گفت چون امروز تا ظهر شرکت دار. یضیماهان گفت مر

.يشد

.افتادم شبید يها يریخود درگ ادیدوباره . راحت شد اما اسم ماهان دوباره منقلبم کرد کمی المیخ

... ارشیک.. ماهان .. من ..  شبید

.سمت اتاق دمیگفتم و دو يوا هی. دونه محکم زدم تو سرم  هی.. هام گرد شد  چشم
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: داد زد مامان

شد؟ یکجا آنا؟ چ ـ

: همون جا داد زدم از

.امی یمامان االن م یچیه ـ

همه . امیتا پ 10تا تماس داشتم و  40. رفته بود ادمیرو  چارهیب ارشیخدا به کل ک يوا. بغل تختم چنگ زدم زیو از رو م میتو اتاق و گوش دمییدو

.گفتن یم یاشون از نگران

.نگرانم شده بود یلیخ چارهیب

.نگران باشه دمیکه من ازش جدا شدم با يداشت اون جور حقم

.زد یتو تک تک حرف هاش موج م یاسترس و نگران. و جواب داد یبوق گوش نیبا اول. زنگ زدم بهش عیسر

؟؟يخونه؟ چرا جواب تلفنت و نداد يدیراحت رس شبید ؟یسالم ؟؟یالو آنا خوب: ارشیک

:وسط حرفش و بلند گفتم دمیآخرشم پر. ذاشت من جوابش و بدم یو نم دیپرس یداشت سوال م زیر هیجور  نیهم

... ارشیک ـ

.شد ساکت

: گفتم آرومتر

.سالم ـ

.سالم کرد آروم

؟یخوب: من

.یمرس: ارشیک

: و گفتم دمینفس کش هی

 لنتیرو سا میگوش. هات و ندادم  امیکه جواب زنگ و پ دیببخش. حالم خوب نبود. رفتم يکه اون جور دیببخش. خوام یمعذرت م روزیبابت د ـ

.معذرت. دمیبود نفهم

.راحت شده بود الشیانگار خ. دیکش ینفس هیآروم  ارشیک

.یکار دست خودت داده باش یکه تو داشت ینکرده با اون حال ییگفتم نکنه خدا. دختر مردم و زنده شدم. خدارو شکر: ارشیک

.پسر چقدر مهربون بود نیا. زدم کیلبخند کوچ هی

؟يندار یاالن حالت خوبه؟ مشکل: ارشیک

.که تو رو هم نگران کردم دیببخش. شم یتو خونه باشم بهترم م کمی. نه خوبم: من

و ناهارم و خوردم و دوباره  رونیرفتم دست و صورتم و شستم و رفتم ب. که راحت شد قطع کردم الشیحرف زدم و خ ارشیبا ک گهید کمی

.کنم یدر مورد احساسم اشتباه م دیشا. بازم فکر کنم دیبا. و اتاقمت دمیچپ
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 یکه هنوزم ذره هاش احساس م یعشق. محبت و داشتم نیبار ا هیمن . هیکه ندونه محبت و دوست داشتن چ ستمین یدختر کم سن و سال من

.شه

.که من به ماهان داشتم نبود یمثل حس. نبود یشکل نیمن ا اما محبت من به اون و اون به. حامد و دوست داشتم و اونم من و دوست داشت من

وقت  چیها ه تیقبول مسئول ایدر مورد انجام کارها  یدرسته که من حامد و دوست داشتم، بهش اعتماد داشتم، ول. کامال متفاوت بود. داشت فرق

و  یتیگفته بودم که من بهش اعتماد ندارم که بتونه مسئولبارم به خودش  هی. ادی یکنم که از پسش بر نم یکردم، چون احساس م ینم هیبهش تک

 یکه م يزیچ هیدوست داشتن همراه با اضطراب  هیدوستش داشتم اما . بود که بهش داشتم یواقعا حس یول. بهش بر خورده بود یکنه کل بولق

.شه یباالخره تموم م یدون

 نیاما ماهان ا.. من هواش و داشتم اما . کردم من پناه حامد بودم یت و حل ممشکال شهیمن هم. حاضر بود من بودم شهیکه هم یحامد اون يبرا

.ستین يجور

ماهان . ده یمواظبمه، هوام و داره، به حرف ها و درد و دالم گوش م. ده یاونه که همه کارها رو انجام م شهیهم. کنم ینم يماهان کار يبرا من

.که با حامد نداشتم و دارم یدر کنار ماهان اون آرامش. کنه یم و خالکه سر بزنگاه پشت ستمین نینگران ا. هست شهیهم

.با ماهان آرومم اما حامد و دوست داشتم. دونم کدومش درسته ینم

که به ماهان دارم؟؟ هیچه حس متفاوت نیتونم احساسم و نسبت به ماهان درك کنم؟؟ ا یکار کنم؟؟ چرا نم یچ ایخدا

.مامان اومد تو اتاقم دونم چقدر تو فکر بودم که ینم

؟يای یتو نم نیمیخوام برم خونه س یآنا جان من م: مامان

: کوتاه گفتم. جور واجور يمغزم پر بود از فکرا. کرد یدرد م سرم

.مونم خونه ینه مامان م ـ

.اعصاب بحث و جدل نداشتم. نکرد لهیچه خوب که مامان پ. گفت و رفت يباشه ا هیاصرار نکرد  مامان

.ارشیبه حامد و روزهامون فکر کردم به ک. فکر کردم که با ماهان بودم ییبه همه روزها و لحظه ها. که رفت بازم رفتم تو فکر مامان

.زمان بازم از دستم در رفته بود. دیسوت کش مغزم

.ارمیاز احساسم بدست ب یدرك نسب هیتا بتونم  نمیصورت ماهان و بب دیبا. شه  ینم يجور نیا نه

.عکس و درآوردم يکمد، آلبوم ها يدم و رفتم از اون باال ماال هاش بلند

.و تو حال رو مبل نشستم رونیاتاق رفتم ب از

از عکس ها خاله و عمو  یلیتو خ. کردم یتک تک و با دقت به عکس ها نگاه م. بازشون کردم یکی یکیوسط و  زیها رو گذاشتم رو م آلبوم

.چه بودم تا چند سال قبلکه ب یاز زمان. و ماهان بودن دیحم

.دمیکش رونیعکس و از آلبوم ب. بودن ستادهیعالمه آدم وسط جنگل ا هیکه  یعکس هی. از عکس ها نظرم و جلب کرد یکی

.نگاش کردم قیدق. صورتم يجلو. باال آوردمش

.یبه تمام معن يآقا هی ارشیک..  ارشیجون و ک هیماهان . نوجون بودم هیمن . شهیسال پ 7-6احتماال مال . عکس بودن نیها تو ا یلیخ
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نفر بودن و به زور خودشون و تو عکس جا کرده بودن هم من  20 کیاون همه آدم که نزد نیبود که ب نیا شیخوب. زوم شدم رو عکس دوباره

.هم ماهان ارشیبودم هم ک

.کنم سهیو با هم مقا نمیتونستم هر دوشون و کنار هم بب یم يجور نیا

چپشم  يرو سر دو نفر شاخ گذاشته بود و پا. بود دایپ طنتشیاز تو عکسم ش یحت القیو د یبه تمام معنا بود، اما ماهان الغر مردن يآقا هی ارشیک

.خنده ام گرفت. اونم شاخ داره یعنیمحمود گرفته بود که  ،ینیام يسر پسر آقا يبلند کرده بود و باال

.رهیگ یهم آروم نم قهیپسر دو دق نیا

...گامبو. اَه از خودم بدم اومد. و گنده، تو عکس کامل افتاده بودم مونیپر و پ یلیقد دوتا آدم فضا گرفته بودم و خ. م تو عکسبود منم

.دیکش رونمیزنگ خونه از تفکراتم ب يصدا

.فونیجا بلند شدم و رفتم سمت آ از

ه؟یک: من

.مدهدر و باز کن که دکترت او. ما ضیبه به خانم استاد مهندس مر -

. ام گرفت ماهانِ خنگ بود خنده

 ایدارم واقعا،  یدونستم حس یاصال نم. باهاش رفتار کنم دیبا يدونستم چه جور ینم. به دلشوره افتادم. افتاد که ماهانه ادمیتازه . و باز کردم در

.تو توهمم

.خودم تشر زدم به

 یلیکه اگه تو آسانسور کنارت باشه خ هیهمون ماهان نیبب. ستیت دراکوال که نهمون ماهان بزغاله اس نیا. نیآنا چته تو؟ ساکت و آروم بش اَه

زنه  یبا تو حرف م تشیبا همه عصبان یکه وقت هیخشن شرکت سییهمون ر. کنارته يدار ازیبهش ن یکه وقت هیهمون ماهان. یش یراحت سوار م

...همون  نیآرومه ا

.وع کرد به صدا کردن اسممباز شد و ماهان اومد تو و از همون دم در شر در

...آنا ... آنا ... آنا ... آنا : ماهان

.دنیرفت بلند بلند شروع کردم به خند ادمیدلشوره ام از . کرده ریچرا سوزنش گ نیا. هام گرد شده بود چشم

.و اومد سمتملبخند بزرگ زد  هیخندم  یدارم غش غش م دیاومد تو و من و که د انیگو... آنا .. همون جور آنا  ماهان

.هییخنده بهتر از هر دارو ضیمر يبخند که برا... بخند . خودمونه یآنا خانم. خنده یداره چه قشنگ م یک نیبه بب: ماهان

.چشم هام گرد شد. ام تموم شد خنده

ض؟یکدوم مر ض؟یمر: من

: ابروشو برد باال و مشکوك گفت هی. بود ستادهیجلوم ا ماهان

.يند یشرکت سوت سییر يکه جلو يکرد یبا مامانت م یهماهنگ هیخوب  ؟يشرکت اومدن در بر ریاز ز یتخواس یم ؟ينبود ضیمر ـ

: باز بدجنس گفتم شیبراش زبون درآوردم و با ن اریاخت یب
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.نیاز شرکت همون بزغاله خودمون رونیب نیسییآقا ماهان شما تو شرکت ر ـ

 یدنبالم کرد و بعد ب کمیماهان . پشت مبل ها دمییو دو دمیکش غیج هیمنم . له گفتن بهشبرداشت سمتم که لهم کنه به خاطر بزغا زیخ ماهان

.شد الیخ

: و گفت ستادیجا کنار مبل ها ا همون

.میبر دیاالنم بدو برو حاضر شو با. کارت کنم یدونستم چ یکه االن حوصله گرگم به هوا ندارم وگرنه م فیح ـ

.ر سوال نگاش کردمو پ ستادمیجا پشت مبل صاف ا همون

کجا؟ م؟یبر: من

: بامزه گفت افهیق هیبا  ماهان

.ارم میر یم. کیکنیپ میو جمع کردن امشب بر لشونیخونه ما وسا نایمامان ا. ياومدم دنبالت که ببرمت شهر باز ـ

.میمن عاشق شهر باز...  هیعال يوا: و گفتم دمیباال و دست هامو بهم کوب دمیخوشحال پر غیج با

: لبخند قشنگ زد و با لذت به ذوق کردن من نگاه کرد و آروم گفت هی هانما

.يفقط لباس گرم بپوش که سرما نخور. اونجا میبر تیرفع خستگ يگفتم برا یدونستم عاشقش یچون م ـ

. اومد رو لبم ياریاخت یلبخند ب .بدنم گرم شد... رفته بود، اما با نگاهش  ادمی زیتا قبل اون به کل همه چ. شدم يجور هیمدل نگاه کردنش  از

: و گفتم نییسرم و انداختم پا

.تا من برم حاضر بشم نیتو بش ـ

متعجب ماهان  يدر اتاق بود که صدا رهیدستم به دستگ. مبل ها رد شدم و رفتم سمت اتاقم يحرف نشست رو مبل و منم آروم از جلو یب ماهان

.دمیو شن

ن؟یک نایا: ماهان

...عکس ها  يوا. خشک شدم به در تو جام دست

.دهیحتما ماهان عکس ها رو د. بودمشون ختهیر زیهمون جور رو م. رفته بود عکس ها رو جمعشون کنم ادمی

.کنه یو که از تو آلبوم در آوردم و گرفته دستش و داره با دقت نگاه م یدل غافل همون عکس يا دمیبرگشتم سمت ماهان د عیسر

.ادیب ادمی یاون موقع ام حت افهیخواد ق یوقت دلم نم چیه. مفرط یزشت يزشت بودم تو دوره بلوغ و دوره  يگامبو هینه تو اون عکسه من  يوا

.شه یم مونیره هوا و پش یشه م یاون عکسه همه اش فوت م دنیاحساسم به من داشته باشه با د مچهین هیدرصدم ماهان  کیاگه  یعنی

قرمز کرده باشن،سه  تیمن انگار اعالم وضع غیماهانم با ج. دوم سمت ماهان یکشان دارم م غیج دمید شد، فقط به خودم اومدم و یچ دمینفهم

.و رفت پشت مبل دیمتر از جاش پر

: گفتم غیج با

.شینیبب دیماهان اون عکس و بده به من تو نبا ـ

کرد تازه نظرم  یبه عکس نگاه م يشتریت مبل و با دقت برفته بود پش. تازه خوشش اومده بود. کرد یمن داشت حال م غیماهان انگار با ج اما
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.داد یم

...يبود یچه گرد قنبل نیخودت و بب ایآنا ب يوا. پمیمنم هستم چه خوشت ولیا. نجانیچقدر آدم ا نیاَه بب: ماهان

: و گفتم دمیکش غیج هی

...کشمت به خدا  یبدش به من م. گم نگاش نکن یماهـــــــان م ـ

.دم ینم یعنیو ابروهاش و باال انداخت که  دیش غش خندفقط غ ماهان

رفتم راست ماهان  یمن م. کرد یاون ور مبل ماهانم مخالف حرکت من، حرکت م دمییدو یور مبل م نیمن از ا. بود يخنده دار یلیخ تیوضع

.رفت راست یرفتم چپ ماهان م یرفت چپ، من م یم

کنم که به  یاالن اگه دستم به ماهان برسه چشم هاش و با ناخن م. الیخ یو ب یه و عشق و عاشقمحبت و عالق. از حرص دمیترک یداشتم م یعنی

.عکسم نگاه کرده

: گفتم یمبل بودم و با حرص به ماهان که پشت مبل بود م يجلو من

....عکسمو پس بده ماهان بزغاله ـ

و کردش  رونیبا اخم زبونش و از تو حلقش آورد ب نیخرس گنده همچ. کردم يپسره رو جر نیبزغاله گفتنم که زدم ا نیبا ا رمیالل بم يا

: فرش قرمز و گفت

.بوکم سیف يعکسه رو اسکن کنم بزارم تو صفحه  نیخوام ا یاصال م... بزغاله؟ عمرا یگ یبه من م ـ

ره؟ یبه باد م هیاز ثان يکه در عرض کسر یشرف به؟یدوست و آشنا و غر یآدم؟ کل یبوك؟ کل سیف. قلبم يوا

حرکت پرت  هیرو مبل و خودم و با  دمیو پر دمیخونه لرزون کش غیج هی. کنم یکار م یدارم چ دمیفهم ینم گهیاز حرص، د دمیترک یم داشتم

.عکسه يبرداشتم برا زیکردم سمت ماهان که اون سمت مبل بود و خ

.دمیآنا از دهنش شن هیفقط . کرد ینگاه ممن  یخیمتعجب به پرش تار يشده بود با چشم ها ریکه از حرکتم غافلگ ماهان

 اریاخت گهیخورد به پشت مبل و د يپرش پام بد جور يچون اون وسطا. من تو هوا به سمت ماهان پرت شدم. حرکت آهسته شده بود انگار

.دمیهم از ترس سقوط کش یغیج هیپرشه از دستم در رفته بود، 

از . ماهان تعادلش و از دست داد. محکم خوردم بهش. ماهان کمرم و گرفت يدست ها. نیرو زم امیتا با مغز ن رتمیکرد تو هوا بگ یسع ماهان

.نیپشت ولو شد رو زم

.گم شد نیگرومپ اصابت ماهان با زم يتو صدا غمیج يکه صدا دمیدوباره کش غیج هیترس  از

ولو  نیزم يبه کمرم از شدت ضربه من کم کنه و من به جا فشار هیکرد با  یچون دستش به کمرم بود سع یول. افتاد و منم افتادم روش ماهان

 نهیرو س دینرم خواب یلیماهان با دست ماهان که رفت رو سرم آروم گرفت و خ نهیرفت بخوره به س یماهان و کله ام که داشت م کلیشدم رو ه

.اش

.دهیکه اونم ترسداد  یماهانم نشون م نهیرفتن تند س نییباال پا. ترس به نفس نفس افتاده بودم از

کرده بودم  یپرش و سقوط سع نیچون در ح. شده بود دهیچیماهان بود و دست هامم دور گردن ماهان به صورت نصفه پ نهیرو س يور هی سرم



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 252

.دمیکش قینفس عم هیچشم هام و بستم و . نکردم دایجا بهتر از گردن ماهان پ چیجا بچسبم و ه هیبه 

.دیچیماهان تو گوشم پ يصدا

؟یآنا خوب: انماه

.کرد چشم دوختم یسرم و بلند کردم و به ماهان که گردنش و بلند کرده بود و نگران بهم نگاه م آروم

.سرم و به نشونه آره تکون دادم. بند اومده بود ییجورا هی زبونم

.دینفس راحت کش هیو  نیچشم هاش و بست و سرشو برد عقب و گذاشت رو زم ماهان

.یش یاغون مگفتم االن د: ماهان

: راه افتاد نگران گفتم زبونم

نشد؟ تیطور يخورد نیبد زم یلیخ ؟یتو خوب ـ

کج و  یخودمو ه يخود یب. بود دایکه من بودم چقدر پشت ماهان پ ییاز اون جا يحاال انگار. نشده باشه يطور شییجا نمیچرخوندم ببب چشم

.تکون بخورم ادیتونستم ز یشده بود دور کمرم و من نم دهیچیمشم دوباره پدست دو یعنیدست ماهانم که به کمرم بود . کردم یکوله م

: لبخند گفت هیگردنش و بلند کرد و با  دوباره

.مثل سنگه یفهم یبنداز م کلمینگاه به ه هی. ضربه ها بشکنه نیکه با ا ستمین یمن گلدون ـ

.تر از اون بودم که به حرفش توجه کنم جیت گکه گفت و از کجاش آورد؟ در هر صور ینیگرفت ا یم لیخودشم تحو چه

.بهم دستور داده بودن کشفش کنم ينه؟ انگار ایموقع انگار واجب شده بود که بفهمم واقعا سنگ هست  اون

 ،یتم تو پوستکوچولو فرو رفتن انگش هیاز  غیدر. واقعا سنگ بود يماهان، اما انگار نهیانگشت اشاره امو بلند کردم و فرو کردم تو س اریاخت یب

.دیخند یسرش و برده بود عقب و بلند بلند م. قهقه ماهان بلند شد يمن که گرد شد صدا يچشم ها. سفت بود یلیخ. يزیچ ،یگوشت

: با اخم نگاش کردم که خنده اش و کوتاه کرد و گفت. کردم از خنده اش سکته

؟يآروم شد يدیحاال فهم ـ

: گفت طنتیبا ش بعد

آنا جات راحته؟ ـ

جام راحته؟. رفت باال ابروهام

: از سقوط گفتم جیگ

هان ؟؟ ـ

.کرد یخندون فقط نگام م يو لب ها طونیش يبا چشم ها ماهان

ساعته ام دراز  2تازه . ییآبرو یچه ب يوا. لبم و گاز گرفتم. گونه هام رنگ گرفت. قلبم شروع کرد به تند تند زدن. شدم تمونیمتوجه موقع تازه

.کنم یوش و بش مدارم خ دمیکش

: خواستم بلند شم که تو همون حالت ماهان گفت. اخم کردم و بهش چشم غره رفتم. قهقهه ماهان رفت رو اعصابم يصدا دوباره
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.باحاله یلیخ دنتیآنا خجالت کش ـ

به  لیماهان که خنده اش تبد نهیتو س دمیباال و از حرصم مشت کوب دمیخودم و کش کمی. دیخند یشعور منو کرده بود انک خودش و بهم م یب

و با  دمیکش رونیانگشتاش ب نیبلند شدن عکس و از ب نیحرکت در ح هیاش، منم با  نهیآخ شد و دستش از رو کمرم جدا شد و اومد رو س

: اتاقم و گفتم رحرص رفتم سمت د

.رم حاضر شم یم ـ

.رم بستمگره کرده رفتم تو اتاق و در و پشت س يمحکم و با ابروها يقدم ها با

.دستم رفت رو قلبم. دادم به در هیهمونجا پشت در نشستم و تک. تموم شد میانرژ هویدر و بستم  تا

بس که  ؟یزن یتند تند م يبرا ماهان دار. ماهان خل و چل خودمون. خره ماهان بود. ریآروم بگ ؟یکوب یبابا چته چرا انقدر محکم م... خدا يوا

.يخر

عکس مسخره  هیشد که  یباورم نم. از جام بلند شدم یعصب. شد یم شتریضربانش ب. گرفت یکه آروم نم یدل کوفت نیگفتم اما ا یمن م یچ هر

.زد یتند م دم،یشن یضربان قلبش و م يصدا. اش بود نهیسرم رو س. برم تو بغل ماهان يباعث شده بود که من اون جور

.تو سرم دمیدست کوب با

کار؟  یخواد چ یتو رو م. يپادشاه دختر باز. ماهانه نیرفته ا ادتی. به تو نداشت یربط چیزد ه یقلبش تند م یآنا اون از ترس و نگران ریبم

.تا دوست دختر داره 1000خودش 

.ره یم نیحس زود گذره که تندم از ب هیاحتماال احساسم . دمشونیرفتم سراغ لباس هام و پوش یجانیشور و ه چیبدون ه. شدم دمغ

...منتظرته  يشهرباز. ماهان منتظرته. يبر یضر شبهتره حا االن

انقده  ییجورا هی. رفت یم نیاز ب نایخجالت و ا. موند یم ادمیفقط همون لحظه . رفت یم ادمی زیماهان بودم همه چ کینزد یدونم چرا وقت ینم

شدم  یم اریاخت یکنارش که بودم ب نمیمواسه ه. کردم یکه همه فکرها و احساسات استرس زا رو فراموش م دیرس یبهم م يآرامش و شاد

وسطم  نیا. طونیسر به هوا و ماهان همون پسر خاله شر و ش يشدم همون آنا یمن م...  یچیه ییاینه شرم و ح ینه استرس یخجالت نه. همون آنا

.تنم گرم بود و قلبم تند

.بودم کال وونهید. کرد ینم يرییرفتارهامون تغ اما

: بلند شد و گفت دنمیبا د. ماهان رو مبل نشسته بود. رونیشدم و رفتم بحاضر  قهیدق 10عرض  در

؟يحاضر ـ

.کله تکون دادم اومدم از کنارش رد شم که بازوم و گرفت و نگهم داشت هی

.شدم يجور هیتماس دستش به بازوم  از

.نگاش کردم تند

: کرده بود با دقت نگام کرد و گفت کیاخم کوچ هی ماهان

؟یخوبه؟ چرا ناراحتآنا حالت  ـ
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: گفتم  آروم

.ستین يزینه چ ـ

: دست هاش که دوباره محکم تر گرفتم و گفت نیاز ب رونیبازوم و بکشم ب اومدم

.کردم یم یآنا من داشتم شوخ... نکنه ... نکنه . یهست تو ناراحت يزیچ هینه  ـ

.اه کردمسرم و بلند کردم و تو چشم هاش نگ. کرد از حرفش ناراحت شدم یم فکر

.هم ناراحت شدم یلیشدم؟ آره خ ناراحت

. دیکردم که نبا یو داشتم لمس م یحس نکهیاز ا. واقعا جام راحت بود تو بغلش ناراحت شدم نکهیاز ا. که خودم داشتم ینه از حرفش، از حس اما

...کردم و االن  یپسر خاله نگاه م هی ل،یفام هیدوست ،  هیاز  شتریبه ماهان ب دیمن نبا

: و گفتم رونیب دمیکردم و دستم و کش اخم

.میبر ایب ستین يزیچ. نه ماهان ناراحت نشدم ـ

.من و حرکتم به سمت در مانعش شد ظیکنه، اما اخم غل چمیخواست سوال پ یقانع نشده بود و بازم م ماهان

.خواستم تنها باشم، اونم با ماهان یواقعا نم امشب

: سمت ماهان و گفتم برگشتم

.گذره یخوش نم ییتنها يشهر باز اد؟یبگم باهامون ب سایشه من به پر یاهان مم ـ

:کرد و گفت يخنده ا هی ماهان

.ادیگفتم ب ایمنم به ک ادیبگو ب... بگو  ـ

.سایبکنه پر یچه حال. لبخند زدم اریاخت یب

.داد امیبهم پ ارشیکه ک میبود سایتو راه خونه پر. دنبالش میر یزدم و گفتم حاضر باشه م سایزنگ به پر هی عیسر

؟یکن یکار م یحالت بهتر شد؟ چ ؟یخوب یسالم آنا خانم: ارشیک

.اومد یهام ازش خوشم م یبود و من هنوزم مثل بچگ یهنوزم آدم خوب. هنوزم برام محترم بود ارشیک. بودم میبه گوش رهیخ

.تند براش نوشتم تند

.يشهر باز میر یو بچه ها م نایو خاله ا نایا با مامان میدار. من خوبم ؟يسالم چه طور: من

.خوش بگذره بهتون ؟يچه خوب شهر باز: ارشیک

دونستم که به چه  یهنوزم نم. کامال برام واضح نبود ارشیدونستم که به ماهان عالقه دارم، اما هنوز احساسم به ک یم. نگاه کردم امشیبه پ دوباره

.کنار هم. دمید یجا م هیان و با هم و ماه ارشیکاش ک. کنم یبهش نگاه م يدید

.براش نوشتم یآن میتصم هی تو

؟يای یتو هم م ارشیک: من

. زنگ زد میگوش. بودم سایدر منتظر پر يجلو. نییپا ادیشدم و رفتم دم خونه اشون زنگ زدم گفتم ب ادهیپ نیاز ماش. سایدم خونه پر میدیرس
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.بود ارشیک

؟يچه طور ارشیسالم ک: من

؟يشهر باز امیب ؟یگفت يتو؟ جد یالم خوبس: ارشیک

: و گفتم دمیکش قینفس عم هی

.ياریب نایآوردن مامانت ا يبرا يبهانه ا هی دیفقط با. کیکنیپ هی گه،ید هیدور هم هی يایب نایبا مامانت ا یتون یم ـ

: کرد و گفت يخنده ا ارشیک

.نمتیب یم يپس تو شهر باز. اون که حله ـ

: مزدم و گفت يلبخند

.نمتیب یباشه، م ـ

.نیتو ماش میباهاش دست دادم و رفت. اومد سایموقع پر همون

 نایمامان ا. زمستون بود و هوا سرد بود، اما کم آدم نبود اونجا نکهیبا ا. کجا نشستن دیو ازشون پرس نایپارك و ماهان زنگ زد به مامان ا میدیرس

و  کیکنیپتو آورده بودن که رو پاش گذاشته بود و سبد پ هیخاله  يبرا. روش نشسته بودنپهن کرده بودن و  لویز هیچمنا  نیب ییجا هیهم 

بوس نشوندم رو گونه مامان و خاله و به عمو و بابا سالم  هی یکیبا ذوق و لبخند رفتم و  دمیرو که د نایمامان ا. هم به راه بود ییبساط تخمه و چا

.کردم

.کردم یرو به خاله معرف سایپر

.هیدختر خانم و گل یلیخ. ساستیدوستم پر نمیاله اخ: من

 نمیبش يور هینشستم  یکه م نیعادت داشتم رو زم یاز بچگ. مامان و ولو شدم رو پاش شینشستم پ. کرد یهم با جمع سالم و احوالپرس سایپر

اما . نیگفت صاف بش یگرفت و م یپاش درد م شد و یخسته م کمیبعد  شهیمامان بود که هم میمعموال هم بغل. میبغل يو آرنجم و بذارم رو پا

.ریداشتم وصف ناپذ یمنم سر خوش از محبت مامان حس آرامش. لبخند زد هیبهم  طاالن فق

.بود یحس خوب یلیمدت ها مامان و بابا رو با هم کنارم داشتم، خ بعد

 يادیدوتا چشمشون هم و گرفته، نه که ز نیا دمیحزاد فهماز همون دفعه تو فر. شل شد سایپر شین. هم بهمون ملحق شد ایبعد ک قهیدق 10 هی

.با هم خلوت کرده بودن

و  شمین ارشیک يبهم چشم غره رفت و لگد پروند که من جلو یکل ارشینه که سر ک. و بگم ببند اون دهنو سایداشتم بزنم تو سر پر دوست

.رمیبود که دوست داشتم حالش و بگ نیجمع کنم ا

.خانم نشسته بود که خنده ام گرفته بود نیهمچ. زد یکرد چشم هاش برق م ینگاه م ایبه ک یوقت

که سوار دستگاه ها شده بودن  ییآدم ها يو داد و سرو صدا غیج يهم صدا یاز طرف. حوصله امون سر رفت میو تخمه شکوند میکه نشست کمی

.کرد یزده م جانیآدم و ه

.نگاه کردم د،یچرخ یشد م یو کوله م کج یکه ه نهیجام بلند شدم و باز ذوق به سف از
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.پاشه ادی یم یبشم هرک نایخوام برم سوار ا یمن م: من

.دمیماهان و شن يصدا. بمونم خودم جلوتر رفتم یمنتظر کس نکهیا بدون

دختر؟ ير یکجا م. میایآنا صبر کن ما هم ب: ماهان

: و گفت دیماهان بازوم و کش. رفتم سمتش یبود و با ذوق م نهیبه سف چشمم

؟يجور نیا يزل زد یبه چ. ير یجور م نیهم يکله کرد ستمیمگه با تو ن ـ

: اشاره کردم و گفتم نهینگاش کردم و به سف مظلوم

.خوام سوار اون بشم یمن م ـ

: و گفت دیو کش مینیلبخند قشنگ زد و آروم ب هینگاه بهش کرد و دوباره به من نگاه کرد و  هیبرگشت . پشت سر ماهان بود نهیسف

.رمیگ یم طیرم بل یتو برو تو صف منم االن م. سوار شو يدوست دار یهر چ. امشب شبه تواه. باشه خانم کوچولو ـ

 يا گهیحس د چیمحبت دوستانه بود و ه هیفقط  نیاگه ا یبود، حت نیریمحبتش برام ش. بهم دست داد یحس قشنگ هی دنشیکش ینیب از

.نداشت

دو تا چه  نیمن مونده بودم ا. گرفتن یدادن و قلوه م یرسما دل م. هم اومدن ایو ک سایپشت من پر. و رفتم تو صف کردم يخنده ا هیذوق  با

ناجنس خوب زبون ملت  يسایپر نیا. دادم یاما خوب بهشم حق م. من زبون بسته بود يفقط جلو ایک يانگار. زود با هم سر صحبت و باز کردن

.رونیب دیکش یشجره نامه اتو سه سوته م سایپر یخواست یخودتم نم. کرد یو باز م

.به دست خودش و چپوند تو صف و اومد جلو طیکه بل دمیچشم چرخوندم و ماهان و د. رفت یجلو م یه صف

.نشسته بود سایهم پر ایام بود و کنار ک گهیسمت د ایسمتم و ک هیماهان . با ذوق رفتم سوار شدم. ما شد نوبت

شد، احساس  شتریو تکوناش ب شتریکه چرخشش ب کمی. شروع به حرکت کرد نهیکم کم سف. نییها رو آوردن پا لهیمرو بستن و  کمربندها

 غیج. دمیکش غیدهنمو تا حد ممکن باز کردم و از ته دل ج. داشتم يانرژ هیبه تخل ازین دیهم شد یاز طرف. ترسم یدارم م واشی واشیکردم 

...با تمام وجود دمیکش غیج. شده خودم جیبه خاطر حس گ ارش،یخاطر ک به خاطر ماهان، به ،خودم يبرا دمیکش

چشم هاشو بسته و دو  ایک دمیبرگشتم به کنارم نگاه کردم د. هست که بلند تر از منه گهید یکی غیج يصدا دمیبودم که د دنامیکش غیج وسط

.کشه یم غیو از اعماق وجودش داره ج دهیها رو چسب لهیم یدست

 ایبکشم؟ انقدر ک غیتونستم بترسم و ج یحاال مگه من م. خنده ریخودم ، بلند بلند زدم ز يغایوسط بهت و ترس و ج ا،یک دهیپر رنگ دنید با

.شد از خنده یدهن من جمع نم نیبود که ا دهیو با حال ترس دیکش یم غیجالب ج

.منم قهقه ام هوا بود. دیکش یم غیج سره داشت هیلحظه  نیتا آخر ایک نیاما ا. ستادیکم شد و ا نهیکم حرکت سف کم

تونستم جواب  ینم يخند یگفتن چرا م یو ماهان م سایپر یهر چ. ارهیمن و بند ب يتونست خنده  یم یساکت شد اما مگه کس ایک. ستادیا نهیسف

.نییآوردم پا نهیآخرم ماهان بازوم و گرفت و از جا بلندم کرد و از سف. بدم

.اومد یداشت در م اشکم

: نگران گفت هانما
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ه؟یخنده هاتم عصب نیو ا يکه شوکه شد يدیآنا نکنه انقدر ترس ـ

. نایمامان ا شیمن و برد پ يماهان همون جور. با سر و دست گفتم نه فقط

.ادیخنده ات بند ب دیآب بخور شا هی نایمامان ا شیبرو پ ایب: ماهان

. و مامان باباش خنده ام خود به خود بند اومد ارشیک دنیبا د م،یشد انیمامان ا کیکه نزد نیهم. به آب خوردن نبود ازین اما

.اونا اخم کرد دنیبا د. نایا ارشیبه ک دینگاه من و گرفت و رس رینگاه به خنده بند اومده من کرد و بعد مس هی ماهان

: حرص گفت با

کنن؟ یکار م یچ نجایا نایا ـ

.نگاه کردم ارشیبه ک میمستق. ستادمیف او صا دمیکش رونیو از تو دست ماهان ب بازوم

: و محکم گفتم يجد

.انیمن گفتم ب ـ

:با دهن باز بهت زده بهم نگاه کرد و گفت ماهان

ان؟یب یگفت یتو به ک ان؟یب یتو گفت.. تو  ـ

: قدم برداشتم و همون جور گفتم نایسمت مامان ا به

.ادیگفتم ب ارشیمن به ک ـ

.مونده بود که بهشون برسم یالبته کل نا،یمامان ا شیرفتم پ یداشتم م میتوجه به اون مستق یمنم ب. ستادیهنگ کرده تو جاش ا ماهان

دوباره ترسناك شده . بود یدوباره اخم داشت، دوباره عصب. و برم گردوند سمت خودش دیقدم هاش و تند کرد و با حرص بازوم و کش ماهان

.بود

: بود گفت نییحال پا نیدر ع یزد ول یموج م تیکه توش عصبان ییآورد، با صدا یاز جاش در م که قلبم و داشت ییاژدها ي افهیق با

اد؟یب یگفت یآنا؟ تو به ک یگفت یچ ـ

.کرد یمحکم گرفته بودش و ولش نم. هنوز تو دستش بود بازوم

: تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم میمستق

.ادیگفتم ب ارشیبه ک ـ

: زد و گفت یپوزخند عصب هی

؟ياصال مگه شماره شو دار ؟یبگ ارشیبه ک دیتو چرا با ـ

.آره شماره اش و دارم: من

: گفت دیبار یم شیکه ازش آت ییتو چشم هام زل زد و با چشم ها. دور بازوم سفت شد دستش

به چه مناسبت شمارش و به تو داده؟. يدار ارشویشماره ک يخود کرد یتو ب ؟يدار ـ

رابطه سالم با  هیسالمه، اونقدر بزرگ شدم که بخوام  25کردم؟ من  یکنم؟ مگه چه کار خالف يپنهان کار دیوغ بگم؟ چرا بابه ماهان در دیبا چرا
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از اخمش بترسم؟ ایکنه  یفکر م یبترسم که ماهان چ دیچرا با. آدم خوب داشته باشم هی

گه؟ یبهش م يزیچ یتا دوست دختر داره کس 100خود ماهان  مگه

از دوست پسرم بهش بگم؟ دیده، چرا من نبا یماهان آمار همه دوست دختراشو به من م کهنینه ا مگه

.بشه یعصبان يخود یکه بخواد ب ستیآقا ن تیبه قلنبه شدن حس مسئول يازیهستن و ن نایمامانم ا گهیحرص فکر کردم االنم که د با

...نکنه  ه؟یچ يبرا تشیعصبان نیا اصال

 يتایاز مسئول ادی یاَه چقدر بدم م. صاحابش ورم کرده بود یب تیمسئول نیا دیو د ارشیاون بارم که تو خونه اشون ک. ها یبابا تو هم سرخوش نه

.يجور نیا

: خوردم اما خونسرد گفتم یحرص م داشتم

.شتریب ییآشنا يبرا ـ

.بازوم و فشار داد که از درد لبم و گاز گرفتم و چشم هام و بستم نیحرفم همچ نیا با

.از تحمل من خارج بود. بود ادیز یلیاما فشارشم خ. کردم یمن لرزشش و حس م. دیلرز یداد م یکه بازوم و فشار م یستد

: نکشم گفتم غیکردم که ج یکه به زور کنترل م یآروم يهام و باز کردم و با صدا چشم

...ماهان دستم شکست ـ

.تند رفت يبازوم و با حرص ول کرد و برگشت و با قدم ها. دیاما صدام و شن. دید یکرد که انگار اصال من و نم ینگام م نیهمچ ماهان

نباشم؟ یباشم و با ک یکنه که من با ک یهم م یکنه با من؟ مگه براش فرق یم يجور نیچرا ا نیا. موندم مات سر جام من

.ماهانم به تو حس داره دیگفت شا یتو وجودم م ییصدا هی

: گفتم و دمیوجودم داد کش يصدا سر

 ادیب يطوالش تو دختر باز دینه، بعد ماهان با اون  ای يدار یبه ماهان واقعا حس و محبت یدون یتو خودتم هنوز نم. بسه واسه خودت قصه نباف ـ

مغز خر خورده مگه؟ اد؟یاز من خوشش ب

.تا بسته پفک گنده بود 4 سایپر يتو دست ها. شمیاومدن پ ایو ک سایبهت بودم که پر تو

: نگران دستش و گذاشت رو بازوم و تکونم داد و گفت سایو پر دنیمن رس به

ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ ؟یآنا خوب ـ

.گذره یبد نم نایبد بگذره به ا یبه هر ک يانگار. نگاه به دست پرش کردم هیخودم اومدم  به

: تکون دادم و گفتم سرمو

.هیبق شیپ میبر. نه خوبم ـ

حاال تا . هیبه چ یکنه منم بدونم چ یموضعش و مشخص نم. رهیماهان با خودشم درگ نیا. کردم خوشحال باشم یسع. هیقب شیپ میرفت ییتا سه

.و بهت بگم زیجنبه داشته باش که من همه چ کمیگفتم بهتر بود؟  یآخر بهش دروغ م

 ساینه من بلکه پر. ستادمیکردم و همون جا ا یوال پرسبا باباش سالم و اح. دمیمامانش بغلم کرد و بوس. من گل از گلش شکفت دنیبا د ارشیک
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.هم ننشستن ایو ک

: اومد کنارم و با تعجب گفت سایپر

کنن؟ یکار م یچ نجایا نایا ـ

: زدم گفتم یلبخند م ارشیجور که به ک همون

.ادیگفتم ب ارشیمن به ک ـ

که ماهان کنده بود و  ییهمون جا قایدق. به باد نره تمیثیه بود که حالبته کوتا. رفت هوا غمیبازوم و گرفت که ج. چشم هاش گرد شد سایپر

.مطمئنم دستم کبود شده. گرفته بود

: با هول گفت سایپر

.یکول ؟یکن یم نیچته تو؟ چرا همچ ـ

: چشم غره رفتم و گفتم بهش

.نکن. کنه یبابا دستم درد م ـ

: و ول کرد و گفت دستش

اد؟یب رشمایک یکه گفت يبود وونهیمگه د ـ

: کردم و با حرص گفتم اخم

.و به خودم الاقل ثابت کنم ییزایچ هیتا  ادیخواستم ب یاتفاقا م اد؟یب دیچرا نبا ـ

: با بهت گفت سایپر

؟یو ثابت کن یچ ـ

 یگفتم وقت یم ه؟یچ ارشیدونم احساسم به ک یگفتم نم یگفتم فکر کنم ماهان و دوست دارم؟ م یگفتم؟ م یم یچ. ساکت موندم. نگفتم

ه؟یبفهمم حسم به هر کدوم چه جور دیتا شا نمیدو تا رو کنار هم بب نیخوام ا یگفتم م یندارم؟ م یحس چیه رهیگ یدستم و م ارشیک

. رونینفسم و مثل آه دادم ب. ساکت موندم نمیهم يتونستم بگم، برا ینم یچیه

: لبخند زدم و خوشحال گفتم هی

.خوام برم مه نورد سوار بشم یمن م. میرو سوار ش دستگاه ها هیبق میبر دیایب ـ

.باهام اومدن ارشمیو ک ایو ک سایپر. دمیچرخ خوشحال

: اومد کنارم و گفت ارشیک

.شما؟ دلم برات تنگ شده بود دیسالم خانم خانما خوب ـ

به  شتریالبته ب. کردم یاال داشتم به اون فکر متا ح شبینه؟ از د ایکردم منم دلم براش تنگ شده  یداشتم فکر م. بهش نگاه کردم. زدم لبخند

... یدلتنگ یول. گوشه ذهنم بود هیماهان اما اونم 

.بهش نگفتم یچیه نمیهم يدونستم برا یواقعا نم... دونم  ینم



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 260

کجا  يدیاز من نپرس یتو حت. نایخاله ا شیپ نیشد صاف اومد یاصال چ نجا؟یا نیایب يکرد یرو راض نایمامانت ا يچه جور ارشیک نمیبب: من

م؟ینشست

: زد و گفت يلبخند هی ارشیک

مامانمم . رونیب میبر نایمفتون ا يزنگ بزن با آقا هیبعد گفتم از ماهان خوشم اومده . خواد یم یدست جمع رونیخوب به مامان گفتم دلم ب ـ

.میایو از ما هم دعوت کرد ب نجایا نیای یم نیزنگ زد که خانم مفتون گفت دار

.یکن حیحضورت و توج يخوا یم يکردم چه جور یهمه اش داشتم فکر م. چه راحت: من

: خم شد سمتم و با لبخند نگاهم کرد و گفت کمی ارشیک

.ایمملکت طرف نیبا دکتر ا نکهیمثل ا ـ

.نگفتم یچیلبخند زدم و ه بهش

. طیرفتن دنبال بل ارشیو ک ایک. یو طوالن لیطو. هم داشت یچه صف م،یستادیتو صف ا میرفت. مه نورد يبه دستگاه باز میدیرس

: گفتم سایلبخند زدم و به پر هی

.ها انی یدوتا بهم م نیا ـ

: گرد گفت يبا چشم ها سایپر

کدوم دوتا؟ ـ

: که پسرا رفته بودن اشاره کردم و گفتم يریابرو به مس با

.هم وزنه اسماشون. شن با هم یم فیقشنگ رد یلیخ شونیتو کارت عروس. ارشیو ک ایک. دو تا آقا نیا ـ

: و گفت دیمشت به بازوم کوب هیبا خنده  سایپر. و باز کردم شمین

.دوستمش یماهه من م بیعج ایک نیا یول. وونهیگمشو د ـ

: و بردم باال و با خنده گفتم ابروهام

وگرنه  يهلش بد دیبرنجه با ریش یلیپسره خ نیچند ا هر. نیلکسیو ر الیخ یجفتتون ب. نیای یحقا که به هم م. بودم دهیهم فهم یگفت ینم ـ

.ستیحرف بزن ن

: با خنده گفتم. بازم خنده ام گرفت. افتادم نهیتو سف غاشیج ادی

.بره یاما باحاله حوصله اتو سر نم ـ

هم  یظیاخم غل هیبود و  نییسرش پا. باهاشون بود بیماهانم دست به ج. جلو که پسرا اومدن میرفت یو همراه صف م میزد یحرف م میداشت

و بپرسم؟ هر چند  شیرفتار عصب ایبهش بگم؟ علت اخمش و  ارشیبدم؟ در مورد ک حیبراش توض. بکنم يچه رفتار دیدونستم با ینم. کرده بود

انه است که خوش باور یلیخ. و شینه علت اخمش و نه ناراحت. گه ینم یچیکه خودش نخواد ه یدونم ماهان تا وقت یچون م دمنکر يکار چیه

.فکر کنم به خاطر من خودش و ناراحت کرده

.فکر کردن شدم الیخ یکردم و ب یپوف
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جوجه موجه ها فکر  نیا. یخ یب یول. بارشون کردن ملت زیبماند که چقدر چ. کنار ما دنیپسرا اومدن خودشون و چپوندن تو صف و رس دوباره

 یلیبا ماهانم که نسبت فام. که دوست پسر من بود ارشیالبته ک. لنیفام نایو ثابت کن ا ایبحاال . میبا دوست پسرامون اومد سایکردن من و پر یم

...خوب  یبود ول هیهمسا. هم که کال اضافه بود ایک. مینداشت

تعارف  الیخیب. تعارف کردم نخواست سایبه پر. انداختم تو دهنم یکیدر آوردم و  لکسیبسته آدامس ر هی بمیاز تو ج. ام سر رفته بود حوصله

 یم. وحشتناك بود یلیخ. استرس گرفته بودم. میکرد یزدن نگاه م یتوش م يکه آدم ها ییها غیبه چرخش دستگاه و ج میداشت. شدم هیبه بق

 یمو  دیچرخ یم يهمه ور. داد یقر کامل م یواقع يبه معنا یعنی. شد یچپ و راست م. دیچرخ یتند تند دور خودش م. ستادیا یرفت باال چپه م

 یترس یم يمرض دار شعوریب ينبود بهم بگه تو یکی. آروم بشم کمی دیشا دمیجو یبا حرص آدامس و م. آورد ینفسم و بند م دنشمید. رفت

ه؟آخ یش یم نایسوار ا

.هام نپره تو گلوم خفه ام کنه غیکه وسط ج رونیآدامسم و پرت کردم ب. نوبتمون شد یکل بعد

منم کنارش، ماهانم خودشو چپوند کنار . رفت نشست ارشیک. يقفس فلز هیتو  ییچهار تا يها یصندل. بود نیکاببه  نیکاب ییجورا هینورده  مه

.کردم یمتعجب داشتم نگاش م يبا چشم ها. من

به زور آب . درها رو هم بستن. کمر بندها رو بستن. اومد و کنار ماهان نشست میا گهیپسر د هی. کرد ینگاه کردن به من به جلو نگاه م بدون

.خودمو به تو سپردم ایخدا. دهنم و قورت دادم

حاال دوست داشتم همون موقع بلند شم بگم آقا سر جدتون، . خوردن افتادم زیدر دم به غلط کردن و چ. نییپا ختیتکون دستگاه قلبم ر نیاول با

.شد یشم، اما مگه م ادهیمن پ دیتورو جون ننه اتون بذار

...اولش آروم آرومبه کار افتاد و  دستگاه

دستگاه  يبا شدت گرفتن تکون ها و چرخش ها. افتادم یشد، داشتم پس م ینم یول. آروم بشم کمی دیو چنگ زدم تا شا میکمربند فلز محکم

.چشم هامم بسته بودم. بلندم و فرو کردم تو بازوش يماهان و ناخن ها يدستم رفت سمت بازو اریاخت یو ب دنیکش غیشروع کردم ج

.میکردم حداقل نفس بکشم و دعا کنم که سالم برس ینداره، دهنم و بستمو سع دهیفا دنمیکش غیج دمید یتوق

.ماهان نشست رو دستم دست

.نییگردم پا یمطمئن شدم که زنده بر م. زده ام حس کردم دلم قرص شد خی يدستش و که رو دست ها يگرما

.کردم ینه چشم هام و باز م دمیکش یم غیما کماکان نه جا. آروم شدم کمیماهان کنارمه  نکهیا يادآوری با

 نیبزنم لهش کنم با ا ارمیب ریرو گ ارویکه برم  دمیکش ینقشه م. به مخترع دستگاه... به خودم . نیفحش و نفر کمیکردم  یدعا م کمیدلم  تو

.دستگاه مسخره اش

اون موقع تازه تونستم چشم . دستگاه کم و کم تر شد يباالخره تکون هاگفتم که  یم گهید يزایکردم و چ یدونم چقدر چشم بسته دعا م ینم

.هامو باز کنم

اخم نکرده  گهید. نگران ماهان يآروم سرم و چرخوندم و چشمم افتاد تو چشم ها. شد یشکرت انگار داشت تموم م ایخدا. هامو باز کردم چشم

.صدا لب هاشو تکون داد یآروم و ب. نبود، فقط نگران بود یدلخور نبود، عصبان. بود، نگران بود
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؟یخوب: ماهان

. بدبخت اخمم نکرده بود. رفت یبود و ناخونام تو گوشتش فرو م دهیماهان و چسب يدستم هنوز با شدت بازو. آره یعنیبار آروم پلک زدم  هی

مثل االن من  نکهیکنه چه برسه به ا یش مداغون یهم بخورن به دست کس یمعمول يجور نیهم. زنیت یلیصاحاب خ یب يناخونا نیدونستم ا یم

.یچنگ بزن رفتو گوشت ط

.ماهان جدا کردم يو دستم و آروم از بازو نییسرم و انداختم پا شرمنده

.دمینفس راحت کش هی. کمربند ها هم رفت باال. درها باز شد. ستادیدستگاه ا باالخره

: دیپرس ارشیک

زم؟یعز یخوب دهیآنا رنگت پر. ستادیا یدم مقلب آ. دستگاهش نیچقدر بد بود ا ؟یخوب ـ

: و گفتم نییسرم و انداختم پا. کنار دمیخودم و کش کمی اریاخت یب. شدم خیس زمشیعز با

.خوبم ـ

.دوباره اخمش برگشته بود. رونیماهان قبل من بلند شده بود و رفته بود ب. از جام بلند شدم آروم

. که گفت یزمیمخصوصا با اون عز ست،یبگم حالم خوب ن ارشیرفت اما حاضرم نبودم به ک یم جیسرم گ. آوردم یداشتم باال م. خوب نبود حالم

انگار که ما ... تره یمیو صم شتریانگار رابطه ب زمیعز ییجورا هی زم؟یچرا گفت عز گهیخوب بود، د یهمون خانم. داشتم يحس بد ییجورا هی

زم؟یعز یتچرا گف. میرفت شیقدم تو رابطه امون پ هیاالن 

.ارشیک زمیدستگاه مزخرف، هم به خاطر عز نیهم به خاطر چرخش و ترس از ا... بده حالم

.دروغ نگفتم دمیترس زمشیبه همون اندازه دستگاه از عز بگم

بازو و کمرم و  یکیه ک وفتمیکه ن رمیبغل و بگ يتعادلمو از دست دادم اومدم نرده ها. رفت جیسرم گ. قدم اول و برداشتم رون،یاومدم ب نیکاب از

.گرفت

راحت ولو شدم  الیبا خ.  دمینفس راحت کش هیماهان  دنیبا د. به پهلوم نگاه کردم عیعقب و سر دمیترس چشم هام گشاد شد و خودم و کش از

.تو دست هاش و اجازه دادم کمکم کنه

.که اومده کنارم و بازو و کمرم و گرفته ارشهیلحظه فکر کردم که ک هی

چرا . ده یبهم م یکنه حس خوب یترسم؟ چرا ماهان که کمکم م یشدم؟ پس چرا از ماهان نم یکمکم کنه ناراحت م نکهیچرا از ا دم؟یترس چرا

ماهان دستش و گذاشت رو دستم هم گرم شدم  یماهان و گرفتم؟ چرا وقت يدوست پسرم بازو يچنگ انداختن به بازو يتو اوج ترسم به جا

ندارم؟ ارشیحس ها رو به ک نیچرا ا ؟هم ترسم کمتر شد

امون بهم گره بخوره راحت تر  ندهیبشه، ممکنه آ دهیکش یدوست هیاز  شتریکه ممکنه کارمون به ب ارشیبا دوست پسرم، اونم ک دیمن با اصوال

بخوام خودم و ازش . نش بترسمگفت زمیعز هیاز . وحشت کنم رهیدستم و بگ نکهیاز ا نکهینه ا. به اون پناه ببرم رمیبخوام دست اون و بگ. باشم

.کنم ورد

.دمیو از کنارم شن ارشیک يصدا. کرده بود شتریامو ب جهیذهنم سرگ يها يریفکر ها و خود درگ نیا همه
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. نمیبزار بب ؟یشده؟ آنا خوب یماهان چ: ارشیک

: کردم و با هول گفتم لیخودم و به سمت ماهان متما عیو آورد سمتم که من سر دستش

.شم یبخورم خوب م بمیفشارم افتاده شکالت دارم تو ج کمی. ستین يزیمن خوبم چ نه نه ـ

کنه؟ یفکر م یاحمق االن چ. اجازه ندادم دستش بهم بخوره انهیو من چه ناش رهیخواست نبضم و بگ یدکتر بود و م ارشیک

که  بمیدست کردم تو ج. کرد یزم نگران بهم نگاه مهنو. بزنه یآقا تر از اون بود که حرف. عقب دیگفت و دستش و کش يباشه ا هی ارشیک

گور به گور شده  يسایو پر ایک. گشتم یو م بامیمتعجب داشتم ج. آدامسمم نبود بمیج یکیدستم و بردم سمت اون . اما نبود ارمیشکالتم و در ب

.به ما نشسته بودن نفله ها نیکاب نیتو دورتر قایرفته بودن دق. کنارمون نهم اومد

: گفت ینگران کمیبا تعجب و  سایپر

حالت خوبه؟ ؟يگرد یم یشده؟ دنبال چ یچ ـ

.دمیچند تا پسر و از پشت سرم شن يکه صدا ستیو بلند کردم و خواستم بگم شکالت و آدامسم ن سرم

.رو شکالته رو  نجایا نیبب نیاَه رام -

.ختهیر نیچقدر آدامس رو زم نیور و بب نیا ـ

ه؟ختیرو ر نایا یآره ک -

.به پشت سرم نگاه کردم برگشتم

.ختهیمنه که ر يشکالتا و آدامس ها نایا: من

.حسرت به شکالت و آدامس هام نگاه کردم با

: با خنده گفت ارشیک

باشه؟ یخال باتیج دیبا یش یدستگاه ها م نیسوار ا یوقت یدونست یآنا نم ـ

: و دمغ گفتم نینگاه کردم و غمگ ارشیبه ک برگشتم

.دونم یحاال م یلنه و ـ

 ارشیبا اخم داشت به ک. نگاهش کردم یچشم ریز. دیماهان اما نخند. کردن یهم باهاش همراه ایشده و ک لیذل سایپر. دیبلند خند ارشیک

.رفت یچشم غره م

.دمیآه کشدوباره . دونست یو در موردم م زیهمه چ شهیاون هم. کرد یم میجور مواقع خنده بلند عصب نیدونست در ا یم ماهان

 ررسیهنوز دستگاه در ت. یاون ورتر بردم نشوندم رو صندل کمیهر چند دور دور که نه، . مسخره دور بشم يکمکم کرد تا از اون باز ماهان

.بازم حالم بد شد. دمیشن یکه توش نشسته بودن و م يدیجد يو داد آدم ها غینگاهم بود و ج

.باال ادیفشارش ب رمیبگ يزیچ یکالتش هیآنا  يرم برا یمن م دینیشما بش: ارشیک

: خواستم بهش بگم یم. ماهان از کنارم بلند شد. دیاومد کنارم نشست و شونه هام و مال سایپر

. ادی یمن زودتر حالم سر جاش م ینیجا بش نینه ماهان تو نه تو بلند نشو هم ـ
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.اخم هیهمراه با  نهیدست به س. ستادیماهان بلند شد و جلوم ا اما

بازت پسر؟ شهیهم شیپس کجاست اون ن. تو یکن یکه همه اش اخم م يریبم يا

به خودم، به ماهان، به . کردم یفکر م یدرست و حساب دیبا. بودم جیاالن رسما گ. خودم هنگ کردم. کنم یوقت من دق م هی يرینه ماهان نم اما

.میادامه بد يجور نیشد ا ینم. ارشیک

 میرفت میپاشد. شکالت و که خوردم حالم بهتر شد. دونه به هر کدوممون داد هی یکیتا بسته شکالت گرفت و  5 دونه هی ياومد و به جا ارشیک

.تا آخرش تکون نخوردم گهیبزرگترها و من دوباره نشستم کنار مامان و د شیپ

.مینباش يسکته ا انجیدنبال ه گهیماها که د يبود برا یمه نورده درس عبرت نیهم. کس نرفت سمت دستگاه ها چیه گهید

از کارش تعجب . دمیبغلم کرد و بوس ارشیمامان ک یموقع خداحافظ. خونه میبرگرد میو قصد کرد مینصفه شب هم همه بلند شد 1 ساعت

 یلین خهر چند ماما. بودن ستادهیا يعاد یلیخودمم نگاه کردم، خ يبه مامان بابا. زنه، ماهان اخم کرده یلبخند م ارشیک دمیبرگشتم د. کردم

.ومدیاما خودم خوشم ن. حرکت مهوش خانم نیحال کرده بود با ا

شبم خسته و کوفته تو . خونه شون مشیرسوند میهم با ما اومد و ما برد سایپر. میهامون شد نیو سوار ماش میکرد یهمه از هم خداحافظ باالخره

.مغزم از کار افتاد و خوابم برد هگیصبح د يدم دما. فکر کردم زیخواب نشستم تا صبح به همه چ ياتاقم جا

****

.به بدنم دادم و کله ام و خاروندم و از جام بلند شدم یکش و قوس هی. امروز جمعه اس. شدم داریظهر از خواب ب لنگ

.دمیرس جهینت کیفکر کردم و آخرشم به  یکل شبید

قراره بشه،  یبذار هر چ. کنم تیخواستم خودم و اذ ینم گهیم اما دداد یسر و سامون م ییزایچ هیبه  دیالبته با. در موردش فکر نکنم گهید

رم؟یغمباد بگ نمیچرا از قبل بش. خودش بشه

...جون خودم ... من انقده خوبم یعنی. شدم رفتم دست و صورتم و شستم و رفتم تو آشپزخونه بلند

.دیچسب یخواب بهم نم نایمامان اانگار بدون . اومدن من همه اش خواب بودم نایکه مامان ا يهفته ا هی نیا

.لبخند رفتم تو آشپزخونه و بلند سالم کردم با

.من لبخند زدن و جوابم و دادن دنیبا د. زدن یو حرف م زیو بابا نشسته بودن پشت م مامان

.مینیب یهمه اش صورت پف کرده شما رو م میهفته است اومد هی. به به دختر ما رو باش: بابا

.وش باز کردم و دندونام و نشون دادمو تا بناگ شمین

.چسبه یخواب م نیخوب شما که هست: من

.و اومدم نشستم ختمیر ییخودم چا يرفتم برا. دیبلند خند بابا

ارم؟یآنا ناهار و ب: مامان

ن؟یمگه شما نخورد: من
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.میبشه با هم غذا بخور داریدخترم ب يمن گفتم گشنمه گفت بزار روز آخر یمامانت مگه گذاشت؟ هر چ ؟ینه کدوم غذا خوردن: بابا

.نایرفتم خونه خاله ا یم دیرفتن و من از فردا شب دوباره با یفردا صبح م نایبابا ا. دمغ شدم هوی

.خواستم یخودم و م يخونه خاله رو دوست داشتم اما من مامان بابا نکهیا با

: موهام و ناز کرد و گفت مامان

.ستین ادیز. ما شیپ نیای یشما م گهیدوهفته د زمیناراحت نباش عز ـ

خوردم و  مویتند چا. با ذوق سرم و تکون دادم. تا کجا باز شد شمیکردم که ن یذوق هیشمال  میر یو ما م دهیع گهیدو هفته د نکهیا يادآوری با

.دمیو چ زیبلند شدم م

م؟یبکن دیکار با یاون مشکل چ يمن هنوز موندم برا یول: بابا

: و گفتم زیرو م دمیها رو چ بشقاب

کدوم مشکل؟ ـ

کار  یچ میاالن موند. نایو ا هیشه و ساحل عموم یگن نم یها اومدن م یحاال محل. میشهرك کنار ساحل بساز هیکه ما قراره  یدون یراستش م: بابا

.میکن

: و گفتم زیپشت م نشستم

؟يزیچ ،ينهاد ،ینارگا یعنیهستن؟  یخاص يآدمها يبرا دیساز یکه م ییالهایو نیبابا ا ـ

...نه : بابا

.و گذاشتم جلوش دمیبشقاب بابا رو برداشتم و براش کش. زیبرنج و گذاشت رو م سید مامان

دور . دیساحل بزار يجدا برا يورود هیبخره؟ بعدم  الهایتونه از و یخواد و توانش و داره م یکه م یهر ک یگ یها نم یخوب بابا چرا به محل: من

د یتون یحال م نیدر ع. ها بتونن واردش بشن یکه خود محل دیدرست کن یساحل عموم هی. کار و کرد نیکه بشه ا دیدار نیقدر زماون. الهایاز و

.دیخودتونم داشته باش یساحل خصوص

.ستیبدم ن: متفکر گفت بابا

و ساحل  الهایو يهم فضا. نیو ساحل کمک کردشهر  يساز بایتو ز نکهیهم ا. يهم شهردار انی یها باهاتون راه م یهم محل يجور نیآره ا: من

.نیخودتون و حفظ کرد یخصوص

: لبخند پر غرور زد و گفت هی بابا

.و دختر من يحقا که استاد ـ

.بابا فیذوق کردم از تعر یمنم کل. دیبه سرم کش یدست نوازش هیمامان . لبخند جوابش و دادم با

توجه شو دوست . دیزنگ یآورد م یم ریوقت گ ارشیوسطم که ک نیا. میدیو خند میدیو گل شن میروز و ور دل مامان و بابا نشستم و گل گفت کل

...داشتم اما 

: آخر که زنگ زد بهش گفتم دفعه
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؟يفردا شب کار دار...  ارشیک ـ

.فردا نه چه طور؟ من فردا صبح کارم: ارشیک

.شدم خوشحال

رون؟یب میدنبالم شام بر يایفردا بعد شرکت ب یتون یم: من

.دنبالت امی یباشه فردا بعد شرکت م. خواستم باهات حرف بزنم یمنم م. يداد شنهادیکه خودت پ هیآره، چقدر عال: ارشیک

.کردم یتشکر کردم و خداحافظ ازش

.شرکت منتظره نییزنگ زده گفته پا ارشیک. برم دیبا. دست هام گرفتم نیو سرم و ب زیخودکارم و انداختم رو م. شرکت تموم شد يکار ساعت

: به ماهان دادم و گفتم امیپ هی

.رم یمن دارم م ـ

: ده یجواب م ماهان

.خونه امی یم رتریباشه من کار دارم د ـ

.پارك کرده شیشگیهم يجا ارشیک. نییو جمع کردم و رفتم پا لمیوسا. فمیو انداختم تو ک میگوش

.مهربون جوابمو داد ارشمیک. زدم و سالم کردم يلبخند هی. سوار شدم رفتم

م؟یخوب کجا بر: ارشیک

: باال انداختم و گفتم يشونه ا. کرد یاز من سوال م شهیاومد هم یخوشم م انقده

.يهر جا که خودت دوست دار ـ

.ره ینگفت کجا م. زد و راه افتاد گهیلبخند د هی

ساختمون  هیباغ پر دار و درخت تو  هیمثل  میبود ییجا هی. دم اومدمبه خو ستادیا نیماش یفقط وقت. میدیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم اونقدر

بود حتما از  يا گهیاگه هر موقع د. انداخت یوسط جنگل م يکلبه ها ادیآدم و . بزرگ يا شهیش يپنجره ها یچوب با کل يبزرگ با نما یچوب

.قشنگ بود یلیخ. دمیپر یم نییباال و پا جانیو ه وقذ

.دو نفره که تو کنج بود و منم دنبالش رفتم زیم هیرفت سمت  ارشیک. تو رستوران میرفت و میشد ادهیحرف پ یب

.شیهمه خوب نیکرد ا یمعذبم م. کرد یکار و نم نیکاش ا. شرمنده شدم. دمیخجالت کش. عقب دیو برام کش یصندل

دست هاش و قفل کرد تو هم و . غبطه خوردمبهش . خوشحال بود یلیخ. خودش رفت رو به روم نشست. گفتم و نشستم یلب ریتشکر ز هی

.زیگذاشت رو م

: جلو و گفت دیخودش و کش کمی

اومده؟ شیپ یافتاده؟ مشکل یاتفاق ؟یناراحت يزیاز چ ؟یخوب... آنا  ـ

: و گفتم دمیکش قینفس عم هی
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.خوبم ستین یمشکل ـ

: ابروش و برد باال و گفت هی

.يذوق زده شد يزیچ ينه برا ،يزده شد جانینه ه ،يدیندامروز نه خ. يد یجور نشون نم نیا یول ـ

.بخنده ارشمیلبخند محو زدم که باعث شد ک هی. سر خوشم یلیمن خ دهیفهم نمیا. ام گرفته بود خنده

: لبخند گفت هی با

.ستیبد ن نمیا ینبود ول ادیز نکهیبا ا ـ

.داد یهاش و نشونم م یو مهربون دشیدج يتازه داشت خصلت ها. چقدر خوشحال بود یآخ. چشمکم بهم زد هی

.دادم یزد و من تو سکوت گوش م یحرف م ارشیک. میاومد و سفارش داد گارسون

.بغض داشتم. بودم جیگ ییجورا هی. به خوردن نداشتم ییاشتها. و آوردن غذامون

.حواسش بهم بود ارشیک

؟يخور ینم يزیآنا چرا چ: ارشیک

: مو گذاشتم تو غذام و گفت چنگالم

.ندارم لیم ادیز ـ

.نگام کرد قیجلو و دق دیخودش و کش کمی ارشیک

.بذار من حرف بزنم یگ ینم يزیحاال که تو چ. باشه نگو. یگ ینم یهست ول تیزیچ هیدونم امروز  یمن که م: ارشیک

.قاشق و چنگالش و گذاشت تو بشقابش. لبخند خوشحال زد هی. و بلند کردم و منتظر نگاش کردم سرم

 یلیخ ياز نظر ظاهر. تو همون نگاه اول شناختمت. واقعا شوکه شدم دمتید نایخونه ماهان ا یبعد مدت ها تو مهمون یراستش وقت: ارشیک

...اما رفتارت  يعوض شده بود

:زد و ادامه داد يلبخند هی

.يو عوض نشد ییزد که تو همون آنا یاما رفتارت داد م ـ

اخالقت  نیاز ا یلیاون موقع هام خ. ياما هنوزم سر زنده بود يپا خانم شده بود هیخودت  يبرا نکهیبا ا. دیبار یاز چشم هات م طنتیش هنوزم

.اومد یخوشم م

 یفرصت گهید دیخوب شا. يخواست بذارم بر یدلم نم دمتید یاما وقت نمتیکردم دوباره بب یفکر نم. هنگ کردم دمتید مارستانیتو ب یوقت

با  نمیهم يبرا. بشناسمت شتریاومد و دوست داشتم ب یازت خوشم م. مینیتا ما دوباره هم و بب دیکش یطول م یلیخ دیاومد و شا ینم شیپ

.يشام دادم و چقدر خوشحال شدم که قبول کرد شنهادیپ ییپررو

باالفاصله  جانیزور ه از. شناختم یسر از پا نم میهم و بشناس شتریکه ب يقبول کرد یشب وقت. يهمون چند ساعت من و جذب خودت کرد تو

 یو ساده م زیهمه چ نکهیا ،يخند یو شاد م یکن یذوق م ،یش یزده م جانیه يزیهر چ يکه برا نیا. بود نیریبرام ش تیسادگ. زنگ زدم بهت

.خواد سر خوش بخندم یدلم م. شم یشاد م دنتیبا د اریاخت یب. جور نعمت بود که تو وجود تو بود هینها یهمه ا ،يریگ
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شوکه کننده تر  ارشیحرف ک. چون فرصتش و نداشتم. عقب دمیشوکه شدم اما دستم و نکش. جلو آورد و دستم و گرفت زیدستش و رو م آروم

.از دستش بود

؟؟یکن یآنا با من ازدواج م: ارشیک

بکشم و فرار کنم؟ غیج خواد یکنم؟ چرا دلم م هیخواد گر یچرا من مشکل دارم؟ چرا دلم م ایخدا. کردم یبا دهن باز نگاش م متعجب

 یشم؟ چرا قند تو دلم آب نم یزده نم جانیکنم؟ چرا ه یبه جهنم چرا ذوق نم نایشم؟ اصال ا یکشم؟ چرا رنگ به رنگ نم یخجالت نم چرا

ده؟ ینم ییکنن؟ چرا دستش بهم گرما

.زنم خودش دوباره شروع کرد ینم یحرف دید یوقت. کرد یمنتظر نگام م ارشیک

 نیتو ا. ستمیرابطه زود گذر ن هیمن دنبال . ستمیمن اونقدرها جوون ن. نگاه به من بنداز هیاما . بود ییهوی شنهادمیپ. شد ییهویونم د یم: ارشیک

.کردم که بتونم بشناسمت دایکم بود، اما اونقدر از مردم شناخت پ دیشا نکهیمدت با ا

 یخوب یلیتو دختر خ. شم یبا خنده هات شاد م. نمتیبب شهیدوست دارم هم. هنیریهمه اخالق هات برام ش. دوست دارم. ازت خوشم اومده من

من در ... یاگه قبول کن ياگه اجازه بد يفقط اگه تو بخوا. کنم که خوشبختت کنم یو م میشم و همه سع یدونم با تو خوشبخت م یم. یهست

.ت و بدونم بعد خانواده ها اقدام کننخواستم قبلش با خودت صحبت کنم و نظر یم. گفتم نایا امانممورد تو به م

.بغلم کرد ياون جور يتو شهر باز ارشیکه چرا مامان ک دمیفهم یتازه م. جرقه تو ذهنم زده شد هی هوی

.عقب رفتم کمی. رونیب دمیکش ارشیدست ک ریآروم دستم و از ز. دیچرخ یشد و مدام م ینگاهم ثابت نم. نییو انداختم پا سرم

.جیبا استرس و گ. لبم و با زبونم تر کردم و دهن باز کردم. بغضم گرفته بود. ناراحت بودم. بگم يچه جور ایگم ب یدونستم چ ینم

بهت فکر کردم و  شهیهم ادمهیکه  یمن از زمان. ییآقا ،یمهربون ،یخوب یلیراستش تو خ... راستش ... بگم  یدونم چ یمن نم... من  ارشیک: من

.بهت احترام گذاشتم

کردم با حرکات دستم منظورم و بهتر و  یم یسع دیشا. خورد یتو هوا تکون م اریاخت یدستم ب. بلند کردم و سر درگم بهش نگاه کردمو  سرم

.تر برسونم قیدق

...اما االن  یبزن یحرف نیهمچ هیآرزوم بود که تو . دوست داشتم شهیباورت نشه اما من هم دیشا: من

...اما : ارشیک

.شیداد به صندل هیرفت عقب و تک. غبار غم گرفتمنتظرش  يها چشم

...وسط نیهست ا ییاما هیپس : ارشیک

کنم؟ یکار م یمن دارم چ. هیگر ریجا بزنم ز نیشد هم یکاش م. بودم ناراحت

اومد؟ یازم بر م يدوست نداشتم از دستم ناراحت باشه اما چه کار. ناراحت بهش نگاه کردم يکرده با چشم ها بغض

 یباز شده و سر خوش ماهان م شیلبخنداش، ن يبه جا. دمید یماهان و م طونیش يچشم هاش، چشم ها يکردم جا ین که نگاش ماال نیهم

...چشمم  ياومد جلو

: و ناراحت گفتم دمیکش قینفش عم هی
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.یکن یکه تو فکر م ستمین یمن اون. یدون یاز من نم یچیتو ه ارشیک ـ

.کنه یکه در موردت نم يناجور يآنا االن چه فکرا يریبم يوا. ابروش رفت باال يتا هی

: اومدم جمعش کنم عیسر

...یکن یکه تو فکر م ستین ینه منظورم اون... نه  ـ

.زند یخنده اش گرفته بود و لبخند م ارشیحاال ک. زدم بدترش کردم يوا

: و کالفه گفتن دمینفس صدادار کش هی

باشم که تو  يزیباشم، که همون چ نیخودم و نگه داشتم که خانم باشم، که سنگ یلیخ. اعات کردممر یلیتو خ يمدت جلو نیمن تو ا نیبب ـ

.خواستم نظر تو رو جلب کنم یم. ادیتا تو خوشت ب. يدوست دار

.يخوب جلب کرد: با لبخند گفت ارشیک

: کردم و گفتم یپوف کالفه

تونم درست و  ینم یحت. ندم یتونم خانمانه رفتار کنم اما سوت یمن نم. نمیجا بش هی تونم آروم یمن نم. من نبودم يدیکه تو د ینیخوب ا.. نه  ـ

 تغذا درس. ستمیبلد ن یچیاز کار خونه ه. کنم یم یلیخودم و زخم و ز شهیهم. نیزم امیدفعه رو شاخشه که با مخ ب هی يروز. راه برم یحساب

و کتاب  دنید لمیهمه عشقم ف. افتضاحه میخونه دار. ادیدر ب يزیچ هی دیکنم تا شا یم یو با هم قاط ادیدم دستم ب یفقط هر چ. دونم یکردنم نم

...هیمامانم از دستم عاص. خوندنه

خواستم  یچرا م. امیبه چشمش ن گهیازم زده بشه؟ که د ارشیخواستم ک یچرا م. گفتم یرو م زایچ نیدونم چرا ا ینم. کردم ینگاه م ارشیک به

...بهش نگم نه میمستق خودمو خراب کنم ؟ اما

: و تو همون حال گفت رهیآورد که دستم و بگ شیو دستش و پ زیدست هاشو گذاشت رو م. لبخند به لب دوباره اومد جلو ارشیک

...جور سر به هوا نیهم. دوست دارم يجور نیمن تو رو هم. ستیبرام مهم ن نایآنا ا ـ

خدا  ؟یکن یبدتر جذبش م ادیخوام طرف بدش ب یحاال که م. ازم زده بشه یکن یم يکار هی ادیازم خوشش ب یکیخوام  یاون موقع که م ایخدا

دارم؟ یمگه من باهات شوخ

.عقب دمیبرداشتم و خودم و کش زیو کالفه دستم و از رو م یحرکت آن هیلحظه با  هیکه من تو  رهیآورد که دستم و بگ شیدستش و پ ارشیک

: تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم میمستق. نداره دهیحاشا کردن فا گهید. تموم شد گهید. دمات به من و حرکتم نگاه کر ارشیک

 نیکه ب يزیچ. ستیدرست ن نیاما ا... اما . دونم یو م نیکنم خودم ا دایتو پ یبه خوب يتونم پسر یوقت نم چیه...  ینیبهتر...  یتو عال ارشیک ـ

... تسین يزیچ...  ستین یعنی...  ستیماست درست ن

.دمیفهم یخودمم نم. بود دهیاز حرف هام نفهم یچیه. کرد ینگاهم م جیگ ارشیک

: و گفتم دمیکش قینفس عم هی دوباره

پس ازم نخواه . خوام یم یدونم چ یمنگمف نم. هنوز  جمیمن خودم گ. ستیبا خودم و احساسم مشخص ن فمیکه تکل میتیمن االن تو وضع نیبب ـ

دونم چه  یشده خودم نم یقاط یلیچند وقته خ ییزایچ هی. امیبا خودم و احساسم کنار ب دیمن با. تونم یدم چون نمب حیبرات توض شتریکه ب
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...من ... فکر کنم  شنهادتیبه پ تیوضع نیپس ازم نخواه که تو ا...  جمیمن خودم گ...  هیجور

؟يو دوست دار يا گهیکس د: ارشیک

.عاجزانه نگاش کردم. در اومد آهم

: دهنم در اومد از

...دونم  ینم ـ

: لبخند مهربون زد و گفت هی

؟یدر موردش حرف بزن يخوا یم ـ

.کارم مونده بود که در مورد ماهان با تو حرف بزنم هی نیهم حتما،

.به نشونه نه تکون دادم سرمو

... یبهم اعتماد کن یتون یباور کن م. کمکت کنم یبتونم حت دیشا. کنم یراحت تر درکت م یآنا اگه بگ: ارشیک

با شناخت  ستین ونیدر م یکس يخواست بدونه مشکل کجاست؟ اگه پا یمدام م. کرد یداشت کالفه ام م. زد یداشت حرف م زیر هی ارشیک

.گرفت یسرم داشت درد م. بتونه نظرم و عوض کنه دیشا شتریبهتر و ب

: گفتم جیحرف هاش و تموم کنه کالفه و گ نیا نکهیا يبرا

...کنم بس کن ماهان  یخواهش م. هیدونم چ یخودمم نم ست،ین زایچ نیضوع امو ـ

زده  نیلبخند غمگ هی. نگاه کردم ارشیک يبهت زده سرم و بلند کردم و به چشم ها. که ناخوداگاه به زبون آوردم یدهنم باز موند از اسم هوی

.بود

: گفتم آروم

... ارشیک ـ

.م اشک جمع شدتو چشم ها. بغض کردم. بودم شرمنده

: مهربون گفت ارشیک

.زدم یحدس م دیپس ماهانه؟ با ـ

.نییقطره اشک سمج از چشم هام اومد پا هی. نگاش کنم یاشک يتونستم سرم و کج کنم و همون جور با چشم ها فقط

.نیتو زمخواست اون لحظه آب بشم برم  یلبخند زد که واقعا دلم م هیکرد و بعد مهربون تر  کیاخم کوچ هی ارشیک

دختر؟ هیچه کار نیا ؟یکن یم هیآنا گر: ارشیک

: بغض گفتم با

...شرمنده ام  ـ

.تر شد قیعم لبخندش

.میشما به هم عالقه دار دمیفهم یماهان م ياز رفتارها دیبا. اصرار کردم ادیمن شرمنده ام که ز... خانم  یشرمنده باش یچ يبرا: ارشیک
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کرده ؟ ییگه ماهان چه رفتارام. شد زیگوشام ت یشرمندگ نیع در

: بغض گفتم با

.ستمیمطمئن ن ادیتازه من در مورد احساسمم ز. دوست بوده هی شهیدونم اون هم ینم... ماهان . فقط احساس منه نیاشتباه نکن، ا ارشینه ک ـ

.سخت بود یلیخ ارشیکاما واقعا گفتنش به  نمیب یدوست م ریغ یچشم هیگفتم خودم مطمئن بودم که ماهان و به  یم دروغ

.بده میکرد دلدار یلبخند زد و سع هی ارشیک

که جفتتون احساستون و  دوارمیام. پرسم یسوال نم ادیمنم ز. یبگ يزیدر موردش به من چ يفهمم که دوست ندار یباشه آنا جان م: ارشیک

.خودت و ناراحت نکن، غذات و بخور گهیاالنم د.  دیدرست درك کن

 میدیآخرشم د. میو تو فکر خودمون غرق بود میکرد یم يبا غذامون باز میهر دومون داشت. یش مشغول شد اما چه مشغولو گفت و خود نیا

.خونه میبرگرد میبلند شد میخور ینم یچیکدوم ه چیه

.تادسیا نایرسوندم و دم خونه خاله ا ارشیک. نایرفتم خونه خاله ا یم دیصبح برگشته بودن رامسر، منم با نایا مامان

: و گفتم نییسرم و انداختم پا. هنوز شرمنده بودم. سمتش برگشتم

...و بب ... بابات امشب ممنونم و  ـ

: و قطع کرد و گفت حرفم

 یتو حس. اجبار که نبوده. يدرخواست کردم و تو ردش کرد هیمن ازت . یکن یم یعذر خواه یکه ه یستیتو به من بدهکار ن. گهیآنا بس کن د ـ

و از  نیو دارم ا یو خوشبخت تیموفق يآنا برات آرزو. يخوا یکه نم یو قبول کن يزیخوام مجبورت کنم که چ یمنم نم. یو به من نداشت دیکه با

.یدوست حساب کن هیرو من به عنوان  یتون یهنوزم م. یقشیگم چون تو ال یم قلبم میصم

از کنارم رد  ینیماش هیشدم  ادهیکه پ نیاز ماش. شدم ادهیگفتم و پ یو خداحافظ با لبخند ازش تشکر کردم. بود دهیفهم یلیخ. ممنونش بودم واقعا

.نایآپارتمان ماهان ا نگیشد و رفت سمت در پارک

...و کم داشتم نیهم يوا. جام خشک شدم تو

... ماهان

.بهم کرد که قلبم و از کار انداخت ینگاه هیشد  یآروم از کنارم رد م یوقت

.باشه دهیدو ن ارشیک ایخدا نه

رفتم تو خونه  يتند. نگیو برده تو پارک نیماش دمیبرگشتم سمت ماهان که د. کرد و رفت یبوق خداحافظ هیبا  ارشیسمت آپارتمان که ک رفتم

 هب دمیمنم رساومد،  یم رونیاونقدر تند اومده بودم که همزمان با ماهان که از آسانسور ب. باال که دم خونه به ماهان برسم دمییو از پله ها دو

.نفس نفس زنون صداش کردم. طبقه

 ادی یحساسه و خوشش نم ارشیبودم که به ک دهیفهم. بود دهیو د ارشیپس ک يوا. کردم خینگاهش  ياز سرد. و با اخم نگام کرد برگشت

...شدت  نیبه ا گهیازش، اما د

.و کرد تو قفل در دیبه در و کل دیرس. دمییدو دنبالش
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.ساد ه بود یدوست هی زیهمه چ. تموم شد زیکه همه چ ستین ارشیمن و ک نیب گهید یچیگفتم که ه یم دیبا. دمدا یم حیتوض دیبا

... اریماهان من و ک: من

 یماهان روش و ازم گرفت و با اخم. ستادینگاهش قلبم ا يزیاز ت. و کامل کنم ارشینتونستم اسم ک. بهم نگاه کرد زیو باز کرد و برگشت و ت در

.بدم حیکه براش توض دمییرفتم تو خونه و در و بستم و دوباره دنبالش دو عیمنم سر. عیتند و سر. تر شده بود رفت تو خونه ظیکه غل

.بازوش و گرفتم و نگهش داشتم. دمیپله ها بهش رس تو

.بدم حیماهان صبر کن برات توض: من

: اخم برگشت و سرد نگاهم کرد و گفت با

؟يبد حیکارهات به من توض يبرا دیاصال چرا با... خوام  ینم حیمن توض... آنا  ـ

به  یمن چه ربط يگه کارها یراست م. نییدستم شل شد و آروم سر خورد و افتاد پا. کالمش، از صراحت حرف هاش ياز سرد. باز موند دهنم

.بدم حیافتادم که براش توضدنبالش راه  يجور نیبخواد بدونه؟ چرامن ا دیبراش مهم باشه؟ چرا با دیاون داشت؟ چرا با

اخم  هیبا  یخیو ماهان با نگاه سرد و . که تو گلوم بود ینیو بغض سنگ يبا ناباور ،يدیمن با بهت و ناام. میهمون جور به هم نگاه کرد قهیدق چند

.ظیغل

.دردناك بود نیبدونه و اخواست  یدر مورد من و رابطه ام نم يزیچ چیه. خواست بدونه یکه اون نم نهیکه مهم بود ا يزیچ اما

و  ارشیکه من ک... تموم شده زیکه همه چ... گفتم که تمومه  یاون وقت براش م... کاش بازم کنجکاو بود که بدونه... بازم براش مهم بود کاش

...و... دوست ندارم

.دمون آوردماها رو به خو دیعمو حم يکه صدا میکرد یو به هم نگاه م میبود ستادهیهم ا يزل رو به رو زل

.میخور یشام م میتو آشپزخونه دار دیایو ب دیزود لباس هاتون و عوض کن. چه به موقع  د؟یسالم بچه ها اومد: دیحم عمو

.میبود نگاه کرد ستادهیدر آشپزخونه ا يپله ها جلو نییبه عمو که پا میزمان من و ماهان برگشت هم

: سردش گفت يبا همون صدا ماهان

.نیندارم شما بخور لیمنون مم. سالم بابا  ـ

: آروم گفتم منم

.یشام خوردم مرس رونیمن ب... سالم عمو  ـ

.دمیکه رو لب هاش بود و هم د يبرگشتم و پوزخند. دمیپوزخند ماهان و شن يصدا

.به رفتنش رهیمنم خ. رو شو ازم برگردوند و رفت باال ماهان

فقط  دیماهان با. دونستم یدوست داشته باشم ، م يجور نیماهان و ا دیدونستم که نبا یم. منداشت یجانیشور و ه گهید. و پام شل شده بود دست

.فقط همون. همون دوست و پسر خاله بمونه

و با شور و  نییرفتم پا. و مشکوك نشون ندم زیهمه چ ادیز نکهیا يبه زور لبخند زدم و برا. کنه یو نگاهم م ستادهیعمو با تعجب ا دمید برگشتم

.دمشیبه خاله سالم کردم و بوس نجایه



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 273

شه از  یغذا خوردم اما نم رونیب نکهیبا ا. بوش خونه رو برداشته ن؟یخانم جان؟ به به خودتون غذا پخت یخوب. خودم زیسالم بر خاله عز: من

.خاله گذشت يغذا

.زیپشت م نشستم

: با خنده گفت خاله

 ستیکس ن چیغذا درست کردم ه یکل. يغذا بخور نیاز ا کمیذا بکشم که الاقل تو برات غ نیبش. دختر يذار یبغلم م ریچقدر هندونه ز ـ

.که غذا بخوره ستیماهانم که کال خونه ن ،يخور یتو که قد گنجشک غذا م. بخوره

که همه رو  میلینکرده ماها ف ییانگار خدا. کرد که همه غذاهاش مونده یهم ناله م شهیکرد و هم یغذا درست م ادیز. خاله بود یشگیهم مشکل

.میتموم کن

صاحابم که  یخودم و دل ب يشب که رفتم تو اتاقم، تا دوساعت برا. اوردمیخودم ن يو به رو دمیعمو و خاله گفتم و خند يخون بود اما جلو دلم

.دمیکه سبک شدم گرفتم خواب کمی. کردم هیباز کرد، گر یهر کس يو در و برا نییخر کله اش و انداخت پا نیع

ه؟یحرکات چ نیدونستم که ماهان دوستم نداره پس ا یمن که از اولش م. خواد یهنم که ماهان من و نمج به

تو هم که . عوض نشده، ماهان همون ماهانه فقط دلخور یچیه. ایدل خسته غصه بخور يعاشقا نیمثل ا ینیبش نمیآنا نب. روزه تازه است  هی فردا

.یستیکال آدم ن

.دمیبه خودم گرفتم خواب یخرک يدلدار یاز کل بعد

.ازیزنه در حد ن یشرکت باهام حرف م يکارها يتو شرکت برا. خودش لینه به م یعنی. زنه یباهام حرف نم ماهان

.رهیگ یدستم و نم گهید. ستهیا یتو آسانسور کنارم م. تو دانشگاه در حد دو تا کلمه. گه ینم یچیخونه ه تو

 هیرم  یم شهیهم. ستهیکنم تا با یتو آسانسور نفسم و حبس م. گرفتن دستش يبرا رمیم یده، اما م یم تیحضورش بهم احساس امن نکهیا با

.حس بشه شتریحضورش ب کمی...  کمیکه . شم کیبهش نزد کمیکه الاقل از پشت بتونم  ستمیا یقدم عقب تر ماهان م

.نجاستیکه بدونم ا يقط در حدف. که نفهمه يذارم رو پالتوش جور یوزن م یاز ترس دستم و نرم و ب یگاه

.ستیچون ماهان شاد ن. خنده یچون ماهان نم. برام سخت شده دنیخند

. ماهان بشه يکن که لبخند دوباره مهمون لب ها يکار هیدم احساسم و کنترل کنم، فقط  یقول م. دوستش ندارم گهید. من دوسش ندارم ایخدا

.کنم یخواهش م

که همه وجودش آرامشه همه  یناه منه که نتونستم احساسم و نگه دارم که پرواز نکنه، که نره طرف کسگناه منه که دوستش دارم، گ نیا

.هیوجودش پر شور زندگ

.دوستش ندارم گهیمن د. ماهان مهربون. کن دوباره بشه همون ماهان قبل يکار. ریلبخندها رو ازش نگ نیا. ریشور و ازش نگ نیا ایخدا

*****

از پوران یندگز يآ یزندگ آهنگ
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خواد بباره یداره م هیبه گر لیمن م يچشما

داره یداره چه حال یکه چه حال یدون ینم دل

دوا نداره خدا نداره هیبه جز گر غصه

غمه مال منه ایتو دن یچ هر

شکنه یهزار بار دل من م يروز

اون طاقتا رو نداره خدا نداره گهید دل

ارهی یخدا م ارهی یسر هم داره بد م پشت

باره یباره خدا م یواسه دل م واریدر و د از

خسته ام خسته ام یزندگ يآ یزندگ

زندون غم دست و پا بسته ام ي گوشه

خسته ام خسته ام یزندگ يآ یزندگ

زندون غم دست و پا بسته ام ي گوشه

غمه مال منه ایتو دن یچ هر

شکنه یهزار بار دل من م يروز

دا ندارهاون طاقتا رو نداره خ گهید دل

ارهی یخدا م ارهی یسر هم داره بد م پشت

باره یباره خدا م یواسه دل م واریدر و د از

. خونه میتا بر ایتموم شده، منتظرم ماهان بگه ب میساعت کار. تو گوشمه و رفتم تو حس يهندزفر. زنه یآهنگم حرف دل من و م نیا ایخدا

.میبر ایگه ب یماهانه م. کنم یو باز م امیپ. اس ام اسم بلند شد يصدا

.خودت برو ای میبر ایدو تا اس ام اس که ب يهمه حرفمون شده روز. ماها رو باش یخدا زندگ تورو

بدبخت  يتو شرکتم ماهان هوارش سر مهندسا. تونن بکشن یکه بدبختا نفس نم رمیگ یپاچه بچه ها رو م نیهمچ. دانشگاه مثل سگ شدم تو

.بلنده

مون؟کجا رفت آرامش ایخدا

هم از  ایهمون موقع ک. حرف راه افتاد یب دیمن و که د. بود ستادهیماهان منتظرم ا. رونیو جمع کردم رفتم ب لمیو بلند شدم و وسا دمیآه کش هی

.بار در روز بهش سالم کردم 1000 يبرا. زد يلبخند دنمیبا د. رونیاتاقش اومد ب

: لبخند گفت با

؟یکن یچند بار سالم م يروز ـ
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: لبخند زدم و گفتم هی

.کنم یناخودآگاه سالم م نمیب یو م یهر بار که کس ـ

ماهان  نیسمت ماش میو رفت میکرد یخداحافظ ایاز ک. نگیبه پارک میدیبازم نفسمو حبس کردم تا رس. میسوار آسانسور شد. و ساکت شد دیخند

.میو سوار شد

 تیاذ يچقدر دلم برا. نتونستم نگاش کنم یدرست و حساب یچند روزه حت نیا .دلم براش تنگ شده. بهش نگاه کردم یچشم ریز. کرد حرکت

.کردناش یشوخ يبرا. مینیب دنیکش يبرا. کردناش تنگ شده

.لبخند زدم اریاخت یب

م؟یر یم میپس کجا دار ستیخونه ن ریکه مس نیوا ا. خورد به جاده چشمم

: دهن باز کنم گفت نکهیز انگاه بهم کرد و قبل ا مین هی. برگشتم سمت ماهان عیسر

.شه یاونجا زود تموم م میر یقبل از خونه م. از دوستام یکیمدارك و بدم به  يسر هی دیبا ـ

 گریخون به ج نمتیبب يجور نیا دمیبا دا،یجد یخوش اخالق یلیکار؟ نه که خ یچ امیبه من چه؟ من ب... پوف . نگفت يزیچ گهیشد و د ساکت

.بشم

.بود  یاما کوچه نسبتا بزرگ. تا در هم تو کوچه نبود 2 دیکوچه خلوت که در کل شا هیتو  دیچیپ. امحرف نشستم سر ج یب

در  فشیمدارکم از تو ک يسر هیو برداشت و  فشیک. دستش و برد پشت. برداشت نایکاغذ و ا يسر هیگوشه پارك کرد و از تو داشتبرد  هی

: آورد و گفت

.گردم یزود بر م ـ

دادم که  یبلند آهنگ گوش م يو گذاشتم تو گوشم و با صدا يریچون همون اول هندزف دم،یمن که به زور صداش و شن. شد ادهیو گفت و پ نیا

.و کمتر حرص بخورم رمیآروم بگ دیشا

.که نگاش نکنم و بغض نکنم رمیخودم و بگ يجلو

.تنگ شده شیمعن یمهربون ب ياه هاهمون نگ يشه ماهان دوباره بشه همون ماهان شاد و مهربون قبل؟ دلم برا ینم

شه؟ منم  یدر و پنجره بسته جمع م يکوچولو طیمح هیتو  ژنیمگه چقدر اکس. خفه بود نیماش يهوا. خواستم یتازه م يهوا. دمیکش یآه هی

.تموم کردم دنامیو با آه کش ژنیهمه اکس

.کنه یار نمدکمه اش ک دمید ن،ییرو بکشم پا شهیدر که ش يو بردم سمت دکمه ها دستم

.کرد یبازم کار نم. امتحان کردم دوباره

؟یچ یعنی

.بذار در و باز کنم شهیش الیخ یب. کردم اخم

و در و هل  دمیرو کش رهیدوباره دستگ. بغض کردم. بازم باز نشد. دمشیدوباره کش. دیرنگم پر. در باز نشد. دمیدر و گرفتم و کش رهیدستگ

.باز نشد. رونیدادم به ب
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...باز نشد ... باز نشد. ماهان در اون سمتم امتحان کردم یبرگشتم سمت صندل عیسر. چشم هام جمع شدتو  اشک

...هوا کم بود کمتر شد ... نفس نفس افتادم  به

اشکم در اومد ... هلش دادم ... زدم به در . کرد خیبدنم ...  دیچیترس تو کل تنم پ... خواست  یهوا م... رفت یم نییام تند تند باال پا نهیس قفسه

...

