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 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده   نزد کتاب این حقوق  تمامی

  

 •❥شهر ی پروها بچه:•رمان❥

 ✨بهمن زاد انای:ک سندهینو ✨

 :طنز و عاشقانه ژانر

 رمانکده  تی عاشقانه سا ی انجمن رمان ها سندهی افتخار نو با

 

 : دیبزن امیپ نستاگرام یا  ایتلگرام   ق یاز طر  دی تونی م سندهیارتباط با نو  جهت

 تلگرام:  ی دی آ

@writet_81 

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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  جیبه پ دیتونیم گهید ی رمان و رمان ها  نیا  ی ها  تی)جهت مشاهده عکس شخص
 ( دیمراجعه کن  سندهینو  نستاگرامیا

 

 

 پر طرفدار:  ی رمان ها سندهی بهمن زاد نو انایک 

 بال)طنز(  طونیش دختر و  زهرمار برج ✨•❥•❥

 )طنز(  2بال  طونیش دختر و  زهرمار برج ✨•❥•❥

 ( عاشقانه)شرور باطن  مغرور  ظاهر✨•❥•❥

 (عاشقانه)2شرور باطن  مغرور  ظاهر✨•❥•❥

 (ی)کلکل یطالق زور یسور  ازدواج✨•❥•❥

 ( ی)کلکلیاجبار ی نامزدها پیاک✨•❥•❥

 (  یکلکل)نکش رخم به پولتو✨•❥•❥

 که ماه شد)عاشقانه(  ی دزد خانم✨•❥•❥

 دنده)عاشقانه(  هی پناهان   یب✨•❥•❥

 ( طنز )مشترک   عشق تاوان✨•❥•❥

 ( ی چشمانت)کلکل ی آوا✨•❥•❥

 گمشده)عاشقانه(  مهیعشق ن یب✨•❥•❥

 ( یکلکل)شکن   قانون  دختر مند قانون مرد✨•❥•❥

 ( یکلکل)2شکن   قانون  دختر مند قانون مرد✨•❥•❥
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 )عاشقانه(یاسالم نگیآقازاده و مدل ی ها دروغ✨•❥•❥

 )عاشقانه( یعاشقم کن اعتراف✨•❥•❥

 ( عاشقانه)من خشن مرد دو✨•❥•❥

 )عاشقانه( یتصادف  مرد عروس✨•❥•❥

 خانم فداکار)عاشقانه(  تیمامور ✨•❥•❥

 ( طنز)نفر سه ما  عشق چرخه✨•❥•❥

 

 

 دروغ گفته است... شودیاموش مکه گفته فر هر

 دهد... یخودش را دلدار دی آورده است تا شا بهانه

 ...یو عاشق یقصه دلدادگ  ماندیتا ابد م شودینم فراموش

 ...یبزن ریاش را با ت هیسا ی دور شو ی اگر متنفر باش یحت

 هست... بازم

 به خاطرات خوب... بردی...تو را مییجا کی ...یزیچ کی هم   باز

 

 

 

 • ❥رمان بچه پرو شهر:  خالصه
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پسر زبون درازتر از  هی دختر زبون دراز با   هی...م؟ی دار یچ نجایخب خب...ما ا  خب
 نشده و فان  ینیشبی پ ی با ماجراها یکلکل طیمح هیخودش...

نصف رمانو تحت عنوان "خالصه رمان" لو بدم؟چرا خودت   ییخوای االن م نمیبب سا یوا
 :(یشی نم مونی خودت بخون پش ؟آرهیخونینم

  یاحساس ی ادیز  نکهیفکر نکنم مگر ا  یزار هیرمان خنده هست تعجب هست گر ن یا ی تو
گفت #متفاوته که درواقع  شه یم با یداستان تقر  هیو   ی#کلکل شتریب اد یاشکت در ب یباش

 اونو متفاوت کردن:(  تاشیشخص

  ست یباشهاااا...از خدا که پنهون ن دمی شا ستین ی افاده ا  طون،لوسیاز دختر ش یخبر نجایا
وسط رمان فاز عوض   کهویکه   هییها  سندهیرمان از اون نو  ن یا سندهی از شما چه پنهون...نو

 :/ی کرد یکه فکرشو نم دهیبه داستان جهت م  یطور هی  ای کنهیم

 شماست:(  نیدر کم شهی قلمم هم ی تو یری :غافلگنهیشعارشم ا  یی طورا هی

و   ی خط به خطشو بخون ینیاگه با جونو دل بش  نکهیبهت بدم ا   تونم یقول م هی  فقط
داره و از کشتنو   یکامال خوش  انیراحت کنم پا  التمیخ یبریازش لذت م یداستانو درک کن

 :/  ستین یمرگ خبر

 ... یبخون ینیراحت بش الیسراغ رمان با خ  یبر یتونیم حاال

 

 ... سنده یقلم نو  ری نبود ز یکی بود  یکی خب

نکنم   تتونیاذ  گهی د دمیقول م گموی م گهید ی مورد کوچولو هی...سای...آره وا ساینه وا ی وا
  غیتبل جشی پ ی برا کممیکه   کنهیبهم اشاره م سندهی ...از پشت کتاب،نودی بذارم رمانو بخون

 کنم:(  
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بزن عکس   نستاشیا جی سر به پ  هیاالن قبل از شروع رمان  نیهم  یدوست دار اگه
رمان   ی ها  تی عکس شخص ی تونی بعد شروع کن به خوندن)البته م نی رمانو بب ی تایشخص

 :( شی د ی آ نمی....اینیهمونجا بب گشونمید ی ها

❥•❥•kiana__bahmanzad  

شهر   ی پست رمان بچه پروها  ریز  نستایا ی نره تو ادت ی  سندهیاز نو  تی به نشونه حما درکل
  سندروی دل نو دیدل اون مرحوم عه ببخش ینطوری:( ایکن ک یرمانشو ال   وی براش کامنت بذار

 :( ی شاد کرد

 :( یبهمن زاد بش انایک  ی رمان ها ی ایو وارد دن  ینیآثارشم بب  هیبق یتونی م تازه

کنار بذارم  و ی که بهتره پر حرف کننی کردم بهم اشاره م افتیدر سنده ی از نو ی پس کله ا هی االن
و جا کردن   یی خودنما ی راکه ب دمیها اجازه م تیو به شخص شمیمن ساکت م گهیخب د

 خودشون تو دل شما تمام زورشونو بزنن:(

 :(زانم یبگذره عز  خوش

 

 ✨شهر..................  ی پروها بچه:رمان....................✨

 

 ✨ونداد ✨

که   یهمون ساعت یعنیساعت نه صبحه  ندازمیم ی مارک دور دستم نگاه یساعت مچ به
نبودم اما فکرشو   رانیدرسته ده ساله ا ندازمیم  یمردد به گاراژ مقابلم نگاه بودیم د یبا

 باشه؟  رکاریدختر تعم هیکرده باشه آخه مگه ممکنه  ری تغ یحد همه چ نیتا ا  کردمینم

  یسرهم  دنی باباش اما با د  شیباال انداختم حتما دختر صاحب مغازس اومده پ ی ا شونه
که   ی گنده ا ی بلند تنش کرده بود با انبرا  نیرنگ آست یلباس مشک هی  رشی که ز یرنگ یآب
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اما ده سال   دونمی نم کننیکار م نجایا  شونیاحتماال ا ریکه نخ فهموندیدستش بود بهم م
هم به شغل دخترا   یکیده سال مکان ن یا ی تو  دیشا  نداشتمسراغ  ی کیدختر مکان شیپ

 اضافه شده باشه  

 بزنم نصفت کنم آخه نفله؟  نیهم  نجاست؟بایجاش ا  نی _پسره خر آخه ا

چه طرز حرف زدنه؟اصال  نینگاه کردم اه اه ا زدیکه دختره م ییگرد شده به حرفا   ی چشما با
از لحنش نزنم خدا به   یحرف گهی پسر...بهتره د هی ی داره صداشو باال ببره:/اونم رو  یچه لزوم

 شوهرش رحم کنه  

  نیشهر به ا ی تو یکیمکان همهنیا  دمیکتم کش  ی به لبه ها یشدم دست ادهی پ نمیماش از
  میدار یخوب ی کارها ری کارگاه خودمون نبردم؟ما که خودمون تعم نمویاصال چرا ماش  ،یبزرگ 

 ی خونواده ما کارا شهینم گرفتم؟باورمیاون دستور م نویاز ا دی با نممیماش  ریتعم ی برا یعنی
 دختر انجام بدن  ه یبه دست  نجایا  ناشونویماش

 برم دنبال خواهرم؟  ی دی _اوستا اجازه م

  ایبکشم خدا  یمردونه بودم که باز با به حرف اومدن دختره باعث شد پوف ی صدا  هی منتظر
 بدم دستش  نمویباشه بعد من ماش کی دختر اوستا مکان هیتموم کن که   ویکابوس لعنت نیا

 ونتـــــا به ج فتمیم  شم یاونجا سگ م امی_االن ساعت نه اکبر انقدر حرصم نده م

سرش   ی رو  یکاپ مشک هیبودم که   یزدم و نظاره گر دختر هیتک نمیبه ماش نهیبه س دست
  ی قلوه ا ی و درشتش با لبا یمشک  ی بود موهاشو پسرونه کوتاه کرده بود اما خب چشما

ظرافت دخترونه  هیدختره درواقع  هی یکیاستاد مکان نیکه ا  فهموندیرنگش خوب م یصورت
  پیبا ت یکه به صورتش زده نهفته بود که حت ی ا ونهنقاب پسر  ری صورتش ز ی تو یخاص

 کرد  یکه داشت دختر بودنشو پنهون نم میپسرونه ا 

 ؟ ی کشینم ؟خجالتیزنیم  دیمنو د ی سادی وا  نجایا یندار یآقا تو کارو زندگ  ی_ه
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  ریز لیدل یکه ب شهیم ی ا قهیکردم به خودم اومدم و تازه متوجه شدم چند دق یاهم
مغازه نسبتا بزرگ که  هیگرفتم و به سمت گاراژش رفتم    نمیاز ماش موی نظرش دارم تک

من به    اشونمیسر   هیاومده بودو  ن ییپا  شیجلوبند اشیکه بعض نی چنتا ماش هیجلوش  
مدل   نیماش چی کنن وجود داشت ه سقآتشا بردمشیم می مستق بودمیصاحبش م ی جا
 من اشتباه آدرسو اومده باشم هوم؟  دی بود اصال شااطراف ن نیا  ییباال

 کار داشتم  یخی_با استاد ش

شدشو پاک کرد   اهیس ی نبرده بود دستا زیاز دستمال تم ییدستمال که رنگو بو  هیبا  دختره
بشه و   اهیس نطوریکه ا فهیدختر چه قدر ح هی  فیظر  ی که دستا کردمیفکر م ن یهمزمان به ا

  نیهمچ  هیدخترش   دادیانجام بده چه طور پدرش اجازه م ی مردونه ا ی کارا نی همچ هی
 داشته باشه؟  یشغل

 _خودمم 

احمق   می من واقع گهیم یزبون یانگار کم کم کابوسم داره با زبون ب دی ابروم باال پر  ی تا هی
 کابوس کجا بود؟ 

 گفتم:  کردمیکه انگار داشتم مسخرش م یلحن با

 ؟ ییشما  یخی_استاد ش

 ه؟ ی_بله مشکل

 ی ب ی ها یاز اون دسته شوخ  نمیزدم شک ندارم ا  ی پوزخند سرد دمو یبه دور لبام کش یدست
برگشتم شرکت دارم براش...احتماال آدرسو اشتباه بهم داده   یمزه آراس فلک زدس که وقت

    گرفتمی کاش از آقاجون م

 عمو؟  یی_کجا
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هم به   ینی کرد و چ زیر  کمیحرف دختره سرمو باال آوردم چشماشو به خاطر وجود آفتاب  با
  یعنی یشده اوخ  یبهش توجه نکردم انگار عصبان نکه یاز ا داسیداد از لحنش پ شینیب

 بلده جوش هم بزنه؟ 

 چکاپ کنه   نمویساعته ماش  مین تونهیم یخی_به من گفتن استاد ش

داشت اما خب طرز حرف زدن و   یفیظر   افهیزد ق نیی پا جلو دستشو نی کاپوت ماش دختره
که االن   یدختر ن یبودم کجا و ا دهی که د یینبود خالصه بگم دخترا  نطوریلحن صداش ا

 مقابلم بود کجا 

 گفت:  یبلندو خشن ی بدون توجه به حرفم با صدا دختره

 بده  لشیباشه صاحابش اومد تحو  شتیپ  چشیببر جلو در سوئ نویماش نی_اکبر ا 

از   چویگفت به سمت دختره رفت و سوئ یقد کوتاه بود چشم یپسر الغر مردن هیکه  اکبر
دستش   ی شد دختره هم که همچنان درحال پاک کردن انگشتا  نیدستش گرفت سوار ماش

  دنید ی برا   نیقدش کوتاه تر از من بود به خاطرهم ستادی بود به سمتم اومدو روبه روم ا
 زد ی اشاره ا نمیانداخت بعد به ماش ینگاه افمیو ق   پیباال گرفت به ت یصورتم سرشو کم

 فرستادتت؟  ی_ک 

 ن یراست ی _آقا

 تا حاال   دمتی؟ندیدشونی _راننده جد 

 اخم کردم  کمی

 من نوشونم   ری_خ

بهش   تونستمیرفت چه طور م نمیگفت سرد از کنارم رد شد به سمت ماش یآهان  دختره
  دهیکارم به کجا کش نیخدا بب ی دختر ا هیبدم دستش؟اونم دست    مونیاعتماد کنم ماش

 کردنشونه  ریکم بود حاال نوبته تعم شون یحرفه ا  یشده رانندگ 
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 ه؟ ی_مشکلش چ

 گفتم:  یلحن طعنه دار با

 ؟ ی پرسیاز من م یی_اوستا شما 

 ره یبهم انداخت که باعث شد حرصم بگ ی به سمتم برگشت نگاه مسخره ا  دختره

 که چته؟  گهیداره م بیدکتر،دکتره خودش علم غ یری م ی_مگه وقت

 چکاپ شه  خوامیکنم اول کالمم گفتم م نه؟فکر ی_گوشات سنگ

 به سمتم اومد دستشو به سمتم دراز کرد کوتاه گفت:  دختره

 چ ی_سوئ

زنگ   لشیموبا  رهیدستم بگدرآوردم به سمتش گرفتم تا خواست از    بمیج ی از تو موتویر
  ی از تو روی رنگ ساده ا یمشک ی اینوک  لیموبا  دویدستشو عقب کش ن ی خورد به خاطرهم

 سرهمش درآورد  بیج

 :/ نیافتاد زم چمیالزم باشه بگم سوئ گهینکنم د  فکر 

نثار  یلب فحش ر یبرداشتم همزمان ز نیزم ی از رو چمویحرص مقابلش خم شدم سوئ با
بود اگه اون دهن لق  نجایاومدن من به ا یدختره و آراس دربه در شده کردم که باعثو بان

 ی حرفه ا  رکاری بدم چکاب آقاجون هم تعم  نمویماش خوامیکه م  گفتیبه آقاجون نم
 :/ کردینم یپسر باشه به من معرف مچهی ن نیکه ا  ویخونوادگ 

بود حرف    یکه پشت گوش یداشت با کس ی خشن و بد ی به دختره که با صدا توجهمو
  شونیا  زنه؟هرچندیباهاش حرف م ینطوریپشت خطه که داره ا  یک  یعنیدادم  زدیم

 به همس  دن ی معلومه تو فاز پر
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...حرف آخرو اولو وسطو همون اول کلوم بهت فهموندم نکنه ؟ی_بفرما...بهت گفتم نه کر
شرت   یی خوا یبخوا نم ییخوایهست م نکهیاونجا روشنشم کنم برات؟...هم امی ب ییخوایم

 کم

  نیا پره؟اصال یداره به طرف م ی نطوریچرا ا نیا  زنن؟پسی دخترا با نازو ادا حرف نم مگه
به دختر شدن دارن هوم؟خاک   ی خاص لیکه تما ییپسرا  نیپسر باشه از هم دمیدختره؟شا 

  نهمهیبه کنار چه طور ا نی کنه؟ای م  دایاز کجا پ وییآدما  نیهمچ هیتو سر آراس آخه آقاجون 
اوستاهه راه   نیآقاجون ا  کی نزد  ی آدما نیکار ماش گفتیم سآرا  کردی م فیازش تعر 

  رانیا ی دختر تو  کی حد مکان  نی تا ا  یعنیاصال چرا آراس بهم نگفت طرف دختره؟  ندازهیم
 شده؟نه بابا  ی عاد

  یبه سرتا پام انداخت که باعث شد مشکوک بهش نگاه کنم بعد به کس  ینگاه کوتاه دختره
 آرومتر شده بود گفت:   کمیکه  یکه پشت خط بود با لحن

 نزن...شرت کم  یحرف اضاف  شتیپ فرستمیاز آدمامو م یک یخب االن   یلی_خ

 منظورش از آدم االن من بودم؟  نمیشدم بب رهیبهش خ نهیکه قطع شد دست به س تماس

 ؟ ی ر دار_کادختره

 سرت شلوغه  ؟معلومهی _شما چ

بهش بدم منم کالفه   چویدستشو جلو آورد و با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که سوئ دختره
به سمت   دوی به سمتش گرفتم که از دستم قاپ  چوی سوئ یو از سر ناچار دمی کش یهوف
 زد بعد در رانندرو باز کرد موتو یرفت ر  نمیماش

 داره  ی ا گهیچه مشکالت د فهممیراه م نیب ینطوریا ییجا هیتا   می بر دی _با

 گرفت یپرو بودنش داشت لجم م نهمهیا از

 اصال نخواستم  یکنیساعته چکش م  میمن عالف توام؟گفتن ن ؟مگهی گیم یدار ی_چ
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ابروش باال   ی تا  هی دویکه دستشو عقب کش رمیازش بگ چمویسمتش رفتم خواستم سوئ به
 د ی پر

 ی نینوه راست ی_فکر کنم گفت

 ؟ یکه چ_

حرکت داده   ییتا من اجازه ندم جا  شنیم غولهیب  نی وارد ا نی که از طرف راست یینا ی_ماش
 ؟ ی گرفت شهینم

 سرد به سمتم برگشت  ی انداخت بعد با چشما نمیبه ماش  یکوتاه نگاه

 یتون ی هم م ییخوایبپر باال نم ییخوایاگه م  ندازمیراه م نتوینوبت ماش ی ب می_برگشت
 رم یم  نتیمن با ماش یمنتظرم بمون

 رونم یبده خودم م یوقت رودل نکن هی_

   رونمیخودم م  ستیسر راست ن ی ادی_حوصله آدرس دادن ندارم ز

  هی یواقع  یدختره به معن نیا  دمیتو موهام کش یدست  یسوار شد منم عصب یحرف چیه یب
  دی بدم دستش با یرنطویهم  نموینازن نیماش تونستم یبچه پرو زبون دراز بود مسلما نم

  چیه ی دور زدم سوار شدم دختره هم ب نمویماش نی به خاطرهم رفتمی خودمم باهاش م
حرکت کرد که   کافیت  هیبا  نی گاز فشار داد ماش پدال ی روشن کرد و پاشو رو نویماش یحرف

بدم کمربندمو   حیبارم کمربند نبستم ترج هیسن   نیکه تا به ا یباعث شد ناخواسته من
 ببندم  