...داد زدم ...  دمیکش غیج

ماهـــــــــان... در بسته شده ... کمک ... ماهان ... کمک : من

. دمیکوب یم شهیبا کف دست به ش. شد یم ریسراز لیبود که از چشم هام مثل س یاشک. سرد شهیسرم و گذاشتم رو ش. جون شد یهام ب دست

...است دهیفا یب

... نییدستم سر خورد و افتاد پا... حال شدم  یب... ثابت موند  شهیرو ش دستم

...ماهان ... کمکم کن ...  ایب... ماهان توروخدا ... نه ...  رمیبم يجور نیخوام ا یمن نم... نه ...  نه

به خس خس افتاده . هام هیم به رو بد يشتریب يهوا قیعم يکردم با نفس ها یسع. به در دمیدوباره کوب. ماهان انگار جون تازه بهم داد ادی

.زدم درد گرفته بود یکه به در م یمحکم يدست هام به خاطر ضربه ها. بودم

...چرا در و قفل کرد ؟ چرا ... چرا ... ترسم  یدونه من م یم... ول کرد و رفت  نجایماهان من و ا...  نه

 نیراه نفسم و گرفته بود و پلک هام سنگ يبغض گنده ا. کنم هیتونستم گر ینم یحت. جون شده بودم یب...  شهیدادم به ش هیحال سرم و تک یب

...مردم  یداشتم م... شده بود 

خنده  يصدا. نمیبار لبخندش و بب نیآخر ينتونستم برا یحت... من عاشقشم . فهمه که من دوسش دارم یوقت نم چیو ماهان ه نجایا رمیم یم من

...گفتنش و حس کنم  یا خانمبار لذت آن نیآخر يبرا. اش و بشنوم

...ماهان ...  ماهان

فروغ زل زدم به  یب يبا چشم ها... دواه سمتم  یداره م... دواه  یانگار داره م...  دمید یاز ماهان و م يهاله محو هیتار شده ام  يچشم ها نیب از

.دواه یم نیکه به سمت ماش نمیب یجلو و ماهان و م

.کنه یدر و باز م عیکنار در سمت من و سر ادی یم. کنه یقفل درها رو باز م موتیبا ر. رسه یم نیماش به

.رونیشه به ب یبه در داده با باز شدن در کج م هیحالم که تک یب بدن

.شنوم یضربان تند قلبش و م يصدا. اشه نهیسرم کج رو س. تنه ام تو بغل ماهانه مین. ماهان خم شد و تو هوا گرفتم... حال سقوطم اما نه  در

زنه؟ یچرا داد م. شنوم یمضطرب و نگران ماهان و م يصدا

...آنا ...  یهوش بش یب دینه نبا... آنا نخواب ... آنا ... آنا به من نگاه کن  زم،یآنا عز... آنا : ماهان

شم؟ یهوش م یدونم دارم ب ینم... حالم  یب

...پره  یبرق از چشم هام م... شه  یگوشم چشم هام گرد باز م ریخوابه ز یکه م یلیس با

.زنه ینگران لبخند م يبا چشم ها. زنه یلبخند م. ماهان جلومه صورت
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.شده رهیو با دوتا دست هاش گرفت و به من خ صورتم

: پرسه یم نگران

؟یاالن بهوش ؟یشناس یآنا من و م ـ

.شناسم ماهانه یم

: گم یکنم و آروم م یم دایزور صدام و پ به

...هان ... ما  ـ

.کنم یم میاش قا نهیزنم به لباس ماهان و سرم و تو س یچنگ م. شکنه یبغضم م... ترسم  یم

.کنم یگله م. کنم یناله م هیبا بغض و گر. هنوزم کمه ژنیاکس. هام تند و کوتاه شده نفس

... دمتید ینم گهید... مردم  یداشتم م.. .باز نشد ماهان ... نتونستم بازش کنم ... قفل شد ... درا بسته شد ... ماهان ... ماهان : من

.اش فشار داد و نوازشم کرد نهیسرم و تو س ماهان

: خودشم پر بغض بود يصدا

...تموم شد ... تموم شد  گهید...  شتمیمن پ...  ستین يزیچ... آروم ...  زمیآروم عز ـ

... یعنی...  یعنی... در و قفل کرده باشه  دیپس ماهان با... شد  ادهیاومد که ماهان پ ادمی... اومد  ادمی هوی

.کشم عقب یخودم و م. ارمی یم رونیاش ب نهیسرم و از تو س دهیگرد، ترس يچشم ها با

:گم یدورگه و خش داره م یژنیاکس یکه به خاطر بغض و ب ییبا صدا. کنم یبه ماهان نگاه م ینگاه وحشت زده و اشک با

چون  ؟یکن همیتنب یخواست یم... چرا ماهان؟ ... چرا ... تو ... تو ...  ياون تو و در و قفل کرد یمن و گذاشتتو . يتو در و قفل کرد... تو : من

 نیتو ماش نیهم يبرا ؟يباهام قهر نیهم يدوست شدم ؟ برا ارشیبا ک نکهیبه خاطر ا ارش؟یچرا ؟ به خاطر ک ؟یکن تمیاذ یخواست یم يقهر

... تنهام نذار  يجور نیا گهید...  نمونیتموم شده ب یهمه چ... نکن  میزندون...  ستین یارشیک گهیماهان دماهان چرا ؟ چرا ؟  ؟يکرد میزندون

...درو روم قفل نکن  گهید... باهاش بهم زدم 

و در  نیو ماشکردم ماهان از قصد گذاشتتم ت یهمه اش فکر م... بودم در حد مرگ  دهیترس. نتونستم حرف بزنم گهید. ام بلند شد  هیهق گر هق

که ممکنه کمک کنه که ماهان  يزیخواستم تند تند هر چ یکرد، فقط م یمغزم کار نم. حبس بشم يجور نیخواستم دوباره ا ینم. قفل کرده

.ربط یب يزهایچ یحت. ارمینذاره و در و روم قفل نکنه رو به زبون ب متنها گهید

.شم یجا زندون هیولش کنم و دوباره  دمیترس یم. دمیترس یم. بوددستم هنوز به لباس ماهان . کردم یبلند هق هق م بلند

: دو تا دست هاش گرفت و گفت نیدوباره صورتم و ب. شد رهیبهم خ سیبغض کرده با نگاه خ ماهان

من  ریتقص.. من بود اشتباه  زمیمن و ببخش عز...  دیتونم تنهات بذارم؟ ببخش یمگه م... کنم  تیتونم زندون یمن مگه م ه؟یچه حرف نیآنا ا ـ

...بود 

.تو بغلش و به خودش فشار داد دیو کش سرم

 ،یهمه دلتنگ نیخودم و آزاد کردم از ا. کردم یخودم و خال. هام و هق هق کردم  هیتو ر دمیعطر تنش و کش. دمیهام و بستم و نفس کش چشم
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... ییهمه تنها نیاز ا ،يهمه دور نیاز ا

 ستیمهم ن... دارن یچه معن ستیمهم ن...  زمیگفت عز...  دیگفت ببخش... ذاره  یگفت تنهام نم... کرد  یزشم مداشت نوا... کنارم بود ماهان

...تونم آروم شم  یم... رمیبگ تیتونم امن یم... تونم حسش کنم  یم... مهم االنه، االنه که تو بغلشم ...  ستیخوام ن یکه من م یمنظورش اون

...زیهمه چ يبرا. و غصه خوردم دمشیکه از دور د ییروزها نیهمه ا يهام، برا ییهمه تنها يکردم برا هیگر

.عقب دمیآروم که شدم خودم و کش. کرد یماهانم همون جور نازم م. کردم و خودم و سبک کردم هیگر

.زد یناراحت بود، ما لبخند م. بهم نگاه کرد قیدق ماهان

.دمیخنده، دوباره لبخندش و د یماهان م ایخدا

؟یخوب: ماهان

...سر گفتم آره  با

.دستش و باال آرود و آروم اشک هام و پاك کرد. دیخند دوباره

: کرد و گفت یاخم هی

هر چند اگه اون بار تو شرکتم حساب . یکن هیخواد گر یدلم نم. بار برسه نیخواد به سوم یدلم نم. یکن یم هیمن گر يبار دومه که جلو نیا ـ

باشه؟. نکن هیگر گهید. شه سه بار یم یکن

.ستادیو صاف ا دیبه سرم کش یدست هی. دیماهان خند. لبخند زدم هی

.ادیخودم و کنترل کردم که دستم باال ن. بود عیتابلو و ضا یلیبود، اما خ دهیکه ماهان دست کش ییجا. داشتم دستم و بزارم رو سرم دوست

.و دور زد و نشست پشت فرمون نیماش ماهان

: و با خنده گفتسمتم  برگشت

رون؟یشام ببرمت ب یبه خاطر اشتباه نا خواسته ام موافق یعذر خواه يخوب آنا خانم برا ـ

.من که از خدامه هیعال يوا

.و روشن کرد و راه افتاد نیچشمک ماش هیلبخند بزرگ زد و همراه با  هیماهانم . لبخند گشاد نشون دادم هیو با  تمیرضا

ام تو اون  گهیبار د 10کردم، حاضرم  یکه از ترس داشتم سکته م ستیمردم، مهم ن یکه من داشتم م ستیهم نخدا م. شکرت شکرت ایخدا

.نکنه یکم محل گهیقهر نکنه، د گهیحال و اوضاع بمونم اما ماهان د

.ماهان شده همون ماهان شاد و خندون قبل. ممنونم ایخدا

.بخورم یچینتونستم ه دمیکرد که من بس که خند یت غذا خوردن و اونقدر گفت و شوخراه رفت تا رستوران و برگشت تا خونه و کل ساع کل

: خونه انقدر سر به سر خاله و عمو گذاشت که خاله با لبخند بهم گفت میکه برگشت شبم

؟يزیچ ؟يسود ؟يافتاده؟ معامله ا یآنا تو شرکت اتفاق ـ

.تکون دادم ينشونه نه سر به

: با لبخند گفت خاله
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شد خوردش،  یمن عسلم نم هیتا آسمون فرق کرده؟ صبح با  نیچماق به سرش خورده که از صبح تا حاال اخالقش زم ایشده  یس پسرم جنپ ـ

.رهیگ یلحظه آروم نم هی نیحاال بب

.کرد نگاه کردم یم یو با لذت به ماهان که با عمو شوخ دمیخند فقط

. عاشقتم شکرت. ام ممنون 14585بار  يبرا ایخدا

. کنه یهمه اش بهم توجه م. حواسش به منه یلیکه خ دهیخرش و چسب يعذاب وجدان بد جور يانگار. خودم یشده همون ماهان جون ماهان

در و روم قفل . کرد نیکه تو ماش هیاز اشتباه یشرمندگ يدونم برا یهر چند من که م. ده یقشنگ بهم م يحس ها یکل. ادی یانقده خوشم م

.تیترب یکرد ب

.اخم نکنه و قهر نباشه گهیکه ماهان دوباره مهربون بشه و د ریترس منم شده سبب خ نیدر قفل شده و ا نیا... یخ یب

بعد اون همه . کنم یبا لبخند نگاش م نیپرونه همچ یمزه م هی یها نه، هر ک وونهینه مثل د. خندم یحالم خوبه که تو کالس همه اش م انقده

.بهیغر بیعج یلیلبخندم خ نیو گرفتن، او پاچه دانشجوها ر يسگ باز

دونم چرا فقط من  یبود اما نم یجالب کهیخوب ت. پروند و من با لبخند نگاش کردم کهیت هیکالس  طونیش ياز پسرا یکی ياالن که مصطفو مثل

؟یعنیبراش جالب نبود  گهید یچکیه. دمیخند

فکر کنم . کنن یمحکوم به فوت نگاه م ماریب هی ایمرحوم  هیبدبختم که مثل  يبه مصطفو. کنن یبا ترس و تعجب بهم نگاه م ییجورا هی همه

عذاب  يبرا دمیجد وهیش نیکنن ا یفکر م ننیب یو م حمیو دادام، که االن صورت آرومم و لبخند مل غیبدبخت ها رو ترسوندم با ج نیانقدر ا

.ارمی یخل طرف و مزنم و آخر ترم د یم ثیلبخند خب هیگم و  ینم یچیه یعنی ه،دادنشون

اصال جنبه اشو . تو مملکت نکرد یکاره مهم هیخدا من و شناخت من و . خوبه یلیحس قدرت خ. ازت حساب ببرن یملت هیده  یم یحال چه

.نداشتم

و کال  امیو پ یبا زنگ گوش شهینه که من هم. گرفتن یبود وگرنه بچه ها برام دست م لنتیرو سا میخدا رو شکر که گوش. برام اومد امیپ هی

.زنگ بخوره وسط درس مینکنم و گوش تیزشته که من خودم رعا یلیمشکل دارم، بعد از اون ور خ یلیروشن تو کالس خ لیموبا

.ماهان بود. و در آوردم و صفحه رو باز کردم لمیو موبا فمینفهمه دست بردم تو ک یکه کس يجور آروم

.کار دارمبعد کالس نرو خونه بمون باهات . سالم: ماهان

کار؟ یخواد چ یمن و م. رفت شرکت یم دیبعدش با یماهانم کالس داشت ول. دیکش یطول م 6من امروز کالسم تا . کردم تعجب

.شد که چشممون به جمال پرفروغ آقا روشن بشه یقیتوف. نداره یاونش به من ربط خوب

: لبخند زدم و گفتم هی. وقت تموم شدن کالسه دمیکردم و د نگاه به ساعت تو دستم هی. بچه ها سرمو بلند کردم دیخسته نباش با

.دیبر دیتون یممنون م ـ

.دادم به ماهان امیپ. رونیگفتن و از کالس رفتن ب دیخداحافظ و خسته نباش یکی یکی

؟ییمن کالسم تموم شد تو کجا: من

.نمیمن تو ماش نگیتو پارک ایب: ماهان امیپ
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کنه؟ یکار م یچ نیماش تو

از همون تو دست  دیتا من و د. نشسته بود نیماهان تو ماش. نگیرفتم سمت پارک میمستق. رونیو جمع کردم و رفتم ب لمیم بلند شدم و وساجا از

.سر تکون دادن و لبخند دادم هیمنم جوابش و با . تکون داد و بهم لبخند زد

.نشستم نیتو ماش رفتم

د؟یچه خبره خوشحال ؟یبه سالم آقا ماهان خوب: من

: کرد و گفت يخنده ا هی ماهان

.خوشحالم کمی ینگ یبگ نیهمچ يا ـ

.کار داره یکه بفهمم باهام چ یمردم از فضول یداشتم م. و روشن کرد و راه افتاد نیماش. نگفت یچیه گهید

: دمیو کنجکاو پرس نیام و دادم به در ماش هیسمت ماهان و کج نشستم و تک برگشتم

.میر یم میاصال کجا دار ؟يکارم دار یماهان چ ـ

: نگاه بهم کرد، لبخند زد و گفت مین هیبرگشت و  یاما وقت. بود يجد یلیصورتش نگاه کردم، خ به

.یستیهم ن یمال نیبدزدمت؟ نترس بابا همچ یترس یم هیچ ـ

.به بازوش دمیو کوب فمیاخم ک با

: با خنده گفت ماهان

.میکن ینکن تصادف م وونهید ـ

:ف نشستم و با اخم گفتمحرص صا با

.به درك ـ

 کمی. نگاه کردم ابونایبا اخم و دمغ و فضول به خ. مردم ها، اما عمرا دوباره ازش بپرسم یحاال من داشتم م. نگفت یچیزد و ه يقهقهه ا هی ماهان

.پارك کرد ابونیو گوشه خ نیگذشت که ماهان ماش

.بود یمعمول ابونیخ هی. بود بیعج نمینبودا، هم یخاص يار؟ جاک یچ میاومد نجایا. نگاه کردم ابونیتعجب به خ با

: و باز کرد و گفت نیکمربند ماش ماهان

.شو آنا ادهیپ ـ

.من ارمی یپسر در نم نیسر از کار ا. هام رفت باال ابرو

.نداشت یخاص زیبازم به نظرم چ. نگاه کردم ابونیبه خ. و انداختم رو شونه ام فمیشدم و ک ادهیپ نیحرف از ماش یب

 نیا. حرف دنبالش راه افتادم یب. رد شد ابونیو با خودش از خ دیگذروندم که ماهان اومد و دستم و کش یو از نظر م ابونیکل خ جیگ داشتم

.عمرا حرف بزنه داستیکه پ يجور

. مختلف اونجا بودن يبا تخصص ها دکتر یکل. بود یمجتمع پزشک هی. چشم هام گرد شد. مجتمع هی يجلو میو رفت ابونیاون سمت خ میرفت

.میسمت آسانسور و سوار شد میراست رفت هیتو مجتمع و  میشد و رفت دهیکردم که بازم دستم کش ینگاه م یاسام يمتعجب به تابلو
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م و نگران به بعد سرم و بلند کرد. خواستم مطمئن بشم ماهان کنارمه یم. به دست ماهان کردم عینگاه سر هیآسانسور که بسته شد اول  در

.ماهان نگاه کردم

کار؟ یچ ياومد نجایا ؟یضیمر ؟یحالت خوب... ماهان : من

: بخش بهم زد و گفت نانیلبخند اطم هینگام کرد و  ماهان

.یفهم یخودت م میر یاالن م. ستین میزیچ زمینه عز «

... زمیبه من گفت عز...  زمیعز

 نیگه ا یمنظور م یکال ب. ستین دیکه جد نیا. زمیقبال هم بهم گفته بود عز. کالمشه هیتک نید ااوم ادمیگفتنش که  زمیعز يذوق کنم برا اومدم

.و به کفشام نگاه کردم نییسرم و انداختم پا. دمغ شدم. کلمه رو

 یمردم از فضول یاشتم مواقعا د گهیدستم هنوز تو دست ماهان بود و من د. اومدم رونیباز شدن در آسانسور سرم و بلند کردم و از آسانسور ب با

.و جواب نگرفتن دنیو سوال نپرس

.گرفتن جواب يبرم برا یحرکت هینگفت  يزیبشمرم که اگه ماهان چ 3خواستم تا  یفکر بودم و م نیهم تو

.ذارمقدم جلوتر ب هینتونستم  یحت. خشک شدم میرفت یکه به سمت مطبش م ياسم و تخصص دکتر دنیبود که با د دهیبه دو نرس شمارشم

تر و  کیقدم اومد نزد هی. دکتره شده بودم نگاه کرد يشد، برگشت و پر سوال به من که مات تابلو دهیکه رفت جلو و دستش کش ماهان

: موشکافانه نگام کرد و گفت

؟يای یشده؟ چرا راه نم یآنا چ ـ

مطبه نباشه؟ نیده باشم و ماهان منظورش اممکنه من اشتباه کر یعنی. از تابلو برداشتم و به ماهانِ خونسرد نگاه کردم چشم

: بهت نامطمئن دستم و باال آوردم و در مطب و به ماهان نشون دادم و گفتم با

م؟یبر میخوا ینم نجایماهان ما که ا ـ

: گفت لکسیر یلیکردم کرد و خ یکه من اشاره م ینگاه به مطب مین هی ماهان

.جا نیهم میبر میخوا یچرا اتفاقا م ـ

.متر باز شده بود هیهام گرد شد، دهنم  چشم

: دمیبا تعجب پرس دوباره

ه؟یک ضیاصال مر نجا؟یا ادیخواد ب یم یچرا؟ ک نجایا ـ

: گفت يبا همون خونسرد ماهان

.نتتیحتما دکتر بب دیالزمه با...  ییتو ضیمر... تو ـ

دکتره داشتم؟ اصال داشته باشم، چه طور  نیبه ا يازید؟ من چه نفکر کرده بو یماهان با خودش چ. تعجب کنم نیاز ا شتریمحال بود ب گهید

شد؟ محاله  تیشخص یچرا انقده ب نیحاال من تو دلم گفتم دوسش دارم ا. کرده يادیز تیمی؟ چه حس صم نجایا ارهیماهان روش شده من و ب

.مطب نیتو ا رمب نیمن با ا
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.بزنمش که بلند نشه نیدوست داشتم همچ. کردم اخم

: گفتم یمون اخم عصبه با

مگه من چمه؟ نجا؟یا امیب دیمن چرا با ـ

: لبخند زد و گفت هی ماهان

.الزمه خوب. نانهیاطم يمن، برا زیعز ستین تیزیچ ـ

 خوام بدونم فکر کرده من از یفکر کرده در مورد من؟ نه من م یواقعا چ. کرد یم یگفت و همه غلط یم زمیعز هی. شدم یداشتم منفجر م گهید

اون جور دخترام؟

: صدام و بلند کردم و گفتم کمی

دارم؟ مانیبه دکتر زنان و زا ازیمن ن ینانیچه اطم يبرا نان؟یاطم يالزمه؟ برا ـ

برگشت سمت من کبود  یوقت. به در مطب کرد يا هینگاه چند ثان هیبا بهت برگشت و . یتومن 500 هیماهان شد قد  يو گفتم چشم ها نیا تا

.دیخنده و غش غش خند رینتونست خودش و کنترل کنه و پق زد ز د،یمن و که د یعصب افهیق. شده بود

از  ستیرو پاش بند ن. شعور یب ادی ینگاه تورو خدا داره از چشم هاش اشک م... نگاه . خنده یبه من م تیترب یب ؟یچ یعنی. شد شتریب اخمم

.خنده

.به خودت بخند. تیشخص یب. پاش و برگشتم که برم لگد زدم به هیهمه حرصم براش زبون در آوردم و  با

قهقهه اش بند . ستادیصاف ا دیجلوم که رس. من يو همون جور خم اومد جلو دیمال یخم شده بود و پاشو م. دیبرم که دستم و از پشت کش اومدم

.اومده بود، اما هنورم آماده بود که بلند بلند بخنده

: خنده اشو فرو داد و گفت دن،یکش قیعمچشم هام نگاه کرد و به زور نفس  تو

؟يدیو د شونیکیکه فقط  يتابلو ها رو خوند يدرشتت چه جور يچشم ها نیمن موندم تو با ا ـ

!؟...هان: من

برگشتم سمت در و در کمال بهت  میحس فضول يارضا يبرا دم؟یو د شونیکیبود من  یمنظورش چ. با دهن باز مونده به ماهان نگاه کردم جیگ

:ام هست که نوشته گهید يتابلو هی ،یمشک يبا نوشته ها هیتر از اون تابلو طالئ نییپا کمی دمید رتیح و

راد الدیم دکتر

روانشناس

....روانکاو ... روانپزشک ... روانشناس . متر باز مونده بود هی دهنم

... دیچیتو سرم پ ییصداها هی

».ره یجور آدما نم نیا شیآدم عاقل که پ. ستها وونهیمال د نایروانپزشک و روانکاو و ا «

»؟يشد وونهید. ها یدکتر روان شیداره که بره پ يمگه مشکل حاد «
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»شه؟ یها م وونهیره دکتر د یهمه رشته م نیا نیاز ب یدارن وگرنه کدوم آدم عاقل يمورد هیدکترها خودشون  نیا. مارستانیت يبر دیخوب با «

. حرف ها رو بهم بگه نیبفهمه و هم یکی دمیترس یم. دمیترس یاز قدم گذاشتن به اون مطب م. دمیترس یم. دنبلند بو یلیتو سرم خ يصداها

...دکترا نیا شیپ یکه رفت یداشت يا دهیمخ تاب هی ،یداشت یمرض هیبگه ...  یبگه روان...  وونهیبگه د

بود که تو  یتیاما ذهن. مخالف بودم شهیهر چند من هم. زدن یف و محر نیآورد همه هم یاسم روانپزشک و روانکاو و م یهر ک شهیهم یبچگ از

.دمیترس یم تیذهن نیمن از ا. سر همه رفته بود

. بود سد راهم شد ستادهیساختمون دور شم، که قامت بلند ماهان که جلوم ا نیمطب و ا نیترسون روم و برگردوندم که از ا يچشم ها با

بار محکمتر جفت  نیخواستم دوباره برم که ا. ستادمیزوم و گرفت و برم گردوند سر جام و دوباره جلوش اخواستم از کنارش رد شم برم که با

.رفتبازوهام و گ

: گفتم مستاصل

...اونجا  امیخوام ب یمن نم. ماهان بذار برم ـ

.اما صداش متعجب بود دمید یبود و صورت ماهان و نم نییپا سرم

؟يبر يخوا یشد؟ کجا م یآنا چ: ماهان

.خواستم فرار کنم یو مضطرب فقط م دهیترس

: گفتم ناراحت

.ندارم ازیدکترام ن نیبه ا ستمین وونهیمن د. ماهان ولم کن ـ

.کردم یتکرار م یبودم و مثل طوط دهیشن هیعمر از زبون بق هیکه  ییفقط حرف ها. زدم باور نداشتم یکه م یبه حرف خودم

.چشم هام بسته شد اریاخت یب. دادن یآفتاب تابستون و م یدست هاش داغ بودن، بهم حس گرم. ماهان صورتم و قاب گرفت يها دست

.با دستش صورتم و رو به باال کرد ماهان

...من نگاه کن آنا  يبه چشم ها... آنا چشم هات و باز کن: ماهان

.روشنش فرو رفت ينگاهم تو چشم ها. صداش اونقدر تحکم بود که وادارم کرد چشم هام و باز کنم تو

: دیپرس آروم

دکتر؟ شیپ يایب يخوا یچرا نم ـ

.بزنن یونگیکردم که مجبورم نکنه باهاش برم که بعدا بهم انگ د یبا چشم هام بهش التماس م. نگاش کردم نیو غمگ ناراحت

 شترینگاهش ب ریسرش و خم کرد تا تاث کمیدوباره چشم هاش و باز کرد و . دیکش قینفس عم هیچشم هاش و بست و . دیاز نگاهم فهم انگار

.بشه

: وار گفت زمزمه

 یاون به کس. مونه یمحفوظ م یزن یم ششیکه پ یمطمئن باش هر حرف. رازدار هیمحرم،  هیدکتره،  هیکه اون تواه  میاون. مطبه هی نجایا... آنا  ـ

.يدار ازیقبول کن که به کمک ن ،یضیآنا قبول کن که مر. گه ینم
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 :گفتم عیسر

.تو کمکم کن ـ

: لبخند مهربون زد و گفت هی

...اما ... کمک بهت حاضرم اما  يبرا شهیکه هم یدون یم...  زمیآنا عز ـ

.چشم ها شو رو هم فشار داد و سرش و کج کرد و فکش منقبض شد. شده بود کالفه

.رسم یمن به موقع نم شهیهم. مریدستت و بگ ایکه کنارت باشم  ستمین شهیهم... آنا  ستمین شهیاما من هم: ماهان

.شد یتر م یکم کم عصب. بلند تر شد کمی صداش

افته؟ د بفهم  یبرات ب یاتفاق هی ای یکن ریگ ییجا هینگران که نکنه  شهیچقدر برام سخته ؟ چقدر سخته که ازت دور باشم و هم یدون یم: ماهان

... یدون یبر من گذشت؟ د نم یچ دمتید نیجون تو ماش یو بحال  یب ایکردم  داتیهوش تو اتاقت پ یب یوقت یدون یم... 

: دوباره تو چشم هام نگاه کرد و آروم گفت. آروم تر شد کمی

و کردم که  میبه خدا همه سع. بازم بهم اعتماد کن... دم  یقول م. من کنارتم. میبر ایب. آروم گرفتن دل منم که شده برو دکتر يو برا ایآنا ب ـ

...اما  یکه بهش غلبه کن ،یمکت کنم، که با ترست رو به رو شخودم بتونم ک

.کرد که براش ناراحت کننده بود یم يآور ادیو  یانگار داشت خاطرات. بغض دار شد صداش

کجاست ؟ تو  ه؟یشه ک یدفعه بعد که حالت بد م... آنا ... حال بهت دست داد  نیهم يکرد ریگ نیتو ماش یدوباره وقت.. که نشد  يدیاما د: ماهان

...دکتر کمکت کنه به خاطر من  نینجاتت بدم؟ آنا بذار ا يبهت برسم؟ چه جور ياون موقع چه جور ه؟یو اتاق و آسانسور نیکدوم ماش

و سرم . کنه که ببرمش دکتر یو داره بهم التماس م ضهیلحظه فکر کردم اون مر هیصداش اونقدر بغض دار و ناراحت بود که ... خاطر ماهان  به

.طرف صورتم بود هیدستم آروم باال اومد و نشست رو دست ماهان که  اریاخت یب. شدم رهیکج کردم تو چشم هاش خ

: گفتم یلبخند زدم و به همون آروم هی

 یه است، مدونم ترسم به شدت احمقان یم. ام وونهیترسم بگه د یم. ترسم یمن م. شمیپ یفقط قول بده بمون...  امی یباشه م... باشه ماهان  ـ

 ییزهایچ هیاما  ده،یبع یلیخ یآدم عام هیفکر کردن مثل  يجور نیا سانسمیمهندس با مدرك فوق ل هیاستاد دانشگاهم،  هیکه  یدونم از من

روانکاو و  شیبره پ یحرفم که هر ک نیا. شه یسخت از فکر و وجود آدم محو م یلیشه و خ یناخودآگاه آدم حک م ریتو ضم کههست 

 یو از همه مخف میضیمر نیهمه سال ا نیکه ا یاصل یلیتو ذهنم حک شده و دل یاز بچگ مارستانهیاست و جاش تو ت وونهیپس د روانپزشک

.است وونهیفکر کنن دخترشون د دمیترس یم. نا بفهمنهینذاشتم مامانم ا یکردم و حت

: بهم زد و گفت يلبخند هی ماهان

.م نخورمج شتیدم از پ یقول م. آنا يتو معرکه ا ـ

و بعد با قدم  نان،یاطم يبهش داد برا يفشار هیدست هاش و از صورتم جدا کرد و با دست راستش دستم و گرفت و . جوابش و دادم يلبخند با

.شدم دهیمنم به دنبالش کش. استوار به سمت مطب قدم بر داشت يها

.بود در و باز کرد یکه فکر کنم منش یخانم هیو  میزد زنگ
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.روانشناس یکی مانیدکتر زنان و زا یکی. سمت چپ یکیسمت راست و  یکی. شد یراهرو از هم جدا م هیبا  مطب يورود

.حرف زد و گفت وقت گرفته یماهان با منش. سمت قسمت روانشناسه میو با ماهان رفت نییو انداختم پا سرم

و بردم رو دوتا  دیبعدم دستم و کش. رها رو ماهان خودش انجام دادهمه کا. اصال سرم و بلند نکردم. کرده بود يزیآقا چقدرم برنامه ر بفرما

.کنار هم نشوندم یصندل

تخته کم  ،ی،روان يا وانهید هیکرد که من  یمطمئنن فکر م دمید یکه م یافتاده من هر آدم عاقل نییکنم با اون کله پا یالبته االن که فکر م خوب

 ضیمر هیسرم و بلند کردم و به بق زیر زیر میکه نشست کمی. مثل منگال شده بودم. نییخته بودم پابد کله امو اندا یلیهستم، چون خ يزیچ يدار

.ها نگاه کردم

خوش  يبود رو صورتش و دماغ عمل کرده و لب ها ختهیر يور هیرنگ شده صافش  يدختر ترگل ورگل افتاد که موها هیاز همه چشمم به  اول

.بود یعال پشمیاش و ت فهایق. کال دختره خوب بود. داشت یفرم

.خوره مشکل داشته باشه یدك و پزش بهش نم نیبا ا نجا؟یچرا اومده ا نیا. کردم یمثل منگال با فک افتاده داشتم نگاش م منم

.ماهان و صداش کردم يزدم به پهلو آروم

...ماهان ... ماهان : من

: شد سمت من و گفت لیآروم متما ماهان

.جانم ـ

.تا بنا گوش باز شد شمیشدم و ن فیاز جانمش خر ک متیهمون وضع تو

 وونهیبدبخت ها حق داشتن فکر کنن من د نیخوب ا. جمعش کردم عیسر. کردن یبازم نگاه م شیکه داشتن به ن يدونفر یکیافتاد به  چشمم

تونستن  ینم يا گهیفکر د نایکنم، ا يزداشتم نقش عقب مونده ها رو با یدادم و به شدت سع یکه من از خودم نشون م ییرفتارها نیام با ا

.بکنن

؟یبگ یخواست یم یآنا چ: ماهان

.اونجا شدم يآدم ها الیخ یسوالم افتادم و ب ادی تازه

: و کج کردم سمت ماهان و آروم گفتم خودم

نجا؟یچرا اومده ا نیا اد،ی یسالم به نظر م هیخوب نیکه به ا نیا نیرو بب هییماهان دختر روبه رو ـ

: که به زور جمعشون کرده بود که قهقهه نزنن گفت ییچشم از دختره برداشت و با لب ها هانما

دارن که به  ازین یبه کس شتریجور آدم ها ب نیا. کنن یبا دکتر درد و دل م انی یها م یبعض نجا؟یا انیداشته باشه که ب یمشکل دیمگه حتما با ـ

 واریحتما عربده بکشن و به در و د دیکه نبا نجایا انی یکه م ییکسا. که يندار یشکل آنچنانبعدم خود تو مگه چته؟ م. حرف هاشون گوش کنه

رو با مشاوره و جستجو در روح و روان درمان  ماریکه ب نهیروانشناس ا ایکار روانکاو . روانکاو هیروانشناسه  هیدکتر راد  نیا زمیعز نیبب. بکوبن

کنه و کارش  یجنون رو درمان م ایو  نیتلق ای یزوفرنیاسک ای یزوفربیش يها يماریب یه و با دارو درمانپزشک هیاما روانپزشک در هر حال . کنه 

 یکه م یضیدر ضمن روانپزشک به مر. کنه  یم تیمغز و اعصاب فعال يو بخش ها یروان يها مارستانیتو ب شتریو ب هیکیدادن دارو و شک الکتر
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. چسبونه  ینم يماریگه مراجعه کننده و به اون انگه ب یم ره،یتا ازش مشاوره بگ ادی یکه م یس به آدمروان شنا کی یول مار،یب گهیم ششیپ ادی

حاال بعدش اگه روانشناس . اون شخص رو درمان کنه هییدارو ریروش غ کیکه با صحبت کردن و راهکار دادن که  نهیب یروانکاو دوره م

کنه که با روش  یم یاکثرا سع یکنه ول زیرو تجو ییکنه و روش دارو يبستر مارستانیتو ت تونه اون و یداد که حال اون طرف حاده، م صیتشخ

.یاومدن باش نجاینگران ا دیم نبا گیکه م نهیهم يبرا. درمان رو ادامه بده ییر دارویغ

 نمیهم يگفتن نداشتم، برا يراب يزیچ. و درست بود و آروم کننده یحرفاش منطق. ام وونهیتونه بگه من د ینم یچکیپس ه. راحت شد المیخ

.با مامانش اومده بود. زد یخورد و چشم هاش دو دو م یپسره بود که سرش آروم آروم به چپ و راست تکون م هی. شدم ضایدوباره زوم مر

 یو سع نییداختم پادمغ سرم و ان. ناراحت شدم. مامانه پسره چارهیب ؟يجور نیشده بود ا ضیجوون بود، چرا مر یلیپسره خ. دلم سوخت انقده

.کس فکر نکنم چیکردم به ه

.اسمم و خوند ینگه داشتم تا منش نییسرم و پا اونقدر

.خانم مفخم: یمنش

ه؟یبه چ یچ نمیمن سرم و بلند کردم بب. من جواب داد يجا ماهان

.نوبت شماست يخانم بعد: یمنش

.سمت در اتاق میو رفت میهر دو بلند شد. تو میرفت یم دیال ما باحا.رونیکه تو اتاق دکتر بود اومد ب يصبر کردم که پسر گهید کمی

: دستش و گذاشت رو شونه ام و گفت. تقه به در زد و در و باز کرد هی ماهان

.مونم یمنتظرت م رونیمن ب. تو يبر دیآنا خودت تنها با ـ

.ترسم یم...  ییمن تنها ایتوروخدا باهام ب. ملتمس نگاش کردم يچشم ها با

: به کمرم زد و گفت یدست هیلبخند زد و  هی. از چشم هام حرفم و خوند گاران

...برو. منتظرم رونیب نیمن هم یبرو خانم ـ

.هولم داد تو اتاق و خودش در و پشت سرم بست کمیو گفت و  نیا

.تو ادیکردم در باز بشه و ماهان ب یکردم و دعا م یداشتم به در بسته اتاق نگاه م هنوز

...خانم سالم -

نشسته  زیلبخند آروم کننده پشت م هیکرده با  غیت 6. ساله بود 40دکتر جوونه حدود  هی. تند سرم و برگردوندم. دمیصدا از جام پر دنیشن با

 یحس آرامش بخش هی دشیسف يبا مبل ها دشیدست سف کیو اتاق  دشیبود که با صورت سف دهیکمرنگ پوش یمردونه صورت راهنیپ هی. بود

.گرفت یکه کال آدم آروم م ددا یآدم م هی

.لبخند زدم هیلبخند دکتر و فضا  ریتاث تحت

.نمیبا دست اشاره کرد که بش دکتر

.دکتر هم از جاش بلند شد و اومد رو به روم رو مبل نشست. بود نشستم زشیم يکه جلو یرفتم جلو و رو مبل راحت آروم

 نیداد ا یبه آدم م یحس خوب یلیبود، خ نایچند تا تابلو از گل و ا. اتاق نگاه کردم واریو به در و د سرم و چرخوندم کمی. افتاد یاز لبش نم لبخند
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.چوندمیپ یوامونده رو م فیدسته ک نیو مدام ا دمیترس یاما من هنوزم استرس داشتم و م. اتاق

: کردم کرد و با لبخند گفت یو له م فمیبه دست من که داشتم دسته ک ینگاه هی دکتره

راد هستم و شما؟ الدیمن م دیدون یهمون طور که م. دیخوب خوش اومد ـ

آنا آمپول که  ایزن یم یچه حرف. ترس نداره ادمیز ينه انگار. خواد باهام آشنا بشه یو م دهیمن و د یانگار تو مهمون يعاد. بود لکسیر یلیخ

.یترس یزنه م ینم

: نفس گرفتم و گفتم هی

.من آنا مفخم هستم ـ

د؟یکه ندار یگم آنا مشکل یکنم، پس به شما م یراحت صحبت م نمیمن با مراجع. خوشبختم: کترد

.سر گفتم نه با

؟یکن یکار م یچند سالته ؟ چ ه؟یخوب آنا رشته ات چ: دکتر

.کنم یشرکتم کار م هیکنم و تو  یم سیدانشگاه تدر هیسالمه و االنم تو  25. میمعمار سانسیمن فوق ل: من

: سرش و تکون داد و خوشحال گفت نیبروهاش و داد باال و با تحسا دکتر

؟يمجرد. فکر کنم درآمدت خوب باشه ها. یچه دختر موفق...  نیآفر ـ

: ام گرفت با لبخند گفتم خنده

.بله ـ

: لبخند خوشحال گفت هیبا  دکتر

...چقدر خوب  ـ

.شوخ و بانمک بود یلینبود، خکردم  یکه فکر م یدکتره اصال اون مدل نیا. دمیصدا خند یب

بهت بکنم؟ دیبا ی؟ من چه کمک هیخوب آنا مشکلت چ: دکتر

 ینم ادمی يدارم من؟ وا ایا یچ یگفته بود؟ چ یماهان چ. ترسم یزور داره دهنم و باز کنم بگم م یعنی. به اون قسمت سخته میدیحاال رس آهان

.ولش کن ادی

: و گفتم چوندمیپ يشتریا حرص و استرس بو ب فمیدسته ک. و با زبون تر کردم لبم

.ترسم یمن م... راستش من  ـ

: شد و گفت شتریب لبخندش

نترسه؟ یکه تو زندگ یکن دایو پ یکس یتون یم. ترسن یخوب همه آدم ها م ـ

: با لبخند گفتم. لبخند گشاد زدم هی. بامزه چه

.ترسن که یترسم نم یکه من م يزیچ نیهمه از ا ینه خوب ول ـ

: ابروشو داد باال و گفت هیراد با همون لبخند  دکتر
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.ترس دارن کممیراستش  ؟یترس یم ناینکنه از روح و جن و ا ه؟یچ ـ

که  ،يزیچ ،یجن..  ینباشه روح یکس نهیچشم هاش و چپ و راست کرد بب یواشکی نیهمچ. بامزه گفت بامزه تر اداش بود یلیجمله رو خ نیا

.دمیخند یشده بودم و م الیخ یو ب فیدسته ک. دمینم و بلند بلند خندنتونستم خودم و کنترل ک

.چقدر راحت تونسته بود استرسم و کم کنه. دیخند دکترم

: و به زور جمع کردم و گفتم دهنم

.ستین نیتوهم ترس دارم اما مشکلم ا کمی کیتنها باشم و تار یوقت. شهیالبته نه هم. ترسم ینم ناینه از ا ـ

: ادامه دادم. م کردنگا منتظر

.ترسم یراستش من از حبس شدن م ـ

: ابروش و داد باال و شوخ گفت دوباره

زندان مثل خالفکارها؟ يبر یترس یم یعنی ـ

: و گفتم میدیبلند بلند خند دوباره

تونم از  یشه و نم یمن باز نم اریبه اخت که بدونم ییاز هر جا. قفل شده نیترسم، از آسانسور، از ماش یمن از اتاق بسته م ه؟ینه بابا زندان چ ـ

.رونیب امیتوش ب

: دینرم و آروم و کنجکاو پرس یلیراد خ دکتر

ترست از کجا شروع شد؟ یدون یخودت م ؟يموند ییجا هی ای يکرد ریتو آسانسور گ یعنی ؟يترست دار يبرا یخاص لیدل ـ

: و گفتم نییو انداختم پا سرم

.دونم یراستش م ـ

: جلو کنجکاو گفت دیشو ک خودش

...خوب  ـ

 شیاز فضول اریاخت یکرد ب ینگام م يجور نیهر وقت ماهان ا. فضول يپسر بچه ها نیبامزه بود شده بود مثل ا یلیخ. نگاه به صورتش کردم هی

.کردم یم فیو با آب و تاب تعر زیشدم و همه چ یزده م جانیه

.کردم فیماهان گفتم براش تعر يکه برا ییزایم و مو به مو همه اون چمنم شروع کرد. دکترم همون حس و بهم داد افهیق

باهاش  یو راحت یکیجور حس نزد هی. زنم یحرف م دمشیباره د نیاول يکه برا بهیغر هی يکردم که دارم برا یاصال حس نم. جالب بود یلیخ

.آرامش دکتر آروم و لبخند پر افهیبه خاطر ق ایاتاق بود  يدونم به خاطر فضا ینم. داشتم

شد که از آسانسور  یمثال بگم چ. اضافه ترم بگم يزایباعث شده بود که نه تنها مشکلم و بگم بلکه چ. که بود خوب زبونم و باز کرده بود یچ هر

که ماهان  یوقتشم اما فقط  یگفتم که سوار آسانسور م نمیا. کردم ریگ نیبارم تو ماش هیشدم تو اتاق و  یزندون نایو خونه ماهان ا دمیترس

کرد  یچونه اش و با آرامش بهم نگاه م ریدکترم دستش و زده بود ز. انقدر گفتم و گفتم که کف کردم. ترسم ینم يزیاگه اون باشه از چ. شمهیپ

.داد یو به حرف هام گوش م
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: هام که تموم شد با همون آرامش و لبخند گفت حرف

ه؟ینسبتش با شما چ دیگ یکه م یماهان نیا ـ

: تو دلم گفتم عیرس

فهمه ؟ آق  یاون نم دم،یفهم میجیو گ یمن با همه خنگ. فهمه ینم یچیو ه شعورهیبس که ب. دونه یخود االغش نم یعشق منه ول. عاشقشم ـ

.دکتر هم هست مثال

که برا  يو اعتراف و غرغر زد از حرف هام یفکر کنم چشم هام برق م. زدم تیاز سر رضا يلبخند مچهین هی. خوشحال بودم میغرغر تو دل از

.خودم کردم

: دکتر نگاه کردم و گفتم به

.مثل پسر خاله امه. هیدوست خانوادگ هی ـ

: تکون داد و گفت يسر هیبا لبخند  دکتر

؟يبهش اعتماد دار ـ

: گفتم عیسر

.یلیخ ـ

؟یش یپس چرا سوار م ؟یترس یمگه نم ؟یش یچرا با اون سوار آسانسور م: دکتر

انجام بدم؟ يتونم هر کار یکنم م یحس م شمهیماهان پ یواقعا چرا وقت. پشت سرش نگاه کردم دیسف واریدکتر گرفتم و به داز  چشم

: همون حالت گفتم تو

.مثل سوپر منه ییجورا هی. کنه ینم دمیتهد يخطر چیکنم اگه ماهان باشه ه یاحساس م ییجورا هی. دونم ینم ـ

: زدم و گفتم يلبخند هی. همیتشبخنده ام گرفته بود از  خودمم

بهم . ارهیب رونمیتونه متوقفش کنه و سالم ب یکنم اگه تو خطرم باشم، اگه آسانسور در حال سقوطم باشه، اگه ماهان کنارم باشه م یاحساس م ـ

.ده یم تیحس امن

.ده بهت؟ چون پدرا قهرمان بچه هاشونن یحس و م نیباباتم ا: دکتر

.فتم و به دکتر نگاه کردمگر واریو از د نگاهم

: گفتم آروم

...نه ... بابام  ـ

چرا؟: دکتر

 هیترسم دوباره تو  یم. تونم بهش اعتماد کنم ینم. بشه جادیترس در من ا نیاون باعث شده که ا ییجورا هیچون  دیشا... دونم  ینم: من

.ولم کنه يبسته ا يجا نیهمچ

کنه؟ یکار و نم نیو ماهان ا: دکتر
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: ند گفتملبخ با

 یاون نجاتم م. رسه یو به موقع م ادی یم شهیاما هم اد،یب ریبا تاخ اد،یب ریممکنه د. رسونه یبه وقتش خودش و م شهیهم. هیجور ناج هیماهان  ـ

.ده

 یم هیر من و ترجکنن اما من همون سوپ یبن تن ذوق م ياالن برا يهر چند بچه ها. کنه یسوپر منش ذوق م يبچه دو ساله که برا هیبودم  شده

.بت منم نه سوپر من. دادم

.کرد یمن نگاه م جانیحرف نشسته بود و به ذوق و ه یب دکتر

دهنم و جمع کردم و سرم و انداختم . کنه یبه همه حالت هام نگاه م قیدکتر نشسته و دق دمیماهان ذوق کردم به خودم اومدم و د ادیکه با  کمی

.نییپا

: آروم گفت دکتر

؟يو دوست دارماهان  ـ

: باال رفته گفتم يو با ابروها یخودم و زدم به خنگ د؟یگه؟ از کجا فهم یم یچ نیا. سرم و بلند کردم عیسر

هان ؟ ـ

.یخر خودت یعنیلبخند گشاد زد که  هی دکتر

.مونه یمن م شیحرف هات پ. یبا من راحت باش یتون یم. محرم و رازدارتم. که من دکترم یدون یم: دکتر

.برات حرف زدم جو گرفتتت يادیحاال ز. کنم فیو تعر میبرات همه زندگ یستیکه ن سایپر ،يکه دکتر يردکت

: و گفتم گهیسمت د هیو نگاهم و دوختم  واریو کردم سمت د روم

.نه ندارم ـ

: کرد و گفت يخنده ا هی دکتر

؟يآنا تنها اومد نمیبب. در موردش حرف بزن يآماده بود يباشه جواب نده هر وقت احساس کرد ـ

خوب دروغم که زشته،  یکنه با خودش؟ ول یم يچه فکر. شه یاالن من بگم با ماهانم که سه م. و چرخوندم و دوباره به دکتر نگاه کردم سرم

.گهیبزرگ شدم د. بگم دینبا

.بود نگاه نکنم ریمچ گ ییجورا هیکردم به لبخندش که  یو صاف کردم و سع گلوم

.اون به زور آوردم دکتر یعنی. اومدم نه با ماهان: من

: سرفه گفت هیلبخندش و جمع کرد و اونم با  دکتر

.ماهان شما حرف دارم نیفقط من دو کالم با ا. دیبر دیتون یم ه،یامروز کاف يخوب آنا خانم برا. نمیآقا ماهان و بب نیچقدر مشتاقم که ا ـ

...تونم برم یجون تموم شد م آخ

.با ماهان حرف بزنم دکتر چشم هام گرد شد و ذوقم کور دیمن با دنیکردم که با شن یفتن ذوق مداشتم برا ر تازه

: براق شدم به دکتر و گفتم عیسر
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.نداره که یماهان سالمه سالمه مشکل د؟یبا ماهان حرف بزن یچ يبرا ـ

گرد بهش  يمنم با چشم ها. خنده ریزد ز هویکدوم بود که من، از  ياز حرف ها ایمن  افهیدونم از ق یمن، نم دنیو بلند کرد و با د دکترسرش

.دکتره هم واسه خودش سرخوشه ها نیا. نگاه کردم

: و گفت دیخند کمی

.مورد باهاش حرف بزنم نیخوام در ا یخوب م ؟یسوارآسانسور بش یتون یکه با ماهان م یمگه نگفت. گم یبهش نم يزینترس دختر چ ـ

.آهان از اون لحاظ: من

: دکترم با لبخند گفت. راحت شد لمایخ

.نظر نیآره از ا ـ

بودم که  ستادهیدر ا يجلو. خودش در و برام باز کرد. دکتر همراه من تا دم در اومد و بدرقه ام کرد. تشکر کردم از دکتر و از جام بلند شدم هی

: دکتر گفت

.دیع التیاز تعطبعد  يبرا فتهیفکر کنم ب. دیریبگ گهیوقت د هی یآنا خانم از منش ـ

: تکون دادم و گفتم يسر

.باشه ـ

: زد و گفت يباز لبخند دکتر

د؟ید یآقا ماهان و به ما نشون نم نیخوب حاال ا ـ

:گفتم دیبه ما که رس. اومد سمت ما یکه ازجاش بلند شده بود و داشت م دمیسمت اتاق انتظار و ماهان و د برگشتم

.هستن ماهان شونیدکتر ا يآقا دییبفرما ـ

.کردن و دست دادن کیو ماهان با هم سالم عل دکتر

: رو به من گفت دکتر

.من باهاتون حرف دارم دییآقا ماهان شما بفرما. تا ما حرف هامون تموم بشه  دیمنتظر باش رونیلطفا شما ب ـ

.ماهان نشستم یقبل يفتم جار. از اتاق و ماهانم رفت تو اتاق و در و بست رونیمن رفتم ب. تکون داد يسر هیفقط  ماهان

زد گوش دادم، که  یکه با تلفن حرف م یمنش يبه حرف ها کمی. نیشدم به مراجع رهیها خ تیترب یمثل ب کمی. ور اون ور و نگاه کردم نیا کمی

ماهان رفت سمت . نکرد یبا هم دست دادن و خداحافظ. رونیانتظار باز شد و ماهان و دکتر خوش و بش کنان اومدن ب یباالخره در بعد کل

.کرد یبودم تو جام دست تکون داد و خداحافظ ستادهیمن که ا يهم از همون جا برا ترو دک یمنش

: اومد سمتم و گفت ماهان

م؟یبر ـ

: از خدا خواسته گفتم منم

.میبر ـ
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اما . بهش گفته یماهان بگه دکتر چ نیتا ا دمیبکو واریتا خود خونه خودم و به در و د رونیو من تا پام و از مطب گذاشتم ب رونیب میرفت ییدوتا

.در مورد دکتر خوش خنده شوخ نگفتم بهش یچیمنم از لجم ه. نزد یکلمه هم بهم حرف کیالل مرده  نیا

.برام نوبت گرفته بود دیهفته بعد از ع يبرا ماهان

.نایمامان ا شیرامسر پ میبر میحرکت کن گهیساعت د کیقراره تا . گنجم یدر پوست خود نم. خوشحالم اریبس االن

.خواد یم ایدلم در. تنگ شده نایمامان ا يدلمم برا. که نگو رونیشهر بزنم ب نیخواد از ا یانقده دلم م یعنی

ول رو قب گهیپروژه د هیآقا محبت کردن و  نیماهان قراره دو روز بمونه بعدش برگرده چون ا. مییاونجا لمیسال تحو. انیهم قراره ب نایا خاله

شرکتم که رفتن  يکارمندها شتریب. کارهاش و تند و تند انجام بده دیبا يدیع نیتو ا نمیهم يندارن، برا لشیتحو يبرا يادیکردن که فرصت ز

.کار کنن روش دیبا ییدوتا. ایفقط خودش مونده و ک. یرخصم

 ادی یخودش م. ترسه یتصادف م هیکنن بعد از قض ینندگرا نایخواد باباش ا یماهان نم یول. رم عشق و حال یمن که دارم م. خودشه ریتقص

.گرده یباهامون و بر م

.دیچسب یبهم نم يجور نیوقت ا چیه. صبحونه ام و خوردم یلذت هی با

تو و کره ام و گذاشتم  رینون و پن يلقمه  یلذت هیمنم با . کرد یخورد و نگام م یو م شیینشسته بود و داشت چا زیرو به روم پشت م ماهان

.دهنم

: و گفت نییو فنجونش و آورد پا اوردینگام کرد و آخرشم طاقت ن کمی ماهان

؟ير یم يدار یخوشحال یلیخ ـ

: ابروم و انداختم باال و گفتم هی

... ایدر.. مامان ... خونه ... خوام برم شمال  یم. ارمی یدارم بال در م. نه پس ناراحتم ـ

: گفت ریبهانه گ يو مثل بچه ها نییو سرش و انداخت پا دیکش زیم لبش و جمع کرد و با دستش به ماهان

.خونه خودتون. خونه تو که تهرانه یول ـ

: لبخند زدم و گفتم هی

.که دلت خوش باشه هییخونه جا. يکه دوستشون دار ییمادرت، پدرت، کسا. خونه همون جاست که خانواده ات باشن ـ

: رد و گفتو بلند کرد و تو چشم هام نگاه ک سرش

؟یدون یرو خونه ات نم نجایدلت خوش نبود که ا نجایا یعنی ـ

.چشم هاش جذبم کرد یبازم روشن. چشم هاش نگاه کردم تو

 ادشمیبا . مهیهمه دلخوش یتو هست وارشیدونم پشت د یکه م یاتاق... اون اتاق باال ...  نجایا. گذره یم یکه تو دل من چ یدون یچه م تو

.شه یدلم گرم م .شم یخوشحال م

: نگاش کردم و گفتم طونیو ش دمیبه زور خند. هام و ازش گرفتم چشم
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.ییتو همه اش اونجا ولو. اون شرکت مال تواه. مال تو باشه خونه منه نکهیاز ا شتریکه خونه خودمه، ب نجایا ـ

.و نشونش دادم شمین بعدم

: گفت طونیزد و ش يلبخند هی ماهان

رون؟یب يبنداز يخوا یمن و از خونه امون م يروزه اومد 2بچه پرو . گن ها یصاحب خونه رو گرفته به تو م قهیدزد پررو  گنیم ـ

.ابرو انداختم باال و از جام بلند شدم براش

.کجا؟ صبحونه اتو بخور: ماهان

.اشتها نداشتم گهید. کردم زینگاه به م هی

: گفتم کوتاه

.ن تموم شدکارشو نایخاله ا میپاشو بر. رشدمیس ـ

.نیینگفت از جاش بلند شد و دو تا ساك گنده رو گرفت دستش و رفت پا یچیه گهید ماهانم

. بودم يتکرار يعاشق جاده و گوش کردن مداوم به آهنگا. کردم یانقده ذوق زده بودم که مثل غورباقه نشسته بودم و به جاده نگاه م نیماش تو

.بزنه کنارعمو به ماهان گفت  میساعت که رفت کی هی

د؟یدار يچرا کار: ماهان

.زنم شیپ نمیخوام برم پشت بش ینه پسر بزن کنار م: دیحم عمو

.آروم رفت کنار جاده پارك کرد و برگشت با تعجب به عمو نگاه کرد ماهان

ه؟ر یعقب؟ تو جاده که خانمتون از دستتون در نم يبر يخوا یهست که م یمشکل نیمگه جلو نشست... بابا : ماهان

: آروم زد رو شونه ماهان به نشونه اعتراض و گفت یکیعمو دستش و بلند کرد و . میدیخند همه

.خوام برم بخوابم خسته شدم یم. ننداز کهیپسر به بابات ت ـ

: گرد به عمو نگاه کرد و گفت يبا چشم ها ماهان

.دیش یکنما بعد شما خسته م یم یمن دارم رانندگ يباباجان انگار ـ

: زد و گفت میلبخند عظ هی عمو

بدم؟ حیبه تو توض دیبا نم،یزنم بش شیمن بخوام برم پ. گهیول کن د ـ

.دیشوکه نگاش کرد و بعد اونم خند کمیماهانم اول . از خنده  میماهان تکون داد که من و خاله مرد يبرا یگردن هی بعد

: برگشت سمت من و گفت عمو

.تو حواست به ماهان باشه که ماهارو به کشتن نده م،یبخواب دیما شا نیجلو بش ایآنا دخترم تو ب ـ

...بابــــــا: ماهان

.به ماهان زد یلبخند دندون هی عمو

: گفت ثیخب ماهانم



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 294

؟یچونیپ یچرا ماها رو م. خانمم بخوابم یتونم ب ینم نمیبابا جان بگو تو ماش ـ

.دیخندضربه حواله شونه ماهان کرد که ماهان فقط  هیدوباره  عمو

...نکن پسر  یفضول: عمو

.میکرد یدو تا نگاه م نیبه کل کل ا يجور نیو خاله هم من

.شدم و جام و با عمو عوض کردم ادهیمنم پ. شد ادهیپ عمو

.ساعت بعدم خوابشون برد هیپچ پچ کردن بعد دوتاشون ساکت شدن و  کمیخاله و عمو اول . راه افتاد نیماش

.يهنگ تموم شده بود و منظره هام تکرارآ. ام سر رفته بود حوصله

: سمت ماهان و گفتم برگشتم

.آهنگ بذار حوصله ام سر رفت هیماهان  ـ

 یکرد و پل دایخواست و پ یکه م یباهاش ور رفت و بعد آهنگ کمی. حرف دستش و برد سمت ضبط یلبخند زد و ب هینگاه بهم کرد و  مین هی

.کرد

گه  یبه من م یاحساس هی

بایز يفکر کرد به اون چشم ها دیبا

 دیمن چه جور با نکهیا به

شب هات يایرو يپا تو بذارم

گه  یبه من م یاحساس هی

یمال من باش دیغربت تو با نیا تو

شه تو هم بامن، یگه م یم

یهمراه ش هیپرمحنت  يایدن نیا تو

تو،  يشه برا یگه م یم

همدم نیمن بهتر باشم

قلب تو  ياون زخما رو

روز مرهم هیعشقم  نیبا هم رمبذا

ییتنها يشب ها نیا تو

شم یغم همراه تو م یدور از هرچ به

گه،  یگه، به من م یم آره

عشقم نیو تو باهم من
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روز آخر  هیگه آره  یم

شم یقلب تو جا م يعشقم من تو با

 ییتنها يشب ها نیا تو

شم یدور از هرچه غم،همراه تو م به

همدم، نیآخر يا بگو

احساسم ریدرگ ممن

احساس گرمت رو، بگو

شناسم یم هیگر ونیم

باور کنم امشب، بذار

رمیگ یدستات و م تب

گه یبه من م یاحساس هی

رمیم یتو م يشب پا هی

 حاشا. تو دلشونه رو بگن یهر چ. ارنیبه زبون ب يجور نیشد آدم ها حرف دلشون و هم یچقدر خوب م. یبود و چه پر معن یقشنگ یلیخ آهنگ

.نکنن از آرزوهاشون بگن

.غرق شدم تو تک تک کلمات آهنگ. و چشم هام و بستم شهیدادم به ش هیو تک سرم

.تو گوشم دیچیآروم ماهان پ يصدا

؟یخواب یم يدار: ماهان

: بسته آروم گفتم يهمون چشم ها با

.قشنگه یلیخ. کنم ینه دارم به آهنگ گوش م ـ

: آه گفت هیبا  ماهان

.هیر معنپ یلیآره خ ـ

: خورد و گفت یتکون هیماهان . چشم هام باز شد و صاف نشستم هوی

.يتو که االن تو حس بود ؟يشد یچته دختر جن ـ

: گفتم اریاخت یو ب تند

تو ذهنته؟ یکس ؟یک يبرا یپرمعن ـ

ماهان؟ اگه من نباشم خودم و از  تو فکرته یک ؟یانداخت؟ ک یم یکس ادیداشت؟ اون و  یخاص یآهنگ براش معن نیا یعنی ه؟یپر معن گفت

.رونیکنم ب یپرت م نیماش نیهم

.یستیآنا، معلومه که تو ن یخوشحال
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.هیخواد بفهمم اون آدم ک یمن باشه، اصال دلم نم ریغ یهر کس يآهنگ و شعرش برا نیاگه قراره ا. کردم و دمغ شدم یپوف

: و گفتم شهیدام به ش هیسرم و تک دوباره

.یبگ خواد یاصال نم ـ

: لبخند گنده زد و گفت هینگاه نگاه کرد و بعد  یه کمی ماهان

. ادی یفرد خاص تو ذهنش م هیکنه  یآهنگ گوش م هیبه  یمعلومه که آدم وقت ـ

:و گفت دیو سفت کش مینیشد و دستش و جلو آورد و ب طونیخنده اش ش بعد

.افتم یم تو ادیشنوم  یبرقصن و م دیمثال من هر وقت آهنگ خوشگال با ـ

 یخواست سرم خال یو م يزیچ یبود انگار حرص دهیمحکم کش یلیشرف خ یب. کند یداشت دماغم و از جاش م. کردم و دستش و پس زدم اخم

.از حرکتش حال کرد یلیخودش که خ یول. کنه

.و دنمیرقص ایکرد  یام و مسخره م افهیقداشت  دمینفهم تیترب یب. قرمز شده بود دمیبغل د نهیتو آ. کرده با دست دماغم و ماساژ دادم اخم

: اخم گفتم با

.من هم خوشگلم هم رقصم خوبه ـ

رقصم که قربونش برم جفتک قاطر . نداشتم که بگم خوشگلم، بدم نبودم اما همون بانمک خوب بود یآنچنان افهیق. گفتما یداشتم چرت م حاال

.قشنگ تر از رقص من بود

.دیلند خندو حرفم بلند ب افهیاز ق ماهان

.دهنش يشده تند برگشتم سمتش و دستم و گذاشتم جلو هول

: گفتم آروم

.يد یاالن عمو و خاله رو تو خواب سکته م ــــــشیه ـ

.حرف بزنه يکرد همون جور یبار پلک زد و سع هی طونیش يچشم ها با

.میکن یکنم االن تصادف م یم یدختر دارم رانندگ: ماهان

.به کله اش که دهنش و ببندم دمیشدم رو ماهان و چسب زیخ مین دمیدم دنگاه به خودم کر هی

: برگشتم سر جام و گفتم آروم

.نخند گهیخوب حاال تو د ـ

: با همون خنده رو لب هاش نگام کرد و گفت ماهان

.خواستم بگم بر منکرش لعنت یباشه دختر م ـ

.و بغ کردم شهیشکردم و روم و برگردوندم سمت  زیچشم هام و براش ر یعصب

اصال  نیماهان خوشت اومد؟ بب نیآدم قحط بود از ا يریآنا بم. کنه یمن و مسخره م تیترب یب. کردم یزد بهش توجه نم یماهان حرف م یهرچ

.ارهی یتو رو به حسابم نم



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 297

احساسم و که هر روز  نیا يجلو دیبا يحاال چه جور. فکر کردم یآخه با خودم چ. چقدر من خرم. و بغض اومد تو گلوم دمیآه جگر سوز کش هی

حداقل با خودم راحت تر کنار  ایراحت تر فراموشش کنم  دنشیتونستم با ند یتا م دمشید یکاش الاقل هر روز نم رم؟یشه رو بگ یم شتریب

.امیب

چرا آخه؟ چرا؟. کنم یشه براش ضعف م یم طونیش یره براش، وقت یخنده دلم غنج م یم نمیب یم یوقت. ستیدست خودم ن گهید

.رمینگاه مهربون بهم بکنه که از ذوق بم هیفقط  هیکاف. رم یخندم، اما تو فکرم قربون صدقه اش م یگم م یباهاش م. ساله 18 يمثل دخترا شدم

اونم از دور  محله تو راه مدرسه ياز پسرا یکی دنیها که دلشون به د یرستانیمثل دختر دب يشد یسن تازه برگشت نیبر سرت آنا که تو ا خاك

.بافه یم ایتا فکر و رو 1000خودش  يخوشه و برا

تک تک کلمه هاش و حفظ  گهید. کرد یم تیپیآهنگ و ر هیکرده بود و مدام همون  رینگفتم و ماهانم که سوزنش گ یچیه ریتا آخر مس گهید

.دیچیپ یبودم و مدام تو ذهنم م

.آهنگ بودم که خوابم برد يحال و هوا تو

- 7 هیبود که  دیسف يوارهایخونه با د هیجلومون  میبزرگ پر درخت اطیح هیتو  دمیچشم هام و باز کردم و د. شدم داریاز خواب ب یستتکون د با

.خوشگل یبزرگ چوب يو درها. خونه يرفت باال تا برسه به در ورود یخورد م یتا پله م 5

.قشنگ بود یلیبودن خ یهاشم چوب پنجره

.يدیمن خوابم نبره کل راه و خواب یمثال جلو نشست .شو خواب آلود داریب -

براش  یپشت چشم. بودم دهیساعت خواب 1نگاه به ساعت انداختم فقط  هی. دیخند یبه ماهان نگاه کردم که داشت م. هام کامل باز شد چشم

: نازك کردم و گفتم

؟ینیساعت خوابم به من بب هی يلوس چشم ندار ـ

: و گفت دیخند بدجنس

.دارمیخودم ب یوقتنه  ـ

.میشد ادهیچشم غره رفتم و جفتمون پ بهش

 يماچ گنده  هی یکیو جفتشون و بغل کردم و  دمییدو يتند. کردن یم کیاومده بودن و داشتن با عمو و خاله سالم عل رونیاز خونه ب نایا مامان

.کردمشون که دلم خنک شه یدلتنگ

 ینفره و آشپزخونه اپن 8 يناهار خور زیم هیسالن بزرگ با دو دست مبل و  هیونه بزرگ بود با خ هی. تو میکمک ماهان و ساك ها رو برد رفتم

راهرو بود که در اتاق ها  هیسمت چپم . اپن آشپرخونه با فاصله يهم جلو يناهار خور. مبل ها سمت راست بودن. در بود يکه ته سالن رو به رو

.دوتاش سمت راست راهرو و دوتاشم سمت چپ راهرو. چهار تا اتاق خواب داشت. با ذوق رفتم اون سمت. کرد یاز سالن جدا م ور

 نایمامان ا لیکه داشت و وسا يسمت راست با تخت دونفره ا ياز اتاق ها یکی. دمیدر اتاق ها رو باز کردم و توشون سرك کش یکی یکیذوق  با

 یاتاق به اون اتاق کوچ م نیاز ا یه نایمامان ا یچ یعنی. تختش دونفره استاونجا هم  دمیو باز کردم د شونیدر بغل. تابلو بود اتاق خودشونه

.خوشحالن واسه خودشونا کنن؟
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 میوارد حر نیکرده بودن که مجرد يساز یخودشون خصوص يبرا نایمعلوم بود مامان ا. تخته بودن هیدوتا اتاق  دمید ،یسمت چپ ياتاقا رفتم

.نشن شونیخصوص

 یلیخ. به همون رنگ ییو پرده ها يقرمز قهوه ا یبا رو تخت. داشت يقهوه ا یچوب نهیتوالت و آ زیت چپ که تخت و ماتاق سم نیتو آخر رفتم

و  یماهانم رفت اتاق بغل. حق انتخاب داشتم. خونه خودمون بودا یناسالمت. اتاق منه یعنیو ولو کردم همون جا  لمیمنم وسا. بود یاتاق قشنگ

.ور دل من افتاده باشه دیماهان با نیا شهیهم ینیب یجان من م. تگرف

ماهان، چون عمو دو روزه که کارهاش و تموم  شتریالبته ب. میروز معطلشون شد نیعمو و ماهان تا آخر يکارها ادیبه خاطر حجم ز. بود دیع فردا

.داد یبه تنها اومدنمون نم تیکرده، منتها آقا ماهان رضا

طرحدار  ریدنبال حر. گرفتم يا روزهیرفتم پارچه ساتن ف. میکن دیبازار خر میبا خاله و مامان رفت. بودم نیسفره هفت س دنیعاشق چ شهیهم

شد  یست م زمیرو م لیبا وسا دیبا. قشنگ بود یلیکه خ رمیبگ ییطرح دار طال يمثل کاغذ کادو يزیچ هیمجبور شدم . نکردم دایبودم اما پ

.خوب

.گشت تهران یو عصرشم ماهان بر م صبح بود 9 يفردا ساعت حدودا لیتحو سال

.بودم یاز کارم راض. دنیهمه چون خسته بودن زود خواب. شب کارم تموم شد 12 دن،یسفره چ يشب نشستم پا 8ساعت  از

.گذاشتم ییمربع از کاغذ طال هیدرست کرده بودم وسطش  رهیدا هیبه صورت چروك  زیو انداخته بودم رو م يا روزهیف ساتن

. گذاشتم نیس هیتو هر کدوم . زیرو م دمیبودم و شب ها قبل خواب تو اتاقم رنگشون کرده بودم و چ دهیهفته قبل خر هیو که  یلسفا يها ظرف

سفره هم پر  يها نیچ يالبه ال. رنگ شده بود و با سفره ام ست بود ییو طال يا روزهیف یآب يدار بود که با رنگ ها هیپا يظرفام مثل جام ها

 یکه توش دوتا ماه يتنگ گرد بلور هی. بودم یمن عاشق تنگ ماه. بودم ختهیر یعیطب يو گل خشک معطر و گلبرگ ها یرنگ يله و سنگ هایت

.زایچ هیو بق نهیقرآن و آ. قشنگ شده بود زیم یلیخ. بسته بودم ییسبزه رو هم با ربان طال. قرمز خوشگل بود

.دمیاز کارم و خسته رفتم تو اتاقم خواب یراض

 یهمه دور تا دور سفره رو صندل. اومدم نشستم کنار سفره کیخوشگل و ش لیسال تحو يبرا. کرد و فرستادم حمام دارمیب 7امان ساعت م صبح

.کردن فیتعر نیو سفره هفت س زیهمه از م. هاشون نشسته بودن

و از دکور خونه  نیا. بود یو سلطنت قهیو عت یسنت يزایکه عاشق چ یخال ایمامان ک يجا. شده بود کیش یلیخ یسلطنت يرنگ ها نیسفره با ا جدا

.بودم دهیاشون فهم

خواستم  یم. گشتم که دعامو بگم یم يزیچ يجمله ا هیدنبال  یحاال ه. چشم هام و بستم تا دعا کنم. سال نمونده بود لیتا تحو شتریب قهیدق چند

...بزن  يلنگرت هیبه ماهان . يزیچ یفرج هیواسه احساسم بکن،  يفکر هی ایبگم خدا

موقع فوت کردن شمع تولد، موقع هم زدن آش  ن،یموقع دعا خوندن، سر سفره هفت س شهیهم. دیبه ذهنم نرس ییفکر کردم دعا یهر چ اما

... یچیو ه یچیه. ادیب ادمیدونه اش  هی نکهیاز ا غیدر. رفت هوا یشد م یهمه آرزوهام فوت م ییهویانگار  ،ينذر

.بشه لیچقدر مونده تا سال تحو نمینگاه کنم بب ونیزیسرم و بلند کردم تا به تلو یحرص. بود نیهم االنم

رو به  قایماهان دق. نمیو بب ونیزیکوچولو تلو هیکردم تا از کنار ماهان  یخودم و کج م کمی دیبا ونیزیتلو دنید يبرا. مونده بود هیثان 30 فقط
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.روم نشسته بود

جمله  هیفقط . آرزوم جلو چشمم نشسته بود. نبودم یفراموش کردن آرزوهام شاک يبرا گهید. مام باز شدچشمم بهش افتاد اخ یوقت اریاخت یب

.اومد تو ذهنم و آروم زمزمه اش کردم

...صالحمه همون و بده  یتو هر چ يبه رضا میراض ایخدا

.کرد یو اعالم م دیکه آغاز سال جد دمیشن توپ و کیشل يو چشم هام و بستم و همزمان صدا دمیکش قینفس عم هی. آرامش گرفتم انگار

...ده اگرم نه که  یدونستم اگه خودش بخواد و صالحم باشه بهم م یم. تو دلمه یدونه چ یدونستم خدا م یم

.به عمو و ماهانم دست دادم دمیخاله و مامان و بابا رو بوس. اومد یخوشم م یاول سال یروبوس از

کنم؟ یروبوس با ماهان یواشکیشد من  ینم حاال

.تو درست نشد یانحراف يشد فکرا دیآنا سال جد ریبم

زن و  ومدین ادمیفکر کردم  یداده بودن به رنگ قرمز که هر چ کیش یلیکوتاه خ یمجلس راهنیپ هیخاله و عمو بهم . دادن يدیبه هم ع همه

.دنیو خر نیا رونیمن و ماهان و دودر کردن رفتن ب یشوهر ک

 يدونم خاله چه جور ینم. ده ینشونت م ادی یجوراب بخره با ذوق م هیکاف. پنهون کنه يزیچ دنیوقت ذوقش و از خر چیه تونه یخاله نم چون

.نشونم نده نویتا حاال دوم آورده بود که ا

.هیماهان چ يدیع نمیمنتظر بودم بب. هاشون و دادن يدیو بابا هم ع مامان

: زد و گفت يلبخند هی ماهانم

.بخرم برات يدیدم عمن وقت نکر ـ

دو ساعت وقت برام  ست،یدو زار ارزش برام قائل ن. خوشم اومده يمن از چه موجود نیتوروخدا بب. شعور یدوست داشتم لهش کنم ب انقده

که آقا ماهان شد  یکه برام قائل م یتیذاشت و اهم یبود که برام م یجفت جورابم بود بودا ، مهم وقت هی يدیع نیحاال ا. بخره يدیبذاره بره ع

.ودننشده ب

.بود ومن به خاطر احساسم حساس شده بودم يعاد زیچ هی نیا دیشا. ارمیخودم ن يکردم به رو یشدم اما سع ناراحت

و  فیهمون موقع کمربنده رو بست به کمر شو ک. پول چرم ورساچه بود فیست کمربند و ک هی. ذوق کرد یکادوم و به ماهان دادم که کل من

.بود خوب دیبد دیبچه ام ند. بشیجگذاشت تو 

.4ماهان، زمان مثل برق و باد گذشت و ساعت شد  يها يو خنده و بامزه باز یخوش با

وقت بود که  یلیخ. شد یدلم براش تنگ م. خواست بره یدلم نم. نیو جمع کرد و برد گذاشت تو ماش لشیوسا. کرد یحرکت م دیبا ماهان

.عادت کرده بودم شیهر روزش و حضور دائم دنیو به د میاز هم نداشت یانقده فاصله مسافت

اونجا  دمیترس یم. طاقتش و نداشتم. کنم یخواستم باهاش خداحافظ ینم. نرفتم رونیتو اتاقم نشستم و ب. بودم دهیکرده بودم و لب ورچ بغض

.خودم و لو بدم رهیام بگ هیگر

 یحت یبودم و بعضا آرامش داشتم، اما االن وقت لکسیر یلیخ. کردم یز حامد بغض نما يدور يوقت برا چیه. دونم چرا انقدر لوس شدم ینم اَه
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.شدم یخواد ازم دور بشه کالفه م یکردم ماهان م یفکرشم م

.بود اطیتو ح. کرده تو اتاقم نشسته بودم که ماهان صدام کرد بغ

 لیتو هال نشسته بودن و آج لکسیر نایو خاله ا نایمامان ا. رونیم بپاشدم رفت يمجبور. کنه یپسره ول نم نیا نمشیخوام بب یمن نم یهر چ حاال

.نگرفته بودن لیکدوم ماهان و تحو چیه ادی یخوشم م. زدن یخوردن و با هم حرف م یم

.ستنیبا اطیماهانم گفت ممکنه معطل بشن نذاشت برن تو ح. کرده بودن یهمه اشون با ماهان خداحافظ. گفتم یو م نیاز رو حرصم ا البته

.اطیگرفتم و رفتم سمت ح نایچشم از بابا ا. ماهان دوباره بلند شد يصدا

 یهم بهش نگاه م یتکون دادم و با چه لذت یو پاهام و الک نییسرم و انداختم پا. ستادمیا نیو رفتم کنار ماهان بغل ماش نییپله ها رفتم پا از

.کردم یمن کماکان مصرا به پام نگاه م. ستادیاومد و جلوم ا. و بست نیو در ماش آورد رونیو بعد کله اش و ب نیماهان خم شد تو ماش. کردم

...آنا : ماهان

.آورد تا بتونه به صورتم نگاه کنه نییسرش و کج کرد و پا کمیماهان . خودم و تکون دادم به چپ و راست کمی. و بلند نکردم سرم

: گفت یآروم يبار با صدا نیا

؟يقهر ؟یکن یه نمچرا بهم نگا... آنا  ـ

... آره

ماهان نداشت،  میتو تصم يریتاث نیکه نظر من کوچکتر ییداشت، اما از اونجا يریالبته اگه تاث. رفتنش باهاش قهر کنم يشد برا یخوب م چقدر

.نگه داشتم و ساکت موندم نیخودم و سنگ

حاضر . اما خوب دست خودم نبود. کردم ینگرفتن حرف بزنن رفتار م ادیکه هنوز  يدو ساله ا يمثل بچه ها قایدق. شونه هام و باال انداختم فقط

.راه بندازم اما ماهان نره ونیو ش نیرو زم نمیبش نجایشد ا یبودم اگه م

کرد و تا عمر دارم تو چشمم فرو  یم دایمسخره کردن و دست انداختنم پ يسوژه توپ برا هیمطمئنا بعد اون حرکت ماهان  ؟يدیبه چه ام یول

.بردش یم

.چشم هام گرد شد و تنم داغ. چونه ام حس کردم ریدست ماهان و ز یمسخره ام غرق بودم که گرم يفکرا تو

: اخم کوچولو گفت هیلبخند قشنگ بهم زد و با  هی. آروم سرم و بلند کرد و تو چشم هام نگاه کرد ماهان

فته؟یچشمت بهم ب يخوا ینم گهید نینگرفتم؟ واسه هم يدیکه برات ع یازم ناراحت ؟يدیع يبرا يآنا خانمِ کوچولو قهر کرد ـ

.جواب فقط سرم و کج کردم به چپ یب. تو نگاهش بودم یطونیچشم هاش و ش محو

: لبخند بزرگ زد و گفت هیام  افهیق دنیاز د ماهان

با لبخند بدرقه ام  ؟یکن یم یه؟ باهام آشتش یبدم مشکل حل م يدیاگه من ع یعنی. ینیلب ورچ يجور نیو ا یخواد بغ کن یخوب حاال نم لهیخ ـ

؟یکن یم

نم؟یب یخندون و نم يلب ها نیتموم نشه من ا دیتا ع یعنی. دیخند یچه قشنگ م. چشمم رفت سمت لبخندش اریاخت یب لبخند؟

آروم دستش و جلو . شد کیم نزدبه یلیقدم جلو تر اومد و خ هیبودم که ماهان  ستادهیماهان ا يجلو خیهمون جور س. پالتوم بود بیتو ج دستام
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و ول کرد کف دستم و، دستم و مشت  يزیچ هی. درآورد و دست راست مشت شده خودش و گذاشت تو دستم بمیآورد و دست راستم و از تو ج

.کرد

گذاشته تو  یاهان چم نمیتونستم دستم و باز کنم و بب یماهان هنوز رو مشتم بود و نم يانگشت ها. به دست مشت شده ام نگاه کردم کنجکاو

.یمردم از فضول یداشتم م. کنجکاو بودم یلیخ. مشتم

: شاد و پر خنده گفت يصدا هیبا  ماهان

.ينرفتم حق باز کردن دستت و ندار رونیخونه ب نیتا از در ا ـ

: و گفت دیو آروم کش مینیماهان لبخندش گشاد شد و ب. متعجب رفت باال ابروهام

.قول بده هم نگاه نکن، ياونجور ـ

.وقت هیسوسک نباشه . تو دستمه یبرو فقط تا من بفهمم چ. تو یخدا منو کشت يوا

.از خونه تا زودتر دستم و باز کنم رونیاالن حاضر بودم خودم هولش بدم ب. و رفتن ماهان و فراموش کردم یو دلتنگ یقهر و ناراحت کال

: گفتم عیسر

.دم یقول م ـ

: و گفت دیو کش مینیماهان بلند قهقهه زد و دوباره ب. گهیرو دب یعنینگاش کردم که  منتظر

.ایو سرما بخور یکن یاطیاحت یب ياومد نجایا نمینب. مواظب خودت باش ـ

: گفتم تند

.خورم یباشه نم ـ

 کمیصورتم و  یتم حتکردم و نتونس ینیه هیصورت من که از ترس  يمتر یصورتش و آورد تو فاصله سه سانت طونیش. عجله دارم دیفهم ماهان

.عقب تر ببرم

.احساس کردم سرخ شدم. خورد یزد حرم نفس هاش به صورتم م یحرف م یفاصله وقت نیا از

: گفت طونیبا لبخند ش ماهان

فقط من زودتر برم آره؟ يمنو نه؟ منتظر یبکش يخوا یاالن م ـ

 نیداشتم تحملم و از ا نکهیا يبرا. مهم نبود گهینه اون د. تو مشتم بود که يزیچ دنید يخواست زودتر بره، نه برا یتو اون لحظه دلم م واقعا

و از دست بدم و بپرم  ارمیبود تا اخت یکاف گهید قهیدق کیو فقط  دیتپ یامان م یقلبم ب. دادم یگرما از دست م نیحرارت و از ا نیاز ا ،یکینزد

.ماهان و بغل کنم

.دوباره گفت و برام دست تکون داد یمواظب باش هی. م که ماهان با لبخند صورتش و عقب بردخودمو نگه داشت کمیزور نفس حبس کردن،  به

: گفت نینشست تو ماش یکه م یحال در

.شم ینم ادهیپ گهیمن د. و ببند اطیبعد من در ح ـ

.حرکت کرد رونیماهان به سمت ب. نتونستم سر تکون بدم یحت
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کارم مونده بود که  کی نیهم. یژنیاکس یشدم از ب یداشتم خفه م شیآخ. س حبس شده ام و آزاد کنماون موقع بود که باالخره تونستم نف تازه

.به ماهان حمله کنم نایبابا ا يجلو

.يا ییآبرو یچه ب يوا

.مشت گره شده ام افتادم ادیماهان کامل از خونه خارج شد و من  نیماش

.ه شده ام افتادممشت گر ادیماهان کامل از خونه خارج شد و من  نیماش

.برامون گرفتن يدیماهان خان چه ع مینیباز کردم بب جانیمشتم و با ه قینفس عم هیو آروم باال آوردم و با  دستم

.رفتن یاومدن و م یخاطره ها پشت سر هم م. خارج شدم ایدن نیاز ا ییجورا هی. حس شد یباز شدن دستم کل بدنم ب با

رو  یتل صورت هیصاف که  يگل انداخته با موها يلپ ها.  دیو سف یتپل. کرد یباغچه حرکت م يدرخت ها نیبکه  دمیساله رو د 9دختر بچه  هی

.بلند تا آرنج يموها. موهاش بود

؟یدوساعته کجا رفت. بابا جواب بده حوصله ام سر رفت... ماهان  ؟ییماهان کجا: دختر

.ماهان بلند شد يدرخت ها صدا نیب از

... نجایا ایدرخت بزرگه ب نیپشت ا جامنیآنا من ا: پاهان

.گرفت شیدرخت و در پ ریکرد و با غر غر مس یبچه پوف دختر

عقل کل؟ یکن یم يباشک باز میقا يخودت تنها دار ؟یچ يدرختها برا نیب یهمه جا رفت نیمگه جا قحط اومده ا ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا: آنا

. کرد یم ییتازه در اومده پشت لبش خودنما يها لیبیس. بود دهیو الغر با صورت کش القیبچه دپسر  هیپشت درخت . به درخت ها دیرس دختر

.خورد یکرد و پسر حرص م یچقدر زشت شده بود و چقدر دختر مسخره اش م. زد یم يهاش به قهوه ا لیبیس یمشک يمحو به جا یلیخ

؟یکن یکار م یچ يدار یشه بگ یماهان م: آنا

.بود يداده بود به درخت و در حال کنده کار هیو تک نیود رو زمچمباتمه زده ب پسر

.که شکل تفنگ بود يزیت يبه دستش نگاه کرد، به چاقو دختر

براش  دیعمو حم روزید نیهم. شد یقد کف دست ماهان هم نم ریاندازه هفت ت. رونیزد ب یچاقو م کیکوچ ریهفت ت نیدکمه از سر ا هی با

.رفته بود سهیچاقو کش و درآورده بود و دختر ر يها یدونیچاله م يبارها ادا. ق زده بودبود و اون چقدر ذو دهیخر

: حوصله گفت یب آنا

؟یکن یکار م یماهان چ ـ

: زد گفت یکه زور م یدر حال ماهان

.تموم شد دییبفرما... آه ... آهان . نمونده تموم بشه يزیچ. یفهم یم یصبرکن قهیدختر دو دق ـ

.که کف دستش بود و به آنا نشون داد يزیزد دستش و بلند کرد و چ یکه چشم هاش برق م یلدر حا ماهان

 یکیدر آورده بود و سر  زینقطه ت 5ستاره با  هیچوب رو به شکل  کهیت نیا زیت يو با اون چاقو یچوب بود که به سخت کهیت هیدست ماهان  کف

.سوراخ کرده بود یمثلث هاش و به سخت نیاز ا
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: و گفت دیدست هاش و بهم کوب جانیا هب دختر

؟يچقدر قشنگه خودت درست کرد يوا ـ

کردم؟ یداشتم االن درستش م يدیند. شه یخط خط دمشیاز رو عمد اومدم چاقو کش دمشینه پس خر: ماهان

.زد یقیلبخند عم دختر

دست هاش و باال برد و . ره درست کرده بود رد کردنوك ستا يکه رو یسوراخ يدر آورد و از ال یمشک یبند چرم هیشلوارش  بیاز ج ماهان

.کرد و به چپ و راست تکونش داد زونیستاره رو از بندش آو

: گفت جانیه با

چه طوره آنا؟ ـ

: زد و گفت يشده بود لبخند یستاره چوب یهمون جور که محو حرکت پاندول آنا

.قشنگه یلیخ ـ

: دختر و گفت يخوردن بود و گرفت و برد جلوکه در حال تاب  ياش ستاره ا گهیبا دست د پسر

 نیباشه ا ادتی شهیاسمم و هم پشتش نوشته ام که هم نیبب. تهیدیع يجا نیا. نگرفتم یچیبرات ه يدیچون ع. تو درست کردم يو برا نیا ایب ـ

.دست رنج من يدیع نیاول. خودم درست کردم يو من با دست ها

.و خودش گردنبند و به گردن دختر انداخت و گره زد دیپسر خند. دیپر نییم زد و چند بار باال و پادست هاش و به ه جانیبا ذوق و ه دختر

.لبخند همراه بغض اومد رو لب هام هی. کردم بغض

وهاش تخت اتاقش و زان ينشسته رو. دیو سف یساله تپل 12 يدختر بچه  هی. کیاتاق تار هیبه  دنیرس. خاطره ها حرکت کردن رفتن جلو دوباره

 هیصورتش از گر. ادی یم رونیشه و از گلوش با زور و بغض ب یم یکیهمه وجودش با آه هاش . تلخ هیگر هی زه،یر یو تو بغلش گرفته و اشک م

.ادی یدختر بند نم هیاما گر. شده دو تشت خون. کرده و چشم هاش قرمز شده ادب ادیز

.کوبه یبه در م یکی

 یبه من بگو چ ؟يکرد یآخه چرا خودت و تو اتاق زندون... آنا ... شده  یچ نمیجون ماهان باز کن بب... نا کارت دارم آ... آنا درو باز کن ... آنا  -

...شده خوب

شه و با چند قدم بلند خودش و به  یبا حرص از رو تخت بلند م. شه یم یعصبان شیقرمز اشک يچشم ها. کنه یسرش و از رو زانوش بلند م آنا

.ونهرس یدر اتاق م

.در یخوره از باز شدن ناگهان یم یشه و پسر متعجب پشت در تکون یدر چهار تاق باز م. کشه عقب یدر و م یکنه و عصب یدر و باز م قفل

: زنه یداد م یعصبان. کنه یکنه و به پسر با خشم نگاه م یدختر سرشو بلند م. پسر بلنده قد

؟يخوا یاز جون من م یچ ؟يذار یتو اتاقمم راحتم نم ؟يخوا یم یچ ه؟یچ ـ

: گه یکنه و م یداغون دختر نگاه م افهیبهت زه به ق پسر

که چشم هات انقدر قرمزه و پف کرده؟ يکرد هیچقدر گر ؟يشد یشکل نیشده؟ چرا ا یآنا چ ـ
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: گه یکنه و م یبه پسر نگاه م یشیبا نگاه آت دختر

؟یمن یوص لیوککه  يتوهم زد یجنابال ای؟  یبه تو چه ؟ مگه تو فضول ـ

.کنه یبا دهن باز به دختر نگاه م پسر

.يبلد نبود ؟یگرفت ادیحرف ها رو از کجا  نیآنا ا: پسر

 هیروح یوقت هیبگم که  يزیخواستم جلوتون چ یشد نم یاظهار فضلتون م يادیکه شما ز ییاز اونجا یاتفاقا آقا ماهان خوب بلد بودم ول:  دختر

.ستیبارتون ن یچیه دیاتون داغون نشه بفهم

: دلخور گفت ماهان

؟یزن یباهام حرف م يجور نیآنا چرا ا ـ

بلند يبا صدا دختر

 یخوام باهات حرف بزنم م ینم گهید. نمتیخوام بب ینم گهیماهان د. باهات رفتار کرد يجور نیهم دیبا. یقشیال نکهیا يبرا: گه یم يتر ـ

.وفتهیبرو چشمم بهت ن ؟یفهم

.افته یدختر م يشه و ستاره تو دست ها یبند ستاره باز م. کشه  یو از دور گلوش م یر گردنش و ستاره چوببره دو یدست م دختر

: گه یپسر و م نهیکنه تو س یبا همه قدرتش ستاره رو پرت م دختر

.ارممعرفت ند یدوست ب هیبه  يازین گهید. گردنبند مسخره تو ندارم نیبه ا يازین گهیمن د. و با خودت ببر نیا ـ

... یکیشه و دوباره تار یم دهیبعد در تو صورت پسر کوب يا هیثان

 یم هیهق هق گر. نیرو زم نمیش یشه و م یزانوهام خم م. کنن یگونه ام باز م يکه تو چشم هام حلقه شده بود، راه خودشون و به رو یاشک

.رو لبم نهیش یم يوسط هق هقم لبخند. کنم

...بهم برگردوند ... بهم برگردوند. هنوز داشتش. براش مهم بود. دهنوز نگهش داشته بو. بود ادشی

.کنه یم چمیسوال پ نهیمامان بب. حتما چشم هام قرمز شده يوا. شم یاز جام بلند م ،يو شاد یتلخ نیماب هیگر هیکنم،  یم هیکه گر خوب

.نهیال زار زدن ببدر ح یختیر نیرد نشد من و ا یخدا رو شکر کس. بندم یرم در خونه رو م یم اول

 یشم و دوباره تو خاطراتم غرق م یرم تو اتاقم و رو تختم ولو م یم واشی واشیرم تو خونه و  یسر و صدا م یآروم و ب ع،یگردم و سر یم بر