 زد  ی حرکتم افتاد پوزخند نیکه چشمش به ا دختره

 ی بچه سوسول باش ادی_بهت نم

باشه اعتماد   وونهی دختر د هیبه خصوص اگه  بهیبه راننده غر  ستمی _سوسول ن
 اوردمیخانوم اما جونمو از سر راه ن دیندارم...ببخش
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  ومدهیوقت باال ن  چیجونتون ه  نیهمبه خاطر  نیاوردی_آره خب شماها جونتونو از سر راه ن
  ی برا کننی امثال من چون شب و روز جون م وونهی د ی به خصوص دخترا بهیغر  ی اما آدما

  نیمثال هم ستیبراشون مهم ن زایچ ی لیخ دنیو جون م زنن یچندر غاز مدام سگ دو م هی
 ن یجوجه راست سدخترا بتر  نیجونشون...از ا

سرعتشو   دویکشیم ییبهش بندازم که با دقت ال  ینگاه  می باال رفتن سرعتش باعث شد ن با
  ی ابونایخ ی سرعت تو نیاونم با ا  دی جد یخارج نی ماش  هیبا  یرانندگ  برد یهرلحظه باالتر م

 باشه  تونهینم یراننده معمول هیتهران کار 

 ؟ ی _چند ساله راننده ا

 شوهر مامانم باشم   دیگرفتم با ادی ی _از وقت

  ی برش نداره هرقدرم با دخترا االتینزنم تا خ یدادم باهاش حرف حیتکون دادم و ترج یسر
از لحن حرف زدنش خوشم   یاز طرف  دارهی اطرافم متفاوت باشه بازم دختره زود هوا برش م

 زد یحرف م ینطوری لحن و ا نی با ا  دیباشه اون دختره نبا یباالخره هرچ  ومد ینم

 ه؟ یحرف چ نیشوهر مامانم؟منظورش از ا نمیبب سای وا یول

 ه؟ یکیبلژ نتی_ماش

 ؟ ی دی _از کجا فهم

 _اوستاشونم 

 ؟ ی دی از کجا فهم نویمدل ماش  ستین ی_فقط اوستا بودن کاف

  ییدست هر اوستا ر ی هواست باشه ز یدار یخوب نیکه داره ماش ی_از موتور روون
 ش ینفرست

 م؟ یر یکجا م می_دار
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اونجا   میر ی بدرد خودتم بخوره م شی کیچنتا قطعه سفارش دادم که از قضا امکان داره   هی_
تو   یری باهاش دهن به دهن بشم پس شما م  خوامیخودم نم ارهیدبه در ب خوادیم اروی

 ی ر یگیو اون قطعاتو ازش م ی انگار از طرف من اومد

  یبودنم اضافه مپرو  دی به سمتش برگشتم به همه کماالت خوشگلش با نیتوقف ماش  با
 بودا   ییکردم عجب بچه پرو 

 _نکنه باورت شده آدمتم؟ 

 _نکنه تو هم باورت شده من رانندتم 

که با چشم و ابرو به   دی جواب دادنش باال پر عی و سر  یزبون دراز نهمهیابروم از ا ی تا هی
 دراوردو به سمتم گرفت  بشیج ی برگه تا شده از تو  هی اشاره کرد و  رونیب

 برو پسر خوب  کنمیجبران م نتیماش ی فاکتور...درعوض برا  نمیبرو،ا  ای_ب

دادو روشو ازم گرفت به روبه روش   لمی تحو یلبخند کوتاه مچهیچپ نگاش کردم که ن چپ
 شد  رهیخ

 شو   ادهیمنم به وقت خودش سگ داره پ ی نگام نکن شازده چشما ینطوری_ا

که ازم خواسته بودو   یارک  عتریدادم جوابشو ندم فقط سر  حیشدم و ترج ادهیپ نیماش از
 که  ارن یاز زبون کم نم نی مثل ا ی دنده ا  هیکله شق و   ی دخترا می انجام بدم برگرد

  هیبو متنفر بودم  نیاه اه از ا  دیچی پ مینیب ی قطعه و روغن موتور تو ی مغازه شدم بو وارد
 که اصال قابل تحمل نبود   فیفوق العاده کث ی بو

هم از  یهم نبود خبر ی باکالس ی بود که البته جا نی ماش یدک یفروش قطعات  مغازه
که من خبر   کنهی جور آدما کار م  نی تا حاال آقاجون با ا یاز ک  ست یمدل باال هم که ن ی نایماش

 واقعا  بهیکرده عج ریتغ یسالها چه قدر همه چ نی ا ی نداشتم؟تو

 د؟ ی_آقا ببخش
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باشه با   ی نم دره کاره اجه نیا ی اومد تو  ینشسته بود بهش م ز ینسبتا چاق پشت م ی مرد
  هیو با بق  می زده باشه که آدم حساب ییحدسا  هیکرد انگار  یصدام به سرتا پام نگاه  دنیشن

اطراف فرق دارم و امکان داره نونش تو روغن افتاده باشه از جاش بلند شد مثال   نیا ی آدما
 دم یاز رفتارا و نگاهاش فهم نویکنه ا یار خواست پاچه خو

 از دستم ساختس؟  ی...چه کاردینیبش  دییآقا...بفرما  نیصفا آورد   یلیخ یلی_سالم،خ

االن  نیکه توش نوشته شده هم یهر قلم  دیفاکتورو برام آماده کن  نی_من اومدم ا 
 خوامش یم

 انداخت  یگذاشتم که مرده بهش نگاه زی م ی رو فاکتورو

 ه؟ ی_به اسم ک 

 فاکتور نوشته شده   ی _تو

زد و سرشو   ی فاکتور پوزخند دنی داشته باشه با د ی چهل پنجاه سال خوردیکه بهش م مرده
 باال آورد بهم نگاه کرد

 ؟ یکاره مهتاب ی_چ

 ه؟یک  گهی _مهتاب؟مهتاب د

سفارشاشو   ی فاکتورش دستته اومد  یوقت یشناسیباور کنم مهتابو نم ییخوایم یعنی_
 ؟ ی ریبگ

 ما یشد  یبابا چه گرفتار ی و خودمو از تکو تا ننداختم ا دمیبه کتم کش یدست

که  ی...لطفا همون کارشناسمشونیمن به اسم مهتاب نم ریپس...خ دی گیم رویخی_اوستا ش
 ...تشکر دیانجام بد  شرویبه شما مربوط م

  دی االن با نیاخم کنم ا کمیمجدد نشست که باعث شد  زشیزدو پشت م ی پوزخند مرده
 راحت لم بده و منو نگاه کنه نکهیاده کنه نه اسفارشامو آم  رفتیم
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 بگم که خودش زودتر به حرف اومد:  یز یچ خواستم

من با   شهی و باهاشون دم خور م چسبهیپولدار م ی آخرش کم کم به پسرا   دونستمی_نوچ...م
 اد یخودش قرارداد دارم نه با شما آقا برو بگو خودش ب

بودم اسمش   دهی وج رفتم دختره که حاال فهمبرداشتم و به سمت در خر زیم  ی از رو فاکتورو
که  شیک یبه نزد دی کشیبا پاش خط م نیزم ی زده بودو رو هیتک نمیماش  ی مهتابه به جلو

  یعنیکنه؟یسرش نم  یچرا روسر  نیمتوجهم شد سرشو باال اورد بهم نگاه کرد اصال ا دمیرس
 کنه؟ یم  تیکه دور گردنشو پوشونده کفا  یو دستمال گردن هکه سرش کرد یکاله نیهم

 _دهه...َپ جنسا کو؟ مهتاب

 نه من ییطرف قراردادش تو  دمیبهت نم گهی_م

 زد انگار با خودش حرف بزنه ور ور کرد  ی پوزخند مهتاب

 آره؟   یریگیبهونه م یالک هیدردت چ دونمیبر پدرت لعنت...من که م ی _امهتاب

دور زد به سمت در  نویاش آورده بودم مهتاب ماشبر  امشویکنم با همون مرده بود که پ فکر 
که دستش بود   یقفل فرمون  دنی درو بست با د  یراننده رفت درو که باز کرد خم شد وقت

 کار؟  یچ  خواستیچشمام گرد شد قفل فرمونو م

طرف اشاره کردو با لحن التانه   هیبه سمتم اومد فاکتورو ازم گرفت بعد با سر به  مهتاب
 مختص به خودش گفت:

 شازده  گردمیزود برم شهینم شونیزبون خوش حال نایا سای گوشه وا  هی_ مهتاب

  ایدعوا کنه؟اونم با قفل فرمون من؟خدا رفتیاالن م نی کنارم که رد شد اخم کردم ا از
 دار محفوظ ب  شهی دختره و کاراش مربوط م نیآدم که به ا  یخودمو از شر هرچ

  ارهیمردارو در ب ی نظاره گر باشمو تنها بذارم بره تو...هرقدرم ادا دادیمردونم اجازه نم رتیغ
 خودمم دنبالش راه افتادم   ن یتنهاش بذارم به خاطرهم ستیمرد که نبود بود؟درست ن
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 وارد مغازه شد داد زد:  تیبا عصبان مهتاب

 ــم نــــــــیبب رونی ب ایب ی کدوم گور ی _احمــــــد مهتاب

مهتاب با سه تا مرد   ی صدا دنی بود با شن ی احمد لشیکه باهاش حرف زدم و فام مرده
گردنشو کج کرد    کمی دستش فشرد  ی اومدن مهتاب قفل فرمونو تو رونی اتاق ب هیاز  گهید

با قفل فرمون من بره تو دل   خوادیفکر نکنم که م  نیخوب کنم مثال به ا ی کردم فکرا یسع
 اون چهار مرد  

شده    دهیچ  نی ماش ی ماه تابان:/ به سمت قفسه روغنا دمی د کهویفکرا بودم که   نیهم ی تو
پمپ  ی با لگد به دستگاها  دی گوشه مغازه رفت قفل فرمونو باال برد محکم به همشون کوب

ن اون سه تا به سمتش  برداشت  زیهاش بودم که با خ یباز وونهیزد هنوز تو هنگ کارا و د
روغنو  ی از جعبه ها یکیمهتاب   کهویبشم که  ی ریدرگ  مانعبه سمتش رفتم تا  عیسر

بشه و   دهیبرداشت به سمتشون پرت کرد که باعث شد همه روغنا تو سرو صورتشون پاش
 آدم بشن   گهیشوک زده متوقف بشن اه اه فکر نکنم د

 گفت:  ی انداخت و با لحن آرومتربه من  یبدون توجه به اونا نگاه کوتاه مهتاب

 نشه  ف یکت و شلوارت کث  سای _عقب وامهتاب

بعد چون االن اصال   ی اما جوابشو گذاشتم برا دمیحرفشو گرفتم اخمامو توهم کش طعنه
 حرفا نبود  نیوقت ا 

 یب یروز بده نیسر پونزدهم کنمیهامو صاف م  یروز همه بده ستی _گفتم تا بمهتاب
دارم  یمشتر  ی بد لمیتو حروم زاده امضا کردم که سفارشارو تحو  شی ...فاکتورو پیبده

از   رم؟منویحقمو ازت بگ تونمی نم ی بشه؟فکر کرد یکه چ یاریبرام دبه در م یاونوقت دار
تو   نیع دمی شا  ایزم؟ یمغازتو بهم بر  ینطوریا امیب تونم ی ممنم ن ی کرد ؟فکریترسونیآدمات م

  ی کردیها؟فکر نم انیاز خجالتت در ب انیب ی آدمام بود تظرتونستم؟من یچالغم خودم نم
 کارو کنم؟   نیا امیخودم ب
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که  یاز خجالت کار ختیبدبختو بهم ر نی که درآوردو مغازه ا ییها یباز  وونهید ن یا پس
مغازه مهتابو بهم   یرفتن و سر بده ریکفتار پ ن یا ی باهاش کردن دراومده معلومه آدما

انتقام گرفت، هم ظرر بهشون زد و هم   خت،همیو االنم خودش اومد هم زهرشو ر ختنیر
شکار کرد پس به   رویی چه هدفا ن یحرکت بب هیبابا با   ولیا  رهی گیاقالم فاکتورشو م

بذاره و منو   شیفاکتورش پا پ ی گرفتن جنسا ی اول خودش برا خواست ی بود نم  نیخاطرهم
 جلو فرستاد 

از اون باال با مخ   کهوینکن که  یتاب داره با تابش باز یول  ستی_مخمون پارک نمهتاب
 نشونش حرکت امروزم بود نیزم یکوبیم

با قفل فرمون دستش به اون   د ی کش شینیبه ب یکرد مهتاب دست ی خنده مسخره ا ی احمد
 اشاره کرد  ختیر یسه تا که از سرو روشون روغن م

اربابتون تا آخر   نیکه ع ارمیسرتون ب  ییوگرنه خدا سرشاهده بال   دیسی گوشه وا  هی_ مهتاب
   دیعمر لنگ بزن

برگشتن    ی شده بودن به سمت احمد رهیبه مهتاب خ یببر زخم هی نی که ع ی احمد ی آدما
به   دینکن یفعال کار یعنیتکون داد که  یالیخ یهم سرشو با ب  ی احمد هیدستور چ ننیبب

 دن یعقب کش یاوناهم کم نیخاطرهم

انداخت و قفل   زیم  ی رفتو نشست پاهاشو رو ی احمد زیپشت م یبه سمت صندل مهتاب
و اضافه کنم از جسارت   ومدی از جربزه و نترس بودنش خوشم م دی کوب زیم  ی فرمونو رو

 که داشت واقعا حرف نداشت   یخاص

آماده شدن اجناس داخل فاکتورم وگرنه    ی ...هزارو دو...شماره معکوس براکی _هزارومهتاب
   کنمی سرت خراب م ی رو نجارویا

ده تا   کنمی م یاالن کار نیاراده کنم که هم یکنیم  دی مارو تهد یکه دار  یباش ی_جوجه تو ک 
 یی بچه بزا

 : دمیروبهش غر   یو با لحن محکم دمیتوهم کش اخمامو
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 ی بر یزن چ یسمت ه یتا نتون  کنمیاالن اراده م نیوگرنه منم هم  کهی_درست حرف بزن مرت

و نگاه   سنی قدم جلو اومدن که با داد مهتاب باعث شد وا هیسه تاشون به سمتم  هر
 د یبهم بندازن که به ککمم نگز  یخطرناک

   کنمی _دستتون بهش بخوره جفتشو قلم ممهتاب

 دم ی بهت م  ییبخوا یهرچ ایالزم بود مهتاب؟من گفتم ب یشلوغ کار  نهمهی_ای احمد

ندارم به  یکار ستیدست خودش ن ارشیکه کنترل نگاه و اخت   ی_من با آدممهتاب
 خصوص اگه مرد جماعت باشه  

خودشو به مهتاب   زدیم یلنگ کوتاه هی داشتی که برم یهر چند قدم نی ب کهیدرحال ی احمد
خم شد دستشو سمت کاپ مهتاب ببره که مهتاب با غضب دستشو پس زد   ی رسوند احمد

دستش   یکی ست گرفت با اون  د  هیبا  ویاحمد  قهیبلند شد محکم   یصندل ی به جاش از رو
 : دی صورتش غر ی تو  رتگردنش گذاشتو با نف ری قفل فرمونو ز

سفارشامو آماده کنن بذارن تو   یگیآشغالت م  ی به آدما نی تو ماش رمی_ممهتاب
 ینیبب یتون یکه تو کابوساتم نم ینذار بشم اون مهتاب ی ...احمدنمیماش

که با به حرف اومدن   فتمیانداخت با سر بهم اشاره زد تا راه ب ی نگاه آخرشو به احمد مهتاب
 م یو به سمتش برگشت میستادیهردو ا  ی احمد

 م ینیلرزشم بش ی پا دیبا  می کن یخوب یشده به هر ک   ی_جوری احمد

 ده یمنت م ی بو  اتونی_خوبمهتاب

 جور جوابه،اونم از نوع کوبندش  هیباشه جواب ندادن خودش   ادتی_ی احمد

  ی روبه احمد دویبه کاپش کش  یدست یزدو با حالت حرص درار ی پوزخند مسخره ا مهتاب
 با لبخند مسخره کنج لبش گفت:

 م ی رویخوش آيد ما که خندان م دی _هر چه پيش آمهتاب
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  دویکش شینیدستشو به ب  دیکه رس  نی ماش یکیمهتاب به نزد میاومد   رونی از مغازه ب باهم
 به سمتم برگشت 

 امروزو مهمون من باش   ختیکتابامون بهم ر خورده حساب  هی_ مهتاب

   می بر  نجایبهتره زودتر از ا ستی_مهم ن

 م ی ری بعد م ارن یسفارشامو ب سای _وامهتاب

 ؟یکن  دی ناموس خر یب نی ا  شیپ ییا یحتما ب  دیبا  ،ی دک ی مغازه فروش قطعات  نهمهی_ا

 هیقض یعنی پوزخندش  نیدستش داد ا یکی زدو قفل فرمونو به اون  ی پوزخند سرد  مهتاب
 خوره ی آب م  نایاز ا  شتریب

  گهید  ی مغازه ها یداره از طرف ارو ی نی فقط هم  خوامیکه من م یقطعات  شتری_بمهتاب
   دهیمنو نم بیکه خب کفاف ج ادهیخورده ز هی  متشونیق

 

 

 ✨مهتاب ✨

  متشونیق  گهی د ی مغازه ها یداره از طرف  اروی نیفقط هم   خوامیکه من م یقطعات شتری_ب
 ده یمنو نم بیکه خب کفاف ج ادهیخورده ز  هی

  ت یواقع تونستم ی تکون داد نم دیی به نشونه تا یسر   دونستمی اسمشم نم یکه حت پسره
 تونستم؟ ی ماجرارو بگم م

برگشت   ی مغازه احمد ی فرو بردو به سمت در ورود   بشیج ی دستاشو تو نیراست نوه
  هیداشت  ی نسبتا پر و ورزشکار کلی،هکنم پسر قد بلند  زشیآنال کمیوقت شد که  ینطوریا

و کراوات همرنگ کتش.  یسوخته تنش بود با لباس مردونه مشک  ی کت و شلوار قهوه ا
 بود کرده لی تکم شویرسم پیبراقش ت یورن ی کفشا
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 شهیکه نم ینزن یرسم پی ت  ویباش نیراست نوه

 نشده   داشونینگرفته که تا االن پ ی _احتماال حرفاتو جد 

  د یبزنه همه با ی حرف هی یوقت   یخیمهتاب ش دونهی پسره هنوز منو نشناخته نم نیا هه
  یخودت نباش سهی وقته جمله "رئ یلینه کمتر درواقع خ شتر ی بهش بگن چشـــــــم نه ب

 اطاعت کنن   یستیبا  سیکردم همه هم از رئ می " سر لوحه زندگ یشیم ا یلیبرده خ

  انی.سوار شو االن مستنیحرفا ن نی _مال ا

که داشتم بلند بود اما   یخوب  کی قدم به لطف ژنت ستادی به سمتم اومدو روبه روم ا رهپس
دستشو به سمتم آورد که باعث شد نگاهم به   نی.نوه راست دی رسینم شونیخب بازم به قد ا

بدون   یقفل فرمونو به نرم دمیکار کنه که د یچ خوادیم  نمیبشه بب دهیسمت دستش کش
 نگاش کنم  یزور زدن ازم گرفت که باعث شد سوال

 _فکر کنم کارت باهاش تموم شده بهتره دستت نباشه 

 لبخند کج ساده اکتفا کردم   هیحرفش خندم گرفته بود اما به زدن  نیا از

 شدمو به سمت پسره برگشتم روبهش گفتم:  ی جد ی احمد ی اومدن آدما با

 ب کنمبمون تا من حسا   نجایهم ای_تو جلو ن

زد به سمت دوتاشون که  هیتک نشیتکون داد و به ماش دییبه نشونه تا یسر پسره
 یفیکه نگاه کث ستادمیمقابلشون ا  نهیسفارشام بود رفتم دست به س ی کا ی دستشون پالست