.شم

 یاز زندگ یسبدرك ن هیمامانش خانم شد و به  يکه چند ماهه بزرگ شد و برخالف حرف ها يدختر. بچه نبود گهیدختر بچه که د هی خاطرات

نه تا . دیرفتارهاش و نفهم لیوقت دل چیماهان ه دیشکوندن دلش ببخشه، هر چند شا يتونست ماهان و برا. و تونست آدم ها رو ببخشه دیرس

.ماه قهر کردنش و بهش نگفته بود 6علت  یتو مهمون شیپ ماهکه چند  یوقت

ماهان تو  يبا اسم حک شده با چاقو یستاره چوب نیهنوزم عاشق ا. گلوم کردم زونیو ستاره رو آو نهیآ ياز جام بلند شدم و رفتم جلو خوشحال

.پشتش بودم

.انگار دست ماهان و گرفته باشم، آرومم کرد. آرامش گرفتم . مشت شد دور ستاره دستم
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.زود خوابم برد یلیستاره خ نیرو تخت و از آرامش ا رفتم

بارم  هی. دیو خر یمحل يبازارها. میبود رونیهر روز با مامان و خاله ب. شد یم یعال گهیبود که د اگه ماهانم. خوب بود يکاریو ب یلیتعط چقدر

.خوب بود یلیخ میبو که بگذر نیاز ا. گوگرد همه جا رو گرفته بود يبو شیفرسخ 6از . فاز داد یلیآب گرم خ میرفت

شده بود،  اهینم رطوبت گرفته بود س واراشید نکهیبا ا. دوست داشتم شتریو ب میمن هتل قد. میدیو د دیو جد میهتل قد میبارم همه با هم رفت هی

.انداخت یروزگاران گذشته م ادیاما آدم و 

.دیرس یم ایخورد که از هتل ها به در یم یابونیبود که به خ ییاز کوچه ها یکیتو  نایبابا ا خونه

من هر روز از . و مثل پارك درست کرده بودن ریمس نیوسط ا. ایاومده در یتل ماز ه ریمس نیگفت اون موقع ها شاه هر روز صبح از ا یم بابا

.شدم یم رهیخ اینشستم و به در یم ایرفتم کنار در یشدم و م یسبزش رد م يها یبلندش و صندل يپارك با درخت ها نیا نیب

.یالیو خ دیو ترد از هر شک ،يکردم از هر فکر یم یذهنم و خال دشیکف دار سف يو موج ها ایدر یآب تو

 يزیخواستم بهش چ ینم. بچه بودم دوست داشتم یبار بهش گفته بودم که وقت هیمن . کنه یبهم نگاه م یدونستم ماهان به چه چشم ینم هنوزم

.بگم

.بود يجور نیهم شهیهم. بود یمیباهام صم شهیهم. بود نیهم شهیبود، اما هم یمهربون بود، حام ماهان

 هی ياز رو. داد یکارها رو انجام م نیعادت ا ياز رو دیشا. عالقه اش ياالن شو بزارم پا ينداشت که بخوام رفتارها يا هگیوقت رفتار د چیه

.قیو عم یمیقد یدوست

کنه اما  یخودم تکرار کنم که ماهان بهم فکر نم شیکردم که مدام پ یم یسع. ها و محبت هاش یمهربون نیهر حال من دلخوش بودم به هم در

 دیشا...  دیشا...  دیشا ه،یبودم که حسم بهش چ دهیاگه من ماهان و دوست داشتم، اگه من بعد مدت ها فهم. فکر و قبول کنم نیخواستمم ا ینم

.دونه یاونم من و دوست داره و خودش نم دیشا. باشه يطور نیاون هم صدمدر کی

.تلنگر داره تا احساسش و درك کنه کیبه  ازیاونم ن دیشا

؟يتو هم من و دوست دار ماهان

بدم و  يبه خودم دلدار ام،یتونستم با خودم کنار ب یدونستم، م یو م قیاگه جواب دق. نه ای يدار ای. دونستم که انقدر عذاب نکشم یم کاش

... یلیعذاب آورتر بود، خ یلیخ... داشتن و نداشتن یدوراه نیموندن ب نیا... یفیبالتکل نیاما ا. خودم و آروم کنم

. نتتیکه ماهان بب یکن يکار یکه بتون یداشته باش ییاونقدر توانا دیتو با. دختر رفتار کن هیمثل . ساله 25دختر  هی يدختر هیتو  ناآ

از دوست  یمگه من چ. نهیدختر جوون و بب هی دیاما االن با د،یپر احساس و ند کیدختر بچه کوچ هی. دیسال ها قبل ماهان من و ند دیشا

که من ندارم؟ نهیب یتو اونا م یگارنگش کمتر دارم؟ چرن يدخترها

... اون موقع تو هم مثل من  دیشا. اون موقع احساست به من عوض شه دیشا. ینیمن و همون جور که هستم بب دیماهان تو با. تونم یمن م آره

.رهیبگ یاز دوست ریغ یمحبتت رنگ

.خواد بشه یم یبهش فکر نکنم تا هر چ گهیدم د یم حیجتر. و فشار يریهمه خود درگ نیو کالفه ام از ا سردرگم
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*****

.میبا خاله و مامان راه رفته بود یخسته ام، امروز کل. گذره یم دیهفته از ع هی حدود

 ياوقت ها هم تو خونه نشستن پ شتریب. رن عشق و حال یبده و اون دو تا هم با هم م ریبهشون گ ستین یچکیه. خوش بابا و عمواه يروزا

.کنن یحال م یحساب یمیقد يدوستا. ونیزیتلو

.خدا چقده من خسته ام يوا

.عشقه به خدا. کردم يآب باز یتو حمام بودم حال کردم، کل یدو ساعت هی. ام و برداشتم و رفتم حموم حوله

ساعت  یک يکنم وا یبه ساعت نگاه م. رمخو یسرما نم یخ یب. اتاق گرمه. انداختم دورم سیموهامم خ. رونیدورم و اومدم ب دمیچیام و پ حوله

.نشدم یموقع تو حمام بودم؟ خوبه جن نیمن تا ا. نصفه شب شد 1

 يهم برا یلب ریز يجور نیهم. رمیگ یموهامو م یسیخ کمیرو تخت و با حوله  نمیش یدارم و م یبر م کیحوله کوچ هی. خندم یبه فکرم م خودم

.کنم یخودم شعر زمزمه م

...که ببوسد نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد یلبدوست دارد  خدا

.خوندمش یم یکردم، ه یباهاش حال م یبودا، اما چون بد افتاده بود تو دهنم و کل ادمیقدشو  نیاز کل آهنگ هم حاال

.با تعجب حوله رو از موهام جدا کردم. زنگ خورد میعوالم خودم بودم که گوش تو

تونه باشه؟ یم یوقت شب ک نیا

.نگاه به شماره کردم هی. برداشتم زیو از رو م لمیتخت دست دراز کردم و موبا يهمون رو از

.شده زهیر هیدلم براش . باهاش حرفم نزدم یهفته است رفته و من حت هی. خدا جون دلم براش تنگ شده بود يوا. بود ماهان

.و وصل کردم و گذاشتم دم گوشم یذوق گوش با

؟یخوب یسالم ماهان: من

: جون گفت یب يصدا هیآروم با  هانما

گذره بهت؟ یخوش م ؟یخوب یسالم آنا خانم ـ

.یشگیهم يو نه از اون انرژ یبود، نه از اون سرخوش يخبر يپر انرژ ينه از اون صدا. نبود شهیماهان مثل هم. نگران شدم. شد يجور هی دلم

: ادم و آروم گفتمبه گوشم فشار د یو دو دست لمیسر جام صاف نشستم و موبا نگران

افتاده؟ یاتفاق ؟یستیخوب ن... ماهان  ـ

: و گفت دیحال خند یب

فته؟یقراره ب یچه اتفاق ییتنها. ها؟ من تازه اومدم خونه یگ یم یچ هیدختر؟ واسه خودت  هیاتفاق چ ـ

.بود 1:15نگاه دوباره به ساعت کردم  هیتازه برگشته خونه؟ . هام گرد شد چشم

: دمیپرس آروم
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؟يتا االن کجا بود... ماهان  ـ

.رمیم یبودم عشق و حال که من م رونینکنه بگه با دوست دخترام ب يوا

.و حرف بزنه من مردم و زنده شدم رهیبگ ینفس هیتا ماهان . به دندون گرفتم و چشم هام و بستم لبمو

.میکرد یرو نقشه ها کار م میداشت ایبا ک. شرکت بودم: ماهان

.شکرت ایراحت شد خدا المیخ. رونیاومد ب مثل فوت نفسم

: دمینگران پرس دوباره

شده؟ یچ یماهان نگفت ـ

: بگه یکرد بخنده و با شوخ یدوباره سع ماهان

شدن؟ یچ هیبه  يداد رینشده دختر تو چرا گ یچیه ـ

.کرد رسما نیبه شعور من توه یعنیاالن . کردم اخم

: بلند تر گفتم کمی

از پشت ...  يانرژ یب... حال  یماهان ب نیا... گرفته  يصدا نیا. ییتابلو یلینگو نه که خ. هست تیزیچ هیدونم  یمن م یستیماهان خوب ن ـ

.خورم یمن تو رو نشناسم که به درد نم. شده تیزیچ هیفهمم  یتلفنم م

.نگفت یچیه. آروم شد ماهان

: سکوت کرد و گفت کمی

 میتون ینم ادیز ییدوتا ایمن و ک. کرده ریتو هم گ اده،ینشده کارا ز يزیچ. یکن یول نم ياریدر ن يکار هیتا سر از . يفضول بود شهیدختر هم ـ

.نیاالنم فقط خسته ام هم. میش یکه خسته م نهیا. میکار کن عیسر

...براش  رمیبم. شه یم هوشیب یداره از خستگ. ماهانم خسته است. قلبم گرفت. گرفت شیآت گرمیج

: تآروم گف ماهان

؟یکن یکارا م یآنا اونجا چه طوره؟ چ ـ

: و بغض دار گفتم آروم

.تهران ارهیخواد ب یمامانت کل شهر و بار کرده م. دیرم خر یم نایوقتها با مامان ا یبعض. خوبه نجایا ـ

.خوشحال شدم که خنده به لبش آوردم. دیخند آروم

: جون تر ادامه دادم پر

ها  دهیند ونیزیخونه و تلو نیو در حال باال انداختن آجرن، االن مثل ا ابونیاز خونه موندن تو خ رونیسال ب 30که  یینایبابات و بابامم مثل ا ـ

ظرف پوست تخمه هاشون پر شده  ینیب یم ير یم ییوقت ها هیشن،  یکه انقدر غرق م نهیا شیجالب. شکنن یو تخمه م وننیزیتلو يهمه اش پا

بعدم انقده مظلوم آشغاال . کنن یسکته م چارهیب يره هوا و بابا و عمو یم غشونیاونوقته که مامان و خاله ج. رفدور و بر ظ ختنیهمه اشون، ر و

...کنن که نگو  یرو جمع م



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 308

...قهقهه زد  ماهان

...لبخند نشست  هیمنم رو لبم ...  دیبلند خند...  دیخند

: دیدوباره آروم پرس ماهان

؟یکن یکار م یچ گهید ـ

.بود دهیخند. خسته نبود گهید. د بودشا االن

: گفتم آروم

ورش پر  هی. يدیکه د اشمیدر. ایرم تا برسم به در یرم و م یقدم زنون تو پارك وسط بلوار اونقدر م... ییتنها... رونیزنم ب یاز خونه م یگاه ـ

پرن باال  یتخته ها و م نیخورن به ا یکه م یکف يجاتخته سنگ ها و به مو يرم باال یم ییوقتا هی. یورش ساحل شن هیبزرگه  يتخته سنگ ها

به ... رنیگ یرسن به ساحل و آروم م یکنم که م یو به موج ها نگاه م نمیش یرم کنار ساحل رو شن ها م یهم م ییوقت ها هی. کنم ینگاه م

...به ...  دیبه غروب خورش... به شنا گرا... کنن یم يآدمها که با آب باز

.بود یاون ور خال. کس اون سمت خط نبود چیانگار ه. ساکت ساکت بود. اومد یماهان نم يصدا

.اومد یم یتو گوش یمنظم ينفس ها يصدا. هام و بستم و گوش دادم چشم

...خوشحال . زدم یقیلبخند عم اریاخت یب

.وقت زنگ نزده بود چیاونقدر آروم که انگار ه. بود دهیخواب ماهان

.لب زمزمه کردم ریز

...گرفت  آروم

که آروم  یماهان يبوسه برا هیلب هام و جمع کردم و . آرودم و گذاشتم رو پام  نییکه رو لبم جا خوش کرده بود دستم و پا يهمون لبخند با

.کنه یکم م دیام هیصدا،  هیتلفن که مسافت ها رو با  ییجادو يصدا از پشت خط ها یبوسه نرم و ب هی. بود فرستادم دهیخواب

.طع کردمو ق یگوش

....اومد یاز پس کارها بر نم ییتنها. گشت خونه یوقت بر م رید. ماهان خسته بود. اتاقم دیسف واریبه د. رو به رو نگاه کردم به

دوست دوستش  هیهم دوستش نداشتم و هنوز به عنوان  یفرم نیاگه ا یحت. بشه تیمگه من مرده باشم که ماهان انقدر اذ. جام بلند شدم از

.شیحال زارش و خستگ نیا دنیشدم به د ینم یپسر خاله، باز هم راض هی داشتم،

ور اون  نیا چیشد که حوله پ ینم. دمیقبلش لباس هام و پوش. لمیجام بلند شدم و ساکم و برداشتم آوردم انداختم رو تخت و رفتم سراغ وسا از

.تختم يکه کامل جمع شد ساکم و بستم و گذاشتم پا لمیوسا. ور برم که

.تونستم راحت بخوابم یم حاال

تهران؟ يبر يخوا یشمال تو م انی یهمه م. دهیع التهیدختر؟ تعط يبر يخوا یآخه کجا م: مامان

خوام برگردم تهران همه  یصبحونه گفته بودم م زیصبح که سر م. نبود برگردم تهران یراض. نگران بود. برگشتم و به مامان نگاه کردم کالفه

.تعجب کردن
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: چرا گفتم دنیپرس یوقت

.رسه تمومشون کنه ینم ییو ماهان تنها ادهیکارها ز. برم شرکت دیبا ـ

 زیاز سر م یاما مامان از وقت. نگفت هر چند رفت تو فکر یچیبابا هم ه. کنه یدونستن ماهان چقدر کار م یخودشونم م. نگفتن یچیو عمو ه خاله

.کالفه ام کرده گهید. برم دیگه نبا یم زیر هیبلند شدم مدام دنبالمه و 

: گم یگردم و م یحوصله بر م یب

.منم مهندس همون شرکتم. انجام بده ییشه که ماهان همه کارها رو تنها یمنم مسئولم نم. برم دیمامان جان با ـ

: گه یکنه و م یصداش و آروم تر م ستین یکس نهیب یم یکنه و وقت یبه در م ینگاه هی مامان

با  نا؟یخونه خاله ات ا ؟یبمون يخوا یتهران کجا م يبر يخوا یم ییآخه دختر عقلت کجاست؟ تو تنها ست؟ین يا گهیهندس دتو م ریغ یعنی ـ

داشته  نانیهر چقدرم ما به تو و ماهان اطم. ستیکس دور و برتون ن چیه یخونه بزارم وقت هیدختر و پسر و تنها تو  هی يماهان تنها چه جور

.يزیچ هیبودن  نایباز اگه خاله ات ا. ده یبابات اجازه نم .شه که یاما نم میباش

: گم یکشم و شمرده شمرده م یم یپوف

.رم خونه خودمون یخوب م م؟یمادر من مگه ما خودمون خونه ندار ـ

: گه یکنه و م یم یاخم هیباز  مامان

 ؟یکن یکار م یچ اطیتو اون خونه بزرگ با اون ح ییا تنهاشب چکس؟یتو اون شهر بدون ه ییبفرستم تنها يدختر بچه رو چه جور هیآخه من  ـ

م؟یریبم یاز نگران دیاما ما با يبر يخوا یم ؟یترس ینم

.رو تخت مینشست ییلبخند زدم و رفتم جلوش و دست ها شو گرفتم و دوتا هی. مامانم سوخت يبرا دلم

: و ناز کردم و گفتم دستش

؟یش یم یمنه؟ اگه من قول بدم تنها نمونم شما راض ییتنها يبرا تیمامانم قربونت برم من، نگران ـ

: به گردنش داد و دلخور گفت يقر هی مامان

.نمیتا بب ـ

: و گفتم دمیجلو و گونه اش و بوس رفتم

 یم یراض يجور نیاشم اخونه ما که تنها نب ادیب سایگم پر یم ایرم خونه اونا  یم ایرفتم تهران . مسافرت نرفتن تهرانن نایا سایپر یمامان جون ـ

 ونهفوق تو نور همخ يسال برا 2که نرفته  ادتونی. میکرد یخونه زندگ هیتنها تو  ییقبال هم دو تا سایباشه که من و پر ادتونیبعدم  ن؟یش

.میبود

:برگشت سمتم و گفت مامان

.سفارش نکنم من. دیمواظب باش یلیخ یباشه ول. نرفته ادمی رینخ ـ

.شدم و قربون صدقه اش رفتم زونیاز گردن مامان آو ذوق بلند شدم و با

خودم ابرو  يماهان خوشحال برا ریاز تصور صورت غافلگ. زدم يلبخند هیخوشحال . رونیبه زور من و از خودش جدا کرد و رفت ب مامانم
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.انداختم باال

 يلحظه پلک رو هم نذاشتم و تا خود تهران با چشم ها هی نجایتو راه از زور ذوق و ه. شدم نینشده سوار ماش 8سرعت نور کارهام و کردم و  با

.باز باز رفتم

****

 هیرفتم  عیسر. خورن یناهارشون و تو شرکت م ایدونستم ماهان و ک یم. و گذاشتم خونه لمیتهران اول رفتم خونه خودمون و وسا دمیرس یوقت

.رم تهران یگفته بودم نگن که دارم م نایه خاله اب. رونیدوش گرفتم و سرحال که شدم آماده شدم و از خونه زدم ب

انگار کل . خلوته التیتعط نیتو ا ابونایچقدر خ يوا. شدم یسوار تاکس. زد، پس امکان نداشت بدونه که من اومدم یمعموال شب ها زنگ م ماهانم

.شهر رفتن مسافرت

.بوق جواب داد نیبا اول. زنگ زدم بهش هیو در آوردم و  لمیموبا. افتادم سایپر ادی

ه؟یالو چ: سایپر

 يبرا. شهیهم يدیدراز کش تیدختر تو چرا رو گوش ؟يسال نو شد تو هنوز گوسفند موند ؟يتو هنوز آدم نشد ه؟یالو چ یچ یعنی تیترب یب: من

 نم يننه  نیا. هیوتون مبارك الزاماالنم که سال ن. دییبله؟ بفرما یبگ دیبا يدار یو بر م یگوش یبعدم وقت. کالسم که شده بذار دو تا بوق بخوره

...کش شیپ یجون تو ور دلته نتونست آدمت کنه؟ خانم یاز راه دور تونست من و خانم کنه، مام

.دادم یوسط حرفم، وگرنه من کماکان به نطقم ادامه م دیپر سایپر

. کمتیارواح ش يکجا تو خانم شد ؟يلبل زبون شدمامانت ب شیپ یرو؟ دو روز رفت نایا ياری یاز کجا م. ادهیز یلیجان من روت خ: سایپر

 ؟یآنا خوب الیخ یب. ییبعدشم گوسفند تو. اومد یدادم به زور جفتک انداختن بهت، وگرنه ننه ات از پس تو بر نم ادتیمن  يکه بلد میاونقد

. با هم میبر رونیب هیحداقل  ایموندن؟ پاشو بو تو خونه  یهمدم یو ب ییو خودمم تلف شدم از تنها دیو تنگ دیدلم پوس یرفت يکجا پا شد يریبم

 الیخ یتهران و ب ادی ینم فتیح. خوب يهوا هیو  ستیمسافر و تور یکوه و کل هیجنگل و  هیداره و  ایدر هیتو؟  یکن یداره که ول نم یاونجا چ

اونجا؟ یونبم یبش

.چپ چپ نگام نکنه خودم و گرفتم که بلند نخندم که راننده يبه زور جلو. ام گرفته بود خنده

: همون خنده تو صدام گفتم با

.من شیپ ایپاشو حاضر شو ب. دردمندم يدل ها يمن درمون همه . الیخ یباشه بابا ب ـ

: گفت سایپر

شمال؟ ادیجاده ب یشلوغ نیحوصله داره تو ا یبرو بابا ک ـ

: خنده گفتم با

.من تهرانم ه؟یشمال چ وونهید ـ

.شد یرش نمباو. کپ کرده بود سایپر
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: زده گفت بهت

؟یتهران سایجون من؟ جان پر ـ

.به جون تو تهرانم: من

: با ذوق گفت سایپر

.خونه ما ایاالن؟ پاشو ب ییکجا ـ

: لبخند گفتم با

 یتو م نکهیه شرط امامانم ب. خونه ما ایچند روز ب هیو جمع کن  لتیتو وسا. خونه اتون ادی یکار؟ همه اش مهمون م یچ امینه بابا خونه شما ب ـ

.رم شرکت یاالنم دارم م. داشت یخونه، وگرنه نگهم م امیداد ب تیرضا شمیپ يای

: گفت عیسر سایپر

کار؟ یچ ير یشرکت م ـ

: و گفتم میشونیکوبوندم تو پ یکی شیخنگ از

رن شرکت و  یخاطر پروژه موندن تهران و مبه  ایو فقط ماهان و ک یمن که بهت گفتم شرکت کارمنداش رفتن مرخص. تو یاَه بابا چقده خنگ ـ

. مرد دور از جونش یداشت م یاز خستگ چارهیب. زنگ زد بهم شبیماهان د. انی یخوب دست تنها از پس اون همه کار بر نم. رسن یبه کارها م

به  نجایا امی یکارا، خوب م نیبه غروب و ا و زل بزنم ایو برم در دیکار و هر روز هر روز برم بازار خر یکه من بمونم اونجا ب هیچه کار دمیمنم د

.جور خسته نشن نیا چارهیدوتا ب نیکنم که هم زودتر تموم بشه هم ا یکمک م نایماهان ا

: آروم گفت کمی سایپر

تنهان؟ ایماهان و ک. دلم براشون سوخت یآخ ـ

.ها چارهیآره ب: من

.اونجا کارهاتون سبک تر بشه امی یم ،يدیع نیا کارمیخونه بکمک؟؟؟ من که تو  امیمنم ب يخوا یآنا م: گفت عیسر سایپر

.ذوق کردم یتو دلم کل ولیا

: ذوق و قدرشناس گفتم با

 يور هی میبر التیکه تعط میاریوقت اضافه هم ب دیو شا میکن یکارها رو زود تموم م ينفر 4. شه یم یعال یلیکه خ يایاگه ب ؟يای یم يجد ـ

.میبگرد

.آدرس بده. شرکت امی یشم م یپس من حاضر م. هستم نویا ولیا: سایپر

.هم کارش و خوب بلد بود سایپر. شد یانجام م عتریکارها سر یلیخ سایبا پر. شد یم یعال یلیخ. آدرس شرکت و دادم بهش عیسر

.رو لبم لبخند نشست اریاخت یب

هر چند به هن . از پله ها رفتم باال. الیخ یماهان ب ینسورم که بآسا. شدم ادهیرو دادم و پ هیکرا. در شرکت نگه داشت يجلو یبعد تاکس کمی

.تا در باز بشه دیطول کش کمی. نفس گرفتم و زنگ زدم کمیدر شرکت  يجلو. دیارز یهن افتادم اما م
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.دمیرو د ایدر که کامل باز شد ک. اضطراب داشتم ییجورا هی

.زد یکه تو شرکت بود حرف م یکیپشتش بهم بود و داشت با  .بود اما هنوز روش و برنگردونده بود ستادهیمن ا يجلو

: داد زد بلند

.زهیهمون جا رو م ـ

: باز سرمست گفتم شیبا ن. من باز شد شیاش ن افهیاز ق. در چشم هاش گرد و دهنش باز موند يمن جلو دنیگفت و برگشت سمتم و با د نویا

؟یسالم خوب ـ

 الیخ یکنه ب ینم يهنوزم هنگه و کار دمید یچشم از خودش نشون بده، اما وقت يدهن و گشاد ياز باز ریغ یعکس العمل ایموندم که ک منتظر

.با اجازه آروم از کنارش رد شدم و رفتم تو شرکت هیشدم و با 

.بلند ماهان از تو اتاقش بلند شد يصدا

ا؟یبود ک یک: ماهان

به خدا  يوا. بچه انقده خنگ بود که هنوز تو شوك مونده بود نیتو جواب ماهان، اما اگه  یم یچ نمیزل زدم بهش بب. ایلبخند برگشتم سمت ک با

.گهینمره آورده و قبول شده د یحتما به زور پول و پارت. گرفته يدکتر يصفرش چه جور ریز يویک يآ نیبا ا ایک نیدونم ا یمن نم

و با  دیکش قینفس عم هی. اخم کرد یبگه عصب يزیتونه چ ینم دید یوقت. داد یمثل منگال دست هاش و تکون م ایک. هیک دیدوباره پرس ماهان

: گفت میدیشن یکه فقط من و خودش م ییصدا

...آنا  ـ

.شد یم کتریبار با هر کلمه صداش نزد نیماهان بلند شد که ا يبگه دوباره صدا یچ هیاومد  ایک تا

...ت يدر؟ کجا موند يجلو ندیسرت و بر نمیبب ؟يد ی؟ چرا جواب نم يالل شد ایک: ماهان

 ایماهانم بدتر از ک. و بعدش چشمش به من افتاد دیرو د ایاول ک دیدر اتاقش که رس يبه جلو. اومد یزد و همون جور راه م یحرف م ماهان

: با بهت آروم گفت. دهنش باز مونده بود از تعجب

...آنا  ـ

: زدم و با ذوق گفتم یلبخند دندون هی براش

...سالم  ـ

از . شمال میساله ام بود و رفته بود 8شده بود که  یاش درست شکل وقت افهیق. اش بامزه شده بود که دوست داشتم بلند بلند بخندم افهیق انقدر

 یماهان به همون اندازه از قورباغه چندشش م دم،یترس یاومد و م یهر چقدر من از موش و سوسک بدم م. قورباغه گرفته بودم هیبرکه  هی يتو

.شد

ماهان که سرش به کار خودش گرم بود، اول . شینینوك ب کیهوا بردم صاف جلو صورت ماهان نزد یقورباغه گرفتم و ب هیاز تو برکه  منم

چشمش به قورباغه افتاد  نکهیبه محض ا. دم یدارم نشونش م جانیشور و ه نیو من با ا یچ نهیتا بب شینیچشم هاش چپ شد سمت نوك ب

 3قورباغه بپره تو دهنش دهنشم  دیترس یاگه نم. چشم هاش گرد و گشاد شد و نفسش حبس. از ترس که زبونش بند اومدکپ کرد  نیهمچ
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.کرد یمتر باز م

: موقع هم با بهت گفت اون

...آنا  ـ

... نجایتو ا... آنا تو : ماهان

.بود و حرف ماهان و ادامه داد زبونش باز شده ایاما ک. و زبونش بند اومده بود ایتازه شده بود مثل ک ماهان

نا؟یمامانت ا شیپ ؟یاالن شمال باش دیمگه تو نبا ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا: ایک

: باال انداختم و گفتم يو بازتر کردم و شونه ا شمین

خسارت  دیبرسونن بعد با لیپروژه رو تا تحو نیمثل شما عمرا بتونن ا يگفتم دو تا مهندس با سرعت مورچه ا. اومدم تهران. ستمیخوب ن ـ

فس فس  نیشما دوتا با ا نیتا شرکت و ورشکست نکرد ياضافه کار امیهم که شده ب شتریمنم گفتم برا حقوق ب. شه یو از حقوق من کم م نیبد

.ونکار کردنت

: بهت زده گفت ماهان

؟یبه ما کمک کن ياومد یعنی ـ

.آره یعنیتکون دادم که  کله

الت؟یتعط یب التیتعط یعنی: ماهان

: باال انداختم و گفتم ییابرو

.بهم يبد یمرخص یو کل یجبران کن دیبعدا با ـ

: تو چشم هاش آروم گفت گهید بهیعج زیچ هینگاه قدرشناس، خوشحال، همراه  هیبا . خوشحال سرش و تکون داد ماهان

...يفوق العـــــــاده ا... يآنا تو معرکه ا ـ

.خوشحال شده یلیبود که خ دایپ. داد یذوق تو هوا تکون م و مشت کرده بود و با دستهاش

 نگیاومد اما االن انگار دوپ یخسته به نظر م یلیخ رونیاولش که از تو اتاق اومد ب. کردم ینگاه م شیهمه خوشحال نیبا لذت داشتم به ا منم

.تو صورتش بود يانرژ یکرده باشه کل

حرکتش مات شده بودم و با چشم  نیاز ا. اومد سمتم و دست ها شو از هم باز کرد که بغلم کنه يفوران کرد و با ذوق تند جانشیماهان ه هوی

.کردم یگرد نگاش م يها

.اومد رونیاز دهنم ب اریاخت یهـــــه کوتاه خالصه شد که ب هیعکس العملم تو  همه

کردم اونم از  یکرد، هر وقت من احساس ترس م یشتم بغلم مدا اجیمعموال هر وقت بهش احت. بخواد بغلم کنه يجور نیحاال نشده بود که ا تا

...ماهان  ادیز یو خوشحال جانیمدل بغل به خاطر ه نیتا آرومم کنه اما ا يسر ناچار

اگه بغلم کنه  يوا. قدم هم برم عقب هیتونستم  یاونقدر شوکه بودم که نم. کردم یباز ماهان نگاه م يگرد و متعجب به دست ها يچشم ها با

و خم شد که بغلم کنه که تو همون  دیماهان بهم رس. شه یم 3 یلیهر چند از خدامه اما خ. شم یاز خجالت آب م. ره یآبروم م ایک ياونم جلو
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.میزنگ به خودمون اومد يکه با صدا میخشک و مسخ شده بود مونییانگار هر سه تا. شرکت زده شد زنگلحظه 

که  ییچشم ها. منم مبهوت فقط زل زدم تو چشم هاش. نییو دست هاش و انداخت پا ستادیان صاف ارفت سمت در تا درو باز کنه و ماه ایک

.تشکر و سپاس به خاطر حضورم بود شترشونیحرف داره که ب ایدن هیکردم  یحس م

.زنگ زد نداشتم یک نکهیبه در و ا یاصال توجه. زدم حیلبخند مل هی

.دردم اومد کممیکه  دیکش نیهمچ جانیباال اومد و لپم و با حرص و ه ماهان جمع شد تو دستش و جانیشور و ه همه

: تو همون حالت سرخوش گفت ماهان

.و خانم یقربونت برم آنا که انقده ماه ـ

: سرش و خم کرد و آروم گفت کمی بعد

...چه  یاگه بدون يتشکر کنم که اومد يدونم چه جور ینم ـ

...اهم اهم  -

تشکر  ریازم تقد یذارن ماهان درست و حساب یدو نفر که نم نیتو روح ا يا. و همزمان دو نفر قطع شد یفه مصلحتسر يماهان با صدا حرف

.کنه

.کنه یباال رفته داره چپ چپ بهم نگاه م يابرو هیبا  سایپر دمیو د برگشتم

.ن حال شونه باال انداختمدندونام و نشون داد و تو همو فیلبخند زدم که رد هی. مچم و گرفته ان يموقع دزد انگار

.با قدمتون شرکتمون و نیکجا؟ روشن کرد نجایچه عجب، شما کجا ا ؟يچه طور سایسالم پر: ماهان

: اشاره کردم و گفتم سایسر به پر با

.دیاز خودتون کار نکش ادیمضاعف براتون آوردم که ز یکمک روین ـ

.گرفته بودن که نگو يانرژ نیخوشحال شده بودن، همچ نیهمچ. فتمدوتا پسر اون روز بال در آوردن دروغ نگ نیبگم ا یعنی

...و  وهیو آب م ینیریو قهوه و ش ییچا. میشد یم هیوسط هم تغذ نیا. میکار کرد... شب رو پروژه و نقشه ها و  8کله تا  هیو  میرفت ییتا چهار

. رفت یلحظه لبخند از رو لبشون کنار نم هیانقدر خوشحال بودن که  که ایماهان و ک. میداشت شرفتیپ یلیخ. شب 8تا ساعت  میکله کار کرد هی

.خندوند یکرد و ماها رو م یم یماهانم انقدر شارژ شده بود که مدام شوخ

: ماهان گفت 8 ساعت

.گهید هیامشب کاف يبچه ها دست همه اتون درد نکنه برا ـ

.دیکش یدست هاش و تو هم قفل کرده بود و برده بود باال سرشو خودش و م. نگاه به ماهان کردم هی. آوردم رونیب وتریو از تو کامپ سرم

.نشسته بود سایهم کنار پر ایک. گردنش گرفته بود ز،یبس که خم شده بود رو م دیمال یهم داشت گردنش و م سایپر

.دست خانم ها درد نکنه. شد یم روز انجام 4کارها تو  نیا میبود ییاگه من و ماهان تنها. امروز چقدر خوب بود...  شیآخ: ایک

 ایزد براش که ک حیلبخند مل هیهم  سایپر. کرد یو اصال منو حساب نم سایشده بود به پر رهیجمع بست، چون خ ییرو تنها سایفکر کنم پر البته

.هم جواب لبخندش و داد
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. برداشتم و دو قلوپ ازش خوردم زیبتم و از رو مشر وانیل. نجایا میمن و ماهان سر خر بود يانگار. کردم یو تاکشون پوف کیت نیا از

.و سرم و بلند کردم زیگذاشتمش رو م

.کنم وشیس هیاگه اوک نینقشه ها رو بب نیا ایلطفا ب نجا؟یا يای یماهان م: من

 توریجلو و به مونسرش و آورد . میدستشم گذاشت پشت صندل هیو  زیدستش و گذاشت رو م هیخم شد و . تکون داد و اومد کنارم يسر ماهان

: شد وگفت رهیخ

.خوب بگو ـ

خورد به  یجور که خم شده بود و بازوش م نیا. کنارم ینشست رو صندل یکاش ماهان م. دادن، اما اصال تمرکز نداشتم حیکردم به توض شروع

 یکردم، رشته کالم از دستم در م یبدنش و حس م يو گرما دمیشن ینفس هاش و که کنار گوشم م. کرد یدست پاچه ام م ییجورا هی... کتفم 

.گم یدارم م یچ دمیفهم ینمرفت و اصال 

.کلمه ها و جاها رو اشتباه گفتم کالفه شدم یکه ه انقدر

: اخم گفتم هیصورتم و چرخوندم سمت ماهان و زل زدم بهش و با  یعصب

.یزن یم؟ تمرکزم و بهم مبد حیبغل که من بتونم توض نیا ینیبش یو درست و حساب یشه لطف کن یماهان م ـ

االن داره تو دلش مسخره  تیترب یب. طنتیش دمیشا ،یخوش هی. بود يزیچ هیتو چشم هاش . با حرفم برگشت و با تعجب به من نگاه کرد ماهان

.کنه که انقده خشنوده یام م

انگار سرش رو کتفم  ییجورا هیاز هم کم بود  یلیصورتامون خ يفاصله . محو رو لبش بود یلیلبخند خ هی. حرف زل زد تو چشم هام یب ماهان

.بود یکیبوده باشه به همون نزد

.اومد چشم ازش بردارم یدلمم نم. کردم ینفس حبس شده، تو عمق چشم هاش نگاه م. بود که نفسم و بند آورد يجور هی نگاهش

چونه ام و در آخر ... لب هام ... گونه ام ... چشم هام ...  مینشویپ. تو صورتم دینوازش از چشم هام جدا شد و چرخ هینرم مثل  یلیماهان خ نگاه

.و نشست روش دیگرفت کش یصندل هیحرف تو همون حالت دست دراز کرد و  یتکون داد و ب زیسر ر هی. نینگاهش جدا شد و رفت رو زم

 حیتمرکز کنم و دوباره شروع کردم به توض کردم یسع. چشم هام و بستم و نفس حبس شده امو ول کردم. توریو برگردوندم سمت مون صورتم

.هیاز اون ور همه حواسم جمع ماهان بود که از صورتش و عکس العمل هاش بفهمم نظرش چ. دادن

: قسمت از نقشه رو نشون داد و گفت هیدست شو جلو آورد و  ماهان

چه طور؟ نجایا ـ

.شربت من وانیدور ل دیچیو پ زیجدا شد و رفت سمت م توریز مونبدم که چشمم رفت سمت دست ماهان که ا حیاون قسمت و توض اومدم

. کار داره یبا شربت من چ نمیخواستم بب یم. کردم یشربتم تو دستش بود نگاه م وانیبه ماهان که ل يدادم و با کنجکاو یم حیحواس توض یب

و رفت  دیچرخ وانیمنم با اون دهن باز مونده ام همراه ل جدا شد و باال اومد و رفت سمت صورتش و نگاه زیاز رو م وانیدست ماهان همراه ل

.اهانسمت م

تو . رهیکرد که همه نکته ها رو بگ یانگار داشت تمرکز م. اخم کرده بود کمی. کرد یبود و با دقت به نقشه نگاه م توریاما چشمش به مون ماهان
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.من گرد و گشاد يرفت سمت لب هاش و چشم ها وانیهمون حالت ل

.دیو به لبش برد و تا آخر شربتم و سر کش وانیمبهوت من ماهان ل يشم هاچ يجلو

.دید یجلوش و نم ينقشه  ریغ يزیچ چیانگار ه. ماهان نگاه کردم يدوباره به چشم ها. تونستم آب دهنم و قورت بدم یزور تعجب نم از

.نگم یچیخنده و ه ریه نزنم زخنده امو گرفتم ک يبه زور جلو. لب هام و جمع کردم تو دهنم. ام گرفت خنده

.دیفهم یاگه ماهان م يوا

.زیاومد و نشست رو م نییآروم پا یلیکه خ یوانیرفت دوباره به ل نگاهم

تا خنده  دمیکش قینفس عم هی. دیکه ماهان ازش سر کش ییدرست همون جا. مونده بود وانیرژ زده ام رو لبه ل يلب ها يو باش جا وانیل يوا

.امو قورت بدم

.میدیما هم و بوس ییجورا هی االن

خدا سوژه بود  يوا... رژ داشت روش  يکه جا یوانیاز ل يمن شربت خورده، اونم چه جور وانیکه از ل دیفهم یاگه م... ماهان حواسش بود  اگه

.داشت دنیجمع شده ماهان د افهیق دنید. سال تموم هی يبرا

اگه بهش بگم تا دو ساعت . شه یکه کارها خوب انجام م دواریآروم شده بود و ام کمیو تازه  خسته بود. گناه داشت. خواستم بهش بگم ینم اما

.خدا هم خوب گذاشت تو کاسه اش. خوره ینم یدهن. خوب بچه ام حساسه. تیترب یخواد عوق بزنه ب یم

: ابروش رفت باال و گفت هی. کرد ریو غافلگ و نگاهم دیکه صورتش چرخ دمیخند یم يکردم و نخود یبه ماهان نگاه م یرکیز ریداشتم ز هنوز

؟يخند یم يدار یحواست کجاست؟ به چ ـ

: صاف نشستم و گفتم عیسر

... یچیه ـ

.مشکوك ماهانم توجه نکردم يدادن و به نگاه ها حیبه نقشه نگاه کردم و شروع کردم به توض دوباره

.دیخند یهم بلند بلند م سایگرفتن و پر یدشون استراحت داده بودن و دل و قلوه مبه خو ایو ک سایپر. میکرد یکار م میمن و ماهان داشت حاال

گه؟ یم یچ ایک نمیوسط انقده دوست داشتم برم بب اون

که  سایبود، به ماهان و پر ریهمه سر به ز يجلو دمیشا. بود ریبچه سر به ز نیمن ا يفقط جلو يساکت و آروم بود اما انگار یلیمن خ يجلو آخه

.اومد یشد و نطقش م یزبونش وا م دیرس یم

.خونه هامون میکه بر میساعت کارهامون تموم شد و بلند شد مین بعد

.رونیب میگم چه طوره شام بر یم: ایک

شت بند بند وجودم دا. نشسته بودم یکله تو شرکت رو صندل هیبودم و بعدشم که  نیاز صبح تو ماش. شدم یهالك م یداشتم از خستگ... نه  يوا

.شد یاز هم باز م

: زد و گفت ایبه شونه ک یدست هیداغون بود که ماهان  یلیام خ افهیفکر کنم ق. وار به ماهان نگاه کردم ناله

.بذار برن خونه استراحت کنن. خسته شدن یلیروز اول کار خانم ها بوده و حتما خ. گهیروز د هی يجان باشه برا ایک ـ
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.لبخند قشنگ زد که دلم غنج رفت هیدم که تو جوابم لبخند سپاسگذار نگاش کر هی با

.بودم به ماهان دهیمن چسب. میسوار آسانسور شد ییتا چهار

: آروم گفت ماهان

.يچقدر ازت ممنونم که اومد یدون یآنا نم ـ

: و باز کردم و گفتم شمین. و به چشم هاش نگاه کردم برگشتم

.نداشت به تو یربط امیممنون نباش خودم خواستم ب ـ

: گفت طونیابروش و انداخت باال و ش هی ماهان

 نیشهر ارواحه و تو ا هیتهران که االن شب يایو ب یش الیخ یو ب دنید لمیخواب و ف یو کل نایو مامانت ا ایو در التیتعط یخودت خواست یعنی ـ

وتر؟یپشت کامپ ینیگذرونن بش یروزها که همه دارن خوش م

.شکلک در آوردم دادم و نیو براش چ دماغم

: و گفت مینیدونه با انگشتش زد رو ب هیکرد و  يخنده ا هی ماهان

.شه یصورتت چپر چالق م یجور خانم نینکن ا ـ

.و منم از خنده اش، خنده ام گرفت دیخند دوباره

تو خونه از . بود ختهیو ر لشیساساك برا خودش آورده بود که توش و هی سایپر. خونه میرفت سایپر نیو با ماش میکرد یپسرا خداحافظ از

.میبخواب میریبگ میو رفت میحرف زد کممیو  میبرامون شام آوردن و خورد میو زنگ زد میدوش گرفت میبه نوبت رفت یخستگ

.ییتو دستشو یتو اتاقم بود و من مسواك به دهن و با دهن کف لیموبا. زنگ زد لمیشدم بخوابم که موبا یبود و داشتم آماده م 11 ساعت

: از تو اتاق اومد سایپر غیج يصدا

.ماهانه رشیبگ ایب. لتیموبا ییآنا کجا... آنا  ـ

 هی. و برداشتم لیبود موبا یدستم که خال یکیرو تخت و با اون  دمیپر. تو اتاق دمییتف کردم و همون جور کف به دهن دو هیگفت ماهانه  تا

.دستم هنوز مسواك بود

...بله شالم: من

.رونیب زهیزدم که کفا نر یحرف م یمدل هیبود  یکفدهنم  چون

شده ؟ يزیچ... آنا ؟ یخوب... شالم نه سالم : ماهان

مثال؟ ینه چ: من

.یزن یحرف م يدار يجور هیآخه : ماهان

.ارهیکردم که برام دستمال ب سایاشاره به پر هیدست  با

.و بردارم یزدم تند اومدم گوش ینه بابا داشتم مسواك م: من

: بسته دستمال برداشت آورد و انداخت تو بغلم و گفت هیو  رونیرفت ب. خاك تو سرت یعنیحرکت کرد که  هیبا دست و پنج انگشت باز  سایپر
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.يچندش حالم و بهم زد ـ

: گفتم و به ماهان گفتم سایگمشو به پر هی

؟يزنگ زد یتو کارم داشت ـ

.کردم دستمال جدا کردم و دهنم و پاك هیهمون حال  تو

ن؟یترس ینم ییتنها ن؟یندار یشما حالتون خوبه؟ خونه مشکل. نداشتم ينه کار: ماهان

: لبخند زدم و گفتم هی

 مونیخودشون پش ننیخطر و بب ریآژ نیا انیب هیکاف نایجک و جونور و دزد و روح و ا. جرات داره بترسه یخرس ک يسایپر نینه بابا با وجود ا ـ

.بندن یشن فلنگ و م یم

.بالشت محکم خورد تو سرم هی هوی. منم لبخند زدم. دیبا حرفم بلند بلند خند ماهان

...آخ : من

.تو صورتم ختیمحکم خورد که کله ام کج شد و موهام ر نیهمچ

: نگاه کردم و گفتم سایو با اخم به پر برگشتم

.زنم یشعور دارم حرف م یب ـ

.بهش چشم غره رفتم و روم و برگردوندم. ابرو برام باال انداخت و زبون در آورد هی

شد؟ یچ: ماهان

: مند گفتم گله

.برام بالشت پرت کرد یوحش يسایپر نیا ـ

...پسره  نیا ادی یچه خوشش م. دیماهان غش غش خند دوباره

: آروم گرفت و گفت کمی

 عیباشه؟ سر. بهم زنگ بزن یهر چ ای نیدیترس ای نیداشتکمک الزم  ایافتاد  یآنا اگه اتفاق. خدا رو شکر. گذره یخوش م یلیانگار بهتون خ ـ

.رسونم یخودمو م

: لبخند زدم و گفتم هی

.کنه ینم دمیهم تهد يا گهیخطر د چیمنو بخوره ه سایپر نکهیاز ا ریغ. نگران نباش درا رو قفل کردم. ماهان یمرس ـ

.و تند تند ابرو باال انداختم سایپر يراو باز کردم ب شمیدادم و ن یبالشت اومد سمتم که جا خال هی دوباره

.محکم خورد تو صورتم یخرس عروسک هیکردم که  یحال م داشتم

: گفتم غیبا ج. دردم گرفت يآ

.نخاله  يسایکشمت پر یم ـ

: به ماهان گفتم یو گفتم و تو گوش نیا
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.ضرباتش نیشد با ا رو بزنم دلم خنک شه؟ مخچه ام جا به جا سایپر نیمن برم ا يندار يماهان کار ـ

: و وسط خنده گفت دیخند یفقط م ماهان

...خداحافظ ... برو  زم،یبرو عز ـ

سست شدم و نشستم رو  زمیعز نیکه لهش کنم، با ا سایشده بودم برم دنبال پر زیخ میکه ن یو به دلم نشست که من زمیقشنگ گفت عز انقدر

.شدم واریباز مات د شیتخت و رفتم تو هپروت و با ن

...آنا  یخوب بخواب: ماهان

: جور مه و مات گفتم همون

...طور  نیتو هم هم ـ

...خداحافظ : ماهان

.... ریشب بخ: من

.انگشت فرو شد تو بازوم هیمن هنوز تو هپروت بودم که  یقطع شد ول تماس

: گفت یزد بهم و آروم م یم خونکیس سایپر

آنا ؟ ؟يمرد ـ

رو بغل کردم و فشارش دادم و  هیبازم خرس عروسک شیشدم و با همون ن سایپر الیخ یب. خوام پشه بپرونم ینگار ما. و تو هوا تکون دادم دستم

.رو تخت دمیدراز کش

: گفت یم یهم فضول ه سایپر

؟يشد يجور نیگفت که ا یآنا ماهان چ ـ

: بهش گفتم فقط

.موقوف یفضول ـ

تخت براش  نییکه پا یتونه حرف بکشه، برق و خاموش کرد و رو تشک یاز من نم دیکه د کمیهم بعد  سایپر. دمیو کردم بهش و خواب پشتم

.دیپهن کرده بودم خواب

 لیخودمون و تحو یلیخ گهید م،یسره کار کرده بود هی یاستراحت چیروز تموم بکوب و بدون ه 4که ما چهار تا  ییشنبه بود و از اونجا پنج

.میش یکار م الیخ یو فردا هم که جمعه است ب لهیکار تعط و ماهان گفت که امروز از ظهر میگرفت

.میو جمع کرد لمونیوسا

: گفتم سایبه پر رو

خودتون؟ يخونه  ير یپس تو م ـ

.گردم یشب بر م. شه یناراحت م یلیدعوتمون کردن، نرم خ. نایخونه عموم ا میبر دیآره مامان زنگ زده گفته امشب حتما با: سایپر

: و گفتمتکون دادم  يسر
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.تو هم راهت و دور نکن گهیرم خونه د یمن خودم م گهیباشه پس تو برو د ـ

کجا بره؟ سایپر: ماهان

.دیو آخر حرف هامون و شن دیپالتوش به ما رس دنیو جمع کرده بودن و ماهان در حال پوش لشونیتازه وسا ایو ک ماهان

.رم خونه یجا بره من خودم م نیگم از هم یم ،یخواد بره مهمون یامشب م سایپر یچیه: من

.ادی ینم رتیگ نیماش ابونیخ یخلوت نیتو ا. رسونم ینه بابا تو رو م: سایپر

: ابرو باال انداختم و گفتم هی

تونه خلوت بشه دختر؟ یمگه چقدر م تشیجمع نیتهران با ا نیا گهید یخلوت یگ یم نیبابا همچ ـ

: ازش و همون جور گفت رهیو بگ فشیکه ک ایود سمت کدستش و دراز کرده ب. وسط حرفم دیپر ماهان

.تونه بره به کارهاش برسه یهم م سایپر. رسونم یمن آنا رو م ـ

.تعارف کردم با تعجب بهم نگاه کرد يمن که ژست گرفته بودم برا دنیتعارف کنم که همون لحظه ماهان برگشت و با د کمیوا کردم که  دهن

...نه من خود : من

: عجب گفتمت ماهان

.رفتن و اومدنا يبرا یخودم زونیآو شهیحاال خوبه هم. یش یمن نم نیکنه سال به سال سوار ماش یندونه فکر م یکی ؟یتعارف کن يخوا یآنا م ـ

: و کوبوندم به بازوش و گفتم فمیکردم و با حرص ک اخم

.دم بهت یاز خداتم باشه، افتخار م تیترب یب ـ

: هانم با خنده گفتو ما دنیخند سایو پر ایک

.رسوندنت و دادم شنهادیدلم تنگ شده که راننده ات بشم؟ خوبه خودم پ ینیب ینم. گهیاز خدامه د ـ

.کنن یدارن با هم پچ پچ م ایو ک سایپر دمیبرگشتم د. زدم حیلبخند مل هی. دلش تنگ شده بود زمیعز یآخ

 :کردم و خودمو کج کردم سمت ماهان و گفتم زیهام و ر چشم

.جنبه ها یدوتا سر و گوششون داره م نیا ـ

: و گفت ایو ک سایبه پر دینگاهم و گرفت و رس ریمس ماهانم

تا خانم  2 ياومده چه بلبل زبون شده؟ تازه داره ذاتشو برا سایچند روزه که پر نیا ایک ینیب ینم. بذار دلشون خوش باشه يکارشون دار یچ ـ

.ده ینشون م

.آوردم یسخن ور شده بود که من داشتم از تعجب شاخ در م نیهمچ اید روزه کچن نیا. گفت یم راست

افتاد و  یم سایکه از دست پر يو قهوه گرفته تا خودکار وهیلب تر کنه از آب و آب م سایبود پر یکاف. کرد یم یخوش خدمت سایپر يبرا مدام

.رو گرفته بود ایبد چشم ک اسیپر ينه انگار. داد بهش یداشت م یبر م نیشد از رو زم یخم م ایک

.ماهان زونیخودش شد و منم که آو نیرفت سوار ماش یو هر ک نگیتو پارک میو رفت رونیاز شرکت ب میرفت ییتا چهار

.میو راه افتاد نیتو ماش مینشست
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: برگشتم سمت ماهان و گفتم. افتادم يزیچ هی ادی میکه رفت کمی

کنه؟ یم یچرا تنها زندگ ایماهان ک یراست ـ

: بود گفت ابونیهمون جور که چشمش به خ ماهان

کنه؟ یم یتنها زندگ ـ

: بهش کردم و گفتم هینگاه عاقل اندر سف هی

با تو  شهیو داشت که هم یبعدم اگه کس. نبود اونجا یچکیخودم اومدم خونه اشون ه. گهیبابا تنهاست د. کنه یم ینه پس با عمه بزرگه من زندگ ـ

.و اون ور ور نیا دیچرخ ینم

: به من کرد و گفت ینگاه هیبا لبخند  ماهان

چرخه؟ یکه همه اش با من م یشاک نیاز ا ه؟یچ ـ

: براش نازك کردم و گفتم یچشم پشت

.جواب منو بده... لوس  ـ

: لبخند زد و بعد گفت هیبازم  ماهان

ساله که ازدواج کرده و رفته  4 یکت. کنن یصداش م یکه کت ونیاو خواهرش کت ایک. در کل دوتا بچه ان. کنه یم یبا مادرش زندگ ایخوب ک ـ

 درماه  6هم هر  ایمامان ک. کنن یم یهنوزم همون جا زندگ. بودن نایمامان ا هیخانم همسا یکت نیا. هم آلمان بودن نایکه مامان ا یدون یم. آلمان

ها مادر و  يزود نیحاال قراره به هم. شده ییتازه دا ایده چون کدخترش مون شیپ شتریب کمیمنتها االن . چرخه یدختر و پسرش م نیب ونیم

ارضا شد؟ تونیخوب خانم حس فضول. رانیا انیخواهرش ب

.يزیچ هیآهان ... گهیخواستم بدونم و گفت د یم یهر چ. ارضا شده بود واقعا

: برگشتم سمت ماهان و گفتم عیسر

پدر نداره؟ ایخوب ک ـ

؟ گهید. عمرش و داد به شما شیل پسا 3پدرش  ینه خانم: ماهان

: تکون دادم و گفتم يو باز کردم و سر شمین

.تموم شد ن،یهم گهید ـ

.لنگه خودش یکیشدم  یم. اومد یخوشش م طونمیحالت فضول و ش نیاز ا یلیخ يانگار. برگشت سمتم و با لبخند و لذت نگام کرد ماهان

: و پارك کرد و برگشت سمت من و گفت نیماش ماهان

؟يد یناهار به من م هیو برطرف کردم  تونیخوب حاال که من کنجکاو ـ

.یخر خودت یعنینگاه بهش کردم که  هیو کج کردم و  سرم

... ینگو هدف داشت يکه چه خوب همه سواالتمو جواب داد دمید... ماهان : من

.کرد دییدندوناش و نشونم داد و با کله حرفم و تا فیرد ماهان



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 322

: فتمظلوم گ بعد

.یکن یکه تو درست م ییها یاون غذا رنگ ای یماکاران هی يخورم، دلم لک زده برا یوم رونیب يهفته است دارم غذا هی ـ

خر کردن من  يبرا وهیش نیکنه از ا فیاز خودم و کارهام تعر یکی ادی یدونست خوشم م یم. پسره هم رگ خواب من دستش اومده بودا نیا

.کرد یاستفاده م

...آنا : ماهان

.مدل صدا کردنش نیهاست اما دلم غنج رفت با ا یآناش از اون آنا خرک نیدونستم ا یم

: محبت نگاش کردم و گفتم با

.ات یدنید دیع يذارم پا یو م نیا. دیمنزل خوش اومد دییبفرما ـ

. تو خونه میرفت ییدوتا. شد ادهیپ عیکرد و سر یذوق هی ماهانم

ماهان پالتوش و در آورده و ولو شده رو مبل سه  دمید رونیاومدم ب. دمیبلوز شلوار راحت پوش هی. لباسم و عوض کردمراست رفتم تو اتاقم و  هی

کوسنم دور خودش جمع کرده و با کنترل ور  یاز دست هاش لم داده و کل یکیو رو  زیاز پاهاشم گذاشته رو م یکیو نوك  ونیزیتلو ينفره جلو

.کنه یم نییره و کاناال رو باال پا یم

: کنارش و گفتم رفتم

؟يخور یم یماهان ناهار چ ـ

: لبخند گفت هینگاه خسته بهم کرد و با  هی ماهان

.شه یزودتر آماده م یهر چ ـ

.کردم و دهنم و کج و رفتم تو فکر زیهام و ر چشم

ذاره  یکنه م یم يکنه بسته بند یو آماده م یماکاران عیما شهیمامان هم. آماده بشه هیزودتر از بق یفکر کنم همون ماکاران... نمیخوب بذار بب: من

؟يماکا دوست دار یاوک. خچالیتو 

: ابروهاش رفت باال و با خنده گفت ماهان

ه؟یچ گهیجان؟ ماکا د ـ

: دختر لوسا گفتم نیمثل ا دمیکش یکه همه کلماتش و م يصدا هیهام و مل مل دادم و با عشوه و ناز و  چشم

.شما جواداست یهمون ماکاران. گهیالس ماکا دک یب يوا ـ

: کوسن و پرت کرد سمتمو گفت. خنده ریماهان پق زد ز هویدادم که  یچرخوندم و بدنم و با قر و عشوه تکون م یدستم و تو هوا م نمیهمچ

وونه؟ید ياری یدر م هیاداها چ نیبرو دختر ا ـ

: همون قر گفتم با

...ذوق  یزنن ب یباهات حرف م يجور نیکردم دوست دخترات هم یم فکر ؟يجون دوست ندار یوا ماه ـ

: سمت چپش و باال برد و با لبخند رو لبش گفت يابرو طونیش ماهان
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.یستیدوست دخترام، تو که دوست دخترم ن یگ یم يخودت دار ـ

.و لوسشم قبول نداشت يقر و فر يان اون انک دونکامنو به عنو نیبب. بار اومدم خودمو لوس کنم براش هیحاال من ... شعور  یتو ذوقم ب خورد

: و دلخور گفتم ستادمیدهنم و جمع کردمو صاف ا. چشم غره به ماهان رفتم هیشادم رفت و  نگاه

.يندار اقتیل ـ

 هیبودم و  و چون در حال چرخش نییسمت پا دیمچم و کش نیهمچ. شدن مچ دستم دهیبرگشتم برم که خنده ماهان همزمان شد با کش ناراحت

.پام و بلند کرده بودم که قدم بردارم تعادلم بهم خورد و به پشت افتادم

...و تموم  دمیکوچولو کش غیج هیلحظه از ترس چشم هام و بستم و  هی

خم شده بود و کف پاهام از زانو . نییپا فتمیدور شکمم بود که نذاره ب یسرم و دست ریز یدست. دو تا دست گرفته بودم. بودم افتادهین نیزم رو

.بود نیپام هنوز رو زم

. و بردم تو دهنم و گازش گرفتم نمییگفتم و لب پا یه هیصورتم  يماهان جلو طونیصورت خندون و ش دنیچشم هام و باز کردم و با د آروم

.چشم هام و فرو کرده بودم تو نگاهش

.نگاهش از چشم هام سر خورد و رفت سمت لبم .شد یداشت نخنده اما نم یسع. کرد یلبخند قشنگ نگام م هیبا  ماهان

رو شکمم حساس . خواست آروم حرکتش بده رو بدنم یکه دور شکمم بود و آروم و نوازشگر از رو شکمم باال آورد انگار از رو عمد م یدست

.بودم خود به خود نفسم حبس شد تا دستش جدا شد

. فکر کنم یچیتونستم به ه یشده بود و نم ياز هر فکر یذهنم خال. کرد یوز به لبم نگاه مهن. دست ماهان باال اومد. ندادم رونیهم نفسم و ب باز

 تیموقع نیا نکهیجا خوش کردم تو بغل ماهان، نه به ا يجور نیا ییمن با چه رو نکهیزوم کرده به لبم، نه به ا يجور نیچرا ماهان ا نکهینه به ا

.دهیاز من و ماهان بع

مخصوصا . دیکش یتو صورتم نفس م يجور نیکردم، مخصوصا که ا یماچش م دمیپر یاالن م نیچون اگه به خودم بود همنبود  دیاز من بع یعنی

.و لبخند آنا کشش رو لبش بود طونیکه اون نگاه ش

...بود  دیدوست بع هیپسر خاله در حد  هیاز . بود دیتو حس رفتن از ماهان بع نیاما ا... اما . که من عاشقش بود یو نگاه لبخند

...ادی یکردم نکنه ماهانم از من خوشش م یبا اعتماد به نفس کامل داشتم فکر م خوشحال

که لبم  يجور نییسمت پا دینرم چونه ام و کش یلیماهان خ. گرفتم یو گاز م نمییهنوز داشتم لب پا. ماهان باال اومد و نشست رو چونه ام دست

. شده بود سیکه از لبم گرفته بودم خ يبه خاطر گاز. اومد و صاف شد رونیدر اومد و از تو دهنم ب دندونام نیاز ب نمییشد و لب پا دهیهم کش

.لبم نییشد پا دهیماهات باال اومد و کش انگشت

.اومد زل زده بودم به صورت ماهان یم رونیب مینیکه به زور از ب یشده با نفس مسخ

.آواز آروم بلند شد هیصداش مثل . کرد یلب هامو با انگشت پاك م یسیود و نرم، خبه لب هام ب رهیخ. نبود نجایانگار حواسش ا ماهان

.يریبا دندون گازش بگ ادی یدلت م يچه جور. با لبت يجور نینکن ا: ماهان

. تاده بود و کنار زدکه رو صورتم اف ییتار مو هیآروم . نگاهش و از لب هام گرفت و به چشم هام نگاه کرد. با چهار انگشت لبم و پاك کرد نباریا
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.رو موهام و در آخر کنار صورتم نگه داشت دیدست شو کش

: گفت فیو لط آروم

؟... یفهم یم... از اون جور دخترهاست  شتریب یلیتو ارزشت خ. وقت چیه. نکن سهیلوس مقا يوقت خودتو با اون دخترا چیآنا ه ـ

شتره؟یاز چه نظر ب ارزشم یعنی. مطمئن نبودم که منظورش و بفهمم. دونم ینم

.خورد یماهان دوباره لبخند زد نگاهش هنوز تو چشم هام بود و هرم نفس هاش به صورتم م. تکون دادم دنیبه نشونه فهم يسر نامطمئن

بکن د جون . کنم یشم لهت م یجمله باشه، خودم پا م هی نینگهداشتن من تو بغلت، گفتن هم یختیر نیهدفت از ا يماهان اگه همه  یبترک

هنوز حالم  یعنیو شوکه شدن از سقوط بزنم که  یجیو خودمو به گ ارمیدر ب يباز ایح یب ید آخه من تا ک... بگو  يدیزر مف هی...  گهیحرف بزن د

...پسر گهیبنال د. رونیب امیاز تو بغلت ب دیکه درك کنم با ومدهیجا ن

...هاش گرمتر و تند تر شده  کردم نفس یاحساس م. غرق بودم شیچشم هاش و نگاه قهوه ا تو

بهتر  شیحرکات عمل دیزد اما شا یحرف نم نکهیبا ا. حرکت مثبت از جانب ماهان هی يآماده بودم برا. کردم یدوباره نفسم و حبس م داشتم

...بوده باشه 

داد به  هیسر شو برد عقب و تک عیماهان انگار به خودش اومده باشه، سر. ختیو بهم ر زیهمه چ میمزخرف زنگ گوش يحس بودم که صدا تو

.ستادمیو صاف ا رونیدست هاش اومدم ب نیمنم مثل فنر از ب. پشت مبل

. باشد یامن و امان م تیو وضع فتادهین یگونه اتفاق چیه یعنیتک سرفه کردم که  هیو صاف کردم و  بلوزم

.بغض کردم دمیکه شن يکلمه ا نیبا اول. همه حواسم رفت سمت مکالمه ماهان. ماهان بلند شد یزنگ گوش يصدا

...نه من تهرانم. شما هم مبارك دیع ؟یخوب ؟يسالم گلم چه طور: ماهان

.ها نتیرفتم سمت کاب. دمینشن یچ چیه گهید

 يتو صورتم که عاشق چه پسر یخودم بزن يجلو ستیالزم ن یهست يدونم چه دختر باز یمن که م. یعوض. کنه یم یداره تالف. شعور یب ماهان

نگاهش که تو چشم  ادی. قبل افتادم قهیدو دق ادی. زنه ینم یکس نهیده و دست رد به س یکه دلش دروازه است و همه رو توش جا م یکس. شدم

.اومد رونیام ب نهینفس آه شد و از تو س هی... اد حرکت دستش رو لب هام ی. هام بود

 يجور هیخواستم  یکالفه بودم و م. کردم یها رو درست م یصندل. کردم یز مو با خچالیدر . کردم یها رو باز م نتیهدف مدام در کاب یب

رو هر . کرد یم نییکانال ها رو باال و پا یو عصب ونیزیتلو ياونم خودش و پرت کرده بود جلو. تلفن ماهان تموم شده بود. خودمو آروم کنم

.موند ینم هیثان 5شتر از یکانال ب

کردم خودم و با درست کردنش  یها رو در آوردم و سع یماکاران. که بهتر بود يکار یاز ب. یبه بسته ماکاران ها چشمم خورد نتیاز کاب یکی تو

.سر گرم کنم

انگار ماهانم آروم . مونده بود يشبکه خبر هیمدت ها بود که رو  ونمیزیتلو. اما هنوز دلخور بودم. ساعت بعد غذام حاضر بود و من آروم مین

.شده بود

.از همون آشپزخونه داد زدم. دمیو چ زیم
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.غذا حاضره: من

.نزد یحرف چیاونم ه. بهش نگاه نکردم. آروم از جاش بلند شد و اومد تو آشپزخونه ماهان

.دوست داشت یلیو خ شییطال يها ینیزم بیس گ،یمخصوصا ته د. هیدونستم که عاشق ماکاران یم

 یچشم ریز. کال اشتهام کور شده بود. کردم یم يخورد و من با غذام باز یوم غذا مماهان آر. میدیخودمون غذا کش يحرف هر کدوم برا یب

...خورد اما خوردا  یصدا غذا م یآروم و ب نکهیبا ا. کردم ینگاش م

...شکمو . داشو گرفته بو افهیفقط ق. مثال ناراحت بود. خنده ام گرفته بود. و خورد دیتا بشقاب پرم کش 2 چ،یرو که تموم کرد ه کایته د همه

.دمیآبم و برداشتم و سر کش وانیل

: دهنش و پاك کرد و آروم گفت. خوردنش باالخره تموم شد ماهان

.خوش مزه بود یلیخ یمرس ـ

: لب گفتم ریز

.نوش جون ـ

.نگاش نکنم میمصر بودم که مستق هنوزم

.ت رو بشقاب خودشو برداشت و گذاش وانمیاز جاش بلند شد و دست دراز کرد و بشقاب و ل ماهان

.نگاه نکردنش شدم میمستق الیخ یاونقدر از کارش تعجب کرده بودم که ب. گرد و متعجب نگاش کردم يچشم ها با

: زدم بهش و با تعجب گفتم زل

؟یکن یکار م یچ يدار ـ

: متعجبم نگاه کرد و خونسرد گفت يو بلند کرد و تو چشم ها سرش

.شورم یو ممنم ظرف ها ر يتو غذا درست کرد ـ

بود و من خبر نداشتم؟ يپسره انقده کار نیا. به حق حرکات نکرده. چپم باال رفت يابرو اریاخت یب

.بذار بچه شاد باشه ره؟یکه جلوشو بگ هیخواد کار کنه ک یحاال که م. باال انداختم و از جام بلند شدم يا شونه

کرد  یم یداشت سع یرکیز ریز يجور نیاالن ا... کردف اما خوب  تمیحرفش اذدرسته . تونستم ازش ناراحت باشم یبود که نم نیا تیواقع

.جبران کنه ییجورا هیدرستش کنه و 

. دوستش داشتم. حال قلبمو دادم بهش نیبا ا یدونستم دختر بازه ول یم. شناختم یمن که کامل ماهان و م. از ماهان از خودم ناراحت بودم شتریب

که عوض شده من و احساسم  یاون. نشده جادیتو حرکات و رفتارش ا يرییتغ نیکوچکتر. ماهان همون آدمه. تخودم، اون که خبر نداش شیپ

.میبود

 یم یدونه تو دل من چ یهم نم چارهیاون ب ستیخوب زور که ن. خبر از احساسم بود باال رفته بود یکه ب یحساس شده بودم و توقعم از ماهان من

.شم یم کم کم خل مدار. کردم یکالفه پوف. گذره
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برنامه قشنگ بودم که  هیدنبال . کردم نییکنترل و دستم گرفته ام و کانال ها رو باال پا. ونیزیتلو يتو حال و نشستم رو مبل بزرگ جلو رفتم

.ونیزیشدم به صفحه تلو رهیکنترل و گذاشتم رو مبل کنارم و خ. کرد یکانال که داشت آهنگ پخش م هیبه  دمیرس. جذبم کنه

. دختره چشمم و گرفته بود يموها. خوند یم نهیتخت داشت و با دراور و آ هیکه فقط  یاتاق هیتو  يدختر هی. يآهنگ تموم شد و رفت بعد هی

شاد  د،یخند یم. خوند یاول آهنگ دختره م. جالب بود یلیخ پشیکل. ونیزیپلک بزنم زل زدم به تلو نکهیبدون ا اریاخت یآهنگ که شروع شد ب

... ماابود، 

تو دل من و  يچقدر آهنگ ها حرف ها دایجد. آورد یدختر به زبون م نیحرف من بود که ا. خونم یکردم خودم دارم م یاحساس م ییجورا هی

...رفتم شیلحظه لحظه با دختر تو آهنگ پ. سرم کج شد سمت راست و غرق آهنگ شدم. گفتن یم

نباشی چشام برات گریونه تو

زندونه بدونه تو برام دنیا

اگه دستام و تنها بذاره دستات

و روزم لحظه اي آروم نداره شب

که بارونه تو چشام و می بینی تو

لحظه ها رو کنارم می شینی لحظه

که مثله گریه آرومم می کنی تو

نباشی دل من و خون می کنی تو

تو هیچ کسی و درد عاشقیو جز

هاي من و خنده هاي منو غصه

اي منوهاي منو لحظه ه گریه

و نشنیده و ندیده

تو نیستی من می شم وقتی

این آدما مثل غریبه و بین

همهمه ها گم می شم تو

تو دنباله تو دنباله

ماهان ؟؟ یکار کنم؟ ب یروز ماهان نباشه من چ هیاگه  واقعا

نباشی کی حسم و بدونه تو

گوش من آروم از عشق بخونه تو



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 327

کنه وقتی که غمگین و تنهام درکم

کنه دست بکشه توي موهام سملم

همیشه می پیچه توي سرم صدات

دارم فقط تو باشی دوروبرم دوست

می کنم بوي تو رو روي تنم حس

نباشی منم و چشماي ترم تو

 اریاخت یب. تولدش يکه بهش داده بود برا يگردنبند. خواننده دوستش داشت نیکه ا يپسر. هم بود يپسر هیبود  يدختر هی. کردم بغض

.اوردمیماهان بهم دادتش از گردنم درش ن نکهیتم رفت سمت ستاره ام که بعد از ادس

...پسر بود اما  یعروس. بود یعروس هیدوماد . دتشید یکنار خودش م شهیکه دختر دوستش داشت و هم يپسر

.دختر ساقدوش عروس بود. عروس دختر نبود اما

.بود دهید لشایبا پسر بودنش و تو خ ياهایتو آهنگ همه رو دختر

.دیچک نییدونه دونه از چشم هام پا اشکم

که از تموم  یزد و بغض یاون ها م يکه از شاد يبا حسرت و لبخند. کرد یبه پسر و عروس که دوستش بود نگاه م یاشک يبا چشم ها دختر

.ختیر یم اریاخت یکه ب یداشت و اشک حسرت اهاشیشدن رو

دختر  هیحسرت به ماهان و  نیبا ا يجور نیمن باشم که ا نیا يروز هیکردم ممکنه  یفکر م یوقت. داشتم يچه حس بد. داشت  يحس بد چه

. که قراره کنار ماهان به آرامش برسه و خوشبخت بشه یعروس. ستمیکه من عروسش ن یرم، جشن یماهان م يکنم، به جشن شاد ینگاه م گهید

.من عزاست يکه برا یجشن

.دوست هیداد اما به عنوان  یم هیزد، هد یحرف م د،ید یتو آهنگ دختر و م پسر

.بود يا گهیکس د يبرا زشیمحبت آم يمهربونش و نگاه عاشقانه اش، بوسه ها و نوازش ها يها لبخند

.کرد یو حالم و خرابتر م دیچیپ یدختر هنوز تو گوشم م يصدا. تونستم خودم و کنترل کنم ینم. هق هق افتادم به

د عاشقی وتو هیچ کسی و در جز

هاي من و خنده هاي منو غصه

هاي من و لحظه هاي منو گریه

و نشنیده و ندیده

تو نیستی من می شم وقتی

این آدما مثل غریبه و بین

همهمه ها گم می شم تو
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تو دنباله تو دنباله

از سحر یتو نباش آهنگ

.دیشک رونیهق هقم بلند و دردناك بود که ماهان و از تو آشپزخونه ب اونقدر

هول و دستپاچه صدام کرد ماهان

...آنا  ؟یکن یم هیگر يشده؟ دار یآنا چ... آنا : ماهان

 دمیاز ماهان و د يکه پر اشک بود هاله ا ییبا چشم ها. داشتم يبد یلیحس خ. اومد یام بند نم هیکردم گر یاما هر کار م دم،یشن یو م صداش

.که با چند قدم بلند خودش و بهم رسوند

...قرار  یب. شدم یتاب م یکردم و ب یتنش و حس م يگرما. بهم کینزد یلیخ. کنارم رو مبل نشست

: آروم و مهربون گفت ماهان

نکن،  هیآنا جان گر... آنا . شم یشم خل م یم یعصبان یدون یمن؟ تو که م اتیمن ؟ به خاطر چرند يبه خاطر حرفها ؟یکن یم هیگر وونهیآنا د ـ

...نگام کن ... به من نگاه کن ... آنا . منداشت يبه خدا منظور

 یو م يکرد یکاش قهر م. هام و دردام برات مهم نبود هیکاش گر. يکاش بد بود.  یرفت یکاش م ؟یماهان چرا؟ چرا باهام خوب یمهربون چرا

.يتوجه به من بر یو بعد ب یبتت کنمنو عاشق خودت و وابسته مح. يبا همه محبتت بر. يروز بر هیو  یطاقت ندارم باهام مهربون باش. یرفت

دوست داشتم . دوست داشتم دستم و بلند کنم و بذارم رو صورتش. مونشیزل زدم به صورت مهربون و پش سیبا نگاه خ. و بلند کردم سرم

.ره ینم ییکه بدونم کنارمه و فعلنا جا. حسش کنم

: و ملتمس گفت مونیپش ماهان

...نکن جون ماهان  هیگر. نکن باشه؟ تحمل اشکات و ندارم هی، تو گر مونمیپش. تند رفتم . دماشتباه کر د،یآنا تورو خدا ببخش ـ

با  یلیتو جونت خ... قسم جونتو نخور... قسم نخورم، پس خودتم نگو  يخود یمن جونم و ب یگ یتو که م... نگو جون ماهان... نگو ... ماهان  جون

...ماهان، جونت و قسم نخور دوست دارم ... دوست دارم ... ارزشه برام 

تو . طاقت نداشتم که ماهان کنارم باشه و من فقط تو دلم دوستش داشته باشم گهید. زل زدم تو چشم هاش و دهنم و باز کردم. باز کردم دهن

.فکر کنه عذاب بکشم يا گهیممکنه اون به کس د نکهیو مدام از فکر ا نمشیبب المیخ

...ماهان : من

...ان جون ماه: ماهان

: با بغض دوباره گفتم. کردم بغض

...من دو ... ماهان من  ـ

...که به ماهان شد یتلفن. چشم هام رد شدن ياز جلو عیسر یلیخ ریتا تصو چند

...که به دختر پشت خط گفت یو گلم زمیعز
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...ماهان  طونیسرمست و نگاه ش يها خنده

...گذاشت که تو مشتم  يقفل شده تو چشم هام و ستاره ا نگاه

...و نگاه مهربونش  دیکه رو موهام کش یو دست نوازش ششیساعت پ کی آغوش

...حامد  و

....که بهش گفتم دوستت دارم و  يحامد

..رفت  اون

...دونست دوستش دارم و رفت  یم

...رفت  نیکلمه از ب کی نیکه با ا یو دوست محبت

...و حالم بود ومن دوستش داشتم  میوست دوران بچگد نیکه بهتر يپسر خاله ا. ماهان جلوم بود وحاال

و ماهان من  گهید یکیشد ماهان  یرفت و م یکه ماهان م يروز يبرا. از دست دادن ماهان ينوحه خوندم تو دلم برا. ریدل س هیکردم  هیگر

اش، آروم  نهیرفتن س نییباال و پا تمیا رب. قلبش يتپش ها يماهان، با صدا يبا نوازش ها. سبک شدم. کردم یزار زدم و خودم و خال. نبود

.گرفتم

.ستیهم داشته باشم بد ن ییایشرم و ح هی. رم تو بغل ماهان یمن خر امروز زرت و زورت م دمیکه شدم تازه فهم آروم

 ییجورا هیدم که کر یفکر م یوقت یاما از طرف رم،یدوست داشتم تا چند ساعت تو اون آغوش گرم آروم بگ نکهیبا ا. دمیخجالت کش راستش

 نیخو ا. گرفتم یمن از رو عشق تو بغلش آروم م یبود ول یبغل اون دوست. دمیکش یکنم خجالت م یدارم از محبت ماهان سواستفاده م

.گهیسواستفاده از احساس ماهان بود د

کرد؟ یمن و بغل م یمحبت و احساس دوست داشتن، مدل خاص يشد ماهان از رو یم یچ حاال

 هیحاال االن که الغرم، اون موقع که دو برابر ماهان بودمم به چشم  ام؟ی یقد و قواره چه طور به چشم ماهان نم نیمن با ا. نده بودممن مو یعنی

.شانس یبخشک. کرد یدختر نگام نم

دست از فکر کردن . شم یدونم دارم خل م یچه م. دمید یم طنتمیش يدوست و همپا هیمن خودمم ماهان و تا چند وقت قبل فقط در حد  البته

.اومدم رونیعقب و از بغل ماهان ب دمیخودم و کش. برداشتم

.اومد یحرفم نم. بود نییپا سرم

حالت بهتره دختر نق نقو؟: ماهان

بهم انگ نق نقو بودن بزنه؟ دیبا ختمیتا قطره اشک ر 4من کجام نق نقو بود؟ حاال . رفت تو هم اریاخت یب اخمام

تا قطره؟ 4 یگ یبعد م يراه بنداز لیکم مونده بود س يکرد یم هیگر یساعته داشت هی ادهیروت ز یلیخ آنا

.ادهیخوب من روم ز یول

: و گفتم مینیبه ب دمیپشت دستم و کش. ناهار افتادم يظرفها ادی. لبخند قشنگ بود هیجواب چشم غره ام فقط . چشم غره به ماهان رفتم هی

؟ینشست نجایا ياومد يا خواسته ول کرداز خد ای یماهان ظرف ها رو شست ـ
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: وسط خنده گفت. خنده ریاولش چشم هاش گرد شد و بعد غش غش زد ز ماهان

تونستم به ظرف ها فکر کنم؟ یتو مگه م تیبا اون وضع. آنا یتنبل یلیخ ـ

.حاال مجبور بودم خودم برم ظرف ها رو بشورم. کردم یظیغل اخم

:و گفت دیدم و دلخور بلند شدم تا برم ظرف ها رو بشور که ماهان دستم و کشماهان نازك کر يپشت چشم برا هی

کجا؟ ـ

: کج و کوله کردم و گفتم صورتمو

.رم کار شما رو تموم کنم، ظرف ها رو بشورم یم ـ

: زد و گفت يلبخند هی

.شما شستم تموم شد ونیقبل از ش د؟یکش یتا دونه ظرف مگه چقدر طول م 2خواد  ینم ـ

: تا بناگوش باز شد و گفتم شمیکردم و خوشحال ن یوقذ هی

.یهست يریپذ تیدونستم پسر مسئول یم ـ

: چپ ماهان همراه با لبخندش باال رفت و گفت يابرو

رم؟یپذ تیمسئول يدیفهم ییظرف شو نیاز هم یعنی ـ

.دیبازم ماهان دستمو کش دوباره روم و برگردوندم که برم که. ابروم و شونه ام و همزمان باال انداختم سرخوش

.نگاش کردم یبار سوال نیو ا ستادمیا باز

کجا؟ گهید: ماهان

: لبخند گشاد زدم و چاپلوسانه گفتم هی

...بخوابم  ـ

: فتشونه و ابروش و باال انداخت و دستم و ول کرد و ولو شد رو مبل و گ هوی. بارم کنه کهیت هیمنتظر بودم که . بر و بر نگام کرد کمی ماهان

.اریمن ب يپتو هم برا هی ـ

.داد لمیلبخند گشاد تحو هی. گرد شده بهش نگاه کردم يچشم ها با

بهم  يبا لبخند اشاره ا دیمن و که د. بود دهیسرش و طاق باز دراز کش ریدستاش و گذاشته بود ز. پتو براش آوردم هیحرف رفتم تو اتاق و  یب

.بکشم رو تنش بود که پتو رو نیبچه پرو منظورش ا. کرد

.رو تنش دمیبهش زدم اما پتو رو هم کش ثیچشم غره خب هی

.دمیمنم رفتم تو اتاقم و گرفتم خواب. تشکر کرد و چشم هاش و بست هی

.خودم و رو تخت کج و کوله کردم و بلند شدم کمی. شده بود کیاه هوا تار. زدم یغلت هیشدم  داریخواب ب از

همون جور مست و ملنگ رفتم . بودم یجیو یجیگ. هنوز مست خواب بودم. پا شدم و پا کشون رفتم سمت در. کشون سرم و خاروندم ازهیخم

.ییسمت دستشو
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بود که در با شتاب باز شد و من پرت  ادیز یلیزورم خ ياما انگار. رو گرفتم و هل دادم به داخل رهیدستگ. و دراز کردم که در و باز کنم دستم

.ییشدم تو دستشو

 یعنیممکن  يجا نیبه اول فتمین نکهیا يماهان و تعادلم و از دست دادم و برا نهیخوردم تو س ییکه نه، تو چارچوب دستشو ییو دستشوت یعنی

گردن . شم نیمن تعجب کرد، با هول دستشو انداخت دور کمرم که نذاره پخش زم دنیماهانم که از برخورد و د. شدم زونیگردن ماهان آو

.میکرد یو بر و بر همو نگاه م میبود جیهر دو گ. نییمن که دور گردنش بود خم شده بود پا دست طرماهان به خا

: توهم گفتم الیلبخند گشاد زدم و به خ هی. نمیب یکردم خوابم و دارم خواب م یکه رسما فکر م من

.گهیول کن د ؟يدار یدست از سرم برنم نجامیماهان تو ا ـ

.کنه یاما نه به چشمم و نه به صورتم نگاه نم نهییسرش پا. ستیماهان اصال حواسش به من ن دمیخمارم و باز کردم و د يها چشم

 هیچشم هاش و بست و رو هم فشار داد و با  هوی. بودمش دهیند ریانقدر سر به ز میاش که به زندگ نهیبود به س دهیچونه اش چسب نیهمچ

که ماهان  هیبه چ یهنوز کامل ملطفت نشده بودم که چ. ستمیخواب ن دمیومدم فهمتازه به خودم ا. حرکت من و هل داد عقب و ازم جدا شد

.حالش خوب نبود انگار. و از کنارم رد شد گفت یسالم هی عیسر

مشت آب  هیآب و باز کردم و  ریش. ییاز لجم زبونم و براش در آوردم و دوباره سرم و خاروندم و رفتم تو دستشو. بهم نگاهم نکرد تیترب یب

.دمیه صورتم پاشب

کرد؟ نیچش بود؟ چرا همچ ماهان

.کردم یذوق هیگردنش شدم و رفتم تو بغلش  زونینا خواسته آو نکهیا يآور ادی با

.میبغل تو بغل بش یمن به مراد دلم برسم ه یکن یجور م تیموقع. ایذار یماهان بشم تو نم الیخ یخوام ب یم یخدا حاال من ه نیبب

.به خودم نگاه کردم نهیکردم و تو آلبخند سرمو بلند  با

.چشم هام گرد شد. صاف شدم عیسر

.تو سرم دمیدست کوب با

 ياون دفعه درس عبرت نشد برات؟ خر رون؟یب يموهاش افشون از اتاق اومد نیدوباره با ا. هرگز یستیتو دختر آدم بشو ن يریبم... آنا ...  آنا

.چاره یسکته کرده بود ب. د نبود پسره پرتت کرد عقبخو یب. موهات نیمرده شورتو ببرن با ا. گهید

.کردم یتو همون حالتم غرغر م. بودن و پف کرده بودن و صاف کنم دهیچیتو هم پ یکردم موهام و که مثل چ یسع یو حرص یعصبان

دخترم انقده . حالم بهم خورد... اَه  من باشه اَه یافشون و جنگل يموها نهیب یم شیداریکه بعد ب يا افهیق نیماهان که مجبور شد اول چارهیب

شلخته؟

: تو ذهنم گفت ییصدا هی

.کرد یهمه اش داشت به چونه ات نگاه م. ماهان اصال به سرت و موهات نگاه نکرد. یگ یم راهیبد و ب یه هیچ ـ

ام؟ چونه ام مگه چشه که نگاه کنه؟ چونه

ام چونه امو چپ و راست  گهیو با دست د ییدستم و گذاشتم رو روشو هیو  نهیسمت آخم شدم  کمی. نگاه به چونه ام کردم هی عیسر نهیتو آ از



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 332

.چشمم خورد به لباسم نهیتو آ. نداشتم که، خوب بود يمورد. کردم

هم  یکوتاه نیآست هیتاپ که  هیشلوار گشاد و  هی. خود مورد نداشت يلباسم به خود. رونیچشم هام گشاد شد که کم مونده بود بزنه ب نیهمچ

.داشت

حواسم و جمع  یلیخ دیاش مشکل داشتم چون با قهی نیبا ا شهیبود و من هم یلباسم چپ و راست. اش بود قهیخوب بودف مشکلش فقط  لباسم

.ام تا کجا باز شده بود قهیخودم و کج و کوله کرده بودم که  نیزدم همچ یمنم که تو خواب خوب غلت م. کردم که باز نشه یم

.قرمز شدم و تنم گر گرفت دیچیسرم پکه تو  يفکر از

...خـــــدا يا... قده زل زده بود داشت  نیماهان ا یعنی...  یعنی

در طبق  کلتویتو که همه ه يریبم. مقه و همه جات تو حلقش بود قهیدفعه که  نیاز ا نمیبود ا دهیاون از اون دفعه که شکمت و د ،يریبم آنا

.شعور یاالغ نفهم ب. یماهان گذاشت دیاخالص در معرض د

خوردم و خودم  یتکون هیاز جا پروندم که از ترس  نیهمچ ییدر دستشو يدادم که صدا یداشتم مدام به خودم فحش م. خورد شده بود اعصابم

.واریشدم به د دهیعقب و محکم کوب دمیو کش

.ره ها یب مپاهات خوا ؟ییتو دستشو یمون یچقدر م ؟یاون تو خفه نش یکن یکار م یآنا چ: ماهان

.دیو گفت و خند نیا

.به باد نره تتیثیح يجور نیخوب خودتو جمع کن که ا. تو يشد تیترب یآنا چقدر ب. نهیبوز رهیگ یرفتن منم م ییدستشو میتا تیشخص یب اَه

: گفتم یحرص. کردم اخم

خورده باشه با  یتکون هیماهان  دیاصال بهتر شا. م بمونمتون یتو هم که نم نیا. تونم بکشم یکار کنم؟ خودم و که نم یبه باد رفت که رفت، چ ـ

.ضهیف نیا

.رونیامم جمع کردم و رفتم ب قهیبه صورتم و لباسهام و صاف کردم و  دمیمشت آب پاش هی دوباره

.ام نگاه کرد قهیماهان اول به  رونیتا رفتم ب. هنوز پشت در بود ماهان

...زیه. رونیکه خون از دماغ و دهنش بپاشه ببا پشت دست بزنم تو صورتش  نیپرو همچ بچه

... دیخوب بچه خوشش اومده بود شا. نبود زیبود ه یماهان هر چ شییخدا یول

.ها ومدهیآنا انگار بدتم ن گمشو

: امو بالفاصله باال اومد و با لبخند گفت قهینگاه چشمش رفت سمت  هیفقط در حد  ماهان

ت اون تو؟همه وق نیا يکرد یکار م یچ ؟یخوب ـ

: کردم و گفتم اخم

ات؟یبا جزئ ایبگم  یکل ـ

. الزم بودم ییاالن چا. درست کنم ییو گذاشتم تا چا يکتر. توجه بهش رفتم تو آشپزخونه یمنم ب. نگفت یچیچشم هاش گرد شد و ه ماهان

گنده  وانیبعد دوتا ل. تو آشپزخونه موندم ییتا درست کردن چا. داشت گهیمزه د هیسماور  ییچا نکهیبا ا. حوصله نداشتم سماور روشن کنم
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.رونیرفتم ب و ختمیر ییچا

.کرد یوحش نگاه م اطیداشت ح. نگاه کردم ونیزیبه تلو. رفتم کنارش رو مبل نشستم. کرد ینگاه م ونیزیرو مبل نشسته بود و تلو ماهان

: کردم با اعتراض گفتم اخم

.مینیبب یلمیف هیبزن . گهید يجا هیماهان بزن  ـ

.کرد نییحرف کانال ها رو باال و پا یب

و گذاشتم و  وانیل. نییپا زمشیوقت نر هیو  زیماهان و بذارم جلوش رو م ییچا وانیبود که ل نیچشمم به ا هیبود و  ونیزیچشمم به تلو هی منم

.یلمیف هیهمون موقع چشمم خورد به 

: ذوق گفتم با

.جا باشه نیماهان، ماهان بذار هم ـ

: ذوق زده من نگاه کرد و گفت افهیبرگشت با تعجب به ق ماهان

چرا؟ نجا؟یا ـ

: زده گفتم جانیه

.و دوست دارم نیمن ا ـ

ش؟ینیدوباره بب يخوا یچرا م يدیو د لمشیخوب اگه ف: ماهان

: و بهش نگاه کردم و گفتم برگشتم

.دمشیند ـ

: ابروش و داد باال و گفت هی ماهان

.يتش داردوس یاالن گفت نیهم ـ

: و باز کردم و گفتم شمین

 یچ. ادیینم  ادمیحاال اسمش . دوست دارم یلیزنشم خ گریباز. یلیدوستم خ یو م وزیر انویک. مرده رو دوست دارم گریباز نینگفتم که، ا لمویف ـ

.آهان ساندرا بوالك... بود 

.کردم لمینگاه به مشخصات ف هیو از ماهان گرفتم و  کنترل

: فتمگ جانیه با

.نمشیدوست داشتم بب یلیخ یول هیمیقد. دمیو شن فشیتعر یلیبرکه، خ يرو يخانه ا. لگ هوسه ولیا ـ

. شد دنید لمیداد به مبل و با من مشغول ف هیحرف تک یب دیکه ذوق من و د ماهان

.بود لمینه من، ماهانم تو حس ف. بودمبس که غرقش شده  لمیرفتم تو ف یکوسن رو پام بود و چاره داشتم م هیمبل نشسته بودم و  ي لبه

و عوض  مارستانشیشهر چون ب يخونه تو هیکنه به  یم یبرکه اسباب کش يخونه رو هیبود که تازه از  یپزشک زن هیدر مورد  لمیف موضوع

.کرده بود
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 دشیم اون اومده براش به آدرس جدبه اس يخواد اگه نامه ا یم دیذاره و از مستاجر جد ینامه م هیبرکه  يخونه رو یتو صندوق پست بعد

.داره یبیها و چه معا تیگه خونه چه مز یهم بهش م یبفرسته، از طرف

رد  چیه رهیگ یتو اون خونه و نامه رو م ادی یکه م يکه پسر یدر صورت. هست یسگ هی يقدم ها يخونه جا يپل ورود يگه که رو یبهش م مثال

 ای. مونه روش یدواه رو پل و رد پاش م یشه و م یم دایاز نا کجا پ یسگ هیکنه که همون موقع  یم از قضا همون شب پل رو رنگ. نهیب ینم یسگ

.ستین نهیب یره م یهست که از اول بوده، پسره م یرونیش ریجعبه تو اتاق ز هیگه  یدختره م نکهیا

پسره دو  یعنیدو نفر دو تا آدمن تو دو زمان مختلف،  نیکه ا فهمن یوسط م نیشن و ا یدوتا با نامه با هم در ارتباطن و با هم آشنا م نیا خالصه

.کنه یم افتیکنه و نامه ها رو در یم یسال قبل از دختره تو اون خونه زندگ

.صندوق پسته نیدو نفرم هم نیا یارتباط پل

تصادف  هی مارستانیب يگه که جلو یکارش م دختر از روز اول. کنن مثل دو تا دوست یشن و با هم درد و دل م یدو نفر با هم آشنا م نیا خالصه

.بکنه و افسرده شده ياون آدم کار يدختر دکتره، نتونسته برا نکهیشده که با وجود ا

ذاره که فردا تو فالن  یپسره با دختره قرار م. ادی یبوجود م نشونیب یقیحس عم هیشن،  یکنن عاشق هم م یدو نفر با هم مکاتبه م نیا