هر  یو خارج یداخل ون ی که دکوراس دادمیبهم انداختن اما محل ندادم آخه محل م 
 پاشون  کهی وچبودم جلو انگشت ک   ختهیدوتاشونو ر

 گفتم:  یلحن محکم و خشن با

 گه ی که خواستم توشه د ی_هرچ

 توشه  ی ادی خورده هم ز  هی_آره  
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 تفاوت گفتم:  یب

 ن یتو جعبه عقب ماش دی بذار  دیتونینکرده ک...م ادی...زفشهی_وظ

پوزخندشونو   نیا  یبزنن خوب معن ی اشاره کردم که باعث شد بهم پوزخند نی سر به ماش با
با همون پوزخند کنج لبش با    ی احمد ی از الشخورا یکیکه واقعا برام سخت بود   دمیفهمیم

 گفت:  ی لحن بد

  ؟البتهیبنداز  رونیهاتو ب یاز دخترونگ کمی یگرفت  می پس باالخره تصم ی؟آخی زد غشی_ت
 پولدارا،نه؟  ی برا

 ؟ ی خورد ی_چه گوه

بود    دهیشن  ویحرفو زده بود برگشتم انگار حرف الشخوره احمد  نیکه ا نی سمت نوه راست به
بود المصب   دهیتوهم کش یسکوت روبهش باال آوردم که اخماشو حساب  یدستمو به معن

عادت نداشتم تا به   ایو سوسول باز ایباز  رتیغ ن یبه ا  یداشت از طرف میز یت ی چه گوشا
به   نی نگاه کنه به خاطرهم چپ بهم  یبودم نذاشتم کس مخود ی رو پا دمیکه رس نجایا

 نداشتم  یازین چ یه گرفتیجوجه پولدار که از پدربزرگش دستور م هی ی ها ت یحما

  ستین  نایاون حرف مال دهن ا  دونستمی به سمت اون دوتا بخت برگشته برگشتم م سرد
 ی با لحن مسخره ا نیبزنن به خاطرهم وی حرف نی همچ هیاربابشون بهشون گفته که 

 روبهشون گفتم:  

  نی االن وضعت ا ی خودت بود ریگیپ یمن ی کارا ریگیکه پ ی_برو به اربابت بگو...اونقدر
 االیصندوق عقب... دامینبود...خر

نداشتم که جرات تنه زدن به منو داشته باشن   نویکنارم رد شدن اما چون اصال انتظار ا  از
از  فتادمیودم چون خودمو گرفتمو نحرفا ب  نی بهم زد اما خب محکم تر از ا ی تنه ا شونیکی

  هیمن   ی اما رو لبا کردیداشت بهشون نگاه م زیاتفاق دور نموند ت  نی ا  نیچشم نوه راست
که با  یهمه چ خوندمیبود که به وقتش خوب فاتحشونو م یز یتمسخرآمپوزخند و نگاه  

 شه؟ یم شهیزور نم
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  ی پرت کردن که باعث شد اخمامو توهم بکشم با قدما نیمقابل ماش نی زم ی هارو رو سهیک 
 روبه هردوشون گفتم: یبلند به سمتشون رفتم همزمان با لحن خشن و عصب

 _هووووش...چته؟...شکست 

   رهی گی_نترس شکست به آقازاده بگو برات م

 ن یتو ماش یذار یم یداری هارو برم سهیاالن ک  نی_هم

 ؟یکار کن ن یمنو مجبور به ا  ییخوای_اونوقت تو م

نعرش باعث شد چشمام گرد بشه مقابلم   ی صدا  دنیبا شن کهویبزنم که  یحرف خواستم
  نیو نوه راست  نیزم ی کمرش گذاشت به قفل فرمون افتاده رو ی زانو زد و از درد دستشو رو

 شد؟   یچ قایشدم االن دق  رهی بود خ ستاده ی که با فاصله ازمون ا

برداشت پس قفل فرمونو به  ن یزم ی خم شد قفل فرمونو از رو جلو اومد نیراست نوه
 داشت خوشم اومد   میعجب دستو نشونه ا ولیسمتش پرت کرده بود ا

  ی بغلش گرفتو محکم فشار داد که صدا  ریکتف مردرو گرفت و قفل فرمونو ز  نیراست نوه
 نعرش از شدت درد بلند شد 

ممنونمم    دی نه؟کمکت کردم با  یهاشو بردار سهیک   یخم ش یخواستی_فکر کنم منیراست نوه
 ی زد فهیضع هیبود که به  ی درد تنه ا یکش یم یکه االن دار ی درد نی...اما ایباش

ببره تا دوستشو آزاد کنه اما زود به   زیخ نی دوستش خواست به سمت نوه راست یکی  اون
 بعد با اخم روبهش گفتم: دمیخودم اومدم و محکم بازوشو گرفتم عقبش کش

  ادهیعالقمو روت پ خوادیکه دلت نم انایکنم...اح کسانی با خاک  رویبق  نهیا  قمیاز عال  یکی_
 کنم؟ 

با  نی نوه راست دیکش رون ی دستم ب ی کرد بعد با خشم بازوشو از تو ی قرچه ا دندون
بلندش کرد هنوز از درد به  نی زم ی به سمتش رفتو از رو قشیخشونت طرفو ول کرد رف
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که خوب بتونه   ی جعبه عقب گذاشتن نگاه مسخره ا ی تو داموی خر سهیک  دی چیپیخودش م
 که کتک خورده بود  یکیخصوص به اون   بهبه هردوشون انداختم  اره یحرصشونو در ب

دفعه  ی انشاهلل برا  ستین یمشکل  دای انجامش بد دی تونستی_خوش بگذره بدون درد هم م
 بعد 

شدم   نیسوار ماش  شونیکیصافش کرد بدون توجه به  دو یبه کتش کش یدست نیسترا نوه
  ایاخماش توهمه  دونستمی ننداختم م یهم پشت رل نشست بهش نگاه نینوه راست

خودشو جلو نندازه من بدون    خواستیباشه به منچه اصال م یپکرو عصبان افشیق دمی شا
 بکنن  روکا نیمجبورشون کنم که ا تونستمیکمک اونم م

  ی دست فرمونو چرخوندو از محوطه احمد هیپدال گاز فشار دادو با  ی پاشو رو  نیراست نوه
روز بهش   هی  دی باشه شا ی داره اگه عجل یپس دست فرمون خوب رون،خوبهیزد ب نایا
 :( میکورس بذار  هیدادم که باهم  شنهادیپ

دلشون بخواد  یهر گوه ینیبی م یوقت یشی دم خور م نایبا ا یکش ی_تو خجالت نم
 خورن؟ یم

 که گوش بده؟  هیک  دمیشن  نامیاز ا شتری_ب

 یپدال گاز خال ی بودو با خشم حرصشو رو دهی توهم کش یاخماشو حساب نیراست نوه
حاال از   هی کفر  یمعلومه حساب  یخندم گرفته بود انگار حوصله حرف زدن نداشت ول کردیم
 ...دونهی خدا م یچ

  نکهیخب به حرمت ا یول گرهی جو م ینطورینداشت که ا یربط چیامروز به اون ه اتفاقات
بهش نگفتم وگرنه   ی زیبود چ ن یگذاشته بود و از همه مهمتر نوه راست ارم یدر اخت نشویماش

بابت کارام  ایصداشو روم باال ببره   ینبودم به نر جماعت اجازه بدم به راحت یمن دختر
 کنه...واال خم یتوب

 ردوبدل نشد...چه بهتر...منم حوصله حرف زدن باهاشو نداشتم   نمونیب یحرف
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اصال؟به اون چه   یکه چ ومد؟ یم ی برام غد ینطوریکه ا دونستیم یمن چ  یاز زندگ  اصال 
که بهم  ین یاالن فقط بهش بدهکارم اونم به خاطر ماش کنمیم یداره که من چه غلط یربط

از خجالت   رگاه ی تعم می کنه که اونم برگرد می تا همراه دیکه کش  یقرض داد و زحمت
حساب    یکالم باهم ب کیمنو به سالمت در  رویخ  هاومدم بعدش اون ب یدر م نشیماش

   می شدیم

 شدم و اکبرو صدا زدم  ادهیپ یحرف چیه  ی ب نیاز ماش دیگاراج که رس ی جلو به

 _جانم اوستا؟ اکبر

 کنم  سشی آقارو هم آماده کن سرو نیتو...ماش  اریبردار ب نی از پشت ماش دارویخر  ای_ب

 _چشم اوستا اکبر

حتما    دیکه الزم داشتمو برداشتم با  ییشد وارد مغازم شدم آچارا ادهیهم پ نیراست نوه
   کردمیدقت م یلیخ دی نبود با یکم کس نیراست کردمی م یترمزاشو بررس

به سمتش   ستادمو یا  نیبشم که با به حرف اومدن نوه راست سی وارد چال سرو خواستم
 برگشتم 

 کشه؟ ی _چه قدر طول م

برو   ییخوایداره م  نت یبه ماش یساعت بستگ  هی دمی ساعت شا  مین دی شا  کنمی _زود کاراشو م
 کنهیآماده شد اکبر خبرت م

   دیموهاش کش ی تو  یکالفه دست پسره

 تا االن کاراش تموم شده بود   گهید ی جا هی  بردمشی_اگه م

 زدم  ی پوزخند

 شازده ش یببر یتونیاالنشم م نی _راه بازه هم
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دستور پدربزرگم بود که  یبرگشتم اوستا کار آشنا ندارم از طرف  کای_متاسفانه من تازه از آمر 
 کرد یشمارو بهم معرف

 دادنش کالفه گفتم:  حی حوصله از توض یب

 ش؟ ی ببر ییخوایم  ای کار کنم؟کارمو شروع کنم  ی_باالخره چ

 ی زنیبهش م یچه گل  نمی_جهنم و ظرر بب

منو دست کم گرفته اما خبر   ایلیخ ن یع نمیا ادی بدم که شاخات در ب  لتی تحو ینیماش هی
 ی بابا بزرگ عصا قورت دادش همه کارا نیهم ادیاز دستم برم ییو چه کارا مینداره من ک 

 کنم یم تیره احمق حال دست منه پس ریز  ناشیماش

پسره   نینگاه سنگ ری رفتم کاپوتشو باال زدم و ز نشیکه برداشتم به سمت ماش المویوسا
به   د یبا  نو یا یول  ستمیکه ن ی اوستا پنجه طال کم کس گنیمشغول به کارم شدم به من م

 شه ینم ینطوریشازده بفهمونم ا  نیا

 

 

 ✨ونداد ✨

 نیهمون لحظه در ع قاینشستم دق زمیکالفه پشت م دمویموهام کش ی تو یدست یعصب
 نعره زدم:  زویرو م دمیباز شد کنترلمو از دست دادم محکم کوب  لهیطو

 نفهم یتو در بزن  ییا یب نییپا یخر سرتو بنداز نی ع نکهی_اون درو گذاشتن اونجا قبل از ا

 _حرص نخور داداش عه چته تو  آراس 

 _ببند اون صاب مردرو
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همون لحظه در اتاق دوباره   دم یبه صورتم کش یش بست کالفه دست درو پشت سر  آراس
آقاجون از سر    دنی با د  کهویگرد شده به سمتش برگردم که   ی باز شد که باعث شد با چشما

 فحش باز شه ببندم:/   ی مجدد برا خواست یکه م یجام بلند شدم و دهن 

 خونس؟  نجامیبزرگ_چه خبرتونه؟ا آقا

 _سالم آقاجون 

 بغل  هیبغل لطفا...فقط  هی_سالم آقاجونم...آراس 

آراس دستاشو از هم باز کرد مردونه آقاجونو بغل   ستادی به سمتش رفتو روبه روش ا بعد
محکم به خودش فشارش داد که باعث شد هم   زنهیآقاجون پسش نم  دی د یکرد وقت
پس   هیهمون لحظه آقاجون دستشو باال ببرد   قایمن گرد بشه هم آقاجون که دق ی چشما

 جانانه به آراس زد که باعث شد دلم خنک بشه   ی کله ا

 _خجالت بکش بچه چه طرز بغل کردنه؟ آقاجون

وقت آدم   چیپسره ه نیا  دونستم ی م دی خند زی ر  زیر  دویپشت گردنش کش یدست آراس
 ران یبرگشته بودم ا   نیاصال به خاطرهم کردمی هرچند خودم آدمش م شهینم

 ن چه طوره؟ خب...خاتو ابه ی_بغلتون کمآراس 

 به من کرد بعد به سمت آراس برگشت  ینگاه میاخم کرد ن کمی  آقاجون

 بزرگ شو   دمایدستت م یکار هینکن آراس  تی_خاتون هم خوبه انقدر وندادو اذ آقاجون

 دخترا شروع کرد به غر زدن  نی با حرص به سمتم برگشت بعد ع آراس

به   زنهیداد م یچ  نیع نهیا ری چه وضعشه تقص دی بار پشت من باش هی بابا نشد  ی _اآراس 
 داره آقاجون  یمن چه ربط

   رهی و گارد بگ رهیازش فاصله بگ عیشد که باعث شد آراس سر  کی قدم بهش نزد  هی آقاجون
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 کن که شئون نداره   تیرعا  وی_غلط کردم چشم...چشم آقاجون...فاصله قانونآراس 

  زمیبه نشونه تاسف روبه آراس تکون داد بعد به سمت من که هنوز پشت م یسر آقاجون
 بودم برگشت   ستادهیا

 که گفتم؟  ییاونجا ی برد  نوی_ماشآقاجون

 دختر  هی  شیپ نی آقاجون آخه چرا منو فرستاد یکی مکان نهمهی_ا

 اد یخوشم م تشیاز شخص ه یدختر ماه ؟چهی دی مهتابو د ولی _اآراس 

خودشو زد به   دیخودش که د  ی آقاجونو رو زی آم دی از مبال نشست نگاه تهد یکی  ی رو آراس
 اون راه بعد به سمت من برگشت 

  یبه چه چشم  تونمیبود...اصال مگه من م ی...منظورم برادری_البته به چشم خواهرآراس 
 گفته باشم  

 ی اگه به مهتاب چشم داشته باش ارمی_آراس اون چشارو در مآقاجون

 م آقاجون...مهتابو چه به من _من غلط بکنآراس 

آب   یلیحرفش خ نیبود...ا دهیاخماشو توهم کش  یبه آقاجون نگاه کردم که حساب  مشکوک 
من   اره؟مگهیهوو رو سر خاتون ب خواستیم یعنی  هیانگار روش تعصب ییجورا هی  خورهیم

 مرده باشم:/ 

 _چرا آقاجون؟مگه مهتاب چشه؟ 

خونواده ماست   کی از مهتاب باشه اون دختره فقط مکان جمیکم مونده نت نمی_همآقاجون
 نشنوم  گهیونداد...اسمشو د  گمیبه تو هم دارم م نوی...انیهم

سال اونم    نهمهیبه خودمو مغز منحرفم دادم آخه بعد ا  یگفتم و فحش خانمان سوز یآهان
ختر  د  هیعاشقشه اونم   نهمهیکه ا ارهیب یهوو رو سر زن دیسن چرا آقاجون با  ن یا ی تو
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تجسمشم   یمونده مهتاب مامان بزرگ من بشه:/حت نمیجوون مثل مهتاب:/بال به دور هم
 وحشتناکه:/ 

 گفتم:  یجلو دادم و روبه آقاجون با لحن مطمئن کمی  نمویس

  نیبهتر از کار ا یلیکار مردا خ  دیمطمئن باش کنمیم  دا یخوب پ یکیمکان هی گردمی_خودم م
 دخترس 

  ل یزرنگه و کارو زود تحو یچشه از طرف نیماش دونهیدختره فرق داره از دور م نی _اآقاجون
  نیاما ا شهیبه ظرر خودمون تموم م یاعتماد به هرکس می دشمن دار  نهمهیتازه ما ا  دهیم

بخرنش...امتحان کردم که  توننیجوره هم نم چ ی ه کنهینم یکار چی طرفه ه یدختره ب
 بهم خبر بده   یکن دا یپ ینستتو یکس  نی...اگه همچگمیم

هربار    دیبا  یعنی  نیبود ا  دهییپس رسما گاوم زا  دمیکش یرفتن آقاجون پوف رونیب با
 پسر:/ مچهیاون ن شی پ بردمیم ری تعم ایچکاپ  ی برا نمو یماش

خودش لم داده بودو شروع کرد به سوت زدن  ی سمت آراس برگشتم که راحت برا به
 خوند یم زدویهمزمان هم بشکن م

 یمثل چ  ی_ تو خوشگلآراس 

 ی کثافتو خر اما

 یخر  یلیکه تو خ درسته

 یدر قلب من شهیهم اما

 دارم کثافت   دوست

 افت یتو سر ق خاک

 خوند؟ یآهنگ مسخررو م نیا یک  ی االن داشت برا  نی ا دی ابروم باال پر  ی تا هی



 شهر  یبچه پرو ها 

 
31 

 

 االن؟  ی_با ک 

به  یدار  یپاش زد بعد با لحن معن ی به رو ینگاه به ناخوناش کردو ضربه آروم هی  آراس
 سمتم برگشتو همزمان گفت: 

 تو خوندم؟  ی _معلوم نبود برا آراس 

 ی"نه" خب حقشه که ه نیشماها بگ  شهیآدم نم نی ا گمیحرص بهش نگاه کردم من م با
 روش دست بلند کنم   یازم کتک بخوره وگرنه من که به سرم نزده الک

فرار کنه به   ادویبرداشتم که تا به خودش ب زیبه سمتش خ  کهوی یحرکت ناگهان  هی ی تو
 آخ و اوخش بلند شد  ی چنگم افتاد از پشت گردنشو گرفتمو فشار دادم که صدا

 نکن  ی آورد ریگ   میتی _آخ آخ آخ نکن داداش نکن آراس 

  ی آره؟اونم برا ی کنیقشنگ حفظ م ی شعرا  نیاز ا دهیرس  ییاال کارت به جا_ح
 کنم؟  یازت قدردان  دی...خب بایمن؟آخ

گردنم شکست ولم کن   ستین زادیآدم  نیکارتم ع ه یبخوره تو سرت که  ت ی_قدردانآراس 
 ونداااااد

مبل خم کردم که دستو پا زد خندم گرفته بود اما   ی تر از قبل فشار دادم سرشو تو محکم
 حاظر به ول کردنش نبودم 

 ؟یدفاع ساده از خودت بکن هی  یعرضه ندار ی دی م یپول باشگاه و کالس رزم نهمهی_ا

 ونداد  یکنیم  تمی اذ  گمی ولم کن به آقاجون م ی دی_مگه پولشو تو مآراس 

 ؟ ینداز یبزرگترتو وسط م یناز خودت دفاع ک  یتونی_پسر تو چند سالته که هنوزم نم

  گهی آقاجونم خاک تو سر حسودت ولم کن د  ی_من ته تغارآراس 
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در اتاق گردنشو ول کردم که باعث شد آراس   ی صدا   دنیجوابشو بدم که با شن خواستم
 بهش زدم   گم ید  ی پس کله ا هیبهم بده که  ی فحش بد

 رده گیبه خودتم برم ی که داد یاون فحش  ی_خاک تو سرت که شعور ندار

   کنهی م تیکفا شهی شامل حال تو م نکهی_به جهنم همآراس 

  ریز  دویبه موهاش کش  یو سرو وضعمو مرتب کردم آراس هم دست دمیبه کتم کش یدست
  یآراس به سمت در برگشتم و با لحن محکم طور ی غر زد بدون توجه به عر زدنا یلب ه

 که طرف پشت در بشنوه گفتم:

 تو  ای_ب

شد که   جادیتنم ا  ی تو یفیشد لرزش خف انی درگاه نما ی که تو یکس دنیباز شدن در با د با
 بهش پشت کنم    عیحد ممکن گرد بشه و سر نی باعث شد چشمام تا آخر

 دکتر برم   هی  دیبا ی اون لرز کردم؟وا  دنی چه مرگمه؟با د من

 ن؟ ی خوب نیراست ی _آقا

 تونهیچه مرگش م کرد ی داشت گردن منو خورد م شیپ قهیچند دق   نی_همآراس 
 ؟ی باشه؟قراردادارو آورد 

 ای_آره از همشونم امضا گرفتم...ب

من برم خونه به مامانم قول   ش،پس یبده...آخ رتی_دستت درد نکنه داداش...خدا خآراس 
 برگردم امروز  ی دادم زود

 :دمی حرف آراس با اخم روبهش غر ن یا دنیشن با

 نم یبتمرگ سرجات بب ی _غلط کرد

 ؟ یفهمیبه مامانم قول دادم امروز زود برگردم خونه چرا نم گمی_زبون نفهم دارم مآراس 
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 مبل جمع شدو زار زد ی شدم که تو کی قدم بهش نزد هیحرص  با

 نزن مونمیخب م یلیشمرو از سرم کم کن...خ نی ا هیسا  ای _خداآراس 

  ی رفته رو ونریتکون دادم با بسته شدن در متوجه شدم که از اتاق ب د یی به نشونه تا یسر
 نشستم و مشکوک به در بسته شده نگاه کردم میصندل

 ش؟ یشناسی_م

...آقاجون  یگرفته باش مریحد آلزا ن یتا ا شهی...باورم نمه؟یک  ستین ادتی_خنگ خدا  آراس 
 ی نبود  نجا یوقته اون موقع شما ا یلیاستخدامش کرده البته خ

 بهش دارم  یبی_حس عج

 ؟ ی _دوسش دارآراس 

باال انداخت   ی خودشو جمعو جور کردو شونه ا  عیبهش رفتم که سر  ی چشم غره ا چنان
 کرد بهم نگاه نکنه یسع

 پسر خوشت اومده    هی_به منچه از  آراس 

 _آراس ببند 

هرچند   یکنی راهتو کج م ای  یکنیبهش پشت م  ینیبیمهرانو م ؟هرباری دی_خودتو دآراس 
 ی نبود ینطوریکه ا کای آمر  یبر  نکهیقبل از ا ی شد   ینطوریا دای جد

   دمیموهام کش ی تو یدست یعصب

 ؟ یگ ی_چرا چرتو پرت م

که االن نسبت به مهران   ی کرد ییچه غلطا  ی بود کا یده سال که آمر نی _راستشو بگو ا آراس 
 خوددار... 
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برداشتو   زیحرفشو خوردو به سمت در خروج خ هیآراس بق یصندل  ی بلند شدنم از رو با
 رفت  رونی ب عیسر

  یآدم نی آراس تو مخ تر  دمیهامو مال  قهیشق یو کم دمی کوب زیم ی رو ی ممشت آرو یعصب
و پنج سالش باشه    ستیانگار نه انگار ب کردیپسر بچه رفتار م هی نیبود که سراغ داشتم ع

تا مراقب خودشو کاراش باشم   سپردیآراسو به دست من م شهیآقاجون هم نهیبه خاطرهم
 راز پسر سر به هوا و زبون د هی

از   زیر  رادیچنتا ا  هیمهتاب افتادم الحق که کارش حرف نداشت   ادی   کهوی حرفا  ن یا نیب
متوجه شده باشه   شینگاه بدون باز کردن جلوبند  هیبا  شدیکرد که باورم نم دای پ نیماش

 الحق که اسم اوستا برازندش بود 

فکر کردم هنوزم   د یچرخیمغزم م ی که تو مدتم نی ا ی به هدفا کمیچونم زدم و  ری ز یدست
  یی طورا هیاز دستش بدم   خواستم یکه گرفتم درست باشه اما نم ییمایشک داشتم که تصم 

 کنم  سکیر  خواستمیم

  ی اسم بابا پوزخند دنی به صفحش انداختم با د ینگاه  می ن لمیزنگ موبا ی صدا دنیشن با
پدرمو   ی وقتا جواب تماسا یلیپشت کردم خ لمیو به موبا  دمیچرخ  میصندل ی زدم رو

  یزنگ آرامشبخش که وقت هیپدرم متفاوت بود  لیزنگ موبا  ی صدا نیبه خاطرهم  دادمینم
 اعصابم نباشه   ی زنگ رو  ی صدا  داشتمدت قصد قطع کردن تماسو ن یطوالن

مدت فکر کردم   نیزدم به اتفاقات ا  هیتک م یصندل یهم بستم و سرمو به پشت  ی رو چشمامو
منکه اونجا داشتم   رانی وقتشه برگردم ا گهیزنگ زدو ازم خواست که د کهو یه چرا آقاجون  ک 

و هرشب با پدرم دعوام  نجایداشت منو بکشونه ا یلیچه دل کردمی م مویراحت زندگ 
کارو   نیپس چرا از عمد ا رهیجوب نم  هی ی بابا آبمون تو نوم دونستی بشه؟آقا بزرگ که م

 کرد؟ 

پدرم فرق داشت به   یچون آالرم تماس با آالرم تماس نباریزنگ خورد و ا لم ی موبا دوباره
تماس   کردیجرات م یاسم آقا بزرگ درسته حوصلشو نداشتم اما ک  دن یسمتش برگشتم با د 

 جواب نده؟  ایآقاجونو رد کنه 
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 _بله آقاجون؟ 

 کرد ی م تیبود و آدمو مجبور به تبع زیسام برانگ  یصداشم پشت گوش یحت

 صبح چندبار باهات تماس گرفته ؟ازی دی پدرتو نم ی جواب تماسا _چراآقاجون

نگرانم شده زنگ زده   نکهیآقا بزرگ کرده حتما به بهونه ا شی پ مویپس چوغول دمی کش یپوف
   رهیتا سراغمو از آقاجون بگ

 که؟ یفهمیساله مرده م  فدهیو هفت سالمه...ونداد ه  ستی_آقاجون من ب

 ؟ یدونیمقصر م  هیضاون ق ی _تو هنوز پدرتو توآقاجون

 گفتم:  ی با لحن مسخره ا کالفه

سربسته بمونه برگشتم خونه باهاش حرف    دیبذار  ادیخوشم نم یمیقد ی _آقاجون از حرفا
 کارم داشته یچ نمیبب زنمیم

 : دی شده با حرص غر یکه معلوم بود عصبان آقاجون

 اونم از خودت بدتر  یریگیسگ پاچه پدرتو م نی خونه ع ی گردی_آره خب شبا برمآقاجون

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار ی پوزخند

 رم؟ یمن چرا االن پاچشو نگ گرفتیسگ پاچه مادرمو م  نیاون ع ی...وقتگهی_از اون پدرم د

  یراجب پدرت حرف بزن ینطور ی_راجب پدرت درست حرف بزن ونداد دفعه بعد ا آقاجون
 با تو  دونمیمن م

 حوصله دوباره کنار گوشم گذاشتم  یاز گوشم فاصله دادم بعد ب لوی موبا کمی کالفه

 ی کرد تشی شما ترب ی که داره شما بزرگش کرد ی_آقاجون پدرم هر رفتار

 پوزخند نشست  هیمن فقط  ی لبا ی آقاجون در اومد اما رو داد
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 دادم با مادرت بد باشه؟  ادی کنه؟من بهش  یاشیدادم ع ادی_من بهش  آقاجون

 خودش داد زدم:  نیاز کوره در رفتم منم ع کهوی

پسرتو بابت   ی شد یکردم عصبان نی االن که به پسرت توه نیبار ع هیبار فقط   هی_اگه 
  شد ینم ینطوریا ی کردیم خی رفتاراش توب

 نعره زدم: بدتر 

ــــــده بود...اگه االن مادر من زنـــــــــــــ ی کرد یم حتشینص ینشست یبار م هی_اگه 
  یکیپدرم آزارش بده مگه مادر من با اون   ی دادی اجازه نم یدونستی مادر منو عروست م

به   یشما نبودن؟چه طور تا تق ی داشت هان؟مگه بابا و عمو هردو پسرا  یعروستون چه فرق
پدرومادر من  نیب ی دعواها  ی اما تو ی ومدیبزرگت در م عروس فورا پشت  خوردیم یتوق
مقصره   یک  یکه بدون ی مقصر مادر من بود؟اصال مگه شما تو خونه ما بود شهیهم

 هـــــــــــــان؟ 

مشت شده بود االن از درون   نهیدستام از شدت نفرت و ک  زدمیشدت خشم نفس نفس م از
که باعث آزار مادرم  ییهمه کسا یباعثو بان خواستیبودم که دلش م یببر زخم هی نیع

حساب   د یبا  یاما همه چ کردمیکارم م نیجا خفه کنه جنازه هاشونم بسوزونم و ا  هیو  بودن
 ل که برنگشته بودم یدل ی ب رفتی م شیکتاب شده پ

قضاوت نکن بار آخرتم باشه   ی پس الک یخبر ندار  یچی تو از ه  هیمیقد ی حرفا نا یآقاجون_ا
  ری تماس بگ هیزودترم برگرد خونه با پدرتم   بخشمتیبارو م نی ا یبری صداتو رو من باال م

 کارت داشت 

  ی رو تیبا عصبان لوی موبا دادیبوق ممتد نشونه قطع شدن تماس از طرف آقاجونو م ی صدا
پنجره تمام قد اتاقم  دستمو به کمرم زدم از  یکیو اون  دمیبه لبام کش ی پرت کردم دست زیم

 شدم   ره یخ رون یبه ب

از همون قاتال من   یکیو حاال به درخواست   کای مادرم رفتم آمر ی فرار از قاتال   ی ساله برا ده
   گذشتمینم زایچ  یلیاز خ یدوباره برگشته بودم به راحت
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آراس کامل به سمتش    دنیدر اتاقم باعث شد به سمتش برگردم در که باز شد با د ی صدا
 گفت:  عیچون سر   د یصورتم د ی از تو و یم انگار کالفگبرگشت 

 گردم ی برم گهی ساعت د  مین رمیمن م ستی_فکر کنم اوضاعت خوب نآراس 

 درو ببنده صداش زدم درو مجدد باز کردو به سمتم برگشت  خواست

 ؟ یکار داشت ی_بگو کارتو...چ

 ؟ ی _آرومآراس 

  نطوریخودش نبود همون آقا بزرگ ا ریتقص  دیاز خشمم خواب کمی تشی مظلوم نهمهیا از
 بارش آورده  

 باز؟  ی زد ی _آره...آرومم...بگو چه گند

 پا اون پا کرد درو بست بعد بهم نگاه کرد  نی ا کمی  آراس

کردم اما درکم کن که...که من امروز به   یکم کار یل یمدت خ  نیا  دونمی م نی _ونداد ببآراس 
 شش یمادرم قول دادم زود برگردم پ

 گفت:  عیبزنم که سر یحرف خواستم

به عمه   ی کنی اشغالش کردم به من رحم نم یاالن چندبار زنگ زده ه ن ی_باور کن همآراس 
 ات رحم کن 

 دم یکش زمیم ی به خودکار رو  یدست

 _حال عمه خوبه؟ 

 دلش برات تنگ شده  رسونه ی_سالم مآراس 

 خونتون بودم  شی _من که چند شب پ

 بازم دلش برات تنگ شده  گهی _خب عمته د آراس 
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 _باشه برو سالم منم به عمه برسون 

بزنم به سمتم اومد   ی لباش نشست که باعث شد منم لبخند ی رو ی لبخند مردونه ا آراس
شد چون بغلم کردو منو محکم به    نمیهم  دهیباز انجام م شیخرک  ی از اون بغال  دونستم یم

 خودش فشار داد 

 خب آراس بسه یلی_خ

   کنمی جبران مداداش  ی_مرسآراس 

 راحت   التیخ گمی به آقاجون نم یزی_فقط به خاطر عمه،حاالم برو چ

 به سمت در رفت که باز صداش زدم و با کلمه جانم به سمتم برگشت  یبا خوشحال آراس

 من بگو من نذاشتم  ی کردنتم بنداز پا رید لی_به عمه سالم برسون دل

پس   هی  نتتیدفعه بعد بب کنمیپرش م یطور هی امیداداش از خجالتت در م  دونمی_مآراس 
 بهت بزنه   ی کله ا

نشستم و  یصندل ی رفت رو رونیاز اتاق ب  یخدافس هیکردم آراس با   ی خنده ا تک
زدم و شماره   ایسرم افتادم دلمو به در ی تو ی فکرا  ادی یهدف برداشتم اما وقت یب لمویموبا 

استم قطع کنم که باالخره  که هنوزم از گرفتنش شک داشتمو گرفتم چند بوق خورد خو ی ا
 جواب داد 

 د؟ یی_بفرما 

 ؟ ی هستم شناخت ن ی_سالم راست

 ن؟ ی_کدوم راست

 ن؟ یکدوم راست دی پرسیخونواده در ارتباط بود که م ی نایبا چنتا از راست مگه

 مردد گفتم:  دمی لبم کش ی رو زبونمو 
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 _ونداد 

 کرده؟  دایپ یمشکل نی _آها...شناختم...ماش

   کردی م فیبرگردوند شرکت ازش تعر  نویم رانندم ماش _نه خواستم ازتون تشکر کن

 گفت:  کنهیهم م گهیکار د هی  زنهیداره با من حرف م نکهیکه معلوم بود همزمان با ا  مهتاب

 ذارم ینم جهینت یلطف آدمارو ب ستین  یازی_تشکر نمهتاب

 شدم    رهی زدمو به منظره مقابلم خ یچرخ میصندل ی تکون دادم رو د یی به نشونه تا یسر

هم با   ک ی تجارت کوچ هی دی کنی پدربزرگم م ی که برا یجدا از کار خوامی م دی باش لی_اگه ما
 د یمن داشته باش

  کنمیدرست م ناشویفقط ماش  کنمیبا آقاجونت کار نم فهمم؟منی_منظورتونو نممهتاب
 ن یهم

 گفتم:  ی ا انهیلحن موز با

 یبرام کار کن خوامی_برعکس...من م

 

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨
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تشت   ی دوباره تو دمو یکش رونشی تشت پر از آب و کف ب ی به لباسا زدم از تو یچنگ
  ی دختره با لباسا نیا  ستیانداختمو محکم شروع کردم به شستنش اه اه معلوم ن

 کرد:/  اهیآبو س  نیاه اه بب شهیم  فیکث نقدریکه ا کنهی کار م یبدبختش چ

 که   کشهیاز سنش خجالت نم فیمن دستم بهت برسه دختره شلخته کث آخ

 ی برام کار کن خوامی_برعکس...من مونداد

زبونم   ی گفتن رو  ی برا یشدم مکث کردم نه حرف ره ی به روبه روم خ ستادیاز حرکت ا  دستام
بودم فقط مات روبه    دهیکه شن یواکنش نشون دادن به حرف ی برا یحرکت ینشست نه حت

 حاکم شده بود  نمونیکه ب یروم شدم و غرق سکوت

 ؟ یخی_خانم شونداد

لب به خودم  ری " از دهنم خارج شد که باعث شد زیگوشم "هان ی صداش تو  دنیشن با
  خشک ی بستم و برا رویش دمی آب لب حوضو باز کردم دستمو آب کش  ریبفرستم ش یلعنت

دستمو با لباسم خشک کردم   یوقت دمی دستمو به لباسم کش لکسیر  یلیکردن دستام خ
 زانوهام بلند شدم  ی گرفتم و از رو  مکتف و گوشم گرفته بودم دست نی که ب موی گوش

 د؟ ی_پشت خطونداد

 ن یآدمتونو اشتباه انتخاب کرد  دمی شا  ای د ی_فکر کنم اشتباه تماس گرفت

  یندم از طرف حیساعتم توض هی  رموی هواس جمع هستم که اشتباه تماس نگ ی_انقدرونداد
 خوام یاصال آدم نم ستمیمن دنبال آدم ن

 _پس قصدتون مزاحمته 

تازه رنگ   یکاسه چرخوندم و دور حوض آب ی زد چشمامو تو یکردم لبخند کج احساس
 ه یحرف حسابش چ نمیشدمون شروع کردم به قدم زدن منتظر موندم بب

 م ی نیبهتره همو بب  میرسینم ییبه جا ینطوری_اونداد
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  دمیکه د نستادهیفالگوش وا   یکس نمیبه سمت خونمون برگشتم بب دمیتوهم کش اخمامو
 گفتم: یاز خونمون فاصله گرفتم بعد با لحن عصب گهید کمی از اون وروره نبود  مینه خبر

 قطعش کنم  خوامیم حرفتو کوتاه کن می داشته باش یمنو شما باهم مالقات نمیبینم ی_لزوم

 _پول ونداد

 ی بهت نساخته چون تماما قات زد ؟انگاری خورد یچ ؟واقعای_چ

 همونکه گفتم  شهیحرفمو کوتاه کنم خب کوتاه شده حرفم م ی_گفتونداد

 ؟ ی گفت ی_چ

 ی_همونکه شنفت ونداد

 گفتم:  ی زدم و با لحن سرد ی پوزخند

 ی فتیب یوقت سر نخور  هی_هواست باشه 

تر شد هـــــه    ظیمنم پوزخند کنج لبم غل دیکش یکه معلوم بود کم آورده پوف  نیراست نوه
با   ییخوایکه بلندتون کردم م ییهمونجا  نشونمتونیدوباره م کنمیمثل تورو بلند م ی صدتا

هول اطرافت زود وا    ی دخترا نیع ی کرد  ارم؟فکریکم م ی کرد  ؟فکر ی من کل بنداز
  ویکی که بخواد مهتاب مکان یکس دهیی نه بابا مادر نزا  ؟اوهیمالب  رهی سر منو ش یی خوایدم؟میم

 گول بزنه

 دس ی فا ی_حرف زدن باهات کال بونداد

 گهینوه آقاجونت...د یمجبورت نکردم که باهام هم کلوم بش می بکش با هم بر ی_ترمز دست
   ینیبیکه بد م فتهین  لمیشمارت رو موبا 

 صداش دست نگه داشتم   دنیتماسو قطع کنم که با شن خواستم
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خودتو خونوادتو   یزندگ  ییخوای...اگه مفرستمی_امروز،ساعت چهار...آدرسو برات م ونداد
 منتظرتم   ی بد ریتغ

هم محکم فشار دادم و  ی تماس قطع شد لبامو رو کهو یحرص خواستم فحشش بدم که   با
 ی تو لویه گوشت بشه به تنش خواستم موباآبدار حوالش کردم ک  یفحش ناموس هیلب   ریز

 شد    یکیدستم   ی ساده تو  یگوش دن یبا لرز سکالمی م ی صدا  کهویبذارم که  بمیج

 نهمهیا  رهیم یکه برام فرستاده بود نگاه کردم اوه نه بابا ک  یباز کردم و به آدرس سکالمویم
 راهو 

  ی هاله و همزمان صدا غیج  ی صدا  دنی با شن کهوی حذف کنم که  امکویلجش خواستم پ از
 غیدر خونه باز شد و هاله ج کهویچه خبر شده که    نمیمامان سرمو باال آوردم بب دادیدادوب

  ییلنگ دمپا هیمامان هم پشت سرش با   دیاومد و اونور حوض دو  نییزنان پله هارو پا
 درگاه حاظر شد  ی تو

 مرده؟ها؟  لیبهت بگم ذل  ی _آخه من چمامان

  دیسف خواستم یکه من م یاونقدر  یشد ول یعنیخب...نشد... شه دی سف خواستم ی_مهاله
 نشد 