.پسر دو سال بعده يدختره فرداست اما برا يفردا برا نیا. نهیببرستوران دختره رو 

.ادی یرن اما پسر نم یشه همه م یشب م نهیش یدختره م. از دو سال قبل رزرو شده بود زیره سر قرار، م یم یجانیشور و ه هیبا  دختره

 رمینامه هاتو بگ امی ینم گهیگه من د یراش سخته به پسره مب نکهیبا ا. رسه ینم ییبه جا یعشق و عاشق نیگه ا یهم ناراحته با خودش م دختره

بازم  ماا. افتاده باشه برام یاتفاق هی دیباشم سر قرار، شا ومدهیگه محاله من ن یپسره م. کنه یکنه دختره قبول نم یالتماس م یپسره هر چ. بخونم

.کنه یدختره قبول نم

کنه  یشه که پسر همه نامه ها رو جمع م یم نیا. رهیگ یو صندوق، اما دختر نامه ها رو نمذاره ت یم سهینو یدختره نامه م يهمه اش برا پسره

.یرونیش ریذارتش تو اتاق ز یجعبه و م هیذاره تو  یم

شه و از قضا همون شب  یباهاش دوست م یموضوع هیکه سر  نهیب یدختره رو م یافته که پسره داستان دوست پسر قبل یم یاتفاق هیروز  هی

.ره تولد یکنه و م یخودش و تولد دعوت م يجور هیپسره . د دختره هم هستتول

.نهیتو دل پسره نبود که دختره رو بب دل

از . اون شب دختره ناراحت بود. شناسه یدختره پسره رو نم. که بغض کرده بودم یکیشه که من  یم یحال هی نهیب یدختره رو م یوقت يوا

.اطیره تو ح یم رونیب ادی یم یمهمون

.کنه که حد نداره یشناخت انقده قشنگ آرومش م یچون دختره رو م. زنه یره و باهاش حرف م یدنبالش م پسره

.زدم یلبخند م يچنگ زده بودم و خود به خود جانیذوق زده بودم که کوسن و با ه نیهمچ من

.خندونه یه دختره رو مرقصن و پسر یقشنگ تانگو م یلیآهنگ خ هیبا  اطیتو ح قیبا دختره تو آالچ پسره

.هیتو چه حال نمیاصال حواسم به ماهان نبود بب. دمیرقص یخودم داشتم م يباز بود که انگار نیمن همچ شین

.دنیرو بوس گهیدو تا به هم جذب شدن و همد نیداشت که ا یجور کشش هیاحساساتشون  نیتانگو ا وسط
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دختر  يبود که دوست داشتم خودم جا یهر چند انقده صحنه احساس. کردم یوق نمانقده ذ دمیبوس یاگه اون لحظه خودم ماهان و م یعنی

.بودم یداستان م

.هوا دیمتر پر هیکه ماهان  دمیکش یغیج نیمن همچ. رهیگ یمچشون و م. رسه  یدوست پسره دختره سر م هوی یول

: اخم گفت با

.يو پروند لمیاَه چته مزه ف ـ

.شدم لمیزوم فچشم غره بهش رفتم و دوباره  هی

.شه دختره با دوست پسرش بهم بزنن یماجرا باعث م نیهم

پسره . کنه یم یبرکه است از اون خونه اسباب کش يفهمه دختره عاشق خونه رو یم یوقت. دختره بشه الیخ یعمرا بتونه ب گهیپسره د حاال

.بودن یمعروف يخودشو همه خاندانش معمارها

.ره یمادرش درست کرده بود و پسره به خاطر دختره از اونجا م ينه برکه رو براعاشق مادرش بود و اون خو باباش

. کنن یشه پسره بعد مدت ها با پدرش و برادرش و خانواده اش آشت یداشته که باعث م ریتاث شونیدو نفر انقدر تو زندگ نیا يمکاتبه ا رابطه

: هگ یدختر شو پسره م نیا الیخ یگه ب یهر بار که برادر پسره م

.ببرم نیحس ها رو از ب نیتونم ا ینم. لمسش کردم دمش،یمن اون و شناختم، حسش کردم، من بوس. تونم ینم ـ

.جمله اش انقدر برام قابل لمس بود نیدونم چرا ا ینم

...و نگاهش و آغوشش و  شیمهربون. حسش کرده بودم. ماهان و شناختم منم

.ابیکم يحس ها نیهمه ا یسخت بود فراموش یلیخ

شه با هم ازدواج  یو قرار م رنیگ یو دوباره رابطه اشون و از سر م نهیب یو م شیدوست پسر قبل. پسره شده الیخ یمدت هاست که ب دختره

.کنن

ه نام هیاون وقت ها که دختره با پسر خونه برکه ا. و بده که دوست پسرش بسازه يخونه ا هیکه طرح  يشرکت معمار هیبره  یدختره رو م پسره

.اون شرکته نصب شده واریکه به صورت تابلو رو د نهیب یدختره همون خونه رو م. کرده بود میبراش ترس ویخونه ا هیکرد پسره  یم ينگار

و در کمال  نمیخونه رو بب نیخوام معمار ا یپرسه که من م یشرکت م سییکنه از ر دایبتونه اون پسره رو پ دیشا نکهیاز ا جانیو با ه متعجب

:گه یپسره م يورنابا

.دشینیبب دیتون یخونه برادر من بوده و شما نم نیمعمار ا ـ

.نمشیبب دیگه من حتما با یکنه و م یاصرار م دختره

برگ دستمال  یه اریاخت یکردم و ب یمچاله م یرو که از اون صحنه بوسه تو دستم بود و ه يبسته دستمال کاغذ. قلبم اون لحظه تو دهنم بود من

.ردمک یجدا م

.کنن یبرخورد م يچه جور ننیب یهمه مدت که هم و م نیدوتا بعد ا نیا نمیمردم بب یم داشتم

: گه یکنه و م یدهن باز م داداشه
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. چون برادرم فوت شده دیتون یمتاسفم نم ـ

.کردم چنگ زدم به دست ماهان و با اشک به دختره نگاه نیهوا همچ یمن که ب. بود غش کنه کینزد یگ یرو م دختره

.فالن مارستانیب يگه فالن روز جلو یکجا؟ داداشه م ؟یپرسه ک یبا بهت م دختره

 یدختره م يکنه و تو دست ها یتصادف م مارستانیدر ب يجلو يپسر هیکه  يبوده و همون روز شیکه دختره روز اول کار يهمون روز یعنی

.ها شروع شده ينامه نگار نیماجرا ا نیبار ا نیاول يکه برا يهمون روز. رهیم

.کنه یره اونجا اما تصادف م یدختره م دنید يواقع پسره برا در

 یماهانم دو تا قطره اشک از چشم هاش اومده و ه دمیبرگشتم د. اومد یاز بغل گوشم م ینیف نیف يوسطا صدا نیا. کردما یمن هق هق م یعنی

.دستمال سمتش گرفتم هیبا بغض . کشه یباال م شوینیب

 شهیم  یچ نمینگاه کردم بب ونیزویدوباره برگشتم و به تلو. و پاك کرد شینینگام کرد و دستمال و گرفت و چشم هاش و ب یاشکو  ناراحت

.آخرش

کاغذ و  هیرسه به برکه  یم. رونه سمت برکه  یشه و م یم نیسوار ماش. رونیدواه ب یم هیتوجه به بق یفهمه، با بغض ب یو م زیکه همه چ دختره

.سهینو یپسره م يداره و برا یرمخودکار ب

برکه کنار صندوق  يخونه رو يشد همون روز جلو یفالن که م خیتار يقرار ما باشه برا. وقت چیه. ینینکن من و ببب یکنم سع یم خواهش

.پست

از اون سمت  یکنه کس یصبر م یهر چ. تو صندوق نامه است یعنیذاره باال که  یذاره تو صندوق و اهرمشو م یدواه سمت صندوق و نامه رو م یم

.کنه یم هیزنه و گر یدختره با بغض زانو م. رهیگ ینامه رو نم

.کردم یکامل حس دختره رو درك م. مرده میکیکردم انگار دور از جون  یزدم که نگو، هق هق م یعر م نیهمچ منم

شدم؟ یآروم م زایچ نیمن با ا مگه. ماهان اومد رو دستم و آروم به دستم ضربه زد که مثال آروم بشم گهید دست

.کردم ینگاه م لممیف یاشک يکردم و با چشم ها یم هیداشتم گر هنوز

طرف شروع شد و رفت باال و  ياز پاها ریتصو. پشت سر دختره قدم زنون با حرکت آهسته اومد یکیهمون لحظه . نییاهرمه اومد پا دمید هوی

 یختیشدم که انگار دور از جون ماهان اون ر زونیاز گردن ماهان آو دمیو پر دمیکش غیج نیچهم دم،یبه صورتش و پسره رو زنده د دیرس یوقت

.خوشحال شده بود یلیاونم خ. دیخند یماهانم م. شده بود

وق انقده ذ. و پسره رو ماچ کرد دیدختره هم مثل من ذوق مرگ بلند شد و پر. نگاه کردم لمهیتو همون حالت دست به گردن ماهان به ف عیسر

.حس کردم گونه ام گرم شده. گوش تا گوش باز شده بود شمیکردم که ن

 یبودم نگاه م زونیکه ازش آو یبه من ونیزیتلو يآروم، به جا. دیکش یتو صورتم نفس م. و چشم هام قفل شد تو نگاه خندون ماهان برگشتم

.بغلش و رفتم تو حلقش دمیاز ذوقم پر يبودم چه جور دهیمن خودم نفهم. کرد

.مسخ شده نگاهش بودم. داد یبهم م یبیخورد حال عج ینفس هاش که به صورتم م یگرم. ماهان يپرو پرو زل زده بودم تو چشم ها منم

.تونستم تکون بخورم یاونقدر غرق نگاه خندونش بودم که نم. دوباره باال اومد و رفت تو نگاهم. سر خورد رو صورتم نگاهش
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و  دمیدستم و کش عیبه خودم اومدم و سر هوی. نگاهش مهربون و خندون شد. لب هاش يلبخند اومد رو. شدهاش آروم بسته شد و باز  چشم

. ایکن یم تیاذ يدار نیشده بودم؟ خدا جون بب يجور نیچرا من امروز ا. بودم یاَه انقده از دست خودم حرص. رفتم عقب و روم و برگردوندم

.ياری یم شیناجور پ تیموقع یخودت ه. چرا یکردم نگ يه کاریبعدن که من 

: کردم و گفتم یسرفه مصلحت هینشستم و  صاف

...چقدر قشنگ بود  لمشیگم ف یم...  زهیچ ـ

: که گفت دمیخندون ماهان و از کنار گوشم شن يصدا

.قشنگ بود یلیآره خ ـ

.بچه پررو چه خوشحالم هست. باز جفت من نشسته شیبا ن دمید برگشتم

 :کردم و گفتم اخم

.يکرد یم يا هیچه گر.  یبله چقدرم تو احساسات ـ

: با هول و معترض گفت. هاش گرد شد چشم

کردم ؟ یم هیمن گر... من  ـ

: ابرو انداختم باال و خوشحال گفتم. يبه من نخند گهیجونم خوب حالت و گرفتم که د يا

.گرفت يچه آبغوره ا لمیف هیسر  یگندگ نیبگم پسر به ا ایو ک سایبزار به پر. بشه یچ يوا. خوبه خودم بهت دستمال دادم. بله که شما ـ

: گفت یبا اخم و حرص. کرد اخم

؟يکرد یرفته؟ هق هق م ادتیخودتو  ـ

: باال انداختم و گفتم شونه

...کنه اما تو  یهو نم ینداره کس يمن دخترم مورد. یخوب که چ ـ

که  نانیبا اطم. ذاشت به من برسه ینم زیم. رو به روش بودم. ستادمیا زیرفتم پشت م. تمکشون در رف غیماهان خواست حمله کنه که منم ج هوی

.رسه زبون در آوردم براش یدستش بهم نم

.اطیکشدم و در رفتم و رفتم تو ح غیشد دوباره اومد سمتم، که دوباره ج یحرص

.دمیشن یم اطمیزنگ در خونه رو از تو ح يصدا

.شدم میو رفتم پشتش قا رونیهوا خودمو پرت کردم ب یب. بود سایپر. ر و در و باز کردمسمت د دمییهمون حالت دو تو

: خبر از همه جا با بهت گفت یب سایپر

...یکن یم نیچرا همچ ؟يشد وونهیچته د ـ

 سایاز پشت پر. باز شد شمین. تادسیا دیرو که د سایپر هوی. دستاش باال بود. دییدو یکه لنگه کفش به دست و پا برهنه دنبالم م دیماهان و د هوی

.براش زبون در آوردم و ابرو انداختم باال

: گفت سایمن چشم غره رفت و به پر يلبخند به زور زد و برا هی. نییماهان اومد پا يدستا
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سا؟یپر یخوب ـ

: به من گفت رینگاهم به ماهان کرد و آروم و مچ گ هینگاه مشکوك به من و  هیهم  سایپر

...که تو و ماها  نمیب یگذره بهت؟ م یخوش م ـ

.و تو کوچه اشاره کرد و دست تکون داد سایو به پشت سر پر سایوسط حرف پر دیپر ماهان

ست؟ین ایک نیاه ا: ماهان

تازه . شد ادهیپ هم ایک. ایماهان از کنارمون رد شد و رفت سمت ک. کنه ینشسته و به ما نگاه م نشیتو ماش ایک دمید. تعجب برگشتم نگاه کردم با

.انداختم رو سرم دمیرو کش سایهوا دست بردم شال پر یب. ستادمیا ابونیشال تو خ یافتاد با لباس تو خونه و ب ادمی

.بلند شد سایپر غیج

منگل؟ یکن یکار م یچ: سایپر

: دادم تو خونه و گفتم هلش

.ستادمیا ابونیشال تو خ یلباس ب نیزشته من با ا. خفه ـ

: کوبوند تو سرمو گفت یکی سایپر

نداره؟ يمن مورد يتو بده برا يآهان برا ـ

.چشم غره توپ بهم رفت هیاونم . باز نگاش کردم شیکار کردم با ن یچ دمیفهم تازه

دادم که سر تکون  ایک ياز همون جا برا. حرفشون تموم شد و ماهان اومد سمت ما. زدن یکه با هم حرف م ایبه ماهان و ک میچشم دوخت ییتا دو

.جوابم و داد

من برم؟ ياریو ب لمیوسا ير یآنا م: ماهان

: کردم نگاش

کجا؟ ؟يبر ـ

: لبخند زد و گفت هی

بمونم؟ يخوا یم ؟يندار مویطاقت دور هیچ...  گهیخونه د ـ

.دوست داشتم بمونه ییپشت چشم براش نازك کردم اما خدا هی

.که دیندار يست کارفردا که جمعه ا. ایهم تو هم ک دیخوب بمون: من

: کرد و دوباره برگشت سمتم و گفت اینگاه به ک هیبرگشت  ماهان

.نه شماها مینه ماها تنها باش يکه روز جمعه ا نجایا میای یخونه، فردا از صبح م میر یامشب و م گهینه د ـ

.چشم هام گرد شد. چشمک بهم زد هیو گفت و  نیا

: و گفت يدیچشم هام خند ياز گرد ماهان

.امیخودم ب ای ياریو ب لمیوسا ير یآنا م ـ
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.ارمی یاالن م: من

.یپا برهنه تا تو کوچه هم رفته بود خنگول. پوشه یداره کفش هاش و م دمید. رونیو پالتوش و برداشتم و اومدم ب فیرفتم از تو خونه ک دمییدو

.دور شیبنداز دیماهان جورابات نابود شد با: من

: و گفت دیو کش مینیو ب ستادیا صاف

.بندازم دور جوراب که خوبه دیروز خودمم با هیاز دست تو  ـ

.تا دم در رفتم و بدرقه اشون کردم و براشون دست تکون دادم تا رفتن. زدم لبخند

.جلو، دو سه تا سکته رو با هم زدم دیپر یچ نیع سایو که بستم پر در

کرد؟ یکار م یچ نجایماهان ا: سایپر

: چشم غره رفتم بهش و گفتم هیاخم کردم و . ارمیب نییکردم ضربان قلبم و پا یم یبود و سع رو قلبم دستم

 يرفته بود ؟يکرد یم یچه غلط ایبا ک یگ یتو خودت چرا نم. موند که تنها نباشم شتریب يومدیتو ن دیبود بعد که د نجایماهان ناهار ا. کوفت ـ

.منم که خرم گه؟ید نایخونه عموت ا

: داد و گفت لمیگشاد تحو شین هی سایپر

.دور دور کمی میاومد دنبالم رفت ایبعد ک نایخونه عمو ا میخوب اولش رفت ـ

.جمع شد و چشم هام متعجب ابروهام

ا؟یتا حاال مهربان برات شده ک یاوه اوه از ک: من

.ونهبه سر و گردن و بدنش داد و خودش و لوس کرد و رفت سمت خ یتکون هیوا کرد و  یشین هی

نگو از همون روز تو فرحزاد . موند یحرف تو دهنش نم. کرد یم هیخودشو تخل يزبونش حرف بکشم، هر چند زود ریدنبالش که از ز منم

هم که  يتو شهرباز. دادن یدوتا داشتن دل و قلوه م نیا م،یکرد یم يکتک کار میرو گرفته بود، همون موقع که من و ماهان داشت ایچشمش ک

امشبم . بزنه سایرسما در دلش و باز کنه و حرف هاش و به پر ایک گهیبر علت شد که د دیشرکت اومدنم مز نیشدن و ا کیو چت کیچ گهید

.بگه براش از خودش و خانواده اش زویکه همه چ رونیبرده بودتش ب

.رونیبودم ب دهیاز ماهان کش ایاطالعات و در مورد ک يهمه  يمن ظهر البته

: چونه اشو گفت ریو دست هاش و زد ز دیختخوابش دراز کشبا ذوق تو ر سایپر

کرد؟ یکار م یچ نجایخوب تو بگو ماهان ا ـ

: تفاوت گفتم یرو تخت و ب دمیامو انداختم باال و دراز کش شونه

.میدید لمیبعدم که ف. درست کردم یمنم براش ماکاران. خواست یم یدلش غذا خونگ یچیه ـ

:  و گفتابرو انداخت باال هی سایپر

ن؟یفقط هم ـ

: و کردم اون سمت و گفتم روم
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.نیآره فقط هم ـ

.صورتم از درد جمع شده بود. به کمرم دمیمثل جت از جام بلند شدم و نشستم رو تخت و تند تند دست کش. محکم خورد به کمرم یدست هی هوی

: کشون گفتم غیج

؟يکرد نیشعور چرا همچ یب. درختهکنده  ستیدست که ن. کمرم خورد شد ،یدستت بشکنه وحش ـ

: پررو برام اخم کرد و با چشم غره گفت پررو

همون چشم  ؟يدرسته قورتش بد يخوا یم یکن یبه ماهان نگاه م یوقت نمیب یکورم نم يفکر کرد. یکه منو گاگول فرض نکن یحقته، تا تو باش ـ

.نمیزود باش بگو بب ؟یچیه یگ یبعد م. یکن یبا چشمت نازش م يشه انگار یم یمخمل ینیهات همچ

بود که من دوستش دارم؟  دهیخودشم فهم یعنی ؟یبودن؟ خود ماهان چ دهیهمه فهم یعنی. کردم انقده تابلو باشم یفکر نم. باز مونده بود دهنم

...چرا ... پس چرا  دهیاگه فهم

: و با بغض گفتم سایبرگشتم سمت پر. کردم بغض

...نشون نداده  یمنو دوست نداره که عکس العمل. فهمه یماهانم م دنیاگه همه فهم دن؟یمتابلوام؟ همه فه یلیخ سایپر ـ

 يدوستم نداره که به رو. زد که دوستش دارم، اما ماهان دوستم نداره ینگاهم داد م. من دوستش داشتم... و چشم هام پر اشک شد  دمیورچ لب

... اوردهیخودش ن

: بلند شد اومد رو تخت کنارم نشست و بغلم کرد و مهربون گفت عیسر سایپر. دیقطره اشک از چشمم چک هی

.دمیفهم یزودتر م دیبا. يدوستش دار یلیپس خ ؟؟یکن یم هیقربونت برم آنا گر ـ

: و از خودش جدا کرد و گفت من

.هیسر خوبپ یلیماهان خ. يخوشحالم که باالخره حامد و فراموش کرد یلیخ. خوبه نکهیا ؟یکن یم هیحاال چرا گر ـ

.بغض نگاهش کردم با

اون که منو دوست نداره؟ دهیچه فا: من

؟يدیچرا دوستت نداره؟ تو از کجا فهم: کرد و گفت یاخم هی

.اوردهیخودش ن يبه رو. نگفته یچیه یول دهیپس اونم فهم. من تابلوئم یخوب تو گفت: من

: زد و گفت يلبخند هی سایپر

.دهینفهم ینترس کس. زمیمنم ت. فهمن یپسرا چه م. کردم یباهات زندگ یرم و کلدخت هیفهمم چون  یمن م وونهید ـ

: ذوق گفتم با

؟یگ یراست م ـ

: و گفت دیهم خند سایپر

.خوبه فکر کنم دوستت داره یلیماهانم که باهات خ. گم یآره راست م ـ

: باال انداختم و ناراحت گفتم شونه
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 شهیبه خاطر عالقه اون مدل شیو خوب یمهربون نیتونم بفهمم ا ینم. خوب و مهربون. بوده يجور نیهم شهیکه ماهان هم نهیمسئله ا. دونم ینم ـ

.ساده اش یدوست نیهم ای

: رو موهام و ناز کرد و گفت سایپر

.دوستت داره يدیفهم یحامد م يتو از چشم ها ؟يدیمگه حامد و ند ؟یفهم یچه طور نم ـ

.داره یچه حس دمیفهم یزد من م یحامد حرف م. گفت یراست م. فکررفتم تو . نییو انداختم پا سرم

: و متفکر گفتم آروم

اصال االن شک دارم که واقعا حامد و دوست . که حامد و دوست داشتم ماهان و دوست ندارم يمنم اون جور. ستیماهان مثل حامد ن... راستش  ـ

. چند ساله بوده یعادت و وابستگ هیهمه اش  ایداشتم 

نگاه  سایسرم و بلند و به پر. دم یدوباره خودم جوابش و م. اون حال بهم دست داد گهید یکیبا  دنشیکنم که پس چرا به خاطر د یفکر م عدب

.کردم

 .میکه قرار شد فقط دوست بمون یاز همون موقع. وقته که تموم شده یلیحامد برام خ نمیب یکنم م یبهش فکر م یوقت سا؟یپر هیچ یدون یم: من

. دلم از حامد شکسته بود ییجورا هیبود که  نیا يحالم خراب شد برا یاگه اون شب تو مهمون. شد ازش دهیدلم کم کم بر. از همون دو سال قبل

از . راحت تونست فراموشم کنه یلیهمه سال با هم بودن خ نیبعد ا نکهیاز ا. منو نشناخت نکهیا. خوردش کرد. احساسم و شکوند ییجورا هی

همراه با آرامش و  جانیجور شور و ه هی نمیب یماهان و که م. حسم به ماهان کامال با حامد فرق داره یدون یم. کرد نمیگزیو جا یکیراحت  نکهیا

.ره ینم رونیوقت ب چیشه و ه یالمصب مثل مواده که وارد رگ هات م. و دارم یسرخوش

: با خنده بغلم کرد و گفت سایپر

.یبهش برس یاله. يعاشق شد یدختر حساب ـ

.بلند شد و رفت برق و خاموش کرد سایپر. زدم يلبخند مچهین هی

.میبخواب میریبگ گهیبسه د: سایپر

.خوابم برد نیریحس ش هیلبخند رو لبم و  هیآخرشم با . فکر کردم یروز طوالن نیو به ا دمیدراز کش آروم

دستش و گذاشته بود رو زنگ و ول  یکی. قلبمون اومده بود تو دهنمون. میدیپرمثل جن زده ها از خواب  سایزنگ ممتد خونه من و پر يصدا با

.کرد ینم

رو از پشت در چنگ زدم و پرت کردم رو سرم که اگه زلزله بود از  سایو رفتم سمت در و از ترس زلزله، شال پر دمیاز جام پر نیهولم همچ از

.همون جا بدوام تو کوچه

گرد شده  يو با چشم ها فونیسمت آ میدییدو سایبا پر. به زلزله داشت که من فکر کردم زلزله اومده یطزنگ چه رب يدونم صدا ینم حاال

.درن يجلو ایماهان و ک میدید

.انیتا ب میستادیخونه ا يدر ورود يجلو میو رفت میو باز کرد در

.میسر و شکلمون نبود ادیتو اون لحظه ماها اصال . میکرد یمنگاه  اطیبه ح میخمار داشت يبا چشم ها... لباس گشاد  هیبا  سایشال به سر پر من
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 هیجمع شده  افهیکه با ق ایاومد سمتمون و ک یتو دستش م يپر نون بربر لونینا هیبار مصرف و  هیظرف  هیتعجب به ماهان که خندون با  با

.میاومد نگاه کرد یو سه متر جلوتر از خودش گرفته بود و پشت ماهان م گید

 سایپر هویکه اومدن جلو  کمی. بود کیکنن، آخه هنوز هوا تار یکار م یچ نجایا ینصفه شب نایکردم ا یفکر م نیداشتم به ا يداریب و بخوا تو

.دیکوتاه کش غیج هیشده با دست زد تو سرش و  داریتازه از خواب ب يانگار

...خاك به سرم : سایپر

.تو جام موندم سایرفتار پر از جیمن اما گ. سمت اتاق من دییو گفت و دو نیا

در رفت؟ دییکجا دو هوی سایپر نیا ؟یخوب یسالم خانم: ماهان

متر جلو تر از خودش نگه داشته بود  هیکه  يداده بود و با انزجار به قابلمه ا نیدماغش و چ ایک. خمار به ماهان نگاه کردم يو با چشم ها برگشتم

: گفتم يدو رگه ا يبا صدا. کرد ینگاه م

؟یکن یکار م یچ نجایماهان کله سحر ا ـ

.که فقط با اخم دستش و پس زدم دیبهم کرد و دماغم و کش طونینگاه شاد و سرحال و ش هی ماهان

: گفت دمشیفهم یکه تو خوابم م یقشنگ یلیلحن خ هیپاهاشو خم کرد که هم قد من بشه و با  کمی ماهان

.ونه براتون آوردمتو خونه؟ صبح يرامون بد يخوا ینم يخاله قز ـ

: نگاش کردم و گفتم جیگ کمی

مگه ماه رمضونه؟ ـ

: باال رفته گفت يبا ابروها ماهان

ماه رمضون؟ ـ

م؟یبخور يسحر میخوا یم: من

. مچونه ام نگهش داشت ریرو مثل چادر سرم کردم و سفت ز سایاصال هم حواسم نبود که شال پر. گفتم یداشتم چرت و پرت م. خواب بودم  کال

به  ظیاخم غل هیچشم غره توپ همراه با  هی ایمن که هنوز خواب بودم ، اما ک. میبخور یتکون هی ایکرد که باعث شد من و ک يخنده بلند هیماهان 

.دشیرفت که البته ماهان ند اهانم

: و دست انداخت دور شونه هام و من و برگردوند سمت خونه و گفت ستادیصاف ا ماهان

 ییچه رو نیبب. خودت و يدستتم شل کن خفه کرد نیا. مینیچ یو م زیبرو دست و صورتت و بشور تا ما م ایب. یخواب جیگ ياله قزبرو تو خ ایب ـ

.هم گرفته از ما

 افهیق. نگاه کردم نهیو به خودم تو آ ستادمیا ییتو دستشو جیخمار و گ کمی. ییو فرستادم تو دستشو ییهمون حالت من و برد سمت دستشو تو

 نیاما خوب خوابالو تر از ا دمیکش یم يریآژ غیج هی دنمید یخنگول یشکل نیا ایماهان و ک نکهیاز ا يدر حالت عاد. م شکل منگال شده بودا

با اون قابلمه تو دستش  ایبدبخت و بگو که سکته کرد هر چند اون ک ایک نیچپر چالق من اما ا افهیحاال ماهان که عادت کرده به ق. بودم احرف ه

دوتا؟ نیبودن تو دست ا یاصال اونا چ. بود حواسش به من نبود ریدرگ
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.باال انداختم و باالخره دستم شال و ول کرد و دست و صورتم و شستم يا شونه

 یدختر ک نیا. چشم هام گرد شده بود. رونیباز باز از اتاق اومد ب يبا چشم ها پیکرده و خوشت شیو آرا کیش سایپر دمیکه د رونیب اومدم

تونست آالگارسون کنه؟

 افهیپف کرده و ق يو چشم ها دیچک یکه از صورتم م یآب يو قطره ها سیمن با صورت خ. جالب بود یلیکنار هم خ سایمن و پر دنیمن د جان

.برگشته شگاهیلباس مرتب انگار تازه از آرا. کرده شیآرا سایاز اون ور پر... یخنگول

.و رفت سمت اتاق من رونیکه از آشپزخونه اومد ب یفت سمت آشپزخونه و ماهانکردم که ر ینگاه م سایبه پر داشتم

.حوله به دست اومده سمتم دمیکار داره که د یکردم ماهان با اتاق من چ یچرا رفته تو اتاق من؟ داشتم فکر م نیا وا

چون ماهان . که نتونستم نجایا نیده که صبح زود اومدش یسرمو باال آوردم و بهش نگاه کردم و اومدم بگم چ. ستادیبهم و جلوم ا دیو رس اومد

.کنه صورتمو پاك کرد یو پاك م سشیدو ساله که مامانشون صورت خ يبه صورتم و مثل بچه ها دیحوله رو کش یدودست

سمت آشپزخونه و و بردم  دیماهان دستمو کش. شده یجن دمیزده به سرش شا یخواب یماهان ب. من رفت باال ياومد ابروها نییکه پا حوله

با . چشم هام برق زد زیم يرو يزایچ دنیبا د زیتا نشستم پشت م. کالم دنبالش رفتم یحرف گوش کن ب يمنم مثل بچه ها. زینشوندم پشت م

.مردم از خواب یقبل داشتم م هیثان 2انگار نه انگار که تا . ذوق صاف نشستم

: ذوق گفتم با

...آخ جون کله پاچه  ـ

 یبود و منزجر به ظرف کله پاچه نگاه م دهیخودش و عقب کش کمینگاه کردم که  ایبه ک. کرد لبخند زدم یهان که با لبخند نگام مبه ما برگشتم

.چندشه یلیانگار کله پاچه خ. داده بود نیو چ شینیهنوزم با اصرار ب. کرد

اومد، اما من عاشقش  یاومد نه خوشش م ینه بدش م. نداشتبه کله پاچه  ینظر خاص سایاصوال پر. کرد یخونسرد به کله پاچه نگاه م سایپر

.بودم، مخصوصا مغز

: با ذوق به ماهان نگاه کردم و گفتم. بود ممیعالوه بر کله پاچه حل زیم رو

تو بود؟ دهیکله پاچه ا ـ

: کردم و گفتم مینگاه به حل هی. کرد قیچشمک حرفم و تصد هیبا  طونیش ماهان

.گهیکله پاچه بود د ه؟یچ يبرا گهید نیخوب ا ـ

: کرد و گفت ایاشاره با سرش به ک هی ماهان

.شه یخورن چندششون م یآقا کله پاچه نم ـ

بدبخت اصال سوسول نبودا، اما خوب به نظر من  ایحاال ک. پسر انقده سوسول ییخدا. نگاه کردم ایکه به زور جمعش کرده بودم به ک يخنده ا با

.گهیسوسول بود دخورد  یکله پاچه نم یهر ک

 یک چیخوردم که حواسم به ه یبا ولع م نیهمچ. و من رسما افتادم رو غذام ختیکاسه ام و گرفت و خودش برام کله پاچه و مخلفاتش و ر ماهان

 یخودش و م يکنه و انگار به زور جلو یبه کاسه من و غذا خوردن ماهان نگاه م يجور هی ایک دمیلحظه سرم و بلند کردم که د هیفقط . نبود
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.نون يذاشت ال یچشم گوسفند بدبخت و م یبه ماهان نگاه کرد که داشت با چه ولع. ارهیباال ن که رهیگ

.لقمه رفت تو دهن ماهان و دهنش بسته شد... دهنش باز شد ... ماهان اومد باال  ي لقمه

ذوق  يصدا هیماهان خوشحال با . دمیو شن ییشدن در دستشو بسته يکجا رفت که صدا نمیبب دمیکله کش. رونیب دییو دو دیاز جاش پر ایک هوی

: زده گفت

...گرفت  ارشیحامله است و ایک...  يوا ـ

.حالش بهم خورده بود ایبدبخت ک. خنده ریز میپق زد سایو پر من

: خنده به ماهان گفتم با

دستش؟ ياومد پس چرا قابلمه رو داده بود یکه انقدر بدش م چارهیب نیا ـ

: ابرو باال انداخت و گفت ثیخب نماها

.ارمیخواستم بچه ام و مرد بار ب یم. از کله پاچه ادی یبدم م يکه وا رهینگ افهیمن ق يتا اون باشه که برا ـ

.میدیخند سایمن و پر دوباره

: نگران بود گفت کمیکه  ییصدا هیبا  سایپر

.غذاش کوفتش شد چاره،یاما گناه داشت ب ـ

: باال انداخت و گفت يماهان شونه ا. مکرد دییسر تا با

.خوبه عادت کنه، زشته به خدا. میبساط و دار نیهم نهیب یهر بار کله پاچه رو م. خوره یغذاشو م نهیش یراحت م ادی یاالن م الیخ یب ـ

.پاچه نگاه نکرد بارم به کله هی گهیحواسم بهش بود د. و خورد مشیهم اومد و نشست حل ایبعد ک کمی. نزد یحرف چکسیه گهید

.میو جمع کرد زیو م میو خورد ذمونیلذ صبحونه

.امروز روز استراحتمون بودا هی. شده 6:5ساعت تازه  م؟یکار کن یخوب حاال چ: من

: گفت ازهیخم هیو با  دیدست هاش و رو به باال کش کمی ماهان

.میخواب یم میریگ یم میکن ینم يکار ـ

: تعجب گفتم با

ن؟یشد داریپس چرا صبح زود ب نیبخواب نیخواست یموا خوب اگه  ـ

: چشم غره به ماهان رفت و گفت هیبا اخم  ایک

.بود دهیانگار رو درخت خواب. صبح اومد دم خونه ما 4به شازده بگو که مثل خروس ساعت  ـ

: نگاه کرد و گفت ایباز برگشت به ک شیبا ن ماهان

.کله پاچه تموم بشه دمیترس یخوب م ـ

.بهش لبخند زدم. چشمک به من زد هیو گفت و  نیا

: رفت که ولو بشه رو مبل که گفتم ماهان
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.دیرو تخت بخواب نایتواتاق مامان ا دیبر رهیگ یکمرتون درد م دیاونجا نخواب ـ

:گفتم عیدرو که بستم سر. تو اتاق من میرفت سایبا پر. ولو شدن نایدوتا هم از خدا خواسته رفتن رو تخت مامان ا نیا

؟یکشون رفت غیچت شد؟ ج هویتو  نمیبب ـ

: پشت چشم برام نازك کرد و گفت هی سایپر

انتظار که . ستمیمن که مثل تو ن. استقبال يبرا يبود ستادهیپف کرده مضحک ا افهیبا اون ق. يشد یم میج يتو هم اگه آدم بود. گهید يخر ـ

خواستم مثل خرس  ینم نهیب یکه بدون مانتو منو م يدفعه ا نیاول. نهیس گل و گشاد منو ببچالق و اون لبا ریچ افهیبا اون ق ایبذارم ک ینداشت

.شدم تواتاق میآب به صورتم زدم و ج هی دمییدو. چشمش يجلو امیشدن ب داریب یکه تازه از خواب زمستون ییها

نتش؟یبب ستیقرار ن شیآرا یوقت ب چیه یعنی دتشیشگل دو خو شیبا آرا ایحاال االن ک. دمیباال انداختم و رفتم رو تختم دراز کش يا شونه

.خوابم برد دیخوابالود بودم که تا سرم به بالشت رس اونقدر

*****

 هیبشه  داریآدم هر موقع از روز که از خواب ب. پاشدم رفتم صورتمو شستم و رفتم سماور و روشن کردم. شدم داریاز خواب ب 10ساعت  حدود

.صداش کردم. دهیبالشتش و بغل کرده با دهن باز خواب سایپر دمیرفتم تو اتاق و د. چسبه یداغ تازه دم م ییچا

...شو  داریب سایپر..  سایپر: من

.نشد داریدفعه دوال شدم و تکونش دادم، اما بازم ب نیا. دیدور چرخ هیاز دهنش در آورد و  یهوم يصدا هی سایپر

ترسناك در حد  زیچ هیبود  یفقط کاف یعنی. دیترس یم یلیخ نایاز روح و جن و ا سایپر. تو ذهنماومد  ثیفکر خب هی. و در آورده بود کفرم

.تونست تنها بخوابه یشب عمرا م یکن فیبراش تعر یمعمول

.و خودمو پرت کردم کنارش و تند و تند تکونش دادم هیزدم و  ثیلبخند خب هی

: گفتم نییپا يترس و صدا با

...ترس  یمن م هیک نیا نیتو اتاقه پاشو بب دیبا لباس سف یزن هی سایپر. شو داریروخدا بتو سایپر...  سایپر ـ

.پشت من و با ترس بازوهام و از پشت چنگ زد دیمثل فنر از جاش بلند شد و پر سایپر هوی

.از خنده دمیترک یم داشتم

: ترسون گفت سایپر

کو ؟ کجاست آنا؟ زنه کو ؟ ـ

.بخند یحاال نخند و ک. سایولو شدم رو تشک پرخنده و  ریپق زدم ز هوی

با مشت و لگد به جونم افتاد که به غلط  نیکردم همچ یم تشیبعد که متوجه شد داشتم اذ. کرد یمبهوت به خنده من نگاه م سایپر هیثان 30 قد

 داریرو ب نایمنم بلند شدم رفتم ماهان ا. ییکتکم زد و دلش خنک شد پا شد رفت دستشو ریدل س هی سایپر نکهیخالصه بعد از ا. کردن افتادم

.کنم
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چشم هام . دمیآروم در و باز کردم و سرك کش. جواب نداد یبازم کس. دوباره در زدم. جواب نداد یاما کس. آروم در زدم نایدم اتاق مامان ا رفتم

.گرد شد

بغلش کرده بود که انگار  نیماهان بود و ماهانم همچ هنیسرش رو س ایبودن و ک دهیخواب نایرو تخت دو نفره بزرگ مامان ا ایو ک ماهان

.ساستیپر دمیبرگشتم د. سکته کردم. از پشت زد رو شونه ام یکی هوی. و بغل کرده شیعشق زندگ نیبزرگتر

... یچ يدار: سایپر

: گذاشتم و آروم گفتم مینیانگشتم و رو ب عیسر

... نیبب اینگو ب یچیه ـــــشیه ـ

.بدبخت کپ کرد. دیمن سرك کشهم از پشت  سایپر

: و ناباور بلند گفت اریاخت یب هوی

... ایک ـ

.چشم هاشون و باز کرده بودن ایماهان و ک. کار از کار گذشته بود رم،یدهنش و بگ يتا خواستم بپرم جلو. بلند گفت یلیخدا خ يوا

 هیگرد  يبعد با چشم ها. کردن گهینگاه به همد هیامون، برگشتن  افهیود قب يسکته ا یلیما دو تا خ ينگاه به ما دو تا دم در کردن و انگار هی اول

زل به  لز. نشست اون سمت تخت خیو دو زانو س دیهم پر ایک. ستادیاز رو تخت و ا نییپا دیماهان که پر. پا شدن غیبا ج هوینگاه به خودشون و 

.کردن یهم نگاه م

.از اون بغل عاشقانه میبهت زده و متعجب باش ایدوتا،  نیو حالت ا افهیاز ق میبخند میدونست ینم یگ یرو م سایمنو پر يوا

: گفت سایپر هوی

...واقعا که  ـ

و  دیهم مثل فنر از جاش پر ایک. رونیبه حالت قهر روشو برگردوند و رفت ب هوی. ایرفت به ک یچشم غره م یحرص هیبا . نگاش کردم برگشتم

.دنبالش رفت انیگو سایپر سایپر

.موندم و ماهان من

 يبد زیشدن و اصال هم چ یختیر نیدونستم موقع خواب ا یم. کردم یمنظور نگاه م یب ییخدا. شده بودم به ماهان رهیابروم رفته بود باال و خ هی

 هویود فرم نگاهم که ب يدونم چه جور یاما نم. کنه قهر کرده بود یمنت کش ایناز کنه و ک نکهیا يدونست اما برا یهم م سایمطمئنم پر. ستین

.ماهان هول شد و شروع کرد به تند تند حرف زدن

. شد زونیپسره چسب آو نیا. نکردم يمن اصال کار. اومد تو بغلم يجور نیا ایک یدونم ک یبودم نم دهیمن خواب. نبود يزیآنا به خدا چ: ماهان

 یبغل م یختیر نیبالشتشو ا شهیا بالشتش اشتباه گرفته بود، نه که همبه جون خودم من و ب. گه نه یخوابه م یدخترا م نیگم مثل ا یبهش م یه

...در موردم یوقت فکر ناجور بکن هیاگه  یونیمد. کنه

: وسط حرفش و گفتم دمیپر. زد یجور تند تند داشت حرف م نیهم

.زمیبر ییبرات چا ایبرو صورتت و بشور ب ایب. نگفتم يزیبسه من که چ... ماهان  ـ
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 دنشونیفرم خواب ییخدا. خنده ریخودم و پرت کردم تو اتاقم و پق زدم ز. تحمل نداشتم خنده ام و نگه دارم گهیم و برگشتم چون دو گفت نیا

.گرفتم یازشون م يزیچ یلمیف هی یعکس هیهمراهم بود  لمیانقده دوست داشتم موبا. باحال بود یلیخ

کردم  یمن با دهن باز داشتم نگاه م. ادیاز دلش در ب دیرفت شا یم سایت قربون صدقه پرهنوز داش ایک. رونیهام و که کردم پاشدم رفتم ب خنده

زد؟ یکه حرف نم استیهمون ک نیا نمیبب

.نکنم یکرد و با چشم غره مجبورم کرد برم و فضول رمیدستگ یفضول نیدر ح سایمتاسفانه پر اما

.رونیو اومدم ب تمخیر ییتا چا 4. دادم و رفتم تو آشپزخونه نیصورتم و چ منم

دلم  نایاصال من بدونه مامانم ا. بچپم تو آشپزخونه یمطبخ زیمن چرا مثل کن.  گهید يجا هیخوان حرف بزنن برن  یم ایو ک سایپر ،یکه چ یعنی

.آشپزخونه امون ناستیخونه عشق ننه ام ا. پا تو پاتوقشون بزارم ادی ینم

.جلوم زیها رو هم گذاشتم رو م یینشستم و چا ونیزیتلو يرفتم رو مبل جلو کیش یلیبه دست خ ینیس

چه خوب  سایپر نیا. هم مثل جوجه دنبالش ایک. اطیپا شد رفت تو ح ارمی یخودم نم يمن به رو دید یچشم غره رفت بهم، اما وقت کمی سایپر

.بچه رو باز کرده بود نیزبون ا

بود  سیصورتش خ. برگشتم نگاش کردم. ردم که ماهان اومد و رو مبل کنارم نشستک یفکر م ایو ک سایکردم و به پر یبه در هال نگاه م داشتم

.دیچک یو آب ازش م

 ینگاه م سشیداشتم با لبخند و لذت به صورت خ. نگاه به من هینگاه به جعبه کرد و  هی. و گرفتم سمتش يلبخند زدم و جعبه دستمال کاغذ هی

دست هاش رو . جلو و صورتش و آورد جلوتر و چشم هاش و بست دیخود شو کش کمیان ماه. بامزه بود یلیآب چکون شده بود خ. کردم

.پاهاش بود

که من صورتش و پاك کنم؟؟ نهیاالن منظورش ا نیا. لبخندم بسته شد. بسته اش يموندم به چشم ها مات

...  يوا. دستمو باال آوردم. صورتش مسلط بشم خم شدم سمت جلو که به کمیچند برگ دستمال جدا کردم و  اریاخت یب. دونم چرا هول شدم ینم

.ماهان بسته است يخوبه چشم ها. دیلرز یدستم م

ما  دید یاز پشت م یکی. بودم کشینزد یلیخ. شد یداشت از جا کنده م. کرد یقلبم تاالپ تلوپ م. صورت ماهان يلرزونم و آوردم جلو يدستا

.میبوس یهم و م میکرد دار یدو تا رو، فکر م

 قینفس عم هیچشم هام و بستم و . دست، دستم و گرفتم یکیبا اون . بود ادیز یلیدستمال و بکشم به صورتش اما لرزش دست هام خ ستمخوا

...دوباره دست هام و بردم جلو . دمیکش

 یاز طرف. شدم یناز دست خودم عصبا. تونم لرزش دستم و قطع کنم یدونستم نم یم. شدم یعصب. شد شتریقلبم ب دنیدستمو و کوب لرزش

...بسته  يبا اون چشم ها... صورتم  يصورت آروم ماهان جلو

...دستم حق داشت بلرزه ... کنه  یتاب یقلبم حق داشت ب... سخت  یلیخ... برام سخت بود  واقعا

.دم یماهان باشم وگرنه خودم و لو م کیانقدر نزد دینبا. حرص خوردم. اخم کردم یعصب

.نداختم تو صورت ماهاندستمال ها رو ا یعصب



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 348

.تنبل يبچه پررو. ستمیصورتت و پاك کن من که نوکرت ن رخودتیبگ: من

. انقده مظلوم بهم نگاه کرده بود که دوست داشتم بغلش کنم. با پرت کردن دستمال ماهان چشم هاش و باز کرد. و گفتم و از جام بلند شدم نیا

.نرفتم رونیب دمیرو تو خونه نشن ایو ک سایدر هال و اومدن پر يو آشپزخونه و تا صدافرار رفتم ت يبه زور خودمو از مبل کندم و برا

کم کم حوصله امون  گهید. میآهنگ گوش کرد کمیو  میخورد ییچا کمی. مبل دور از ماهان نشستم هیو رو  رونیکه اومدن رفتم ب نایا سایپر

.رفت یسر م

.خوب میانجام بد يکار هی دیایمن خسته شدم ب: سایپر

.میکن ینگاه م ونیزیتلو مینشست هیچ. آره منم حوصله ام سر رفته: ایک

م؟یکن يباز دیخوا یم: ماهان

.میکرد دییتا همه

م؟یکن يباز یخوب چ: ایک

: لبخند خوشحال زد و گفت هی ماهان

... میکه صبح کله پاچه خورد ییاز اونجا ـ

.ماهانم بدجنس از قصد اسمشو گفته بود. شد یاسمشم چندشش م دنیه با شنجالب بود ک. صورتش به خاطر کله پاچه جمع شد ایک

ن؟یگم با بسکتبال موافق یم. ناهارم باز بشه يکه جا برا میغذا رو بسوزون نیکه ا میکن يباز هیبهتره : ماهان

: سمت منو گفت برگشت

مگه نه؟ وارهیآنا هنوز تور بسکتتون به د ـ

.کردم دییسر تا با

بابا . من رفتم بسکت م،یکرد یو انتخاب م یگروه ورزش هی دیو با ییرفتم راهنما یاز وقت. خوب بود ممیباز. کت، من عاشقش بودمجون بس آخ

 هیشد و چون  یبسکت توپ محسوب م نیزم هیبزرگ بود  اطمونیچون ح. اطیح يتو واریتور بسکت چسبونده بود به د هیهم همون وقت ها 

.بسکت يداد برا یجون م گهیتور هم داشت د

.رونیب میو رفت میموافقت کرد همه

.میکن يگروه بند دیخوب حاال با: ایک

: گفت عیسر ماهان

.سایمن با پر ـ

زد و زودتر  يخودش کنه که ماهانم نامرد اریرو  سایخواست پر یم ایمطمئنم ک. لبخند هیاما من با . با دهن باز به ماهان نگاه کردن سایو پر ایک

 ییخدا. يکار کرد یگرفتم چ یعنیمنم آروم سر تکون دادم که . چشمک بهم زد هینگاه به من کرد و  هیماهان . کور بشه نایه ذوق اگرفتش ک

.میشد اریبا هم  ایمن و ک. بگن يزیهم نتونستن چ ایو ک سایپر گهیرو بفهمن؟ د گهیتونستن بدون حرف منظور همد یبهتر از ما م ایک

.شروع شد يهم و من توپ و پرت کردم باال و باز يجلو ستادنیوماهان ا ایک
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مچ  ایهنوز اونقدرا با ک. خودش و داشت ینیریدوستانه بود، اما ش يباز هی نکهیبا ا. برام لذت بخش بود یلیبسکت خ يباز جانیمدت ها ه بعد

.بود نیریاما اونشم ش. رفت یتوپا لو م یگاه. نشده بودم

 نیتونستم از ب یگرفت که به زور م یجلوم و م بتشیبا اون ه نیهمچ. شد یماهان مثل درخت جلوم سبز م هویاومد دست من  یوقت توپ م هر

.کنم و توپ و پاس بدم بهش دایرو پ ایدست هاش ک

. بوق که نبوداما خوب ماهانم . نداخت یهم انصافا خوب توپه ا رو تو تور م ایو ک ادیبر ب ایتونست خوب از پس ک ینم سایخوب بود که پر حاال

.اومد سه سوت نشده تو گل بود یاونم تا توپ دستش م

ماهانم . زدمش کنار یتنه م هیدرسته قدش بلند بود اما من با . دیرس یوقت زورش به من نم چیه یوقت ها که چاق بودم و ماهان الغر مردن اون

...الجون 

.بود سر جاش ستادهیه امثل کو. رفت یتا تنه و ضربه آرنج هم کنار نم 60االن با  اما

کرد به دو  یشد و دست هاش و باز م یاومد جلو و از زانو خم م یم نیتوپ همچ دنیبه محض رس. رهیجلوم و بگ يدونست چه جور یم بدجنس

دم پشتم و توپ لو نره مجبور بو نکهیا يمنم برا. کرد یم یدست هاش زندون نیمن و ب ییجورا هی. نکنم دایپ ییراه در رو چیطرف، که من ه

.فرارم يموند برا یراه هی دیشد با آرنج بزنمش شا گهبهش بکنم و ا

مثل  سایبود که پر یدر حال نیو ا دیقاپ یتوپ و از دستش م ایک هوی سایبه پر دیرس یتا توپ م. موند یدستش نم ادیبدبختم توپ ز يسایپر

تو گوشش نجوا  یگرفت چ یتوپ و م سایپر یبال وقت يایک نیدونم ا ینم .همه اشم بهت زده بود. کرد ینم یحرکت چیماست مات مونده بود و ه

.داد یشد و مدام توپ و لو م یم دیسرخ و سف یشد و گاه یمات م سایپر هکرد ک یم

شت بندش پ میزد یتا ما گل م. شد ینم ادیوقت ز چیه ازایاختالف امت. کار کنه یبلد بود چ. بودا يزیهم خوب چ ایک نیام گرفته بود ا خنده

.زدن یگل م نایماهان ا

.باز يجلوش خم شده بود با دست ها ایک. توپ و گرفت و دو تا ضربه زد و دو قدم راه اومد سایپر. سایتوپ و پاس داد به پر ماهان

.نگاه کرد ایکگرد به  يبغلش و با چشم ها ریو توپ و گرفت ز ستادیا هوی دمیبود که د سایحواسم به پر. کرد نگاش نکنه یم یسع سایپر

: بهت گفت با

واقعا؟ ـ

: لبخند گفت هیو همراه  سایشد و صاف زل زد به پر سایپر کیقدم رفت جلوتر و نزد هیو  ستادیاونم صاف ا. دمید یرو م ایک مرخین

.به جون خودم ـ

ضربه دست توپ و از  هیزد و با  گهیلبخند د هی ایک. متر باز مونده بود و زبونشم قفل شده بود هیدهنش  سایبود، اما پر یدونم موضوع چ ینم

.پاش پاس داد به من يو با چرخش رو دیکش رونیب سایبغل پر

منم با . باز اومد جلوم و رو زانوشم خم شد يمنم توپ و تو هوا گرفتم و تو همون لحظه ماهان با دست ها. سایبرگشت سمت پر عیخودشم سر و

.نداشتم شیراه پس و پ. بکنم یحرکت چیتونستم ه یدستام بود اما نم توپ تو. چرخش پشتم و کردم به ماهان هی

درازن، بزنه  لیگور يوقت ماهان با اون دست هاش که مثل دست ها هیکرده بودم که نکنه  رهیدا میزدم و دست راستمم ن یتو سر توپ م مدام
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.ارهیدستم و توپ و از چنگم در ب ریز

 ینم. زدن یبودن و داشتن پچ پچ وار حرف م ستادهیهم ا يهنوز روبه رو. کردم ایو ک ساینگاه به پر هی خودم و ماهان يدست ها نیزور از ب به

.گن یم یچ دمیفهم

 یچرخش توپ و شوت م هیپرش و  هیجا با  نیاز هم دیچاره نبود با. بود يموضوع جد يانگار. گهینبود د يشعورا کال حواسشون به باز یب

.کردم سمت تور

با ... باز  يبا دستها. بود ستادهیتور ا يماهان درست پشت من و جلو. سمت تور دمیحرکت چرخ هیتو سر توپ زدم و تو  گهید تا ضربه دو

...خم  يزانوها

 ستادهیبهم ا کیدونستم انقدر نزد ینم. دمیماهان و ند. چرخشم از دستم در رفت اریکه اخت دمیچرخ نیهمچ. و رخ به رخ ماهان شدم دمیچرخ

.در فاصله امون کمهو انق

.حرکت، توپ و شوت کنم هیکنم و تو  ریتا ماهان و غافلگ یو ناگهان عیسر. و صورتم و برگردوندم دمیچرخ

...شدن لب هامون رو هم  دهیو کش مونینیبود، برخورد ب کیبهم نزد یلیچشم هاش و که خ دمیلحظه صورت ماهان و د هی تو

.ستادمیماهان ا يچشم ها يزل زده تو گرد... گشاد  يبا چشم ها...  نفس حبس شده... خشک شده . ستادمیا و

.خودم و بکشم کنار نکهیا ایتماس لب ها قطع بشه،  نیتونستم چرخشم و ادامه بدم تا ا ینم یشوکه بودم که حت اونقدر

. فاق افتاده رو پردازش نکرده بودمغزم ات يهنوز عصب ها. کردم یروشن نگاه م يمتعجب قهوه ا يشده و شوکه به دو جفت چشم ها مسخ

.به من دهیچسب. ماهان رو لب هام بود يلحظه بعد لب ها هیو  دمیچرخ یمن داشتم م. بودم جیخودمم گ

حس بودم که  یاونقد شوکه و ب. موند نیحرکت رو زم یشد و بعد ب نییو چند بار باال و پا نیدست هام سر خورد و افتاد رو زم نیاز ب توپ

.وپ و نگه دارمنتونستم ت

شوك  نیب يزیچ هی. رنگ نگاهش عوض شد هیثان 10در عرض . بود یو اتفاق یتماس ناگهان نیو مبهوت از ا جیاونم گ. شوکه بود مثل من ماهانم

.کردم یکه درکش نم يزیچ هی بیعج زیچ هی..  دمیفهم یو نم شیکه معن گهید زیچ هی... و غصه و  یو ناراحت

؟یکن یکه با من م هیا یچه شوخ نیآخه ا ؟يجور نیچرا ا... چرا االن  ایخدا

.دیچک رونیبسته ام ب يقطره اشک از گوشه چشم ها هیچشم هام بسته شد و ... هام پر اشک شد چشم

...بودم  یم دینفر من با هیظاهرا اون ... کرد  یتماس لب ها رو قطع م نیا دیبا یکی. عقب دمیحرکت خودم و کش هیو جمع کردم و با  رومین همه

و داشتم، نه  ينه حوصله ادامه باز... فکر کنم کمیتنها تا  يتنها. خواستم تنها باشم یم.. تند رفتم سمت خونه  يبرگشتم و با قدم ها عیسر

...در آوردن و داشتم  ایو ک سایو سر از کار پر یحوصله فضول

 هیخواستم بدوام مثل  ینم. داشتم که برسم به اتاقم یبلند بر م يقدم ها. فتم توبا هل در و باز کردم و ر. تند رفتم سمت خونه هیتوجه به بق یب

 نبودم یکه بود من االن تو حال یهر ک. اما بر نگشتم ستادمیا. شد دهیوسط هال بودم که دستم کش. اشکم در اومد اریاخت یب. دزد از صحنه جرم

.و جواب بدم ستمیکه بخوام با

...نداشتم  يباور کن منظور...  یبچرخ يکردم بخوا یفکرشم نم... من نبود  ریباور کن تقص...  ع؟یانقدر سر ير یآنا صبر کن کجا م: ماهان
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...نداشت  يمنظور... نداشت  يمنظور

: صاف بگم يصدا هیکردم با  یبه زور بغضم و قورت دادم و سع... کردم  بغض

...دونم  یم.. .بود  یاتفاق... تو نبود  ریتقص... دونم ماهان  یم ـ

 يصدا. شد کیقدم از پشت بهم نزد هیماهان . هنوزم پشتم بهش بود. ومدین رونیپنجه ماهان ب نیکه برم تو اتاقم، اما دستم از ب دمیو کش دستم

.دمیشن یآرومش و دم گوشم م

... دیچشم هات چکپس چرا اشک از ... پس چرا ... پس  یدون یاگه من و مقصر نم...  یدون یاگه م... آنا : ماهان

.من که چشم هام بسته بود د؟یاشکمو د یعنی يوا. چشم هام و بستم و لبمو به دندون گرفتم اریاخت یب

.بسته اخم کردم چشم

: زود دهن باز کردم و گفتم به

.نبود یماهان اشک یکن یاشتباه م ـ

: به بازوم داد و گفت يفشار هی

... یعنی ؟یکن یچرا نگام نم ؟يگرد یر نمکنم پس چرا ب یاگه اشتباه م... آنا  ـ

 يصدا. افتادم یو خودم به نفس نفس م دمیشن یتند شده اش و از پشت سرم، از کنار گوشم م ينفس ها يصدا... نگفت  یچیه... سکوت  و

.دیچیآروم ماهان تو گوشم پ

قابل تحمل؟ رینقدر غانقدر بد بود؟ ا... انقدر  ؟ياتفاق ناراحت شد نیانقدر از ا...  یعنی: ماهان

ناخواسته بود ... بوسه ام  نیاول... بوسه  نیا نکهیا يو نا خواسته برا یبوسه اتفاق هیشدم ؟ ناراحت شدم ؟ ناراحت که شدم اما نه به خاطر  ناراحت

...از جانب طرف مقابل یحس چیبدون ه... 

بهت  نکهیشوکه بودم، با ا نکهیبا ا. کنم یلب هاش و احساس م یزم نرممن هنو. شد ینم یخوب نیبه ا يبوسه ا چیقابل تحمل؟ به نظرم ه ریغ

اتفاقه و بدون  هیفقط  نکهیا يآور ادیبود اما با  نیریمن ش يکه برا یبوسه اتفاق هی. و حس کردم شیلب هاش و داغ یزده بودم، اما باز هم نرم

.شه یاز زهرم تلخ تر م یحس چیه

... خدا  ییدست نامر...  يجور نیو بعد ا نمشیتونستم بب ینم اهاممیمن تو رو دیبود که شا يزیت بد باشه؟ چخواس یبود ؟ بد بود؟ چه طور م بد

... يباز هیبا 

...قابل تحمل بودنش  رینه به خاطر غ... بوسه  ينه به خاطر بد.... اگه فرار کردم .... ازش جدا شدم ... رفتم  اگه

...تعجب و غصه ...  دمیو د یماهان ناراحت يتو چشم ها نکهیبه خاطر ا... نداشت  یحس چیبود که ماهان ه نیبه خاطر ا بلکه

به من  یکه تو حس نهیا يبرا ؟یحس یبوده که تو ب نیا يبوسه، بلکه برا نیا ياشک نه برا نیبگم؟ بگم ا یچ. خودم در حال جنگ بودم با

؟يندار

بهش بگم  نکهیکنه، بدون ا یبهش بگم اشتباه م نکهیبدون ا... در هال بهم فهموند که رفته يصدا. اما ماهان رفته بود... سمت ماهان اما  برگشتم

...نداشت  يبد زیچ چیحرکت ه نیبوسه ا نیا
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رو  دمیسمت اتاق و در اتاق و رو خودم بستم و پر دمییدو. خواستم از خودمم فرار کنم یاالن م. فرار نکردن الیخ یب. دیو بغض من ترک رفت

دستم باال اومد و رفت سمت گردنم و حلقه شد دور گردنبند  اریاخت یب. ختمیرسم و گرفتم تو بغلم و سفت فشارش دادم و اشک رخ. تخت

.میستاره چوب

که از رفتن و  يکردم تا حس بد هیگر. غصه ام کمتر شد اما هنوز اشک داشتم. دلم آروم گرفت. لمس ستاره انگار دست ماهان و گرفتم با

االنم با لمس . شم یماهان آروم م ادیکه فقط با  بهیو عج. کنم یم هیروزها من گر نیچقدر ا. سبک شدم کمی. کم شه کمیاهان داشتم م یناراحت

.ستاره و فکر ماهان آروم گرفتم

.بود دهیهنوز سرش و بلند نکرده بود و من و ند. اومد تو اتاق و در و پشت سرش بست سایاتاق باز شد و پر در

: حالت گفت همون تو

پسره هم اعصاب  نیا. و کوبوند که من گفتم در خونه اتون پودر شد اطیدر ح نی؟ همچ رونیاز خونه زد ب یعصب هویماهان چش بود؟  نیآنا ا ـ

...نداره ها

.قرمزم افتاد يتازه چشمش به من و چشم ها. تختم شد و سرش و بلند کرد کینزد

: هول گفت هوبای

افتاده؟ یاتفاق نمیبب ؟يکرد هی؟ گرشده یآنا چ.. آنا  ـ

.شده یکنم که چ فیدوست نداشتم براش تعر. نداشتم یحیبدم، اما من توض حیسمتم و نشست رو تخت و زل زد به من که توض اومد

ماهان کجا رفت؟. نشده دلم گرفته يزیچ: و ناراحت گفتم آروم

: نگاه مشکوك بهم کرد و گفت هی سایپر

رفته؟فقط دلت گ یمطمئن ـ

گم ماهان کجا رفت؟ یم. آره: من

: باال انداخت و گفت يشونه ا سایپر

.پا شد رفت ادهیدونم پ ینم ـ

نره سرما بخوره؟. و، پالتوشم نبرده لشیو برد نه موبا چشییبچه ام نه سو. رمیبم یاله

.يکرد شونیگرفته پسره رو پر یزبون الل مون هیقطره اشک و  هیآنا که با  يریبم

. نشستم ونیگر نجایدونست من چرا ا ینم. دونست ماهان چرا رفت ینم سایپر. زانوهام و تو بغلم گرفتم و سرم و گذاشتم رو زانوهام حتنارا

.شده یکه چ دیپس ند. بود دهیبر ایشده بود انگار از دن ایک خیبد م سایبدونه، اون موقع که اون اتفاق افتاد پر دمینبا

که تو فکر  سایسرم و بلند کردم و به پر. حواسم و پرت کنم. خواست فکرم و مشغول کنم یدلم م. ماهان فکر کنمخواست به خودم و  ینم دلم

.دختر سرخوش بود نیچقده ا. زد، نگاه کردم یخودش لبخند م يبود و خوشحال برا

؟يودگفت که مه و مات مونده ب یبهت م یچ ایک نمیبب. يکرد يامروز انصافا افتضاح باز سایپر: من

.دیمنو نشن يانقدر تو عالم خودش غرق بود که اصال صدا. ده یجواب نم سایپر میدینگاه کردم د یچ هر
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.به خودش اومد و برگشت سمتم. و جلو بردم و تکونش دادم دستم

: دیتعجب پرس با

ه؟یهان ؟ چ ـ

و  دیو برگشت کامل سمت منو دست هاش و به هم کوب دیسته پرنش. دیاز جاش پر هوی. لبخند نصفه زدم و سوالم و دوباره تکرار کردم هیزور  به

: با ذوق گفت

 هی يوا. یخوشگل یلیتا توپ دستم اومد، دفعه اول بهم گفت خ يگفت؟ وسط باز یبهم م یچ ایک یدون یم. چقده خوشحالم یآنا اگه بدون يوا ـ

.ادی یشش ماز من خو یلیگفت خ هویدور بعد که توپ اومد دستم . کردم که نگو یذوق

: و ذوق گفت جانیلبخند گشاد زد و با ه هی سایپر

 یداره شوخ ایگه  یم يکرد که من مونده بودم جد یاومد اونقدر خونسرد ابراز احساسات م یذاشت تا توپ دستم م یم ؟ینیب یو م طونیش ـ

چقدر شوکه  یاگه بدن يوا. برگشت گفت، دوستم داره هویدفعه آخرم . رفت یمبهوت مونده بودم و توپا مدام از دستم در م نیهم يبرا. کنه یم

و  رانیا انی یدارن م التیبعد تعط نایتو پرت کرد گفت مامانش ا يتوپ و برا نکهیمات موندم بهش گفتم واقعا ، اومد جلو و بعد ا یوقت. شدم

.ماهه یلیخ ایشه، ک یآنا باورم نم يوا. کنه یخواد من و بهشون معرف یم

که به  یمطمئنم وقت. قاطع بود یلیخ. داد یو کش نم زیچ هی یبود و چقدر آقا بود که ه یخوب یلیپسر خ ایک. خوشحال بودم سایرپ يبرا واقعا

 نیآورد و ا یوقت به زبون نم چیحرف و زده وگرنه اگه در مورد احساسش مطمئن نبود، ه نیگفت دوستت دارم، واقعا دوستش داره که ا سایپر

 گهید نه،یگفت نمره ات هم یم یکیتو دانشگاه به  یوقت. چقدر قاطعه ایدونستن که ک یتو دانشگاه و شرکت هم همه م .زد یرو نم احرف ه

 دیگفت دوباره بکش، با یگرفت و م یم رادینقشه ا هیاز  یتو شرکتم وقت. ستیدونستن نظرش عوض بشو ن یکرد چون م یاصرار نم یکس

.يددا یدوباره کارو انجام م

و حرف هاش  سایبه پر میذهن ياوضاع بلبشو نیواقعا تو ا. کردم یمنم فقط با لبخند نگاهش م. زد یحرف م زیر هیخوشحال بود و  یلیخ سایپر

.داشتم که حواسم و پرت کنه ازین

.دنیو ند یاصال منو ماهان و اون بوسه اتفاق ایو ک سایکل معلوم بود که پر در

: با دست زد تو صورتش و گفت. افتاد ایک ادی ساعت حرف زد و بعد تازه مین هی سایپر

...یاله. ادی یصداشم در نم رونیبدبخت تنها مونده ب. رفت ادمیپسره رو  ؟يدید يوا ـ

.خوش به حالش چقدر خوشحاله. رونیاز جاش بلند شد و رفت ب عیسر

گفتم که اون  یبهش م دیبا. زدم یبا ماهان حرف م دیدم، باخودم و گرفته بو میتصم. ناهار يکردم برا یرفتم غذا درست م یشدم و م یپا م دیبا

.ستمیبود و من اصال و ابدا ازش ناراحت ن نیریاتفاق برام چقدر ش

خودم که . میبدون اون غذا خورد يو ماهام مجبور ومدیاما ماهان ن میعصر صبر کرد 4تا . میغذا درست کرد سایبا کمک پر. جام بلند شدم از

.جواب تلفنمو نده دمیترس یکردم ازم ناراحته و م یدونم چرا فکر م ینم. ش زنگ بزنمکردم به یجرات نم

.هم نبرده بود یگوش یحت یاله. پالتوش بلند شد بیاز تو ج شیزنگ گوش يبهش زنگ زد اما صدا ایک
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هنوزم سوز زمستون و . ها هم خوب نشده بودتنش بود، اما هوا انقدر نایو ا وریدرسته پل... اگه سرما بخوره ... بشه  ضیاگه مر. بودم نگرانش

.داشت

بودم و به خون انداخته  دهییهمه پوست لبم و جو یاز نگران. رفتم یشب مدام تو اتاقم قدم رو م 11تا ساعت . دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

.وفتهیبراش ن ياتفاق بد ایخدا. بودم

از  ایو ک سایکه پر فون،یو هجوم بردم سمت آ رونیاز تو اتاق خودم و پرت کردم ب نیمن همچ. بود که زنگ خونه رو زدن قهیدق 11:23 ساعت

.از جاشون دنیمتر پر 3ترس 

 یاز خوشحال دمیانداخته ماهان و د نییسر پا فونیتو آ یوقت. دونستم یزنگ خوردن و هم م قیدق میبه ساعت نگاه کرده بودم که تا اونقدر

 ياومد سمت ورود یبه ماهان که آروم آروم و پاکشون م. سمت در هال دمییر و باز کردم و خودم دود عیسر. رهیام بگ هیبود گر کینزد

.اومد سمتم یم بیافتاده، دست تو ج نییپا يبود و با شونه ها نییسرش پا. کردمساختمون نگاه 

اگه خفه خون . بودم که دوست داشتم خودم و بزنم حال و روزش ناراحت دنیاونقدر از د. داد یبه قلبم چنگ انداخته بود و فشارش م یکی انگار

...آنا يریبم. شد ینم يجور نیماهان ا نینگرفته بودم ا

 یغم از چشم هاش م. ناراحت بود یلیخ. گرفت شیآت گرمیج. جون زد یلبخند ب هیمن  دنیآروم سرش و بلند کرد و با د. در ياومد جلو ماهان

...و تموم کنم  يدر و غم و خودخور نیه اک... دهنم و باز کردم که بگم . دیبار

: به غم نشسته گفت يصدا هیدهن باز کردم ماهان آروم چشم هاش و بست و با  تا

...خوام  یمعذرت م ـ

: ماهان چشمهاش و باز کرد و ناراحت به چشم هام نگاه کرد و گفت. رفت ادمیحرفم . باز موند و متعجب به ماهان نگاه کردم مهین دهنم

من نبود اما  ریتقص نکهیبا ا... دست من نبود نکهیبا ا. دونم یواقعا نم. میکار کنم تا ببخش یدونم چ ینم. خوام ین به خاطر اون اتفاق معذرت مم ـ

... ادیو ازم بدت ب ادیباعث شدم که اشک به چشمت ب. یداشته باش يکه باعث شدم حس بد دیببخش

گه؟ کدوم بد اومدن؟ کدوم حس بد ؟ یم یچ نیا. متر باز مونده بود هی دهنم

: و گفت شینیب يدهن باز کردم که حرف بزنم که ماهان انگشتش و آوردجلو دوباره

بهم  یبزرگ یلیلطف خ هیشه  یم... بدترش نکن گهیتو د... بخشم  یوقت خودمو بابت امروز نم چیمن ه...  یچیه... نگو  یچیآنا ه... ــــشیه ـ

خوام  ینم. برگرده به قبل اون اتفاق زیخوام همه چ یم. یفتیب ادشی گهیخوام د ینم ؟یون اتفاق و به کل فراموش کنشه امروز و ا ی؟ م یبکن

...کنه و خراب شه  رییخوام رابطه امون عوض شه، تغ ینم. میبش معذب

 ینم... خواد عوض شه ینم... کنه رییتغ خواد رابطه امون ینم. باز مونده بود بسته شد زیگفتن همه چ يساعت برا هیحرف آخرش دهنم که  با

....خواد خراب شه 

.تو چشم هاش زل زدم. لب هام و جمع کردم تو دهنم. بغض کرده بودم. بودم ناراحت

: با بغض گفتم آروم

.فتادین یاتفاق خاص چیامروز ظهر ه...  میکن یفراموش م میفراموش کن يخوا یاگه تو م... باشه  ـ
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: و گفت دیو نرم کش مینیآروم دستش و باال آورد و ب. و سرشو کج کردلبخند زد  هی ماهان

.... گهید یخودم یآنا خانم ـ

....فشرده شد قلبم

 يفکر کرد نیتو اصال به ا یعنی ؟یکن یفکر ساده هم بهش نم هی... نگاه  هیکه  یآنا خانم... کدوم خودم ...  یکدوم آنا خانم... خودم  یخانم آنا

بزنم  رفمن ح یذاشت یاگه م....  کمیاگه ...  يکرد یبه من فکر م کمیشه ؟ اگه  یم یچ میاگه فراموش نکن م؟یفراموش کن دیو نبا اتفاق نیکه ا

...

خواد که تو براش  ینم يدیمگه نشن ؟؟یاتفاق چیکه گفت ه يدیبشه؟ مگه نشن یکه چ يزد یحرف م... نگو  یچیه... خفه شو ... آنا  گمشو

ساله و  نیچند یدوست و ناراحت کرده و به حرمت دوست هیکنه  یکه فکر م نهی؟ االنم اگه ناراحته به خاطر ا یدوست باش هی از شتریب يزیچ

.مثل اولش باشه زیخواد همه چ یکه م هیادگروابط خانو

.هام شروع شده بود يریخود درگ بازم

؟يماهان کجا بود -

. نبود شهیتو چشم هاش بود که مثل هم يزیچ هی. ماهان يساعت زل زدم به چشم ها کیبود که اصال حواسم ن. میبه خودمون اومد ایک يصدا با

...و نداشتم  دنشینه که دوست نداشته باشم طاقت د... چشم ها رو دوست نداشتم  نیا... شادش ناراحت بود  يچشم ها

: گفت ایلبخند زد و تو جواب ک هی ماهان

.بهت خوش گذشته يادیخونه ز میپاشو جمع کن بر. ياطراق کرد نجایچه خوشحال اتو . ومدهیبه تو ن شیفضول گهید ـ

.ستیخواد شاد نشون بده ن یاون جور که م زیزد که همه چ یاش داد م افهیکرد همون ماهان باشه، اما ق یم یسع

.رفتن دمیمازش نفه یچیکه ه یخداحافظ هیخودش و ماهان و برداشت و برگشت و بعد  لیرفت تو خونه وسا ایک

: به شونه ام زد و گفت یدست هی سایپر

.رونیب ادیب اینذاشتم ک یزن یبا ماهان حرف م يدار دمید یوقت ن؟یگفت یم یبا ماهان چ ـ

رفتم رو . ادی یشم حرف زدنم نم یم یمدل نیا یدونست وقت یم. نشد ریگیپ گهیهم د سایپر. حر ف رفتم تو اتاق یجون زدم و ب مهیلبخند ن هی

.خت ولو شدمت

 یسع. و چشم هامو بستم دمیآه از اعماق دلم کش هی. چه تلخ تموم شد یشه ول میروز زندگ نیتونست بهتر یکه م يروز. بود امروز يروز چه

 اومد یم لمیمثل فبا هر بار بستن چشمم، همه اتفاقات امروز . برد  یاما مگه خوابم م اد،یباالخره تموم شه و فردا ب یروز طوالن نیکردم بخوابم تا ا

؟یو حس کن ینیبب لمیف هیو به طور مدام مثل  نیریبد و اتفاقات تلخ و ش يهمه حس ها یباالتر که مجبور بش نیزجر از ا. چشمام يجلو

.خوابم برد نیریکدوم لحظه تلخ و ش نیو کجا ب یدونم ک ینم

.تموم شد دیع التیتعط باالخره

.بود دیع نیبهتر ییجورا هیتامون  4هر  يبرا دیع نیاما ا میچون مدام مشغول کار بود م،یدیازش نفهم يدایز زینفر چ 4تموم شد و ما  التیتعط

کم  شیو خستگ تیاز بار مسئول کمیشادش کنم و  ک،یکار هر چند ساده، هر چند کوچ هیچون تونسته بودم با . من چون کنار ماهان بودم يبرا
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 یبده و از استرس و نگران لیتونست تحو یکنه و سر موعد م لیپروژه رو تکم هیتونسته بود  التیعطت نیماهان خوب بود چون تو ا يبرا. کنم

و شناخت  ییآشنا نیریش يو لحظه ها یسرشار از سروش عشق ،یبود فراموش نشدن يدیهم ع سایو پر ایک يبرا. کم شده بود ارشها و فش

.از هم شتریبهتر و ب

.یو خستگ يفشار کار تیموقع نیشده تو ا یها بشناسن، حت تیتو همه موقع و گریهمد دینظر من آدم ها با به

 یآوردن و لبخند به لب هم م یو از تن هم در م یلبخند خستگ هینگاه، با  هیبا  يدوتا چه جور نیا میهمه مون خسته از کار یوقت دمید یم

دونستن اگه سرشون و  یکه م نیبه هم، هم یکیحضور و نزد نیسرشون تو کار خودشون بود، اما هم دیزدن، شا یکم حرف م دیشا. نشوندن

 دیمن جنس محبت و دوست داشتن اونا رو اونجور که با دیشا. آورد یو محبت و به دلشون م يشاد نن،ینگاه گرم و بب هی وننت یبلند کنن م

.محبت نگاه اونا مختص خودشون بود. کردم یدرك م دمینبا. کردم یدرك نم

.صوص خودش بودمخ یهر کس عشق

...من  يبود اما برا بیعج ایو ک سایپر يعشق برا نیا دیخندون ماهان بودم ، شا يو لب ها طونیاگه عاشق نگاه ش من

.کنه یفرق م یهر کس دیگم محبت و عشق تو د یکه م نهیهم يبرا

.شه یم شتریشدن شناختشون از هم عالقه اشون ب ادیگذره با ز یکه م یدونستم هر ساعت یصحبت هاشون نبودم، اما م نیکه تو خلوت ها و ب من

 ياز شاد. اومد رو لبم یلبخند م هی دمشونید یهر وقت م. خوش اومدن ساده بود، اما االن واقعا دوست داشتن بود هیکه اولش در حد  درسته

.شدم یاونها از محبت هاشون خوشحال م

.دلش صاف بود سایپر. بود که دوستش داشته باشه ایل کمث یکس قیال. بود اما دلش پر احساس بود طونیش سایپر

.پروژه ي موندهیقسمت باق نیزدن از خونه و رفتن به شرکت و انجام آخر رونیبه در ماها هم خالصه شد تو ب زدهیس

که زبونش به لطف  ایماهان و ک يها یوسطم شوخ نیو ا میکرد یکار م یحینبود و تفر ادیز یلیبهمون خوش گذشت چون کارمون خ یلیخ البته

.بودم يبه در کار زدهیس نیعاشق ا یمن حت. میباش دنیسره در حال خند هیباز شده بود باعث شده بود که  سایپر

باهامون  نشیماهانم با ماش. خونه میرفت سایپر نیبا ماش سایرفت خونه و من و پر ایبعد شام ک. بردنمون بهمون شام دادن ایهم ماهان و ک شب

.اومد

هم  سایمن و پر. ونیزیتلو يماهان تو هال نشست جلو. بود زیخدا رو شکر خونه تم. تو خونه میرفت ییسه تا. میکرد یو جمع م لمونیوسا دیبا

.تو اتاقم میرفت

 يتند. رده بودهمه لباس هاش و تا ک زیاما تر و تم سایپر. چپوندم توش لمویساکم و برداشتم و تند و تند وسا. بود کنیخونه اتاقم کن ف برعکس

.رونیب میو حاضر و آماده رفت دمیبه اتاق کش یدست هی

.میما حاضر میماهان بر: من

.ور هیبودم بهش و کج شده بودم  دهیچسب یساك گنده دستم بود و دو دست هیمن . نگاه به ما کرد هیبرگشت و  ماهان

.بود هستادیخانم ا هیمثل  کیش یلیدستش بود و خ کیکوچ یدست فیک هی سایپر

کردم تا اخر  یبود که فکر م نیانقده سنگ. راحت شدم شیآخ. حرف اومد سمتم و خم شد و ساکمو گرفت یو خاموش کرد و ب ونیزیتلو ماهان



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 357

.موندم یو کج م يور هیعمرم 

.کرد یدم در خونه باهامون خداحافظ سایپر

تا . بود یعال گهیهم نداشتم که د یاگر من مشغله ذهن. گذشت  یم خوش یکل ییبهمون دوتا. شد یبا هم بودن تنگ م يشب ها نیا يبرا دلم

.تیترب یب يخاك بر سرت آنا. ماهانم خر بارکش. میسوار آسانسور شد ییدوتا. میکدوم حرف نزد چیدم در خونه ه

.ماهانم بچه پر محبت ساك من و برداشت تا باال آورد دیببخش

.بودن ومدهیهنوز ن نایپس خاله ا. بود کیخونه تار. تو میانداخت و رفت دیکل ماهان

. آشناش تنگ شده بود يخونه و بو نیا يبرا بیدلم عج. دمیکش قینفس عم هی. چشم هام و بستم اریاخت یقدم و که تو خونه گذاشتم ب نیاول

. میراض نشمیبه هم. ستمیلش نکنارشم اما تو د. حال دور از ماهان نیو در ع کینزد. خوشه نجایدل منم ا. خونه اونجاست که دل خوش باشه

.هیو هر لحظه بودن کنارش برام کاف زههر رو دنید

.اتاق تنگ شده بود نیا يکه چقده دلم برا يوا. رونیلطف کرد و ساکم و برد گذاشت تو اتاقم و برگشت از اتاق بره ب اریبس اریبس ماهان

.گوش تا گوش باز بود شمین یخودک یب

کنار در چشمم خورد به  هویچرخ تو اتاق زدم که  هیدستام و باز کردم و . دمیکش یم قیکردم و نفس عم یم نگاه ملذت به دور تا دور اتاق با

 شسرخو نمیهم يبرا رون،یفکر کرده بودم از اتاق رفته ب. کرد یلبخند نگام م هیکنار تخت و با  واریداده بود به د هیتک نهیماهان که دست به س

.ستادیقلبم ا دمشیچرخ زدن که د نیدر ح. کردم یواسه خودم ذوق م

.قدم برداشتم عقب و دستمو گذاشتم رو قلبم هی يگفتم و سکته ا یهــ هی

.یینجایبکن بدونم ا ییسرو صدا هی یهون هی یهن هی. میترسوند ؟یماهان خدا نکشتت تو نرفت يوا: من

.يداد یمن نشون نم يتو که جلو. نمتیتونستم بب ینمشنگول و ذوق زده  يجور نیکردم که ا یخوب اگه اعالم حضور م: ماهان

ماهان سرش و کج کرد و با همون . برگشتن به خونه اشون ذوق کرده بودم يبرا عیضا یلیخ. نگاش کردم یچشم ریبه دندون گرفتم و ز لبمو

: آورد گفت یکه نفسم و بند م ییصدا هیلبخند آروم با 

...فنیح. اینک ینکن اون کارو با لبات نابودشون م ـ

کنم دوستا در مورد لب و لوچه  یفکر نم. بکنم يریحرفش چه تعب نیا يدونستم برا یشوکه بودم چون نم. حبس شده، شوکه نگاش کردم نفس

...هم صحبت کنن  يلبا یفیو ح

لحظه  هینده بودم به رفتنش، که تو من هنوز مات مو. رونیکند و رفت سمت در و زد ب واریخودش و از د عینگام کرد و بعد سر رهیخ کمی ماهانم

: در اومد تو و گفت يماهان از ال يکله 

.نجایا یخوشحالم که برگشت یلیآنا خ ـ

باز کرده بودم که خودمم  شین یاز خوش اریاخت یب نیهمچ. شده دایدندونام پ دمیبه خودم اومدم د. رونیلبخند گشاد رفت ب هیو گفت و با  نیا

.میخونه خوشحال بود نیهر دو از برگشتنم به ا. ودب یکیحسامون . دمینفهم

که  میرفت يخسته راه بودن زود نایچون خاله ا یول. میهم داشت مهینصفه ن هینیشب نش هیجمعمون جمع شد و . اومدن نایساعت بعد خاله ا هی
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.میبخواب

.از خودم وارید هیبا حس حضور ماهان به فاصله . خواب راحت داشتم هیمدت ها  بعد

خالصه شده تو رفتن دانشگاه و شرکت و بعد برگشت  میهمه زندگ. به خودم برسم کمیکنم  یوقت نم. ادیدانشگاه ها باز شده و کار من ز دوباره

تو حس و  يو تلنگر لیتحو هیها و توجهات ماهان  یوقت مهربون نیا. کنواختهی زیهمه چ. کالفه ام کرده یلیخ. شده ادیز میروزمرگ. به خونه

.شم یکنم بدتر دپرس م دایکارهاش جواب پ يتونم برا ینم یزنه، اما وقت یم محال

تا  گهید. شدم هیحرف بق الیخ یب گهید. میای یو م میر یچون برنامه ام با ماهان هماهنگه با هم م. کالسم بود نیآخر. تموم شده دانشگاهم

.میدونن که من و ماهان با هم نسبت دار یهمکارها م يادیحدود ز

 یب. درست کنن عهیپشت سرمون شا ایبزنن  يادیکنن حرف ز یکدومشون جرات نم چیهر چند ه. فضول بودن شهیها هم که کال هم بچه

.و چشم هامو بستم یصندل یدادم به پشت هیتوجه به ماهان سرم و تک ینشستم و ب نیحوصله رفتم تو ماش

.دیپرس یانقده احوالمون و م دیلطف شما، شرمنده نکنمنم خوبم به  د؟یسالم خانم مهندس خوب هست کیعل: ماهان

: حوصله گفتم یب

.بخوابم کمیبزار . نداره دهیفا اتیمزه پرون. حوصله ندارم ـ

.آروم صدام کرد. و نگه داشت نیدونم چقدر گذشت که ماش ینم. گفت و راه افتاد ییچشم بلند باال هی ماهان

.میدیآنا جان بلند شو رس... آنا : ماهان

چند بار  جیگ میکه توش بود یابونیخ دنیسرم و بلند کردم اما با د. شدم ادهیو باز کردم و پ نیتوجه در ماش یب. چشم هام و باز کردم خسته

.پلک زدم

کجاست؟ شرکته االن؟ اما چرا عوض شده؟ نجایا

.گهید میبر ایب ؟یکن ینگاه م یبه چ يدار: ماهان

.بود ادهستیکنارم ا. و نگاش کردم برگشتم

م؟یکجا بر: من

.گهیرفته؟ دکتر د ادتی: ماهان

.نه ای ضمیلحظه شک کردم مر هی. به خودم کردم عینگاه سر هی

: و با خنده گفت دیخند ماهان

رفته؟ ادتی گهیبود د دیبعد ع ينوبتت برا. روانکاوت شیپ میاومد ؟يگرد یم یدنبال چ يدار وونهید ـ

.و گرفت يوقت بعد یچون اون روزم ماهان رفت از منش. دونستم ینرفته بود، اصال نم ادمی نه

و لبخندش  دنشیبازم مثل دفعه قبل د. دکتره بازم با لبخند ازم استقبال کرد. زود نوبتم شد و رفتم تو میچون وقت داشت. باال میبا هم رفت ییدوتا

.کرد یو اتاقش ناخوداگاه آدم و آروم م

 یبود که با دوستش درد و دل م یحسم مثل آدم شتریزنم، ب یدکتر حرف م هیو دارم با  مارمیب هیکردم که  یزدم حس نم یباهاش حرف م یوقت
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.زد یو کم حرف م دیپرس یاز من م شتریب. کرد یو شاد به حرف هام گوش م لکسیر یلیاونم خ. دکتره راحت بودم نیو چقدر من با ا. کنه

.نایو ارتفاع و ا یکیدر مورد تار. دیسوال پرس يسر هیازم . دیکش رونیو ب زشیهمه چ از زبون خودم مشکلم و راه حلش و ییجورا هی

.نه ایترسم  یهم م گهید زیو چ یکیاز اتاق در بسته از ارتفاع و تار ریغ دیپرس ازم

ندارن و  يدیتهد چیرسم هت یکه ازش م ییها طیمح نیبعد بهم گفت که ا. تنها مشکلم که کمم نبود، همون ترس از تنگنا بود. دمیترس ینم

.دمیمشکلم و کامل فهم. بعد خودش در مورد ترسم حرف زد. کنم و بقبولونم نیو به خودم تلق نیا دیمنم که با نیو ا ستنیخطرناك ن

.تنها يتنها. یو خودت و تو آسانسور تصور کن يخوام چشم هات و ببند یخوب آنا االن من ازت م: دکتر

.اومد من یشه؟ تصورم نم یوا مگه م. تعجب بهش نگاه کردم با

چرغ  هی یستون هیانگار از پشت . روشن شد ینور کم هیبعد چند لحظه . شد کیهمه جا تار. بلند شد و رفت و چراغ و خاموش کرد خودش

.به اتاق دیرس ینورش م يروشن کرده بودن که شعاع ها

.مبل نشست يم که برگشت و اومد رو به روم روکرد یدکتر نگاه م يبه هاله  یکیگشاد شده تو تار يچشم ها با

: زمزمه کرد آروم

.حاال تصور کن ـ

.آسانسوره بترسم یکه بار اول باعث شد از هر چ يکشوندم به سمت آسانسور اریاخت یکه بود ب یبود، اما هر چ یدونم تو صداش چ ینم

.چشم هام بسته بشه شیه از ترشلواشک ترس ک هیخواست،  یدلم لواشک م. نایخونه ماهان ا میبود رفته

کمتر . گفت یراست م. خورم که حالم بد بشه یاونقدر م ستمیدوتا قانع ن یکیندارم به  تیگفت من ظرف یم. به ماهان گفتم نرفت بخره یچ هر

.کرد ینم میتا لواشک راض 10از 

خودم پاشدم و رفتم  ست،یماهان بخر ن دمید یوقت. افتاد یمبا تصور لواشک و ترشکم دهنم آب . ماهانم بدهکار نبود يگوش من به حرف ها اما

که نگاه کردن بهشم  دمیبسته قره قوروتم خر هی یحت. دمیتا لواشک و ترشک خر 15-10و  يدختر بچه رفتم سوپر هیخوشحال مثل . رونیب

.بسته بشه شیهام از ترش چشمشد  یباعث م

 یبهشون نگاه م ریو دستم گرفته بودم و با ذوق سر به ز دامیخر لونیمثل دختر بچه ها نا یلو. سالم بود 17. نوجون شکمو بودم هی. نبودم بچه

.به خونه اشون دمیرس یک دمیلواشکا نفهم نیرفتن خونه ماهان و خوردن ا جانیاز ه. کردم

.شدم ریدونستن که من به خاطر تنقالتم سر به ز ینم گهید. يریگفت چه دختر سر به ز یم دید یمن و م یکی

از بسته ها رو باز  یکیزدن که دم در آسانسور  یترشکا هم بهم بد چشمک م نیاونقدر کم طاقت شده بودم و ا. ذوق رفتم سوار آسانسور شدم با

.دمیکش شیبه ن جانیکردم و با ه

.آسانسور شدم سوار

 تیبسته ام از سر رضا يرو لب ها... ت بسته شده بودچشم هام از لذ... ترشک  یکرد از ترش یزبونم گز گز م... دهنم ترش بود : اول طبقه

...لبخند نشسته بود 

 یدستام که ترشک توشون بود و به سمت دهنم م. آسانسور خاموش و روشن شدن يدر حال لذت بردن از ترشکم بودم که چراغ ها: دوم طبقه
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...حرکت و مشکوك یب. به چپ و راست نگاه کردم. رفت تو هوا خشک شد

...بد  يصدا ها هی... اومد  یاز آسانسور م ییاصداه هی

و ترشکا از دستم ولو شدن  دمیکش یغیج هیآسانسور از ترس  يبا تکون ها. چراغ ها خاموش شد... آسانسور چند تا تکون بد خورد: سوم طبقه

.آسانسور چسبوندم يتو نهیآ يجلو لهیبا وحشت خودم و به م. نیرو زم

احساس کردم عمرم به آخر ... تموم شده  ژنیاحساس کردم اکس. بود کیهمه جا تار. شم هام از ترس گشاد شده بودچ... بند اومده بود  نفسم

و  نماها... بابام ... هرگز مامانم  دنیاز مردن و ند دمیترس...  ياتاقک فلز نیاز له شدن تو ا دمیترس... از سقوط  دمیترس...  دمیترس...  دهیرس

 ینم یچون کس. له شده است منم يها لهیم نیا نیکه ب يجنازه ا نیندونه ا یو کس رمیبم نکهیاز ا... از تنها موندن و رفتن  دمیترس...  نایخاله ا

.زده بودم میج یواشکیسرم  ریخ. رونیدونست من از خونه رفتم ب

...تکون بد خورد  هیدوباره  آسانسور

 یجون م یو ب هوشیداشتم ب... مردم  یداشتم واقعا م... شد  یچشم هام اشک... خم شد  کمرم... کردم  یخس خس م... هام به شماره افتاد  نفس

...شدم 

...کرد اما متفاوت  یکه تو آسانسور طبقات و اعالم م یزن يمثل صدا... صدا  هی...  دیچیتو گوشم پ ییصدا هی ییتنها يایتو اون دن یکیاون تار تو

...مطمئن  يصدا هی...  رایکم و گرم و گمح... مرد بود  هی يصدا... صدا  نیا

نفس بکش ... نفس بکش ... هنوز زنده و محکم ...  یباهات بکنه تو هنوز سالم يتونه کار یاون اتاقک نم. یتون یباهاش مقابله کن آنا، تو م: صدا