 زن؟ یر یروش م ری الک غلط گ  یشدن کاش دیسف  ی _خدا خفت کنه هاله آخه برامامان

 با خنده گفت: دویپشت گردنش کش یدست هاله

  ی بهش بزنم که شما اومد ریرفته بود خب گفتم الک غلط گ یقسمت از کاش هی_رنگ هاله
 بال سرمون اومد  نی ا دی ترک  ی هولم کرد

  هیشده بود تازه  دی باشن سف دهیمتوجه لباساش شده بودم که انگار رنگ بهش پاش تازه
هاله خندم گرفته بود اما    ی ها طنتیش نیشده بود از ا فیگوشه از لباس مامان هم کث

   شه یکجا ختم م آخرش به نمیشده بودم بب   رهیبهشون خ نهیدست به س

 راحت بشم   نا یمنو بکش از دست ا ایخدا ب ی _امامان
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 یکن ی م نیخودتو نفر  خوره یم یبه توق ی_وا خدا نکنه مامان جون شما هم تقهاله

دستشو با تمام توان به سمت هاله پرتاب کرد که باعث شد هاله   ی تو ییلنگه دمپا  مامان
به شونش خورد اما باعث نشد   هییبکشه و دوباره فرار کنه دمپا یفرا سرخ  غیدوباره ج

   ره یدردش بگ

 کنم یکارت م یچ نی رد شو بب می کیاز نزد ی_جرات دارمامان

رگشتم که شونشو  و به سمت هاله ب  دمیکش یوارد خونه شدو درو محکم بست پوف بعد
  دنینشست به سمتش رفتم که با شن اط یتخت گوشه ح ی بعد رو دادی گرفته بودو فشار م

انگار هول کرده باشه به تته پته کردن  دنمیمتوجهم شد با د  مییخش خش دمپا ی صدا
 بودم یرفته من خونم و شاهد همه چ ادشیافتاد انگار  

 ی شما خونه ا ی_عه...آبجهاله

 تو؟  یکشی خجالت نم یاریمامانو در م  ی انقدر صدا ؟چرای به آب داد  ی_باز چه دسته گل

از ابتکاراتم استفاده   کمی ذارهینم  دهی م ریهمش بهم گ یوقت هیمن چ  ر یبابا تقص ی _اهاله
 کنم

بندازه بعد با اخم و لحن سرزنشگرانه   ن ییبهش زدم که باعث شد سرشو پا ی پس کله ا هی
 روبهش گفتم:  ی ا

 د ی درسو دانشگات چشم سف ی برا ی_تو بهتره ابتکاراتتو بذار

لبه تخت   ی پاکش کردو رو عیاما سر  نیی پا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک  هی هاله
 مجبورش کردم بهم نگاه کنه دمی نشست کنارش نشستمو با خشونت بازوشو کش

 رو سرتا   شمیآوار م  یکن هیگر  نی؟ببیکن هیگر  یحق ندار _مگه بهت نگفتم

بازوشو ول کردم انگار دردش گرفته باشه چون بازوشو آروم   دیبه چشماش کش یدست هاله
 انداخت   نیی دستش گرفتو سرشو پا ی تو
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آرومش کنم   ی چه طور دی با یی طا یشرا نیهمچ هی   ی تو دونستم ینبودم نم ی احساس دختر
قربون صدقش برم تا   کمیبغلش کنم نوازشش کنم  تونستمیانقدر از سنگ شده بودم که نم

 بدم   ریگرفتم بحثو تغ میآروم بشه در عوض تصم

دانشگاهتو پاک   ی نای...دختر تو با لباسات زمشستمی_نگاه...داشتم مانتو دانشگاهتو م
 ش؟ یبپوش شدی بود؟چه طور روت م  فیکث نهمهیا یکنیم

 سرشو باال آورد بهم نگاه کرد   کهوی هاله

 شستمشی م ش؟خودمی _چرا تو شستهاله

   شیتا االن شسته بود ش یبشور یخواستی_آره خب اگه م

اشکاش   دنی از د نکهیتوجه به ا یدخترونش گرفت ب فینح ی دستا ی دستامو تو هاله
 به سرم اشکاش روون شد   زنهیو م شمیم یعصب

  ییایکه م  یکنیکم کار م رونیمدت وقت نکردم آب بکشمش ب  نی_تو چرا آخه؟به خدا اهاله
 ؟ ی شوری منم م ی لباسا

   ستی_مهم ن

آتشفشان   هی  نیع کهویباشه  تی موقع هیدلش پر بود و منتظر  نایاز ا شتریکه انگار ب هاله
 فوران کنه داد زد:

من دختر   نیگه تو عپسرا...م نیع ی ؟شدی دی د ست؟خودتویکه مهم ن یچ یعنی_هاله
کار کنم تا کمک   دی پس چرا من نبا ستم؟ یخونواده ن نی تو بچه ا نی من ع ؟مگهیستین

 ارانمه ی  دهی که از من به خونوادم رس یریخرج خونوادمون باشم؟تنها خ

مثل من نباشه   ندت یدانشگاه آ  ی تو بر ارمیتالش کردم که پول در ب نهمهی...ایکنی _تو غلط م
من مردم تو درستو   است؟ها؟مگهیسادگ  ن یبه ا ؟مگهیکار کن ییخوایم  یزنیزر م یحاال دار

  یکار کن یبر یول کن



 شهر  یبچه پرو ها 

 
45 

 

اگه من   شه؟اصال یبرام پول نم یوقت ادیدرس بخونم درس به چه کارم م خوامی_نمهاله
 خوادی من التیدورو زمونه درسو تحص نیا شهی کم م امونیاز خرج ی سر  هیدانشگاه نرم  
تا   خوادی پول م ینفس بکش  یتا اجازه داشته باش خوادیم ؟پول یفهمی م خوادیفقط پول م

نه پولو خرج  می کنیخرج پول م مونویزندگ  میما دار  نیبب  مونویزندگ  یکن یزندگ  یبتون
...نگفتم که شیتو انبار  می افتاد قایکه ما دق مونهیقصر مجلل م  هیمثل   یزندگ  گنیم یزندگ 

 کار کنم  خوامیمنم م گمیبرم خودمو بفروشم دارم م خوامیم

که  یبه خودم اومدم متوجه صورت کج شده هاله شدم و دست یشد فقط وقت یچ دمینفهم
 دم ی محکم گرفتمو با خشم تو صورتش غر قشویهم فشردم   ی روش باال رفته بود لبامو رو

گوها مقابلم   نی از ا گهیبار د هی...ومدهـــــایاون جمله رو زبونت اومده ن گهی بار د هی_
 مفهومه هــــــــــــــــاله  ـــــــاینخورد ی خورد

 ول کردم  قشو ی  محکم

زدم که   ییگرفتن حق خونوادم تو گوش کسا  ی محافظت از خودم،برا ی برا رونی_من اون ب
 ؟یکار کن یبر ییخوا یاونوقت م یبزن یتونیتو زنگ خونشونم نم

از کنارش با خشم بلند شدم که با به حرف اومدنش   شتریاز زدو خورد ب یری جلوگ  ی برا
 اما به سمتش برنگشتم  ستادمیا

ساله   یزن س هیو پنج سالته اما صورتت اندازه  ستی؟بی دی د نهییآ ی خودتو تو ی_آبجهاله
  ی جهاز برا کهی ت هی؟یدار ی چ ؟اصال یخودت گرفت ی برا یچ یاریپول در م نهمهیشده ا

تو؟ها؟فکر   ا ینباشه؟مگه من دم بختم  یدستت خال یکنی شوهر م یکه وقت ی دی خودت خر
 من؟  ی برا ش یذاریم خرهیممامان برات  یهرچ   دونمینم ی کرد

   ستمیدم بخت ن  گهیوقته د یلیهم بستم خبر نداشت من خ ی رو چشمامو

 ی ودتو مهره سوخته ما کردخ  ؟چرای کنیبه خاطر ما ازدواج نم فهممینم ی _فکر کردهاله
 هان؟ 
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به   نیبه خاطرهم  گرفت ینم لیتحو یخوب ی زایجواب سواالشو بدم چون چ  خواستمینم
مانتو   ی رو  تمویزانوهام خم شدم تمام عصبان ی سمت تشت کنار حوض پا تند کردمو رو 

کردمو مشغول شستنش شدم هاله هم انگار قصد کوتاه   یتشت بود خال ی هاله که تو
 اومدنو نداشت چون بلند شدو به حرفاش ادامه داد

شانس   می ستی خوش شانس هم که ن دید شهینم کروسکوپیمارو هم با م ی_خوشبختهاله
  هیرفته که  ادتیبابا مرده  یخدمتتون از وقت  امیدور بزنم م هی گهیم  رسهیبه ما که م

که آب   ی دادی ...خرج درسو مدرسمو میکنیکار م یاون گاراژ کوفت ی تو یر...همش دایدختر
درسو کنار بذارم...مدرسه تموم شد گفتم   خوامیتو دلم تکون نخوره که برنگردم بگم م

به سرم   یدانشگاه دو ساله دانشگاهم چه گل  یبر د ینه با  یتو منم کار کنم گفت نیع خوامیم
  غمبریبه پ ری...واال بال به پی که تو خلق شد  مین جنس...واال منم از همو یزدم هان؟...آبج

 ارمیمن پول در ب ینیتو خونه بش توههحاال نوبته    یبسوز یهمه چ ی پا  ست ی تو ن فهیوظ
 حاال وقت استراحت توهه  

 نمت یبرو نب  کنمایلهت م زنم ی_بســـــــــــــــــــــــه...هاله سر به سرم نذار که م

بباره   ریکه د یبارون ازهیتو زمان خودش ن یزیهر چ ی حرفامو بشنو  ییخوای_چرا نمهاله
 رسونه یخشک شده نم ی به گل ها ی سود چیه

  خواستمینمنشدم  کیعقب بره بهش نزد کمیخشم بلند شدم که باعث شد با ترس   با
   کردمی م کی دوباره دستم روش باال بره اما نگاه غضبناکمو خوب به سمتش شل

پر   رونی...اون بیبارون باش  خوامیگل خشک باشم نم  خوامیها؟م ی بشنو  یچ یی خوای_م
پر   ی مامان تورو تو ؟آرررره؟منو ی ...تو گرگ درنتیم یباش  ومدهیگرگ بار ن  یگرگه که گرگ نباش

  اد؟اونمیراحت پول درم ی کرد ؟فکریدار رونویاون ب ی ها یتو تحمل سخت میقو بزرگ کرد 
پسرا   نی ع افمیق  نکهیبا وجود ا ی دخترم؟فکر کرد  فهممیخودم نم ی دختر؟فکر کرد هی ی برا

لطافت   نهمهیچه برسه به تو که ا کنن؟حاال ینم زیشده هنوزم بهم چشم ندارن؟برام دندون ت
خودم توان دارم   ی که وقت ستمی ن رتیغ یانقدر ب یخاص خودتو دار ی ا یدخترونه و خوشگل

   رونی خواهر کوچولومو بفرستم اون ب
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 ی فهمیسالمه چرا نم کی و   ستی...بزرگ شدم...بستمی_من کوچولو نهاله

  گفتم یکه بهت م  یهست یوگرنه هنوز همون بچه احمق  ی بزرگ شد یکنی _تو فقط فکر م
  خوامیمنم عروسک سخنگو م  یگفتیم ی کردیم هیبابا گر   شیپ یرفتیم زنه یعروسکم حرف م

به   یکنیکنه بهش شک م یبهت خوب یهرک  یرسیم  ی به بعد به حد ییجا هیاز   رونیاون ب
  ی ریبگ ادی دی با یزندگ  ی تو ستی اما مهم ن البهحرف مردم واست ج گهی که د یرسیم ییجا

 تا نفهمن  یاریخوب اداشو درب یتونیاگه هم نم  یباش ی قو شهیهم رونیاون ب

منو هاله   ی دادای دادوب ی شد انگار صدا انیدرگاه نما  ی تو یخونه باز شد مامان با نگران در
 نگرانش کرده بود 

 _چتونه شما باز؟صداتون کل محلرو برداشته  مامان

 دم ی غر زیسمت مامان برگشتمو با غ به

 مامان  زنهیم ی ادیدرسو مشقش حرف ز  ی پا نهیدخترت بگو بره بش نی_به ا

...بهش بگو  ادیبه خودش ب کمی _مامان به دختر بزرگت که چه عرض کنم به پسرت بگو هاله
  کنهی دوا نم ویدرد یداره وقت دهی دانشگاه رفتن من چه فا

 بزنه که با خشم به سمت هاله برگشتمو داد زدم: یخواست حرف  مامان

تو   رهی دستت م یکنیم دای کار آبرومند پ هی گهی د دو روز ی داشته باش التیتحص  ی_وقت
عالف معتاد   هینه   تیخاستگار  ادی آدم م هی یداشته باش التیتحص یخودت...وقت بیج

 بدبخت تر از خودمون

 شد به سمتش قدم برداشتم همزمان گفتم:   ریاشکاش سراز  هاله

  یمثل من ش  خوامیتو...نم ی بابا سوخت منم پا ی مامان پا یتو بسوز ذارمی_من نم

 با بغض گفت:  هاله

 تو بسوزم  ی به پا خوامی_منم مهاله
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  هی  شدیشونه هاش گذاشتم هق هق اشکاش باعث م ی آروم دستامو رو ستادمی روش ا روبه
  ازیهم اون به بغل ن کردمیفقط احساس م  هیچ دونستمیکه اصال نم یجور  هیبشم  یجور

 م ی بغل گرمو محکم مثل بغل بابامون که ازش محروم بود  هیداره هم من به 

 نه فقط خودم  می هردومون خوشبخت بش خوادیمن دلم م  ی_آبجهاله

  ی از خونه شوهرت برگرد یوقت ی تو بخند یمنم خوشبختم وقت یتو خوشبخت بش  ی_وقت
  یوقت  رهیهام در م یمنم خوشبختم تمام خستگ یکن  فیمشترکت برام تعر  یبا ذوق از زندگ 

 یفهمی خوشبختم م یخواهرم نکهیمن خوشبختم هم یخانم مهندس بش یریمدرکتو بگ
 حرفارو  نیا

لرزونم دورش حلقه شد   ی هم بسته شد آروم دستا  ی محکم بغلم کرد چشمام رو هاله
 زمزمه کردم   یسرش گذاشتم با لحن آروم ی سرمو رو

ما که قراره پروانه  یهرخوا رسهیروز،روز ما هم م ه ی ستیکه روز ما ن یی _بذار بگذره روزها
 کنه  لهیپ خوادیتا م ایبزار دن میش

 جونم  یدوست دارم آبج یلی_خهاله

خانم   یریتو مدرکتو بگ نهیحرفا نزن منو مامان آرزومون ا نیاز ا گهی...دی خواهر شتری_من ب
  یآقا مهندس ازدواج کن هیبا   یمهندس بش

هم   شمیهم من خوشبخت م  ینطوری...ایمرد پولدار ازدواج کنم آبج ه یبا  دمی_قول مهاله
 به شما کمک کنم تونمیم

  ادیبود ز ن یبه خاطرهم دی اون نرم نبود شا ی دستا  نیمن ع ی اشکاشو پاک کردم دستا آروم
 ی دستا  یزبر خواستمیهم نم  دمی کشیهم خجالت م ییطورا هی   کردمی نوازشش نم

 بدونه خواهرشو حس کنه بعد خودشو مقصر 

 زنم یم   ویحرف نیکه همچ  شناختمش یهنوز بچس،م گفتمی م یوقت
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رنگ خوشگلش که به  یطوس  ی به چشما  دموی بوس قیعم شویشونیزدم پ ی روش لبخند به
  هیخونوادمونو که به اندازه  زهیم زه یشدم آخه من چه طور دختر ر  ره یمامان رفته بود خ

پول در  رونی دخترونه بود بفرستم اون ب ی داشتو پر از نازو ظرافت ها  یخوشگل یپر
 ازش راحت بود  المیباشه خ  اهدرسو دانشگ  ی سرش تو نکهیاره؟همیب

تو که  می ندار ی ازیاما اون موقع ما به پول شوهر تو ن ی_من از خدامه تو شوهر پولدار کن
   دهیپوالمون کفاف منو مامانو م یبر

 ره یکه باعث شد خودشم خندش بگ  مدی خند زی ر زی ر بعد

 داره   ادیدانشگاهم خرج ز  ی_پس قبول دار هاله

خرج دانشگاهتو بدم درس   تونمیکه م نهیبه عشق ا ارم یکه در م ینره نصف پول ادتی_هاله 
 اون دراز نباشه   نویا ی دستمون جلو نهینصفشم به خاطر ا یبخون

  ختیریپله ها نشسته بودو اشک م  ی بغلش کردمو با لبخند به سمت مامان که رو دوباره
 برگشتم 

شما دوتارو سالم کنار خودم دارم خوشبختم اصال من به عشق شماهاست   نکهی_من هم
 پسر شدم 

که  ی خوشحال کردن دل دو فرشته ا ی پر از درد که پنهونش کردم برا ی خنده ا  دمیخند  بعد
پاک   ی به خنده آوردن دوتا گلبرگ ها ی برا ی بود خنده ا  دنمینفس کش لیوجودشون دل

   میزندگ 

 قربونت برم   یشیم ضی سرده مر  نی_مامان پاشو برو خونه زم

بلند شدو رفت تو هاله   یحرف  چیبود بدون ه  ونیبلند شد چشماش گر  نی زم ی از رو مامان
 هم ازم جدا شد به داخل خونه اشاره کردمو آروم گفتم: 

  رسمی به وقتش حسابتو م مونهی م ادمیتوهه   ریاشکش در اومد تقص نکهیمامان ا  شی_برو پ
 حاالم برو تو 
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 بعد به سمت تشت لباسا رفت  د یبلند شدو گونمو بوس یپاش کم ی انگشتا ی رو هاله

 شش یپ رمیبشورم م  نوی_بذار اهاله

 کردم تشیخم شه مانعش شدم بازوهاشو گرفتمو به سمت پله ها به زور هدا خواست

  نیمامان بعد بش ش یتو برو پ کنمی_الزم نکرده خودم شروعش کردم خودمم تمومش م
 ...برو بچه ایلباسارو عوض کن ن ینره ا ادتمیدرسات  ی پا

لبام نشستو به سمت   ی رو یبا غرغر رفت تو ناخواسته لبخند کوتاه دوی کش یهوف هاله
 شدم رفتم مشغول شستنش شدم   سیخ ی لباسا

ده سال من به عنوان بچه بزرگ خونواده   نیا ی که بابا فوت کرده بود تو  شدیم یسال ده
که هنوزم داشت   یقشنگ ی گرفتم مهره سوخته خونواده باشم مادرم به خاطر برو رو میتصم

شد به   وهی ب یدنبالش بود به خصوص وقت ی ادیچشم ناپاک ز شیرنگ  ی و قد بلندو چشما
 کنه  کار گهیاجازه ندادم د نیخاطرهم

عاشق  شدمیدستاش م رهیخ شهیمغازه هم رفتمیوقتا با پدرم م یبچه بودم بعض  یوقت
  یاهیمغازه بابا از س ی روغن متنفر بودم از بو ی قطعات و بو  ی بودم اما از بو یرانندگ  نویاشم

شدن   اهیس  دنی به محض د نی به خاطرهم ومدیشده بابام بدم م  اهیس ی گاراج از دستا ی ها
انگشتاش نمونه اونم   ی رو  یاهیس  دیتا شا  کردمی پاکشون م ال با دستم عیانگشتاش سر 

 :گفتیم د یبوسیمنو م ی کوچولو  ی هربار دستا

اون دراز   نویا ی جلو  شیزندگ  ی فرشته ها ی که دستها شهیم   اهیبابا س ی "_دستا
  اه یبابا به عشق خونوادش س ی ...دستاارهیکه پول حالل در ب شهیم اهیبابا س  ی نباشه...دستا

 " شهیم

 ان دورم غرق شدم گذشته نه چند ی و تو ستادیاز حرکت ا  دستام

 شد بذار پاکش کنم   اهیباز س نی...عه...ببگهی بشن د اهینذار دستات س یی"_بابا
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  کنمیم  زشی بذار آخر سر تم  شهیم اهیدرست کنم باز س نمیماش یکی ن ی ا دی االن با یی_بابا 
 قربونت برم 

 سا ی کنم وا زش یتم  دی_نه االن با 

هم شده بود دستاشو   یروغن کمی که  دیدستام گرفتمو با دستمال سف ی مردونشو تو  ی دستا
 " شدیسماجتم کالفه م  نیوقتا هم از ا یبعض زدیوقتا لبخند م یپاک کردم بابا هم بعض

خودم  ی لجباز بودم حرف حرف خودم بود ناخواسته نگاهم به سمت دستا  یهمون بچگ از
 شد  دهیکش

 پاکشون کنه ستین یاما کس  شهی م اهیمن س ی _بابا حاال دستا

 آب حوض بردم    ی تو دستامو 

از   ومدیروغن خوشش نم ی دخترت از بو شدیم اهیچرا همش دستات س فهمم ی_بابا حاال م
هم که اومدم تو   نجایاون مغازه متنفر بود اما االن با همونا اخت گرفته بابا تا هم ی بو

 خدا بکن که هوامو داشته باشه    شیسفارشمو پ ینطوریهم ی پشتم بود

تو چشمم زد اما باعث نشد   یشدم آفتاب کم رهی خدا خ یباال گرفتمو به آسمون آب سرمو
 رم ی بگ نیی سرمو پا

  هیبهم توان بده که بتونم خواهرمو بفرستم خونه بخت...خونه بختـــــا  یاونقدر ا ی_خدا
  هیخوشبخت بشه  یه حساببذار رو بخت خواهرم ک  ری بخت قشنگ...اصال از بخت من بگ

که  یپسر  هی یول م یستیپولدار چون قدو اندازه اونا ن گمیشوهر خوب براش جور کن نم
کنه بعدشم بهم توان بده که   نیدستش به دهنش برسه بتونه تا آخر عمر خواهرمو تام

  ارمیخودمو مامانمو در ب یخرج ارمیدر ب یاونقدر

آخه  کردیفرار م زدمیکه براش م یحرف نهمهیامغزم اگه پا داشت از   دمیلب کش ری ز یآه
خودم  ی که برا یهرچ خواستیدلم م کردمیفکر م شی وقتا مدام به هاله و زندگ  یلیخ

 ترن دهیچیهاله پ یسرم از هندزفر  ی تو ی اون خاطره بشه کال فکرا ی آرزوهه برا
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مونده ته دلم دلمو خوش کردم به همون    دیذره ام هیمانتو هاله شدم    دنیآب کش مشغول
  دهیکه دارم ام ی زیپشتمه تنها چ شهیاونم هم کنمی م یخوشحال خندمی م گمیم  رمیهرجا م

   نیهم هیوقته خال یلی وگرنه دستام خ

  مو یاما زندگـ شهیآخر منصرف م  ی تو لحظه  قایکه دق ی وقتا ناکامم،مثل عطسه ا یلیخ
که هاله  ی قصر  ی از همون اتاق ها یکیکنم  یکار  خوامیم ســازمشیبازم صـبورم،م  ینـم

  هی شهیکه هم دن ی م ادیخواهرو مادرم باشه تونل ها به آدما  ی برا میشی ما تو انبار گفتیم
ساختن اون اتاق   ی برا یراه هیسنگ باشه شک ندارم منم   لاگه تو د یهست،حت یراه

 کنم یم دایپ

 لب آروم زمزمه کردم ریز

خودم تا آخر   ننیبب یبیفرشته هات آس ذارمیچپ به زنت بندازه نمنگاه  یکس ذارمی_بابا نم
  ادیخودت  نیدل مهربونت تکون نخوره...آره...منم ع ی تو آب تو کنمیم شونویعمر نوکر 

... کاش  ییبابا شنی م اهیانگشتام س نهیو حالل خور باشم...به خاطرهم ارمیگرفتم حالل درب
رفت ناز   ادم ی...ویرفت دخترونگ ادمیمن  یبابا تو که رفت  یرفتیبازم قربون صدقم م ی بود

نبودم شدم پسر   یخیدختر بزرگ خونواده ش گهی من د یکردنو لوس شدنو...بابا تو که رفت
دخترات   یذاشتیبابا همونجور که نم ستیبلند ن ی از موها یخبر گهید  یخیخونواده ش

  طی منشو کوتاه کنه اما شرمنده...شراهاله خر دادمموهاشونو کوتاه کنن منم تا االن اجازه ن
 ببخش منو   ییبابا شدینم شدیبودن اون موها مزاحم پول درآوردنم م کردیمن فرق م

  نیو سنگ می حج یبودنش حساب سیکه به خاطر خ ییآب بلند شدمو مانتو ریکنار ش از
بردم و    می بود دهیکش اط یبه اون سر ح اط یسر ح نی که از ا یشده بود به سمت بند طناب

 روش پهن کردم 

که  ییقرض و قوله ها نیاز ا کم یتو فقط برام دعا کن   دمی م ریتغ  مونوی _آره بابا...من زندگ 
مردمو پاک   یمامان سبز ذارمینم گهی د ینطوریا کنه ی م ریتغ  مونیزندگ  می سبک بش میدار

  نیکنه تو فقط کمکم کن و به خدا بگو هوامو داشته باشه هم  یاط یبراشون خ ایکنه 
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  هیکنار حوضو جمع کردم بعد خم شدم دستامو شستمو  ی ال یسمت حوض رفتمو وسا به
 هم به صورتم زدم یآب

 چه وضعشه  ن یخسته شدم ا گهی "هاله_د

 ی کن یباز خواهرتو عصبان ییخوای مامان_بسه هاله م 

 شنومیرو دلش نمونه بگو...م ی زیوقت چ هی_نه مادر من بذار بگه 

  کنهیهمش غلتکه داره پرسمون م م یفتیغلتک نم ی چرا رو  میکشیزحمت م نهمهی_اهاله

 جورش نکنم  ستمیبگو مرد ن خوادو یدلت م یهاله؟مگه نگفتم هرچ یکم دار ی_چ

  می کم داره که ما ندار زایچ یلیخ  مونیزندگ  نی کم ندارم اما اطرافتو بب یز ی من چ  ی_آبجهاله
 قناعت"  می بعد اسمشو گذاشت

دو   شدیم نمون یرزمیخونه تک واحده که با ز  هینگاه کردم  مونیمی نه قدخو اط یاطراف ح به
هاله راست   میکه با هاله تازه رنگش زده بود  یحوض آب هیمتوسط با   اط یح هیطبقه 

داره همه    یالبته بستگ م یداشت یداشت اما شکر همه چ ادیز ی کموکسر مونیزندگ  گفتیم
 :(یترجمه کن یچه طور ویچ

 منتظرتم"  ی بد ریخودتو خونوادتو تغ ی زندگ  یی خوای"اگه م

  سکوی ر نی ا نباریکرده بودم پس چرا ا  م یزندگ  ی تو یسکیکه تا االن همه جور ر من
من   کنمیازش استفاده م یچه طور نهیشانسه که خدا سرراهم گذاشته بب  هی نی ا دی نکنم؟شا

ار جهنمو ظرر  سر قر رمیم شهیبه کارم وارد نم ی که امروز روز استراحتمه پس لطمه ا
 خواد بگه یم یچ نمیحرفاش بب ی پا نمیشیم

  رونیمحله ب ن یتونستم خونوادمو از ا ینطوریا  دیشا دمیاگه به صالح بود انجامش م دمید
 شد یم  شتریهاله هم ب ی بهتر برا  ی شانس خاستگارا ی نطوریببرم ا
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حداقل به خاطر هاله چون   دادمیو انجامش م رفتمی تکون دادم آره م د یی به نشونه تا یسر
هم   یقرضو بده  یسر  هیتازه   شدیاما نم میبلند ش نجایاز ا  خواستمیوقت بود م یلیخ

  بردمیم رونی از سر ب دیبا  نجارویفکر بلند شدن از ا   کردمی که تا اونارو پاس نم میداشت

درآوردمو وارد   مویی خونمون بود باال رفتم دمپا ی ورود  ی که جلو ی شدم و از چند پله ا بلند
سالن   ی مامان دلمو مالش داد به سمت ساعت تو یمحشر قرمه سبز  ی خونه شدم بو
به  گهیبار د  هیدرآوردم  بمیج ی از تو لمویموبا   عیساعت هول کردم سر دنیبرگشتم با د 

انه حاال من چه  باال شهر تهر ی از محله ها یکیدور بود  یلینه خ ی آدرسش نگاه کردم وا
 اونجا؟  رسوندمی تا ساعت چهار خودمو م یطور

  خچالیبه سمت  کنهیم یمامان داره آشپز دمیبه سمت آشپزخونه پا تند کردم که د عیسر
 ختم یخودم آب ر  ی برا کمی رفتم 

 م؟ یدار  یچ وهی_مامان م

   رمی عصر م د یدخترم،وقت نکردم برم خر بی_فقط سمامان

برام   یدار ازین گه ید یفقط هرچ  خرمیم  وهیخودم م یبرگشتن رونیب  رمی نداره م ی_اشکال
   کنمی فراموش م یدونی خودت م س یبنو

که چرا   شد یم می به هاله حسود  شهیهم دمی سرخشو بوس ی به سمتش رفتمو گونه ها بعد
  یکار خدا ب چی ه دمیبابارو بعدش فهم ی مامانو به ارث برد اما من رنگ چشما  ی اون چشما

 ی هاله برا  خوردنیمنو م  رونیکه جماعت ب شدیم یشمام طوساگه چ ستی حکمت ن
  یپسرونه و رنگ چشمام مشک ی کارا ی شد من برا  یخلق شد پس چشماش رنگ یخانوم

باشه چشم   یهرچ شدیم  شتر یب کمیشباهتم به پسرا  ینطوریا  دیبودم شا  یاتفاقا راض
 :) شدنی تو دل بروتر م ایرنگ

 یکن یها کار نم کشنبهی که  ست؟تو ین کشنبهیامروز   ؟مگهی بر یی خوا ی_کجا ممامان

 گردم ی کار دارم نگران نباش زود برم کم یمغازه  رمی_نه نم
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 قربونت برم  ستمین یچینگران ه  گهیمن د یتو هست  ی_وقتمامان

مهربون   نی مامان صدام زد به خاطرهم رونی بهش زدم خواستم از آشپزخونه بزنم ب ی لبخند
 به سمتش برگشتمو گفتم: 

 انم؟ _ج

 شرمنده شما دوتا به خصوص توام مهتاب...حاللم کن مادر  شه ی_من هممامان

 آماده شم   رمیعه...م ادیمامان...خوشم نم اینزد ی حرفا زد  نیاز ا  گهی_د

 بخور بعد برو  یزی چ هی؟ی خوری_نهار نممامان

 شده قربونت برم   رمید خورمیم  یز یچ هیراه   ی _تو

متوجه هاله   کهویاز مخالفتاش به سمت اتاق پا تند کردمو درو بستم که   ی ریجلوگ  ی برا و
 کرد؟   یکار م ی چ نجایا نی کم داشتم ا نویهم  دمی کش یشدم پوف

  ی خوندیهال درس م  ی تو  شهی_تو که هم

 درس بخونم؟  نمیرفته مامان هنوز از دستم شکاره حاال برم جلوش بش ادتی_نکنه هاله

 ؟ ی نکرد ی_مگه آشت

 اینشده که فرستادم اون دن ش ییاما مامان هنوز متوجه ظرف طال  می کرد ی_آشتهاله

 د ی خند زی زریگرد شده بهش نگاه کردم که ر  ی چشما با

 من نبود ریخودش سر خورد شکست تقص ی_آبجهاله

 بهش رفتمو به سمت کمد لباسا رفتم  ی غره ا چشم

 م یمنو مامان خفت کن یکنی کار م هی_از دست تو هاله آخرش 

   ادی_وا دلتون مهاله
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 _درستو بخون انقدر ور ور نکن 

پسر پولدار خب   هیبار برم کافه اونم با   نیاول ی قراره برا دم؟باالخرهیپوشیم یحاال چ هوف 
  رفتمی باکالس م ی جا هیچون    ی نشم از طرف ریخوب تنم کنم که مقابلش تحق زی چ هی د یبا

هرچند من خودمم   شدی اونا م نیع پممیت دی با  شدنیاونجا تلپ م شتریکه پولدارا ب
 شد ینم همثل اونا ک  پمیت کشتمیم

 ؟ ی کمد گم کرد ی تو یزی_چهاله

 مانتوت کدومه؟  ن ی_هاله نو تر

 بلند شد به سمتم اومد بعد پسم زدو خودش رفت تو کمد همزمان هم گفت:  هاله

 ؟ یمهمون  یبر یی خوای_مهاله

  ییخوا یگفت م  یم یطور هیکوتاه شده پسرونم نگاه کردم  ی به موها ستادمویا نهییآ  ی جلو
از دهنم در  کهوی فکر بودم که  ی انقدر تو ادیخوشم م یاز مهمون یلیانگار خ  یمهمون یبر

 رفت 

 قرار دارم   _نه

نداره   نشویقصد گرفتن نگاه سنگ دمی د یگرد شده به سمتم برگشت وقت  ی با چشما هاله
که چه عرض   صدریدهنش اندازه غار عل دمیکالفه به سمتش برگشتم که د دمی کش یهوف

 فوتبال باز شده    نیزم هیکنم اندازه  

 ...ببند مگس نره توش افشوی_چته تو؟ق

 ؟ ی_چـــــــــــــــــــــــهاله

دهنش گرفتم تا   ی دستمو جلو عیبردارم سر  زیباعث شد به سمتش خ دیکه کش یغیج با
 مامان از آشپزخونه بلند شد   ی همون لحظه صدا رهی خفه خون بگ

 _هاله چت شد؟ مامان
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لباش برداشتم که به سمت در   ی کرد دستمو آروم از رو یبهش نگاه کردم که اهم دی تهد با
 گفت: ی بلند ی شتو با صدابرگ 

 مامان نگران نباش   یچی_ههاله

 و ی دیکه شن  یزی_فراموش کن چ

از کجا   دونمیکه نم یجانیبا ذوق بهم نگاه کرد دستامو گرفتو تکون تکون داد بعد با ه هاله
 بود تند تند گفت:  دهیبهش رس

دنبالت   ادی ن؟میباهم آشنا شد   یکارس؟چه طور یسالشه؟چ  ه؟چندیک   نمی_خب بگو ببهاله
مثل ماس؟چندتا خواهر برادر داره؟داداش   شونیسطح مال   ای ؟پولدارن یری خودت تنها م ای

 داره منم داداششو تور کنم؟ 

دستامو از   نی چرتو پرت و تند تند فک زدنش کالفه شده بودم به خاطرهم ی سواال نهمهیا از
 دم یکش رون ی دستاش ب

 هیخودت قرارم کار  ی برا یگیم یردا یچ ی _بسه هاله سرمو برد

  نیبا ا د؟نکنهی زنیحرف م زایچ   نیا  کویمکان نویدرباره قطعات ماش دیر یم  یعنی؟ی_کارهاله
 ؟ یشکم گنده قرار دار ی احمد

 مانتوت کدومه؟  نیدتر ی جد  ینگفت گسید ی کی  ستی_نه اون ن

 زد ی شده بود به سمتم گرفتو لبخند نیتزئ  نشییرنگ که پا یی مانتو طال  هی هاله

  ادیاما دلم نم شهیدانشگاه هم م ی برا یکه برم مهمون ییوقتا  ی برا دمی خر  دی جد نوی_اهاله
 دانشگاه ازش استفاده کنم  ی برا

 شد   طونیش یحساب  شیوحش یخاکستر ی چشما بعد

   خوره یهم بدرد م نایقرار ا ی _براهاله
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 کردم از دستش چنگ زدم و چپ چپ نگاش  مانتورو

 حرفا عه   نی منو چه به ا  ستین  یخبر چی دلتو صابون نزن ه نمی_بده بب

  نهییآ ی کمدش کرد مشغول گشتن شد روبه رو ی بعد دوباره سرشو تو  دی خند زی ر زیر هاله
مانتو به اندازه هاله بود شک داشتم اندازه   نیخودم گرفتم ا  ی و مانتورو جلو ستادمی ا ی قد

 پرتر بودم   کمیمن باشه چون من از هاله بلندتر و  

 نهاش یآها ا کنمیم داشیپ نمیداره بذار بب ییطال  ی هم دارم که نوارا  د یشال سف هی_هاله

 لبامو کج کردم  کمیشال   دن یسمتش برگشتم با د به

 کنم یم ساده سرم  یشال مشک هی یکه برم عروس خوامی_نم

 چرا  یمشک اد یبهش م نی_اهاله

 _هالــه 

 اصال به من چه واال  یزشت باش ییخوا ی_به جهنم مهاله

زور   کم یلباسامو درآوردم و مانتورو تنم کرد  دمو یکش یکمد کرد پوف ی دوباره سرشو تو  بعد
به رخ   شتریتنم بود قد بلند و اندام پرمو ب کس یف ی زدم تا دکمه هاش بسته شد اما حساب

 کردم یتن نم ی ا گهی د زیچ  رهیت ی وقت بود جز رنگا یلیخ ومد یبهم م کشوندیم

ناخواسته   نهییآ  ی خودم تو  دنی سرم انداخت با د  ی رو دوی و شال سف ستادیپشتم ا  هاله
ند شد  پاش بل ی انگشتا ی شونه هام گذاشتو رو ی زدم هاله هم از پشت دستشو رو ی لبخند

 از پشت من فقط کلش معلوم باشه  نهییآ  ی که باعث شد تو

 الحق که اسمت مهتابه   ی چه خوشگل شد نی_ببهاله

به خودم  ایکنم  یکه دلبر  ست ی قرار ن هیقرار کار هیافتادم که قرار من ققط   نی ا ادی  کهوی
  نیبه خودم ا دن یرس نهمهیپس ا رمیدارم به زور م یبرسم که اونم هوا برشداره از طرف

  افمو یو ق پی که ت دیباکالس قرار گذاشته نبا  ی جا هی  نکهیبه خاطرا ه؟فقطیا غهیوسط چه ص
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سرم   ی چشمام دوباره سرد شد شالو از رو  دمیاخمامو توهم کش نیرهمعوض کنم به خاط 
 برداشتم و مانتورو از تنم دراوردم که باعث شد هاله باتعجب بهم نگاه کنه

 ؟ یکنیکار م یچ ی_دارهاله

 پوشم ی م یمانتو مشک هی_

 عذا؟  یبر ییخوای_مگه مهاله

 کجاست؟  ی دی پوشیدانشگاه م ی که برا یداشت یمانتو مشک هی_

 خوره یمانتو سادس مهتاب بدرد نم هیدانشگاه...اون  ی برا یگی م ی_خودت دارهاله

کنم  یکمتر رو سر خواهر بدبختم خال تمویدادم عصبان حیحرص بهش نگاه کردم اما ترج با
  رونشی کمد ب ی از تو عیسر   دنشی گشتم با د  کمیبه سمت کمد رفتم   ن یبه خاطرهم

زده بود بهم نگاه   هیتک واریبه د نهیهمونو تنم کردم هاله هم با حرص دست به س دمویکش
   کردیم

کنم   یکه دلبر رمی نداره به خودم برسم نم یل یدل یقرار کار هیسر قرار   رمی_من دارم م
   نییپا ارم یفکشو م زنمیم کهوی  یشناسیعه توهم که منو م دارهی طرف هوا برشم می نطوریا