....آنا 

.داد رویبهم ن صدا

آسانسور و اتاقک  چینه ه اهاتیآسانسور رو نینه ا... برسونه  یبیتونه بهت آس یمن.. گذشته  هیهاله از  هی... خاطره است  هی ریفقط تصو نیا آنا

... گهید

متنفر و خسته شده  گهید... نفس بکشم  یبتونم درست و حساب...  رمیبگ ژنیاکس... نفس هامو کند کنم  تمیجمله ها ر نیکردم با تکرار ا یسع

...رفتن  شیو مردن پ یهوشیاز هر بار تا مرز ب...  دنیرگ ترساز هر بار به حد م...  یبودم از هر بار نفس تنگ

...کنم با ترسم مبارزه کنم یخواستم ازش استفاده کنم و سع یاالن که کمک داشتم م... خواستم بترسم  ینم... خواستم  ینم

 امیاما هنوز تو توهم رو... ن مردنم نبودم نگرا گهید... و ترس تو چشم هام کم شد  يگشاد... تونستم خوب نفس بکشم ... هام آروم شد  نفس

.همه جا روشن شد هویبه محض آروم گرفتنم ... بودم 

.کرد یم قیکه آرامش تزر یهمون اتاق. جلوم اتاق روانکاوم بود. آورد رونیب اهامیمنو از توهمات و رو یدست هی انگار

:با همون لبخند گفت. با لبخند اومد جلو و رو به روم نشست دکتر

.یکن یکه باهاش مبارزه م نهیهم يبرا. یکه خوب ش يخوا یفکر کنم خودتم م. يخوب مقاومت کرد ـ

.کردم دییلبخند نصفه تا هیسر و  با

.مبل و آرنج هاش و گذاشت رو پاش و خم شد جلو و با دقت بهم نگاه کرد يجلو دیخودش و کش دکتر
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: کرد و گفت زیهاش و ر چشم

اتاق  نیتو ا گهیبود که انگار د ينگاهنت جور... از خاطراتت اومد تو ذهنت  یکیو تو آسانسور تصور کن، فکر کنم بهت گفتم خودت  یوقت ـ

. یستین

: آروم گفتم. نییانداختم پا سرمو

.ترس و به جونم انداخت نیافتادم که ا ياون آسانسور ادی... درسته  ـ

.ت به حرف هام گوش دادبا دق. کردم فیمنتظر نگام کرد و من براش تعر دکتر

شد؟ یبعدش چ: دکتر

اما . کنه ینم دامیکس پ چیوقت ه چیکردم ه یفکر م. کردم ریشه که تو اون آسانسور گ یم یقرن هیکردم  یاحساس م. بودم دهیترس یلیخ: من

. کرده بودم دایحس و پ نیاولم بود که ا دفعه. مردم یم یداشتم از نفس تنگ بایتقر گهید. برق ها وصل شد و آسانسور راه افتاد قهیبعد چند دق

قبل رفتنم در خونه . نایسمت خونه ماهان ا دمییدو. ییروبه رو واریکه با سر رفتم تو د رونیخودمو پرت کردم ب نیدر آسانسور که باز شد، همچ

 یکیکردن تو  یهمه فکر م. م نشده بودکس متوجه نبودن چیه. رو رو هم گذاشته بودم اما نبسته بودمش تا موقع برگشت مجبور نشم زنگ بزنم

مسخره ام  یبماند که کل. دمیگفتم سوسک د يتند ده؟یآنا رنگت چرا پر دیبا تعجب پرس دمیماهان د یوقت. خونم یها دارم کتاب م اقاز ات

برگشت  یکه ماست بخره وقت رونیشام ماهان رفت ب يبرا. حرف رفتم رو مبل و کز کردم یفقط ب. نبودم که جوابش و بدم یتو حال یول. کرد

: ماهان ترشکا رو بهم داد و گفت. رفته بود ترشکامو از تو آسانسور جمع کنم ادمیبودم که  دهیاونقدر ترس. بود تشترشکام دس لونینا

.با آسانسور برات فرستاد. خدا از آسمون دعات و مستجاب کرد ریبگ ایب ـ

ماهان . از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه عیسر. نتونستم دستم و دراز کنم برشون دارم یحت. کرد یم شتریترشکا ترسمو ب دنید ییجورا هی

تا مجبور نشم سوار  نییو از پله ها رفتم پا رونیاز خونه زدم ب نایآخر شبم زودتر از مامان ا. ترشکا شده باشم الیخ یشد من ب یباورش نم

به . که آسانسور داشتن در رفتم ییو دوستا نایبعد اون هر بار از رفتن به خونه ماهان ا .لرزوند یدرش هم تنمو م دنیچون د. بشم سانسورآ

 تکه آسانسور داش يمنم هر خونه ا. ور اون ور برم نیکردن که باهاشون ا ینم لهیپ ادیز نایبابا ا نایخاطر درس هام و کنکور و بعدم دانشگاه و ا

.ترسم ینتونستن بفهمن از آسانسور م نایمامان ا گهید. ارشدم از تهران رفتم يبعدم که برا. رفتم یشدم و نم یم الیخ یو ب

...صبور یلیخ... آروم  یلیخ. با دقت به حرف هام گوش کرد دکتر

زد و باهام حرف  کمیدکتر . کردم یتو دلم مونده بود و من با گفتنشون خودم و خال نایحرف ها، همه ا نیانگار همه ا... سبک شدم .. شدم  راحت

.رمیترسمو بگ يکنم و جلو نیبه خودم تلق دیکرد که خودم با دیبازم تاک

.دو هفته بعد دوباره بهم وقت دادن يبرا. کرد کیمنو تا دم در بدرقه کرد و از همون جا با ماهان سالم عل بعد

:  دیپرس یمدام ازم م ماهان

؟یگفت یگفت دکتر؟ تو چ یآنا چ ـ

که به خاطر خمار نگه داشتن ماهان باز  یشیخوشحال و با ن. ينگفتم که بمونه تو خمار یچیبزنم ه یباز شه و حرف من دهنم نکهیاز ا غیدر اما

.گفت ینم یچیکرده بود و ه کیاخم کوچ هی. ماهانم نشست و راه افتاد. شرکت میرفت یم دیبا گهیحاال د. نشستم نیمونده بود، رفتم تو ماش
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: با تعجب به ماهان گفتم. ستیکت نراه شر نیا دمید میکه رفت کمی

؟يکار دار ییماهان جا ـ

: خشک گفت ماهان

...نه  ـ

: دمیپرس دوباره

خونه؟ میر یم میدار ؟ياومد یسمت نیپس چرا ا ـ

: نگام کنه گفت نکهیدوباره بدون ا ماهان

...نه  ـ

انقدم گاگول نبودم که راه خونه رو  گهید. خونه بود ریرفت مس یم که يریمس نیاما ا. میبر میخواست ینه کار داشت نه خونه م. شده بودم جیگ

.بلد نباشم

.شدم مونیو اخمش پش افهیق دنیاما با د میر یم میسوال بپرسم ازش تا بفهمم کجا دار خواستم

و  یدادم به صندل هیحرف تک یهم شد کار؟ ب یگروکش. کنه یبذار تالف. بکنه یخواست تالف یم. میر یبود که عمرا بهم بگه کجا م دایپ کامال

بپرسم و اونم حالم  يزیچ یکه منتظره من سوال دمید یم یچشم ریز. نشستن تمرکز کنم که از ماهان سوال نپرسم نهیکردم با دست به س یسع

.حال کردم یاز کنف شدنش کل. نگفتم یچیاما منم ه رهیو بگ

نجا؟یا میوا ما چرا اومد. نگاه کردم میکه کنارش ترمز کرده بود یتمونبه ساخ نیماش شهیبا تعجب از ش. و نگه داشت نیماش ماهان

...شو ادهیپ: ماهان

 هی. کردم یروم نگاه م يجلو یبا تعجب به مجتمع ورزش. شدم ادهیمنم کمربندم و باز کردم و پ. شد ادهیو گفت و خودش زودتر از من پ نیا

کودکان بود و طبقه  يطبقه دومش شهر باز. تر نییرفت پا یخورد م یتخرش پله مآپارتمان بود که طبقه هم کفش استخر داشت البته اس

بچه ها که  ياستخر و شنا و ورزش و شهر باز يبرا. نجایا میدونستم چرا اومد ینم. شاپ داشت یطبقه هم کاف هیو  يبدنسازچهارمش باشگاه 

.میومدین

...چه عاشقانه  يوا. دم یگنده سفارش م یبستن هی من. آخ جون. شاپ یخواد منو ببره کاف ینکنه ماهان م يوا

.اومد یبرگشتم سمت ماهان که به طرفم م. بسته شدن در صندوق به خودم اومدم يصدا با

نگاه  هینگاه به ساك و  هی. و ساك و گرفت سمتم دیبهم رس. دستش بود دیو سف یآب یورزش کیساك کوچ هی. شد سمت دستش دهیکش نگاهم

.به ماهان کردم

ه؟یچ نیا: من

: دست دراز کرد و دستم و گرفت و دسته ساك و گذاشت تو دستم و گفت ماهان

در  رشیاز ز یتون یم ستیفکر نکن حواسم بهت ن. یافت ینم تیوقت به فکر سالمت چیاگه به خودت باشه ه. باشگاه ثبت نام کردم نیبرات تو ا ـ

.نمتیبب نیدوست ندارم پهن زم گهیواقعا د. يبر



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 363

 نیو همچ دیچیاومدم پاهام به هم پ یداشتم از پله آخر باال م یوقت روزید. نییلپم و از داخل گاز گرفتم و خجالت زده سرم و انداختم پا شهگو

ون خوردم ا یم نیصاف وگرنه اگه رو خود پله ها زم يجا هیپله ها  يخدا رو شکر که رو پله آخر بودم و افتادم باال. نیپهن شدم رو زم یمثل قال

.شد یجور که با صورت من دراز کش شدم فک مکم خورد م

.بود دهید تیماهان من و تو اون وضع حتما

: آروم گفتم فقط

...شرکت  یول ـ

: محکم گفت ماهان

.یشرکت ش الیخ یچند ساعت ب يهفته ا یتون یم ،یشرکت وقت گذاشت يبرا دیتو ع یتو به اندازه کاف ؟یشرکت چ ـ

: فتاشاره کرد و گ بهم

 يبر دیمن فقط زنگ زدم و اسمت و گفتم، خودت با. یو استراحت کن يریخونه و دوش بگ يبعدش بر یتون یم. خونه است کینزد نجایا ـ

. شرکت شو الیخ یامروزم ب... دونم و تو  یمن م...  ایدودرش کن نمینب. يکالسات و بهم بد میتا دینره آنا شب با ادتی. یکن میساعت هاتو تنظ

.خداحافظ.  زمیعزبرو 

.کنم یبار بهم زدن پلکاش بهم رسوند که خواهش م هیو با  دیلبخندم و فهم یمعن. لبخند ازش تشکر کردم هی با

با مسئولش . و دستگاه لهیپر وس يباشگاه بزرگ بدن ساز هی. بشه و بعد رفتم سمت باشگاه که تو طبقه دوم بود نیشدم تا ماهان سوار ماش منتظر

تاپ و شلوارك  هی. ساك و باز کردم پیز. رفتم تو رختکن که لباسام و عوض کنم. انتخاب کردم ممیهام و مرب نیو ساعت تمرصحبت کردم 

.یو آب دیسف یکتون هیو  دیجفت جوراب سف هیهمراه . بود یو کال لبه هاش آب نیو حلقه آست قهیکه دور  دبو دیسف

هم  قهیو برام بخره؟ چه با سل ناریوقت کرد بره ا یک یعنی. انقده ذوق داشتم که نگو. ده بودماهان جونم فکر همه جا رو کر. قشنگ بودن یلیخ

.کنه یم دیخر

.خسته و کوفته رفتم خونه نمیبعد تمر. کنم نیکردم خوب تمر یسع نمیهم يبرا. توجهش سرمست بودم از

 نیا. بده که دودر نکنم کمویخواست کش یم. بشم الشونیخ یکه گفته بود شب ساعت کالس هام و ازم گرفت تا نتونم ب يهمون جور ماهان

.شدم یم ایدختر دن نیکاش اونم دوستم داشت، اونوقت خوشبخت تر. کرد یتوجهات آرومش عالقه امو صد چندان م

 ریدونم چرا انقدر گ ینم. خاله انگار وسواس گرفته. کنن یکنم که خونه تکون یخانم و خاله کمک م نتیسره دارم به ز هیظهر که اومدم خونه  از

 ریکنم آشغاال رو ز یجارو م یشم که وقت یم ییبه قول مامانم من از اون زن ها. نداره يریبه گردگ يازیو ن زهیبه نظر من که تم. داده به خونه

.کنم یم میفرش قا

 یم هیخونه از من ما يخدا هم تو همه کارها شهیهم. کنه یهم که درکم نم یچکیه. کار کنم یکردن خونه رو ندارم چ زیحوصله تر و تم خوب

.خاله با لبخند نجایچه خونه خودمون مامان با چشم غره چه ا. ذارن

کنه که من جوون و سر و مر و گنده دراز بکشم  یقبول نم رتمیباشه غ یهر چ. ادی یبدم م يریشه به خاله بگم از گردگ یچند خودم روم نم هر

.يریگردگ يبرا سهیسرپا وا ارهیفشار ب ادیبهش ز دیون پاش که نباام با ا چارهیرو تخت و خاله ب



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 364

 یاما عمرا من به خاله م. خوام بهم بده امشب خراب شه رو سرم یم یکه حاضر بود هر چ سایپر. و مهم یمهمون رسم هی. میمهمون دار امشب

.ارمیچولمنگو ب يسایمهم شما من پر یگفتم وسط مهمون

مادر و  روزید. در اومده یمیتیبچه ام از  یاله. مهربونم باالخره خانواده دار شد ایک نیا. خانواده اش... بله بله . خونه امون انیب ایخانواده ک قراره

.ادی یدو روزه شرکت نم ایک. رانیخواهر و شوهرخواهر و خواهر زاده کوچولوش برگشتن ا

.شده یوسواس يجور نیا نمیهم يشون، براخونه ا ادی یداره م شیمیقد هیدوست و همسا. خوشحاله یلیخ خاله

.ادیکه انگار قراره برام خواستگار ب دمیبه خودم رس نیمنم رفتم دوش گرفتم و همچ. زود اومده خونه ماهانم

.کنه یموضوع فکرم کردم کله پام م نیبه ا یبفهمه من حت سایاوه پر اوه

 ز،یاوه اوه پاهاشو انداخته رو م. لیرو م ونیزیتلو يجلو. ولواه شیشگیهم يهان جاما. رونیو تر گل ورگل از اتاق، از پله ها اومدم ب پیخوشت

...نهیاگه خاله بب

: گفتم عیقدم هام و تند کردم رفتم کنار ماهان و سر. ستینه خاله ن. به دور و برم نگاه کردم عیسر

.کشتت یم نهیخاله بب. وردار زیماهان پاهاتو از رو م ـ

زد که با هر  یبهش م یکرگدن يگازها نیقرمز درشت و سفتم دستش پود و همچ بیس هیکرد و  ینگاه م ونیزیبه تلو ایند الیخ یکه ب ماهان

...از دستش افتاد بیمات موند که س نیهمچ. نگاه به من کرد هیشد، با حرف من برگشت  یبدبخت کنده م بیگاز نصف س

ده؟یچرا خشکش زده؟ مگه جن د نیا وا

: زد و گفت یسوت هی ماهان

دختر؟ يبا خودت چه کرد ـ

 هیبودم با  دهیپوش رهیت یکوتاه آب نیبلوز آست هی. دمیبه بلوزم کش یدست هیبه خودم نگاه کردم و  عیکار کردم؟ سر یمن چ. هام گرد شد چشم

وا من که . بودم تو صورتم ختهیج رسرم و جلوشم ک يبسته بودم باال رهیموهامم صاف صاف کرده بودم و با گ. کامل بود شممیآرا. نیشلوار ج

.گفت یم یماهان چ نینبود پس ا میطور

.گرده رو تنش یافتاده اش م بیمن شده، با دست دنبال س رهیهمون جور که با لبخند خ دمید برگشتم

.نیافتاده بود رو زم. کجاست بهیس نهیکرد نگاه کنه بب ینم اوسکل

.شدم دهنش وا مونده زادیبار مرتب و مثل آدم هیکه  دهیجق وجق دبچه چقدر من و ع نیبب. ام گرفته بود خنده

: خنده گفتم با

.نهیرو زم بتیماهان س ـ

هان؟: گفت جیگ

.بهیو نگاه کرد و چشمش خورد به س نییبه زور چشمش و ازم برداشت و پا. ابرو بهش اشاره کردم با

: گشتم برم تو آشپزخونه گفتم یزدم و همون جور که برم يلبخند هیمنم . و برداره بیبرداشت و خم شد تا س زیو از رو م پاهاش

.نهینذار، پدرم در اومد تا شد مثل آ زیپاتو رو م ـ
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.قدم رفتم عقب هیگفتم و  یه هی. دمیبرداشتم و تا در و بستم ماهان و پشتش د چالیشربت و از تو . و باز کردم خچالیتو آشپزخونه و در  رفتم

: ترس گفتم با

ترسوندنم شده عادت؟. سکته کردم ؟یکن یکار م یچ نجایه ماهان اا ـ

.صورتش تکون دادم يدستم و باال بردم و جلو. باشه دهیمن و شن ياصال انگار نه انگار که صدا. لبخند قشنگ زد و فقط نگام کرد هی

...ماهان : من

...جانم : ماهان

. فرق داشت شیقبل يجانمش با همه جانم گفتنا نیا. به خاطر مدل جانم گفتنش نه به خاطر جانمش. در حال تکون خوردن خشک شد دستم

...فرق داشت  یلیخ

... يچقدر خوشگل شد: ماهان

. داشت یهر کلمه اش قلبم و به تپش وا م... بود اما لحن گفتناش  يزد؟ حرف هاش عاد یحرف م یمدل نیچرا ا نیا... گر گرفتم ... شدم  داغ

.ودنفسم بند اومده ب

: سرش و آورد جلوتر و آروم دم گوشم زمزمه کرد. تر بشه قیکردم که باعث شد لبخندش عم یداشتم نگاه م يدونم چه جور ینم

.ارهی یپدرتو در م يانقده خوشگل کرد ایمامان ک ياگه بفهمه برا سایپر ـ

کارا رو با  نیچرا ا دمیفهم ینم. باالخره نفسم آزاد شد با رفتنش. رونیو رفت ب دیچرخ. دیبهم خند طونیعقب و ش دیو گفت و خودشو کش نیا

.فرمش عوض شده بود. شده یمدل نیچرا چند وقته ا. کنه یمن م

... شیمهربون... محبت کردنش .. نگاه کردنش .. زدنش  حرف

هم از  ییوقت ها هی. شدم یم یبا توجهاتش سرمست از خوش یگاه. کرد یکه داشت معذبم م يجور. گرفته بود يا گهید يرنگ و بو هی همه

.اومد یشم و نفسم بند م یگفت، داغ م یم یمثل امروز که با لحن خاص شیعاد يحرف ها

ماهان فرق داشت،  يها یتا آسمون با محبت ها و مهربون نیحامد زم يدرسته که محبت ها. بودم دهیمرد و د هیقبال هم محبت . بچه نبودم من

...مطمئن نبودم  گهیمحبت دوستانه است اما االن د هیکردم که محبت ماهانم  یتا حاال فکر م. القه بوداما هر دوشون محبت همراه با ع

.پسر خاله باشه هیلحن کالم  نیها و ا یمهربون نیمحبت ها، ا نیشک داشتم که ا... داشتم  شک

.یلیو فام یدوست ریعالقه غ هی... محبت  هی... گفت ماهان بهم حس داره یبهم م حسم

انداخت و بالفاصله هم موضعش و عوض  یم کهیحرف هاش و رفتاراش چند تا ت يکرد؟ چرا البه ال یگفت؟ چرا اشاره هم نم ینم یچیچرا ه اما

کرد؟ چرا؟ یم

فتم از خودم برداشتم و ر دنیدست از سوال پرس. یکن یچرا چرا م یگرفتن ه ادیساله که تازه حرف زدن  2 يآنا، مثل بچه ها یخفه ش اَه

. خدا رو شکر نشکست. نکیاز دستم افتاد تو س وانیهول شدم که ل نیهمچ. شربتم که تموم شد زنگ در و زدن. و بخورم وانیتو ل زمیشربت بر

.یخال سایپر يجا. باورم شده بود که برام خواستگار اومده ها يجد يانگار جد

 يساله  60-50خانم  هی. اول از همه مادرش اومد. شدن یوارد م یکی یکی ایاده کخانو. استقبال يدر برا ياومدم و رفتم جلو رونیآشپزخونه ب از
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.داشت یو مهربون حیصورت مل. اومد یم دشیروشن که به پوست سف يکرده با موها شیآرا. پیخوشت

: نگاه به من کرد و خطاب به خاله گفت هیبا لبخند . کرد و اومد سمت من یبا خاله روبوس ایک مادر

.ماشاال چه خوشگل و تو دل بروِ. یعروس گرفت يجون نگفته بود نیمیس ـ

اون وسط چشمم افتاد به ماهان که . دایشل شد و دندونام پ شمیهمزمان چشم هام گرد شد و ابروهام باال رفت و ناخوداگاه ن ایحرف مامان ک با

خواد اون زبون واموندت و تو  یدلت م یلیبزغاله ، اگه خکرده  میچه ذوق نیبب. از ذوقش حرص خوردم. کرد یذوق مرگ داشت به من نگاه م

.داد یم حیتوض ایخاله داشت به مادر ک. بازش رفتم شیچشم غره به ن هیبه ماهان اخم کردم و . بسته شد شمین. و بنال رخوندهن بچ

.فته بودمبرات که گ. دختر آسا جانه. خواهر زاده امه که مثل دخترمه. ستینه فرخنده جون عروسم ن: خاله

: تکون داد و با لبخند گفت يکله ا هی ایک مامان

.اومد ادمیبله بله االن  ـ

که  دمیمهربونش و شن يهمون جور که تو بغلش بودم صدا. بود یچ گهیفشار دادنم د. چشم هام گرد شد. جلو اومد و بغلم کرد و فشارم داد بعد

: گفت یخوشحال م

.دره نازهماشاهللا اش باشه چقده خانمه، چق ـ

که ازم جدا شد خواهرش اومد جلو و بغلم  ایمادر ک. بودم شیخوشحال نیمن همچنان تو بهت ا. دیکش یگفت و آروم به بازوم دست م یرو م نایا

.کرد یبه به و چه چه م یاونم مثل مامانش ه. کرد

دونستم؟ یبودم و خودم نم یفیمن انقده تعر وا

به  زیر زیبهم فشرده ر يبا دندونا نهیماهان اما اخم کرده بود و دست به س. کرد یداشت با خنده نگام م ایک. مو ماهان نگاه کرد ایتعجب به ک با

.رفت یچشم غره م ایمدامم به مادر و خواهر ک. کرد یم شتریگفت که خنده هاشو ب یم ییزایچ هی ایک

: ازم جدا شد و گفت ایک خواهر

.هستم انایمن ک. زمیخوشحالم عز دنتیاز د ـ

: لبخند جوابشو دادم با

.خوشبختم منم آنا هستم ـ

با دست به مرد اشاره  انایک. نمیو بغل کرده بود و بب کیبچه کوچ هیکه همراهشون بود و  یو من تونستم مرد جوون دیخودش و کنار کش انایک

: کرد و گفت

.کوچولو هم که بغلشه پسرم آرشه نیا. آقا هم شوهر من آرشامه نیا ـ

 دهیجا که دستم کش هی نمیبرگشتم که برم بش. مینیسمت مبل ها که بش میجلسه معارفه تموم شد و همه با هم رفت. تکون دادم يآرشام سر يابر

.شد

: ماهان از کنارم اومد که گفت يصدا

.نگفته االغ يزیچ نایامانش ابه م سایشعور هنوز در مورد پر یب يایک نیا. يشده مجلس خواستگار یشوخ یانگار شوخ. نیمن بش شیتو پ ـ



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 367

.ادیحال ب گرمیحرص بخور ج کمیحقته آقا ماهان . لبخند زدم اریاخت یبا حرص گفت االغ که ب نیهمچ

.گرفتن که نگو لمیتحو نیاونام مهربـــــون، همچ. ایخواهر و مادر ک نیتوجه به ماهان رفتم صاف نشستم ب یبه گردنم دادم و ب یتکون هی

با چشم و ابرو و  عیسر دید یکنه و تا نگاه منو م یداره نگام م دمید یچرخوندم م یتا چشمم و م. بود يش بودم ماهان کفرمن سرخو یچ هر

.نیور بش نیا ایگفت ب یاشاره م

. رآد آقا ماهانبذار جونت د. زدم یلبخند م ایک یتر و پرروتر به ننه و آباج رهیدادم و خ یبراش مل مل م یچشم هیتوجه به اشاره هاش  یب منم

چه مرگته؟ یاشاره بگ هیبا  یتون یاما نم ،یبدنت اشاره کن يبا همه اعضا ياالن خوب بلد استیچه جور

از . انایبودم که آرشام اومد و آرش و داد بغل ک انایمشغول حرف زدن با ک. هم همراهم اومده بود انایک. ارمیبودم تو آشپزخونه که شربت ب رفته

: رش کردم و گفتمنگاه به آ هیدور 

.ننیریبچه ها ش. خدا حفظش کنه. يدار يپسر ناز یلیخ ـ

: و گفت دیبهم خند انایک

پدر و مادرا بچه . نهیریچقدر ش یفهم یاون وقته که م. ياریب ایبه دن یبچه تپل مپل هیو  یقسمت خودت شه ازدواج کن شاالیا. يممنونم لطف دار ـ

.تش دارنکه باشه عاشقانه دوس ياشون هر جور

.اخم کردم زهیر هی. دعاش تنم مور مور شد از

: با لبخند گفت انایک

؟یبغلش کن يخوا یم ـ

: عقب و گفتم دمیخودم و کش کمی اریاخت یب

.ترسم لهش کنم یم. ستمیبلد ن يمن بچه دار. ینه مرس ـ

: و گفت دیبلند خند انایک

.یکن ینترس لهش نم. رشیجلو بگ ایب. خواد یکه بلد بودن نم يبچه دار ـ

اخمم . توجه به من به سمتم اومد یب انایاما ک. هنوزم اصرار داشتم که حدالمقدور ازش دور باشم. اخم کرده بودم. ترس به آرش نگاه کردم با

.شده بود شتریب

.رونیت سمت بمن گذاشت و رف يدست ها نیبچه رو ب عیبله گفت و سر هیهم  انایک. رو صدا کرد انایک ییرایاز تو پذ ایک

.شد بچه رو از خودم دور کرده بودم یکه دستم دراز م ییبغل بچه رو گرفته بودم و تا جا ریگرد ز يچشم ها با

اش  هیچرا گر نیا. نو کم داشتم یمن هم يخدا. باال دیابروهام پر. هیگر ریمن زد ز افهیق دنیآرش با د یبود که طفل ظیاخمم غل نیهمچ

گرفت؟

اش  هیچون گر ومدیخوشش ن ياما انگار ن،ییکه نگهش داشتم چند بار بردمش باال و آوردمش پا یتیتو همون وضع. ه شدماش کالف هیگر از

من از بچه ها . رفتم تو اتاقم یکردم م یکردم و فرار م یآشپزخونه ولش م زیچاره داشتم رو همون م. اومد یاشکم داشت در م. شدت گرفت

بگم؟ یبه ک بابااومد  یخوشم نم
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: گفتم ناراحت

زورت و با  يخوا یاالن م نیاز هم یعنی... اَه تو چرا صدات انقدر بلنده ... شه ها  یحنجره ات پاره م... نکن  هیگر... بچه آروم باش ... بچه  یه ـ

.کنن  یم يمردا از بدو تولدم قلدر ؟ينشون بد دنیداد کش

.یکن نشییکه باال پا ینیزم بیس یکردم مثل گون یم نییبچه رو باال پا کالفه

 نیکه من و از دست ا يخوشحال به فرشته ا. رونیب دیدستام کش نیفشار بچه رو از ب هیاز پشت بچه اومد رو دست من نشست و با  یدست هی هوی

بچه رو . داد یمنرم و آروم آرش و تو بغلش گرفته بود و آروم آروم تکونش  یلیماهان بود که خ. پر سرو صدا نجات داده نگاه کردم طانیش

 میحسود یلیداد، هم خ یو بهم م ینیریحس خوب و ش هیتو اون حال هم  دنشید. کرد یبا ارزش بغل کرده بود و آروم نوازشش م زیچ هیمثل 

قدر بود بغل ماهان چ دهیجوجه هم فهم نیا يانگار. رهیکه انقدر راحت تونسته بود بره تو آغوش ماهان و آروم بگ یفسقل نیشده بود به ا

.خواستم یم غلمنم ب. آرامش بخشه

.کردم یبه ماهان و بچه نگاه م دهیورچ لب

.نیلب ور نچ: ماهان

: با لجاجت گفتم. و از بچه باال آوردم و به ماهان نگاه کردم چشمم

.دوست دارم ـ

: دیزد و آروم پرس يلبخند هی ماهان

؟يشته بودآشغال دور از خودت نگه دا لونیچرا آرش بدبخت و مثل نا ـ

: باال انداختم و آروم گفتم يشونه ا. نویننه باباش نگفت ا يشانس آورد جلو ه؟یآشغالم شد تشب لونینا وا

.بچه دوست ندارم ـ

: با بهت گفت. ماهان گرد شد يها چشم

؟يدوست ندار یچ ـ

: چشم هاش نگاه کردم و با اخم و ناراحت از بهتش گفتم تو

.خواد بغلشون کنم یدلم نم. ازشون ادی یوشم نمخ. بچه، بچه دوست ندارم ـ

: با تعجب و ناباور گفت ماهان

.ناز و خوبن یلیکه خ نایچرا آخه؟ ا ـ

.شد شتریب اخمم

 یوقت ایداره؟  یزنن و بوشون کل خونه رو بر م یبه خودشون گند م یوقت ایکنن  یم هیگر ینازه؟ کدوم وقتشون خوبه؟ وقت شونینازن؟ چ: من

 یکه نوجون م یمثال وقت. شن نازتر باشن یبزرگتر م یوقت دینه شا ؟یبمون داریتا صبح باال سرشون ب يبره و مجبور یا خوابشون نمکه شب ه

 "نه چرا اصال. کنن یتجربه تو تره هم خورد نم يزنن و برا یم يبه بهانه تجربه دست به هر کار. کنن یم یاحساس بزرگ. شن یم کشسر. شن

زن بدبخت  يکه دل و روده  یهمون وقت. کنه یکه مادرشون مثل طبل باد م یهمون وقت. که تو شکم مادرشونن هیحالتش وقت نیبهتر. میریدور ب
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تونه  ینم یحت اد،ی یکس نم چیبه چشم ه ست،یاندازه اش ن یلباس چیکه به خاطر شکم گنده اش ه یوقت ای. از حلقش رونیب زهیر یمدام م

وجودش و  رهیهمه ش زهیر یموهاش م. تونه از جاش بلند شه یکه مادر بدبختش از درد کمر و پا نم یهمون وقت. نهیدرست بخوابه، درست بش

حامله شدن و بچه دار شدن خوبه؟  یکن یخوبن؟ فکر م نایا یکن یفکر م. کنه یرو نابود م چارهیمکه تا خودش بزرگ شه و اون زن ب یبچه م نیا

...خودت حامله شو  نهیریش یلیو به نظرت خ ياگه دوست دار

که  یوقت یحت. فرستتم باشگاه یرم دانشگاه، ماهان هر روز سر ساعت به زور م یرم شرکت، م یم. روال خودش و داره یهفته زندگ هی نیا تو

زنه آژانس  یزنگ مهمون موقع  ایرسونتم دم در باشگاه  یخودش م ایدر برم و  رشیذاره از ز یشلوغه، بازم نم یلیسرمونم خ ایو  میجلسه دار

.ببرتم ادیب

.کرده ادیو ز یو خوش یخوب نیدوست خوب هم ا هیخوبه و اضافه شدن  زیچ همه

.و دادن نشیخانواده بهتر نیکردن به ا نییتع یلیحقا که موقع فام. مهربونه یلیخ. هیواقعا دختره خوب ایک خواهر

.خندونه یهمه اش آدم و م. برعکس آرشام که آرومه. طونهیشاد و ش یلیخ انایک. باره یاز سر و روشون م یمهربون

دونست  یاز کجا م. هم خوشحال شدم هم تعجب کردم. اومد خونه خاله انایبعد ک قهیدق 10 هیاز شرکت اومدم خونه  یوقت یشب مهمون يفردا

: زد و گفت يلبخند هی دمیازش پرس یخونه؟ وقت امی یم یمن ک

.داشتم یباهات کار مهم. دمیهم پرس ایاز ک. دادم یتو م کیراستش کش ـ

.آمارم و گرفته بود؟ منتظر موندم تا بگه يجور نیکار داشت که ا یچ. شده بودم کنجکاو

.با من و مامان صحبت کرد سایدر مورد دوستت پر ایراستش امروز صبح ک: انایک

.اومده بود ریامروز د ایپس بگو چرا ک. شد زیباال و گوشام ت دیپر ابروهام

...خوب : من

جور که از برق چشم  نیا. کنه دایکه باالخره تونست جفتش و پ میخوشحال یلیو ما خ هیپسر عاقل. میدار نانیاطم ایراستش من و مامان به ک: انایک

 دایتو پ نسبت به یشناخت نسب هی شبیکه ما د ییو از اونجا. هم دوستش داره یلیخ يبود انگار دایپ سایهاش موقع حرف زدن در مورد پر

راستش من از صبح که . ازت بکنم یخواهش هیاالن اومدم . راحت تره المونیخ ییجورا هیهم دوست تواه  سایو پر یگل یلیدم و تو هم که خیکر

شعور  یب. فقط برام ابرو باال انداخت و گفت به وقتش ثیکه گفتم پسره خب ایبه ک. نمشیکه بب رمیم یم یرو زده دارم از فضول سایحرف پر ایک

.یبرام بکن يکار هی یتو بتون دیاالن اومدم دست به دامن تو بشم تا شا. یاز فضول رمیم یمن تا اون موقع م هدون یم

:کرد و گفت زیچشم هاش و ر. دست هاش نیپام بود و گرفت ب يجلو و اومد سمت من و دستم و که رو دیخودش و رو مبل کش انایک

دوست دارم با زن . ستمیمن اصال بلد ن. ارمیدر ب يخوام خواهر شوهر باز یبه خدا نم. نمیرو بب سایار من پربذ يقرار هیآنا جونم تورو خدا  ـ

 يا گهید يپسر و به خانواده  هی ایدختر و  هیکه  يعقد هینه  ه،یخانواده نه روابط خون هیبه نظر من نقطه اتصال . آشنا شم شتریبرادرم ب ندهیآ

من . آشنا بشم و باهاش دوست بشم سایخواد با پر یاالنم دلم م. تره يقو یآدم ها از هر اتصال نیو محبت ب یستمن معتقدم دو. کنه یوصل م

.مثل تو یکی. خواد یخواهر خوب م هیدلم  یلیخواهر ندارم، خ

:دستم و گذاشتم رو دستش و گفتم یکیلبخند زدم و اون  بهش
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.هیدختر خوب یلیخ ادی یمخوشت  سایمطمئنم از پر. گم یبهش م زمیباشه عز ـ

.طورم شد نیهم و

هم فقط گفتم از دوستان  یموقع معرف. استیخواهر ک اناینگفتم ک سایبه پر انایبه اصرار ک. رونیب میبر دیکه به بهانه خر میقرار گذاشت سایپر با

.ناستیخاله ا یخانوادگ

: گفت یم انایک چون

.نمیو بب شیخوام خود واقع یمن م. بکنه یام رفتار خاصباه ام،یخواهر ک نکهیدوست ندارم به خاطر ا ـ

.کرد یارتباط برقرار م هیکه عاقل تر از من بود و راحت تر با بق ییسایپر. خانم بود طنتیش نیرو که در ع سایخود خود پر. دید و

پدر . کردناشونم مثل هم بود دیخر قهیسل یحت. با هم مچ شدن که انگار سال هاست با هم دوستن نینگذشته بود که همچ دنشونیاز د قهیدق 10

.کرد یپاهام از بس که راه رفته بودم ذوق دوق م گهید. دنیتا لباس خر 4من و در آوردن تا 

: رو سفت بغل کرد و گفت سایپر انایک یموقع خداحافظ آخرش

خوش  یلیبگم خ دیانصافا با. به خرج داد يعرضه ا هیاز خودش  ایباالخره ک. خواهرم بشه یدختر ماه نیمن واقعا خوشحالم که قراره همچ ـ

.است قهیسل

خانم بشه و آروم  نکهیا يبعد از چند لحظه که به خودش اومد به جا. دیخند یکرد که بدجنس م ینگاه م انایبدبخت با دهن باز داشت به ک سایپر

 رفته سهیهم که ر انایو ک دمیچرخ یم انایمنم از ترسم مدام دور ک. و افتاد دنبالم که بزنتم که چرا بهش نگفتم دیکش یغیج هیبشه  ریو سر به ز

.بود از خنده

هفته گذشته و  هیاالن که  نکهیخالصه ا. دادن یبا هم دل و قلوه م ندهیعروس و خواهر شوهر آ نیا بیاما عج. نوبره واال یمدل نیعروس ا ییخدا

.شدن با هم یجون جون يوتا دوستاد نیا

: بعد با ذوق گفت. ینیخونه ما شب نش نیایزنگ زده گفته شب ب انایک امروز

.دیامشبم خونه ما بمون. ادیهم گفتم ب سایبه پر. میحال کن یخوام کل یم. میجون که راحت باش نیمیس شیفرستم پ یمامانم م ـ

.گهیخونه د میگرد یطبقه فاصله داره فقط بر م هیحالت خوبه؟ خونه ماهان و شما  انایوا ک: من

.شب منتظرتونم. دیاریبهانه ن لهیفردا هم که تعط. میباش داریخوام تا صبح ب یمن م. خونه دیشه که سر صبح بر ینم رمینخ: انایک

.ابراز وجود کنم کمینذاشت من  گهیو گفت و د نیا

بدو بدو کنه بره خونه دوماد  هیزودتر از بق ندهیداشت عروس آ یچه معن. نایخونه ماهان ا میترف ییتا 3و  سایدنبال پر میشرکت با ماهان رفت بعد

...اونم تنها تنها  ندهیآ

که بعد  نایرو آوردم خونه ماهان ا سایمامان خوب عمل کردم و تحت نظارت خودم پر هیمن مثل  لیدال نیبنا به ا. روزا نیچه پررو شدن ا دخترا

خواست زودتر  یطاقتش تموم شده بود و م. زد یمدام غر م سایشدم پر یکه داشتم حاضر م یموقع. باال میبر ییتا 3 میضر شدماها حا نکهیاز ا

هم  یشیآرا هیحاضر شدم و  سایپر يغرغرا ریز. خونه اشون دنید یمرد از فضول یتنگ شده ها نه، داشت م ایک يدلش برا ینه که فکر کن. رهب

.دورم ختمیموهامم باز ر. یمشک نیشلوار ج هیبا  دمیپوش یشمیتاپ سبز  هی. کردم
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خواب  يکه برا میدست لباس راحتم با خودمون برده بود هی یکیهر کدوم  میکه قرار بود شبم بمون ییاز اونجا. اسپرت زده بود پیت هی ماهانم

بره؟ یبا خودش م ژامهیپ یره خونه کس یکه م یدفعه اول یآخه ک. میبپوش

به خاطر  نایا ایکه رفته بودم خونه ک یدفعه قبل. گل کرده بود میراستش منم فضول. زد یداشت برق م سایپر يچشم ها. میو زنگ زد باال میرفت

.دمید یو امروز م نمینتونسته بودم اتاق ها رو بب ییکذا یاون سوت

.شاد بود شهیدختر هم نیا. ردبا ذوق سالم ک. در يخندون اومد جلو انایدر باز شد و ک. میو منتظر موند میزد زنگ

.لهیاپن پر بود از وس زیرو م. و آرشام تازه وقت کردم به دورو برم نگاه کنم ایبا ک یبعد از سالم و احوال پرس. تو خونه میکرد و رفت تعارف

و تا صبح به قول خودش  میایت بناقال اصرار داش يانایک نیچرا ا دمیفهم یحاال م. دمیکش یم یسوت هیحتما  میتنها بود سایاگه با پر االن

.هیدونستم چ یرو نم هیبق گهیو شراب قرمز و ودکا و د السیپر بود از مزه و به تعداد گ. رو اپن بساط مشروب آماده بود. میبترکون

که همه  میبخور میواستخ یرو م نایاگه همه ا. فکر کرده بودن یدر مورد ما چ نایدونم ا ینم. کرد یم تینفر آدم کفا 20 يبود که برا ياونقد

.دیکش یم مارستانیکارمون به ب

قبل اومدن فرخنده خانم با لبخند و چشمک گفت خوش . خاله شیپ نییخودش، آرش و مامانش و فرستاده بود پا شتریما و ب یراحت يبرا انایک

.چه خبره نجایدونست ا یم. چشمکش معلوم شده بود یاالن معن. بگذره بهتون

کنه و من  یرو رسما بهش معرف سایکه پر رونیروز مامانش برد ب هی دهیرو د سایسر خود پر انایک دیفهم ایک یوقت نکهیا گه،ید يزیچ هی آهان

 ییخدا. افتاد یجون از زبونش نم سایمدام عروسم گلم و پر دشید یزن تا م نیبرخورد کرده بود که ا يمارمولک چه جور سایپر نیدونم ا ینم

.در کل مامان پسند بود. بهتر از من بود یلیخ یلیتار کردن ختو خانمانه رف سایپر

: گفت سایرو به من و پر. اهنگ آروم گذاشت و دوباره اومد کنارمون نشست هیبلند شد  انایک. میحرف زد کمیدور هم و اول  مینشست

. میحال کن کمیخوام  یم یهم نه ول یالبته کل. امشب يبرا دمیبرنامه چ یکل. تنگ شده بود ایدور هم نیا يانقده دلم برا. نیخوش اومد یلیخ ـ

.میو شنگول ش میلب تر کن هی میبر دیعلل حساب بلند ش

.و بلندمون کرد دیرو هم کش سایچشمک زد بهمون و بلند شد و دست من و پر هیو گفت و  نیا

.و داد دستمون ختیبرامون ر السیگ هی یکی انایک. خودشون يکه همون اول جمع شده بودن دور بساط و جلسه گرفته بودن برا پسرا

 ایبود و رفته بود کنار ک دهینفله هم فهم سایپر. خورم یبگم نم انایشد به ک یروم نم. کار کنم یدونستم باهاش چ یکه نم یالسیموندم و گ من

.کردم ینگاه م السمیه بودم و با غصه به گمن تک و تنها نشست. خودش رفت نشست کنار آرشام انایک. نداخت یبود و برام ابرو باال م ستادهیا

گفتم مشروب خور  یاگه م. نبود شیخورم حال یو نم امیخوام و نم ینم. ستیبودم که نه تو کارش ن دهیرو شناخته بودم فهم انایکه ک نجایا تا

.ه بودما یلیدر کل خ. بد بود کمیاخالق کوچولوش  هی نیفقط هم. تو حلقم ختیر یبه زورم که شده م ستمین

: گفت یگشت سمتم و م یبر م هیثان 30هم هر  انایک. خوردم یبودم و غصه م دهیو چسب السیگ یو به دندون گرفته بودم و دودست لبم

. گهیبخور د ـ

.گفت یم نایو ا یو سالمت السمیبه گ دیکوب یو م السشیهم گ یه

.کله پا بشم دیکه راه دررو ندارم و امشبه با دمیمفه مییبار دهم که برگشت و گفت بخور ما همه منتظر تو يبرا گهید
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.زنیو تموم کرده بودن و منتظر من مونده بودن که منم بخورم و دور بعد و بر الساشونیهمه گ چون

 يما چاره اکرد ا یالکل حالم و بد م يبو. از مشروب متنفر بودم. بودم دهیزدن و به تنم مال يتگر یپ گهید. بود دهیچسب السیسفت دور گ دستام

: لب زمزمه کردم ریخوان اعدامش کنن ز یکه م یچشم هامو بستم و مثل کس. نداشتم

.بگذرون و شرفم و حفظ کن ریخودت امشب و بخ ایخدا ـ

دم آماده بو. و گذاشتم رو لبم که بخورم السیو گ دمیکش قینفس عم هی. بسته آوردم باال يو به زور با چشم ها السیسفت شده گ يدست ها با

 نیاز ب السیلحظه فکر کردم نخورده فشارم افتاده و بدنم سست شده و گ هی. از دستم در اومد السیگ هویتو حلقم که  زمیبد بو رو بر عیکه ما

.نییافتاد پا امدست

دست  نیاومد ب یخال السیگ هی. نبود يخبر السیاما از گ. افتاده بود و نگاه کردم السیکه گ یاحتمال يو جا نییترس چشم باز کردم و به پا با

.هام

پر من و به لبش  السیبود و گ ستادهیماهان کنارم ا. و گذاشته تو دستم السیگ یک نمینگاه کردم و سرم و بلند کردم بب یخال السیتعجب به گ با

.دینفس سر کش هیبرده بود و 

...جونـــــــم يا یچه نفــــــس. بهت نگاش کردم با

: برگشت سمت من و آروم گفت. گذاشت دهنش پسیچ هیو پشت بندش  دیر کشو تا ته س السیگ ماهان

.ذارم بهت مشروب بدن ینم مینگران نباش من ساق ـ

.بود دهینفهم یخدا رو شکر کس. بهش لبخند زدم قدرشناس

من  ریر خودشون گرم بود و غهمه سرشون به کا. ختنیهمه مشروب ر يو جمع کردن ماهان شروع کرد برا یخال يها السیهمه گ نکهیاز ا بعد

بدون جلب توجه  لکسیو ر کیش یلیخ يآخر السیو پر مشروب کرد و تو گ یکی ریها غ السیماهان همه گ. کس حواسش به ماهان نبود چیه

و گرفتم  مالسیلبخند بهم زد و منم خوشحال درجا گ هی. من يرو گذاشت جلو هیشربت السیاون گ م،یبعدم موقع تقس. ختیر السیشربت گ هیبق

.دمیتا ته سر کش

بذار ما هم بهت . آرومتر بخور کمی. دختر یش یخفه م. دنتینفس سر کش هی نینه به اون طول دادنت نه به ا...  ایکاره ا نیآنا ا...  يوا: انایک

.میبرس

منم بهش چشم غره . ستمیشروب خور ندونست من م یم. کرد یباال رفته مشکوك نگام م يبا ابروها یول سایپر. دندونامو بهش نشون دادم فقط

.رفتم و روم و برگردوندم

.خوردم یعمرا بهت بگم چ. ارهیحاال انتظار داره سر از کار من در ب. ایبه ک دیمنو ول کرد رفت چسب االغ

.انداختن باال یم سالیگ یداشتن که ه هیزهرمار نیاز ا السیبه چند تا گ ازیگرم شدن ن يدختر پسران گل ما برا نیدونم ا یمن نم واال

.نشستن روش یرفت سمت مبل ها و م یبه دست م السیگ یکم هر ک کم

: خوشحال گفت انایک

.ده یحال م یلیخ میکن يباز میپانتوم نیایب. میکن يگم چه طوره باز یم میخوب حاال که همه گرم شد ـ
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.میحرف نزد زبانیرو حرف م عیان گوسفندان مطماهام به س. کرد يمنتظر جواب باشه گروه بند نکهیذوق زده بدون ا خودش

.گروه هی سایو آرشام و پر انایو ک میگروه شد هیو ماهان  ایو ک من

که  انایچشم غره توپ به ک هیو  ستادیصاف ا ایک. گفت یچ هیهم دم گوشش  انایو ک نایا انایبلند شد رفت سمت پ ایک. میقرار شد ما اجرا کن اول

: نداخت رفت و گفت یباال م باز براش ابرو شیبا ن

...مراعات کن امشب و ... خجالت بکش انایک ـ

: گفت عیهم نامرد سر سایپر. اشاره کرد سایبا ابرو به پر بعد

.خوب هیخواد که باز یمراعات نم ـ

.کنه یکار م یچ مینیبب میمن و ماهان منتظر بود. رفت و برگشت سمت ما سایپر يپشت چشم برا هیهم  ایک

.کنه یم ییکارها هیاش و جمع کرد و انگار داره  افهینشست رو پاهاش و ق هوی

حرکت و انجام  نیدکتر مهندسمون همون استاد دانشگاه، ا يآقا ایشد ک یباورم نم. کردم یگرد داشتم به حرکاتش نگاه م يکه با چشم ها من

.شد بگم یده ها اما روم نم ینشون م ویداره چ دمیفهم یم. بده

: بلند گفت ماهان

؟یزن یزور م يدار ینشست ییتو دستشو ـ

: برگشت و بهشون با اخم گفت ایک. خنده ریغش غش زدن ز نایا انایقرمز شدم و ک من

.زهر مار ـ

ل و بعد هم خود عم يزیچ هیو جدا کردن  دنیتو هوا شروع کرد کش ییجا هیبعد از . آره یعنیبرگشت سمت ماهان و با سر اشاره کرد که  بعد

.و انجام داد

: هم با خنده گفت ماهان

دستمال توالت؟ ـ

: و گفت دیمثل فنر از جاش پر ایک

...آره همون بود ـ

.دنیخند یهنوز داشتن م نایا انایک

 ينامرد هم ایک. بود ساینوبت پر يبعد. ایاز ک دمیکش یراستش خجالت م. دمیخند یم زیبود و ر نییمنم سرم پا. قرمز اومد نشست کنارمون ایک

: نکرد و بهش گفت

.اتو زدن و نشون بده ـ

... ایک: معترض گفت سایپر

: داد به مبل و گفت هیتک ایک

.که عوض داره گله نداره يزیچ ـ
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اومد  شیبه دست از خونه فرض فیکرد و بعد ک شیآرا یو کل ستادیا یفرض نهیآ هی ياول جلو. هم چشم غره رفت و رفت که نشون بده سایپر

بعد . رفت یداشت و با عشوه راه م یبر م يلب هاشو غنچه کرده بود و داده بود جلو و قدم هاش و ضربدر. حاال راه رفتنش خنده داشت. رونیب

 یم زهیر زهیو آرشام ر انایفاصله هم ک نیتو ا. شد شونیکیباالخره سوار  نیرو در آورد و بعد از رد کردن چند تا ماش نایو ماش ابونیخ يادا

: باال و گفت دیپر انایک هوی. کنه یکار م یه داره چگفتن ک

اتو زدن؟ ـ

: صاف شد و با لبخند گفت سایپر

... ولیخودشه ا ـ

.جلو و دست هاشون و کوبوندن به هم رفت

 نیا. میرفته بوددل درد گ. میدیکه چقدر خند يوا. زمان گذشت یک میبود دهیکه اصال نفهم میجذاب بود و اونقدر سرگرم شده بود يباز اونقدر

هم که پشت بند  يگاریبا چند تا س. رسما خفه کرده بود خودش و. خورده بود انایاز همه ک شتریشد و ب یم یها هم پر و خال السیگ نیب نایب

.شد ینم رنیخواستن جلوش و بگ یم ایهم آرشام و ک یهر چ. خورد یتعادل نداشت و موقع راه رفتن تلو تلو م گهیبود د دهیکش وبامشر

.دنیرقص ییو آورد وسط و شروع کردن دوتا دیبا همون حالش بلند شد و آهنگ شاد گذاشت و دست آرشامم کش انایک

و  دنیو ما رو برد وسط و خودش با ماهان شروع کرد رقص دیتلو تلو خورون اومد و دست من و ماهان و کش انایک. رفتن وسط ایو ک سایپر بعدم

.رو مبل ها میبود، همه ولو شد دهیها ته کش يکه گذشت انگار انرژ کمی. همون شلنگ تخته انداختن. مدیبا آرشام رقص يمنم مجبور

.مینا نداشت گهید. صبح بود 5ساعت . خوب میداشت حقم

شام خودش و از تو بغل آر انایکجا بخوابه که ک یکه ک میکرد یبحث م میداشت. تو بغل آرشام ولو شده بود. شد یچشم هاش باز نم گهید انایک

: باال و گفت دیکش

.بخوابم دمیخواب یکه با دوستام م مایخوام مثل قد یمن م. میخواب یم میکن یوسط جا پهن م نیهمه هم ـ

.فهمه ینم انایک میای یماها چشم و ابرو م یه حاال

. زد رو حرفش یهمه کاره بود و آرشامم حرف نم انایک. دونم آرشام رسما در نقش بوق ظاهر شده بود یمن نم. از همه بود شتریزورش ب باالخره

.میدیو دراز کش میو ماها هم لباسه امون و عوض کرد میخالصه همون وسط تشک پهن کرد

من و ماهان و  دیگفت بذار ایک یهر چ. دنیخواب ایو اون سمت آرشامم ماهان و ک انایسمت ک هی سایو من و پر دنیو آرشام وسط خواب انایک

.نذاشت انایک میاتاق من بخواب تو میآرشام بر

.زد یمست شده بود مشنگ م یکال شاد بود اما وقت. انایک نیاز دست ا. میدیدراز کش همه

کار  یداره چ دمیفهم ینم یکیتو اون تار. ستادهیبلند شده ا انایک دمیچشم باز کردم د. از جاش بلند شد یکیبودم که حس کردم  داریو ب خواب

.چرا پا شده نمیش خوب نبود از جام بلند شدم ببکنه اما چون حال یم

: کنارش و گفتم رفتم

؟ حالت خوبه؟ يبر يخوا یم ییجا انایک ـ
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: باز نگام کرد و گفت مهین يبا چشم ها انایک

.ییخوام برم دستشو یآره م ـ

 غشیآرشام لگد کرد و ج ياول رو پا. کت کردکنم اما اون زودتر از من حر تشیدستش و گرفتم که هدا. اتاق هاشون بود يتو راهرو ییدستشو

.شدن داریهم ب سایو آرشام، ماهان و پر ایداد ک يبا صدا. بدبخت رفت هوا ایلگد کرد که نعره ک ایو بلند کرد بعد رو شکم ک

 سایو آرشام و پر ایک. نیه زمرو گرفتم که نخور انایدست ک. نمیکوچولو راهم و بب هیاز چراغ ها رو روشن کرد و تونستم  یکیبلند شد و  ماهان

.بود دهیهنوز کامل خواب از سرشون نپر. کردن یماها رو نگاه م جیتو جاشون نشسته بودن و گ

.که صداش بلند شد دمشیهم کش گهیبار د هی. خوره یاز جاش تکون نم دمیکه د ییرو بکشم سمت دستشو انایک خواستم

.ییخوام برم دستشو یاَه آنا ولم کن م: انایک

.گهید ییخوام ببرمت دستشو یم زمیدونم عز یم: من

.دیدوباره دستش و کش. باره دستش و گرفتم.دو

.ولم کن. تونم یخودم م: انایک

.کمکش کنم نیخورد زم یکه اگه داشت م ستادمیکنارش ا. رفت هوا یم غشیگرفتم ج یاگه بازم دستش و م. و ول کردم دستش

.دستش رفت سمت شلوارش. مست مست. بود جیگ جیگ. ستادیک ماهان اقدم برداشت و رفت رو تش هی انایک

: من دستش و گرفتم و گفتم. سمتش میبه خودم اومدم و همزمان من و آرشام با هم رفت هوی

؟یکن یکار م یچ يدار انایک ـ

: کرد بهم و گفت جینگاه گ هی

.کنم ییخوام دستشو یم ؟یخنگ ـ

.ییدستشو میبر ایب زمیخوب عز: من

.کارم و بکنم ياگه بذار ییخوب اومدم دستشو ا،یزن یم جیآنا گ: انایک

بود؟ ییتشک ماهان دستشو ؟ییدستشو جان؟

.دنیخند یو ماهان که بلند بلند م ایو ک سایپر. تونستم درست حرف بزنم یخنده ام گرفته بود که نم اونقدر

.برمت یم من.  میبر ایب. ستین ییکه دستشو نجایا زمیعز انایک: آرشام

: و گفت رونیب دیبا اخم دستش و از تو دست آرشام کش انایک

...برو . بذار کارم و بکنم رونیآرشام ولم کن تو رو کجا ببرم؟ برو ب... اَه  ـ

.دستش رفت سمت شلوارش دوباره

.میریخنده امون و بگ يجلو میتونست یکدوم نم چیبود که ه یاونقدر صحنه جالب. از خنده میبود مرده

 ییگفت من تو دستشو یم يهم با اصرار و لج باز انایک. ییبرن دستشو ادیخواست که باهاش ب یازش م. رفت یم انایقربون صدقه ک یه آرشام

.کم مونده بود همون وسط کارش و بکنه. رونیهستم و برو ب
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رفته  سهیخود ر يهم که جا ایماهان و ک. باال نره یلیخخنده اش  يبالشتش و گرفته بود تو دهنش که صدا سایپر. نیکه ولو شده بودم رو زم من

.بودن

هم از شونه آرشام  انایک. ییرو انداخت رو کولش و بردش دستشو انایزانوش و ک ریشه دست انداخت ز ینم انایک فیحر دیآرشام د آخرم

: کرد که  یو داد م غیبود و مدام ج زونیآو

.کارم و بکنم ییبذار برم دستشو .يبر یدارم، منو کجا م ییبابا من دستشو ـ

.ییرو برد دستشو انایک نیبود ا یبیبه هر ترت آرشام

: رو به ماهان گفت ایک

.ینکن يبپا تا صبح خراب کار. ده یم ییتشک تو بد فاز دستشو يداداش انگار ـ

.رو نشوند رو تشکش انایآرشام ک. برگشتن انایبا ک کمیباالخره موفق شد و بعد  آرشام

: نگاه به تک تکمون کرد و گفت هیخمار  يبا چشم ها اانیک

.نیخوابمون و پروند. دیکن یچقدر سر و صدا م گهید میماها هم بخواب نیبذار نیبخواب ن؟یشماها خواب ندار ـ

.از خنده میدیپوک گهید ماها

.میدیو خواب میخنده چراغا رو خاموش کرد یکل بعد

 هیتولد دوستش  يدختر داستان برا نیا الیتو سر م،یکرد ینگاه م يکره ا الیسر میو داشت ونیزیتلو يجلو میبار که با خاله نشسته بود هی

.من که دهنم آب افتاده بود. کرد یاشم دل آدمو آب م افهیدرست کرد که ق یشکالت کیک

: گفت یآه هیبا  خاله

گرفتن و درست  کیاهل ک دیحم نیاما ا. میداشته باش ایخونگ کیک نیسالگرد ازدواج از ا ایتولدم  يبارم که شده برا هیانقده دوست دارم  ـ

 یجشن خودمون هی میریبگ یکیک هی میبار تو خونه باش هیگه  ینم. رونیبره شام ب یکنه م یمن و خرکش م یسر هر مراسم. ستیکردن ن

.میریبگ

.و که خاله گفت انقده دلم براش سوخت نیا

: خاله گفت میهان برمن و ما نکهیصبح قبال از ا امروز

.بخورن رونیو شامم ب دیبرن خر يخوان عصر یخونه چون سالگرد ازدواجشونه و م دیایزودتر ب يامروز عصر ـ

به ماهان کردم و با اشاره بهش  ینگاه هی. زشته نایخاله ا گهیاما د. هستم نایهر چند معموال سر خر مامانم ا. دوست ندارم سر خر باشم کال

: گرفت مطلب و گفت عیماهانم سر. امشب میبکنه نر يارک هیفهموندم 

.بهتون خوش بگذره دیبر. میتو شرکت کار دار یمن و آنا کل دینه مامان جان شما بر ـ

.زنم کوتاه اومد یمنم حرف ماهان و م دیاصرار کرد و بعد که د کمی خاله

: رو به ماهان گفتم رونیب میاز در اومد تا
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خونه؟ میای یماهان امشب زود م ـ

: گفت طونیماهان رفت باال و ش يابرو هی

م؟یایچرا زودتر ب ستین یامشب که خونه کس ـ

.ببنده ششویکردم و با دست کوبوندم به بازوش که ن اخم

.درست کنم کیک نایخاله ا يخوام برا یم. کار دارم خوب. ادب یگمشو ب: من

: ماهان گفت یه. رو گفتم نایو ا لمیف هیقض بعدم

.درست کنم کیک دیشه و من خودم با ینم ریاما من به اصرار گفتم نخ میخر یآماده م کیک میر یم ـ

: شه گفت یمن نم فیحر دید ماهانم

.یستیدرست کردن بلد ن کیدونم ک یباشه اما من که م ـ

هم موقع برگشت با ماهان  يعصر. ردمک دایپ یشکالت کیسرچ کردم و چند مدل ک نترنتیتو ا یاما تو شرکت کل. گفت بلد نبودم یم راست

لباسام و عوض کردم و رفتم تو  عیخونه و من سر میرفت. ادیخوش فرم در ب کمیقالب خوشگلم گرفتم که ک هی. میدیمواد الزم و خر میرفت

.آشپزخونه

.روش پخت و آروم خوندمشخم شدم رو . در آرودم لونیو از تو نا لیوسا. زیگرفته بودم و گذاشتم روم نتیشرکت روش پخت و پر تو

درجه  140فر را روشن کرده و در درجه حرارت . دیچرب کن يبرس آشپز کیفر را با  ینیس... گه  یم یچ نیا نمیبذار بب... خوب : من

.دیقرار ده گرادیسانت

؟یتون یم یمطمئن: ماهان

: نگاه بهش کردم و گفتم هیو بلند کردم و  سرم

.گهیساده است د کیک هی. تونم یکه م یپس چ ـ

.رونیکه از آشپزخونه بره ب دیباال انداخت و چرخ يشونه ا ماهان

.با فر کار کنم ستمیاومد که بلد ن ادمیبه دستور پخت نگاه کردم و  دوباره

....ماهان : گفتم يتند

: لحنم بگم نیبزنم و با خر کننده تر حیلبخند مل هیکردم  یسع. برگشت سمتم ماهان

؟یرام روشن کنشه فرو ب یم ـ

: و گفت دیبدجنس خند. بود نایماهان زرنگتر از ا اما

نه؟ یبا فر کار کن یستیبلد ن ـ

: لبخندم جمع شد و با اخم گفتم عیسر

.ستمیفر شما رو بلد ن ـ

: ابروش و برد باال و گفت هی
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.نهیگاز شمام که هم ـ

: گفتم یکردم و دفاع زیچشم هام و ر. و باز کرد ششین

؟یگ یم یچ. ستمیبلد ن ؟یکه چ خوب ـ

.و رفت سمت فر دیو خوشحال کش مینیو اومد سمتم و ب دیخند بلند

.کنم یچشم خودم روشن م. زمیحرص خوردن نداره عز یستیمن که گفتم بلد ن یخوب آنا خانم: ماهان

: با حرص گفتم. مالوندم یو م مینیاخم ب با

.مونم یکنه و رو دست مامانم م ینگام نم یچکیوقت هاون. یکن یدماغ منو از جاش م نیتو آخر ا ـ

: گفت يکرد و جد زیچشم هاش و ر کمیسمتم و  برگشت

...بهتر  ـ

.هام و گرد کردم چشم

دماغ شم؟ یبهتر که ب: من

: کرد و خم شد سمت فر و آروم گفت یاخم هی ماهان

.نگات نکنه یبهتر که کس ـ

... وونهید: لب گفتم ریز

 یمن نم. ونیزیتلو يهمون ولو شدن رو مبل جلو. دیو به عشقش رس رونیبعدش رفت ب. کنه و ماهان درستش کرد میتم رو چند تنظماهان گف به

 وونهید يآنا دار يوا. شه یم میمبله هم حسود نیکم کم به ا گهید. مبله نیولواه رو ا یده که سر و تهش و بزن یبهش م یدونم اونجا چه حس

...تمام. یش یم

.کردم و گذاشتم تو فر یو روغن مال بمقال

.کار کنم؟ کله امو کردم تو برگه و خوندم یچ دیحاال با خوب

آب سرد حل کرده و داخل قابلمه  یسپس قهوه را با کم. تا آب شود دیگاز بگذار يقابلمه کوچک قرار داده و رو کیرا در  اهیس يها شکالت

.شکالت ها کامال آب شوند کهیتا زمان دیکن را داغ عیما نیبا حرارت کم ا. دیزیشکالت بر

...توش  ختمیتو دستور کار و هم ر يزایچ هیبق. توش ختمیو روشن کردم و شکالت ها رو ر رشیز. جوش در آوردم و گذاشتم رو گاز ریش هی

.رفتم سراغ روش کار دوباره

به آن اضافه  زی، شکر و پودر شکالت را ن نیریکرده و جوش ششکالت ها در حال آب شدن هستند ، دو نوع آرد را با هم مخلوط  کهیحال در

.دیزیدر کاسه بر زیرا ن ریبه آنها اضافه کرده و سرش زیحاال تخم مرغ ها را ن. دیرا با دست هم بزن ریخم نیا. دیکن

شدن؟ یآردا با هم مخلوط م نیکه نوشته بود و انجام دادم اما مگه ا ییکارها

 یدور م هیپودرها  نیبا هر حرکت قاشق تو کاسه، ا. رو هم بهش اضافه کردم هیبق. توش ختمیاشته بودم و آردا رو رکاسه بزرگ گذ هی زیم رو

و  زیکل م. گردا بمونن تو کاسه نیا دیشا ریبا سرش زمیگفتم بذار تخم مرغا رو بر. رونیشدن ب یو از کاسه پرت م نییاومدن پا یرفتن هوا و م
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چند تا تخم مرغ . تو کاسه زمیآرد بر گهید کمیمجبور شدم . بود دیشده بود و لباس هامم سف دیسوخته، سف يه اقهو زیم. کرده بودم يردآ

تا انگشت افتادم به جون مخلوط  5شستم و با  زیمنم دستم و تم. خورد یکردم با قاشق هم نم یاما هر کار م. توش ختمیر رمیشکوندم و سرش

.آردم

 یدادم و سع یخم شده بودم رو کاسه و کله ام و برده بودم رو کاسه و با دقت ورزش م. رونیب دنیپاش یم شترمیشدن و ب یبهتر مخلوط م االن

که  نیاما هم. با دستهام موهام و دادم عقب. کردن یم میبودن رو صورتمو و عصب ختهیر میشونیموهام از دو طرف پ. کردم مخلوطشون کنم یم

.تماومدن تو صور یدوباره م شدم یخم م

تو  زمیرفتم آوردمش و خواستم بر. کمیکردن ک یشکالت شتریب يبرا. رونیب زهیر یم یکه پمپ یینایگرفتم از ا عیشکالت ما نیافتاد که از ا ادمی

.اومد ینم رونیدادم ب یفشارش م یکاسه اما هر چ

م باال تا از اون سوراخ درش که مثل سر سس بود گرفتمش و آورد یدودست. داشت ریسرش باز بود اما انگار گ. چوندمیشکالت و پ یقوط سر

.نه ای ادی یشکالته باال م نمینگاه کنم بب

.شد تو صورتم و لباسم دهیفوران کرد و پاش یبه بدنه شکالته دادم و شکالته مثل چ يفشار هیهوا  یلحظه ب هی تو

.دنیکش غیکه عقلم فرمان داد بستن چشم هام بود و ج يزیاون لحظه تنها چ تو

.پخش شد شتریتو صورتمو پاك کنم اما انگار بدترش کردم و ب يکردم شکالتا یو با دست سع زیشکالت و پرت کردم رو م یقوط

: سمت آشپزخونه و با هول گفت دیمن ماهان پر غیج يصدا با

...شده؟ حالت خوبه؟ سوخ  یآنا چ ـ

.ماهان ساکت شد هوی

در آشپزخونه  يماهان جلو. به چشم هام و آروم بازشون کردم دمیساعدم و کش. بتونم بازشون کنم کردم چشم هام و پاك کنم تا یساعدم سع با

.کرد یبود و مبهوت به من نگاه م ستادهیا

.اومد جلو یزد و م یقهقهه م. خنده ریمنفجر شد و پق زد ز هوی

شکالت و آرد از سر  ؟یشکالت يآنا ای یدرست کن کیک یتخواس یم ؟يکار کرد یبا خودت چ نیبب ایدرست کن کیک هی یآنا خواست يوا: ماهان

... هایخرس شکالت نیمثل ا يشد. زهیر یو صورت و موهات م

...شعور  یب. گرفتم شیآت هوی یتا گفت خرس شکالت. زد یو قهقهه م زیاومد سمت م یگفت و م یرو م نایا

.ه حرصم پرت کردم تو صورت ماهانمشت ازش برداشتم و با هم هیآرد و  سهیحرص دستم و بردم تو ک با

.آرد رفت تو دهنش شتریشد و چون دهنش به خاطر قهقهه اش باز بود ب دیصورتش پر گرد سف هوی دنیخند نیدر ح ماهان

. رونیدهنش و بست و خم شد و شروع کرد به سرفه کردن و تف کردن آردا ب يفور ماهان

: همون حالت گفت تو

... يبه من آرده کوفت داد...  يخودت شکالت خورد... آخه ... هیآرده چ نیا. .. یبد جنس...  یلیآنا خ ـ

: گفت ثیو خب دمیخند بدجنس
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...ستین یخواد حرف یدلت شکالت م یلیماهان خان اگه خ ـ

.بردم سمت شکالته و برش داشتم دست

بهم بگه  يزیچ هیو برگشت سمت من و تا خواست  ستادیا و صاف دیبه صورتش کش یدست هی. تازه تونسته بود از شر اون آردا خالص شه ماهان

.شدن تو صورتش دهیپاش یشکالتا مثل چ. شکالت و آوردم باال و با همه زورم فشارش دادم

 یکل شکالته رو خال کیش یلیخ. آوردم یو با همه زورم به شکالته فشار م دمیخند یغش غش م. دنشیکردم با د یعشق م. رفت هوا غشیج

.صورتشکردم تو 

ماهان دستش و باال آورده بود تا . تو صورتش نهیگردوندمش که خوشگل بش یم رهیچرخوندم و به صورت دا یخودم تو هوا ظرفه رو م واسه

.شده بود یکل دستش شکالت. رهیشکالتا رو بگ يصورتش، که جلو يجلو

: دیحرص داد کش با

...نکن  گمیم... کشمت نکن  یآنا م ـ

: گفتم جانیبا ه من بدجنس تر اما

.يخوشگل شد یلیخ. یمسخره ام نکن گهیکه د یحقته تا تو باش. کنم یم ـ

...کشمت  یآنا م: ماهان

: و درآوردم براش و خوشحال گفتم زبونم

... یبکن یتون ینم يکار چیه ـ

.رونیاومد ب یشکالت نم گهید. کردم تو سر و صورتش یکل شکالت و خال بایتقر

.فشارش بدم شتریب دیبا ایتموم شده  نمیکه بب جلو صورتم گرفتم

.داره یکردن من چه عواقب یدم شکالت یاالن نشونت م ؟یکن یم یسالح بازم بلبل زبون یشد؟ حاال ب یشد؟ تفنگت خال یچ: ماهان

.کنه یام م چارهیدونستم دستش بهم برسه ب یم يوا. سمتم ادیو خواست ب زیو گفت و اومد سمت م نیا

 یم یداد و جاخال یماهان فقط سرش و تکون م. تو صورتش دمیو جفت دستام و کردم تو ظرف آرد و مشت مشت پاش دمیکش یغیج هیترس  از

.بهم دیبه آرد و اونم با مشت آرد پاش دیماهانم رس. زیدور م دمیچرخ. داد تا آردا تو چشماش نره

.یکیبه اون  دیپاش یگرفت و م یآرد دوتا مشت آرد م سهیک به دیرس یم یو هر ک زیدور م میدیچرخ یم یه. شده بود یتیوضع

 يهوا یشدم با چرخش برعکس و ب یاز ماهان دور م المیو به خ زیدور م دمیچرخ یو من که واسه خودم از سمت راست م دیماهان تند چرخ هوی

 یم غیفقط ج جانیاز زور ه. زیشد بچرخم دور م ینم گهید. بود دهیدنبالم از چپ چرخ ادیاز سمت راست ب نکهیا يبه جا. شده موندم جیماهان، گ

اونقدر رفتم عقب و ماهان اومد جلو که . دیخند یم ثیندارم خب يافتادم و راه فرار ریگ گهیبود د دهیماهانم که فهم. رفتم عقب یو هول م دمیکش

.هم نمونده بود برام يآرد گهید. نتایخوردم به کاب

...اگه دستش بهم برسه  يوا. میقدم هیتو  دیرس ماهان

.مخلوط آرد و شکالتم و آوردم باال و تند تند مالوندم به صورتش يصورتم، منم دست ها ياومد جلو ثشیلحظه که صورت خب هی تو
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 یم گردوند منم دستم و یکه صورتش و م یهر سمت. نبودم ایاما من کوتاه ب. کنم فشیچرخوند که نتونم کث یصورتش و به چپ و راست م ماهان

.بردم تو صورتش

 هیقدم فاصله رو برداشت و جفت من شد و دست هام و با حرص  هیحرکت  هیدست هاش و آورد باال و مچ دست هام و گرفت و تو  يکفر آخر

.داد و برد عقب و پشت کمرم نگه داشت يفشار

.از ترس چشم هام و بسته بودم. کارم ساخته بود گهید. دمیکش غیج هی

اخم  هیبهم با  دیماهان چسب. چشم هام و باز کردم. از ترس خودم و از کمر کشوندم عقب. نتیبهم داد و چسبوندم به کاب کیوچهول ک هی ماهان

.زل زده بود به صورتم

 جانیهر دومون به خاطر ه. زد ینفس نفس م. صورتم بود یوجب هیصورتش تو . نابود کردم سر و شکلش و ییخدا. ماهان اژدها شده  يوا يوا

.میزد ینفس نفس م

: ترسم مظلوم نگاش کردم و گفتم از

...معذرت ... معذرت ... معذرت ... نداشته باش  میتوروخدا کار... غلط کردم  دیببخش یماهان جون ـ

گرفت و دست دستش دو تا دستام و  هیبا . تر نییاومد پا. نگاه کرد میبه صورت شکالت. رو صورتم چرخوند. نگاهش و از چشم هام گرفت ماهان

آروم گذاشت . نگاش کرد کمیانگشتاش  نیگردنبند ستاره امو گرفت ب. چشمشم به گردنم بود. دستش رفت سمت گردنم. راستش و آورد باال

.دیدستش و برد پشتم و دستم و چسب رهدوبا. سر جاش

: مظلوم نگاش کردم و گفتم.چشم هام نگاه کرد تو

.دیغلط کردم ببخش ـ

.رو آورد جلوت سرش

: گفت آروم

... يکشوند یم نجایکار و به ا دینبا...  ییبه فکر افتاد رید ـ

ماهان خم شد و . شدیم نییام تند تند باال و پا نهیقفسه س جانیاز زور ه. لحن خاص گفت که نفسم بند اومد هیجمله رو آروم و با  نیا اونقدر

.کار کنه یخواد چ یبهت زده مات مونده بودم که م. نییسرش و آورد پا

...تر  نییسرش آروم آروم اومد پا. گر گرفتم. خورد به صورتم یداغش م ينفس ها. تو چشم هام کرد بینگاه عج هی

... ایخدا

...تو دهنش  دیبازش و و گذاشت رو چونه ام و چونه ام و کش يچشم هاش و بست و نرم، لب ها. خم شد آروم

.چشم هام بسته شد. اومد یباال نم نفسم

 يرو يلب هاش و شکالتا يرو دیو آروم کش رونیزبونش و آرود ب. بود یلب هاش شکالت. چشم هام و باز کردم. عقب دیو آروم کش رشس

.لبش و با زبون پاك کرد و برد تو دهنش

 دیکج کش. متدادش دادرو گونه چپم و همون طور ا دیکش لیدستش و آورد باال و انگشت اشاره اشو ما یکیدستش دست هامو گرفت و اون  هی با



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 382

.رو لبم و تا رو فکم ادامه اش داد و بعد برش داشت دیو کش نییپا

از  رونیو آروم دستش و آورد ب دیکش قینفس عم هیچشم هاش و بست و . و آروم گذاشت تو دهنش شیو باال برد و انگشت شکالت دستش

.دهنش

دوباره نگاهش . ماهان چشم هاش و باز کرد. میبود گهیعالم د هیتو . داشتم یبیجحال ع. شده بودم بهش رهیخ. اومد یباال م زیر زیهام ر نفس

.خم شد جلو تر. و تو چشم هام ثابت موند دیرو صورتم چرخ

.شد یفاصله اش باهام کمتر م هیهر ثان تو

. دمیکش غیج هویاز صورتم بود که  ینتسا کیصورتش تو فاصله . بود تو خونه دهیچیبد پ یلیو خ بیعج يبو هی. هم بود یبیعج زیچ هیوسط  نیا

.عقب دیخودش و کش هیاز ثان يماهان تو کسر. چشم هام از ترس گشاد شده بود

... شیماهان آت: من

 یاهیدود س هیداخلش سوخته بود و  اتیکه رو گاز گذاشته بودم انگار همه محتو یجوش ریش ایخدا يوا. برگشت و رد نگاهم و گرفت ماهان

.رهیبگ شیاومد و هر آن احتمال داشت آت یم رونیازش ب

.رفت سمت گاز و خاموشش کرد و هودم روشن کرد عیسر ماهان

خونه رو . درست کردنت کینبوغ ک نیخاك بر سرت آنا با ا. بود و جاش و به ترس داده بود دهیحس و حالمون پر. نمونده بود یجانیه گهید

.دوباره به ماهان نگاه کردم. نگاه به خودم کردم هی. تو آشپزخونه گردوندمنگاهم و . بغض کردم. يکشوند یم شیبه آت یداشت

.شده بود نگاه کرد یبغض کرده بودم و چشم هام اشک دهیبرگشته بود و به من که لب ورچ ماهان

: که به من افتاد متعجب گفت چشمش

...شده آنا  یچ ـ

.و هول تند خودش و بهم رسوند دهیاهان ترسم. نییپا دیجوابش و بدم فقط اشک از چشم هام چک نتونستم

.بشه ریبهم داد که باعث شد بغضم بترکه و اشکم سراز یتکون هیو گرفت تو دستاش و  بازوهام

: باال رفته بود گفت یکه کم ییبا صدا یعصب ماهان

...جواب بده ... نکن  هیگر... حرف بزن  ؟یگن یم هیگر يآنا چته؟ چرا دار ـ

: با بغض به زور گفتم. رمیاشک هام و بگ يم تا جلوو گاز گرفت لبم

سالگرد ازدواج عمو و خاله  يخواستم برا یم. جوشم که سوزوندم ریش. که درست نشد کممیک. به آشپزخونه و خودمون گند زدم ـ

.کنم زشونیسورپرا

انداخت دور شونه هام و خواست بکشتم تو بغلش، که  و دست دیکش ینفس راحت هیماهان . هیگر رینتونستم ادامه بدم و مثل بچه ها زدم ز گهید

: گفتم دهیتو همون حالت با دماغ باال کش

.کنم یم فتینکن کث ـ

: خنده و گفت ریبلند زد ز ماهان
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شم؟ یهم م فتریکث نیاز ا یعنی ـ

.اش و آروم نازم کرد نهیسرم و گذاشت رو س. تو بغلش دمیو گفت و کش نیا

خوبه؟. یکن زیرو سورپرا نایمامان ا یکه بتون میریگ یم کیک رونیاز ب میر ینداره م هیگلم گر. نت بشه ماهانقربون دل مهربو: ماهان

.کردم زیبا لباسش صورتم و تم ییجورا هیشد به لباسش و  دهیحرکتم صورتم کش نیکردم و با ا نییاش بود چند بار باال پا نهیو که رو س سرم

.و من و از خودش جدا کرد دیبه سرم کش یآروم دست ماهان

: لبخند گفت هیشد و تو چشم هام مهربون نگاه کرد و با  خم

.جنگ دونیآشپزخونه بدم که شده م نیبه ا یسامون هیمنم . و حاضر شو ریدوش بگ هیحاال برو باال و  ـ

.کرد تیهدا آشپزخونه رونیماهان آروم بلند شد و با دست من و به سمت ب. به نشونه باشه تکون دادم سرمو

مضحک شده  یلیخ. دمیخند یام م افهیفقط داشتم به ق قهیدق 5تا  دمیحمام که خودم و د نهیتو آ. و جمع کردم رفتم حمام لمیباال و وسا رفتم

.بودم

.ه چونه امب دمیچشم هام و بستم و آروم دست کش. نبود یکه به خاطر ماهان شکالت يچونه ا. به چونه ام نگاه کردم. بود یشکالت صورتم

بود امتداد دادم تا  دهیکه ماهان انگشتش و کش يریگونه چپم و از همون مس يرو دمیدست کش. دیچیتو تنم پ ینیریحس ش هی. گرم شد دلم

.چشم هام ستاره بارون بود. به خودم نگاه کردم نهیچشم باز کردم و تو آ. لبخند نشست رو لب هام. گونه ام گر گرفت. انتهاش

.که داشت و بهم انتقال داد نشونه عالقه اش بود یقشنگ يحسا نینگاه هاش، همه ا نیکاراش، همه ا نیهمه ا. م داشتدوست ماهان

.دمیسر خوش خند... ماهان دوستم داره ... داره دوستم

. شپزخونه دهنم باز موندآ دنیبا د. نییبرگشتم پا. و لباس هامو عوض کردم رونیرفتم ب. آب و باز کردم و سرمست و دلشاد دوش گرفتم ریش

.... ولیبابا ا...  یچه سرعت عمل

.نجایا میبه بار آورده بود یچه افتضاح شیپ قهیدق 30انگار نه انگار که . شده بود مثل دسته گل آشپزخونه

م؟یبر: ماهان

کت اسپرت  هی. يبلوز مردونه سورمه ا هیود و ب دهیپوش رهیت نیشلوار ج هی. اومده بود نییماهان از پله ها پا. و به پشت سرم نگاه کردم برگشتم

.کردم یتو دلم قند آب م. گفتم یم یمن چ گهیبود د پیخوشت ییخدا. هم روش یمشک

بود آروم دستش و از بغل آورد و  ستادهیدر آسانسور که بسته شد ماهان که کنارم ا. تو آسانسور میو رفت رونیب میرفت ییدوتا. میسر گفتم بر با

.ت تو دستشدستم و گرف

بار  نیا... بار  نیاما ا میگرفت یهم و م يدرسته که معموال تو آسانسور دست ها. قفل شده امون تو هم يشدم به دست ها رهیخ. بود نییپا سرم

سرم و بدم و  هیدوست داشتم به بازوش تک. خاص یدلگرم هی... و قشنگ  نیریحس ش هی... داشت  گهیحس د هی... بار  نیا... کرد  یفرق م

...بذارم رو شونه اش 

... ایدواریبه خودت ام يادیز. یتو فاز و حس گرفت یحرکت کرد تو رفت هیپسره . شده ها ادیآنا چقده روت ز ياو

... یکوب یتو حالم م شهیروشنگر که هم يصدا يریبم يا
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 يجلو. رفتم از خنده سهیاونقدر ادا در آورد که من رآهنگ شاد گذاشت و خودشم با آهنگ شروع کرد به خوندن و  هیو ماهان  نیتو ماش میرفت

.میشد ادهینگه داشت و پ یفروش ینیریش

... يوا... ییها کیچه ک...  ییها ینیریخدا چه ش يوا

ا ها بودم که ماهان ب ینیریزدن ش دیمست د. ها ینیریش خچالی شهیدوست داشتم صورتم و بچسبونم به ش. دهنم آب افتاده بود دنشونمید با

با ذوق دستم و از تو دست ماهان . مختلف چشمم برق زد يها تو مدل ها و شکل ها کیک دنیبا د. ها کیو بردم سمت ک دیخنده دستم و کش

 ختهیبود روش پر شکالت بود و روشم پودر شکالت تلخ ر یکیک هی. با دقت به همه اشون نگاه کردم. اش شهیو رفتم سمت ش دمیکش رونیب

.بودن

.که روشون خامه داشت اصال نگاه نکردم ییکایبه ک. ستیب نخو نیا نه

با ذوق انگشت اشارم و کوبوندم به . بودن ختهیبود روش شکالت خورد شده ر گهید کیک هی. یباشه و شکالت اهیخواستم توشم س یم کیک هی

.شد دیفشار دادمش که انگشتم سف نیو همچ شهیش

: گفتم جانیو چرخوندم سمت ماهان و با ذوق و ه صورتم

.منه کیک نیا. خوام یو م نی، هم نیهم ـ

: و گفت دیرو گونه ام کش یدست هیبا لبخند مهربون نگام کرد و آروم  ماهان

.تواه کیک نیهم طونیباشه دختر ش ـ

.چنیرو نشونش داد که برامون بپ کهیاشاره کرد و ک یکی به

 لشیو باز کنه موبا فشیبتونه ک نکهیقبل از ا. پولش و در آورد که حساب کنه فیک بشیاز تو ج. شخونیدستم و گرفت و رفت سمت پ دوباره

.شماره ابروهاش از تعجب رفت باال دنیبا د. نگاه به شماره کرد هیدر آورد و  بشیاز ج. زنگ خورد

.فاصله گرفت کمیو داد دست من و خودش  فیک

... یمرس... یخوب... الو سالم: ماهان

... رونمیمن ب...  ییکجا... چه خبر  -

... امی یجا ؟ االن م نی؟ هم يجد -

.و حساب کردم کیپشتم و کردم بهش و پول ک عیسر. و قطع کرد یگوش

: و گفت شمیاومد پ ماهان

خونه؟ يخودت برگرد یتون یم. هیفور دیببخش...  نمشیبرم بب دیاز دوستام زنگ زده با یکیآنا  ـ

: تکون دادم و گفتم يسر. مضطرب بود کمی. کردم نگاش

.میکن ریرو غافلگ نایکه خاله ا ایزود ب یباشه فقط تونست ـ

: لبخند زد و مطمئن گفت هی

.گردم یزود برم ـ
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 نیخوب حاال با ا. رونیو برداشتم و رفتم ب کیو منم آسه آسه ک رونیزد ب یفروش ینیریماهان تند از ش. کردم یتکون دادم و خداحافظ يسر

...تو روحش  يا. رمیبگ یتاکس دیبا کیک

 یفروش ینیریتر از ش نییپا ابونیماهان اون سمت خ نیماش. کردم ینگاه م ابونیبودم و داشتم به خ یفروش ینیریش يورود يپله ها يباال هنوز

...بود ثابت شد  ستادهیا نشیدر حال گردوندن چشم هام نگاهم رو ماهان که کنار ماش. پارك بود

؟ هیاون دختره ک... انه اما اون ماه...  نیا...  نیا

 نیکنار ماش بایروشن و صورت ز يکه با موها يا دهیلرزون به ماهان و دختر قد بلند و کش يسست و دست ها یبا بدن. بود دهیاز بدنم پر روح

.زدن یداشتن حرف م. کردم یبود نگاه م ستادهیماهان ا

نظر دختره رو  هیتو لحظه آخر . رد شد و رفت یفروش ینیریش يبا سرعت از جلوشدن و ماهان گازش و گرفت و  نیسوار ماش ییدوتا بعد

.بود حیمل یلیخ. ناز بود یلیخ. دمید

.شد سیچشم هام خ. پرتقال نشست تو گلوم هی ،یبغض به بزرگ هی. گرفتم ینفس تنگ. قلبم و فشرد. چنگ زد تو دلم یدست

من  یبا من اومد و ب. رفت گهید یکیماهان من و ول کرد و با . گل تر و بهتر از من بود رفتمرتبه خوش 100ماهان با اون دختر که . رفت ماهان

خواد دوستش و  یگفت م... گفت با دوستش قرار داره... بهم بگه  يزیچ یحت نکهیبدون ا... بدون توجه ... ماهان ولم کرد ... ولم کرد ... رفت 

...گفت ن... نگفت خوشگله ... نگفت دختره ...  نهیبب

.شد ریسراز اشکم

.حرص با پشت دست اشکام و پاك کردم با

بهت گفت  یک ؟یبهت گفت عاشق ماهان بش یک... حقته ادیسرت ب یهر چ... حقته . نکن هیبغض نکن، گر ز،یاشک نر. شو آنا خفه شو خفه

 ریخودت عشقوالنه تعب ير حرکت ماهان و براو ه یبهت گفت توهم بزن یک ؟یکن یباف الیخودت خ يبهت گفت برا یک ؟یدوستش داشته باش

؟یکن

زد  یمنتظر که ازشون عشق داد م يبا چشم ها یمدام جلوش مدام رژه رفت یرفت ه؟یماهان چه جور یدونست ینم ش؟یشناخت ینم ؟یدونست ینم

...گفت همه که هستن آنا هم روش  دیشا. دیفهم ستیخنگ که ن. پسره دلش سوخت. يبهش نگاه کرد

. يو زر نزن که حقته خودت کرد ریخفه خون بگ... حاال خفه شو، حاال ساکت شو. عاشق شدنت نیمرده شورت و ببرن با ا...  يریآنا بم يریبم

.... یخودت خواست

دادم  هیسرم و تک ریتو کل مس. گرفتم یو تاکس ابونیاومدم کنار خ. زمینکنم، که اشک نر هیکردم خودم و کنترل کنم که گر یهمه وجود سع با

.زنیکه نر رمیاشکام و بگ يو چشم هام و بستم تا به زور جلو شهیبه ش

. آروم رفتم سمتش. نگاه پر اخم هی. نگاه به آسانسور کردم هی. بودم یحرص یلیخ. بودم یعصبان یلیخواستم از پله ها باال برم اما خ. خونه رفتم

.دمیترس یسوار شدنش م ییهنوز از آسانسور و تنها...  مدیترس یم. نییپا ادیدست دراز کردم و دکمه اش و زدم که ب

: گفت صدا

چه  ؟یترس یپس چه طور با اون نم. یش یکه هر روز با ماهان سوارش م يهمون آسانسور. همونه نیا. یکن یخود م یب. یبترس یکن یغلط م ـ
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بهش وابسته  يخوا یم یتا ک ؟یتا ک ؟یماهان باش زونیوآ يخوا یم یتا ک ؟یزن یخودتو گول م يماهان بده؟ دار یطور ماهان باشه خوبه ب

خودت  يبهتره رو پا. يبهتره خودت و به نبودنش عادت بد. ره یزود م ای رید. نهیب یاون تو رو نم. مونه یاون برات نم ؟یکن هیکو بهش ت یباش

.یستیبا

.م و قدم برداشتم تو آسانسورچشم هام و بست. آروم دست بردم و درش و باز کردم. ستادیتو طبقه ا آسانسور

چشم . لبم و گاز گرفتم. شد و هوا کم ینفسم داشت تند تند م. دمیترس یم. دیچیپ کیموز يدر بسته شد و صدا. و برگشتم سمت در دمیچرخ

.دور گردنبند ستاره ام دیچیدستم رفت باال و پ اریاخت یهام و بستم و ب

.کردم یعطر تنشم حس م یحت. شمهیردم ماهان کنارمه پحس ک. انگشتام فشارش دادم نیکردم و ب مشتش

.ترس نبود گهید. نبود دهیبر دهینفس هام بر گهید... کم نبود  ژنیاکس گهید

.به در بسته آسانسور پشت سرم لبخند زدم. رونیدر و هل دادم و اومدم ب. و درش باز شد ستادیا. ستادیآسانسور ا... تکون و  هی

.که گمش کرده بودم یهمون... و مستقل  يقو يهمون آنا... آنا . االن خودم شدم. ه امآروم اومد رو گون اشک

 هیتک يشونه قو هیبه . باشم فیباعث شده بود که بخوام ضع. وجودم يکه محبت ها و توجهات ماهان باعث شده بود که بره اون ته مه ها یهمون

.کنمبدنم حس  يو با تک تک سلول ها تیحما نیریکه حس ش. کنم

...کرد یم هیبود و بهش تک فیکه حامد جلوش ضع یکوه. کوه بود هیکه مثل  یهمون... که با حامد دوست بود یهمون... شده بودم همون آنا  االن

...آنا ... خودم شده بودم من

 هیرو تختم نشستم و تک. فتم تو اتاقمو ر خچالیو گذاشتم تو  کیک. رفتم سمت آشپزخونه. بود کیخونه تار... سمت خونه و در و باز کردم  رفتم

.دادم به پام هیمو تک یشونیدست هام و حلقه کردم دورش و پ. و زانوهام و گرفتم تو بغلم یصندل یدادم به پشت

.ناراحت شدم و خودم و آروم کردم. غصه خوردم. دمینفس کش. کردم فکر

هر چقدرم بخوام ...  طونشینگاه ش... شادش  يخنده ها... مهربونش  ينگاه ها ...حرف هاش ادی. افتادم یماهان م يها یمحبت ها و مهربون ادی

...شده  نیبا وجودم عج... تو بند بند خاطراتم ... تو تک تک لحظاتم ... تو وجودم ... ماهان و از خودم دور کنم اما بازم هست 

... لب باز کنم تا تهش بره  نکهیماهان بدون ا ریشه غ یم دایپ یک.. .خونه  یمثل اون از نگاهم حرف ها مو م یشناسه؟ ک یمثل ماهان منو م یک

... یک... تونه آرومم کنه  یمثل اون م یک... دونه  یبهتر از اون ترس هامو م یک

مزمه کردم و با ز. بود و زمزمه کردم یکیکه با همه وجودم  يچشم هام و بستم و شعر. پشتم واریدادم به د هیو از رو زانوم بلند کردم و تک سرم

.دیچک رونیبسته ام ب يچشم ها نیقطره اشک از ب هیبا هر حرفش . خاطره از ماهان اومد تو ذهنم هیهر کلمه اش 

.سبک شدن دل فشرده ام يبرا ختمیکردم و اشک ر زمزمه

آواز سبز برگه شه،یب هی داریتو د يصدا

تگرگه یتو پر وسوسه مثل شب خون يصدا

حرفه ایدن هی، بغضه، تو آهنگ شکستن يصدا
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نور و برفه نیغمگ حیاز آواز صر يریتصو

مثل تو نبود یچکیمثل تو نبود، ه یچکیه

مثل تو منو باور نکرد، یچکیه

...نقد شب من سفر نکرد يبا من مثل تو، تو یچکیه

...یپاك اطلس يمثل تو نبود، ساده مثل بو یچکیه

...یدلواپس يهمهمه  ونیصدا، م کیبلوغ  ای

مثل تو نبود، یچکیمثل تو نرفت، ه یچکیه

...مثل تو نخوند یچکیمو ه ییتنها يشعرا

...حرفام ماله تو، همه شعرام ماله تو همه

....ماله تو امیمن شعرمه، همه دن يایدن

مثل تو نبود یچکیمثل تو نبود، ه یچکیه

مثل تو منو باور نکرد، یچکیه

...کردنقد شب من سفر ن يبا من مثل تو، تو یچکیه

)مثل تو نبود از گوگوش یچکیآهنگ ه(

 التیخ یب يچرا؟ حاال من عادت کرده به محبتت چه جور ؟يبا توجهاتت، با نگاه هات لوسم کرد ات،یماهان چرا با مهربون. و گاز گرفتم لبم

بشم؟

...بود اگه  يزیخواست، اگه چ یماهان اگه م...  یبش الیخ یکه ب يمجبور...  يمجبور آنا

...اما نگفت ... گفت  یم يزیچ... زد  یم یفحر

پ....اون ... اون حس منتقل شده .. اون شکالت ها ... اون نگاه ها ؟یامروز چ پس

بهتر  یکیبا ... رفت  گهیدختر د هیکه ماهان تو رو گذاشت و با  یانکار کن نویا یتون یهم که بوده باشه نم نایهمه ا... بسه آنا بهش فکر نکن  بسه

...خوشگل تر  یکیبا  ...