 ر؟ یپ ا ی_جوونه هاله

 کنه؟ یم  ی_مگه فرق

 بگو   کنهی _آره فرق مهاله

 _مسن 

  یشال مشک هیهاله  یچیه گهیجوونه که د گفتم ی حاال م دی رقصینزده هاله برام م نجوریهم
  ی برگشت سر جا نهیبه سمتم گرفت که از دستش گرفتمو سرم کردم بعد دوباره دست به س

 ش یقبل
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 کار یچ م ییخوا یم رمردی...واال...پیبه خودت برس  خوادی_اصن نمهاله

  یدست  فیبهش رفتم که خودشم خندش گرفت ک  ی کردمو چشم غره ا یخنده آروم تک
 بهش زدم  ی هالرو برداشتم و به سمتش برگشتم لبخند یمشک

 _چه طورم؟ 

  تی تسل کنهی نم یدرهرصورت فرق ی گردیبرم یاز عذا دار ایعذا   یریم یانگار دار  ی_خوبهاله
 گم یم

گذاشتمو بعد از   فمیک  ی پول تو کمیپشت گوشش زد  شوییلخت خرما   ی با خنده موها بعد
 ی کردم خواستم کفشا یمادرو خواهرم خدافساز   فیک  ی تو لمیخونه و موبا  دیگذاشتن کل

کار  ی که تو امم یکتون  دمیکش یداغون شده هوف یحساب دمیاسپرتمو بپوشم که د
 کار کنم؟  یبابا حاال چ  ی شده بود ا فیکث دمی پوشیم

جفت   هی رفت  یدر باز شد که باعث شد به سمتش برگردم هاله به سمت جا کفش کهوی
 داشت مقابلم گذاشت   یبراق ی که خطا ی کفش اسپرت مشک

 زنه یداره برق م ادیز  یاهیاز س نیکردم بب  زشمی جون تازه تم یآبج ای_بهاله

رد پله ها کفشو پام ک  نیی زدم که خودش پا ی ناخواسته منم لبخند دی هر هر خند بعد
 خواستم بنداشو ببندم که اجازه نداد خودش بنداشو بست  

 کنم یاالن حلش م سایه؟وا یقسمتش چرا خاک نی_عه اهاله

لباسش پاکش کرد   نیکفشم انداخت بعد با آست  ی توف رو کم ی  دمیدر کمال تعجب د بعد
 ستاد ی لبخند گنده دست به کمر مقابلم ا هیهاله با 

 خوش بگذره   برتت یباد م ی_بفرما منو نداشته باشهاله

از سرجام بلند شدم همونطور به سمت   دمویکش یکردو وارد خونه شد هوف ی با ی ازم با بعد
  رونیشدنش پاک بشه از خونه زدم ب  یتا خاک دمی به مانتوم کش یدست رفتمیم یدر خروج
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سر   دوارمی بود ام میکه دور دستم بود نگاه کردم ساعت دو و ن ی ساده ا یبه ساعت مچ
 وقت برسم  

 

 

 ✨ونداد ✨

  یدختر دهات هیاز رو رفته بودم و  نطوریا نکهیاز ا شدم یم دی کم داشتم از اومدنش ناام کم
هست   ی از دست خودم کالفه بودم اصال اون دختره در حد یلیزده بود خ نی گدا رومو زم

پسره   ی خر خورد ؟مغزیباهاش معامله کن ییبخوا  نکهیه برسه به ا تو کار کنه چ  ی که برا
 :/ یآراسو از پشت بست ستکه رسما د وونه؟توید

مغازش   ی االن برم جلو خواستیدلم م دمیکش یاز قهوم خوردم و پوف  گهی د کمیحرص  با
 خر قه یبزنمش دختره ات  خورهیتا م رمشیبگ

 کردم نه؟  ری_د

از سرجام بلند   ییآشنا ی چشما دنی سرمو باال آوردم با د عیسر ییآشنا ی صدا دنیشن با
 شدم  

 کنم  یعذرخواه نمیبینم  یپس لزوم ستی من ن ریهم تقص کی بود...تراف  کی_تراف

سرهم   ی لباس آب هیکه  یکیمهتابو از دختر مکان  د یبود شا  دهیکه پوش  ییاون شالو مانتو  با
  یتونستی حرف زدنش قطعا ماما از لحنو طرز  ی ند  ص یتشخ دی پوشی م یکاپ مشک هیبا 

 س یکی همون دختره مکان نیکه ا یبفهم

بهش تعارف کنم خودش چون   نکهیحد غد و پرو بود حرصم گرفت بدون ا  نیتا ا  نکهیا از
 به اطراف انداخت بعد به سمت من برگشت  یپرو بود نشست و نگاه

 نه؟ ادیکه زبونت باهات راه نم  ی جا خورد ی_از اومدنم اونقدرمهتاب
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 _ساعت چنده به نظرت؟ 

 باال انداخت و در جواب سوالم گفت:  ی تفاوت شونه ا یب مهتاب

چرا؟چون   ی از چهار گذشته اما بازم صبر کرد نهیمهم ا ستی_هر چند باشه مهم نمهتاب
 شازده بگو   شنومی...خب می اومدنم برات اونقدر مهمه که تا االن صبر کرد

  کهوی یکنی م ری اون باالها س یکن یکه حس م ییوقتا هیدختر... ر ی_انقدر خودتو دست باال نگ
 ن یزم یخوریبا مخ م پرهیاز مغزت که م

 به سمتم برگشت  به اطراف انداخت بعد دوباره ی زد نگاه سرد  ی زبون دراز پوزخند مهتاب

که   ییدارن...همونا یدست باال گرفتن خودشون ساق ی بگو که برا ییبه آدما   نوی_ا مهتاب
 ستن ی ن یچیه شونیبدون ساق کهیدرحال زننی توهم بزرگ بودنو م

 نداره  ی ازیهم ن یثابت کنه به ساق شوینداره بزرگ  یازین ای_در

  یفکر نکن نهی...منظورم ایاگه حرفمو به خودتو آقاجونت گرفته باش ی باش ون ی_مد مهتاب
 آقا بزرگته  یمنظورم از "اون آدما" تو و ساق

براش    ینطوریخودش ا ی جلو  یجرات دار نمی_درباره پدر بزرگ من درست حرف بزن بب 
 یقدقد کن

  نبود دی که جلو دستش بودو به سمتم هول داد که چون هول دادنش شد  ییمنو مهتاب
 آروم به فنجون قهوه جلوم خورد که باعث شد با اخم بهش نگاه کنم 

ازش بذار فکر کنن کم   گذرمیم کنمینم پا افتاده بحث  شیپ ی زایچ  ی_واسه بعضمهتاب
 آوردم 

   دی ابروم باال پر  ی تا هی

مفهومه    ترسمی نه م برمینه حساب م یاحدوناس چ یسرم از ه ی باال ی _من جز خدا مهتاب
که  ییدمو دستگا نیکه همه ا نهیا  یهست یچیتو بدون آقا بزرگت ه   گمی م نکهیشازده؟ا 
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 ی که دارم از خودمه از دسترنج خودمه از تالشا یهرچ  نی اونه اما منو بب یصدقه سر یدار
من دست   ی خودتو برا یکیدر حدشم اما تو   رمی گی م الخودمو دست با  یخودمه پس وقت

با اونهمه   نیزم یباش یمام کس  ی برا شهینم لیدل ی هست یکس خودت ی برا ر یباال نگ
 ماس شما رد پامونو دنبال کن به جا پز دادن ی پا ری ابهتش ز

بدجور داشتم خون خودمو   اشیسر   رهیو خ یزبون دراز نهمهیاز ا کردمی بهش نگاه م یعصب
دختر    هیدربارم حرف بزنه به خصوص  ینطوری ا دادمی اجازه نم چکسیبه ه خوردمیم

 مثل اون   یدهات

بود که  یصدامون باال نره اما لحن حرف زدنمون اونقدر عصب   می کردیم ی انگار سع هردومون
 که آمپر چسبونده  فهموندی م یکی خوب به اون 

جلو   نهیبرام س  یدار ینطوریکه ا یدونیمن نم یاز زندگ  یچیدختره زبون دراز تو ه نی_بب
   رسهیدرکت به دردم نم نهی...دردم ایکنیبارم م  ادیاز دهنت در م یحرف ،هری دیم

 کردمو با طعنه ادامه دادم:  یمکث

 بخوره  چی مارو نداره آب هو  دن ی چشم د کهی_اون

 ادامه دادم: الیخی زدمو ب هیتک یخودش به صندل نیع بعد

 شم یکه ناراحت م ی " تو بودکهیمنظورم از "اون یاگه فکر کن یباش ونی_مد 

"متاسفم برات" به خودش   افهی زد بعد ق هیتک شی صندل یبه پشت نهیدست به س مهتاب
  زدیبا خودش حرف م کردویبه اطراف کافه نگاه م  کهیدرحال یگرفتو با لحن افسوس بار

 گفت: 

 پک مغزا از دم جلبک   کسیشده س کال ی _همهتاب

 کردم ز یر یکم چشمامو

   ؟ یدار ویچ ی _ادعا
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 شده بود   امتیاالن ق شد ید آخه اگه من ادعام م ی_حاجمهتاب

 بله حق با شماست   یقشنگ التی _اوه نه بابا چه تخ

 تکون داد   د ییبه نشونه تا  یحوصله سر یب مهتاب

 حق با منه حوصله ثابت کردنشو ندارم  شهی_هممهتاب

هتاب نداشتم  م یتیشخص  پیری دختر اونم با ت  هیاز  ی ادی انتظار ز دمیبه لبام کش یدست
و    میچون نه شعورشو داره قانع شه نه سوادشو داره که بتونه منو قانع کنه پس بهتره بگذر

 نه من   اوردی وسط نه اون کم م  نیچون ا  می بحثو کش ند نیا ی ادیز

فراموش کنم و دوباره از   شوی پ قهیچند دق ی کردم بحثا یو سع دمیرو به سمتش کش منو
 نو شروع کنم 

 ؟ یدار لیم ی_چ

 منورو باز کرد مهتاب

 _اوه اوه چه لفظ قلم مهتاب

  دهی د دیانگار اسمارو جد  کردی به منو نگاه م ی نظر گرفته بودم با کنجکاو ری رفتاراشو ز تمام
  رهیچونم گذاشتم بهش خ ریهم حلقه کردم و ز ی انتخاباش مردد بود دستامو تو  ی باشه تو

و شالش که   یمانتو مشک یادگ هم نداشت به س شی ذره آرا هیصورتش که  یشدم به سادگ 
همون   نینکرده بود ا یجلب توجه من تالش ی ذره هم برا هی  یبود حت ه عذا اومد ی انگار برا

داشت که باعث   یخصلت مردونه خاص هیباهاش کار کنم چون   تونستمیبود که م یدختر
 ی رفتارش بود که منو به خودش جذب کرد و برا نی هم دیشا  شدیدخترا م هیتفاوتش با بق

  ادیبه کارم م  شتریکه ب میفراموش نکن  رشوینظ یب یی کار اونو انتخاب کردم هرچند توانا نیا

که  رمینگاه خ  دنی خودش حس کرد سرشو باال آورد با د ی منو رو نی که نگاه سنگ مهتاب
 کرد ی انگار براش سوتفاهم شده باشه اخم
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 ؟ ی به من زل زد ستی ن گهید  ی _جامهتاب

انتخاب سادرو   هیتا  ی طولش بد ییخوایم گهیتا چند ساعت د  نمیبب  کنمی_دارم نگات م
 ی انجام بد

داخل زد فکر کنم   گهید  کمیکوتاهشو   یمشک ی موها دیبه شالش کش یدست مهتاب
مغازه هم کاپ سرش   ی اون روز تو ادمهی یموهاش کوتاه باشه چون جلوشم کوتاه بود حت

 بود و موهاش معلوم نبود 

 نسکافه لطفا  هی_ تابمه

مخصوص تنش بود به   فرمیونی که  یتکون دادم که همون لحظه پسر د یی به نشونه تا یسر
 سمتمون اومد  

 ن؟ یراست  ی آقا  دیی_بفرما 

 ممنون  دیقهومم عوض کن  دیزحمت بکش یشکالت کینسکافه با دوتا ک  هی_لطفا 

 ست؟ ین  ی ا گهی _چشم امر د

 تشکر  ری_خ

به  ی قهومو برداشت و ازمون دور شد به سمت مهتاب برگشتم که با کنجکاو فنجون
 بود و اضافه کنم تخس ی داشت اما دختر ساده ا ی درسته زبون تند  کردیاطرافش نگاه م

 ؟ ی بارته کافه اومد نی_اول

 د یابروش باال پر  ی تا هیخودشو نباخت  مهتاب

 _چه طور؟ مهتاب

 یی طا یمح نیهمچ هی   ی نگار بار اولته اومدا یکنی کنجکاو نگاه م ی _آخه به همه چ

 تکون داد   دیی به نشونه تا یصداقت تمام سر  با
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 داره   یبرام تازگ  یهمه چ ن ی_آره بار اولمه به خاطرهممهتاب

کم   ادینم اد؟بهش یبود که کافه ب  ومدهین شیبارم پ  هی یحت یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با
 سنو سال باشه آخه چه طور ممکنه

 بپرسم چند سالته؟  تونمی_م

 گفت:  یالیخیبا ب دمی اما د ره یگیاالن گارد م کردمیم فکر 

 و پنج  ستی_بمهتاب

 بود همسن آراِس   کتریدو سال از من کوچ پس

اومدم   نجای تا ا  دمی راهو کوب نهمهیا  ستمیعالفت که ن ؟منیحرف بزن ییخوای_خب نممهتاب
 چند سالته؟  یپرسکه ازم ب

جا نخوردم چون بار اولش نبود اما   شدیرو به اون رو م ن یاز ا گرفتو یگارد م  عیسر نکهیا از
  نمون یب یر یتا از بحثو درگ  بودمیمثل مهتاب آروم م  یمقابل دختر چموش کردمی م یسع د یبا

 گرفت:/   ادیاونم از من   د یبشه شا  ی ریجلوگ 

 درسته؟  یاز اون خراب شده خالص بش ییخوا یم نهینشونه ا ی اومد  نجایتا ا  نکهی_ا

 گفت:  یبعد با لحن تهاجم دیاخماشو تو هم کش مهتاب

که به  کنن یتوالت کار م ی تو هیبق یکنیفکر م یکن ی شرکت کار م ی _چون خودت تومهتاب
 خراب شده؟   یگیبهش م یراحت

شدم    رهی خ شیوحش یمشک ی بعد به چشما  دمیموهام کش ی تو ی دست دمی کش یپوف
 گرفت یگارد م عی سر زدمیم یخندم گرفته بود چرا هر حرف

 حرفم خنده دار بود؟  ی ؟کجای خندیم  یدار ی_به چمهتاب

 همون لبخند و لحن آرومم گفتم:  با
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 ؟ ی ریگیگارد م  گمی م ی_چرا هرچ

انداخت فکر   نییبعد سرشو پا  دی کش یزدو پوف  هیتک شیآرومتر شد به صندل کمی  مهتاب
 سرشو باال آورد صاف تو چشمام زل زد گفت:  ییبا پرو  دمیما دا ده یکردم خجالت کش

  یخراب شده مغازه پدر یگی که تو بهش م ییاون جا کنهیم می_چون حرفات عصبانمهتاب
   ده یمنه که بهم به ارث رس

 شرکت   ایمغازه باشه  کنهیم یاز باباته چه فرق یدار  ی_پس تو هم هرچ

 کردمو روبهش گفتم:  زیر ی کردم چشمامو کم یمکث کهوی

 پدرت... یعنی...یعنیده؟ یارث رس ؟بهی گفت  ی_تو االن چ

 روشو ازم گرفت  مهتاب

 _پدرم فوت شده مهتاب

کار   نیبود پس به خاطرهم می تیشد پس  جادیتنم ا ی تو یفیزد لرزش خف خ یتنم   تمام
 کردم   شت ی لعنت بهم که اذ  ی بار اومده بود وا یدختر  نطوریا  کردویم

وگرنه اون رومو   ایبهم ترحم کن  خوادینم ممیتی ی منو...حاال که فکر کرد  نی بب ی _هومهتاب
 دم یبهت نشون م

 زدمو گفتم:  یحرفو زدم اما به روش لبخند مهربون نیچرا ا  دونم ینم

از دست   زامونوی از عز یکیهکردوممون  بایتقر  میهم هی_منم مادرمو از دست دادم...شب
 م یداد

 متاثر شد  کمی افش یق

 روحشون شاد  گمی م تی _تسلمهتاب

 کرد ی افتخار م یدختر نی _روح پدر توهم شاد...قطعا اگه االن زنده بود به داشتن همچ
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 زد  ی پوزخند سرد  مهتاب

 که روبه روت نشسته نبودم یمهتاب نی _اگه بابام زنده بود که من االن ا مهتاب

دستشو دور فنجونش گرفتو   یآروم مهتاب به   میهردومون سکوت کرد د ی که رس سفارشامون
 شد    رهیبهش خ

 _منم اگه مادرم زنده بود نازکش داشتم  

کرده باشم ادامه   دایدردودل پ ی برا  ویکی سرشو باال آورد بهم نگاه کرد اما من انگار  مهتاب
 دادم: 

...اگه  شدمیکه دوستشون داشتم دور نم یی_اگه مادرم زنده بود ده سال از وطنم از آدما
 کردمینم ییاحساس تنها  نهمهیا د یمادرم زنده بود شا 

همزمان باهم به   قا یبا تعجب بهش نگاه کردم جمله آخرم حرف دل اونم بود چون دق کهوی
 م ی زبون آورد

کردم هرچند من خواهر و   ییاحساس تنها یل ی_منم مثل شما بعد رفتن پدرم خمهتاب
 دردمن نیمادرمم هستن تسک 

 شدم رهیحسرت بهش خ با

  می داشته باشم فرق شویکیآرزو داشتم   شهی_خوش به حالت من نه خواهر دارم نه برادر هم
 نشد   ینداشت ول

 ؟ ی _پدرتون چمهتاب

 زدم پدر؟هه  یتلخ پوزخند

 دلم گرفت  میبحثو تموم کن نی...امی _بگذر

   نیباش یحد احساسات  نیتا ا  دای_بهتون نممهتاب
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تا خواست به سمت   دی بر کشویاز ک  کمیاز نسکافشو مزه مزه کرد بعد با چنگال   کمی  مهتاب
 خندم گرفت اما مانعش شدم تا بهش برنخوره  زیدهنش ببره افتاد رو م

 ز یبرداشت که باز افتاد رو م گهید کم ی با حرص  مهتاب

 بابا  ی _امهتاب

برداشتم و به  کشویاز ک  کم ی سمت چنگالش بردم که باعث شد بهم نگاه کنه  دستمو 
نگاه مهربون فقط بهش نگاه   هیسمتش گرفتم که باعث شد اولش کوپ کنه اما من با  

 خورد  کویچنگالو ازم گرفت و خودش ک   اتمیکه طبق حدس کنهیکار م یچ نمیبب کردمیم

که  ده یمغزم جوالن م ی تو ییمدته فکرا  هیکشوندم   نجایشمارو تا ا  نیبه خاطر ا  تش ی_راس
 قایکه بتونه افکار منو انجام بده دق یفکر کنم آدم  نهیمنظورم ا شدیتهش به شما ختم م 

 د یی خود شما

 شد  رهیبهم خ نهیگذاشت بعد دست به س کشیکنجکاو بهم نگاه کرد چنگالشو کنار ک  مهتاب

 شنوم ی_خب ممهتاب

  نیشرکت بزرگ واردات و صادرات قطعات ماش هیما  دی چه قدر پدربزرگمو بشناس دونمی_نم
پدرمه من تنها نوه   ی که برا می و مونتاژ هم دار  نیقطعات ماش دیکارخونه تول  هی میدار