و بدم به  کیک نکهیتا من بدون ا ومدیماهان اونقدر ن. اومدن خونه نایساعت بعد، نه دو ساعت بعد، نه سه ساعت بعد که خاله ا هینه . ومدین ماهان

.خوابم برد نایخاله ا

و صبحونه  ختمیر ییخودم چا يو برا دمیو چ زیمسر و صدا  یب. همه خواب بودن. نییحاضر شدم و رفتم پا. شدم داریب شهیزودتر از هم صبح

.خوردم

من  دنیبا د. رونیشده بود و از تو اتاقش اومد ب داریخاله تازه ب. رونیو گرفتم و از تو آشپزخونه اومدم ب فمیک. که شد از جام بلند شدم تموم

: زد و گفت يلبخند
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ن؟یر یم نیدار ـ

: و گفتم دمیخند بهش

.رم یدارم م ـ

:کرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفت کیکوچ اخم هی

پس ماهان کجاست؟ ؟ییتنها ـ

: زدم و گفتم لبخند

.برم دیمن با. دیکن دارشیلطفا ب. خوابه خاله ـ

: شد و گفت شتریاخمش ب خاله

د؟یر یمگه با هم نم ؟يکجا بر ـ

.گهیقربون شما من برم د. رمینه خاله جان من کار دارم خودم م : من

مصمم بودم که خودم . بودم الیخ یاما من ب. کرد یخاله هنوز مشکوك بهم نگاه م. خاله تکون دادم و از کنارش رد شدم و رفتم يبرا یدست هی

.نمشیکمتر بب دیبا. مو به ماهان کم کنم یوابستگ دیبا. ستمیخودم با يرو پا دیبا. ماهان یب. برم

.بستم یم ششیر خیخودم و ب ییمن با پررو. نداره يا فهیاون وظ. ر باهام مهربون باشهانقد. اجازه بدم انقدر هوام و داشته باشه دینبا

 نیموندن تو ا قهیدق 1اگه نتونم . ترسمم مقابله کنم نیبا ا دیبا. دکمه رو زدم و منتظر شدم. محکم رفتم سمت آسانسور. رونیدر اومدم ب از

.در بسته رو تحمل کنمتونم موندن تو اتاق  یم يآسانسور و تحمل کنم چه جور

. بار بهتر از دفعه قبل بود نیا. شدم به شماره ها رهیخ. بود یبرام قوت قلب. بازم دستم مشت شد دور ستارم. آسانسور و باز کردم رفتم توش در

.کوچولو از ترسم کمتر شده بود هی

. نگاه به ساعتم کردم هی. بودم دیتو دفتر اسات. رفتم دانشگاه گرفتم و یتاکس هیو رفتم  رونیاومدم از ساختمون ب. شدم ادهیباز شد و من پ در

.از پشت صدام کرد یکیوارد راهرو که شدم . و برداشتم و حرکت کردم سمت طبقه دوم لمیاز جام بلند شدم و وسا. برم سر کالس دیبا

.اومدبعد راه افتادم و ماهانم کنارم راه  دیصبر کردم تا بهم رس کمی. ماهانه دمید برگشتم

.میایبا هم ب يموند یمنتظر م ؟یچرا صبح رفت ؟یسالم خوب: ماهان

: گفتم يعاد

.کار داشتم ـ

.امیباهات ب يکرد یم دارمیخوب ب: ماهان

.خواستم مزاحمت بشم ینم: ممن

.از تعجب رفت باال ابروهاش

: گفت ناباور

دفعه دومت باشه؟ نیکه ا يتو مزاحمم شد یک ؟یزن یحاال چرا لفظ قلم حرف م ؟یمزاحمم بش ـ
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.گربه کجاست يایبازه ح يزیدر د: من

: با بهت گفت. از تعجب دهنش باز موند ماهان

...آنا  ـ

...لحنم عوض نشده بود اما حالت هام . کردم یبهش نگاه نم. دمیخند یبودم اما نم يعاد

و  ستادیاومد جلوم ا. ودش و بهم رسوند و مچ دستم و گرفت و نگهم داشتقدم بلند خ هیماهان با . توجه به دهن باز ماهان به راهم ادامه دادم یب

.با دقت به صورتم نگاه کرد

.امینتونستم ب دیکارم طول کش دیببخش شب؟یبه خاطر د ؟یشده؟ ازم ناراحت يزیچ ؟یآنا خوب: ماهان

.و بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم سرم

.يبد حیو برام توض یکن یخواد معذرت خواه ینم. واجب تر بودکارت . ماهان ستیمهم ن: تفاوت گفتم یب

: خواستم رد شم که اومد جلوم و گفت دوباره

؟یزن یحرف م يجور نیپس چرا ا ـ

زنم؟ یحرف م يمن؟ چه جور: من

...شرم امیبه خدا نشد که ب ؟یآنا ازم ناراحت: ماهان

.وسط حرفش دمیپر

.برم دیاالنم کالس دارم با. نزدم یمنم حرف. ینداره که بهم بگ یلیدل. يبد حیضخواد برام تو یگفتم نم... ماهان : من

.کنارش رد شدم و رفتم سمت آسانسور و دکمه رو زدم از

: با فک افتاده اومد کنارم و گفت ماهان

؟یسوار آسانسور بش يخوا یم ـ

: نگاش کردم و گفتم خونسرد

.با اجازه اتون ـ

.مونده بود به من رهید و مات ختو جاش خشک شده بو ماهان

.کرد یگرد بهم نگاه م يو من در و باز کردم و رفتم توش هنوز تو جاش خشک مونده بود و با چشم ها دیآسانسورم رس یکه وقت يجور

؟یسوار ش يخوا یماهان نم: من

: گفت جیخورد و گ یتکون هی

...چرا چرا  ـ

.کرد ینگام م رهیخ رهیماهان کله اش سمت من بود و خ. بسته شد در. رو زد 4و طبقه  ستادیتو و کنارم ا اومد

: بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

؟یبهم نگاه نکن يجور نیشه ا یماهان م ـ
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: گفت یجیهمون گ با

؟يچه جور ـ

: چرخوندم سمتش و با اخم گفتم سرمو

.کنه یآدم فلج نگاه م هیکه داره به راه رفتن  یمثل کس ـ

.شدم ادهیبود و باز کردم و پ ستادهیکه ا يو برگردوندم و در آسانسور روم ناراحت

.برنگشتم به ماهان مبهوت نگاه کنم یحت

تو  یترسناک زیچ چیاما االن باور داشتم که تا خود آدم نخواد ه. دمیترس یاز آسانسور م یچ نیع روزید نیمن تا هم. حق داشت تعجب کنه دیشا

.باشم يقو يخواستم همون آنا یم. و محتاج باشم فیتم ضعخواس ینم. وجود نداره ایدن

بهش نگاه کنم . و نخوام بهش فکر کنم کیکنار ماهان باشم و انقدر نزد نکهیا...  یلیسخته خ یلیخ. گذره یکه گرفتم م یمیهفته است از تصم هی

.نمشیو نخوام بب

 يدونم برا یم... کنه  یکنم بهم فکر نم یم اون جور که من بهش فکر مدون یم... دونم دوستم نداره یم...  يتحمل کنم؟ چه جور يجور چه

...اما ... سازم یم ایخودم رو

 هی... خاموش شد ... شه ساکت شد  ینم دید یبکشه، اما وقت رونیکرد من و از الکم ب یم یهمه اش سع. اول ماهان مدام دور و برم بود يروزا

.کنه یحرف ناراحت نگاهم م یو ب نهیش یگوشه م

 یبغض کنم، نم لیدل یو ب لیکنم، عذال بکشم، با دل هیخوام دوباره گر ینم. ناراحتش وسوسه ام کنه يخوام چشم ها ینم. خوام نگاش کنم ینم

...خوام  ینم... حرفش دل مرده بشم هینگاهش سر مست و  هیخوام با 

هر  شهیهم. رم یکه با ماهان تنها باشم نم ییجا. امی یرم و م یخودم م گهید. و بستم یاحتمال يراه ها ياز هر گونه برخورد يریجلو گ يبرا

.تو آسانسور یحت. خوام تنها باشم باهاش یکه نم دهیخودشم فهم. مونم باهاش یتنها نم. هم هست گهید یکی ششمیوقت پ

.رم دانشگاه، شرکت، باشگاه یم. هام به راهه کالس

.ياریپشت بد ب ياریب از صبح بد. نوبت دکتر روانکاومه امروزم

. راه رفتم تا از کارتم پول بکشم یکل. اوردمیپولمم ن فیک دمیو که باز کردم د فمیک. اوردمیو ن لمیافتاد موبا ادمی رونیدر خونه که اومدم ب از

.ذاشتمشون ینم فمیمخصوص داشتن و تو ک يجا هیبود که کارت هام  ییخدا

.بودم يکال امروز رو دور بد. کرد یسوارم نم ای دید یبود و منو نم اینبود،  نیاشم. رمیبگ یمنتظر شدم تا تاکس قهیدق 20

در مورد . به دکتر راد در مورد سوار آسانسور شدنم گفتم. سره رفتم مطب هیاز دانشگاه . شرکت امی یشرکت گفتم که فردا نم یبه منش روزید

.گفتم لشمیدل

: گفت. خوشحال شد یلیخ

خود مرحله اول درمانم و انجام داده  يو به خود یبه ترست غلبه کن یبتون نیو تلق نیقیو با  يایعث شد که به خودت ببا یشوك عاطف نیا ـ

.بودم
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.در بسته و تنها طیمح هیقرار گرفتن تو  یعنی

.شد یش قفل بود و با اراده من باز نمکه در یاتاق. اتاق در بسته و تنها بودن هیقرار گرفتن تو . آماده بودم مرحله دوم درمانم و انجام بدم حاال

.گرفتم یم یمن هنوز از فکر کردن به اتاق در بسته هم نفس تنگ اما

که امروز ماهان باهامه؟ دیازم پرس دکتر

.دکتر تنها اومدم ينه آقا: من

: کرد و بعد گفت يفکر هی دکتر

.يبه کمک دار ازیمرحله ن نیتو ا. کارش دارم. شمیپ ادیسر ب هیتونه  یاگه م یبه ماهان بگ شهیآنا م ـ

.رمیازش کمک بگ گهیخواستم د یکمک؟ از ماهان؟ نم. کردم اخم

: گفتم ناراحت

.رمیکمک بگ يا گهیتونم از کس د یچرا ماهان؟ م ـ

: و گفت دیخند طونیش دکتر

؟يبه ماهان چقدر اعتماد دار ـ

: گفتم یمعطل یب

.یلیخ ـ

: و گفت دیخند

بهتر  یلیخ يجور نیا. در بسته طیتو اون مح يبر يکه بهش اعتماد کامل دار یبا کس دیمرحله با نیتو ا. يبه ماهان دار یحس هیدونم  یم ـ

.ده یجواب م

.قبول کردم ناچارا

شده بود  یآفتاب نیهمچ یلعنت. رمیبگ یکه تاکس ابونیرفتم سمت خ. رونیمو گرفتم و اومدم ب يوقت بعد یاز منش. کردم  یدکتر خداحافظ از

.شدم یکه داشتم کور م

 ینیماش هیترمز بد  يگشتم که صدا یم نکمیفرو بردم و تو اون بازار شام دنبال جعبه ع فمیسرم و خم کردم و تو ک. بودم ستادهیا ابونیخ کنار

 دنیبا د. ثار راننده االغش کنمتا فحش ن 4با ترس سر بلند کردم تا . کرد یقلبم گرومپ گرومپ م. متر بپرم عقب هیباعث شد  ستادیکه جلوم ا

.متر باز مونده بود هیماهان دهنم  نیماش

. که در سمت من و از داخل باز شد نیمات مونده بودم به ماش. کشت یکنه؟ داشت منو م یم یرانندگ يجور نیکنه؟ چرا ا یکار م یچ نجایا نیا

.نمشیکنار و تازه تونستم بب یماهان خودشو کج کرد رو صندل

: محکم گفت يصدا هی با

.نیبش ـ

.خواستم باهاش تنها باشم ینم. قدم عقب برداشتم هی
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؟یکن یکار م یچ نجایتو ا: من

: جواب سوالم و بده دوباره گفت نکهیبا همون لحن بدون ا ماهان

... نیبش ـ

: دمیبا اصرار پرس دوباره

؟يترمز کرد يجور نیچرا ا ـ

: بهم فشرده گفت يبا دندونا یعصب ماهان

.نیگم بش یبهت م.. آنا  ـ

.بود یعصبان. کرد یخودش و کنترل م داشت

: لجاجت گفتم با

.خوام برم یم. کار دارم. نمیش ینم ـ

: داد و دوباره گفت یتکون عصب هیسرش و . دیکش قینفس عم هی. چشم هاش و بست ماهان

...رسونمت  یم نیبش... باشه  ـ

: تمعقب رفتم و گف گهیقدم د هی دوباره

.رم یخودم م. شم یمزاحمت نم. خوام ینم ـ

: زد و ابروشو داد باال یپوزخند عصب هی. نگاهم کرد زیهاش و باز کرد و ت چشم

؟ینیش ینم ؟یش یمزاحمم نم ـ

: سر گفتم با

.نه ـ

و دور زد و  نیبا دو تا قدم بلند ماش. دش ادهیپ نیباز کرد و از ماش هیاز ثان يو در عرض کسر نیکمربندش و در ماش. دیمثل فنر از جاش پر هوی

.نیسمت ماش دمیو کش دیمحکم بازوم و چسب. خودش و بهم رسوند

: با لجاجت گفتم. بکشم رونیکردم بازوم و از دستش ب یسع

.دستم کنده شد...  يآ. برم دیگم کار دارم با یم... ماهان یکن یکار م یچ ـ

و از جاش  نیو زد و پاشو گذاشت رو گاز و ماش يشم که قفل مرکز ادهیخواستم پ. شد ادهیپ عیسر و در و بست و خودش نیهلم داد تو ماش باز

.برگشتم سمتش یبا اخم، عصب. کند

...گم  ینگه دار م... شم  ادهیخوام پ ینگه دار م ؟ير یم يکجا دار ؟یچ یعنیکارات  نیماهان ا: من

.ره یمو همون جور داره تند  ارهی یخودش نم يبه رو دمید

.دستم و گرفتم به فرمون و خواستم کجش کنم که نگهش داره یعصب

.و در آورد دستم و از فرمون جدا کرد غمیفشار محکم که ج هیو با  دیچسب عیو با دست راستش مچ دستم و سر دیفهم عیسر
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: گفت یعصب

...نگفتم ... نگفتم ... نگفتم؟ گفتم سوار شو ... رسونمت یبهت گفتم م ـ

داشت به زور  یداشت سرم داد بزنه؟ چه حق یچه حق. شدم یعصبان. زنه یاونقدر بلند که حس کردم گوشم داره زنگ م. دیآخر و داد کش منگفت

شکنه؟ یداشت االن دستم و انقدر محکم فشار بده که حس کنم داره م یکنه؟ چه حق نمیسوار ماش

.اما ولش نکرد دمیکش دستمو

: گفتم آروم

...ولم کن ـ

.اوردیخودش ن يرو هب

.خواستم آروم شم. دمیکش قینفس عم هی. هام و بستم چشم

: چشم هام و باز کردم و گفتم دوباره

...دستم و ول کن ... ماهان  ـ

.اوردیخودش ن يبه رو بازم

.شدم یداشتم منفجر م. نداشت دهیبودن فا آروم

: دمیکش غیج

...ور شع یولم کن دستم شکست ب... ماهان یفهم ینم ـ

.کشینزد. شدم سمتش دهیکش. سمت خودش دیبه مچ دستم داد و دستم و کش يفشار هی

: شمرده شمرده گفت یو حرص یعصب ،یظیاخم غل با

 رونیب يخبر اومد یاز صبح از خونه ب... شه خانم باشعور  یتو که ادعات م ،یفهم یتو که م ،يتو که با شعور... فهمم  یمن نم... شعورم  یمن ب ـ

صبح تا حاال چقدر دنبالت  یدون یزنه؟ م یدلمون شور م یگ یم؟نمیش ینگرانت م یگ ینم ،ییکجا ستیمعلومم ن يد یکه جواب نم تمیگوش

.يومدیشرکتم که ن ؟گشتم

: دیداد کش یعصب

هفته است که هر  هی ؟ينه خبر یداره؟ نه زنگ یخاله چه حال یدون یم. يد یمادر من و خودت و چرا عذاب م يبا من لج کرد وانهیده آخه د ـ

.يامروزم که به کل جوابش و نداد. ستیوقت زنگ زده حالت خوب ن

در حال چرخ زدن و  مارستانایتو ب دیاالن با ياومد که نوبت دکتر دار ینم ادمیاگه من  ؟يکه تلفنتم جواب نداد يکجا بود... هان  ؟يبود کجا

.میگشتن دنبال جنازه ات بود

.بذار اونقدر حرص بخوره که بترکه. بودم که دوست نداشتم جوابش و بدم یشاک از دستش اونقدر

.رفت هوا غمیبه دستم داد که ج يفشار نیسر جام که همچ نمیتوجه بش یو برگردوندم و خواستم صاف و ب روم

.چشم هام و گرفت يدردم گرفته بود که خون جلو اونقدر



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 394

: دمیکش ادیفر

. گفتم تیبه منش روزید ومدم؟یشرکت ن. و جواب ندادم ؟ خونه جا مونده بود میگوش. یکش یهمه اش تو کار من سرمبه تو چه ؟ به تو چه که  ـ

. يشد یدنبال جنازه ام؟ از شرم خالص م يومدیمرده بودم م ا یدوست داشت یلیخ ؟یش یمادر من نگران بود؟ به تو چه که نخود هر آش م

.يشد یبچه نم هی يله له  گهید

.قصد کرده بود دستم و از مچ بشکونه ییخدا. نفسم و بند آورد. هیمحکم تر از بق. به مچ دستم داد گهیر محکم دفشا هی

.که پرده گوش خودمم پاره شد دمیکش غیج نیهمچ

: گفتم غیج با

... یولم کن عوض ؟يآورد ریگ میتی ـ

.از دهنم رونیب دیخودش پر هوی. گفتم نویا دونم چرا یاصال نم. نبود یواقعا منظورم عوض...  دیاز دهنم پر یعوض

مخصوصا . بگم راهیوقت تا حاال نشده بود که بهش بد و ب چیاما ه...  یلیخ. با ماهان راحت بودم. میگفتنم باعث شد هر دومون خشک بش یعوض

... یعوض

خشک شده بودم و . کلمه نیمتنفر بود از ا... و لجن  فیکث يته همه آدما یعنی یگفت عوض یم شهیهم. حساس بود یلیکلمه خ نیرو ا ماهان

.کشت یحتما منو م. منتظر عکس العملش

 ریز. نییول کرد و دستم پرت شد پا. آروم دستم و ول کرد. حلقه شدش دور مچم شل شد يانگشتا. از بهت خارج شد. در اومد یاز مات صورتش

: آروم گفت یلب

... میعوض... من ...  یعوض ـ

.نگه داشت ابونیفرمون و چرخوند و گوشه خ هوی. فکش منقبض شد. فتتو هم ر صورتش

: بهم نگاه کنه آروم گفت نکهیا بدون

...شو  ادهیپ ـ

. پرواز کرد نیماش کایالست غیماهانم پاش و گذاشت رو گاز و با ج. رونیب دمیو باز کردم و پر نیو برداشتم و در ماش فمیک عیخدا خواسته سر از

.خواستم به عذاب وجدانم توجه کنم ینم. که زده بودم فکر کنم یخواستم به حرف ینم. رفتنش نگاه کنمخواستم به  ینم

خواستم  یمن که نم. خودش اومد. دردم گرفته بود. کرد یداشت مچم و خورد م. یخودش بود که بهش گفتم عوض ریتقص. خودش بود ریتقص

.ه فراموشش کنم،ک ادین شیپ یکردم که حرف يمن که ازش دور. نمشیبب

... يچرا دنبالم اومد یلعنت ؟ياومد چرا

.دست تکون دادم و به محض نگه داشتن سوارش شدم و آدرس خونه رو دادم بهش یتاکس نیاول يبرا

: گفت یبا نگران. جلوم دیتا در و باز کردم خاله پر. خونه و رفتم تو خونه دمیرس

.زمیعز يآنا جان تو که ما رو نصف عمر کرد يکجا بود ـ

: گفتم شرمنده
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.کار داشتم ییجا هیخاله  دیببخش ـ

؟يخوب چرا جواب تلفنتو نداد: خاله

.ببخش خاله جان. رفت تو خونه جا موند ادمیصبح . نبرده بودمش: من

: و گفت دیکش قینفس عم هی خاله

.یزنگ به مامانت بزن مرد از نگران هیبرو  يخوب زود ـ

.رفتم تو اتاقم و به مامان زنگ زدم. چشم گفتم هیه خاله گرفتم و ماچ از گون هی دمیپر عیسر

قربون صدقه آرومش کردم و ازش  یبا کل. ناراحت شدم یکه کل يآخرش بغض کرد جور. سرم دیکش غیج یکل. اوه توپش پر بود اوه

.کردم یخداحافظ

 یروم نم... و  نمشیخواستم بب یهمه اش هم به خاطر لجم نبود، نمدر واقع . شرکتم نرفته بودم گهیاز لجش د. ماهان افتادم ادی. بود 5 ساعت

.شد یکه به دستم وارد م يعکس العمل بوده به فشار هی دیشا یاگه من بهش گفتم عوض. کنم یعذر خواه ای امیخواستم کوتاه ب ینم. شد

کردم با  یسع. میحرف زد يبا هم از هر در. ستمخاله نش شیو رفتم پ نییرفتم پا. دور مچم کبود شده بود. شکست یدستم داشت م واقعا

.با شاد کردن دل مادر به درد آوردن دل پسر و فراموش کنم. و خنده و شاد کردن خاله خودم و مشغول کنم یشوخ

 دیو قفل در چرخت دیکل. زد یخاله داشت با تلفن حرف م. گذشته بود 8ساعت از . کرد ینگاه م لمیف هینشسته بودم و داشتم به  ونیزیتلو يجلو

.هیک نمیسرم و برگردوندم سمت در بب. و در باز شد

خدا رو . جوابشو دادم یمنم به همون آروم. کرد یسالم هی یلب ریشد ز کیبهم که نزد. بود نییسرش پا. خشک، اخم کرده، اومد تو. بود ماهان

.کردم ینگاش م یچشم ریتموم مدت ز. بعد برگشت رفت تو آشپزخونه کمی. رفت باال. شکر پس قهر نبود

.میاومد نشست رو مبل کنار ختیآب ر وانیل هیخودش  يبرا

بود اما همه حواسم به  ونیزیچشمم به تلو. بود دهیچیپ وانیانگشتهاش دور ل. خم شد و آرنج دست هاش و گذاشت رو زانوش. آب خورد کمی

.صداش بلند شد ریز هیسر . ماهان بود

.خوام یمن معذرت م: ماهان

خواد؟ یگفت؟ معذرت م یماهان چ دم؟یشن یم یچ ؟یچ. چشم هام گرد شد ونیزیدوخته به صفحه تلو شمچ

... دیببخش... بابت امروز : ماهان

.متعجب با بهت سرم و چرخوندم سمتش. کنه انیتا کلمات و ب ارهی یکردم که چقدر به خودش فشار م یم حس

: دیپر رونیلب هام ب نیب از

؟یچ ـ

.د کرد و با غم نگام کردبلن سرشو

خاله و مامان زنگ بزنن به  ونیخط در م هی نکهیا. شدم یم وونهیدونم چرا اون رفتار و کردم، اما واقعا داشتم د ینم. بابت امروز متاسفم: ماهان

.رمیو جواب نگ تیو خودمم مدام زنگ بزنم به گوش رنیمن و سراغ تو رو بگ
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: کفت یفو با پو دیبه موهاش کش یدست کالفه

همه انتظار داشتن من بدونم . گرفتن یهمه سراغت و از من م نکهیبدتر ا. شدم یم وونهیسرت اومده باشه داشتم د یینکنه بال نکهیاز فکر ا ـ

.يجلسه رو هم فراموش کرد یتو حت. خبرتر از همه من بودم یکه ب یدر حال. ییکجا

 روزمید. شهرك يبا سهامدارا. میکه داشت یجلسه مهم. کرده بود یقاط نیهم يبرا. بود یعصبان نیهم يبرا. گفت یراست م. در اومد آهم

.و فراموش کردم زیو من به کل همه چ دیکرد و قرار شده بود حتما خودمو برسونم، اما کارم تو مطب طول کش يآور ادی یمنش

اونم نرفت؟ پس جلسه ؟ یعنیمطب با من بود  ياون که جلو ؟یماهان چ اما

...جلسه : دمیپرس عیسر

.نگام کرد نیو غمگ برگشت

.جلسه افتاد عقب... ها بودم و دنبال تو  وونهیمنم که مثل د. يتو که نبود: ماهان

.ماهانم منتظرش نبود. کنم یتر از اون بودم که بخوام عذرخواه رهیاما خ. و شرمنده نگاش کردم دمیکش قینفس عم هی

: و آروم گفت وانیبه لبه ل دیو انگشتش و کش نییو انداخت پا سرش

رفتارات و بدونم؟ لیتونم دل یم. يازم دور شد. ینیب یاصال منو نم. یکن یم يهفته است که ازم دور هی ـ

ساعته  2اصال حواسم نبود که . تفاوت کانال و عوض کردم یباال انداختم و کنترل و برداشتم و ب يشونه ا. و بلند کرد و منتظر نگام کرد سرش

جواب به ماهان نگاه کنم که  يانجام بدن تا مجبور نباشم برا يکار هیخواستم دست هام  یدر حال حاضر فقط م. کنم یرو نگاه م لمهیف دارم

.گم یدارم دروغ م مهبفه

: گفت خونسرد

.میدیرو د گهیکمتر همد نمیبرا هم. تو ایمن کار داشتم  ای. ومدهین شیپ. نداره یخاص لیخوب دل ـ

.رونیب يای یرم تو اتاقم تو م یمن که م. یمن خونه ام تو تو اتاقت یوقت. نمتیب یهم نم میتو خونه که هر دو هست میکار دار رونیب: ماهان

.دستم دور کنترل سفت شد. حواسش بوده باشه قیکردم انقدر دق ینم فکر

.تو کار نبوده يعمد. بوده یاتفاق... نه : گفتم آروم

: مبل و گفت يرو جلوتر دیخودش و کش ماهان

؟يندار یتو با من مشکل یعنی ـ

: تفاوت نگاش کردم و خونسرد گفت یب

؟ینه چه مشکل ـ

: ابروش و داد باال و گفت هی ماهان

بهت ادا کنم؟ نمویتونم د یمن م يندار یپس اگه مشکل ـ

ه؟یچ نیمنظورش از د ادیب ادمیمتمرکز شدم تا . رفت تو هم ابروهام

ن؟یدکدوم  ن؟ید: من
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.مینرفت شتریو ب شیکی. ببرمت یتا مهمون 4رفته؟ بهت قول دادم  ادتی: ماهان

...آهان : من

.خوب یمهمون هی يدلم لک زده بود برا. مردم یخونه و شرکت و دانشگاه رفتم و اومدم داشتم م نیهفته بس که ب هی نیتو ا. خوشحال شدم هوی

: گفتم خوشحال

ه؟یک ـ

: د و گفتلبخند محو ز هی ماهان

.میآماده باش بر گهیتا دو ساعت د. امشب ـ

قراه برم  یوقت. تنها باشم بهیغر يجا هیخوام با ماهان تو  یاومد که نم ادمیشدم، اما  زیخ مین. اومدم از جام بلند شم برم حاضر بشم خوشحال

.خواستم ینم نویماهان مجبورم همه اش بچسبم بهش و ا يدوستا یمهمون

: نشستم سر جام و و دوباره کنترل و گرفتم و گفتم .کور شد ذوقم

.امی یمن نم ـ

: زد و گفت يبا حرص پوزخند ماهان

... انی یو آرشامم م انایو ک ایو ک سایپر...  یستیتنها ن... نترس  ـ

.و خوشحال برگشتم سمتش متعجب

: فرو کرد و ناراحت گفت بشیجاش بلند شد و دست هاش و تو ج از

.حاضر باش گهیساعت د 2تا  يایب يواخ یاگه م ـ

بود که از  دهیرس ییکار به جا گهیخواستم برم؟ د یبود که من به خاطر تنها نبودن با اون نم دهیاز کجا فهم. و گفت و رفت سمت پله ها نیا

.از جام بلند شدم و رفتم باال تو اتاقم تا حاضر بشم. دیفهم یحرکاتمم حرفم و م

رنگ . پارچه کرم بود هی رشیتور خوشکل داشت و ز هیتا کمر  قهیافتاده کوتاه که پشتش از  نیتاپ آست هیو  دمیشپو نیج یشلوار مشک هی

.پوست بدن

نصفه  رهیت هیسا هیپشت چشمم و  کمی. کردم شمیآرا. پام کردم یکفش پاشنه دار مشک هیطبق معمول صاف کردم و انداختم دورم و  موهامو

.بود غمیرژ قرمز ج زمیچ نیآخر. خوشم اومده بود یلیخودم خخوب شده بودم  یلیخ. زدم

 دهیپوش یمشک یبلوز مردونه چارخونه آب هیو  رهیت یآب نیشلوار ج هی. ماهان هم حاضربود. نییو رفتم پا رونیو آماده از تو اتاق اومدم ب حاضر

.شد يجور هیدلم باز . بود پیخوشت شهیمثل هم. گرم شده بود کمیهوا . تا کرده بود باال ناشمیآست. بود

خودم و بند کنم بهشون و با  يجور هیتونستم  یمن نم نیبه خاطر هم سایزودتر رفته بودن دنبال پر نایا ایک. میسوار آسانسور شد میرفت ییدوتا

.امیاونا ب

.دیچیپ نیماش منصور تو يصدا. حرکت کرد، ماهان دکمه پخش و زد نیتا ماش. میو راه افتاد میماهان شد نیماش سوار
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من نقش بر آبه يآرزو تمام

روز سرنوشت من رنج و عذابه هر

ابهیکم  شهیمن هم يتو برا آغوش

جوابه یقلب عاشقم چرا ب يدعا

تو خوابه ارهی یکه شب تو رو کنار من م یوقت تنها

خوابه یخوابه ، تورو خواستن نم ینم عشق

وابهخ ی، نم رهیم ی، نم دنیمن و تو به هم رس يآرزو

تابه ینم دیتو خورش یب

تابه یعمره که دلم برات عاشق و ب هی

برام مثل سرابه ایتو همه دن یب

عشق تو کجاست ؟ يایدر

تو دل مردابه یب

کنار مهتابه اهایتو رو قرارمون

تو خوابه ارهی یکه شب تورو کنار من م یوقت تنها

الهیخ هیگل الله ، تو رو داشتن  يآ

صد تا سواله فکرم شب و روز يتو

الهیمحاله ، دل ساده خوش خ يآرزوها

خوابه یخوابه ، تورو خواستن نم ینم عشق

خوابه ی، نم رهیم ی، نم دنیمن و تو به هم رس يآرزو

تابه ینم دیتو خورش یب

بهارم يگل الله  يآ

به کدوم صحرا بزارم سر

نباشه یخودخواه اگه

خوام در کنارم یم تورو

روزگارم نینازن یتو هست که

قرارم یب نمیتو من تنهاتر یب

تابه ینم دیتو خورش یخوابه ب ینم عشق
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چشمش به . خوند یلب آهنگ و م ریز. نگاه به ماهان کردم هیسرم و برگردوندم و . دادم یبا همه وجودم بهش گوش م. تو آهنگ بود روحم

درجه دستش و گذاشته بود رو چونه  90و به صورت  نیبه پنجره ماشداده بود به ل هیدستش و از آرنج تک. جاده و همه حواسش به آهنگ بود

.به لبش دیکش یاش و انگشتاش و م

.شد بغض کنم یبود، اما باعث م یشعر و آهنگ قشنگ. گرفت یدلم م. نگاه کردم رونیبرگردوندم و از پنجره به ب سرمو

.شد یآهنگم مدام تکرار م. میحرف رفت یچشم هام و بستم و ب ریآخر مس تا

آهنگ  يپارك بود و صدا نیماش یساختمون کل يجلو. باغ مانند اطیح هیبزرگ بود با  ییالیخونه و هی. چشم هام و باز کردم ستادیا نیماش یوقت

.اومد یاز تو خونه م

: برگشتم سمت ماهان و گفتم. کردم یاخم هی

کجاست؟ نجایماهان ا ـ

: کمرنگ چشم هاش و رو هم گذاشت و باز کرد و گفتلبخند  هینگام کرد و با  کمیبرگشت و  ماهان

.همه بچه ها دکتر و مهندسن. نگران نباش مطمئنه ـ

دختر و . چه خبر بود ؟ چقدر آدم بودن. میبا هم وارد سالن شد. شدم ادهیلبخند زدم و پ هی اریاخت یو ب دمینفس راحت کش هی. راحت شد المیخ

.ستنین يزیت زیجلف مو ت يبچه جقله ها نیو از ا نیبود همه درست و حساب دایا په افهیاز ق. زیو تر و تم کیپسر همه ش

 شیپ میبرگشت. و لباسامو در آوردم یاتاق هیبردم تو  سایپر. کردم کیو با لبخند رفتم سمتشون و با همه سالم و عل دمیرو د نایا سایدور پر از

.بچه ها

: گفتم انایبه ک رو

؟يکار کرد یآرش و چ انایک ـ

: باال انداخت و گفت ییابرو هی انایک

.دهیتو کمرم خشک. خوام برم قرش بدم یم. خوام یامشبه رو سر خر نم. هیمادر بزرگ گرام شیپ ـ

.شد شروع کردن به تکون دادن خودشون یکه پخش م يو گفت و با لبخند دست آرشام و گرفت و رفتن وسط و با آهنگ شاد نیا

.کنن کیرفته بودن با دوستاشون سالم عل ایماهان و ک. میدیخند یبهشون م میداشت سایپر با

.نگاش کردم. زد تو پهلوم سایکه پر میکرد یو آرشام نگاه م انایبه ک میداشت

: اشاره کرد و گفت بهم

دوست حامد؟ ست؟یاحسان ن نیا ـ

 ریغ. دورو برش نگاه کردم يبا تعجب به پسرا. تنها نبوداحسان بود دوست حامد، اما . گفت یراست م. که گفت نگاه کردم يریو به مس برگشتم

.حامدم بودن ياز دوستا گهیو رضا و هومن و چند تا د یو عل دیاحسان حم

کردن؟ یکار م یچ نجایا نایا

.سالم تکون دادلبخند آشنا زد و سرش و به نشونه  هیهمراه با  زیاخم ر هی. کردم که هومن چشمش به من افتاد ینگاشون م رهیخ رهیخ داشتم
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.شدن و برامون کله تکون دادن سایمتوجه من و پر یکی یکیاشونم  هیبعد هومن بق. دادم يزدم و جواب سالمش و همون جور يلبخند هی منم

 يادیسال مدت ز 5داشت و  يادیز يبود و دوستا یاجتماع یلیحامد خ. شناختم یحامد و م ياز دوستا یلیمن خ. و احسان اومدن سمتمون هومن

.يبرادر يبودن جا یخوب يدوستاش بچه ها. شناختن یهاشم منو م لیچند تا از فام یهمه دوستاش و حت بایتقر نمیبه خاطر هم. بود

اومد من با  یچون حامد خوشش نم. دست دادن سایالبته باهامون که نه با پر. بهمون و با لبخند سالم کردن و باهامون دست دادن دنیرس

 دنیشد که کم کم همه فهم نیا. کردم یآوردم و دستمو مشغول م یخودم نم يبه رو دمشونید یمنم کم کم هر بار که م دوستاش دست بدم،

.ستمیمن بهشون دست بده ن

...بودن اما خوب  یخوب يبچه ها نکهیبا ا. نه به خاطر حامد که کال دوست نداشتم بهشون دست بدم االنم

... یاز وقت ستین يوقته ازتون خبر یلیخ. داریمشتاق د. ماخوب، حال ش يسالم سالم خانما: هومن

.ساکت شد و هر سه به من نگاه کردن هومن

: تفاوت لبخند زدم و گفتم یب

د؟یکن یکار م یشماها؟ چ دیخوب. میمن و حامد بهم زد یاز وقت ـ

: با لبخند گفت احسان

.يمرد بود هیمثل  شهیآنا هم ولیا ـ

.رفتم یم سهیگفتن که من خودم ر یم ظیغل نمیهمچ. گفتن آنا مـــــرده یزدن م یتاش هر وقت از من حرف مدوس نیب. ام گرفت خنده

 یغمزه مسخره نم یآوردم و ه یدر نم يسوسول باز نایا يکردم و مثل دوست دخترا یرفتم و همه کار م یحامد همه جا م يمن پا به پا چون

نق زدن و وسط راه  یهمه اشون همون اول راه ه. که تا آخرش رفت من بودم يکوه و تنها دختر میتبار رف هی یحت. زدن یحرف و م نیاومدم، ا

.بودن دهموندگار ش

: به من کرد و گفت ینگاه هی احسان

...لحظه نشناختمت چقدر  هی. يآنا چقدر عوض شد يوا ـ

... يخوشگل شد: هومن

: ابرومو دادم باال و گفتم هی

؟يغر شدال یگ یچرا راحت نم ـ

.باز شد ششونین جفتشون

: زد رو شونه احسان و گفت هومن

.شه ینگفتم آنا عوض نم ـ

: و گفتم دمیخند

رم؟یگ ینم لتونیتحو گهیحاال د نیخنگوال فکر کرد ـ

.خنده ریز میزد ییتا چهار
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: گفت سایرو به پر هومن

...و  نیو هست نیخوشگل بود یلیخانم شما هم خ سایپر ـ

: ط حرفش و گفتموس دمیپر

.نامزد داره سایهومن مواظب باش، پر ياو ـ

دوسته و به  هیگفت فقط  یم سایبود اما پر یهومن پسر خوب نکهیبا ا. داد ینم یاوک سایاما پر ساستیچند ساله دنبال پر یطفل. وا رفت هومن

.نهیش یمرد به دلش نم هیعنوان 

.برامون ها یدل نشستنم شده معضل نیا

 هی. به دستش نگاه کردم. ستادیماهان اومد کنارم ا. رو گرفت و رفتن برقصن سایاومد و دست پر ایک. و بعد اونا رفتن میسرا حرف زدبا پ کمی

.و از دستش گرفتم گاریدست دراز کردم و س. به به چشمم روشن، آقا ماهانم که بله. ابروهام رفت باال. تو دستش بود گاریس

.کرد برگشت با تعجب نگام ماهان

: ام و انداختم باال و گفتم شونه

.بکشم گاریتونم س یم یتو مهمون يرفته؟ خودت قول داد ادتی ه؟یچ ـ

: روشن کنه که کل بسته و فندك و ازش گرفتم و گفتم گهیدونه د هیو در آورد و خواست  گاریبسته س بشیکرد و از تو ج یپوف هی

.کن دایپ گهید یکیماله من برو برا خودت  نیا ـ

: تعجب گفت با

؟یبسته کامل و بکش هی يخوا یم یگ یم یآنا چ ـ

: و گفتم دمیخند بدجنس

.رسه ینم یچیبه تو ه نایاما از ا دمینکش دمیشا ـ

 یداشت خسته ام م. برام سخت بود یلیکردن از ماهان خ يو دور یراستش کل کل و بد اخالق. گل کرده بود طنتمیدونم چرا دوباره رگ ش ینم

.میبمون میتونست ینباشه دوست که م نمونیب يزیاگه چ یحت. میدوست داشتم دوباره همون ماهان و آنا باش. دکر

.صداش کرد یکیبهم بگه که  يزیچ هیاومد . دیخند ماهانم

.بهت بگم یدونستم چ یوگرنه م يشانس آورد: ماهان

: و انداختم باال و با خنده گفتم ابروم

.بگو ایم شد بجام کارت تمو نیمن هم ـ

 يحال خودم و ماهان گرفته بودم، به جمع شاد رییکه از تغ يزدم و خوشحال از انرژ یم گاریمحکم به س يپک ها. و رفت دیاونم خند. دمیخند و

.نگاه کردم دنیرقص یکه وسط م

.دادم یخودمو تکون م زیر زیآهنگ ر با

؟یبرقص يخوا یم -
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.برگشتم و به صاحب صدا نگاه کردم. کردم یوقت فراموش نم چیصدا رو ه نیا .کردم يزیاخم ر هی. جام ثابت شدم تو

وقت غم نداشته و  چیه شیانگار تو زندگ. بود يهنوزم خوشحال و پر انرژ. نکرده بود يرییتغ نیکوچکتر. مثل قبل يهمون جور. بود خودش

.نداره

عشقم به ماهان . از اون همه محبت و عالقه نمونده بود یچیه. بودن گهید. که بهش داشتم گشتم یتو خودم دنبال حس. نگاش کردم قیدق

.همه اش رفته بود. از محبت حامد و تو دلم نذاشته بود يذره ا نیکوچکتر

: زدم و گفتم يلبخند خونسرد

حامد؟ يچه طور. سالم ـ

.باهاش برخورد کنم لکسیکرد انقدر ر یفکر نم. باال دیپر ابروهاش

.خوبه یلیلت خکه حا نمیب یم: حامد

: هام و گرد کردم و خودم و متعجب نشون دادم و گفتم چشم

بد باشه؟ دیبا ـ

: و گفت نییانداخت پا سرشو

.نه خوشحالم که حالت خوبه ـ

: نگاه به دور و بر کردم و گفتم هی

؟ياوردینامزدتو ن نمیبب ـ

: به دور و بر کرد و گفت ینگاه هی

.دورو اطرافه نیچرا هم ـ

و جمع دوستاش من و  ایوقت تو مهمون چیاومد ه ینم ادمی. بود دیاز حامد بع نیدونست نامزدش کجاست؟ ا یحامد نم. و انداختم باال هامابرو

.تنها گذاشته باشه

: و گفت بشیدستش و گذاشت تو ج. بهم نگاه کرد حامد

.یره و ازش راض یم شیخوب پ تیخوشحالم که زندگ ـ

.لبخند زدم اریاخت یب. ماهان چشمم افتاد به تیجمع تو

.یتو هم با نامزدت خوشبخت بش دوارمیام. میراض یراض. خوبه یلیآره خ: من

.صداش کردم عیسر. اومد تو ذهنم يزیچ هی. گفت و برگشت که بره یشم یمزاحمت نم هی یلب ریز. و تکونش داد نییو انداخت پا سرش

...حامد : من

.نگام کرد یسمتم و سوال برگشت

فکر کرده  يهر جور. رفت یسوال تو ذهنم رژه م نیمدت ها بود که ا. دمیپرس یم دیبا. دمیفهم یم دیبا. دمیکش قینفس عم هیو تر کردم و  بمل

.دمینرس جهیبودم به نت
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: دمیپرس دهیبر دهیو بر نییو انداختم پا سرم

...خواستم بدونم که  یم یعنی... خواستم بپرسم  یم... حامد  ـ

: دمیبار محکم پرس نیشدم و ا رهیبلند کردم و صاف تو چشم هاش خو  سرم

سال  5به  يو پشت پا زد یتحمل کن یتو من اونقدر بد بود که نتونست یچ ؟یمن و کنار گذاشت یشد؟ از ک یچیسال رابطه ه 5شد که  یچ ـ

؟یو دوست یزندگ

: گفت دمیشن یور تو اون سر و صدا مکه به ز ییبا صدا. قدم به سمتم برداشت هیبه چشم هام  رهیخ حامد

.یچیه ینداشت يبد زیوقت چ چیه. وقت کنار نذاشتمت چیه ـ

.چرت بود یلیخ گهیحرفش د نیا. ابروم و دادم باال هیاخم  با

؟يپس چرا تمومش کرد: من

رفته؟ ادتی. يتو تمومش کرد: حامد

: با اخم گفتم کالفه

برم؟ يو بذار يریجلوم و بگ يباعث شد که نخوا یکرده بود؟ چ تیضرا یچ. به تموم شدنش يبود یتو هم راض ـ

: گفت یبیحال عج هیبه سمتم برداشت و با  گهیقدم د هی

.تو نه يمن، اما من برا يالاقل برا يبود یتو عال. يشد یبا من حروم م. يبود ادیتو برام ز ـ

.وجود هم داشته باشه بهتر از حامد يکردم مرد یتو اون زمان فکر نم. مزخرف بود حرفش

: زدم و گفتم يپوزخند

؟يدیرس جهینت نیاز کجا به ا ـ

 هیتونم  یم یکه بدون يبهم اعتماد نکرد يوقت اونقدر چیه. گاهت نبودم هیوقت تک چیه. مرد نبودم هیوقت  چیکه من برات ه ییاز اونجا: حامد

بود و نبود من تو . ینداشت اجیوقت به من احت چیه. ات به خودت بود هیتک... تنها. يخودت بود شهیهم. درست و کامل انجام بدم ییکار و تنها

.نداشت یفرق تیزندگ

.حرف زدنم و گرفت يهم فرق داشت که با دست جلو یلیاخم اومدم بگم که خ با

کنم و تو فقط  یبرات درستش م بهت گفتم يپروژه که توش مونده بود هیسر  ادتهی. یچون نداشت یداشت اجینگو که بهم احت... نه نگو : حامد

من کمکت کنم؟ بهم  یچرا نذاشت دمیازت پرس. يو خودت تمومش کرد يدیآدم پرس یاز کل. يدرستش کرد ییآخرشم خودت تنها ؟يدیخند

 دیهم اون جور که باوقت ب چیتو ه...  یلیخ... ها داشت یمعن یلیاون نه ات برام خ... نه یو گفت يدیکاملش کنم؟ فقط خند تونمکه ب ياعتماد ندار

گاه منم  هیتو تک. يبود تو بود شهیاون که هم. که کنارت باشم یوقت نذاشت چیه. یگفت یوقت مشکالت و دردات و بهم نم چیه. یاعتماد نداشت

 يانقدر مستقل بودتو . نبودم تیمن مرد زندگ. تو نبودم یوقت حام چیو داشتم و ه یحام هیمن بهت حس . من برات مرد نبودم... اما من . يبود

 يبرا. يدار ازیوقت حس نکردم که بهم ن چیه. افته یبرات م یوقت حس نکردم که اگه نباشم اتفاق چیه. نداشتم یگاهیجا تیکه من تو زندگ

همه رو  یتو وق. فالن کار و بکن. فالن جور باش. تو جمع از کنارم تکون نخور. نرقص یبا کس. با دوستام دست نده. هتدادم ب یم ریگ نمیهم
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بود که  یاما تنها راه. شدم یم زاریاز خودم ب یستیکه ن یباش یکردم که اون یمجبورت م يخود یب نکهیاز ا. اومد یاز خودم بدم م يداد یانجام م

شه و بودنمون فقط  یمن دمید یاما وقت...  ينبود... آنا  يتو بهم وابسته نبود. یکن یمرد بهم نگاه م هیکه به چشم . برات ردمم هیبتونم حس کنم 

با خاطرات  میمشترك بخوا یبعد چند سال زندگ نکهیشد تا ا یخاطره خوب م هی یسال دوست 5بهتر بود . کنار دمیشه کش یشدنت م تیباعث اذ

. میبد از هم جدا ش

.و روش و برگردوند و رفت نییپاسرش و انداخت . کردم زد و آروم آروم رفت عقب یکه با دهن باز داشتم بهش نگاه م یلبخند تلخ به من هی

.صداها برام کم شدن. آ دمها برام محو شدن. دیچیپ یکه تو گوشم م ییموندم و حرفا من

.محتاج و وابسته اشم يادیدم چون ز یماهان و دارم از دست م. ولم کرد چون بهش وابسته نبودم حامد

داشتم  یو شانس مزخرف یچه زندگ. کرده بودن فکر کردم دایتو قلبم راه پ که ییو به مردها میبه خودم به زندگ. دمیخند یعصب. کردم بغض

.من

 ظشیزدم و دود غل یپک م یعصب. و روشن کردم يبعد گاریکه تموم شد با تهش س گارمیس. روشن کردم و محکم بهش پک زدم گاریس یعصب

.کردم تو هوا یهام و بعدم فوت م هیفرستادم تو ر یو م

 يدخترا هم آدمن و دوست دارن خودشون برا. میچرا اونقدر شعور نداشتن که بفهمن ماها هم آدم. اومد یاز مردا بدم م .اومد یبدم م ازشون

کنم که رابطه امون  يتونستم کار یاون موقع م دیشا. داره یبگه چه حس. رو بهم بگه نایتونست همون موقع ا یحامد م. رنیبگ میتصم شونیزندگ

.خراب نشه

 ینم. دوستم داشته باشه شتریب دیشا. نتمیبب شتریبهتر و ب دیگاه باشم شا هیبراش تک شهیمحکم باشم، اگه هم شهیکردم اگه هم یم موقع فکر اون

من و نداشته  يکارها یتا نگران. نکنم تشیدادم تا اذ یهمه کارهام و خودم انجام م نمیهم يبرا. رو شونه هاش باشم يوقت بار چیخواستم ه

. کنارشم شهیو من هم ستیتنها ن یطیشرا چیوقت و در ه چیرسوندم تا بدونه ه یداشت خودم و بهش م اجیناراحت بود و بهم احتهر وقت . اشهب

.که باشه يهر جور

.کرد و گرفتم یراه باز م رونیکه از گوشه چشمم داشت به ب ینوك انگشت اشک با

: با لبخند بهم گفت. احسان بود. ند کردم و به صاحب دست نگاه کردمنگاه به دست کردم و بعد سرم و بل هی. جلوم سبز شد یدست هی

؟یرقص یآنا نم ـ

برقصم و هم حامد دوست  ادیاومد که با پسرا ز یچون هم خودم خوشم نم. دمیرقص یحامد نم يوقت با دوستا چیه. لحظه از جام بلند شدم هی تو

 دخواستم ب یم... خانم باشم ... خواستم خوب باشم ینم. کس و بکنم چیخواستم مراعات ه ینم... آخر  میاالن زده بودم به س... اما االن . نداشت

... دیاصوالم به کجا کش نیآخر ا نیبب... کردم با اصول جلو برم  یسع شهیهم... بهم خوش بگذره ... باشم 

.ستیبا خودش روشن ن فشیماهانم که تکل. که از دستم رفت حامد

.افتاد یانگشت هام نم نیاز ب گاریس. خوردم یشد و من از وسط تکون نم یهنگ ها مدام عوض مآ. دمیشدم و رقص بلند

. کردم ینگاه حامد و رو خودم حس م... وقت نکرده بودم  چیکه ه يکار... حامد  يو همه دوستا...  دیحم... رضا ... هومن ... با احسان ...  دمیرقص

...نگاه ناراحت و شماتت گر هی
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 یحس بد که براش کاف نیرفت و تا مدت ها من و با ا. بخورم يبدونه ممکنه من چه ضربه ا نکهیبدون ا. اون که رفت، ولم کرد... حامد يبابا گور

.داشتم که ولم کرد، تنهام گذاشت يرادیو ا بیع هینبودم و حتما 

 14 گاریداشتم س. فکر نکنم يزیامشبه رو به چ هیخواستم  یم. بودم دهیبر زیاز همه چ. تو حال خودم نبودم. دمیکش گاریو س دمیو چرخ دمیرقص

.کرد یحامد بود که با اخم نگام م. برگشتم. شد دهیکردم که دستم کش یام و روشن م 15 ای

: گفت آروم

آنا؟ یکن یکار م یچ يدار ـ

: کردم و گفتم اخم

؟یبه تو چه؟ مگه فضول ـ

 دهیساختمون کش رونیشد و خودمم به سمت ب دهیبار بازوم کش نیو روشن کنم که ا گارمیس و رفتم که دوباره دمیدستاش کش نیو از ب دستم

.شدم

: حرص گفتم با

؟يکارم دار یچ. حامد ولم کن ـ

برگشتم . هل دستم ول شد و من چند قدم به جلو پرت شدم هیفشار و  هیبا . میستادیساختمون ا يو رو تراس ورود میاومد رونیساختمون ب از

.دمیخودم د يحامد، ماهان و جلو ياما جا. تا فحش به حامد فضول بدم 2تا 

: بهم فشرده گفت يبا دندونا. داشت و صورتش قرمز بود یظیغل اخم

...نه حامد ... ماهان ... من ماهانم  ـ

: اخم کردم منم

.چته تو؟ دستم شکست ـ

.منفجر شد ماهان

. یکن یخفه م گاریخودتو تو دود س يدار ؟ينگاه به خودت کرد هی ؟یکن یکار م یچ يومه دارمعل چیمن چمه؟ من چمه؟ تو چته آنا؟ ه: ماهان

 یدون یرقصه؟ م یکه با منم به زور م ییتو همون آنا. باشه تیحال يزیاما االن شک دارم که تو چ. دونه ینگفتم و گفتم آنا خودش م یچیه یه

حواست هست؟ ؟يقر دادو  يدیبا چند نفر خند ؟يدیچند تا پسر رقص باامشب 

: گفتم خونسرد

؟ یکه چ. آره هست ـ

: دیترک ماهان

 اقتیخونه که ل میجمع کن برگرد یباش يجور نیهم يخوا یاگه م. یکارها رو بکن نیکه ا نجایا اوردمتین ؟یگ یم یچ یفهم یتو م ؟یکه چ ـ

.نجایا یول بش يجور نیذارم ا یمن نم. يندار

.دمیلرز یم تیز حرص و عصبانا. خونم به جوش اومد گهید
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: دمیکش داد

؟یکن فیتکل نییکه برام تع یباش یکار نکنم؟ تو ک یکار کنم چ یچ یکه بهم بگ یهست یندارم؟ من؟ تو ک اقتیمن ل ـ

: داد زد یهم عصب ماهان

.يتو با من اومد. من مسئولتم ـ

 يبرا يخود یبدون و ب نویا. يندار یصنم چیتو با من ه. یستیمن ن ي گهید یچینه مسئولم نه همراهم نه ه... یستین یچیتو ه...  یستین: من

.نزن تیخودت توهم مسئول

: از کنارش رد شم و برم تو که بازوم و گرفت و پرتم کرد عقب و گفت اومدم

کجا؟ ـ

: گفتم یعصب

.سر خر و مزاحم یب. بپردازم میرم تو که به ادامه خوشگذرون یم ـ

باشه،  یبرقص یخواست. یلحظه ازم دور بش هی دینبا. يخور یتو هم از کنارم جم نم. تو اما با هم میر یم. يقدم از قدم بردارعمرا بزارم : ماهان

.یبرقص يا هیغرب چیبا ه يحق ندار. آرشام ای ایک ایاما با من  یرقص یم

هاش هنوز مثل آوار رو سرم بود و حاال  حیحامد و توج يحرف ها. بهم فشار اومده بود تیامشب به قدر کفا. اومد یخونم در نم يزد یم کارد

ازم  نکهیهمه توجهش و ا نیشدم از ا یخوشحال م یلیخ گهید يو روزا يدر حالت عاد دیشا. آورد یدر م يماهان اومد بود و برام آقا باال سر باز

 فیتکل نییخوان براش تع یتوجه به زن و دختر م یکه ب ییدهااز همه مر. بودم يکفر. بودم یاالن عصبان... خواست کنارش بمونم، اما االن نه  یم

.شه گفت یم متمیکنن با مال لشیبا زور تحم دیاگر حرفشون درست باشه نبا یحت. کنن و زور بگن

.کوه آتشفشان و فوران کردم هیشدم . منفجر شدم. دمیترک

.کنم یم دیکه عشقم کش یهر غلط. مرقص یکه دلم بخواد م یرم و با هر کس یم... رم تو یم. خوام ینم: من

که  يدار یتو چه حق. فهمم یم شتریاز تو هم ب. من خودم شعور دارم ؟یکه چ ياری یبزرگتر و برام در م يداره؟ ادا یتو چه؟ به تو چه ربط به

بار  100 يکه روز يدارتا دوست دختر رنگارنگ  100که  ییتو. ستیبرات مهم ن زیچ چیکس و ه چیکه ه ییهان؟ تو ؟یکن حتمینص يبخوا

 يولم کرد یفروش ینیریشه؟ اون روز که دم ش یم تتیمسئول يادعا ياالن اومد. یستیکس ارزش قائل ن چیه يکه برا ییتو. ینک یعوضشون م

 ؟يشدحاال برا من شاخ . هست اصال یچ تیمسئول یدونست یکه ساعت و زمان از دستت در رفت، نم يعشق و حال جور یو با دوست جونت رفت

 یچکیتو ه ؟یک ؟یشوهرم ؟یدوست پسرم ؟یداداشم ؟یبابام ؟یهان ک ؟يکه بهم دستور بد یمن هست یتو ک ؟زده باال؟ چرا؟ چرا رتتیرگ غ

 یچرا نم ؟يدار یچرا دست از سرم بر نم. کنه یکشه که حس بزرگ یتو کارهام سرك م یلیکه خ يپسر خاله من درآورد هی...  یچکیه. یستین

 دیاصال حواست هست که شا يعاد يسراغم؟ تو حالت ها يایشه م یقلنبه م تتیمسئول حسل خودم باشم؟ چرا هر وقت محبتت و به حا يذار

بشه؟  یبشه؟ هان؟ چ یکه چ. یش یم یرتیکنه غ یبهم نگاه م یکیشم و  یدوست م یکیداشته باشم؟ تا با  یمشکل هی دیبخوام؟ شا يزیمن چ

خفه  گاریخوام خودم و با س یم. برقصم یمهمون يخوام با همه پسرا یاصال م. مکن یکه بخوام م یرم تو و هر غلط یمن م. ماهان مفتون يآقا نیبب

...خوشم اومد باهاش باش  یخوام تا خر خره مشروب بخورم و از هر ک یم. کنم
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 هیزدم،  یم تیکه از سر عصبان یمعن یبط و بر یبا ربط و ب يوسط داد و هوارم، وسط خط و نشونام، وسط حرف ها. نتونستم ادامه بدم گهید

خوابوند تو گوشم که سرم با شتاب  نیماهان همچ. و خشم باال رفته بود با همه وجود رو گونه ام نشست تیکه از رو عصبان یدست هیدست 

 یجر م یوقت مونیبچگ يها يبازتو  یحت ادینم ادمی. گوشم ریماهان باشه که زده ز نیشد که ا یباورم نم. شد یباورم نم. پسمت چ دیچرخ

...وقت چیه. وقت نزده بودم چیشد هم، ه یم یماهان به حد مرگ عصبان یزدم، وقت

 هیخواستم گر یبود اما نم یچشم هام اشک. کرده بود ریتو گلوم گ يبغض بد. و مبهوت دستم و گذاشتم رو گونه ام و صورتم و برگردوندم ناباور

که خوابونده بود رو  یبه دست. شده بود به دستش رهیگرد خ يکه خودشم بهت زده بود و با چشم ها یماهانبه . شدم رهیبه ماهان خ. کنم

.صورتم

: گفت یمونیپش يبا صدا. تو چشم هام نگاه کرد یناراحت و نگران و عصبان. اخم کرد. و مشت کرد دستش

...آنا من  ـ

 هی گهید نیمشکل و حل کنه، اما ا دیببخش هیبا  شهیخواستم بغلم کنه و مثل هم یم .خواست بغلم کنه یم. هاش و باز کرد و اومد طرفم دست

.کار و نداشتم نیوقت از ماهان انتظار ا چیه. انجام نداده بود شیوقت تو زندگ چیکه ه يکار. ماهان من و زده بود. مشکل نبود

: بهم فشرده گفتم يبا دندونا تیم و با عصبانسرم و به چپ و راست تکون داد. اخم کردم. قدم عقب برداشتم هیبغض  با

زور  نیاز ا. ادی یاز سکوتت بدم م. یحرف هات و با زبون بگ یتون یکه نم ادی یازت بدم م. ماهان مفتون ادی یازت بدم م...  ادی یازت بدم م ـ

...خوره  یمسخره ات حالم بهم م ياداها نیاز ا...  ادی یبازو نشون دادنت بدم م

.رفتم سمتش. دمیرو د انایک. نکردم دایرو پ سایچشم گردوندم اما پر تیتو سالن و وسط جمع دمییفتم و از کنارش دوو گ نیا

: گفت یاومد جلو و با نگران. دیتا چشمش بهم افتاد رنگش پر انایک

شده؟ حالت خوبه؟ یآنا چ ـ

: گفتم یاشک يبغض و چشم ها با

.کنم یمخونه؟ خواهش  يشه منو ببر یم انایک ـ

: بغلم کرد و آروم نوازشم کرد و گفت انایک. نییاومدن پا اشکام

.نکن گلم هیگر میر یاالن م زم؟یشه عز یچرا نم ـ

:نگران به سمتم اومد و گفت سایپر. تو سالن میو رفت میدیلباس هامون و پوش. به آرشام کرد و من و برد سمت اتاق لباس ها ياشاره ا هی

ده؟افتا یآنا؟ اتفاق ـ

:دادم و ناراحت گفتم سرتکون

.خوام برم یم. تونم یگم، االن نم یبعدا، بعدا بهت م سایپر ـ

که االن  ایک نیسوار ماش. رونیب میکرد و اومد دییگفت که اونم با سر تا انایبه ک يزیچ هی. نشد چمیپاپ گهید نمیهم يشناختم، برا یم سایپر

. میآرشام پشتش نشسته بود شد
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منم چشمم . هم گذاشته بودن و اجازه داده بودن تو حال خودم باشم یمیآهنگ مال هی. کدومشون حرف نزدن چیه ریتو کل مس. افتادراه  آرشام

.کردم خودم و آروم کنم یو بستم و سع

زنه؟مسخره حرف ب يعکس العمل ها نیا يتونست به جا یچرا نم. که سکوتش درد داشت، دردناك نبود يماهان اونقدر یلیس دیشا

...حرف بزن  یماهان ده حرف بزن لعنت ينر ایاز دن الل

.خواستم برم خونه و بخوابم یفقط م. از حد توانم بودن شتریاتفاقات امشب ب. کردم هیگر یبسه هر چ. کنم هیخواستم گر یداشتم اما نم بغض

سر و صدا  یب. بودن دهیخواب نایخاله ا. کردم و رفتم خونه یافظو آرشام تشکر و خداح انایمن تو طبقه خودم از ک. میشد ادهیو پ میدیخونه رس به

از ماهان،  یلیفشارها، بعد خوردن اون س نیاتفاق ها ، بعد همه ا نیبعد همه ا نکهیاز ا یعصبان. بودم تا ناراحت یعصبان. رفتم باال و رفتم تو اتاقم

.نگفت یچیاما اون ه کردم یمن خودم و خال. بازم قفل زبونش باز نشد و حرف هاشو نگفت

.داد یاخالق مزخرفش من و حرص م نیهم با هم شهیهم. اومد یاخالقش بدم م هی نیاز ا چقدر

که منو تا حد انفجار برده بود اونقده لفتش داد و حرصم داد که تهش  یموضوع هیکردن  فیدونست من فضولم سر تعر یم میتر که بود بچه

.کردم هیدرخت نشستم و هور هور گر ریو ز اطیزدم و قهر کردم رفتم تو ح دوتا لگد بهش زونیکشون و اشک ر غیج

: اومد کنارم و نازم کرد و گفت ماهان

.یچقدر فضول ينشون بد دیبا ؟یکش یدختره گنده خجالت نم ـ

.گه یبهم مبعدم گفت چون مطمئن نبوده بهم نگفته و االن که مطمئن شده ماجرا رو . شد و گفت یاون باالخره دلش راض بعد

.دونستم یبود و نم یاما االن مرگش چ. داد یزبون به دهن گرفتناش حرص م نیمنو سر ا چقده

با . واریکفشام و دونه به دونه در آوردم و شوت کردم سمت د. طرف و مانتوم و در آوردم و پرت کردم رو تخت هیو پرت کردم  فمیحرص ک با

.حالم و جا آورد يآب باز کمیو  یدوش حساب هی. حرص چنگ زدم به حوله ام و رفتم سمت حموم

.حال داد یلیخ یول. بودم يدر حال باز یمیساعت و ن کیساعت،  کی هی. دیطول کش ادیز کمیاز  يریمقاد البته

.آزاد کنم خواستم ذهنم و یم. خسته شده بودم هودهیب یهمه کش مکش و جنگ اعصاب و درون نیاز ا. بد و از ذهنم پاك کرد يزایهمه چ کال

 یلباس نیحوصله گشتن نداشتم اول. لباس هام يرفتم سراغ کشو. حوله رو از دور موهام باز کردم و انداختمش رو تخت. رفتم تو اتاقم چیپ حوله

ن اما شده بود شونیپر. دستمو بردم تو موهام و تکونشون دادم. دیشلوارك سف هیو  يتاپ بند هی. که در دسترسم بود برداشتم و تنم کردم

.شدن یخشک م ودترخوب ز

 نیمنو با ا یچکیه نکهیمطمئن از ا. بود نیخوابشون سنگ. شدن ینم داریعمو و خاله معموال شبها ب. نییآواز خون رفتم پا یلب ریز. ام بود تشنه

. کرد یو روشنش م دیرس یه مالمپ تو حال روشن بود که نورش تا آشپزخون هی. سر و صدا رفتم تو آشپزخونه یب نه،یب ینم یناموس یب ختیر

.هیبه چ یچ ینیبب یتونست یاما م ایلینه خ بتهال

 هیهمون لحظه . برداشتم یکیباز دست دراز کردم و  شیبا ن. درشت قرمز چشمم و گرفت بیس. توش انداختم ینگاه هیباز کردم و  خچالی در

.گاز زدم بهش

.قلوپ ازش خوردم هیو باز کردم و  يقبل بستن در بار در بطر. آب برداشتم يبطر هی خچالیو بستم و از بار  خچالی در
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آب تو دهنم بود و  یتو گلوم و هر چ دیآب پر. از دستم افتاد بیاپن از ترس س يجلو هیسا هی دنیکه با د رونیو بستم و برگشتم که برم ب بار

.صدا سرفه کنم یکردم ب یدم و دستم و گذاشتم رو گلوم و سعدوال ش. نیهم از دستم ولو شد رو زم يبطر. و به سرفه افتادم رونیپاشوندم ب

...یینجایپس تو ا: صدا

.اومد یاشو از اپن گرفته بود و کج و کوله به سمتم م هیماهان بود که تک. ستادمیبلند شدم و صاف ا. ام بند اومد سرفه

.اومد سمتم. نگفتم یچیکردم و ه اخم

...کنم  یعذرخواه هی یحت یو نذاشت یترف. یو رفت یگفت یخواست یهر چ: ماهان

.آورد یسر و تهش و هم م دیببخش هیکرد و آخرشم با  یخواست م یم یاومد هر غلط یانقده بدم م. بود يجور هی. يخوب نبود انگار حالش

: اخم بهش نگاه کردم و خشک گفتم با

.یجربزه اشو نداشت یحرف زدن وقتش و داشت يتو برا ـ

از حرکت . خچالیحرکت دست هاشو گذاشت دو طرف بدنم و کف دست هاشو چسبوند به در  هیز کنارش رد شم و برم که با تفاوت ا یب اومدم

.خچالیبه  دمیشوکه شده چسب شیناگهان

.دیکرد؟ رم کرده شد نیچرا همچ نیا وا

: تو چشم هام نگاه کرد و گفت میجلو و سرش و خم کرد و مستق دیو کش خودش

تا  1000با هر نگاهت ... با هر حرکتت... که با هر حرفت نجایبه ا... نجایبه ا دیجراتش و نداشتم که کارم کش... جربزه نداشتم یگ یتو راست م ـ

... جرات ندارم ... کنم یهمه سال بازم دارم دست دست م نیجربزه نداشتم که بعد ا. رن یشن و م یکنم و آخرم همه اشون پوچ م یبرداشت م

...کنم  یو خراب م يزیچ هیزنم  یآخرش م... دارم  یکه بر م یهر قدم...  یهر حرکت... کنم  یم ير کاره... ترسم  یم

.نبود ياصال عاد. داشت یبیحال عج. کردم یناراحتش نگاه م يمات و متعجب سرم و باال بردم و تو چشم ها. شده بودم جیحرف هاش گ از

: به چشم هام آرومتر گفت رهیخ ماهان

... داغونم آنا داغونم. خوام خودم و بکشم یم یناراحت یوقت ،یش یم رهیشماتتگر بهم خ یوقت ؟یکن یام م وونهید ينگاهات دار نیبا ا یوند یم ـ

 یخال...  یکن یم یخودت و خال... بمونن  يذار یو تو دلت نم یگ یحرفات و م شهیهم...  یحرف هات و گفت... نابود شدم  یرفت یگذاشت یوقت

برام مهم تر از تو نبود  ياحد چیه... ندادم حیکس و بهت ترج چیه میوقت تو زندگ چیه...  ياری یم هیبه سر بق یچ ستیو برات مهم ن یکن یم

 مبه نکهیبا ا... گاهت  هیتک... همدمت باشم ... شاد ... حرف  یب. کردم کنارت باشم یسع شهیهم... تو نبود برام یبه با ارزش يدختر چیه... 

تنهات  یولت کردم؟ فکر کن یکه فکر کن یانصاف باش یاونقدر ب یتون یچه طور م... بود  یاما نشوندن لبخند رو لب هاتم برام کاف ینداشت اجیاحت

...رفتم  گهید یکیگذاشتم و با 

... رفت  یشده بود و صداش داشت باال م یعصب... آروم نبود  گهید... شد یم یکم داشت عصب کم

. مونه تا برم یو منتظر م دهیپارك شده ام و د نیزنگ زد و گفت که ماش. يدیدونم که نگار و د یم. که بهم زنگ زدن يدید اون شب: ماهان

 یچند وقت. هم بدتره یدونیتا چاله م 10از  وفتهیپاش ب. بودنش نگاه نکن کیو پ کیخوب و ش افهیبه ق... آبرواه  یبد دهن و ب. هیا لهیآدم بد پ

کرد ممکنه که به خاطر تو باشه که  یو فکر م دتید یاگه م. نهیخواستم تو رو بب ینم. رم ینم يایداد که تا ن ریادم و اونم گد یو نم جوابش
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 نمیهم يبرا. بهت چپ نگاه کنه یدم کس یاجازه نم. با حرف هاش ناراحتت کنه ایکنه  تتیخواستم اذ ینم. کرد یدم، شر به پا م یجوابش و نم

 نیهم يبرا. اومد یکوتاه نم. ادیسراغم ن گهیکه د. دورم و خط بکشه ستمین گهیکه بگم من د. خواستم باهاش تموم کنم یم .نتتیبب واستمنخ

ول ... تو رو ... ولت کردم؟ من  یگفت ؟یگفت یانصاف چ یب يبعد تو. تمومش کنم دیو با زور و آخرم تهد لیمجبور شدم با دل. دیانقدر طول کش

....کردم 

صداش داشت باال  گهیبود اما ماهانم د نیخوابشون سنگ. شدن یم داریب نایکردم، االن عمو ا یاز ترس داشتم سکته م. ش بلند شده بودصدا گهید

.رفت یم

کار کنم  یچ ستم؟ین فیاونقدر کث ستم؟یوحشتناك ن یکن یاونقدرا که تصور م ستم؟یبد ن یکن یاونقدرام که فکر م یکار کنم که بدون یچ: ماهان

خوام خوب  یم ؟ینیب ینم... خونه و شرکت و دانشگاه خالصه شده  نیب میهمه زندگ ؟ینیب یهمه رو زدم نم دیق...  ینیقلبم و بب...  ینیتا من و بب

چرا ؟...  مینیب یاما نم امیخوام به چشمت ب یم. باشم

.ا آروم بشهچشم هاش و بست ت نمیهم يبرا. که بلند داد زده دیخودشم فهم. دیرو داد کش چرا

.بشم میاز فرصت استفاده کردم تا ج. بودم دهیبشن ترس داریب نایعمو ا نکهیاز ا. بودم دهیاز ماهان ترس. بودم دهیترس منم

ماهان که برام قفس ساخته  يدست ها ریسرو صدا زانوهام و خم کردم تا از ز یدندونام و آروم و ب نیتمرکز زبونم و در آوردم وگرفتم ب يبرا

.لبخند زدم تیخم شده نشستم و خوشحال از حصول موفق يآروم رو زانوها. در برمبود 

؟يبر یتون یبهت گفت م یک: ماهان

.و به حالت قبلم برگشتم ستادمیو صاف ا دیخود به خود زانوهام مثل فنر پر يمحکم ماهان سکته ا يبا صدا هوی

.شدم هریاش خ قهیتو  ییجا هیبه . کردم به صورتش نگاه نکنم یسع

.ختیر یغم از صورتش م. شد به گونه ام رهیخ. دست راستش و از کنارم باال آورد. به سمتم اومد شتریب کمی ماهان

.به گونه ام دیبا پشت انگشتاش نرم کش آروم

: کرد زمزمه

 دمید یوقت...  يخود یاز خود ب ياونجور دمید یوقت...  دمیبه خدا نفهم... چه طور تونستم ... کار کردم با تو یچ... شدم یمن چ... آنا ... آنا  ـ

 نفکر کردم ممکنه با او ی، وقت یخفه کن گاریو خودتو تو دود س ینره خر برقص یتو سالن و با کل يبر يخوا یو م يخور یحرص م ياونجور

...  رمیخواستم جلوت و بگ یبه خدا فقط م... گوشت  ریزدم ز يچه جور دمیاصال نفهم... دونم  ینم... دونم  ینم ،یحالت واقعا اون کار و بکن

 یچ دمینفهم... شدم  وونهیلحظه د هی... خواستم  یمن آنام و م...  يمن نبود يآنا... شناسمت  یحس کردم نم نکهیا... بود  نیحرفات برام سنگ

... دمیکار کردم نفهم

.دیو بست و با بغض آه کش چشمهاش

و داغون  مونیجور پش نیمن ا يجلو. من بشکنه يخواستم جلو ینم. ه بتونم آه و بغضش و تحمل کنمدستش ناراحت بودم، اما نه اونقدر ک از

.شهیهم يبرا. پا برجا. بود یمقاوم م دیماهان با. بود یمحکم م دیماهان با. باشه

تو . ناباور. دمیگشاد شده اش و د يالحظه چشم ه هیتو . چشم هاش باز شد. راستم و آروم باال آوردم و دستش و از رو گونه ام کنار زدم دست



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 411

.و دستم و گرفت ستادیحرکت صاف ا هی

.به کارهاش بودم رهیخ شیحرکت ناگهان نیبا تعجب از ا. چشم هاش يو گرفت و باال برد تا جلو دستم

: ناباور گفت ماهان

...دستت ...  ناآ ـ

.بودتش دهیماهان د عیلباس ضا نیو بپوشونه و حاال با ا شیبودم که کبود دستبند کلفت گذاشته هی یتو مهمون. متوجه مچ کبود دستم شدم تازه

.خاك به سرم يوا ع؟؟؟یضا لباس

.و خواستم دستم و بکشم و در برم نییخجالت زده از لباسم سرم و انداختم پا. ستیتنم ن یبهتر بگم چ ای. تنمه یچ دمیلباسم افتادم و فهم ادی

.گشت یچشم هام و دستم م نیهنوز نگاه ناباورش ب. سرم و بلند کردم. ودب دهیماهان دستم و سفت چسب اما

: بغض گفت با

 یهستم و خودم نم يا یچه وحش. یباهام تنها باش يو نخوا یازم فرار کن يحق دار. ینگاهمم نکن يآنا، حق دار يحق دار. دستم بشکنه ـ

...من . کار کردم یبا دستت چ نیبب. دونستم

: تو دلم آروم گفتم. بودم دهیخجالت کش. نییداختم پاسرم و ان دوباره

 قیبهم تزر تیشه و حس امن یدست هام توش گم م رهیگ یدست هام و م یبزرگتم که وقت يمن عاشق اون دست ها. خدا نکنه دستت بشکنه ـ

.شه یم

.شد سیاثر بشه که حس کردم دست هام داغ و خ یماهان ب يکردم که دعا یداشتم دعا م هنوز

.زد یداغش رو مچ دستم و بوسه م يسرش و رو دستم خم کرده بود و با لب ها. با شوك سرم و بلند کردم و به ماهان نگاه کردم. بودم شوکه

کارش شوکه  نیاز ا. دیکبودش و بوس يدستم و چرخوند و رو کل قسمت ها. نشوند روش یم قیبوسه عم هیذاشت و  یاش و رو مچم م لبه

بوسه زدن . سرخ و داغ شد جانیو به دندون گرفته ام و گونه هام از خجالت و ه نمییلب پا. حس فوق العاده بهم داده بود هی حال نیدر ع. بودم

.بهش نگاه کردم. سرش و بلند کرد و به صورتم نگاه کرد. تموم کرد آروم با دستش مچم و نوازش کرد هرو دستم و ک

.که به دندون گرفته بودمشون ییلب ها .دیو به لب هام رس دیهاش رو صورتم چرخ چشم

.دستش و از رو دستم برداشت و آورد سمت صورتم هیکرد و  زیاخم ر هی

.نییبه سمت پا دیکش فیچونه ام گرفت و ظر. اومد سمت لب و چونه ام. شدم به دستش رهیخ

: زمزمه کرد آروم

.نچلون يجور نیلب ها رو ا نیبهت گفتم ا ـ

بود و  نییچشم هام پا. لب هام صاف شد و به شکل اولش برگشت. دندونم جدا کرد نیود که با حرکتش لبم و از ببه حرکت دستش ب نگاهم

.لحظه شوکه شده نفسم حبس شد هیکردم که تو  یداشتم به دستش که رو چونه ام بود نگاه م

.حرکت اما داغ یب. لب هاش رو لب هام بود. خچالیبه  دیگرم ماهان رو لب هام قرار گرفت و سرم چسب يلب ها هیاز ثان يکسر تو

چشم هاش بسته بود و . به صورت ماهان نگاه کردم. چشم هام باال رفت اریاخت یب. بکنم یحرکت چیتونستم ه یاونقدر شوکه بودم که نم منم
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.آروم یلیخ. آروم بود

تعجب . شوکه بودم اما آروم بودم. شم هام قفل شدنگاهش تو چ. و چشم هاش و باز کرد ستادیصاف ا. عقب دیخودش و کش یهمون آروم به

 هیاز قبل يزیچون واقعا چ. دوست داشتم که دوباره تکرار بشه ییجورا هی...  ییجورا هی. کرده بودم اما مضطرب و مشوش از کارش نبودم

.بودم دهینفهم

.ون نگاه آشنا که من عاشقش بودمبود که باعث شد ماهان نگاهش گرم بشه، مهربون بشه، بشه هم یدونم تو نگاهم چ ینم

انگار سال ها . دمیبوس صیبا ولع و حر... لب هامو  يدست انداخت دو طرف گردنم و سرشو آورد جلو و لب هاش و محکم گذاشت رو هوی

آرامش  يش نفس هابوسه ها نیاز ب. باشه آروم شده بود دهیبه آرامش رس یمسافت طوالن دنییدونده که بعد دو هیمثل . لحظه بود نیمنتظر ا

.کردم یگرفته اش و حس م

پنجمم  ییتو امتحان نها ینه وقت... شدم 20 کتهیکه د يبار نینه اول. لحظه قشنگ بوده باشه نیبه اندازه ا میتو زندگ يلحظه ا چیه ادی ینم ادمی

 گرفتمنامه ارشدم نمره کامل  انیو جلسه دفاع پات ینه وقت.... که دوستش داشتم قبول شدم يجواب کنکور اومد و رشته ا ینه وقت. شد 20معدلم 

.نبوده و نداشتم میلحظه تو زندگ نیتر از ا نیریلذت بخش تر و ش يلحظه ا چیه... نه ... حامد بهم گفت عاشقمه  ینه وقت... 

.من یلب هاش، همراه يباز. چرخش و قفل شدن لب هامو. کردم یلباش و رو لب هام حس م حرکت

خودش  وهیماهان باز هم لب باز نکرد باز هم حرف نزد و باز هم با ش. ها داشت یمعن یلیخ. بود یعال یلینبود اما خ یطوالن یلیبوسه خ دیشا

...با رفتارش . عمل کرد

 یچشم هاش م. تو چشم هام نگاه کرد. رو لب هام نشوند و سرش و برد عقب گهیبوسه نرم د هیماهان . من هنوز در کف کالمش مونده بودم و

.حال بهم نگاه کرد یبود اما خمار بود و ب يکه برقش پر انرژ ییجون، با چشمها یلبخند ب هیبا . دیخند

: باز کرد و گفت دهن

...آنا من  ـ

. عرق شده بود سیصورتش خ. دمیداغ بودم نفهم. تازه متوجه حال بدش شده بودم. شد یحالش داشت بد م. بد يسرفه ها. به سرفه افتاد هوی

.نهیدستش و گرفتم که کمکش کنم بش. کرده بود و نفس هاش داغ بود خی بدنش

ه؟یچیمن چرا دستش باند پ يخدا. به دستش افتاد چشمم

...يوا... انگار مست بود ... انگار . رفت یم یلیو یلیچشم هاش ق. و نشوندمش یزور بردمش سمت صندل به

از سرش  یهم دادم بهش که مست مویآبل کمی. آب قند درست کردم و به خوردش دادم هیرفتم  عیسر. مست بود و االنم فشارش افتاده بود آره

.بپره

 یسرفه م زیر زیر. روش دمیپتوش و کش. بردمش تو اتاقش و رو تخت خوابوندمش. بغلش و گرفتم و کمکش کردم و از پله ها بردمش باال ریز

.نییشد پا یکردم پرت م یه ولش ماگ. خورد یتلو تلو م. موقع باال اومدن تعادل نداشت. کرد

رفتم سمت ظبط . که مطمئن نشده بودم که حالش خوبه ینه تا وقت. ولش کنم برم يجور نیاومد هم یتونستم براش بکنم، اما دلمم نم ینم يکار

.هم بود نجایگذاشته بود ا نیکه تو ماش یهمون آهنگ. منصور بلند شد يدوباره صدا. گذاشتم یمیو زدم و صداشم در حد مال یاتاقش و دکمه پل
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.خوابه منصور یعشق نم آهنگ

.واریزانوهام و تو بغلم گرفتم و سرم و از پشت چسبوندم به د. واریدادم به د هیکنار تختش نشستم و تک رفتم

.کردم یآهنگ و زمزمه م ياز قسمتها یلب بعض ریز. شدم یشد و من آروم م یپخش م اهنگ

که با سکوتش و نگفتنش باعث  يمسخره ا لیحرف هاش، دل ادیحامدریال  ادی ،یمهمون ادی. امشب افتادم ياتفاقا ادیبا زمزمه آهنگ  همزمان

.بهم خوردن رابطه امون شد

من نقش بر آبه يآرزو تمام

روز سرنوشت من رنج و عذابه هر

ابهیکم  شهیمن هم يتو برا آغوش

جوابه یقلب عاشقم چرا ب يدعا

.خودم حرف بزنم ریغ یکی يخواستم برا یم یول دهیاحتماال خواب. شنوه یدونستم ماهان نم یم. کردم صدام و بلند تر کمی

چون بهش وابسته نبودم باهام بهم . گفت چون مستقل بودم ازم جدا شد یگفت؟ م یبهم م یچ یدون یم ؟يدید یحامد و امشب تو مهمون: من

که به تو داشتم و به  یدرصد از وابستگ هیدارم؟ اگه  یچه زندگ ینیب یم ؟ینیب یم ه؟یره امسخ لیچه دل ینیب یم. خودم بودم يچون رو پا. زد

.دیکش ینم نجایدونست کارمون به ا یو اون م يبود دهیدونه از ضعف هام و که تو د هیاگه . کرد یولم نم ماون داشت

 نیگذاشت و زودتر ا یاگه حامد به شعورم احترام م. شعورم بود گرفتن و احترام نذاشتن به دهیکه از سر ناد یآه هی. دمیآه جگر سوز کش هی

.بود یبه رابطه امون م يدیام هی دیشا. داشتم ياالن نسبت به خودم حس بهتر دیزد شا یحرف ها رو بهم م

: گفتم بلند

اون شکست نخورده  دیشا. کست خوردهجدا از هم، هر دو ش. مینبود يجور نیاالن ا دیناراحته شا یگفت از چ یم... گفت یاگه حامد بهم م ـ

.شکست بود هیمن  يباشه اما برا

.آهنگ و زمزمه کردم ي گهید کهیت هیو  دمیکش گهیآه د هی دوباره

تابه یعمره که دلم برات عاشق و ب هی

برام مثل سرابه ایتو همه دن یب

عشق تو کجاست ؟ يایدر

تو دل مردابه یب

کنار مهتابه اهایتو رو قرارمون

 یب نیبازم از ا. نکنه ماهانم مثل حامد حرفش و نزنه و من بازم تو حسرت بمونم نکهیا يبغض برا. شکستم يبغض برا. خوندم یبغض م با
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.داشتم یزبون دییبه تا ازیداد، اما من ن یو با کارهاش نشون م ییزایچ هیداد،  یدرسته که ماهان نشون م. ضربه بخورم یحرف یب ،یکالم

نباشه یهخودخوا اگه

خوام در کنارم یرو م تو

روزگارم نینازن یتو هست که

قرارمیب نمیتو من تنها تر یب

تابه ینم دیتو خورش یخوابه ب ینم عشق

. کنار تخت ماهان نشستم و اونقدر با بغض زمزمه کردم تا خوابم برد اونقدر

نگاه به ماهان کردم با اخم  هی. تو اتاق ماهان بودم. و درك کنم تمیقعتند تند پلک زدم تا مو. حس پرت شدن سرم هول چشم هام و باز کردم با

.بود دهیخواب

کرده؟ یاخم نیکه همچ دهید یکنه تو خواب چ یهم اخم نم يداریتو روز و تو ب ماهان

.بازش کردم کیفشار کوچ هیجام بلند شدم و رفتم باال سرش خم شدم روش و آروم انگشت اشاره ام و گذاشتم رو خط اخمش و با  از

.کرد یمتعجب داشت نگام م. نگاش کردم يتند. چشم هاش باز شد هوی

...آنا : ماهان

: چشم هاش و با تعجب گردوند و گفت. متعجبش لبخند زدم افهیق به

؟یکن یکار م یچ نجایتو ا ـ

: گفتم جانیزده شدم و با همون ه جانیو بوسه امون ه شبید يآور ادی با

حالت بد شد؟ خوب ؟یدون ینم ـ

: بهم نگاه کرد و گفت جیگ. دوباره اخم کرد ماهان

.يو آرشام رفته بود انایتو که با ک ؟يمن و آورد يتو چه جور یول ؟یحالم بد شد؟ تو مهمون ـ

؟یگفت؟ مهمون یم یماهان چ. از شوك باز موند دهنم

: دمیمطمئن پرس نا

خونه؟ یبرگشت يچه جور ادی ینم ادتی... تو  ـ

: چشم هاش و تنگ کرد و گفت کمی هانما

.خوردم یمشروب م یداشتم تو مهمون ادمهیفقط ... نه  ـ

: گفتم دیو ناام ناباور

اد؟ی ینم ادتیتو آشپزخونه  يکدوم از اتفاقا چیه یعنی... یعنی ـ

: با استفهام نگام کرد و گفت ماهان
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...آشپزخونه؟ ـ

شوکه  يجور نیاومده که ا ادشیحتما . نگاش کردم دواریام. تا بهم نخوره ستادمیعقب و صاف ا دمیکش عیخودم و سر. و نشست دیجاش پر از

.شده

کردم؟ يروت باال آوردم؟ نکنه تو آشپزخونه خراب کار شبیمن د.. آنا ... آنا : ماهان

نه . کدومش و چیاومد ه ینم ادشی. اومد ینم ادشی. شده بودم و از اون بدتر دلم فشرده شده بود دیناام. گرد شده نگاش کردم يچشم ها با

.اومد ینم ادشیکدوم و  چیحرف هاش و نه کارهاش و نه بوسه اش و ه

: زور دهنم و باز کردم و گفتم به

اد؟ی ینم ادتی يزیچ يجد... تو  ـ

: کرد و متفکر گفت یاخم هی

.کنم زشیبشن تم داریب نایمامان ا هنکیقبل از ا دیبا. افتاده؟ اگه گند زدم به آشپزخونه بگو یاتفاق... نه  ـ

: رفته بود گفتم نیکه همه اش از ب یجانیافتاده و ذوق و ه يرفته با شونه ها وا

.زهیخوب و تم زیهمه چ. ينکرد ينه کار ـ

: و گفت دینفس راحت کش هی ماهان

...هیعال ـ

: نگاه به من کرد و گفت هی بعد

؟يدیتو چرا تو اتاق من خواب... اما  ـ

: تو همون حالت جوابش و دادم. رونیتفاوت برگشتم که برم ب یب

.یموندم تا بدتر نش شتیحالت خوب نبود اوردمت باال و پ ـ

.در رهیو گرفتم به دستگ دستم

.کنم یم یبدم عذر خواه يممنونم و بابت همه کارها زیممنونم آنا از همه چ: ماهان

 یخواهش م هیلب  ریز. بود گهید يچشمش به در و فکرش جا. بود يجد یلیخ. بهش نگاه کردم و تو لحظه آخر رونیو باز کردم و رفتم ب در

.گفتم و در و بستم یکنم

صدا از رو  یسرم و فرو کردم تو بالشت و اجازه دادم اشک هام ب. رفتم و خودم و رو تخت ولو کردم. لخ لخ کنان و پا کشون. سمت اتاقم رفتم

.کنه دایگونه ام راه پ

گم  یارزش بودم که انقدر راحت فراموشم کنه؟ نم یواقعا اونقدر ب یعنی. به کل فراموشش شده بود شبید. اومد ینم ادشی یچیه انماه

کردم تا سبک  هیگر. کردم هیبغض کرده گر. هم تو ذهنش به جا نذاشته يهاله ا یو محو بوده که حت ریحرفامون اما بوسه امون اونقدر کم تاث

.شم

به . کردن یبه عقل نداشته ام شک م. کنم یو کم محل رمیبگ افهیشد االن براش ق ینم گهیبود که چون صبح اون برخورد و داشتم د نیا یبدبخت
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شده و من  یکه چ ارمیخودم ب ياصال به رو نکهیبدون ا. مجبور بودم خوب و درست مثل سابق باهاش رفتار کنم. گرفتن یم رادیا میتعادل روح

.دارمداشتم و  یچه حس

.ببرم ادیو بوسه گرم ماهان و از  شبیکردم با فشار دادن چشم هام رو هم خاطره د یو با همه وجودم سع دمیکش آه

خوابم برد و چه  عیسر. خسته و داغون بودم و اونقدر تو اتاق ماهان ناجور نشسته خوابم برده بود که بدتر خسته تر و کوفته تر شده بودم اونقدر

.فکر کنه شیتو خواب به اتفاقات بد زندگ ستیبور نکه آدم مج نیریش

****

رفتم  یتونستم م یاگه م. ازم ساخته نبود يکار. و صبح اخم کردم شبیاتفاقات د يآور ادیبا . همه بدنم کوفته بود. از جام بلند شدم 10 ساعت

و بعد از شستن دست و صورتم  رونیوض کردم و از اتاق رفتم بلباسم و ع. تونستم بکنم یاما اخم که م. شد ینم یزدم ول یم ریدل س هیماهان و 

رو رفتارم با  دیمنو ماهان نبا يدعواها و کشمکش ها. سالم بلند باال کردم هیرفتم جلو و لبخند زنون . خاله تو آشپزخونه نشسته بود. نییرفتم پا

.گذاشت یم ریتاث هیبق

کنه؟ یانم خوشگله چه مخ. سالم سالم بر خاله جون خوب و مهربون خودم: من

.دمیجلو و گونه اش و بوس رفتم

: و گفت دیخند خاله

؟یکن یکار م یوروجک چ يتو زمیخوبم عز ـ

: و باز کردم و گفتم شمین

.ده یآدمو م کیشیک یتونه کار بد بکنه؟ مثل چ یشما آدم م رغضبیم نیاصال مگه با ا. کنم ینم يبه خدا کار بد ـ

.دیبلند خند خاله

طوفانتون کجاست؟ نیحاال ا :من

...حالش خوب نبود . نشده داریهنوز ب: خاله

.از جام بلند شدم و رفتم در و باز کنم عیسر. زنگ خونه حرفش و قطع کرد يصدا با

. بود ایک

.تو ایب ؟يچه طور ایسالم ک: من

: بهم کرد و با لبخند گفت ینگاه هی ایک

.يکرد رونیو یماهان و حساب. يشده بود یبد سونام شبیلت بهتر شده؟ دحا ؟يتو چه طور نیسالم بر دختر خشمگ ـ

.رفت باال ابروم

اون؟ ایکردم  رونشیمن و: من

: و گفت دیخند ایک
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زنه کبود شده  یو داره باهات حرف م شتیحامد اومد پ دید یقبلشم وقت. کار کرد یماهان با خودش چ یرفت نکهیبعد از ا ینیبب يدختر نبود ـ

.کنه یم تتیفکر کرد دوباره داره اذ. ارهیدخل طرف و ب ادیتا ب یاشاره بکن هیمنتظر بود تو . کنه یحامد و له م ادی یگفتم االن م. بود

.بهش گفتن سایپر ایخوب حتما ماهان . یشناس یبپرسم تو حامد و از کجا م اینبود که از ک ادمیاون لحظه اصال  تو

 یاما اون انگار م یتو رفت... یو تو رفت نیبعدم که با هم دعوا کرد. مشروب خورد السیبه گ السیگ نیزن یمدرست حرف  نیدار دیبعد که د: ایک

داشت . زده بود به سرش شبیکنه اما د یتو خوردن مشروب مراعات م شهیهم. دونه یحد خودشو م شهیماهان هم. کنه یخواست خودکش

 دیآخرم که د. انداخت باال یم السیپشت گ السیبود با حرص گ یعصب یلیخ. نابود کنهخواست همون شبانه کبدشو  یم. کرد یخودش و خفه م

مطبش و  میبرد. از بچه ها دکتر بود یکیکه  میشانس آورد. دیشد و دستشم بر کهیت 600که  زیرو م دیو کوب السیگ نیشه همچ ینم يجور نیا

 یآورد نم یدر م يباز یزدنم کول هیموقع بخ. داشت يزیخونر یلیخ مش؟یببر میتونست یکجا م شیاون مست اوگرنه ب. میزد هیدستش و بخ

.و بهش پس بدم چشیاالنم اومدم سو. بعدم که من رسوندمش خونه. خورد هیتا بخ 3دستش . میذاشت زخماش و ببند

: و گردوند و گفت نگاهش

ماهان کجاست؟ ـ

: گفتم جیگ

.نشده داریهنوز ب ـ

 نیدوست داشتم برم باال و هم يآ. لجم گرفت. حرصم گرفت هوی. شد یم تیماهانم اذ. پس ماهانم داغون بود .کرده بود جمیگ ایک يها حرف

گه؟ چرا خفه شده؟ ینم یچیچرا ه. کنه یکار رو با من و خودش م نیپسره انتر چرا ا. خورد بزنمش یاالن تو خواب تا م

. افته یبهش تخم کفتر بدم زبونش راه ب دیبا يانگار. صلوات بفرست ينر ایالل از دن نکهیا دیماهان به ام. حرف بچه ها افتادم ادی. کردم اخم

.رفت يشد وونهیگمشو آنا د... مشکل گشا چه طوره؟ صلواتم خوبه ها  لیآج. نذر کنم دمیشا

.خاله شیپماهان و خودم رفتم  شیرو فرستادم باال پ ایک. اخالق مزخرفش نیام کرده با ا وونهیماهان د. کردن وونمید

بس که . و فراموش کرده بود شبیکل د يجد يانگار جد. دیخند یگفت، م یماهان م. ختمیر ییبراشون چا. نییو ماهان اومدن پا ایبعد ک کمی

.نهیرفته بوز ادشیو  یبوسه به اون خوب. شعوره یب

*****

 ای ستین ادشیاز اون شب  یچیماهان واقعا ه. دونم یواقعا نم...  فیبالتکل... کننده  جیگ... مبهم ... من و ماهان همون جوره مثل قبل  رابطه

بخواد فراموش کنه ؟ دیاما چرا ؟ چرا با ،یخودش و زده به فراموش

....ممکنه که  یعنی

. کرده یکر مکه ف ستین یکه به من داره اون یباشه که حس دهیتازه فهم میترسم که ماهان بعد اون بوسه بعد تو تماس مستق یم... ترسم  یم

... ستین یکاف ای ستیکه حسمون درست ن دهینکنه اونم از بوسه امون فهم. رسه ینم ییکارمون به جا دمیفهم ارشیمثل من که با تماس دست ک

.و فراموش کرده زیکه همه چ نهیهم يبرا دیشا
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 هی یاز اون شب حت یچیمدت ه نیتو ا یعنی. نه ای ادی یبوجود م یحد بعد مست نیتا ا یوقت مست نشدم که بفهمم فراموش چیدونم من ه ینم

ومده؟ین ادشیهم  زهیر

فهمونه که نه  یبهم م جشیگ یتفاوت و گاه یکنم ، اما نگاه ب یاز حرف هاش اشاره م زهیر هیبه ... زنم، به اون شب  یم هیبا حرف هام کنا مدام

...ادی ینم ادشی يزیچ يجد

کم حرف شدم، نه از قصد بلکه . اما ماهان راحت فراموشش کرده. نبود که بخوام فراموشش کنم يزین چم ياون بوسه و حسش برا...  ناراحتم

زدنش  دیچقدر ماهان من و موقع د. کنم یو با چشم ماهان و دنبال م نمیش یگوشه م هیحرف  یب. رفته جانمیو ه یحس و حال خنده و شوخ

.بمو دادلبخند جوا هیکرد و فقط با  ریغافلگ. کرد ریغافلگ

... آه

*****

باز . تره ریمدرسه امونم سخت گ يدکتره از معلم ها نیبابا ا. ششیکه گفته عمل نکردم نرم پ يبه کار یگفت تا وقت. به دکترم زنگ زدم امروز

.هیکیدکتر راد حرفش  نیاما ا رن،یشد نرم کرد که امتحان نگ یخواهش و التماس م کمیاونا رو با 

. زنم یتو فکر تو راهرو آروم آروم قدم م. آزادم گهیامروز تموم شد د يکارم برا. از کالس رونیو جمع کردم و رفتم ب لمیوسا .تموم شده کالسم

.و بعدم ماهان رونیبچه ها اومدن ب. از کالس ها باز شد یکیدر 

... ماهان

.صداش کردم. قدمهام و تند کرد مو خودم و رسوندم بهش. و گرفتم ممیتصم

.تر مفتوندک: من

خلوت  کمیصبر کرد بچه ها برن و . گرفتم ینم لشیتحو ادیاومد سراغم، من تو دانشگاه ز یآخه معموال اون م. تعجب کرده بود. برگشت عیسر

: اومد سمتم و گفت. بشه

.جانم ـ

:گفتم و با عظم راسخ دمیکش قینفس عم هی. اوردمیخودم ن يبه رو یول. بهم دست داد یجانم گفتنش حس خوب از

؟يدار ياالن کار ـ

: کرد و گفت يزیاخم ر هی

چه طور؟ کارم،ینه ب ـ

؟يایب ییجا هیشه با من  یم: من

مخصوصا بعد اون بوسه و . کردم باهاش تنها نباشم یم یهنوزم سع. رفتم ینم ییشد که باهاش جا یم یچند وقت. ابروهاشو برد باال متعجب

.مزخرفش یفراموش

.من در خدمتم: ماهان
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.نگیتو پارک میرفت. اونم باهام هم قدم شد. حرف راه افتادم یتکون دادم و ب سر

؟يو کجا پارك کرد نتیماش: من

: گفت میکه رفت کمیحرکت کرد و . میسوار شد میدرش و باز کرد و رفت موتیبا ر. و نشون داد نشیماش جیگ

م؟یکجا بر یخوب آنا خانم ـ

.ه بودگفتنش تنگ شد یآنا خانم يبرا دلم

.خونه: گفتم آروم

؟یمگه کار نداشت ام؟یتا خونه باهات ب یخواست یم: ماهان

.خونه ما. خونه شما نه: من

.من و خودش کامل سمت من برگشته بود یصندل یاش رو پشت گهیدستش به فرمون بود و دست د هی. و زد کنار و برگشت سمتم نیماش هوی

خونه شما؟ چرا؟: ماهان

.راه حالش نیکار کنه با ا یدکتره رو چ نیبگم خدا ا. خوام برم یمن نم .نگاه کردم بهش

: اخم ناراحت گفتم با

.دکتر راد گفته ـ

:گرد گفت يچشم ها با

خونه شما؟ میدکتر راد گفته من و تو بر ـ

: پشت چشم براش نازك کردم و گفتم هی

.اق در بسته و چند ساعت بمونمات هیبرم تو  دیغلبه بر ترسم با يگفته برا. نگفته نوینه ا ـ

.گفت یآهان هیراحت شد و  الشیخ

حاال چرا خونه شما؟... آهان: ماهان

آورد؟ یدر م يچقدر خنگ باز. شد شتریب اخمم

 گهید ياتاقم تو خونه امون برام آشنا تر از هر جا. عمو و خاله يجلو. کار و انجام بدم نیدوست ندارم خونه شما ا. ستین یچون اونجا کس: من

.شروع اونجا بهتره يبرا. امی یکنار م گهید ياست و با تنها موندن تو اونجا راحت تر از جاها

.نگفت یچیتا خونه ه گهیحرف دوباره راه افتاد و د یتکون داد و ب يسر ماهان

.ماهانم دنبالم. راست رفتم تو و رفتم سمت اتاقم هی. میانداختم و وارد خونه شد دیکل

.شدم یم مونیبعد پش يذاشتم برا یاگه م ایکردم  یکارو م نیا دیاالن با ای. با دست دست کردن اراده امو از دست بدمخواستم  ینم

: به ماهان نگاه کردم و گفتم عیسر. تو اتاقم و خودم و انداختم رو تخت و نشستم رفتم

.برگرد گهیساعت د 3-2 ؟يو بر یقفل کن رونیشه در اتاق و از ب یم ـ

: نگران نگام کرد و گفت ماهان
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؟یمطمئن ـ

: هام و بستم و گفتم چشم

.نشدم در و قفل کن و برو مونیتا پش. کنم یعجله کن خواهش م. تمومش کنم دیبا. آره ـ

 چشم اریاخت یمحرك عمل کرد و باعث شد ب هیکه مثل . دمیتو قفل و شن دیبسته شدن در و چرخش کل يصدا. دمیاز ماهان نشن ییصدا گهید

.هام باز شه

.که ماهان نخواد ینه تا وقت. شد یباز نم گهیاتاق که درش قفل شده بود و د هیتو . تو اتاق تنها بودم االن

: به در و بلند داد زدم دمیبا کف دست کوب. سمت در دمییو دو دمیاز جام پر. شدم مونیپش. به جونم افتاد ترس

... در و باز کن ... در و باز کن  رونیب امیخوام ب یم... شدم  مونیپش... خوام تو اتاق بمونم  ینم... خوام  ینم... در و باز کن ... ماهان ... ماهان  ـ

...ماهان 

.بسته شدن در هال بود که بهم فهموند ماهان رفته يتنها صدا. دمینشن یجواب چیه اما

.دمیصدام و بلند تر کردم و داد کش. ردستمو مشت کردم و چند بار محکم کوبوندم به د. وحشت زده شدم. کردم بغض

...ماهـــــان ... ترسم  یماهان من م... تنهام نذار ... جون آنا برگرد ... ماهان ... در و باز کن ... توروخدا نرو ... نرو ... ماهان ... ماهان : من

.نه مشت و لگد زدنم به در دنامینه داد کش... نداشت دهیفا اما

.شد یرقمه باز نم چیزور زدم بازش کنم اما المصب قفل بود و ه. کردم نشییدر و با شدت باال پا رهیزدم به دستگ چنگ

 یم. اتاقم و دوست نداشتم گهید. عاشقش نبودم گهید. که عاشقش بودم نگاه کردم یبا وحشت برگشتم وبه اتاق. شد یم کیداشت تار هوا

.گرفتن ینفسم و م. ارنی یتاق بهم فشار ما واریکردم در و د یحس م. اومد یازش بدم م. دمیترس

.آشنا اومد سراغم يهمون حالت ها دوباره

ام،  نهیقفسه س عیرفتن سر نییباال پا ژن،یهام از اکس هیشدن ر یهوا، خال شتریهر چه ب دنیباز و بسته شدن تند لب هام و بلع ژن،یشدن اکس کم

...گشاد شدن چشم هام از ترس 

.دورم ختیموهام ر. ام و باز کردم و پرتش کردم رو تخت رهیگ. دمشیچنگ زدم به مقنعه مو از سرم کش میکم کردن نفس تنگ يبرا

.بهتر شده بود اما هنوز ترس و بغض بود کمی. مانتوم و تند باز کردم و درش آوردم يدکمه ها. اومد یهنوز نفسم باال نم... نداشت دهیفا

: دمیکش غیج

برگرد ... ماهان برگرد ... ترسم به دادم برس  یماهان من م... جون مامانت در و باز کن ... جون آنا ... وخدا تنهام نذارماهان جونم تور... ماهان  ـ

...ماهـــــان ... ماهان 

.هم سکوت جوابم بود باز

زانوهام و . دادم بهش هیتک تخت و نییمچاله شدم پا. سست رفتم سمت تختم يبا قدم ها دم،یترس. هق هق کردم. اشکم در اومد. کردم بغض

.چشم هام و رو هم فشار دادم. خم کردم تو بغلم و سرم و گذاشتم روش

.و حبس شدن تو اتاقم یبزرگ نیخونه به ا نیا يبه تنها بودن تو. به نبودن ماهان. کردم یبه ترسم فکر م دینبا. کردم یبهش فکر م دینبا
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...امن ... میامن يمن تو جا. نکرده رییتغ يزیچ. اتاق آرامش بخش خودم. همون اتاقه نجایا

.گردنبندم و لمس کردم. باال رفت دستم

.داد یتلخ و سخت بهم آرامش م يکرد؟ تو لحظه ها یبود که برام معجره م یگردنبند چ نیا

دستش و  ياختنش چند جاس يبرا. خودش ساخته، با چاقو يپسر بچه با دست ها هیکه  يگردنبند هی. يبدون ارزش ماد ،یگردنبند چوب هی

...ماهان ... اسم ماهان ... که روش اسم داشت يگردنبند. براش نبوغ به خرج داده. چند ساعت وقت گذاشته روش. کرده یزخم

. شد یتموم م. تکون نخورم گهیکه ساکت بشم، سرم و بزارم رو زانوم و د. رمیآدم باعث شد آروم بگ نیا ادی نیهم... فکر نیهم... اسم نیهم

.گشت یبرم. گذاشت یماهان تنهام نم. آورد یم رونیاتاق ب نیماهان من و از تو ا. اومد سراغم یشد و ماهان م یچند ساعت تموم م نیا

...گرده یبر م. بهش اعتماد دارم من

شده بود اما بازم ولش که دور ستاره بود سر  یدست. همه تنم خشک شده بود. من چقدر تو اون حالت نشستم ایدونم چند ساعت گذشت  ینم

.خوردم یبازم تکون نم. کردم ینم

.دمیو تو قفل شن دیچرخش کل يدادم که صدا دینشستم، اونقدر به خودم ام اونقدر

.به در چشم دوختم دواریحال ام نیزده و در ع وحشت

...تا انتها ... بازتر ... باز ... باز . آروم باز شد در

.شد انینمابلند ماهان تو چارچوب در  قامت

.با هق هق نگاش کردم دمیبا هق هق خند. دیشد و بار سیچشم هام خ. دیداشتم قورتش بدم ترک یکه سع یبغض دنشید با

...نبرده بود ادیاز ... ماهان منو فراموش نکرده بود. برگشته بود ماهان

دست . فکر خودم و پرت کردم تو بغلش یسمت ماهان و ب دمییدو. کنده شدم نیفشار دادم و از زم نیحرکت دست هام و به زم هیلحظه با  هی تو

خورد، اما عقب نرفت،  یتکون هیاز فشار ضربه برخوردم بهش . اش نهیحلقه کردم دور کمرش و سرم و محکم چسبوندم رو س ریهام و مثل زنج

.بود ستادهیمحکم تو جاش ا. دیکنار نکش

.خواستم تا ابد ازش جدا بشم یانگار نم. جود اون بشماز و ییخواستم جز یکه انگار م بدمیبهش چس نیهمچ

: بغض و هق هق فقط گفتم با

... یتو برگشت...  یتو برگشت ـ

.نرم رو موهام نشوند يآروم موهام و ناز کرد و بوسه ها. دور کتفم و من و به خودش فشار داد دیچیماهان پ يها دست

: صدا گفت نیروح بخش تر با

هر وقت که تو . تو هستم يبرا شهیمن هم. کنم یوقت فراموشت نم چیه. ذارم یوقت تنهات نم چیمن ه. هق هق نکن. نکن هیگر زمیعز ـ

.یهر وقت که صدام کن. يبخوا

.که بود بد به دلم نشسته بود و آرومم کرده بود یهر چ. واقعا صداش بغض دار بود ایکردم  یم الیدونم من خ ینم

که باعث شد  یمرحم. مرحم بود هیهمه و همه برام مثل ...  دیچیپ یضربان قلبش که تو گوشم م يصدا... وهام بوسه هاش رو م... هاش  نوازش
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.ببرم ادیهمه ترس هام و از . و فراموش کنم ییهمه اون چند ساعت درد و تنها ه،یثان هیتو 

بچسبم  يجور نیتونم هم یو من م ادی یبازم آخرش ماهان م که بدونم یحاضر بودم باز هم تو اون اتاق تنها با در قفل شده بمونم به شرط یحت

.هام بکشم هیبهش و بغلش کنم و عطر تنش و به ر

.ماهان رو موهام بود يهرم نفس ها یوقت... هامو با عطر تن ماهان پر کنم  هیتونستم ر یم یکار، وقت یخواستم چ یم ژنیاکس

حلقه دست ماهان از دور کتفم باز شد و نوازش گر اومد سمت . رونیز تو بغلش اومدم بهق هقم تموم شد، آروم ا یخوب آروم شدم، وقت یوقت

.بازوم و گرفتشون

: به بازوم داد و آروم گفت کیفشار کوچ هی

...به من نگاه کن آنا  ـ

دست . کرد زیاخم ر هی. ن بشهخم شد تا هم قد م کمی. و قشنگ بهم زد حیلبخند مل هی. شدم رهیچشم هام و باال آوردم و تو چشم هاش خ آروم

.هاش و از بازوم جدا کرد و گذاشت دو طرف صورتم

.چشم و گونه ام و پاك کرد يشصتش اشک ها با

... هاتو بده به من  هیدردها و غم ها و گر. ادی یفقط خنده به صورت قشنگت م...  يبخند دیتو فقط با. یآنا خانم نمینب یچشم هات و اشک: ماهان

.کنه یطر تو همه رو تحمل مماهان به خا

.دیو نرم رو موهام و بوس قیآروم سرشو آورد جلو و عم. ستادیصاف ا. گونه هام رنگ گرفت. هاش ضربان قلبم و باال برد حرف

امتداد  از نقطه تماس لب هاش رو موهام وارد سرم بشه و در ،یقشنگ یلیحس خ هیکه باعث شد  ییجادو يبوسه ...  بایبوسه ز هی... بوسه  هی

.آرامش نیریهمراه با حس ش. آفتاب داغ تابستون يبوسه به گرما هی. رهیبدنم حرکت کنه و کل وجودم و بگ

.دیدست نوازشگر به سرم کش هیلب هاش و از رو موهام جدا کرد و آروم  ماهان

: قدم رفت عقب و شاد گفت هی

هر چند جاش بود که به خاطر . شام خوشمزه منتظرمونه هیخونه که مامان با  میشجاع و نترس من، بدو برو لباسات و بپوش بر یخوب آنا خانم ـ

 میاالن منتظره ما بر. خونه دیایبار زنگ زده گفته فسنجون درست کردم ب 10 ؟یشناس یاما مامان و که م. رونیشجاعتت شام ببرمت ب

.میتموم کن يلشکر آدم درست کرده رو دو نفر هی يبرا هک ییفسنجونا

.میهمه رو تا ته بخور ينفر 4کنه و انتظار داره  یغذا درست م یکل شهیگه خاله هم یراست م. مدیخند

تا پام و گذاشتم . بود ستادهیماهان وسط هال ا. رونیو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمیبرگشتم و مانتوم و تنم کردم و مقنعه ام و سرم و ک عیسر

.دمید یرو نم ییجا چیکل خونه رو دود برداشته بود که ه نیهمچ. فتهگر شیخونه آت هیحس کردم رفتم تو  رونیب

: اومد گفتم یسوخت و اشک م یکه به خاطر دود م ییبا چشم ها. چشمم و فرستادم کنار يجلو يبا دست دودا. تا سرفه کردم چند

؟يزد شیچه خبره؟ خونه رو آت نجایا ـ

: و باز کرد و شرمنده گفت ششین ماهان

.کنم یم زیتم زویاالن همه چ .دیببخش ـ
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.بود؟ اونم تو خونه ما دهیکش یو ک گاریهمه س نیا. گاریس لتریکاسه پر ف هی. افتاد زیچشمم به کاسه رو م. زیو گفت و خم شد رو م نیا

: تعجب گفتم با

ده؟یکش گاریس نجایا یک ـ

: شرمنده گفت ماهان

...من  ـ

رو بکشه ؟ نایوقت کرد که همه ا یبود؟ اصال ک دهیرو کش نایهمه ا ییماهان تنها. گاه کردمن گاریتعجب به ماهان و اون همه ته س با

... نــــــــه

.به ماهان نگاه کردم ناباور

...ماهان : من

.اسمش تو همون حالت سرش و بلند کرد و به من نگاه کرد دنیبا شن. کرد یم زشیخم شده بود و داشت با دستمال تم زیم رو

خونه؟ یبرگشت یان تو کماه: من

: چشم هام نگاه کرد و گفت تو

.اصال نرفتم ـ

...که رفته  دمیخودم شن. دمیدر و شن ينرفته ؟ نرفته؟ اما من خودم صدا. زده نگاش کردم بهت

؟دیکش یم گارینشسته بود و س نجایمدت ا نیتو تمام ا یعنی. دمیو نشن اطیدر ح يصدا دم،یدر هال و شن يمن صدا...  نه

: باال رفته گفتم يابروها با

...تو ... ماهان تو ـ

: لبخند خجول زد و گفت هی

. کردم یتو توجه نم هیو گر غیگرفتم که به التماس ها و ج یخودم و م يجلو يجور هی دیدر ضمن من با. خوب استرس من کمتر از تو نبود ـ

.ارمیساعت دووم ب 3 نیبه زور تونستم ا. نمخواستم همون اول برگردم و در و برات باز ک یم. سخت بود یلیخ

.خنده جوابم و داد هیخنده سر خوش بسنده کردم که ماهانم با  هیبه . شد یدوست داشتم دوباره بپرم بغلش کم اما نم. غنج رفت براش دلم

.رونیب میو زد میپاك کرد گاریرو از آثار س خونه

.نایخونه ماهان ا میرفت

.دیچیپ یتو گوش جانشیپر ه يصدا. جوابش و دادم. زنگ زد اسیوارد اتاقم شدم پر تا

...  ـــــــــــغیج: سایپر

 يافتاد و جغده با چشم ها یم یاتفاق هیکه در حال چرت زدن  نیجغده تو چوب نیام شده بود مثل ا افهیق. کشه یم غیزنه ج یشعور زنگ م یب

: گفت یاز رو درخت و م نییشد پا یگشاد شده پرت م

.اتفاق مهم هی ـ
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... انی یفردا م...  انیخوان ب یم...  انی یدارن م... آنـــــــا: سایپر

.شده بود رفته بود وانهید سایپر یسالمت به

: گفتم خونسرد

اد؟ی ی؟ کجا؟ داره م ی؟ چ یجان ک سایپر ـ

: گفت جانشیبا همون ه سایپر

شه دارم  یباورم نم... آنا ... آنا . فردا شب قرار گذاشتن يرخنده جون زنگ زد به مامانم و براامروز ف. با خانواده اش ادی یداره م ایک وونهیآنا د ـ

.رمیم یم یاز خوشحال

: و گفتم دمیخند بدجنس

.منه يهمه اش از صدقه سر نایا. یکن دایپ ایک یپسر به خوب هی یبتون يکرد یتو خوابم فکر نم. يریبم دمیبا ـ

...کشمتا  یم امی یگمشو آنا م: سایپر

اصرار اصرار که . کنه یپر چونگ شهیاز هم شتریباعث شده بود ب نیزده بود و هم جانیه یلیخ. حرف زدم سایربع با پر هی هی. دمیبلند خند بلند

شم؟یبدنه اشم چ ازمیته پ ازمیدونم من سر پ یآخه من نم. تو مجلس باش نجایا ایتو فردا ب

.باشم شینداشت که من تو مجلس خواستگار یآخه واقعا معن. شه یه نمخودش و کشت من گفتم ن سایپر یچ هر

.داد و قطع کرد تیباالخره رضا نایو برهان آوردن و ا لیدل یکل بعد

.و اصال متوجه اومدن من نشد خچالیکله کرده بود تو  دیعمو حم. رفتم تو آشپزخونه نییو عوض کردم و رفتم پا لباسم

.داد یداشت صورت م ییکارها هیبود که  دایپ. زد یچشم هاش برق م. من لبخند زد دنیبا د. تمو بست و برگشت سم خچالی در

: دمیلبخند کنجکاو پرس هیانداختم باال و همراه  ابروهامو

ن؟یکه انقده خوشحال نیکرد یم نیکار داشت یعمو جون چ ـ

: رام ابرو انداخت باال و گفتخوشحال ب. قرمز بود خمکی هیتو دستش . و دستش و باال آورد دیخند عمو

.مونه ینم شیچیماهان ه نیخرم از دست ا یمن هر روز م یهر چ. مونده بود یکی نیهم. کردم داشیپ ـ

 خمکی هی یکیغذا هم  يکرد به جا یدست خودشون بود و خاله دعواشون نم یعنی. بودن خمکیعمو و ماهان جفتشون عاشق . دمیخند

.بشه بشینص شتریبرسونه که ب خمکایکرد زودتر خودش و به  یم یهر کدوم سع. سرش دعوا داشتن هم شهیهم. گرفتن یدستشون م

.و از وسط نصف کرد و نصفش و داد بهم خمکی عمو

.ادیحال ب گرتیبخور ج ایدخترم ب ایب: عمو

: خنده گفتم با

.یمرس دیخودتون بخور ـ

: و گذاشت تو دستم و گفت خمکیتکون داد و  يسر هی عمو

.قاپه ها یم نهیبب ادیزود باش بخور ماهان ب ـ
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 عیمنم سر. شد یم الیواو دید یرو دستمون م نایاومد و ا یماهان م. گفت یراست م ویکی نیا. و کرد تو دهنش خمکیگفت و خودش زودتر  نویا

. ر آشپزخونه شکم به شکم ماهان شدد يجلو. رونیخورون از آشپزخونه رفت ب خمکی. خورد یم خمکیعمو با لذت . و بردم تو دهنم خمکی

.زد و رفت میجاز بغلش  عیسر

.داد یدستش باال بود و عمو رو نشون م. و به رفتن عمو نگاه کرد دیگرد چرخ يبا چشم ها ماهان

خورد؟ یم خمکیبابا داشت : ماهان

: کرد و گفت یاخم هی. دیو د خمکیسمت من که دوباره بپرسه که تو دستم  برگشت

؟یپس من چ د؟یخور یم خمکیتنها تنها  ـ

: که گفتم خچالیبره سمت  اومد

.تموم شد ـ

: تعجب برگشت سمتم و ناراحت گفت با

تموم شد؟ یچ ـ

.بود شیآخر نیتموم شد ا خمکای: من

: کرد و گفت اخم

.خوام یم خمکیمن  یول ـ

: لبخند گشاد زد و گفت هی. تو دستم خمکینگاهش رفت به سمت  دوباره

.کنم یبه من؟ خواهش م يد یو م خمکتینا جــــــون آ ـ

: عقب و گفتم دمیدستم و کش. چشم غره بهش رفتم هیکردم و  اخم

.دم، مگه خودم دهن ندارم بخورمش ینه که نم ـ

.دندونام جدا شد نیاز ب خمکیلحظه  هیتو . روم و برگردوندم که برم. و گذاشتم تو دهنم خمکیو گفتم و  نیا

کجا رفت؟ کجا افتاد؟ نمیگ برگشتم ببو من جیگ

.من تو دستش بود خمکی. باز ماهان و دستش شیو چرخوندم و نگام افتاد به ن سرم

: اخم نگاش کردم و گفتم با

.نمیبده بب ؟یچرا گرفت خمکموی ـ

.و بهم نشون داد و ابروش و چند بار انداخت باال دندوناش

...لجم گرفت  يآ... لجم گرفت  يآ

 نکهیبرداشتم سمتش و قبل از ا زیخ. در اومد غمیدستم بهش برسه بردش باال و کرد تو دهنش ج نکهیقبل از ا. رمیو بگ خمکمیراز کردم د دست

.بود، از پشت کمرم و گرفت و نگهم داشت عتریاما ماهان زرنگتر و سر. سمت در دمیو دو رونیب دمیو کش خمکیبتونه به خودش بجنبه 

که قدرت داشتم به سمت  ییمن از کمر خم شده بودم و باال تنه امو تا جا. کنه یم يچه فکر نهیما دوتا رو بب يجور نیا یکیم من مونده بود یعنی
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نقطه از بدنم نگهش داشته بودم، ماهانم از کمر خم شده بود و دست هاش و  نیبودم و دست هامم دراز به سمت جلو در دور تر دهیجلو کش

.بود به کمرم دهیچسب يور هیصورتش  بایمنو و تقر حلقه کرده بود دور کمر

.بود ادیزورش ز یلیخ لیگور. شد یکردم خودم و از چنگش خالص کنم اما نم یسع

...بدش به من آنا : ماهان

: رو متوجه ما نکنه گفتم نایکه عمو ا ینییپا يحرص اما صدا با

.ر برمولم کن ماهان بذا ؟يعمرا مگه خودم چمه که بدمش تو بخور ـ

.عمرا ولت کنم بدش به من: ماهان

: حرصم گفتم از

؟يخوا یم نویا ـ

 شتریذره ب هیبود  خیاما چون . برن تو حلقم خمکایچلوندمش که  نیبردمش تو دهنم و همچ عیبعد سر. و آوردم باال و نشونش دادم خمکی

 نیمثل مار زبونم و فرو کرده بودم تو ا. زدم سشیل یثل بستنم شدیزبونم و در آوردم و شروع کردم تا هر جا م  يمجبور. نرفت تو دهنم

.خواستم بخورمش یو به زور م خمکی کیبار کیپالست

.تعادل یشدم عقب که تعادل ب دهیکش نیهمچ هوی

است من مثل  عیکردم چقدر ضا یحاال اون وسط داشتم فکر م. کله پا شدم بایو تقر کیشدم و اشهدم و خوندم، چون پام سر خورد رو سرام پرت

.بشم و پاهام پرت شه باال نیاز پشت نقش زم لمایف نیا

دست هامم مثل بال . بود به زبونم دهیچسب خمکهیکرده بود و  ریگ خمکهی نیزبونم تو ا یبدبخت. خوردن چشم هام و بستم نیترس زم از

 ن،یشم زم دهیبودم و هر لحظه منتظر که با کمر کوب نیو زم آسمون نیب. ییجا هیخودم و بند کنم به  دیخورد که شا یتو هوا تکون م کوپتریهل

روشن  يرو به روم دوتا چشم قهوه ا. کردم چشم هام و باز کردم داینجات پ نکهیبا ذوق از ا. دور کمرم و تو هوا نگهم داشت دیچیپ یدست هیکه 

.دنیخند یچشم هاش همراه با لب هاش بهم م. بود طونیش

.شدم طونشینگاه ش محو

جدا  کمیکه حس کردم زبونمم باهاش کش اومد اما بعد  دیکش نیبه زبونم و همچ دهیچسب خمکیزد و دستش و دراز کرد و  یچشمک هی اهانم

.شه بس که کش اومده یتو دهنم جا نم گهیکردم زبونم د یحس م. بلند شد غمیج. شد

.با دستش به کمرم فشار آورد و منم با خودش صاف کرد برام باز کرد و همزمان با صاف شدن خودش یشین هی روزمندانهیپ ماهان

: گفتم یلب ریز. دمیلب ورچ. و گذاشت تو دهنش و با لذت شروع کرد به خوردن خمکمیاز حدقه در اومده من  يچشم ها يجلو

.من بود خمکیکوفتت شه  ـ

.حرف ماهان افتادم ادی. نصفشو خورده بود دیپل یافع نیبود که ا خمکمیچشمم به . حس و حال دعوا و بکش بکش نداشتم گهید اما

» ادی یبدم م یمن از دهن «

االن داره  يو گذاشتم تو غذاش قهر کرد رفت، پس چه جور میپسره که انقدر حساس بود، قاشق دهن نیا. گرد به ماهان نگاه کردم يچشم ها با
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خوره؟ یمنو م خمکی

: بهت گفتم با

اومد؟ یبدت نم یتو از دهن... ماهان  ـ

: بهم کرد و گفت ینگاه هی ماهان

.یتا دهن میدار یدهن ـ

 نمیتا من بخوام فکر کنم و بب. بوده یبگ یو هر چ یو حلق یتف. تنها نبود یدهن گهید خمکهی نیکنه؟ تازه ا یم یچه فرق یبا دهن یدهن. افتاد فکم

 خمکی یو خورده پوسته خال خمکمی نکهیخوشحال و سرمست از ا. شهقطره اشم نذاشت حروم ب هی یحت. امو تموم کرد خمکهیماهان  هیبه چ یچ

: رو گونه امو گفت دیشد دستش و کش یاز کنارم که رد م. و تو دستش تکون داد و اومد که بره بندازتش تو سطل آشغال

...یمرس ـ

.کنه یو گرفته تازه رودار تشکرم م خمکمیبچه پررو به زور . رمیداد دستش و گاز بگ یحال م يآ

 شیرفتم پ. بهم اشاره کرد برم سمتش يدیمنو که د. زد یخاله داشت با تلفن حرف م. رونیچشم غره به ماهان رفتم و از آشپزخونه اومدم ب هی

.خاله

... یگوش...  نجاستیآره آنا هم ا... خوبه پس ...  یبه سالمت... آره : خاله

: تفاوت به تلفن نگاه کردمو گفتم یب. حرفش و تموم کرد و تلفن و به سمت من گرفت خاله

ه؟یخاله ک ـ

: زد و گفت يلبخند خاله

.مامانته ریبگ ایب ـ

.دمیو تلفن و از دست خاله قاپ دمیذوق خند با

؟یسالم مامان گلم خوب: من

گذره؟ یخوش م ؟یکن یکار م یچ ؟یتو خوب. یمرس زمیسالم عز: مامان

.بودمشون دهیشد که ند یماه م هیاز  شتریب. چقدر دلم براشون تنگ شده افتاد  ادمیتازه  دمیمامان و که شن يصدا

: گفتم دلتنگ

.ستین دیکه با ياون جور یچیه دیشما که نباش ـ

: مهربون گفت مامان

... زمینگو عز ـ

. رو اعصاب بود، اما بود حتاشیبا نص ییوقت ها هی... بود  ادیز راشیبود، گ ادیز غشیج غیبود ج یوقت نکهیبا ا. خواستم یمامانم و م. گرفت دلم

 یگرفت محبت مامان و بابا رو نسبت به هم که م یدلم که م. اومد یکردم حالم جا م یباهاش کل کل م کمیهر وقت ناراحت بودم . کنارم بود

.شد یشدم و دلم گرم م یخوشحال م یخودکیب دمید
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: بغض گفتم با

...مامان  ـ

...جان مامان : مامان

 وهیاز تو م بیس هیوسط حال و دست دراز کرد و  زیچشمم خورد به ماهان خم شده بود رو م. به گوشم چسبوندم و روم و برگردوندمو  یگوش

.گاز محکم بهش زد هیبلند شد و . برداشت زیرو م يخور

.گرفت شتریدلم ب. اومد ینم ادشیاز اون شب  یچیه هنوزم

ن؟یگرد یبر م یک... مامان : من

خونه تنگ شده؟ يدلت برا ؟يخسته شد م؟یایب يست داردو: مامان

...اوهوم : گفتم فقط

: با خنده گفت مامان

تنگ شده؟ دنامیکش غیج يدلت برا ـ

...اوهوم: گفتم بازم

؟یخانم رفتار کن هیبرگردم و مدام مجبورت کنم مثل  يدوست دار: مامان

: با بغض گفتم. اومد یاشکم داشت در م گهید

دم  یقول م. با هم ییسه تا. من و شما و بابا. میخونه خودمون با هم باش میفقط بر. بگم يزیبا چوب انار فلکم کن نامردم چ ید خواستشما برگر ـ

 رگشخودم بز. نیاریهم ب گهیبچه د هی نیخواست... هیهمون کاف... کنار من... نیفقط باش. سر خر نشم تو آشپزخونه و مزاحم خلوتتون نشم گهید

.کنم یم

: و سرخوش گفت دیبلند خند مامان

تو خونه خودت ...  یتو اتاق خودت بخواب یتون یفردا شب م...  میگرد یفردا بر م... تموم شده  نجایکار بابات ا... آنا جان  میای یم...  میای یم ـ

...

.از دستش افتاد بشیس يکته اکه ماهان س دمیکش غیج نیبا ذوق همچ. رفت ادمیذوق زده شده بودم که زمان و مکان  اونقدر

: گفتم یتو گوش خوشحال

... بهم نیبد نیتونست یبود که م يخبر نیبهتر. یمامان مرســــ يتا فردا صبر کنم؟ وا يمن چه جور. آنا فداتون بشه. قربونت برم مامان گلم ـ

...مامان گلم دوست دارم دوست دارم

.صدقه رفتن تلفن و قطع کردم قربون کمیبعد . دیچیپ یخنده مامان تو گوش يصدا

: چشم غره رفت و گفت هیبهم . برداشت نیو از رو زم بشیخم شد و س ماهان

.يسکته ام داد 100ره رو  یولومت م هویچته  ـ

: ذوق گفتم با
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...رم  یدارم م. رم خونه امون یدارم م. گردن یدارن بر م. انی یدارن م نایمامانم ا ـ

 نییتوش که از آرنج به سمت باال خم کرده بود آروم آروم اومد پا بیدستش همراه با س. کردم که شوکه شده یس مبه وضوح ح. وا رفت ماهان

.گوشه هیو قل خورد و رفت  نیانگشتاش سر خورد و افتاد زم نیسرخ از ب بیس. و افتاد کنارش

: با دهن باز ناباور گفت ماهان

کجا؟ ؟يریم يدار ـ

: تمگف بشیتوجه به حال عج یب

مدام حواست بهم  یستیمجبور ن گهید. یش یاز شرم خالص م گهید. یمامانت لوس کن يخودت و برا ییتنها یتون یم گهید. رم خونه امون یم ـ

 گهیراننده آژانس بودن د. از دستم يآقا ماهان خالص شد. رم خونه امون یخدا جون م يوا. ادیسرش ن ییبال هیوقت امانت خاله ات  هیباشه که 

.لهیتعط

مشغول بودم که خاله صدام  یساعت کی هی. کردم یو جمع م لمیامشب وسا نیاز هم دیبا. ذوق از کنار ماهان شوکه رد شدم و رفتم سمت اتاقم با

.شام يکرد برم برا

بود و به  دهیذا کشغ کمی. بود بیاما امشب ماهان حالش عج. میکرد یسرش با هم دعوا م شهیو هم میو ماهان هر دو عاشق فسنجون بود من

.افتاد یغذا خوردن با لذتم چشمم بهش م نیب. من روبه روش نشسته بودم. کرد یم يبخوره باهاش باز نکهیا يجا

: بهم اشاره کرد که خاله

ماهان چشه؟ ـ

: شونه باال انداختم و با اشاره گفتم. خبر بودم یمنم ب یول

...دونم ینم ـ

دستش و رو دست ماهان . کنار دست ماهان زیازش خورد و گذاشت رو م کمینوشابه اشو برداشت و  وانیل. سمت راست ماهان نشسته بود عمو

: گذاشت و گفت

هات غرق شده؟ کارها تو شرکت خوبه؟ یپسر چته؟ کشت ـ

: نگاه به همه امون کرد و گفت هیباشه،  دهیانگار از خواب پر ماهان

.مرتبه یهمه چ. ستین يزینه چ ـ

؟يخور یرا غذات و نمپس چ: عمو

: نگاه به بشقاب دست نخورده اش کرد و آروم گفت هی ماهان

... ستیگشنه ام ن...  رمیس ـ

.عمو بود وانیل. اشتباه و برداشته بود وانیاما ل. دینوشابه رو برداشت و سر کش وانیهمون نگاه مات دست دراز کرد و ل با

: گفت یبا بدجنس عمو

؟يخور یمن نوشابه م وانیاز ل نمیهم يبرا. خوبه یکه همه چ داستیآره پ ـ
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با هم از  يتا دستمال کاغذ 6گذاشت و  زیو رو م وانیل يتند. به سرفه افتاد که فکر کردم االنه که خفه بشه نیماهان همچ هویگفت  نویعمو ا تا

 اكکرد، که مثال آثار نوشابه پ یبه زبونش و پاکش م دیکش یدستمال و م یمتر درآورد و ه هیبرداشت و مثل منگال زبونش و  زیرو م يتو جعبه 

.بشه

.و خاله مرده بودن از خنده عمو

ساعت  کیکه  هیهمون ماهان نیا یعنیکنه بچه سوسول؟  یم نیماهان چرا همچ. بودم جیگ. فک افتاده امو جمع کنم ایدونستم بخندم  یمن نم اما

نشد و لبخندم زد؟ شمیچیمنو از تو حلقم درآورد و خورد و ه خمکی شیپ

کشه؟ یعمو داره خودشو م ینوشابه دهن هیچرا االن سر  پس

تکون داد و  يسر. عمو با خنده به رفتن ماهان نگاه کرد. ییو رفت سمت دستشو دیکردم که از جاش پر یداشتم نگاش م جیمات و گ هنوز

: گفت

اره؟ی یادا ها در م نیسر زنشم از ا نمیبب. رهین بگخواد ز یم ياخالق مسخره اش چه جور نیپسر با ا نیمن موندم ا ـ

: چشمک گفت هیشد و به من نگاه کرد و همراه  قینگاه به عمو کرد و بعد لبخندش عم هیبا لبخند  خاله

.کار کنه یماست به موقعش خوب بلده چ ياداهاش برا. تو نگران اون موقع نباش ـ

 يکرده بود، هم هنوز منگ خل باز میخاله عصب طونیبودم، هم نگاه و چشمک ش دهیلت کشهم خجا. باز بود يادیحرف هاشون ز ییجورا هی

.و دندونام و نشونشون دادم دمیزور لبم و کش هی. ماهان بودم

.زیسر م ومدین گهیماهان د. کردم خودم و با غذام مشغول کنم یو سع نییامو انداختم پا کله

.و جمع کنم لمیساو هیبعد از غذا رفتم تو اتاقم تا بق منم

چه . اتاق شاهدش بودن نیا واریکه در و د ییها هیچه خنده ها و گر. اتاق داشتم نیتو ا یخوب و تلخ يچه روزها. اتاق برام پر خاطره بود نیا

و  ردمدست هام و باال آو. واریخودم و چسبوندم به د. مشترکم با اتاق ماهان وارید. واریرفتم کنار د. اتاق داشتم نیکه تو ا ییها و غم ها يشاد

.شیچسبوندم به خنک يور هیصورتم و . سرد واریکف دستم و گذاشتم رو د

...ماهان ... رنگ و گچ و آجر، ماهان بود  نیبعد ا وار،ید نیا پشت

از تو  يدور... هم بهتره  ییجورا هی... ده اما  یقلبم و فشار م نیا... کمتر بشه یلیرفتم رابطه امون خ نجایاز ا یوقت دیشا... شه  یبرات تنگ م دلم

...شه کمتر بهت فکر کنم  یباعث م

فکر ماهان و از سرم کمرنگ تر  دنشونیبتونم با شن دیباورشون کنم، که شا دیتو گوشم که شا چهیگفتم که بپ یآوردم بلند م یرو به زبون م نایا

. سال به زور فراموش کردم هیصدم ماهانم دوستش نداشتم و بعد  کیکه  اون حامد و. حرفه هیدر حد  نایدونستم که همه ا یاما خودم م. کنم

فراموش کنم؟ يشده رو چه جور یکیبدنم  يماهان و که فکرش با تک تک سلول ها االح

.بوسه ام نگاه کردم يو جا واریعقب و به د دمیسرم و کش. بوسه نشوندم هیو  واریهامو گذاشتم رو د لب

: خال به بوسه گفتم مثل

.بوسه آخرمو بهش برسون... رو لب هاش  نیبرس و بش. و برس به ماهان واریرد شو و برو اون سمت د وارید نیمصالح و ا نیا ياز ال... برو  ـ
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.دوباره با چشم کل اتاق و نگاه کردم. جدا شدم و رفتم رو تخت نشستم وارید از

. و ذوق کنم زمیعشق و بفهمم و براش اشک بر یاتاق عاشق بشم و معن نیه تو اکردم ک یوقت فکر نم چیاتاق ه نیاومدم تو ا یکه م یاول روز

...و شر  طونیماهان ش. تاب کنه ماهان باشه یتونه انقدر من و ب یکه م یکردم اون کس یدرصد هم فکر نم هی یوقت حت چیه

.شدم لمیاره مشغول جمع کردن وسادوب. بره رونیفکرها و آه ها و حسرت ها از سرم ب نیو تند تند تکون دادم تا ا سرم

لباس مرتب  هی. و برداشته بودم زیهمه چ. و هم جمع کردم لمیوسا موندهیدوش گرفتم و باق هیبلند شدم رفتم . شدم داریاز ذوقم زود ب صبح

خواستم امروز با  یم. دمچه خوشگل شده بو. بشم و به خودم انقدر برسم داریبود صبح زود ب دیاز من بع. کردم ممیمال شیآرا هی. دمیپوش

.داشته باشم قفر شهیهم

.دلم گرفت ییجورا هی. اتاق من نبود گهید نجایا. به اتاق کردم ینگاه هی

که پاش و تو آشپزخونه  یکس نیاول. رفتم آشپزخونه و بساط صبحانه رو آماده کردم. هنوز خواب بودن هیبق. نییلبخند به اتاق زدم و رفتم پا هی

.ودگذاشت ماهان ب

.من شد رهیمات خ. قدم عقب رفت هی ریمن غافلگ دنیاومد تو آشپزخونه که با د یاومد و داشت م نییاز پله ها پا يتند

.لبخند زدم بهش

؟يدیخوب خواب. ریسالم صبحت بخ: من

: دهن باز گفت با

.بد نبود زهیچ... آره  یعنی... نه ... سالم  ـ

خواستم روز  یم. که بهش نشون دادم نشست یرو همون صندل. نهیبا دست اشاره کردم بهش که بش. دبو جیگ. خنده ام و گرفتم يزور جلو به

....کدبانو ... خانم ...  یعال. خوب باشم يآخر

.ادیتو ذهنشون ب یافتن ازم خاطره خوب یروز آخر م ادی یخواستم وقت یم

خودمو گذاشتم رو  ییاول چا. رفتم سمتش يعجله ا چیبدون ه. روم و نرمآ. کرد یماهان داشت نگام م. زیو برگشتم سمت م ختمیر ییچا دوتا

 ختیبازم ر يموها. از کنار شونه اش رد شد یبدنم با فاصله کم. زیو خم شدم به سمتش رو م ستادمیا شیپشت صندل. رفتم سمت ماهان. زیم

.شد دهیماهانم کش يو به شونه ها مجلو تو صورت

....آروم... بدون عجله... شتاب یب. زیو گذاشتم رو م ییچا. کردم نفسش حبس شد حس

دستم و بردم . رو صورتمو زدم پشت گوشم يدست راستم و آوردم جلو و موها. کردم رینگاهش و غافلگ. و برگردوندم سمت ماهان صورتم

.به چشم هاش نگاه کردم حیلبخند مل هیبا . گذاشتم شیپشت صندل

: گفتم آروم

؟يندارالزم  يا گهید زیچ ـ

 ینازم چاشن کمیمخصوصا که . باهاش رفتار کنم میشد انقدر مهربون و مال یباورش نم. مات بود. با نفس حبس شده فقط زل زد بهم ماهان

.فقط تونست سرش و به نشونه نه تکون بده یطفل. گل کرده بود طنتمیبد رقمه ش. کارهام کرده بودم
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: ناز تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم با

...ماهان  ـ

: گفتم مبهوت

...جانم  ـ

.بشه شتریب رشینگاهش کردم که تاث يآوردم و جور نییسرم و پا کمی. دیهام خند چشم

: صدام گفتم نینرمتر با

؟ امیشه من امروز شرکت ن یماهان م ـ

: سمت و غرق چشم هام گفت هیو کج کرد  سرش

... این ـ

؟یبکن يخوا یکار م یچ ؟يبر يخوا یکجا م ؟يایچرا ن دینپرس یحت. دمیترک یم داشتم

زدم و  قیلبخند عم هی. بود ادیز یلیکارام خ ریتاث يانگار. داد یآورد اجازه نم یماجرا رو در نم يتا ته و تو. دیپرس یسواال رو م نیا شهیهم چون

.نوازش نرم هیبشه به پشتش، مثل  دهیشبردارم دستم ک شیخواستم دستم و از پشت صندل یآروم از کنارش بلند شدم و دقت کردم که وقت

قهقهه  يلبم و به دندون گرفتم که جلو. صاف نشست و پشتش و صاف کرد. محض تماس دستم با پشت ماهان انگار بهش سوزن زده باشن به

.رمیزدنم و بگ

...زیسحر خ يسالم بر جوونا -

لحظه از ذهنم  هی. لبخند مشکوك بود هیرو لبشون . خونه شده بودنعمو و خاله همزمان وارد آشپز. سمت صدا میو ماهان هر دو برگشت من

.باشن دهیچند لحظه قبلم و د يگذشت که نکنه عشوه گر

گفت و عمو هم چند  ریو صبح بخ دیاومد سمتم و گونه ام و بوس. کرد یداشت نگام م طنتیچون خاله با ش دن،یکردم که د یفکر م ییجورا هی

.دضربه نرم رو شونه ماهان ز

تونن صحنه عشوه اومدن  یچه طور م. برن ینم ادیروز و از  نیوقت ا چیمطمئنا ه گهید میحرکت روز آخر نیبا ا. کردم عیآخرش بد ضا يانگار

.ارمیخودم ن يکردم پررو باشم و به رو یپسرشون فراموش کنن؟ سع يمن و برا

: زور لبخند زدم و گفتم به

.ارمیب ییبراتون چا دینیبش دییبفرما. ایعمو و خاله گل دن نیسالم بر بهتر ـ

: کرد و گفت زینگاه به م هی عمو

.يزیچه م. دخترم چه کرده نیبه به بب ـ

: و گفتم دمیخند

.نوش جونتون ـ

 یم گذاشت و خودش و خاله یعمو مدام سر به سر ماهان م. کنار خاله نشستم. و گذاشتم جلوشون ختمیعمو و خاله ر يبرا ییدوتا چا دوباره
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.کردم یم شونیهمراه شیو من کم و ب دنیخند

بهش  يزیچ هی یکیامکان نداشت . بود دیحرکت از ماهان بع نیا. مه و مات مونده بود و تو فکر. از ماهان کیعکس العمل کوچ هیاز  غیدر اما

.شده بود کونیجواب بذاره، اما امروز به کل کن ف یبگه و ماهان ب

...ماهانم تابلو . حرکاتت نیبا ا یختیه رو بهم رپسر يچه جور نینفله بب آنا

گفت بمون تا  یم یخاله هر چ. و بردارم و برم خونه لیمنم رفتم تو اتاقم که وسا. رفت رد کار خودش یو هرک میصبحونه رو خورد خالصه

 هی. تو اتاقم بودم که در زدن. آماده اش کنم نایاورود مامان  يو برا زشیخواستم برم خونه رو تر و تم یم. دنبالت، قبول نکردم انیب نایمامانت ا

.گفتم دییبفرما

: نگاه بهم انداخت و گفت هیجمع شده من شوکه  لیوسا دنیبا د. باز شد و ماهان اومد تو اتاق در

؟يو جمع کرد لتیوسا ـ

.خنگ شده بود يادیز گهیپسره د نیا گهید نه

.گهیببرمشون د دیباذاشتم بمونن؟ خوب  یکردم؟ م یکار م یپس چ: من

: و گفت نییسرش و انداخت پا. حرفم صورت ماهان رفت تو هم با

؟یش یحاضر نم ـ

؟یچ يحاضر؟ برا: من

... گهیشرکت د میبر: ماهان

.هام گرد شد چشم

: گفتم معترض

...ماهان  ـ

.شده ادیاش زه یفراموش. ستین ادشینه واقعا . نگام کرد یمن ماهان سرش و بلند کرد و سوال يصدا با

.شرکت امیمن قبل صبحونه ازت اجازه گرفتم ن ست؟یماهان حواست ن: من

: متعجب گفت ماهان

شرکت؟ ياین ـ

: گفت دیماهان که چشم هام و د. هام گرد شد چشم

؟يایچرا ن ـ

: گفتم يبلندتر يصدا با

شنبه است تا  5. ستیکه ن میزیچ. امیرسم ب یکار دارم نم یز کلمنم امرو. این یمن ازت اجازه گرفتم تو هم گفت ؟یکن یم تیاذ يماهان دار ـ

.خوره یبر نم یینباشم به جا. میظهر شرکت دار

.نگام کرد نیغمگ ماهان
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؟؟ يای ینم: گفت آروم

.دمیفهم یو نم شیزد اما معن یم شمیغم چشم هاش آت. تو چشم هاش نگاه کردم صاف

... امی ینم: من

: و گفت نییرش و انداخت پاشد بهم و بعد س رهیخ کمی

...فعال ... باشه  ـ

.رفت و دل منم با خودش برد. رونیبرگشت و از اتاق رفت ب عیو گفت و سر نیا

قهقهه  یحرص بخورم؟ با ک یبرام هوو شه تو خونه؟ از دست ک یبذارم؟ ک یسر به سر ک رم؟یبگ شهیاره بدم و ت يجور نیا یبا ک گهیفردا د از

.بزنم

.اومد رونیام ب نهیشد و از سآه  نفسم

. دلم گرم شد. آرامش گرم به سمتم اومد هیپام و که تو خونه گذاشتم . کردم و با آژانس رفتم خونه یخدا حافظ نایاز خاله ا. جمع کردم لمویوسا

.خواد یم که مامان مباش یهمون. خواستم خانم باشم یم. دمیو پوش امیلباس کلفت. و بردم تو اتاق و لباس هام و عوض کردم لیوسا

همه جا رو برق . یحساب يریگردگ هی. کردم زیهمه جا رو تم. دیبار یخونه م يگرد و خاك از سر و رو. دمیبه دست کل خونه رو ساب دستمال

...و  یبخار شور و جارو برق. دمیرو دستمال کش کایسرام. انداختم

هر . ؟ خورشت کرفس یاونم چ. بده ادیخاله شدم بهم  زونیاما چند هفته قبل آو بود، دیاز من بع. خوشمزه هم درست کردم يغذا هیوسط  نیا

.و کرده بودم میاما من سع. شناور رو خورشت موندن ریچند آخرش هم کرفسا مثل جزا

.گفت یکرد م یکه م یو هر غلط ششیاز لباسش و آرا. داد یزد گزارش کار م یزنگ م قهیهم دم به دق سایاون ور پر از

که  ییچه شب و روزها. مثل خواهرم بود. واقعا دوستش داشتم. شدم یزدم و خوشحال م یلبخند م اریاخت یزد، ب یحرف م جانیبا ذوق و ه یوقت

 یکیچقدر دست به . میدیچقدر ملت و دست انداختم و خند. میو اون نداد نیبه ا ییکه دوتا ییچه درد و دل ها و فحش ها. میبا هم صبح نکرد

.میل چند نفر و گرفتحا و میکرد

که دوستش داره برسه خوشحال  یکردم قراره به اون یفکر م یاما وقت. کردم یبغض م ستیفقط خودش ن ست،یتنها ن گهید نکهیفکر رفتنش، ا با

.شدم و آروم یم

.دمیخند یخودکیشدم و ب زونیلوس از سر و کولشون آو يمثل بچه ها. انقده خوشحال بودم که نگو. دنیرس نایانتظار مامان ا یکل بعد

و ماست و  یبه خرج داده بودم و از ترش قهیسل یکل. بودم خفن دهیچ يزیم هی. گرد شد نایمامان ا يکه گفتم ناهار درست کردم چشم ها یوقت

: و رو به مامان گفت دیکش یسوت هی زمیم دنیبابا با د. زیبودم رو م دهیچ یکه فکرش و بکن یساالد و هر جور مخلفات

.ده ها یم لمونیتحو یخانم حساب هی نیمیس شیپ مشیبفرست گهید کمیگم  یم. داشته ریروش تاث یلیچند وقت خ نیا ينه انگار ـ

: در کمال تعجب مامان گفت. و باز کردم شمین

.بخواد دیبنده، فقط با یو از پشت م یدخترم اگه بخواد دست هر خانم ـ

برنجم شل و ول و . ارمیو من رفتم برنج و خورشت و ب زینشستن پشت م نایمامان ا. از گونه اش گرفتمماچ  هیو  دمیمامان پر فیزده از تعر ذوق
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.کار کنم یپختم خوب چ یبود که غذا م یدفعه اول. وا رفته بود

.غذام افهیشرمنده شدم از ق. که همون جور خورشتمم

 یلیلقمه رو خورد گفت خ نیاول یو وقت دیحرف غذا کش ین و مامانم ببابا شروع کرد به به و چه چه کرد زیکه گذاشتمشون سر م یوقت اما

.خوشمزه شده

...تیحما ولیا. قیتشو ولیا. هیروح ولیا. خانواده ولیا

 سایو پر شیره خواستگار یم ایامشب ک نکهیگفتم و از ا سایبراش از پر. میبا هم حرف زد یو کل میو من و مامان نشست دیغذا بابا رفت خواب بعد

: مامان خوشحال لبخند زد و گفت. و چند سالمه نینباشه دوست چند یهر چ. دوست داره یلیرو خ سایمامان پر. خوشحاله یلیهم خ

.جوون خوشبخت بشن يهمه دخترا شاالیا. خوشبخت بشن یبه سالمت شاالیا ـ

.زدم يلبخند

: آروم گفت. نگام کرد قیدق مامان

.یخوشبخت ش يوستش دارکه د یقسمت تو بشه با کس شاالیا ـ

.تا بنا گوش باز شد شمین

: گفت يدزد گرفته باشه تند نکهیمثل ا مامان

ه؟یک ـ

.بسته شد شمین شوکه

: گفتم عیسر

.به خدا یچکیه ـ

: ابروشو داد باال و گفت مامان

.هست یکیپس . یگرفت یجبهه م شهیهم. یحرف و بزنم خوشحال بش نیکه من ا ينبود یهست وگرنه تو آدم یکیقسم نخور  ـ

.اما من بگو نبودم. انگار مامان خانم مارپل شده بود نه

.گفتم یاگه بود بهت م. ستین یمامان من، کس خاص: من

: سرش و تکون داد و گفت. مشکوك نگاهم کرد مامان

.شم ینم چتیاالن پاپ. یو بهم بگ زیهمه چ دیبه وقتش با... باشه نگو  ـ

: مامان بلند شد و گفت. مامان لبخند زدم يخوشحال از درك باال منم

.راه خسته ام کرده. خوب منم برم بخوابم ـ

.مامان تکون دادم و خودمم بلند شدم رفتم تو اتاقم يبرا يسر هی

*****
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از هم  عیده سرتا خانوا 2. رفت شیخوب پ یلیخ سایاز پر ایک يخواستگار. چون اون خوشحاله. خواهرم يبرا سا،یپر يبرا. خوشحالم یلیخ

الزم  ینیریش گهیبود، د یخونشون اوک شیجواب آزما یشد و وقت یط عیسر یلیخ زیهمه چ. بودن یخوششون اومدن و دختر و پسرم که اوک

.رو انجام بدن هیزیجه دیخونه و خر يکه کارها نهیا يدوماهم برا نیا. و با هم انجام بدن یعقد و عروس گهید اههم 2قراره تا . شدن

 یلیخ سایبا پر. انقده ذوق کردم. کار کنه ایتو شرکت ماهان و ک ادیب یکرده استعفا داده و قراره بعد عروس یکه توش کار م یاز شرکت سایپر

.ببره شیپ عیو درست و سر یعروس يبرا خودش تا کارها هیدو ماه هم مرخص نیا. گذشت یخوش م

خدا . ور و اون ور نیو ا دیخر میدنبالم بر ادی یهر روز هر روز م. بذاره سایه ظاهر، اگه پرالبته ب. دارم يشتریتو خونه خودمون وقت ب نجایا من

 ههم رسما فرج گهیدو روز د یکیتا . درس ها هم که تموم شده. سر کالسا انی یزنن و نم یم میبچه ها ج گهیرو شکر دانشگاه تق و لقه و د

.شه یامتحانات شروع م

 چیحوصله ه. شه یاما نم نم،یبب الیو سر لمیف یکتاب بخونم، کل یبتونم کل. خونه خودمون، برنامه هام بشه مثل قبلتو  امیب یکردم وقت یم فکر

.و ندارم يکار

بدو بدو اومد  يخواستگار يصبح جمعه فردا دهیور پر يسایپر نیچون ا. اومدم خونه خودمون هنوز شرکت نرفتم نایاز خونه خاله ا یوقت از

بدون سانسور  یمن تک يبار برا هیمن و مامان با سانسور و  يبار برا هی ریساعت با طول و تفس 6ساعته رو تو  2 يخواستگار هیخونه امون و 

. کرد فیرو با آب و تاپ تعر ایباز خودش و ک يها شیتو نگاه و ن ينبودا، همون نگاه و حرف ها يبد زیگم سانسور چ یحاال م. کرد فیتعر

.شعور یدلمو آب کرد ب

بچه . چند روزه باهاش برم دنبال کارهاش نیگرفته برام که ا یشن ازش مرخص یمن محسوب م سییاشون ر ندهیکه همسر آ ییاز اونجا بعدم

.رفتن معافم کرده شگاهیاز آزما يفقط محبت کرد و روز شنبه ا. ادین رشیبه موقع گ یچیترسه ه یهوله م

دادن بهم از  یسر مرخص ایبحث و جدلش و با ک يصدا... و غر زد که نگو دیکش غیشرکت انقده ج رم یروز نم 3به ماهان زنگ زدم و گفتم  یوقت

.دمیشن یم یپشت گوش

: آخرشم گفت. بهش بگه که آروم بشه یدونست چ یبدبختم نم ایک

.ادیبعد بگو آنا ب. آنا به کاراش برسه  یکه ب یکن یرو راض سایپر یتون یبه من چه تو اگه م ـ

.ومدی یبر نم سایماهانم از پس پر نیا خوب اما

روابط  ينه که گستره . کنم فیو رد یعروس هی يسرعت بتونم کارها نیشد به ا یباورم نم. میخانم بود سایدر بست در خدمت پر انایو ک من

.میباغ توپم رزرو کن هیو  میریخوب وقت بگ شگاهیآرا هیاز  میبود، تو همون سه روز تونست ادیز سایپر یعموم

ور اون ور پاهام  نیدوتا عروس و خواهر شوهر من و دووندن ا نیلباس عروسم که اونقده ا. ایک يپا گهید يزایو چ یکردن گل فروش دایپ گهید

.داد تیخانم باالخره رضا سایپر. فرستم یگفت برات از آلمان لباس م انایآخرم ک. همه تاول زد

. داد یحس و حال قبل و بهم نم گهیخونه امون د ییجورا هی. نمیتونستم تو خونه بش یبودم چون نم اانیو ک سایچند روزه خوب بود که با پر نیا

نشستم فکر کردم که  یروز اول مثل منگال کل. گم بود يزیچ هیکم بود،  يزیچ هی يانگار. توش داشتم و نداشتم شهیکه هم یاون آرامش گهید

اما . بوده انقده کالفه ام یچ ادی ینم ادمیدونه که جاش گذاشتم اما چون  یگوشه ذهنم م هیو االن  جا گذاشتم نایو خونه خاله ا يزیچ هیمن  هنکن
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.جا نزاشتم ییو جا يزیکه من چ دمید یکردم م یفکر م یهر چ

.ادمد یماهان جوابش و م يگفت من با ادا یم زیچ هیبابا . پروندم یماهان و م يها کهیزد من وسطاش ت یخونه مامان حرف م تو

: گفت هیبار مامان با کنا هی

.ياز اون ندار یدست کم گهید. داده ادتی ییزایماهان خوب چ ـ

.گذاشته باشه ریشد انقده ماهان روم تاث یباورم نم خودمم

کرد که من خودم  یمگله  شهیهم. بود  یهر چند مامان راض. مامان ولو بودم شیمدام تو آشپزخونه پ. نمیتونستم تو اتاقم بش ینم یزور کالفگ از

کردم چقدر  یاالن حس م. من و مامان شده بود یکیباعث نزد یطوالن يدور نیاما ا. زنم یکنم و دو کلوم باهاش حرف نم یو تو اتاقم حبس م

.و پدرمو دوست دارم درما

که  یدونم واقعا اون یو من نم ستین يزیچ هیحال  نیسر جاشه در ع زیهمه چ. که به جونم افتاده متنفرم یو سرگشتگ یحس کالفگ نیا از

.هیچ ستین

.دلم براش تنگ شده. گردم شرکت یبر م يروز دور 4که بعد  ییفردا. کنم یبه فردا فکر م یذهن يها يریاز درگ خسته

: زنه که یداد م یکیشرکت تنگ شده اما ته دلم  يگم برا یخودم م با

.یدروغ نگو برا ماهان دلتنگ ـ

چشم هات  یزن یدر مورد ماهان حرف م یبار بهم گفت وقت هی. مامان خودم نیا یحت. دنیمن به ماهان و همه فهم عشق گهید ؟یکه چ خوب

زنه چرا؟ یبرق م

. دونه یم ییزایچ هیداد که  یمامان نشون م ياما خوب لبخندها م،یربط موضوع و عوض کرد یب يبا سرفه و حرف ها سایاون روز من و پر چقدر

.که ماهان دهن واموندش و باز نکرد ینه تا وقت. طرفه بگم هیعشق  هیمونده که من خودم بهش بگم و من محاله براش از بازم منتظر  یول

****

حاضر  يدونم چه جور یاصال نم. ییتو دستشو دمیدو. زنگ نزنه گهیو خفه کردم که د یبا ذوق گوش. از جام دمیپر یزنگ گوش نیبا اول صبح

.خوشگل و تو دل برو بشم شدم اما حواسم بود که

ماچم از بابا کردم و  هیماچ از گونه مامان و  هی یکی دمیپر. کنم یتو آشپزخونه که از مامان و بابا خداحافظ دمیصبحونه هم نداشتم فقط دو حس

: گفتم يتند

.شه یم رمیبرم د دیمن با ـ

: ابروش و داده بود باال و با لبخند گفت هی مامان

.وقتت و گرفت ادیخوشگل کردنت ز. شه یم رتیبله برو د ـ

براشون تکون دادم و  یدست هیو  دمیفقط خند. بهش بگم يزیتونستم چ یمامان و رو لبخندش هزار حرف نگفته بود، اما من نم يچشم ها تو

.دانشگاه هم که نداشتم. راست رفتم شرکت هیدربست گرفتم و  هی. رونیب دمییدو



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 438

 نیبب. نفرات بودم که اومده بودن نیاونقدر عجله کرده بودم که جزو اول يانگار. سالم کردم و جواب گرفتم یمنش با لبخند به. شرکت شدم وارد

نمش؟یبب ادیتا ماهان ب نمیدر بش يجلو نیتونم هم یاالن من نم. شدم یتورو خدا چه کنف

.ینیو ببماهان  یو بتون ادیب شیشه آنا پاشو برو تو اتاقت بتمرگ و دعا کن فرصتش پ ینم

نم؟یبب ینداره، چ دید ياتاق من که به در ورود ادآخه؟یب ریگ یچه فرصت خوب

چونه ام و  ریمنم پام و انداختم رو پام و دستم و زدم ز. رفت یاصال دست و دلم به کار نم. رفتم تو اتاقم زونیاز پا درازتر و با صورت آو دست

.شد یکردم خراب م ینداشتم هر کار م خوب االن حس کار. کردم يباز وترمینشستم با کامپ

.و صاف نشستم دمیبه در دست کش يکردم که با تقه ا يباز یساعت هی هی

.دییبفرما: من

.با لبخند وارد شد ایباز شد و ک در

.ولت کرد سایکه باالخره پر نمیب یم. ریبخ دنیرس. به سالم آنا خانم: ایک

: و گفتم دمیمنم خند. دیزودتر خند خودش

.يندار یعمر از دستش خالص هیحاال خوبه منو ول کرد تو برو به فکر خودت باش که  ـ

: با لبخند گفت ایک

.ها یخالص یب نیتا باشه از ا ـ

.داد یو لو م زیبرق چشم هاش همه چ. دیبار یم سایاز کالمش محبت و عشق به پر. رو دوست داره سایپسر، چه پر یناز بش یآخ

.میبد حینقشه ها رو توض دیو با میدار یهیجلسه توج هی. یآماده باش گهیساعت د هی يااومدم بگم که بر: ایک

: گرد گفتم يچشم ها با

.ستمیمن اصال آماده ن. به من نگفت يزیچ یکس یجلسه؟ ول ـ

: مطمئن گفت ایک

.یصال حرف بزنخواد ا ینم. کنم یم فیو رد زینگران نباش، تو فقط تو جلسه حضور داشته باش من خودم همه چ ـ

.گفتم يباشه ا هی. راحت شد کمی المیخ

: و گفت زیکاغذ دستش بود و گذاشتشون رو م يسر هی ایک

.یباش انیرو بخون که در جر نایفعال ا ـ

تاق ساعت از جام بلند شدم و رفتم تو ا هیبعد . شدم و خودم و با کاغذها سرگرم کردم يباز الیخ یتشکر کردم و اون رفت و منم ب ازش

.نایو خوش آمد و ا کیبا ورودم از جاشون بلند شدن و سالم عل. من بودم يچند تا مرد تو اتاق نشسته بودن و تنها خانمشون انگار. کنفرانس

 هی. کردم که ماهان کجاست ایاشاره به ک هیاما ماهان کجا بود؟ . همه نشسته بود يو رو به رو زیم يخودش باال ایک. زیسمت راست م نشستم

: کرد و گفت یاخم

.ومدهیهنوز ن ـ



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 439

شده بود؟ کجا مونده بود؟ یچ یعنی. برسه ریبود د دیماهان بع از

.که اومده بودن یونینگاهم و چرخوندم سمت آقا. میآماده شدن بود مشغول

.با تعجب به شکمشون نگاه کردم. گنده داشتن يکه دوتاشون شکم ها انسالیسه تا مرد م. تا مرد بودن چهار

: حرف ماهان افتادم ادی شونن؟یکه تو ماه نهم باردار نییچرا مثل زن ها نایا

.اعتبار بازار یعنیمرد  يشکم برا ـ

اگه بخوان  نایفکر کنم ا. کردن یتو بزرگ کردنش تالش م یه نایکرد که ا یم فایو ا یشکم تو بازار و داد و ستد چه نقش نیدونستم ا ینم من

.رسه یشه بعد سه ساعت بدن و دست و پاشون م یخودشون شکمشون وارد م سه ساعت زودتر از ییبرن جا

 ياستادا ادیکه رو چشم هاش بود منو  یکیبار نکیبود و با اون ع یموهاش جوگندم. داشت یزونیم کلیبه نسبت ه انسالیم ونیاز آقا یکی

بود و مهمتر  دهیچقدرم به خودش رس. کیو ش زیتر و تم. اهانو م ایپسر جوون بود هم سن و سال ک هیاما مرد چهارم . انداخت یدانشگاهمون م

...برو بازو داشت آه. و خوب بود زونیکلش میاز همه ه

.کردم که چشمش به من افتاد یم يزیخودم ه يداشتم برا... عضله  ولیا... ورزشکار  ولیا... گن  یم یچ بازوها

.اونم با لبخند سر تکون داد برام. براش تکون دادم يسر هیا نندازم خودم و از تک و ت نکهیا يبرا. شدم ریو غافلگ عیضا بد

 يچشم ها ؟یبکن یتون یکار م ی؟ چ یخوب که چ ؟یآوردم مچم و گرفت یدر م يباز زیداشتم ه یبگ يخوا یم ؟یگ یم یلبخندت چ نیا االن

به تو چه؟. خواد نگاه کنه یدلش م یخودمه دوست داره به هر چ

انقده که تو لحظه اول با چشم . دیرس یکدومشون به ذهنم نم چیکردم اسم ه یهم فکر م یهر چ. کردم یم لیتحل هیرو تجز لبخند پسره داشتم

.گشتم که اصال حواسم به معارفه نبود یدنبال ماهان م

خواست با اون نقشه ها رو  یمو رو به ماها و  زیلپ تاپ گذاشته بود رو م هی ایک يشانس خوشگل ما پروژکتورمون خراب شده بود و مجبور از

.نشون بده

.بود زیوسط م قایتاپش دق لب

.چه وضع وروده پسر قلبم در اومد نیا. میسکته کرد بایماها تقر. در با شتاب باز شد و ماهان پرت شد تو هوی

...يوا

... ماهان

... عشقم

 یدلم که تا امروز مثل چ. دیچیتو وجودم پ نیریش يگرما هی نمیبو تازه تونستم صورتش و ب ستادیصاف ا یوقت. دلم براش تنگ شده بود چقده

.و نابود شد ستین هویچند روز داشتم  نیکه تو ا یاون حس گم شدگ. آروم گرفت دیکوب یم واریبه در و د

 یروز ب 4بود که  یهان مفتون کسما... ماهان . بود نیجا گذاشته بودم ا نایکه تو خونه خاله ا يزیاون چ. که دنبالش بودم يگمشده ا. بود نیا پس

.دنشیبه خاطر ند. به خاطر نبود اون بود میو سردرگم یقرارم کرده بود و همه کالفگ

کردما نه، همه حواسم به چشم هاش بود که با ورودش از  ینگاش م يداریداشتم خر دیالبته فکر نکن. دادم یبا چشم هام داشتم قورتش م بایتقر
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.دید یشد اول من و م یاز در وارد م ینشسته بودم و هر ک يدر ورود يرو به رو قایچون من دق. ددر تو نگاهم قفل شده بو

باز شد اما  يلبش به لبخند. و خوشحال ریحال غافلگ نینگاه متعجب، منتظر و در ع هی. من هنوز نگاهش و بر نداشته بود دنیبعد از د ماهانم

.ا کردبه خودش اومد و جمعش کرد و نگاهش و جد عیسر

.من ياومد و درست نشست رو به رو. کرد کیبودن دست داد و سالم عل ستادهیمهندسا که به احترامش سر پا ا هیبق با

: بهم فشرده گفت يبا دندونا ایک

.یزن یم جیگ یچند روزه حساب نیتو؟ ا يبود يکدوم گور ـ

.به ماهان رفت و گلوش و صاف کرد و شروع کرد به صحبت کردنچشم غره  هی. رو در آورد ایحرص ک شتریب نیفقط نگاش کرد و ا ماهان

 رهیمن مثل خ... بود و همه نگاهشون به لپ تاپ اما من  ریو تصاو ایهمه حواسشون به ک. داد یو نقشه ها رو نشون م ریزد و تصاو یحرف م ایک

.داشته بودم و زل زده بودم به ماهان سرم و بچرخونم سمت راست و به لپ تاپ نگاه کنم سرم و صاف نگه نکهیا يها به جا

نه که بگم مثال لباسش از تو شلوارش ... نامرتب بود  ییجورا هی... بود اما  دمیشا... نبود  شهیمثل هم... اما فرق داشت ... خودش بود ... بود  ماهان

صورتش ... بود اما  دنشیهنوزم حواسش به لباس پوش .بود پیهنوزم خوشت... بلوز مردونه اشو جا به جا بسته بودا نه  يبود و دکمه ها رونیب

.کرد یو به آدم القا م یحس نامرتب نیهم که رو صورتش بود ا یرنگ يقهوه ا شیته ر... گرفته ... خسته بود 

بود و  يقهوه ا ششیر چون ته. گذاشته بود شیته ر شیبار اونم چند سال پ هیدروغ چرا، . گذاشته باشه شیندارم ماهان ته ر ادیبه امروز به  تا

 شتیچرا ر. ستیمال خودت ن. يو رنگ کرد شتیر نیگفتم ا یمدام م. داده بودم ریبهش گ یشد کل یروشن م شیرنگ قهوه ا شییجاها هی

.خانم ها رنگارنگه تیال يها يمثل موها

. شده یرنگ نیکه ا يکرد شتیبا ر يکار هی تو... گفتم نه  یمن م هیجور نیخورد که به جون خودم رنگ خودش ا یقسم م چارهیب نیا یچ هر

از اون روز . کرد ینم داینمود پ ادیکوتاه بود رنگش ز شهیاما چون هم. شد یچند رنگ م شمییجاها هیبود و  يموهاشم قهوه ا. گفت یاما راست م

...زنه اما امروز  یم و ششیو هر روز ر شهیهم. دمیند شیتا به امروز اونو با ر گهیو رنگش، د ششیدادم به ر ریکه من گ

.و نزده ششیچند روزه که ر ستیمعلوم ن. روزه نبود بلکه چند روزه بود هی شیته ر نیبود که ا نیتر ا بیعج

االن لپ تاپ صفحه . دمیازش نفهم یچیجلسه تموم شد و من ه. خاك عالم به سرم يوا. دست به خودم اومدم و چشم از ماهان برداشتم يصدا با

.و نشون دادن عکس ها و نقشه ها تموم شده بودبود  اهیاش س

مدت سرش و چرخونده بود  نیدر تمام ا. به ماهان نگاه کردم یچشم ریاما ز. نییسرم و انداختم پا. داد یمهندسا جواب م يداشت به سواال ایک

.انداخت یهم به من نم ینگاه مین هی نهیبوز. کرد یسمت لپ تاپ و داشت به اون نگاه م

 ایک يحرف ها نکهیبزغاله با ا. با حرص روم و برگردوندم. گوشه چشم هیاز  غیاحساس، من و بگو که با نگاهم خودمو رسوا کردم در یب االغ

.کرد ینگاه م اهیتموم شده بود بازم داشت به لپ تاپ س

.اخم تمرکز کردم رو حرف هاش هیشدم بهش و با  رهیو خ ایو کردم سمت ک روم

شده بود  وانهید. کرد یمشنگ هنوز به لپ تاپ نگاه م. نبود ایدن نیشوت انگار تو ا يپسره . رفت سمت ماهان ینگاهم مهم  یاز چند گاه هر

داره که تونسته باعث  یچ نمیبه لب تاپ نگاه کردم بب یاز سر فضول. و مهندسا بود ایک يحرفها يآخرا. کرد یم ریتو عوالم خودش س. رفته بود
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قشنگ  نیلب تاپ ماهان از ا. ستین شتریب اهیلپ تاپ ساده با صفحه س هی دمید یکردم م ینگاه م یهر چ. زومش بشهماهان  نیساعت ا 2بشه 

شد  یم دهید اهیعکسش تو اون صفحه س. نشسته بود زیماهان افتاد که اون سمت م ریصفحه خاموش لپ تاپ چشمم به تصو یاهیتو س. تر بود

.نچولف وتریکامپ نیکه نگاهش زوم بود رو ا

.تو دلم رخنه کرد میعظ یخوشحال هیمثل برق از ذهنم گذشت و  يزیچ هی

 ستادهیکه با فاصله ازت ا یکس ریو تصو یکن ینگاه م يا هیزاو هیاز  نهیتو آ یکه وقت میگرفته بود ادیدونم کالس چندم تو کدوم درسمون  ینم

.نه خودش و نهیب یتو رو م ریخودت و، اون شخصم تصو ریو نه تصو ینیب یروم

منعکس شده من نگاه کرده باشه؟ ریمدت ماهان تو لپ تاپ به تصو نیممکن بود که تو تمام ا یعنی. ذوق لبخند زدم با

.کردم که دوست داشتم همون لحظه بپرم هوا یموضوع آنچنان ذوق نیکشف ا از

.عشقم یــــــــزمیجونــــــم ماهان عز يا

. دمیپر یمنم خود به خود از رو صندل. همه بلند شدن دمیرفتم که د یداشتم تو دلم قربون صدقه اش م. تاون نامحسوس نگاه کردن يفدا آنا

.و منگ بود آخر از همه بلند شد جیماهانم که گ

ه اصال ماهانم ک. بدرقه اشون کردم زیو من تا اون سمت م میکرد یباهاشون خداحافظ. خواستن برن یکارشون تموم شده بود و م نیمهندس يآقا

.ستادیا شیبه خودش زحمت نداد همون جا کنار صندل

. ماهان شدم نهیبه س نهیتا برگشتم س. جمع کنم برم تو اتاقم زیخواستم برم کاغذ ماغذام و از رو م. بود که دنبالشون تا دم شرکت رفت ایک فقط

.رسما رفتم تو شکمش

 یم ادیتو چشم هاش فر یدلتنگ. اومد چشم ازش بردارم یکرد که دلم نم یم مو قشنگ نگاه بیماهان اونقدر عج. قدم رفتم عقب هی دهیترس

.زد

: آروم گفت ماهان

...یپس باالخره برگشت ـ

. از من باشه يتونه به خاطر دور یم شیآشفتگ نیکردم که ا یفکر م نیبه ا ثانهیخب. دلتنگه یلیبود که خ دایپ. لحن گفتنش يغنج رفت برا دلم

داشت؟ ریو نبود من انقده روش تاث يدور یعنی. دمته دلم خوشحال بو

.اومد تو سرم یطانیفکر ش هی. شده بودم دیپل دوباره

: با ناز گفتم. زدم حیلبخند مل هیتو چشم هاش نگاه کردم  صاف

...زمیعز يوا ـ

: و خوشحال گفت جانیبا ه. ذوق کرد هوی. ماهان گرد گرد شد يها چشم

زم؟یعز یبه من گفت ـ

ذارم  یاصال اسمتو م. زمیبهت بگم عز شهیدم تا هم یپسر حرف بزن، منم قول م یخوب بترک. کنه یمن انقده خوشنودش م زمیعز هی یعنی

.بودم ثیاما االن خب. نه ماهان زمیعز
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: بهش کردم و گفتم هینگاه عاقل اندر سف هی

.شده ات بود تیالیها شیته ر نیمنظورم ا زم؟؟یبگم عز دیبه تو چرا با ـ

.رو صورتش دمیو آروم دستم و باال بردمو کش دمیخند بدجنس

کردن ماهان و تلنگر  تیاذ. گر گرفتم. تپش قلبم تند شد. دیکش قینفس عم هیحرکت دست من رو صورتش، ماهان چشم هاش و بست و  با

برگه  الیخ یو ب دمیدستم و کش عیسر. ل کنمتونستم تحم یمن نم. گرفتم یم شیتلنگر آت نیبود، اما من خودم داشتم تو ا يزیچ هیزدن بهش 

.تو اتاق خودم دمیو چپ رونیاز اتاق رفتم ب و دمیچرخ. هام شدم

:دستمو گذاشتم رو قلبم و بهش گفتم. بودم دهیو دو یانگار مسافت طوالن. زدم ینفس نفس م. دادم به پشت در هیو بستم و تک در

... ستین يزیچ...  ستین يزیچ... آروم ... آروم باش  ـ

. نشستم زمیرفتم و پشت م. و خودم و آروم کردم دمیکش قیعم يها نفس

.و روشن کردم و مشغول شدم وترمیکامپ. کله کار کنم هیتونستم تا فردا هم  یاالن م. ماهان انگار جون تازه گرفته بودم دنیاز د بعد

اونا  ای میینایما خونه خاله ا ای. میکن یم يخاله باز شهیکال ما هم. نایخاله ا خونه میر یگفت امشب م. مامان بود. زنگ زد لمیکم کار موبا هی بعد

مامان گفت با ماهان برم . شروع شده بود ياما ظاهرا دوباره باز. چند روزم چون مامان تازه برگشته بود آوانس داده بودن به هم نیا. خونه ما

.خونه اشون

 یاون هر چ... کنم يازش دور یمن هر چ. جون خودم. ذارن از من جدا شه ینم ایتونه  یشه نمخودشم بک. پسره هم نافش و با من بستن نیا

.کنه یو همراه م ریذاره کنار هم و هم مس یماهارو م يقدرتمند يخودش و کنار بکشه دست ها

...کنه  شیخدا ابد. کنار هم بودن نیتا باشه ا... دست قدرتمندام نیکه عاشق ا منم

اونقدر آهنگ شاد  ریرسه اما تو کل مس یاش داغون به نظر م افهیدرسته ق. شده بیماهان به کل عج. خونه میبالم و با هم رفتاومد دن ماهان

 یتا آسمون فرق م نیزم دمشیکه صبح تو جلسه د یماهان با ماهان نیاصال ا. و خوند و ادا در آورد که من کف بر شده بودم دیگذاشت و رقص

.جون گرفته بود. ون رو شده بودرو به ا نیا زا. کرد

.دمیرفتم جلو و خاله رو بوس. خاطراتم و داشتم نیبهتر نجایا. آشنا لبخند زدم طیوارد خونه که شدم، وارد مح. باال میخونه و رفت میدیرس

؟يخاله رو فراموش کرد يدیمامانت و د ؟یپرس یاز من نم یحال گهید یرفت. معرفت من یسالم دختر ب: خاله

.ذاره نفس بکشم یکشه نم یم يگاریازم ب سایپر دیتونم فراموشتون کنم؟ اگه بدون ینه به خدا خاله من مگه م: من

: و گفت دیخند خاله

.قسمت تو بشه شاالیا ـ

.رفتم کنار مامان. بودن ومدهیعمو و بابا هنوز ن. به مامان سالم کردم. لبخند تشکر کردم با

.یپوش یمانتوت لباس مناسب نم ریدونستم ز یم. آنا برات لباس آوردم: مامان

.مامان چشم هاش گرد شد. بودم دهیپوش کیش شرتیت هی. مامان لبخند زدم و همون جا مانتوم و در آوردم به

.پوشم یم یمانتوم چ ریکنم که ز یدخترت خانم شده؟ حاال دقت م يمامان جان هنوز باور نکرد: من
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برگشت  یوقت. ماهانم رفت لباسش و عوض کنه. خاله رفته بود تو آشپزخونه. دیبازوم کش هی یدست هید و با لبخند و لذت بهم نگاه کر مامان

: با مامان حرف زدم و گزارش روز دادم بعد بلند شدم و گفتم کمی. رفت تو آشپزخونه

نداره؟ يکار نمیرم کمک خاله بب یم ـ

 هیشده بودم . اما من عوض شده بودم. بزنم یحرف نیهمچ هیقبال محال بود که . شدم انقدر خانم و با مالحظه دید یم یکرد وقت یعشق م مامان

.دیجد يآنا

.دمیشن یصحبت کردن خاله و ماهان و م يصدا. سمت آشپزخونه رفتم

.بذار من بگم یتون ینم ؟یبگ يخوا یم یپس ک: خاله

: کالفه جواب داد ماهان

.ستیشه االن وقتش ن ینه مادر من نم ـ

: گفت یعصب کمی خاله

.بشه ریترسم د یم. ستیوقتش ن یگ یپس؟ تو همه اش م هیوقتش ک ـ

.شه یدونم االن نم یفقط م. دونم یدونم مادر، نم ینم: ماهان

.بگه که چشمش به من که وارد آشپزخونه شده بودم افتاد يزیچ هیبا اخم دهن باز کرد کرد که  خاله

: و باز کرد و با لبخند گفت اخمش

؟یخواست یم يزیآنا جان چ ـ

.رونیحرف راه افتاد و از کنارم رد شد و رفت ب یب. کالفه بود. برگشت سمت من ماهان

ن؟یکمک الزم ندار نمیاومدم بب: من

: لبخند زد و گفت خاله

.ها رو ببر گلم ییچا نیا ایب يحاال که اومد ـ

 یکردم نم یفکر م یاما هر چ. مردم یم یداشتم از فضول. خاله و ماهان بودم ياتو فکر حرف ه. رونیو گرفتم و بردم ب ییچا ینیجلو و س رفتم

.هیبود و بحث سر چ یموضوع چ دمیفهم

.ارضا شه میکه فضول ومدین شیپ یتیموقع یآخر مهمون تا

*****

 زیکه رو م میبه گوش. شمیدنده به اون دنده م نیو از ا چمیپ یپتوم و دورم م. امیب رونیخواد از تو تخت ب یدلم نم. کنم یچشم هام و باز م آروم

.اس ام اس هیاز  غیدر. از من نکرده يادی یچکیه...  یچیه. و برداشتم یدست دراز کردم و گوش. بغله تخته نگاه کردم

 یشماره شرکت و م. ارمحوصله شرکت رفتن ند. دوست دارم تموم روز تو اتاقم مچاله شده تو خودم بمونم. رونیخواد از تو اتاقم برم ب ینم دلم

. رد کنه یگم برام مرخص یشرکت م یبه منش. زنم یم یضیراحت خودم و به مر. شدنم خش داره داریصدام به خاطر تازه ب. زنم یو زنگ م رمیگ
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.دمیماهان و از اون ور خط شن يزدم که صدا یحرف م یداشتم با منش. ضمیمرچون 

...معرفت  یب

: گفت یمنش

.دستتون یلحظه گوش هیمهندس مفخم  ـ

: ماهان اومد يصدا

مهندس مفخمه؟ ـ

.شرکت انیتونن امروز ب یو نم ضنیگن مر یم. بله: یمنش

.به من نیو بد یگوش: ماهان

: دیچیپ یصداش تو گوش. گرفت یو از منش یگوش

؟يای یشده چرا شرکت نم یچ ؟یالو آنا خوب ـ

: و خش دار تر کردم و گفتم صدام

؟يبد یشه امروز و بهم مرخص یم. شرکت امیتونم ب ینم. فکر کنم سرما خوردم. ستمینه خوب ن .سالم ماهان ـ

: تو سکوت به حرف هام فکر کرد و بعد آرومتر گفت کمی ماهان

؟یضیمر یمطمئن ـ

.دهیخوابالودم و شن يم صداهر روز صبح به مدت چند ماه به طور مداو بایتقر. ده یم صیتشخ ضمیخوابالودم و از مر يبه سرم ماهان صدا خاك

: گم یکنم و م یسرفه م کمی

.ستیآره حالم اصال خوب ن ـ

.شنوم یم یماهان و تو گوش يقو يبار صدا نیا

.ستین یمشکل. بمون خونه یضیاگه واقعا مر... باشه : ماهان

.کنم ینگاه م یدوباره به گوش. کنم یم یتشکر و خداحافظ ازش

: گم یلج م با

...مصرف  یب ونهویماهان د ـ

 یعمر مثل برق و باد م. کنم یقبل فکر م يسرم و به سال ها ریذارم ز یدستم و م. زنم یدوباره تو تختم غلت م. دلخورم، از همه دلخورم ازش

.کنه یدونستم منو فراموش نم یم. ساستیپر. برش داشتم عیسر. زنگ خورد میگوش. میاصال بفهم نکهیگذره بدون ا

.جواب دادم و یگوش خوشحال

.دستم به دامنت به دادم برس ؟یسالم آنا خوب: سایپر

: دمیگرد شده تند پرس يچشم ها با

شده؟ یچ. یمرس. سالم ـ
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.شده بودم نگران

 یم مونیکه بعد نامزد هیمهمون نیاول نیا. تونم برم ینم ییمن تنها. میگه امشب تولد دوستش دعوت یاالن زنگ زده م نیهم ایک... آنا : سایپر

 یتو باش. دارم اجیمن به حضورت احت ایباهام ب. آنا دستم به دامنت. رم ینم ییمن گفتم من بدون آنا جا. هم هستن نایا انایک. میبا هم بر میخوا

.کنم یخواهش م. هم باهاشون داره ینسبت هیدوستش  نیانگار ا. شه یم ادیو اعتماد به نفسم ز رمیگ یمن قوت قلب م

.وونهیسکته ام داد دختره د. رونیدم ب یفوت مو به صورت  نفسم

: کردم و گفتم اخم

؟یکه چ یسر خر کن يخوا یمنو م استیدوست ک یمهمون ـ

:با ناله گفت سایپر

... گهید ایب يخواهش خواهر... خواهش ... آنـــــــا خواهش  ـ

: با خنده گفتم. ام گرفته بود خنده

.امی یخوب خودت و لوس نکن م لهیخ ـ

: و گفت دیخوشحال کش غیج هی

.میخونه اتون که با هم حاضر بش امی یپس من ظهر م ـ

داشت، حق داشت فراموش  يمشغله فکر یکل. موجه بود لشیهر چند اون دل. معرفت شده بود یهم ب سایپر. باشه گفتم و تلفن و قطع کردم هی

.کنه

. و رفتم تو آشپزخونه دست و روم و شستم. رونیزور از جام بلند شدم و رفتم ب به

.دیلبخند زد و گونه ام و بوس دیتا من و د مامان

؟يمگه شرکت ندار ؟يچرا حاضر نشد ؟يدیخوب خواب. بر دختر گلم ریصبح بخ: مامان

: گفتم دهیزل زل نگاش کردمو لب ورچ کمی

.گرفتم یمرخص. رم ینم ـ

: گرد گفت يبا چشم ها مامان

چرا؟ ـ

: و گفتم زیخور نشستم پشت مو برگردوندم و دل روم

.حوصله شرکت رفتن نداشتم. گفتم سرما خوردم ـ

.نگفت یچیرو شو برگردوند و ه کیش یلیکنه اما خ چمیبودم مامان سوال پ منتظر

معرفت و فراموش کار و کم توجه شده بودن آخه؟ یچرا همه انقدر ب. اومد یداشت در م اشکم

کردما، فقط رو  ینم میکار چیه. ومدمین رونیاز تو اتاقم ب سایتا اومدن پر گهید. بلند شدم و رفتم تو اتاقمتا لقمه صبحونه خوردم و  2زور  به

.ننه بابامونم به فکرمون نبودن. کردم یحوصله به سقف نگاه م یتخت ولو بودم و ب
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روز  نیتو ا. و کم داشتم نیکه هم يوا. الم کردحضورش و اع غوشیج غیج ياز همون دم در با صدا. با سر و صدا وارد خونه شد سایپر 2 ساعت

رو کم کنم، که در با شتاب  سایولوم پر يکردم که چه جور یداشتم فکر م. راه بندازه غیج غیو ج ادیب سایبود پر میروز زندگ نیحوصله تر یکه ب

.پشت سرش مامان با لبخند وارد شد. تو اتاق و بلند سالم کرد دیپر سایشد و پر ازب

.نیو چاخان تر ایدختر دن نیسالم بر تنبل تر: سایپر

: دلخور گفتم. کردم اخم

.یخودت تنبل و چاخان تیترب یب ـ

: زد تو سرم و گفت یکیکنارم رو تخت نشست و  اومد

لو ندم؟ یبا من هماهنگ کن يسرما خورد يبند یم یماهان خال يبرا یگ ینم. یخنگم هست نایتو عالوه بر ا وونهید ـ

:گرد گفتم يهاچشم  با

؟يلو داد ـ

: تفاوت شونه اش و انداخت باال و گفت یب

.آره ـ

: زدم تو سرش و با حرص گفتم یکی

.بدهت کنن یخاك بر سر سوت ـ

: و رو به مامان گفت دیدست سرش و مال با

.شب يبرا میبا آنا حاضر ش نجایا امی یو گفتم م ایمنم زنگ زدم به ک. به من که نگفت چاخان کرده. دیبهش بگ يزیچ هیخوب خاله شما  ـ

: هم گفت ایک

.ضهیآنا مر ـ

: گفتم دمیخند یکه خبر نداشتم کل من

.کجا بود من زنگ زدم تو خونه خواب بود صداش مثل خرس شده بود از خواب ضیمر ـ

.زدم تو سرش یکی دوباره

.یخرس خودت: من

: د گفتخنده اش که تموم ش. دیخند یفقط از کارهامون م مامان

.رم خونه فرخنده جون یاحتماال شب هم م. رونیب میو فرخنده جون بر نیمیبا س میخوا یم. رونیرم ب یآنا جان من دارم م ـ

.رونیتکون دادم و مامان رفت ب يسر. با خاله شده بودن سه تفنگدار. مچ شده بودا ایمامان ما هم بد رقمه با ننه ک نیا

: ابروم و باال انداختم و گفتم. کنه یخم نگام مداره با ا سایپر دمید برگشتم

؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ ـ

.حداقل یگرفت یدوش م هی. ينکرد يکار چیمرده شورت و ببرن تو که ه: سایپر
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: و گفتم دمیروم و دراز کش دمیپتو و پتوم و کش ریحوصله پاهام و دراز کردم ز یدادم و ب نیو چ صورتم

.اصال حوصله ندارم سایول کن پر ـ

.شد تو صورتم دهیبالشت محکم کوب هی هویسرم و بذارم رو بالشت که  اومدم

.ياشتباه کرد یبرم مهمون یزاغارتت م ختیر نیمن تو رو با ا ياگه فکر کرد. ریخفه، بلند شو برو دوش بگ: سایپر

: دم کرد و کشون کشون بردم سمت حمام و هولم داد تو و گفتو بلن دیدستم و کش. يور هیو پرت کرد  دیسمتم و پتو رو از سرم کش اومد

.زود باش. هم نکن يآب باز. ایگربه شور نکن. خوب خودتو بشور ـ

.نکنم يحاال که اومدم حمام نامردم آب باز. لجم براش زبون در آوردم و در و بستم از

 دیچسب بیاما عج. دمیهم کش سهیفرستادم حمام، از لجم ک يد که زورانقده حرصم گرفته بو. کردم يو کف باز يآب باز یدل امن نشستم کل با

.خلقم و وا کرد کمیحمامه و 

کرده خوشگل نشسته داره ناخناش و سوهان  شیخانم آرا سایپر دمیرفتم تو اتاقم د. خونه نبود یچکیه. رونیاومدم ب یحمام حساب 1:30 بعد

.کشه یم

: تفاوت بهم کرد و گفت ینگاه ب هی

؟يالخره اومدبا ـ

 سایپر نیاما ا. اومدنم رونیب رید يو بهش نشون بدم که خوب حرص بخوره برا فمیرد يباز و دندونا شیآماده بودم که ن. هام گرد شد چشم

.بود لکسیر یلـــــیخ

: و کنف شده گفتم آروم

کردم؟ رید یستین یعصبان ـ

.و خونسرد اومد سمتم زیو گذاشت رو مسوهان . به ناخناش کرد و از جاش بلند شد یفوت هی سایپر

ساعت  2 نیمنم تو ا. کشه یساعت فقط حمامت طول م 2و  ییدونستم تو فس فسو یم نجا؟یبعد از ظهر اومدم ا 2چرا  يفکر کرد: سایپر

.تو رو حاضر کنم دیبا. حاال نوبت تواه. و کردم و حاضرم شمیآرا

توالتم هل  زیدستش و گذاشت پشتم و من و به سمت م سایپر. خالق من خوب دستش اومده بودا یهمه سال دوست نیبعد ا ينه انگار. افتاد فکم

.و برداشت و نشوندم روش وترمیکامپ زیچرخون م یصندل. داد

.کردم ینگاه م سایبه حرکات پر جیگ

؟یکن یکار م یچ يدار: من

امشب خودم . يببر ایک يمن و جلو دوستا يات آبرو مهینصفه ن يشایاخوام با اون آر ینم. یمن اریامشب در اخت. نگو یچیه ــــــشیه: سایپر

.آبروم و نبره هیختیآنا چه ر ياون همه دلشوره و اضطراب، دلهره تو رو هم داشته باشم که وا نیخوام ب ینم. دم یهمه کارهات و انجام م

: چشم غره بهش رفتم و گفتم هی نهیتو آ از

آبروت و بردم؟ یادب من ک یب ـ
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: باال انداخت و گفت يشونه ا سایرپ

.چشمش تو رو گرفت و خاله از دستت خالص شد یکیخوام امشب خوشگلت کنم بلکه  یم. وجود داره یبار اول هی شهیهم... حاال  ـ

رفت . بودم بزرگ تو دستش نشده لونیتا نا 2اومد تو اتاق متوجه  یم یوقت. توجه به من مشغول شد یب سایپر. براش زبون درآوردم یحرص

ور اون ور  نیکله امو ا کمی. تو موهام دیدست کش يحرفه ا شگریآرا هیو مثل  ستادیاومد پشتم ا. در آورد لهیوس یکی یکیسمتشون و از توشون 

.فکر کرد و بعد دست به کار شد کمی. کرد

بعد . داغ شد شروع کرد موهام و فر درشت کردن نکهیاگنده زد به برق و بعد از  سیلیباب هیبعد . از همه کل موهام و با سشوار خشک کرد اول

.دیدوباره سشوار کش

.نمیتونستم خودم و بب یبود که من نم ستادهیا نهیآ يجلو نمیهمچ. دست به کار شد شیبا لوازم آرا بعد

.بهم نگاه کرد و لبخند زد تیو با رضا ستادیساعت کار رو صورت و کله ام جلوم ا 2 بعد

: و گفتو تکون داد  سرش

.يشد یعال ـ

 هیبا  سایکه پر نمیبب نهیسرم و کج کردم، خواستم خودم و تو آ. زد یبرق م تیاز رضا سایپر يکنم واقعا خوشگل شده بودم که چشم ها فکر

.و چرخوند اون ور و روم و برگردوند یحرکت صندل

: گفتم معترض

.یاژدهام نکرده باش نمیام ببخو یم. ایبار خوب درستم کرد هیحاال  ؟یکن یم نیچرا همچ ـ

: جلوم و بهم چشم غره رفت و گفت اومد

.ینیخودتو بب یتون یتا کارم تموم نشده نم. دیفرشته شا. یمن درستت کنم عمرا اژدها ش. هم دلت بخواد یلیخ ـ

: گفتم مظلوم

.گهیخوب تموم شد د ـ

: باال انداخت و گفت ابرو

.نشده هنوز ـ

اول ناخونام و درست . خودش نشست رو تخت. برداشت زیالك قرمز در آورد و سوهانشم از رو م هیت و از تو بساطش کنار تخ دیو کش یصندل

.و فرم داد و بعدش دست هام و پاهام و الك زد دیسوهان کش یو حساب

مهلت نداده . کنه یدست و پاشون کار م يرو ناخن ها یکی ننیش یبا حوله م شگاهیآرا هی ایرن سونا  یمها م لیدخترا که تو ف نیبودم مثل ا شده

.بودم چیهنوز حوله پ. بود لباس تنم کنم

.ده یفاز م. همه کارها رو براش انجام بده یکی نهیخوبه آدم بش. میکرد لکسیر یبس. داد یحال م انقده

: که تموم شد گفت سایپر کار

.تکشم یخراب بشن م. دست و پاتو صاف بزار و تکون نده تا خشک بشن ـ
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.تا انگشتم و باز کردم و تو هوا نگه داشته ام 5حرف گوش کن  يمثل بچه ها منم

ماهانم از لجش که . داشتم تا خراب نشه یساعت تو هوا نگه م 1- 2دست هام و تا  يجور نیزدن، هم یبرام الك م یبچه هم که بودم وقت ادمهی

اومد مدام به ناخنام  یکرد و م ینم يداد، نامرد یو با کالس بهم دست م دختر خانم خوشگل هیگرفتم و حس  ینم لشیجور وقت ها تحو نیا

کرد و  یماهان و دعوا م کمیخاله هم . خاله شیرفتم پ یکنون م ونیمنم لـــــــــوس ش. کرد یتا خراب بشه و عر عر من و هوا م زد یانگشت م

.از نو يمنم خشنود روز از نو روز. زد یدوباره برام الك م

.آورد رونیب میمن و از خاطرات بچگ سایپر لونیش خش ناخ يصدا

.رسما فکم افتاد کف اتاق. که جلوم بود باز موند يزیچ دنیکنه که دهنم با د یکار م یچ نمیبب سایو چرخوندم سمت پر یصندل

.خوشگل و گرفته بود جلوش یلیلباس خ هیبود و  ستادهیا سایروم پر جلو

جمع  زهیر زهیپارچه رو انگار ر. مختلف داشت يدر جهتا زیر زیر يها نیچ یشد و کل یاش تنگ م نهیس ریز زرنگ کوتاه که ا یلباس مشک هی

 نهیگل س هیباز بود که  کمیاش هفت  قهی. کار شده بود ریبه سمت باال با حر نهیس ریاز ز. در آورده بودن زیر يکرده بودن و شکل خط ها

رو قسمت . بود نییو تز یقشنگ يبرا شتریب نشیانگار آست. تا آرنج بود و گشاد بود رشیحر ينایآست. داشت شیبستن اون باز يخوشگل برا

.کار شده بود یشالق ينقره ا ياش خط ها نهیو رو س نیآست نییپا

.بود کیش یسادگ نیدر ع. قشنگ بود یلیخ

: دهن باز گفتم با

.سلبا نیتو ا یش یناز م یلیمطمئنم خ. سایخوشگله پر یلیخ يوا ـ

: و گفت دیخند سایپر

.شم ینه ناز م یش یناز م ـ

: تکون دادم و گفتم کله

.ادیبهت ب یلیخ دیلباس با نیا. و گفتم نیمنم هم گهیآره د ـ

: و گفت دیدوباره خند سایپر

.لباس تواه نه من نیا ؟یزن یم جیچرا گ ـ

: گفتم يبا بهت و ناباور. هام گرد شد چشم

لباس من؟ ـ

: بخند گفتبا ل سایپر

.برات لباس آوردم نیهم يبرا. يریگ یسر لباس انتخاب کردن عزا م شهیدونستم که تو هم یم. آره لباس تو ـ

.بشه مونیوقت پش هیکه نکنه  دمیو لباس و از دستش قاپ. ماچش کردم دمیذوقم پر از

.آسمونبه طاق  دمیرس. پاشنه دارمم پام کردم یکفش مشک. دمیلباس و پوش سایکمک پر با

 هیبودم در آوردم و جاش  اوردهیگردنبند ستاره امو که تا اون روز از گردنم در ن سایپر دیبا تهد. شکلمم گوشم کردم یالماس ینینگ گوشواره
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.شکل بود انداختم گردنم یالماس م،ینینگ يو کوتاه که اونم از سر گوشواره ها فیگردنبند ظر

.منیبب نهیاجازه داشتم خودم و تو آ حاال

.نهیسمت آ برگشتم

... نــــــــه

من بودم؟ نیا یعنی

فرها صاف و  نیرو ا ختنیر یموهام که کوتاه تر بودن و م يدرشت خوشگل شده بود و باال يگوشم فرها ریصافم از ز شهیبلند و هم يموها

که چشم ها  یو خط چشم يو دود ينقره ا هیسا. خوشگل هم داشتم یلیخ شیآرا هی. ختیر یموهام کج رو صورتم م. خوشگل سشوار شده بود

.بهشون داده بود ییبایکرده بود و حالت ز دهیمو کش

اومد  یدلم نم. تو اون لباسم که معرکه شده بودم. رژ قرمز هم رنگ الك ناخن هام هیداد و  یکه گونه هام و برجسته تر نشون م يگونه ا رژ

.چشم از خودم بردارم

.دمیسوت بلند باال کش هی اریاخت یب دنشیتشکر کنم که با د سایبرگشتم که از پر. کردم یختلف به خودم نگاه مم يایو در زوا دمیچرخ یم یه

؟ياوه اوه دختر چه کرد: من

 قهیاز  نیپارچه هم به صورت هفت پرچ کهیت هیهفت که  قهی هیبا . براق داشت ينقره ا يبود که توپ توپا دهیرنگ پوش یلباس طوس هی سایپر

.خوشگلش کرده بود یلیلباسش کوتاه بود و خ. تا رو شکمش دیرس یهفت م يبود و بلند زونیشد و آو یت و جلوش شروع مپش ي

: کرد و بهم نگاه کرد و گفت يتشکر هی سایپر

.لباس نیشده تو ا کیآنا کمرت چه بار ـ

: به خودم کردم و گفتم نهینگاه دوباره تو آ هی

.ارهی یبزنم پدرمو در م میروز ج هیده اگه  یو م کمیکش یکه ماهان مجبورم کرده برم باشگاه مثل چ یاز وقت. وممهمدا يبه خاطر باشگاه رفتنا ـ

: ام و کج و کوله کردم و گفتم افهیق

دم که افتا ینخوردما داشتم م نمیزم نیحاال زم. کردم یکه داشتم سکته م دیخوردم انقدر سرم داد کش نیبار جلوش زم هی شیدو هفته پ ـ

 یاز وقت نهیب یلوس نم. ادی یسرت م ییبال هیو  نیزم يای یبا مخ م رمتیمن کنارت نباشم که بگ یوقت هیگفت اگه  یم. اون شدم نیآست زونیآو

بده  شریاما خدا خ. خورد چیاون بارم چون کفشم پاشنه داشت پام پ. چهیپ یاصال پاهام تو هم نم دایجد. خورم یم نیکم زم یلیخ باشگاهرم  یم

.کردم یم دایزانو پ یدگییخوردنام سا نیداشتم به خاطر زم. کن تیکه گفت برو پاهات و تقو

.دیبا حرفم بلند بلند خند سایپر

. رنگ پا تنم کردم يجوراب شلوار هی سایپر دیبا تهد دمیپوش یم یمشک يجوراب شلوار هیکه  شهیبار برخالف هم نیو من ا میدو حاضر شد هر

: و گفت دیکش غیج سایچون پر

؟یکن یخفه م یعزا که خودت و تو مشک يبر يخوا یمگه م ـ

قبل از خارج شدن از در اتاق . و انداختم رو موهام رمیشال حر. حاضر و آماده بودم 7ساعت . که لباس کوتاهم و بپوشونه دمیبلند پوش يمانتو هی
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.لحظه هم از خودم دورش کنم هی ومدی یدلم نم. دستم دور مچ دمیچیگردنبند ستاره ام و گرفتم و مثل دستبند پ یواشکی

: گفتم سایو رو به پر رونیاتاق اومدم ب از

... میبر ـ

.و نگاش کردم ستادمیا. از جاش تکون نخورد سایپر

؟یافت یچرا راه نم: من

.گهید ادیخوب زنگ بزن آژانس ب: سایپر

: رفته گفتم وا

؟ياوردین نیمگه ماش ـ

: اال انداخت و گفتب يشونه ا سایپر

.خوب میبر ایقراره با ک... نه  ـ

: حرص گفتم با

...اَه . میسوار آژانس بش دیحاال ما آاللگارسون کرده با. کجا بود آخه ایک ـ

: گفت لکسیر سایپر

.بره یو مماها ر ایاز اونجا ک. انایدنبال ک نایا ایخونه ک میبر دیبرم دنبالش؟ با دیکه من با یفقط خودت يفکر کرد ـ

داشت گوشواره . پر سر و صدا در و باز کرد انایک. میباال و زنگ زد میرفت. نایا ایخونه ک میدیرس. کردم و رفتم زنگ زدم به آژانس یحرص پوف با

.کرد یهاشو گوشش م

: و باز کرد و گفت در

.تو نیایب.  امی یاالن م ـ

.میستادیدر ا يتو اما همون جلو میرفت

.میشالشم انداخت سرشو گفت بر شمون،یباز اومد پ يو با دکمه ها دیت تو اتاق و مانتوش و پوشرف عیسر انایک

: اشاره کرد سایپر

اد؟ی ینم ایپس چرا ک ـ

: و با تعجب گفت ستادیا انایک

ست؟یمگه با شما ن ایک ـ

: گفت سایپر

آرشام کجاست؟. میبا هم بر نجایا میایقرار بود ب... نه  ـ

: گفت انایک

.ماهان شیپ نییآرشام رفته پا ـ
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.ایو برداشت و زنگ زد به ک شیبا حرص گوش سایپر

؟يمگه قرار نبود ماها رو ببر ؟ییتو کجا. سالم... الو : سایپر

- ...

.دونم خونه دوستت کجاست آخه یمن چه م: سایپر

- ...

.شه یگفتم روم نم. بگه گم یمنم به آنا م. پس خودت زنگ بزن بگو. تونم بگم زشته یمن نم: سایپر

بزنم؟ پرروتر از من  یناموس یخوان من حرف ب یم يشه بگه؟ وا یپررو روش نم يسایخوان بگن که پر یم یبگم؟ اصال چ دیبا یبه ک یچ من

نا؟ینکردن ا دایپ

: تلفنش و قطع کرد و برگشت سمت من و گفت سایپر

ا؟یدوست کماها رو برسونه خونه  یبه ماهان بگ یزن یآنا زنگ م ـ

: نگاش کردم و گفتم کمی

چرا من بگم؟ ـ

: گفت یغیج يصدا هیبا اخم و . شد یشیآت هوی سایپر

.يندار یهم راننده آژانس تو بوده، پس مشکل شهیو هم یچون پسر خاله تواه و تو هم باهاش راحت ـ

: گفتم آرومتر

...و مرخ  مضیآخه من صبح گفتم مر یول ؟یش یگم بهش، چرا اژدها م یخوب م ـ

: دیکش غیدوباره ج سایپر

.یگفته سالم ایک. يچاخان کرد یاونو که لو رفت ـ

و  یبوق گوش نیبا دوم. و درآوردم و زنگ زدم به ماهان میبراش پشت چشم نازك کردم و گوش. زنه یبزغاله همه اش داد م سایپر ــــــشیچ

.برداشت

؟یالو ماهان سالم خوب: من

: اد گفتش يصدا هیبا  ماهان

حالتون بهتر شد؟ ؟یسالم آنا خانم شما خوب ـ

.نداخت یم کهیلوس داشت ت. کردم اخم

.مجبورم کرد سایاالن زنگ زدم چون پر. چاخان کردم يدیدونم فهم یخودتو لوس نکن م: من

.چشم غره رفتم سا،یاخم پر به

.یبزن چارهیبه ماهان ب یزنگ هی یمگر مجبور باش. دییبله بفرما: ماهان

 ادیتونه ب یهم گفته نم ایک. دونن یآدرس و نم نایمنتها ا. دعوتن ایامشب خونه دوست ک نایا سایپر نیبب. گهیخودت و لوس نکن د... ماهان: من
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؟يو ماها رو ببر یشه تو لطف کن یم. ببرتمون

: سر خوش گفت ماهان

.االن زنگ زد بهم گفت ببرمتون نیهم ایدر ضمن ک. من راننده شمام. کنم نمیتا خانم خوشگل و سوار ماش 3کنم  یبله البته من افتخار م ـ

: دمیکش غیج

انقدر فک بزنم؟ يو مجبورم کرد یدونست یبچه پرو تو م ـ

.دیچیپ یقهقهه ماهان تو گوش يصدا

: اش که تموم شد آروم گفت خنده

.دوست دارم صدات و بشنوم یزن یحرف م یوقت ـ

: و لحن آرومش گفت يماهان با همون صدا. به دندون گرفتم و قرمز شدملبم و . خاص بود یلیخ لحنش

.منتظرم. نجاستیآرشامم ا. تا من حاضر شم نییپا نیایب ـ

: برگشتم سمت دخترا و گفتم. گفتم و تماس و قطع کردم يباشه ا هی

.تا حاضر شه نییپا میبر ـ

.نییپا میو رفت میر آسانسور شدو سوا رونیب میهاشون و برداشتن و رفت فیها خوشحال ک بچه

با . رو زدم نایمن جلو تر رفتم و زنگ خونه خاله ا. اومدن یمشغول حرف زدن بودن و دنبال من راه م انایو ک سایپر. میشد ادهیآسانسور پ از

.ماهان اومد يتق باز شد و صدا هیدر با . دست موهام و از تو صورتم کنار زدم

.من حاضر شمتو تا  نیایبچه ها ب: ماهان

.بود شتریتا دختر ب 10پسره هم قر و فرش از  نیا

: گفتم انایو ک سایو هل دادم و روم و برگردوندم پشتم و به پر در

.کنه پیشازده خوشت نیتو تا ا دیایب ـ

و  یکاغذ رنگ یومدن کلو فرود ا ییزایچ هی دنیو دست و ترک غیسوت و ج يهمزمان صدا هویو گذاشتم تو خونه و تا روم و برگردندم  پام

زدن و با لبخند نگام  یبودن و دست م ستادهیکه جلو روم ا یآدم لیا هیبا بهت به . نفسم حبس بشه يروبان رو سرم باعث شد شوکه و سکته ا

چه خبر بود؟ نجایا. ره شدمیکردن خ یم

.زدن یبودن و دست م ستادهیو آرشام ا ایآشنا و نا آشنا اول ماهان و پشتشم ک يآدم ها نیهمه ا يجلو

.ستادنیهم دست زنون و خندون از کنارم رد شدن و رفتن هر کدوم کنار شوهر و نامزدشون ا انایو ک سایتو شوك بودم که پر هنوز

مونده هنوز دست هام که از آرنج باال اومده بود تو همون حالت . ناباور بهش نگاه کردم يبا چشم ها. به من دیچند قدم جلو اومد و رس ماهان

.نییپا ارمیدستم و ب یتونستم حت یاونقد مبهوت بودم که نم. بود

: گفت قیچشم هام نگاه کرد و با لبخند عم تو

...تولدت مبارك ...  یآنا خانم ـ
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.بلند داد زدن تولدت مبارك میلشکر عظ نیاز پشت ماهان ا هوی

...  بهشتیارد 27روز ... دونستن امروز  یآدم ها م نیهمه ا. جمع شده بودن انجیآدم ها به خاطر من ا نیشد همه ا یباورم نم... شد ینم باورم

...تولد منه و من 

 نیمعرفتن که مهمتر یتوجه ان و چقدر ب یهام چقدر به من ب يکردم دوستام و دور و بر یو مغموم بودم و فکر م نیاز صبح چقدر غمگ من

.و فراموش کردن میزندگ خیتار

کلمه  کیبگم اما فقط  يزیچ هیماهان خواستم  يبه چشم ها رهیسرم و کج کردم و خ. تو چشم هام اشک حلقه زده بود یلاز خوشحا. کردم بغض

...اومد  رونیلب هام ب نیاز ب

...ماهان : من

.پخش شد میآهنگ مال هیو همزمان  دنیهمه خودشون و کنار کش هوی. با دست به پشتش اشاره کرد ماهان

.و گرفت ازم فمیشال و مانتو و کجلو اومد و  سایپر

.به چشم هام دستم و تو دستش گرفت و من و به سمت وسط سالن برد رهیدستش و جلو آورد و خ ماهان

. و من و هم نگه داشت ستادیماهان وسط سالن ا. داد یبزرگتر نشون م یلیخ لهیو وس یبدون اون همه مبل و صندل نایبزرگ خونه خاله ا سالن

.و شروع کرد هماهنگ با آهنگ تکون دادن خودش و همراه کردن من دیچیاش و دور کمرم پ گهیستش بود و باال برد و دست دکه تو د یدست

.کرد یخورد هم آهنگ و زمزمه م یهمراه آهنگ هم تکون م ماهان

و عماد طالب زاده دیعاشق از حم هیاگه  آهنگ

یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم اگه

خواد عشق و ببازه منم منم منمکه نمی  اون

که تو چشماش صد قصه داره تویی تویی تویی اون

که از این عشق صد گله داره منم منم منم اون

اونی که یه بی قراره حاال

همیشه در انتظاره چشماش

نداره ، طاقت نداره منم منم منم طاقت

که لحظه هاش براش یه ساله اون

کندن از تو براش محاله دل

ببینی االن چه حاله ینیست

منم منم منم

. کشوند یم شیزمزمه شعرش داشت وجودم و به آت... چشم هاش . ماهان نگاه کردم يسرم و بلند کردم و تو چشم ها. بهت زده بودم هنوز
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.کرد ینگاهش ذوبم م

نقشه بود؟ نایهمه ا. دمیپرس آروم

: لبخند قشنگ زد و گفت هی

.يکمکمون کرد یلیخ ومدنتیا شرکت نتو هم ب. بود يحرفه ا یلیخ ـ

انا؟یو ک سایپر یحت: من

...دیخند

...مامانت  یحت: ماهان

:با بهت گفتم. نگاش کردم ناباور

مامانم ؟ ـ

: لبخند حلقه دستش و تنگ تر کرد و گفت با

گه؟ ینم کیکس بهت تبر چیچرا روز تولدت ه يخانم کوچولو فکر نکرد ـ

: بغض گفتم با

.رفته ادشونیهمه  فکر کردم ـ

: کمرم و فشرد و با اخم گفت ماهان

م؟یتولدت و فراموش کن میتون یکه م يرفته؟ چه طور فکر کرد ادشونیهمه  ـ

: گفتم بدجنس

.دیمعرفت یفکر کردم همه تون ب ـ

.دوباره با آهنگ زمزمه کرد. دیخند دوباره

یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم اکه

عشق و ببازه منم منم منم که نمی خواد اون

که تو چشماش صد قصه داره تویی تویی تویی اون

که از این عشق صد گله داره منم منم منم اون

اونی که یه بی قراره حاال

همیشه در انتظاره چشماش

نداره ، طاقت نداره منم منم منم طاقت

که لحظه هاش براش یه ساله اون

کندن از تو براش محاله دل
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ینی االن چه حاله منم منم منمبب نیستی

: آروم گفت ماهان

.و  میآدم زندگ نیروز تولد مهمتر. وقت فکر نکن که بتونم روز تولدت و فراموش کنم چیه ـ

.نگفت و دوباره زمزمه کرد یچیاما ه. استفهام نگاش کردم تا منظورش و بگه با

ناگفته که از عمق وجودمون  يحرف ها. تو چشم هامون پر حرف بود. هم يتو چشم ها رهیخ. قسمت شعرو باهاش زمزمه کردم نیا منم

.گرفت یسرچشمه م

دل از تو سیر نباشه ايیاون زمانی که می  کاش

هاي عشق ما خاموش و پیر نباشه شراره

با گذشته هاي عشق هر دو غریبه باشیم ما

پشیمونی تو یه لحظه دیر نباشه واسه

اونی که یه بی قراره حاال

همیشه در انتظاره شچشما

نداره ، طاقت نداره منم منم منم طاقت

که لحظه هاش براش یه ساله اون

کندن از تو براش محاله دل

ببینی االن چه حاله منم منم منم نیستی

ون و بغل کردم و هر دوش. با لبخند اومدن دورم انایو ک سایپر. وسط ختنیآهنگ شاد شد و همه ر هوی. تموم شد و همه برامون دست زدن آهنگ

.دمیبوس

: ذوق گفتم با

.ازتون تشکر کنم يدونم چه جور ینم. دیلمیبدجنس و ف یلیخ آ

: چشمک بهم زد و گفت هی سایپر

.دمیبودنم و فهم نیبهتر يهمه اون حرص خوردناش، برا یاما معن. دمیمنظورش و نفهم. بودم ونیشب و بهت مد هی نیا ـ

با مهمونا دست دادم و ازشون  یکی یکیو  میرفت ییدوتا انایبا ک. کنم کیزه به فکر افتادم که با مهمونا سالم علسه دور رقص پشت سر هم تا بعد

 دهید ایماهان که تومهمون يدانشگاه، دوستا يبچه ها يسر هیبودن،  سایمشترك من و پر يدوستا شونیسر هی. حضورشون تشکر کردم يبرا

.بود نجایآدم ا چقدر. بودم

...که به شونه ام زده بود و  یبا لبخند برگشتم سمت کس. از پشت زد رو شونه ام یکیدست دادن با عاطفه و محبوبه بودم که حال  در
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...تو خونه ماهان ...  نجایا... حامد . بود نگاه کردم ستادهیبهت به حامد که رو به روم با لبخند ا با

.و مهربونم رو لب هاش بود میلبخند عظ هیمخصوصا که  .کنه یکار م یچ نجایکردم که اون ا یدرك نم اصال

: گفتم جیگ

.... نجایا... حامد تو  ـ

.دادم یاز دست نم. تولدت بود: حامد

...خوش آمد بگم ... شوکه باشم ... لبخند بزنم... دونستم اخم کنم یبود؟ نم یم نجایا دیحامد چرا با. به دور وبر نگاه کردم جیگ

: گفتم جیگ

....زدت نام ـ

: بهم گفت رهیو کج کرد و خ سرش

.وقت نامزد نکردم چیآنا من ه ـ

.شد ینم نیچشم هام گشادتر از ا گهید

: دهن باز گفتم با

...بود یپس اون دختره که تو مهمون ؟ينامزد نکرد ـ

: وسط حرفم و گفت دیپر

کنم؟ یمن ازدواج م يواقعا فکر کرد. دوست بود هیاون فقط . بوداون باهام ن گهیاول د یمهمون رینامزدت اما غ یگفت یتو با اصرار م ـ

 هیبود و تو دستش  ستادهیماهان اون سمت سالن ا. اومده بود؟ سر چرخوندم یچ يخواست؟ برا یم یچ نجایحامد ا. باال انداختم يشونه ا جیگ

.نداخت یمشروب بود و داشت باال م السیگ

اخم  هیبا  نهیبعد برگشت و دست به س. گفت یبهش م يزیچ هیبود و  ستادهیا یج يکنار د. دمیرو د سایبار پر نیا. نگاهم و گردوندم دوباره

.به م نو حامد نگاه کرد ظیغل

.هم گذاشته اونم تو تولد یچه آهنگ نیبب. بود سایکار کار پر. نیگذاشت که فکم و انداخت زم یآهنگ هی کمیبعد  یج يد

»يناوشم از مهسا  یم کیآهنگ نزد «

ستیحواست ن یشم وقت یم کینزد

ستیجز لباست ن يکه مرز اونقد

رمیگ یپشت سر چشمات و م از

رمیم یوگرنه م میک بگو

ستیحواست ن یشم وقت یم کینزد

ستیجز لباست ن يکه مرز اونقد
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رمیگ یپشت سر چشمات و م از

رمیم یکه برگشتم بگو وگرنه م میک بگو

یاحساس گهیاونکه تظاهر کرد نداره د منم

یشناس یهست که دستام و نم نمیواسه هم دیشا

ستین قتیقهرش حق یاونکه ازت دوره ول منم

ستیتولد تو دعوت ن شیبا تمومه دلتنگ که

لحن غم آلودم نیاز صورت خستم ، از ا دیشا

بودم تیزندگ يامشب ، کجا میمن ک یبفهم

افتادم هیتو چرا به گر یخواستم بدون ینم

دادم یکردم تو رو از دست م یاصرار م اگر

یاحساس گهیاونکه تظاهر کرد نداره د منم

یشناس یهست که دستام و نم نمیواسه هم دیشا

ستین قتیقهرش حق یاونکه ازت دوره ول منم

ستیتولد تو دعوت ن شیبا تمومه دلتنگ که

.دمیمنظورش و نفهم. به حامد کرد يااشاه  هیبا اخم با سر  نهیدست به س. نگاه کردم سایگرد شده به پر يچشم ها با

.عقب اما دست هام و محکم گرفته بود دمیخودم و کش کمیشوکه . دستهاش نیحرکت دست هامو گرفت ب هیاومد جلوتر و با  حامد

: گرد من گفت يبه چشم ها رهیتر شد و خ کینزد کمی

من خوب تو رو درك  دیشا. یکه ازت خواهش کنم که منو ببخش نجایدم ااوم. بابت همه کارهام متاسفم. متاسفم  زمیعز... من  يآنا... آنا  ـ

 یبه همه اون خنده ها و خوش. به همه اون ماجراها. فکر کنم مونیباعث شد که به روز به روز دوست يهمه دور نینکردم، خوب نشناختمت، اما ا

کس به اندازه تو  چیه. مثل تو نبود یچکیمن ه يبرا... آنا . بود یشو خو یهمه اش خوب. مینداشت یغم و ناراحت مونیما تو دوست. ها يشاد وها 

. تو رو کنار بذارم دیحس خودم با يارضا يکردم برا یفکر م. من مغرور بودم. کردم یمن اشتباه م. مثل تو درکم نکرد یچکیه. من و نشناخت

اشتباه  نیبزرگتر. تونه مانعم بشه تو رو کنار گذاشتم یکس نم چیبه هدفم ه دنیرس يبگم برا نکهیا يخودم و بزرگ نشون بدم، برا نکهیا يبرا

.رمیبگ میتونم تصم یو مرتکب شدم، که بگم من اراده دارم م میزندگ

.ام شکل منگال شده بود افهیمطمئنم ق. کردم یبه حامد نگاه م جیدهن باز شده گ با

. خشکم و تر کردم يبا زبون لب ها. چشم هام و باز کردم. واسم و جمع کنمچشم هام و بستم و سرم و تکون دادم تا ح. بر بر نگاش کردم کمی

.فکر نکنم نجایاومده ا يحامد االن، امشب چه جور نکهیکردم رو حرف هام تمرکز کنم و به ا یسع

...درتمند و موجود ق هیحس . يگاه و ندار هیتک هیتو حس . دم یکه من به تو حس مرد بودن و نم...  یاما تو گفت... اما : من
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.مونده بود ادمیبود که از حرف هاش  ییزایچ نیبهتر نایا

: ناراحت گفت يبا چشم ها حامد

االن اومدم که تا آخرش با تو و کنارت ...  مونمیاما االن پش... کردم یفقط به خودم فکر م... من خودخواه بودم... آنا من اشتباه کردم ... آنا  ـ

...باشم

پسره احمقه؟ نیا. تینه از شرم و خجالت، از عصبان. سرخ شدم. خون به صورتم هجوم آورد. ند گشاد و خوشحال زدلبخ هیگفت و  نویا

.قدم رفتم عقب و ازش فاصله گرفتم هیو  دمیکش رونیدست هاش ب نیحرکت، دستم و از ب هیبا ...  ظیاخم غل هی. کردم اخم

؟يا وونهید... حامد : گفتم یعصب

.حالم بدتر از اون بود که بخوام مودب حرف بزنم .هاش گرد شد چشم

.دستم و باال آوردم و گرفتم طرفش. و موهام و فرستادم باال دمیدست به صورتم کش هیو کالفه  یعصب

باهام بهم  نمیهم يو برا يایباهام کنار ب یتونست یخودم بودم و مستقل نم يچون من رو پا یدفعه قبل بهم گفت. يدار یمشکل هیمطمئنا تو : من

مگه نه؟ یگفت نویا. يزد

.کرد دییبا سر تا حامد

.شد یسرم داشت منفجر م. کردم یپوف کالفه

رابطه دو  هیو  یگرفت میخودت تصم یبگ يزیبهم چ نکهیبدون ا. ادی یکه از استقاللم خوشت نم يسال بهم نگفته بود 5وقت تو طول  چیتو ه: من

کس  چیه. کرد یکس مثل من تو رو درك نم چیچون ه یمونیکه پش یگ یو م ياالن اومد. یالک يهانه هااونم با ب. يساله رو بهم زد 5طرفه و 

.شناخت یتو رو نم نمثل م

.کرد دییدوباره با سر تا حامد

برگردم؟ دیکه من با یکن یتو فکر م: تر گفتم یعصب

: دوباره با سر گفت حامد

.آره ـ

: بلند گفتم یو کم یعصب

؟یحامد احمق ـ

اومده بود که از رفتارش از حرف  شیپ یلیخ. سال بهش تو نگفته بودم 5وقت تو اون  چیه... وقت  چیه. کله تکون نداد، ماتش برد گهید حامد

 و بود و اون دیاز من بع نیا...  وونهید... گفتم احمق  یحاال داشتم بهش م. ادب نگفته بودم یکلمه ب هی یوقت بهش حت چیهاش ناراحت بشم اما ه

.کرد یشوکه م

 یعروسکم که هر وقت خواست هیمن  يفکر کرد ؟یخودت و دست باال گرفت يادیز یکن یفکر نم ؟یخودخواه يادیز یکن یحامد فکر نم: من

حوصله ات سر رفت  یبعد چند وقت وقت. ینکن ادشی گهیکمد و د يباال شیدلت و زد بنداز یو وقت یکن يمدت باهاش باز هیو  شیبخر يبر

 یمنم حس دارم؟ فکر دارم؟ شعور دارم؟ ناراحت م یفهم یمن آدمم ؟ م یفهم یم ؟یکن يو باهاش باز يو برش دار یکن داشیپ يره بردوبا
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به اون همه خاطره و  يلگد زد حیحرف، بدون توض یب یبر من گذشت؟ وقت یچ يولم کرد یوقت يشم؟ فکر کرد یشکنم؟ نابود م یشم؟ م

که شاد  دمید گهید یکیهنوز خودم منتظر و چشم به راهت بودم تو رو با  یوقت یفهم یم ؟ینگرفتازم  یو سراغ یفتر یوقت. سال، من نابود شدم

 کهیاون ت یبا چه زحمت...  يچه جور یدون یم. خرد شدم ... شکستم ... داشتم؟ نابود شدم یچه حس نیر یور اون ور م نیدست تو دست هم ا... 

تو ذهنم که فقط  ییجا هیاون همه خاطره رو فرستادم  یبا چه سخت یدون یاالن جلوته؟ م هبشه ک ینیدم تا اخورد شده رو به هم بند ز يها

که  ؟يخوا یمن و م یکه بگ ؟یبگ یکه چ یحاال برگشت... حضورت  یب... تو  یکرد؟ ب یبمونه؟ که بتونم فراموشت کنم؟ که بشه زندگ ادشونی

گفته که  یگردم؟ ک یمن بر م يگفته که هر وقت تو بخوا یک ؟يد یبها نم خودتبه  يادیز ؟یستینخودخواه  يادیمن برگرم به خاطر تو؟ ز

به اشاره تو دارم؟ ازیبرگشتنم ن يبرا

: قدم به سمتم اومد و گفت هی حامد

...ذارن یخاطرات نم. یفراموشش کن یراحت نیبه هم یتون ینم. باهم  میسال خاطره دار 5ما .. آنا  ـ

: تمحرص گف با

...رنیگ یم دیجاشون و خاطرات جد... تونن تو باد پرواز کنن یکه م ادنی هی. ندارن ییرویخاطره ها ن... مشت خاطره ان هیحامد اونا فقط  ـ

: شد و گفت کیبهم نزد گهید کمی حامد

...یفراموشم کن یتون ینم. ياما آنا تو هنوز من و دوست دار ـ

: گفتم شهیتر از هم یعصب

...  يتو نابودش کرد...  یاز تو تو وجودم مونده؟ تو همه رو کشت یگفته که هنوزم حس یو بهت گفته؟ ک نیا یدارم ؟ دوست دارم؟ ک دوست ـ

...دوستت ندارم، دوستت ندارم  گهیمن د ؟يگرد یم یدنبال چ يحاال اومد...  ستین... همه اش رفت  ،یازش نذاشت یچیه

...یقبول کن يخوا ینم. يکه دوستم دار یدون یم مخودت. یکن یاشتباه م يدار: حامد

: چشم هام و بستم و آروم گفتم. حرص چنگ زدم تو موهام با

اشاره ات برگردم؟  هیکه با اشاره تو برم و با  ستمیآدم خودخواه بفهمونم که من گوسفند ن نیبه ا يمن چه جور...  ایخدا ـ

: م هاش و گفتمو با اخم زل زدم تو چش نییو انداختم پا دستم

؟یو بهم بزن میو مهمون يایبهت اجازه داده که ب یراه داده؟ ک نجایتو رو ا یک ؟یکن یکار م یچ نجایخوام بدونم تو ا یاصال م ـ

کنه؟ و تولدم و برام زهر ادیآدم خودخواه اجازه داده که ب نیبه ا یکدوم احمق نمیبرگشتم بب. نگاهش و گردوند و به پشت سرم نگاه کرد حامد

...و  برگشتم

...دروغه ... دروغه نینــــــه ا...  نـــــــه

...شد یباورم نم... شد یباورم نم. که جلوم بود نگاه کردم یبا بهت به آدم. رو گونه ام دیچک. چشم هام پر اشک شد. کردم بغض

.شد ناباور سرم و به چپ و راست تکون دادم یم ریکه سراز ییبغض و اشک ها با

: با بهت گفتم آروم

...بگو ...  شیاوردیبگو تو ن... بگو ماهان ...  ستیبگو کار تو ن... کنم که کار تو باشه  یباور نم... کنم  یباورنم ـ
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.شد رهیناراحت و نگران تو چشم هام خ د،یبار یازش م گهید يزهایچ یلیو خ یمونیکه غم و پش ییبا چشم ها ماهان

: لب باز کرد و گفت ناراحت

...آنا من  ـ

...نـــــه...  نـــــــه

...کار خودش بود ... بود  خودش

 یعنی. کار و بکنه نیتاب، با من ا یکه عاشقش بودم و براش ب یکردم که ماهان، کس یباور م دیچه طور با. و به چپ و راست تکون دادم سرم

اون که از . کار کرد یدونست حامد باهام چ یم. دونست یاون که م. هکن مشیتقد یارزش بودم که حامد و آورد که من و دو دست یانقدر براش ب

.کار و کرد نیخبر داشت چرا با من ا زیهمه چ

که من به  یبه همون آروم. دیماهان زل زدم و اشک هام رو گونه ام چک يتو چشم ها. سر تکون دادم و چند قدم به عقب برداشتم زونیر اشک

.داشت یر بشم، ماهان به جلو و سمت من قدم بر مداشتم تا ازش دو یعقب قدم بر م

رد  دنیرس یتوجه به من و حامد و ماهان به جشن و رقصشون م یبودن و ب ستادهیکه چند تا چند تا کنار هم ا ییآدم ها نیبرگشتم و از ب عیسر

.شدم و با دو خودم و به پله ها رسوندم

. سمت اتاقم دمیچیپ. دمید یچشم هام اونقدر اشک توش بود که درست جلوم و نم. دمکر یبا مشت اشک هام و پاك م. ازشون باال رفتم تند

توجه به من و شعور و  یکه ب ییاز آدم ها. خواستم از ماهان و حامد دور شم یم. رو چرخوندم و رفتم تو اتاق رهیجلو رفتم و دستگ يتند

.گرفتن یم میتصماحساسم برام 

.اتاق ماهان بود. اتاق من نبود نجایا. نمیتازه تونستم جلوم و بب. اشک هامو پاك کردم با مشت. و پرت کردم تو اتاق خودم

خواستم از  یم. بودم ستادهیا فیوسط اتاق بالتکل. که ماهان زودتر اومد تو اتاق و در و پشت سرش بست رونیبرگشتم که از اتاق برم ب عیسر

.بزنم ناقصش کنم. بزنم خوردش کنم. بزنم لهش کنم دمیترس یم. نمیخواستم االن ماهان و بب ینم. برم نجایا

.اومدم عقب یداشتم دوباره م یقدم به جلو بر م هی فیو بالتکل نییبه ماهان نگاه کنم سرم و انداختم پا نکهیا بدون

: گفت اطیچند قدم به سمتم برداشت و آروم و با احت ماهان

.بدم حیتوض دیآنا من با ـ

.دوست داشتم بزنمش. مداشتم خفه اش کن دوست

: داد گفتم با

.خوام برم، بذار برم یم. يبد حیخوام برام توض ینم. خوام صدات و بشنوم ینم. نمتیخوام بب ینم. نگو یچینگو ماهان، ه یچیه ـ

.از اتاق رونیتند از جلوش رد شم و بزنم ب اومدم

دست هاش و . و مانع از رفتنم شد دیت دور کمرم و من و به سمت خودش کشو خواستم از کنارش رد بشم دستش و انداخ دمیتا به ماهان رس اما

دست  نیماهان خودم و از ب نهیکتف و س هیکردم با تقال کردن با تکون دادن بدنم و دست هام و زدن مشت  یم یسع. دور کمرم حلقه کرده بود

.کنم تا بتونم برم صهاش خال
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... یچینمونده ه یحرف چیه گهید... ولم کن. خوام باهات حرف بزنم یم کن نمول... ولم کن ماهان، ولم کن بذار برم: من

.اش نهیسرم و گذاشت رو س. تو بغلش دیدستش و از دور کمرم جدا کرد و حلقه کرد دور کتفم و من و کش هیحرکت ماهان  هی تو

 یلیزورش خ. بود دهیفا یکه بتونم ازش جدا شم اما بدادم  یاش فشار م نهیمشت شدم و به س يدست ها. دادم یبا همه قدرت تکون م خودمو

شد دست از تقال بردارم و آروم  یداد و باعث م یضربان قلبش بهم آرامش م يصدا م،یتو اون وضع بد روح نکهیتر ا بیاز من بود و عج شتریب

.رمیبگ

: گوشم زمزمه کرد ریز

. رمیدم جلوت و نگ یقول م يبر يحرف هام اگه بخوا دنیبعد از شن...  ير یم. کنم یآنا آروم باش، آروم باش خواهش م...  ــــــــــشیه ـ

؟یکن یگوش م... باشه؟ باشه آنا  یبه حرف هام گوش کن دیتو با یول. نکنم تتیاذ

.از خودم در آوردم دییتا يمثل اومم برا ینامفهوم يصدا هی. بغلش آروم گرفتم تو

فاصله  نمونیهنوزم ب. بهش کینزد یلیاما خ ستادمیصاف ا. ر کتفم باز کرد و اجازه داد ازش جدا شمو دستش و از دو دیرو موهام کش یدست هی

.نبود يادیز

.و شماتتگرم و به چشم هاش دوختم یاشک يباال آوردم و چشم ها. تخس سرم و بلند کردم يبچه ها مثل

: حرص و بغض گفتم با

چقدر وبالت بودم؟ چقدر  یبگ يخوا یم تم؟یاهم یمن چقدر کم ارزشم؟ چقدر برات ب یبگ يخوا یم ؟یکه بگ يدار یچ ؟یبگ يخوا یم یچ ـ

که دست  یاز شرم خالص ش دیتا شا نجایا شیاریدنبال حامد و ب يبر يشد یکه راض ییتا جا يازم زده شد... يبودم که ازم خسته شد زونتیآو

.همه زحمت نداشت نیا نکهیا ؟از سرت بردادم

.دیشورم رو گونه ام چک يره اشک هاشکست و دوبا بغضم

تا  ،یتا راحت باش. اومدم یشرکتم نم گهید یگفت یاگه م ،یخواست یاگه م. نبودم نجایا گهیمن که د. من که رفتم. یبود به خودم بگ یکاف: من

...و دردسر ساز جلوت نباشه تا  زونیآو يآنا گهیتا د ،یخالص ش

به من و کف  دیچسب. برد نیاز ب کیقدم کوچ هیو با  نمونیذره فاصله ب هیماهان اون . دهنم قطع شد يهام با قرار گرفتن دست ماهان جلو حرف

.دهنم يدستش و کج گذاشت جلو

.به چشم هاش بودم رهیخ

گذاشت اش و باال آورد انگشت اشاره اش و  گهیدست د. نیناراحت و غمگ. کرد یکه برق اشک توش بود بهم نگاه م ییو چشم ها ظیاخم غل با

: و آروم گفت شینیلب ها و ب يجلو

هر . بود يبرام افتخار يشد یهر بار که باهام همراه م ؟يبود زونیآو یک ؟يتو برام وبال بود یک.... رو نگو نایا... نگو  یچیآنا ه ـــــــــشیه ـ

. امونهمه  يبود برا یخونه نعمت نیتو ا نجا،یاحضورت . بود نیریتونستم کمکت کنم برام ش یو من م یگفت یاز مشکالتت و بهم م یکیوقت که 

حرف ها رو  نینگو ا. شد یقیخونه حق نیبودت که سال ها باهام بود و با اومدنت به ا ییآرزو شهیهر روزه ات، بودن کنارت همه جا و هم دنید

.کنم یخواهش م... نگو 
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.نشد دهیشن يا گهید زیم چدهنم حرف بزنم اما جز اصوات نامفهو يجلو يکردم با وجود دست ها یسع

: و گفتم دمیکش نییدهنم پا يحرص دو تا دستم و باال آوردم و دست ماهان و از جلو با

چرا؟ ش؟یچرا آورد ؟یو کوفتم کن میروز زندگ نیمجلس بهتر نیو تو ا نجایبا آوردنش ا یکنه؟ چه طور تونست یکار م یچ نجایپس حامد ا ـ

: م و با بغض گفتزل زد تو چشم هام و مظلو ماهان

که  یاز خودم بگذرم تا تو به اون. یو بدم تا تو خوشحال باش میچون حاضرم همه زندگ. چون مطمئن نبودم... یچون تو خواست...  یچون تو گفت ـ

.یبرس يخوا یم

... یگفت؟ چ یم یماهان چ. دهن باز بهش نگاه کردم با

؟یگ یم یچ يتو دار... تو : من

: و شروع کرد به قدم زدن و گفت دیو موهاش کشت یدست یعصب ماهان

 یگفت مشکل کجاست، حلش م یاگه از اول بهت م یگفت. یاتاق گفت نیجا تو هم نیاون شب هم یبعد مهمون. يآنا تو حامد و دوست دار ـ

... يناله کرد... يشعر خوند...  یخودت گفت... یخودت خواست. نیو االن با هم بود نیکرد

مزخرف من با  يفقط حرف ها دیهمه اتفاقات اون شب چرا با نیب ایخدا. دمیکش قینفس عم هیچشم هام و بستم و . کردم هام و مشت دست

.گم یکه م نمیب یرو م نایهم... گم بدشانسم  یم. ماهان بمونه ادیبرداشت اشتباه تو 

: گفتم کالفه

گفتم حامد و دوست دارم؟  یمن ک ؟یکن یم لیتحل هیاشتباه حرف ها رو تجزبگم بهت که با ذهنت  یبگم؟ چ یمن به تو چ... ماهان... ماهان ـ

 یرسوند که من االن دوستش دارم ؟ االن م یم نویحرف من ا يکجا. میکرد یهمون موقع حلش م دیگفت شا یگفتم اگه م. گفتم داشتم

...خوامش؟ هان؟ کجا 

. بهم نگاه کرد دواریام يبرگشت سمت من و با چشم ها. ستهیتو جاش بارفت  یمن باعث شد که ماهان که کالفه تو اتاق قدم رو م حرف

.دیپرس دوارینامطمئن و ام

... یعنی ؟يتو حامد و دوست ندار یعنی: ماهان

... دیخوشحال خند...  دیخند. نشونه نه فقط سر تکون دادم به

.به سمتم قدم برداشت زل زد به صورتم آروم

: زمزمه کرد آروم

...يتو دوستش ندار... يدوست ندارتو اون و  ـ

چشم هاش رو صورتم .... پر انتظار ... پر حسرت ... نگاه پر خواهش  هی. نگاهش تو چشم هام قفل شد. ستادیزمزمه کنون اومد و جلوم ا...  اومد

 رت نییو پا نییپا... سرش خم شد .. . کینزد یلیخ. شد کیبه لب هام بهم نزد رهیدوباره اومد سمتم، خ. سر خورد و رو لب هام قفل شد. دیچرخ

...به سمت لب هام 

اما مغزم، عقلم  دیطلب یخواست و م یکه اون م یهمه وجودم همون. دمیترس یکردم، اما م یحرکاتش و درك م یمعن. دمیفهم یو م نگاهش
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دستش  دمیخودم د. نکنه دوباره فراموش کنه... باشه نکنه ماهان دوباره مست .... موقع نیشه نه االن نه ا يجور نیا دینه نبا... دادم  یفرمان م

...برم  ادیدوباره از ... خواستم دوباره فراموش بشم ینم. قدم رفتم عقب هی. خورد یم دمیخودم د. مشروب بود السیگ

جلو اومد و دستش و دراز کرد و قدم  هیماهان . قدم عقب رفتم هی. تر شد کینزد... توجه به عقب گرد من  یب... توجه به ترس من  یماهان ب اما

 جالب هاش رو لب هام ... بزنم  یحرف ایبتونم فرار کنم ... بکنم  یبتونم حرکت نکهیقبل از ا. دیحلقه کرد دور کمرم و من و به سمت خودش کش

...گرفت 

بسته شد و با  اریاخت یچشم هام ب. شد یته يکرده باشن ذهنم از هر فکر قیانگار که خون بهم تزر... نبود  يحس فرار... نبود  یمقاومت گهید

 نیلمس پر انتظار تر يبرا... شدن  یکی يو باهاش همراه شدم برا... پر انتظار ... داغ و پر عطش  يبوسه ها. تمام وجود لب هاش و حس کردم

... میزندگ وسهب

دستم و . بد به ذهنم هجوم آورد يآن همه فکرها هیتو . مدیصورتم د يبسته جلو يماهان و با چشم ها. لحظه آروم چشم هام و باز کردم هی تو

.فشار هلش دادم عقب هیاش و با  نهیو کنار بدنم افتاده بود باال آوردم و گذاشتم رو س نییکه تا حاال پا

کرد  یفکر نم. نگاه بهت زده اشو بهم دوخت. دست هاش هنوز دراز بود به سمت کمرم. شد عقب دهیزور لب هاش، لب هامو ول کرد و کش به

.کارو بکنم نیا

آروم آروم سرم و به چپ و راست  یعصب زیر يبا چشم ها. دمیفراموش بشه ترس یمثل قبل نمیممکنه ا نکهیاز ا. نگاهش، از بهتش بغض کردم از

.سمت در دمیدو بایتقر. حرف از کنارش رد شدم یتکون دادم و ب

.و برگشتم سمت ماهان و رفتم تو شکمش دمیچرخ. شد دهینم بازش کنم بازوم از پشت کشبتو نکهیقبل از ا. در رهیو گذاشتم رو دستگ دستم

شد و پر سوال  رهیمشوش تو چشم هام خ... نگران ... نگاه منتظر  هیفشار به بازوهام با  هیبا . بازوهام و گرفت و تو چشم هام نگاه کرد ماهان

: گفت

...نکنه تو هنوز حامد و ... آنا چرا ... چرا  ـ

: حرفش و گفتم نیب دمیپر

... یخوام تو منو ببوس یکه نم نهیمسئله ا. نه من حامد و دوست ندارم ـ

 هیپوزخند تلخ زد و  هی... تو چشم هاش برق اشک نشست .. دست هاش از رو بازوهام سر خورد و افتاد . شوکه و بهت زده خشک شد ماهان

...قدم عقب رفت 

... ينبود که تو فکر کرد یخواستم درستش کنم بگم منظورم اون... یچقدر بد گفت ؟یگفت یچ ؟یگفت یآنا چ... آنا  يوا

بسکت ازم چندشت شد  ي؟ درست مثل اون روز تو باز ستمیدوست داشتنت ن قیال فم؟یبدم ؟ کث یکن یهنوز فکر م ؟يهنوز باورم نکرد: ماهان

...

ره؟ انقدر که ماهان کلمه دوست و دوست داشتن و دوست دارم و نگفته چرخش و دوست دا یک یگفت؟ دوست داشتن؟ ک یچ... کردم  هنگ

.ده یبه آدم م یبیکلمه تو دهنش حس عج نیا

ازش  ادی یاون روز فکر کرد من بدم م یعنیاز بوسش چندشم شد؟  یمن ک. دیبار یکه ازش غم م ینگاه... حرفش بودم و مات نگاهش  جیگ
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... يوا.... 

: بغض گفت با

اونقدر  ف،یاونقدر بد، اونقدر کث ؟یکن یکه تو فکر م ستمین یمن اون یخودم و بهت ثابت کنم که بدون يکار کنم؟ بگو چه جور یا بگو چآن ـ

 ینم گهید... بسمه ... همه سال  نیا...  ینیکه من و ببب امیکردم که به چشمت ب يهر کار. کشم یبه خدا نم. دمیبه خدا بر. یناپاك که ازم زده بش

 گهیخر د هی ایحامد ...  ارشیکه هر دفعه دلم بلرزه که نکنه ک... یستیمن ن يو برا ير یکه جلوم راه م نمیو بب نمیگوشه بش هیتونم  ینم... تونم 

 هی... د ش يزیچ هیبهت بفهمونم؟ هر بار که خواستم بهت بگم  ينشونت بدم؟ چه جور يچه جور گهید... تونم  ینم... و تور و ازم دور کنه  ادیب

... یگند زده شد به همه چ... افتاد  یاتفاق

.دیقطره اشک از چشمش چک هی

...همون جور که هستم باورم کن ... منو  نیبب... آنا بفهم منو : ماهان

...حرف  یاونم ب...  يبر يکه بخوا ادیانقدر بدت ب دنمیکردم که از بوس یوقت فکر نم چیه

.سه بنال که پسره خودش و کشتب يخفه شد یآنا خانم هر چ گهید

 یباشم که االن حس خوب یبوسه تو مست هیخوام  ینم... خوام فراموش بشم ینم... باشم  هیتو مثل بق يخوام برا یمن نم... ماهان : گفتم عیسر

 تیعقل یبوسه تو ب هیشم و فقط در حد با نییارزش باشم، اونقدر پا یخوام اونقدر برات ب ینم... خوام  ینم... بره  ادتیبهت بده و فردا به کل از 

...خوام  ینم... خوام  ینم... بمونم

.تحمل فراموش شدن دوباره رو نداشتم. بهم فشار اومده بود. شده بودم یعصب.. ختمیر یمنم اشک م حاال

ماهان در حال حرف زدن و در  دنیم دتوه. بوده نیریش يایرو هیشدم بفهمم همه اش  داریخواب باشه و فردا صبح که ب هی نایهمه ا دمیترس یم

.حال شکوندن قفل زبونش

.دست هاش و گذاشت دو طرف صورتم و و سرمو بلند کرد و باال آورد. با دوقدم خودش و بهم رسوند ماهان

: گفت محکم

.من نگاه کن يتو چشم ها... آنا به من نگاه کن ـ

.زد یم شمیکه داشت آت... داغ  ریکو تو اون... روشن يتو اون قهوه ا. چشم هاش نگاه کردم تو

: لبخند گفت هیکرد و با  یکیکوچ اخم

منتظرش بودم و فراموش  میکه همه زندگ يتونم بوسه ا یببرم؟ چه طور م ادیمن فراموشت کنم؟ من بوسه اتو از  وونه؟ید یگ یم یچ... آنا  ـ

 اهمه ج... چه طور آنا؟ تو بگو ... ببرم  ادیاز من شده رو از  ییجز گهید.. .کنارم ... همراهم... و همه جا باهام بوده شهیکه هم يکنم؟ دختر

ضربان قلبم با تپش قلب تو ...  وارمیبه د واریتو اتاق د... کنار من . تو شهرك، تو خونه... تو دانشگاه... تو شرکت ... بابا آنا ... مامان آنا ... آناست 

فراموشت کنم؟ باور  نهمه سال فراموشت کردم که اال نیمگه تو ا... محاله ... فراموشت کنم؟ محاله من . زنه یقلب تو م تمیبا ر. هماهنگ شده

؟یکن ینم

و از تو  زشیرفت سمت م. و ازم جداشون کرد دیرفت عقب و دست هاش و نوازشگر رو صورتم کش. قدم رفت عقب هیشد و  رهیچشم هام خ تو
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.دفکر کنم عکس بو. در آورد ییزایچ هیکشوش 

مطمئن . لبخند آروم رو صورتش بود هیفقط . با تعجب به ماهان نگاه کردم. اومد و گذاشت کف دستم. رو تو دست هاش گرفت و اومد جلو اونا

.نگاهم و ازش گرفتم جیگ. بود

عکس ... نگاه کردو  يعکس بعد عیسر. عکس بهت زده خشک شدم نیاول دنیبا د. تو دستم نگاه کردم يآوردم و به عکس ها نییو پا سرم

... يعکس بعد...  يعکس بعد...  يبعد

 هی. دختر بچه بود هیتو عکس ها ... بود  ستادهیماهان ا يرو يجلو نجایکه ا یخانم نینه ا... آنا  نیاما نه ا... آنا ... همه عکس ها من بودم تو

... طونیدختر تپل و خندون و ش هی. کرد یرشد م یدختر بچه که با هر عکس

.دختر بچه قورباغه به دست در حال قهقهه بود هیاز عکس ها  یکی تو

.داد یدرخت دست تکون م ياز باال دیدختر تپل و سف هی يعکس بعد تو

.دیخند یبود و خوشحال م ستادهیا کیرود خونه کوچ هیوسط  دهیمثل موش آب کش س،یخ سیدختر خندون خ هی يعکس بعد تو

.و شاد ژست دروازه بانا رو گرفته بود و منتظر که بهش شوت کنن  دختر نوجوون تپل هی يعکس بعد تو

.دستش گرفته بود و با صورت جمع شده در حال خوندن کتاب بود يدختر تپل نوجوون کتاب گنده ا ،يعکس بعد تو

... يعکس بعد...  يبعد عکس

...انک گنده امت هیکردم مثل  یبود که فکر م یدوران يهمه عکسها برا. عکس ها از من بود همه

:که توش عکس ها بود و باال آوردم و با تته پته گفتم یدست. نگاهم و آروم باال آوردم و به صورت ماهان نگاه کردم ناباور

... نایا... ماهان  ـ

...پر راز ... نگاه خاص که توش پر حرف بود  هی... خنده مهربون  هی...  دیخند ماهان

من همون دختر بچه  يآنا... شه  یمن نم يآنا یچکیه... تونه تو باشه ینم یچکیه... مثل تو نبود  یچکیه.  يرق دارآنا تو برام با همه ف: ماهان

. بود رهاشون بهت یلیاز خ "کرد و انصافا یم يمن با پسرا فوتبال باز يکه هم پا یهمون... رفت  یکه از درخت باال م یهمون...  طونهیو ش یتپل

من همون  يآنا... خنده  یم ایر یمن ب يآنا...  ارهی یکه آدم و به اشتها م يخوره، جور یق و خندونه که غذا رو با لذت ممن همون دختر چا يآنا

...کنارته  یبگ نکهیبدون ا. مرده از پشت بسته یتنه دست هر چ هیکه  هیدختر مقاوم و مستقل

شد و از زبون ماهان  یجمله از زبون حامد چه خودخواهانه ادا م نیاما ا. دمثل من براشون نبو یچکیه. زدن یحرف و م هیو حامد هر دو  ماهان

.و قشنگ و متواضعانه بایچه ز

.خواست یو همون جور که هستم و بودم شناخته بود و م یواقع يبود که من و، آنا یهمون...  ماهان

آورد با  یم ادمیو  ریکو یروشن که االن داغ يقهوه ا يها کالم، با اون چشم نینگاه، داغ تر نیباتریصدا، با ز نیبا روح بخش تر ماهان

که من عاشقشم و  ییآنا... من  يـ آنا: لحن خاص که تا عمق وجودم و لرزوند گفت هیبودم، با  دهیشن میکه تو همه زندگ ییصدا نیقشنگتر

و  یو دست و پا چلفت طونیهمون دختر بچه شاد و شمن  يکه با همه اراده اش، با همه جذبه اش بازم برا فهیدختر ظر هیاالن  م،دوستش دار

...آنا من... آنا عاشقتم . بده است یسوت
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گفت؟ یگفت؟ ماهان االن به من چ یماهان چ. هنگ بودم. بودم جیگ

مطمئن به  ریناباور و غ. هنوز درکش نکرده بودم. گنگ بود برام ییجورا هیکلمه دوست دارم و عاشقتم  دنینگفت، شن یچیکه ماهان ه اونقدر

...باور کنم که ماهان گفت دوستم داره ... بودم و  دهیکه شن يزیباور کنم اون چ یبا لب خون دیشا. کردم یحرکت لب هاش نگاه م

.شد نیهمه عکس ها پخش زم. اومد نییتوش شل شد و پا يهام به همراه عکس ها دست

 یم. زد یم شمیحرف هاش آت. و از دست دادم ارمیونقدر باال تو اوج ابرها، که اختا ز،یاز درك احساس ماهان خوشحال بودم، اونقدر لبر اونقدر

.بود تینها یدرك احساسش برام ب. کرد یجزغاله ام م. سوزوندم

. دمینش یازش نم يزیچ گهیزد اما من د یکه هنوز داشت حرف م یبه ماهان. آن با دو قدم بلند خودم و به ماهان رسوندم هیتاب تو  یقرار و ب یب

 يبا تمام وجود لب ها هیثان هیحرکت تو  هیپاهام بلند شدم و با  يرو انگشت ها. دست هام قاب گرفتم نیدست هام و باال بردم و صورتش و ب

 یتابم، اونم ب یبوسه ب نیاما با اول. ماهان شوکه شده خشک شد. و بهش ندادم شتریتابم و رو لب هاش گذاشتم و اجازه حرف زدن ب یو ب داغ

.و بلندم کرد دمیدست هاش و دور بدنم حقله کرد و فشردم و به سمت خودش کش. دیبوسه خند نیقرار شد و ب

بوسه پشت  نیدست هام و باال تر بردم و در ح. دست هام و حلقه کردم دور گردنش و سرش و به سمت خودم هل دادم. کرد میبوسه همراه با

.دمیو به سمت خودم کش کوتاهش و نوازش کردم و با دست سرش يموها

.هم لب هامو تنها بذاره هیثان هی يخواست لب هاش برا ینم دلم

... يانرژ.. قدرت... داد یبوسه هاش بهم جون م. حال بمونم نیتونستم تا ابد تو هم یم

دست هام و . اش نهیس يو تا رو دمیدست هام و آروم و نرم رو از دور گردنش نوازش دهنده کش. جا گرفتم نیآروم رو زم یبوسه طوالن هی بعد

که  نییو دست هام و بندازم پا رمیاومدم از ماهان فاصله بگ. ستبر ماهان بود يها نهیهر دو دست مشت شدم به موازات بدنم رو س. مشت کردم

تا  یوقت. شد زیتش لبرفوران احساسا نیدلم از ا. دیقرارتر رو لب ها مو بوس یخم شد و ب شتریب کمیمچ دستمو گرفت و  عیسر اهانم هوی

.شد رهیگذاشت و بهم خ میشونیو رو پ شیشونیماهان پ. میآروم لب هامون و از هم جدا کرد میشد رابیس یقسمت

: لحن ممکن گفت نیمهربون تر با

.تیحرکات ناگهان نیعاشق ا. تمیقرار یب نیعاشق ا ـ

: کردم و گفتم کیاخم کوچ هی. دمیخند بهش

.ذارم یزنده ات نم. بوسه ها رو فراموش کن نیا يجرات دار ـماهان

: و گفت دیو کش مینیدستش و باال آورد و ب. دیسرش و عقب برد و بلند خند ماهان

.وقت فراموش نکردم چیکنه؟ ه یبوسه ها رو فراموش م نیا یتونم فراموشت کنم؟ کدوم احمق یم يمن چه جور وونهیدختره د ـ

: اخم گفتم با

.ير فراموش کرداحمق اون با يتو ـ

: بوسه رو لب هام نشوند و گفت هیو  دیخند دوباره

اگه حالم بد . و اون شب داشتم میبوسه زندگ نیگفتم که بهتر یاگه به خاطر حرف هات در مورد حامد نبود، بهت م. وقت فراموش نکردم چیه ـ
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کردم  یاما چون فکر م. کنم یو هم فراموش نم يزیچ. ستمینوگرنه من مست بشو . آورد نییبود که فشارم و پا ادمیز يزیشد به خاطر خونر

.خواستم تا اون حد بشکنم ینم ياگه قرار بود بر. ادمهی زیخواستم بگم که همه چ ینم يهنوز حامد و دوست دار

.دمیاش کوب نهیمشت به س هیاخم  با

: اخم و ناز گفتم با

.یبدجنس یلیخ ـ

: وم دم گوشم گفتاش و آر نهیخنده سرم و گذاشت رو س با

دم و  یاز دست م اریاخت یتو شرکت با اون ناز کردنت؛ دختر نگفت روزیآوردنت و د ییاون روز تو آشپزخونه با اون چا... تو ینه به بدجنس ـ

.رفت یجفتمون م ياونوقت آبرو. بوسمت یکنم و م یهمه بغلت م يجلو

بوسه رو موهام نشوند و چونه اش و رو  هیماهانم . اش فشار دادم نهیتو س شتریدست هام و دور کمرش حلقه کردم و سرم و ب. غنج رفت دلم

.موهام گذاشت و سفت بغلم کرد

که سال هاست با  يتو بغل مرد. بودم ایآغوش دن نیمن االن تو مطمئن تر...  اینقطه دن نیامن تر... من بود يبرا ایهمه آرامش دن... بودم  آروم

.دمشیبهم بوده و من ند کیگردم چه نزد یدنبالش م شهیکه هم يگمشده ا دمیچند وقته که فهمشده، اما من فقط  نیمن عج

: من و از خودش جدا کرد و تو چشم هام نگاه کرد و گفت ماهان

.میتولدت برس هیبه بق میشه بر یحاال م یآنا خانم ـ

دستم و باال آورد و به  جینگاه گ هیسمت من با اخم و  دیو چرخ ادستیا هوی. آورد و دستم و گرفت شیماهان دستش و پ. لبخند موافقت کردم با

.بسته شده به مچم نگاه کرد یدر واقع به ستاره چوب. مچ دستم نگاه کرد

: استفهام و بهت زده گفت با

...آنا  ـ

: و پر محبت زدم و گفتم حیلبخند مل هی

.همراهمه شهیهم ـ

.سفت بغلم کرد که استخونام به صدا در اومدن نیزد و همچ قیلبخند گشاد و عم هی ماهان

: گوشم زمزمه کرد ریز

...عاشقتم ... عاشقتم  ـ

برد اما بازش  رهیماهان دستش و به سمت دستگ. سمت در میدست تو دست هم رفت ییکه آروم گرفت ازم جدا شد و دستم و گرفت و دوتا کمی

: برگشت و به چشم هام نگاه کرد و گفت. نکرد

...آنا  ـ

.دادم یخواست بهش م یم یاالن هر چ. و رو شد ریگفت آنا، که دلم ز نیهمچ

: عشق گفتم با



کاربر  انجمن نودهشتیاآرام رضایی  - هیچکی مثل تو نبود                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 469

...جان آنا  آ

: زد و گفت لبخند

...طاقت و منتظر امشبن یچند نفر ب یآنا اگه بدون ـ

.بش نگاه کردمتا یب يسرم و بلند کردم و به چشم ها. و بازوهام و گرفت ستادیاومد جلوم ا. استفهام نگاش کردم با

حق نگاه کردن  ياحد چیکه ه ؟یامشب به همه بگم که تو مال من نیکه هم يد یبهم اجازه م. و ندارم تیتحمل دور گهیآنا من واقعا د: ماهان

کنم؟ یبهش چپ نگاه کنه دندوناش و خورد م یمال ماهان شده؟ هر ک شهیتا هم گهید یبهت و نداره؟ که آنا خانم

: و گفتم دمیخند. م گرفتحرف هاش خنده ا از

.شن یناراحت م. بگم نایاول به مامانم ا دیشه با ینم. وونهید ـ

: زد و گفت یچشمک هی ماهان

...اون با من  ـ

.و در آورد شیو گوش بشیبود از اون با من؟ دست برد تو ج یمنظورش چ. نگاش کردم جیگ

.دیسرم و بوس. اش نهیتو بغلش و چسبوندم به س دمیو کش اش و انداخت دور کمرم گهیدست شماره گرفت و دست د هی با

...بله بله االن کامال وقتشه ... یاوک یزنگ زدم بهتون بگم همه چ ن؟یسالم خوب: ماهان

ه؟یاالن وقت چ ه؟یاوک یزد؟ چ یحرف م یداشت با ک. مردم یم یاز فضول داشتم

: گفتم يسرم و باال گرفتم و با کنجکاو. دیو من و با خودش به سمت در کش گذاشت بشیو تو ج یقطع کرد و گوش. هم نشد قهیدق هی تلفنش

؟يزد یحرف م یماهان با ک ـ

.من و قلقلک بده یخواست فضول یشعور م یاَه ب. نگفت یچیو ه دیخند ماهان

: دمیپرس دوباره

؟يزد یحرف م یداشت یگم با ک یماهان م ـ

 افهیمن و و ق ینگاه اخم یبا خنده برگشت سمتم و وقت. و زل زدم بهش ستادمیازش جدا شدم و ا. به پله ها میدیرس. جوابم و نداد دوباره

: و گفت دیبلند خند دیمعترضم و د

نه؟ يطاقت ندار ـ

: سر گفتم با

.نه ـ

.دیتو بغلش و لب هام و بوس دمیاومد جلو و کش. دلش برام غش رفت انگار

: خجالت هلش دادم عقب و گفتم با

.زشته ننمونیب یم تیترب یباَه  ـ

: بهم نگاه کرد و گفت طونیش يبا چشم ها ماهان
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.میهم ندار ینیبه مقدمه چ ازین گهید... بهتر ننیبب ـ

 سایو پر انایو ک نییپا میدیرس. بوده که گفته یچ ینیکردم منظورش از مقدمه چ یداشتم فکر م. نییو بردم پا دیو گفت و دستم و کش نیا

دستم و ول کرد چون  يخواست ازم جدا بشه مجبور ینم نکهیماهانم با ا. سمت خودشون و از ماهان دورم کردن دنیمن و کش سمتم و دنیدو

.اش کرده بودن ورهد ایآرشام و ک

.خنده و با ذوق بغلم کرد ریزد ز هوی. نگاهم کرد قیزل زد بهم و دق سایپر

: گفت خوشحال

...گم یم کیگم، بهت تبر یم کیبرت... باالخره گفت ... گفت ... گفت  ـ

.گفت کیهم بهم تبر انایک. و ازش تشکر کردم دمشیبوس. دیفهم یاز چشمام حالم و م سایپر. دمیخند

: خوشحال نگاهم کرد و گفت سایپر

البته من . نقشه ماهان بودامشبم همه . دمید یرو نم ایوقت ک چیمن ه نیاگه تو و ماهان نبود. رو از تو دارم ایچون ک. بودم ونتیامشب و مد ـ

ماهان مسته و  يکرد یاون شب تو، همون شب که فکر م يگفت ماهان به خاطر حرف ها ایباال ک نیدونستم، اما شما که رفت یحامد و نم هیقض

.جانیکرده و باهاش حرف زده و امشب آوردتش ا داشیرفته پ یمکافات هیو با  يفهمه فکر کرده تو هنوز حامد و دوست دار ینم

.ــــزمیعـــز. که دوست دارم برسم یمن به اون یبچه ام انقدر عاشق بود که حاضر بود از خودش بگذره ول یالهـــــ

حامد رفت؟ سایپر: من

: باز گفت شیبا ن سایپر

.رفت دیعفت د یپله ها در حال انجام اعمال مناف يکه تو و ماهان و باال یآره همون وقت ـ

.آبرو برام نذاشت پسره هول. مونیخرک يدنایبوس نیبا ا به سر من و ماهان خاك

تونست  یم یگذشته بود ک یمیساعت و ن کی هی یآخه از مهمون. میمتعجب همه ساکت شد. زنگ خونه بلند شد يکه صدا میصحبت بود مشغول

شده برگشته؟ مونیباشه؟ نکنه حامد پش

.خاله، مامان، فرخنده جون، بابا و بعدشم عمو وارد شدن بیبه ترت دمیبود که د چشمم به در. از بچه ها رفت سمت در و در و باز کرد یکی

.اومدن یکردم که خوشحال و خندون به سمتم م یگرد داشتم به ورود خانواده نگاه م يچشم ها با

. وك بود چون نگفت تولدت مباركمشک یلیالبته خ. گفت کیو تولدم و بهم تبر دمیسفت بغلم کرد و بوس ع،یو سر دیزودتر از همه بهم رس خاله

رسه؟ یبه چند نفر م کشیتولد من تبر دمیمن نفهم. زمیگفت مبارکتون باشه عز

: گوشم گفت ریو ز دمیمامان بغلم کرد و بوس بعدش

.نبود یخودک یخوشگل کردنت و رفتن شرکتم ب. ستین یماهان رو تو و رفتارت کشک ریدونستم انقدر تاث یمن که م ـ

.لبخند مامان هزار تا حرف داشت. گرد شده از مامان جدا شدم يچشم ها با

 بیبود و عج بیعج یلیامشب خ. کنه یبغلم نم یختیر نیمعموال عمو ا. عمو سفت بغلم کرد. بابا و بعدم عمو. دمیجونم بغلم کرد و بوس فرخنده

.نکرد یاعتراض یهم کس دیو بوس میشونیعمو پ یوقت یحت. نگفت، فقط با لبخند نگام کرد یچیتر که بابا ه
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: با لبخند گفت عمو

.ماهان و آدم کن نیا یتونست. يباالخره دختر خودم شد ـ

که کنار خاله با لبخند  دمیو منگ به تک تکشون نگاه کردم و در آخر به ماهان رس جیگ. خجالت بکشم ایبزنم  جیگ... دونستم تعجب کنم  ینم

.بود ستادهیا

: جلو اومد و گفت خاله

و  مینشون دستت کن يانگشتر برا هیامشب  نیو مسعود هم نیمیبا اجازه س يطاقت دارم نه ماهان، اگه اجازه بد گهیآنا جون دخترم نه من د ـ

.میدوستاتون اعالم کن نیو ب تونینامزد

 یم یچ نایا. کردم ینگاه م زیمطلع از همه چ حال نیلبخند به لب و مشکوك، در ع يخانواده ها نیباال رفته داشتم به ا يبا ابروها. افتاده بود فکم

گن ؟

: رفت جلو و دست بابا رو گرفت و گفت ماهان

د؟ید یعمو اجازه م ـ

: دستش و رو شونه ماهان گذاشت و با لبخند گفت بابا

.پسرم دیخوشبخت باش ـ

.من رسما هنگ بودم. کرد یمهم من و آدم حساب ن یکس. خواست دست بابا رو ببوسه که بابا نذاشت و بغلش کرد ماهان

.همه ساکت شدن. کرد یبلند شد که همه رو به سکوت دعوت م ایک يصدا

.شه یهم محسوب م يمراسم نامزد هیامشب عالوه بر تولد . خبر خوش بهتون بدم هیخوام  یم: ایک

.سوت و دست زدن همه

: دوباره همه رو ساکت کرد و گفت ایک

.گم یم کیمن از طرف همه بهتون تبر زیآنا و ماهان عز. دیکف مرتب بزن هی زیعز يها زبانیم يبرا یهمگ ـ

. در آورد و داد دست ماهان نیتک نگ هیبا  يانگشتر خوشگل نامزد هی فشیخاله جلو اومد و از تو ک. کردن مونیبا سوت و دست همراه همه

.دیکش قینفس عم هیو  رونیت داد بماهان بهم نگاه کرد و با لبخند انگشتر و دستم کرد و بعد نفسش و با فو

.ياالن مال خود خود خودم شد. نداره دهیفا یمونیپش گهیبگم د. یخالص بش یتون یاز دستم نم گهید. راحت شد المیخ...  ــــــشیآخ: ماهان

 نیا... شب  نیا... خونه  نیا. نمبک یحرکت چیتونستم ه یبودم که نم جیاونقدر گ. تموم بشه یراحت نیبه ا زیشد همه چ یباورم نم. دمیخند بهش

...آدم ها 

و  رانهیجور غافلگ نیکردم که قراره چند ماه بعد تو روز تولدم به عشقم برسم اونم ا یخونه شدم کجا فکر م نیسال وارد ا 8که بعد  یاول بار

باالتر؟ نیاز ا زیسورپرا... ییهوی

شده بودم و واقعا  کیش اریبه خاطر کار فراوانش رو خودم امشب بس سایسپاس از پر خدا رو شکر با کمال. شده بود یکی يو مراسم نامزد تولد

.شد یم ییهویمراسم  نیا یشده به خوب يزیبرنامه ر يمراسم نامزد هیکنم  یفکر نم
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: با حلقه شدن دست ماهان دور کمرم به خودم اومدم بهش نگاه کردم و گفتم. و منگ بودم جیگ

دونست؟ یم خاله از کجا.. ماهان  ـ

: و گفت دیچشم هام خند تو

کشمکش با  ریاون موقع که منو و تو درگ. حرف ها بود نیتابلو تر از ا یلیظاهرا عالقه امون خ. میدونستن من و تو بود یکه نم یتنها کسان ـ

 لمیف گهیروز تو آشپزخونه هم که د اون. هست نمونیب يزیچ هیبودن که  دهیهمه از رفتارهامون و نگاه هامون فهم م،یبود گهیخودمون و همد

 يزیچ یخواستم به کس یشدم نم یحرف بزنم، اما من تا از خودت مطمئن نم نیمیکرد که بذار من با س لهیمامانم پ. جفتمون و لو داد. بود نروش

.بگن

.زدن یحرف م نیاون روز خاله و ماهان تو آشپزخونه داشتن در مورد ا پس

؟يوست دارمنو د یماهان تو از ک: من

من بودم  تی، هم باز میاون موقع که بچه بود... وقت  چیوقت شانس نداشتم ،ه چیمن ه... آنا  هیچ یدون یم. که خودم و شناختم یاز زمان: ماهان

به  هوی ،یشکفت هوی يبزرگتر شد یاما وقت... اون موقع فقط من بودم و تو بدون سر خر ... من بود  شیهمه حرف هات پ ،یرفت یبا من همه جا م. 

خواست با مشت فکش و  یدلم م. خواد باهات دوست شه یتو جنگل گفت م شعوریب دیاونقدر که نو. يدوست و آشنا اومد يچشم همه پسرا

عث با دیو بهت بگم که دوستت دارم که اون حرف نو امیگرفته بودم که ب میتازه تصم. خواستم خودم و لو بدم ینم. شد یاما نم. بزنم خورد کنم

 نهیگم بدشانسم هم یم... و اون شد  يدیاون و منصرف کنم اون حرف ها رو زدم و از شانس گند من تو شن نکهیا يبرا. زهیبهم بر زیچشد همه 

...گهید

 نیشب بعد ا نیکرد تا االن و تو ا ییها يباهامون چه باز یزندگ نیاما بب م،یما از اول قسمت هم بود ؟ینیب یتوروخدا م. دمیبلند خند. دمیخند

.میهمه سال بهم برس

دست بغلم کرد و  هیبا . مامان اومد کنارم نشست. خواست از کنارم تکون بخوره ینم. غرغر بلند شد و رفت یو صدا کردن و ماهان با کل ماهان

: گفت

...بتونه رنج عشق و بچشه. دختر من انقدر بزرگ شد؟ انقدر خانم شد که بتونه عاشق بشه یک ـ

.مامان بغض کردم يهاحرف  با

: گفتم آروم

.اما خودم از ماهان مطمئن نبودم... خواستم بهتون بگم اما  یمامان م ـ

: و گفت دیخند مامان

.دیبه هم بگ دیخوا یم یمونده بودم که ک. دیدیاما باالخره فهم دیدیفهم رید ـ

: گرد به مامان گفتم يچشم ها با

د؟یدونست یمامان مگه شما م ـ

: و با دست چند ضربه به بازوم زد و گفت دیخند
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.رمیبرم بم دیبا گهیمن مادرتم نشناسمت که د ـ

: تعجب گفتم با

؟ی؟ ک يآخه چه جور ـ

: سرش و کج کرد و با لبخند گفت مامان

 يو برگرد یو مسافرتت بزن دیاز ع يدفعه به خاطر ماهان حاضر شد هیشد که  یچ. يزد ینم يکار چیه يبرا التتیوقت از تعط چیتو ه...  دیع ـ

.میدوران و داشت نیما هم ا ؟یو کار کن دیتهران و کل ع

.عشق مامان و بغل کردم با

: و دستش وبه سمتم گرفت و گفت شمونیاومد پ بابا

نه؟ ایده  یم هیرقص دو نفره به باباش هد هیمن  يخوب آنا کوچولو ـ

.دمیآهنگ آروم گذاشت و من دست تو دست بابا رقص هی یج يد. و با لبخند دستم و به بابا دادم دمیخند

: با محبت نگام کرد و گفت بابا

و کمتر بهت  میکارمون و خودمون بود ریدرگ يادیز دیشا. میمن و مادرت ازت غافل بود دیشا. کنم یمن بهت افتخار م. يدخترم بزرگ شد ـ

.میکن یم یهامون ازت عذرخواه یو به خاطر همه کوتاه میکن یر ممن و مادرت بهت افتخا. ياما تو چه خوب بزرگ شد م،یتوجه کرد

: ماهان به سمتمون اومد و رو به بابا گفت. اش و آروم گرفتم نهیسرم و گذاشتم رو س. دوستش داشتم یلیخ. به بابا نگاه کردم یاشک يچشم ها با

د؟ید یعمو جان دخترتون و به من قرض م ـ

: و گفت دیخند بابا

مردم انقدر حسود؟. میزنت و نخواست ریبگ ایب ؟ینیبه من بب یرو نتونست قهیچند دق نیتو باشه ا شیعمر پ هیقراره  ـ

.و بابا با خنده دستم و تو دست ماهان گذاشت و خودش رفت میدیبابا خند يحرف ها به

.میآهنگ کرد دستش و دور کمرم گذاشت و منم دستم و رو شونه هاش گذاشتم و نرم شروع به حرکت با ماهان

 ونیها رو مد نیو همه ا بایشب پر خاطره و ز هی. ساله ام شده بود 26بگم  دینه االن با 25 یشب زندگ نیبهتر. من امشب خوشحال بودم چقدر

.ماهان بودم

: و بلند کردم و تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم سرم

...ماهان  ـ

: نگاه و لحن مهربونش گفت با

...جان ماهان  ـ

... یپر خوشبخت...  تیخنده پر رضا هی دمیندخ

...دوستت دارم ... ماهان : من

.و خشک شد ستادیتو جاش ا. دست هاش دور کمرم سفت شد و حرکتش متوقف شد هوی
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: گفت مات

آنا ؟ یگفت یچ ـ

: بار محکم تر و بلند تر گفتم نیو ا دمیخند

...زمیدوستت دارم عز ـ

: گفت جانیو فشردم و با ه دیذوق من و تو آغوشش کش ای... مثل آسمون پر فانوس شد ... شد  چلچراغ... هاش برق زد  چشم

.و لذت بخشتم یناگهان يشوك ها نیعاشق ا ـ

داغش و رو لب هام گذاشت  يحرکت چونه ام و باال گرفت و لب ها هیلحظه با  هینگاه تند و هول به دور و بر کرد و تو  هی. ازم فاصله گرفت کمی

...

.عشق به بوسه اش جواب دادم نیریو سرمست از حس ش يشاد غرق

هم  دنیمن خودم به دفعات مچشون و در حال بوس. کنن یکه مامان و بابا و عمو و خاله دارن نگاهمون م ستیمهم ن. میآدم یکل نینبود که ب مهم

.گرفتم

.هیاالن چه روز ستیمهم ن. شبه ستین مهم

.کس مهم نبودن چیو ه زیچ چیلحظه ه نیا تو

...تب دارمون و عشق  يبودم و ماهان و بوسه ها من

...به وسعت و قدمت سنمون  یعشق مون،یروح يها و کشمکش ها يریخود درگ یبه سخت یعشق

... شهیخواستم تا ابد تا هم یداغ و م يبوسه ها نیا... مرد  نیا... عشق  نیا من

... میلب هامون و به اعتراف باز کرد يو چه خوش روز نیرینشده باز بشه و ما چه ش رید تا يروز هیبسته  يقفل لب ها نکهیا دیام به

آواز سبز برگه شه،یب هی داریتو د يصدا

تگرگه یتو پر وسوسه مثل شب خون يصدا

حرفه ایدن هیتو آهنگ شکستن، بغضه،  يصدا

نور و برفه نیغمگ حیاز آواز صر يریتصو

ثل تو نبودم یچکیمثل تو نبود، ه یچکیه

مثل تو من و باور نکرد، یچکیه

...نقد شب من سفر نکرد يبا من مثل تو، تو یچکیه

...یپاك اطلس يمثل تو نبود، ساده مثل بو یچکیه

...یدلواپس يهمهمه  ونیصدا، م کیبلوغ  ای

مثل تو نبود، یچکیمثل تو نرفت، ه یچکیه
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...مثل تو نخوند یچکیو ه مییتنها يشعرا

...ماله تو، همه شعرام ماله تو حرفام همه

...ماله تو امیمن شعرمه، همه دن يایدن

مثل تو نبود یچکیمثل تو نبود، ه یچکیه

مثل تو من و باور نکرد، یچکیه

...نقد شب من سفر نکرد يبا من مثل تو، تو یچکیه

)مثل تو نبود از گوگوش یچکیآهنگ ه(

انیپا

ییرضا آرام

2/7/91

  کشنبهی 3:16

1391بهمن ماه : شار انت
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