 ره یازم م ی ادیکه انتظار ز  یفکر کنم حدس زده باش نمیخونواده راست  یپسر

  مون یبرد اما انگار پش کشیبه سمت ک  از نسکافش خورد دستشو کمی کردم مهتاب  یمکث
که  ین یاز قهومو خوردم و در همون ح یمنم کم دی شده باشه دوباره دستشو عقب کش

  هیو به سمتش گرفتم که با   دمی با چنگال براش بر گهی د کیقاچ ک  هی  زدمیداشتم حرف م
 گرفت   زمکردو چنگالو ا ییرا یچشم غره ازم پذ 

گسترش   وی همه چ خوامیخودمم م ییطورا هیحساب باز کرده  یلیمن خ ی _پدر بزرگم رو
 ...خوامیپا افتاده هست که م شی و پ کی کوچ ی کارا یسر هی   نیبدم به خاطرهم

 _من انجامش بدم؟ مهتاب
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 تکون دادم  د یی به نشونه تا یسر

 _چرا من؟آدم بهتر از من اطرافت نبود؟ مهتاب

که خوندم   می خبرم رشته ا  یب زا ی چ یلیخ و از  رانیبرگشتم ا  شهیم ی_گفتم که...من سه ماه
بهش   دایبوده که البته عالقه خودم نبود اجبار آقاجونم بود اما خب جد  کی مکان یمهندس
 یلیو قابل اعتماد خ نیآدم ام هیکردن   دایپ امیباهاش کنار ب تونم ی کردم و م دایعالقه پ

 سخته  یلیخ نیام ی اوستا هیکردن   دایکالم پ هیبلد باشه در  ارشمک  یسخته از طرف

 د؟ یبپرسم شما از کجا انقدر به من اعتماد دار  شهی_و ممهتاب

 خوردم و بهش نگاه کردم  کم یاز ک  کمی

هم تو   نهی نشونه ا ی به خودت جلب کرد نویتوجه بزرگ خونواده راست نکهیهم د یدار اری_اخت
 ی و هم قابل اعتماد یکارت مهارت دار

به اطراف نگاه کرد بعد   یکم دیکش  یاسه چرخوندو هوفک  ی حوصله تو ی چشماشو ب مهتاب
 دوباره به سمتم برگشت  

به  یوسط چ نیمن همون اوستا کار قابل اعتماد شمام...خب...ا می_خب فرض کنمهتاب
 رسه؟ یمن م

 ن؟ یکاراش چ یبفهم  ییخوای_نم

 دم یباشه ارزش داشته باشه انجام م یهرچ ستی_نه برام مهم ن مهتاب

 مونده قهومو خوردم   یگفتم و باق یآهان

 ی من و کارام بذار ی برا  دیروزشو با  هیدر طول هفته  ستیسخت ن ادی_کار شما ز 

   کشنبهی_ مهتاب
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کرد   نیروزشم تع عیخودشو جمو جور کنه چه سر   کمی که باعث شد  دی ابروم باال پر  ی تا هی
 خوشم اومد  ولیا

 لیها مغازرو تعط کشنبهی چون فقط   تونمیها م کشنبهی من فقط   نهی_منظورم ا مهتاب
 ...عادت پدرم بودکنمیم

 حرفش تکون دادم   د یی به نشونه تا یسر

 شد  نیپس روزشم تع  ست ی ن یبا روزش ندارم...باشه مشکل ی...منم مشکل حی_صح

 ه؟ یکارم چ ن ی_خب نگفتمهتاب

 ی از آدما یکی پاکت توسط  هی  ی که تو شهیروز بهت داده م نیا ی تو تی مامور یسر هی_
و ساعت شش   ی دیانجامشون م ی کشیشما زحمت م شهیقابل اعتمادم برات ارسال م

   ی دیهمون روز بهم گزارش م

 مشکوک بهم نگاه کرد  مهتاب

 ؟ یی تای_مثال چه مامورمهتاب

مربوط  تا ی...ماموریخالف کنکار  ای یبرام مواد جابه جا کن خوامی_نگران نباش ازت که نم
 به کارو حرفه خودمون  شهیم

 ؟ یچ ؟مثال یطرح کن ی خوایمعما م یزنیحرف م یبابا چرا رمز ی _امهتاب

مونتاژشو   ی کارا فرستمیلوکس برات م نیموتور ماش  هی ای یخارج نی ماش  هی نکهی_مثال ا
 هی...شدیداشت بهتر م زاتویداره اگه فالن تجه یی رادایکه چه ا یگزارش کن ای  ی انجام بد

کنه  دایپ  رادآتشو یجرات باز کردنشو نداره تا ا  ییخاص هستن که هر اوستا  ی نایماش یسر
از  یبعض ی تو فرستمتیمثال م ای...دی دیم  صینگاه زود تشخ ه یاما شما معلومه با  

  هیاز جونو دل ما ینیبب ینگاه به کارگرا و کاراشون بنداز  هیخودمون که از دور  ی کارگاها
شرکت دارم از  ی که برا یخاص ی کردن برنامه ها اده ی قبل از پ خوامینه درواقع م ای ذارن یم

 ره یگی توسط شما صورت م نی بشم و ا طمئنم کننیکه برام کار م ییآدما و کارگرا 
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 جاسوستون باشم؟  نهیمورد آخر منظورتون ا  نی_ا مهتاب

 ی مامور مخف  هی_جاسوس که نه 

 نفرو از نون خوردن بندازه؟  ه یکه بعد گزارش دادنش باعث بشه  ی_مامور مخفمهتاب

  هیبابت بود که خودشو   نیاز ا ممیحد مهربون بود خوشحال بودم خوشحال نیتا ا  نکهیا از
 نبود  نطوریاما ا دادی دختر محکمو سنگدل و اضافه کنم سرد نشون م

کنه واکنشم در برابر   انتیبهم خ نکهیاز نون خوردن بندازم مگه ا  ویکس  _من عادت ندارم
داشتم که    ی موارد نی همچ هیبهشون تذکر بدم که بهتر کار کنن   نهیفقط ا  ییآدما  نیهمچ

   گمیم

 به ساعتش نگاه کرد   دی کش یهوف مهتاب

 شده بهتره برگردم   رمی _من دمهتاب

 گه؟ ی د ی ا هی_پا

 م ی_نه چهارپا مهتاب

 هم بازو بسته کنه ی بکشه و کوتاه چشماشو رو  یکه باعث شد پوف دی باال پر ابروهام

وسط   نی اما ا  ی نتونسته منو قانع کنه که چرا منو انتخاب کرد التیهنوزم دل نی_ببمهتاب
که آقا بزرگتم   ارمیسرت م ییو بال   رمیکاسته بدون تا تهش م می ن ریز  ی اگه بفهمم کاسه ا

 نتونه بهت کمک کنه 

 برداشتو همزمان گفت:   شویمشک یدست فیبلند شد ک  شی صندل  ی از رو هتابم

 روزخوش  یاما حرفمو فراموش نکن کنمی_قبول ممهتاب

 _صبر کن 
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درآوردمو به سمتش گرفتم   بم یج ی و مجدد به سمتم برگشت کارتمو از تو ستادیا  مهتاب
 به سمتم برگشت  یکرد بعد سوال یکه از دستم گرفتو بهش نگاه

 ه؟ ی چ گهید  نی_ا مهتاب

زنگ بزن افتخار جواب دادن بهتو   یداشت یشماره شرکت هم روشه کار  مهی شماره اصل  نی_ا
 دم یم

 انداخت  فشی ک  ی کارتو تو مهتاب

 ده  _نه بابا از خداتم هست من بهت زنگ بزنم شازمهتاب

 _ونداد 

 ؟ ی_چمهتاب

 _اسمم ونداده نه شازده 

 اوستا پنجه طال  ایصدام بزن... یخیاما تو خانوم ش ستین ی _باشه مشکلمهتاب

 گارد نگرفتنش جلوشو گرفتم  ی گرفته بود اما برا خندم

 بگم؟  دی _پنجه طالشم با

 شد؟  ؟تمومی زیچ یبار ی_بماند...کارمهتاب

 داشت   یتازگ  یلیبرام خ یدختر نیهمچ هی به روش زدم واقعا معاشرت با  ی لبخند

 _روز خوش 

بودم   دهی موفق شدم و به هدفم رس  نکهیاز ا دمیکش یتکون دادو رفت هوف یسر مهتاب
 اما بعد مکالمه امروز واقعا شک داشتم  شهیم دونستمیم شی واقعا خوشحالم آخ

کنجکاو از سر جام بلند   ومدی شت به سمتم ممهتاب که دا دن ی کافه مجدد باز شد با د در
 جا گذاشته  یزیبرگشت؟نکنه چ یچ ی شدم برا
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   نمینشست که باعث شد منم مقابلش بش یصندل  ی با حرص رو دیبهم رس  یوقت مهتاب

 شده؟  یزی_چ

 زد  هیتک شیبه صندل نهیبهم رفت با حرص دست به س ی چشم غره ا مهتاب

  رسهی به من م  یوسط چ نی ا ی_نگفتمهتاب

 ی خنده که باعث شد حرص خوردنا ری زدم ز رمینتونستم جلوشو بگ نباریگرفت اما ا خندم
 بشه   شتریمهتاب ب

اون   نکهیا ی چرا به جا دونمی_زهرمار انگار براش جوک گفتم نگو پول که خودم بهتر ممهتاب
 تا برات کار کنن؟  ی دیخودت نم ی ال یفام  نیاز هم یکی به  ی پولو به من بد

 ی باز لی نه فام هیساالر  ستهی شعار ما شا_

 باور کنم؟  یانتظار دار میما درس پس داد یکه تو درس گرفت  یی_شازده جاها مهتاب

  شیپ قهیچند دق نیچون هم یباور کن   دمیکه شده و با  ینیبی_عرض کردم ونداد هستم...م
 دادم شنهادیبهت پ

تا   دمی شد د رهیروش خ لیو وسا  زیفکر فرو رفته باشه به م ی سکوت کرد انگار که تو مهتاب
 صداش زدم  نی به خاطرهم ادی به حرف نم نمینشون ندم ا یواکنش هی

 د؟ یزنی_مهتاب خانوم؟حرف نم

 فعال کرد شویمتر   صدیکه انگار با حرفم از افکارش خارج شده باشه دوباره زبون س مهتاب

 م ی خب ما حرف ندار یول د ی_شما پرحرفمهتاب

 من تموم شد   ی_پرحرف

 _چه قدر؟ مهتاب

 جواب دادم:  نی از "چه قدر" گرفتم به خاطرهم منظورشو
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مقدار پول  تتونیزحمات شما باشه هربار بسته به فعال ستهی هست که شا ی_اونقدر
 متفاوته   یافتیدر

 _آقا بزرگت خبر داره؟ مهتاب

 د یبهشون نگ  یزیچ وامخیفعال خبردار بشه از شما هم م خوامی_نه نم

 نیبکنم تنها رابطه ب ششیپ  تو یدارم که برم چوغول ی_مگه من با پدر بزرگت ارتباطمهتاب
 رنی م انویگاراژم م  ی که تو ن یینایمنو آقاجونت همون ماش

 برداشت   فشو یدوباره از جاش بلند شدو ک  مهتاب

 شده   کیبرم هوا هم تار  دی با  گهینموند من د یحرف گهیخب د یلی _خمهتاب

 برسونمتون؟  دیی خوای_م

 خدافس  رمی_نه خودم ممهتاب

  نیکردم نگاهمو ازش نگرفتم تا از در کافه خارج شد از دست ا  یخدافس ازش
که اعتماد آقاجونو جلب کرده بود معاشرت کنم کم   یبا دختر   شتریدختره...کنجکاو بودم ب

خونوادرو به اوستا   ی نایاما آقاجون کار ماش م یداشت ی حرفه ا ی نبود که...خودمون اوستاها
 سپرد یپنجه طال م

 خودش گذاشته  ی برا م یپنجه طال عجب اسم اوستا

  فشویک  عیبود چشمام گرد شد سر  زیم ی رنگش که رو یمشک یدست فیک  دنی با د کهوی
  کهویازش نبود  یکنم اما خبر  داش یپ د یبرداشتم و از کافه خارج شدم چشم گردوندم تا شا 

   رهیبگ نیتا ماش ستادهی ا ابونیمتوجهش شدم که اونور خ

  تونستی نم زدمیهم شلوغ که صداشم م ابونیبودو خ ادیاونقدر ز ابونیدوتا خ فاصله
از   نکهیبهش برسونم اما هم فویک رد بشم تا  ابونیگرفتم از خ م یتصم نی بشنوه به خاطرهم

 اونم بالفاصله سوار شدو رفت   ستادیمهتاب ا  ی جلو یتاکس هی کهو ی جدول رد شدم 
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 اه   یلعنت

 بابا  ی کردم؟ایکار م ی چ فیک  نی با ا حاال

رفتمو سوار شدم   نمیبه سمت ماش ی حساب کردم با اعصاب خورد زویکافه شدم و م وارد
فشار دادم دوباره به سمت   یکم موینیکنار دستم انداختم استخون ب یصندل   ی هم رو فویک 
آرسل عادت داشته باشه    نیع دی نگاه کنم اما شا فشوینبود داخل ک  یبرگشتم کار درست فیک 

  ایهست   نمینگاه کنم بب فشویک   ی پس بهتره تو فشیبذاره نه تو ک  بشیج ی تو لشویموبا 
 نه 

خاموش شد    دمی نور ام ی ساده ا  لیموبا دن یدم با دکر  یباز کردم به داخلش نگاه فشویک  در
 ی که تو ی پول توجهمو جلب کرد دستمو سمت شناسنامه ا یو مقدار فی ک  ی تو دیدسته کل

 کردم یبود بردم بهش نگاه فیک 

 ی خی_هاله ش

به داخلش  لویخواهرشو آورده بود خندم گرفت وسا فیک  نکهیخواهرش باشه از ا احتماال
 روشن کردم راه افتادم   نویبرگردوندم و ماش

زدمو    ی شماره لبخند دن یانداختم با د  یبه شماره نگاه لمیزنگ موبا ی صدا دنیشن با
 تماسو برقرار کردم 

 _جان ونداد 

 کن ی_بذار اول صدات بزنم بعد خوشمزگ 

از زبون  به زبون آوردن اسمش  ی جون ونداد فدا شی پ شیبرم پ زمی_من قربون عمه عز 
 شما 

 آراس از اونور خط به گوشم برسه    ی که باعث شد صدا دی خند عمه

 قطع کن  وی اون گوش می رتیمامان؟من غ ی خندیم ینطور یکه ا کنهیم ی_باز داره چاپلوسآراس 
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 عشق عمه  نجایا ییا یشام دعوتت کنم ب  ی _زنگ زدم براعمه

 مزاحمتون بشم   خوامیخونتون بودم چه خبره نم شی_عمه منکه چند روز پ

 نجا یا ایعمه...پاشو ب هی_مزاحمت چعمه

 ه؟ ی_خبر

   نجاستی_آرسل هم ا عمه

 انداختم فرمونو چرخوندم و راهمو کج کردم نهییبه آ  ینگاه

   رسونمی _باشه عمه جان خودمو م

 باشه؟  ادی_به داداشمم بگو بعمه

 زدم ی سرد پوزخند

  شون یا  ایمنه   ی جا ایاونجا  می اریجا باهم دووم نم هیمنو بابا   یندوی _عمه جون تو که م
 شهی باهم بحثمون م یدونیچون خودت م

   مونهیاون تنها م نجایا ییا ینباش گناه داره تو ب نی _انقدر از پدرت دل چرک عمه

  گمیم تونی به داداش گرام ییبخوا می...عادت کردم ییوقته هردومون تنها  یلی _عمه جون خ
 مونم یخودم خونه م ادیب

 خدافس  ایخودت ب خوادی_نه نمعمه

 _چشم خدافس 

  شیشدم باعث و بان  ی ا گهیکردم بعد از رفتن مامان پسر د یقطع کردم و خنده تلخ تماسو 
 بودن که باعث مرگ مادرم بودن   ییمرگ مامان نبود آدما

  ی تو نویاشدست فرمونو چرخوندم و م هیباز شد با   اطمونیح یفشردم که در برق  موتویر
  نیبرداشتم خواستم از ماش یصندل  ی شدم و کتمو از رو ادهیپارک کردم ازش پ نگیپارک 
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مهتاب برگشتم مردد بهش نگاه کردم اما   فیدوباره به سمت ک  ستادمیا  کهویبشم که  ادهیپ
بابا خونه نباشه چون   کردمیرفتم خدا خدا م ال یبه سمت و   ستمشدم و درو ب الشیخیبعد ب

 اصال حوصله بحث کردن باهاشو نداشتم  

 ن یحموم کنمو لباسامو عوض کنم برم خونه عمه هم  هی  خواستمیم فقط

زن مسن و خوش برخورد   هیماه خانوم که  یانداختم وارد خونه که شدم مهر دیدر کل ی تو
خودمم   هیدا  ییراطو هی کردی وقته تو خونه ما کار م یلی ماه خ یبود به سمتم اومد مهر

   شدیمحسوب م

 ی خسته نباش ی ماه_سالم پسرم خوش اومد یمهر

 ...پدرم خونه هستن؟ نطوریماه خانوم ممنونم شما هم هم ی_سالم مهر

 صداشون بزنم؟   نیی خوایاتاقشونن م ی ماه_بله تو یمهر

   دیبرام کنار بذار زیحموم لطفا لباس تم رمیمن م  ستین یازی_نه ن

 باشه   تتی ماه_باشه برو پسرم آف یمهر

رفتم که به طبقه دوم وصل   چ ی مارپ ی به نشونه تشکر تکون دادم و به سمت پله ها یسر
  ی از سالن رد شدم و به سمت اتاقم رفتم که همون لحظه در اتاق کار بابا باز شدو تو شدیم

و به   مدیکش یداد پوف  هیبه چارچوب در تک  نهیدست به س دنمیشد با د  انیدرگاه نما
 سمتش برگشتم 

 _سالم بابا 

 ؟ ی _سالم کجا بودبابا

 _شرکت  

 _تا االن؟ بابا



 شهر  یبچه پرو ها 

 
79 

 

 خونه عمه  رمی حموم کنم بعد م رمیکار داشتم...با اجازتون خستم االنم م کممی_

 مشکوک بهم نگاه کرد  بابا

 _عمه؟کدوم عمه؟  بابا

 به سمتش برگشتم   کالفه

 _چنتا عمه دارم من؟ 

 شد یآقا بزرگ م  هیشب یمواقع نی همچ هی ی تو دیاخماشو توهم کش بابا

 _من دوتا خواهر دارم بابا

 طعنه گفتم:  با

عمه دارم  هیبارها گفتم من فقط  نویچنتا عمه دارم؟ا دمی پرس نیچنتا خواهر دار دمی _نپرس
 ن ی...مادر آراس...همهیاونم عمه پر

لحن محکم داد   دنیاتاقمو باز کردم بدون توجه به بابا خواستم وارد اتاقم بشم که با شن در
  دی د یم یمامان افتادم که وقت تی معصوم ادیبه سمتش برگشتم  ستادمویمانند بابا ا 
 د یترسیچه قدر ازش م زنهیاخم کرده و داد م ینطوریشوهرش ا

 یکن ن یبه عمه بزرگت توه  یکنی_تو غلط مبابا

 دارن اما فعال زبون بستم  اقتشویبابا...درسته ل کنمینم نیتوه  چکسی ه ه_من ب

   ستادیکرد به سمتم اومدو روبه روم ا زیچشماشو ر بابا

 ؟ ی_فعال؟مگه قراره دهن هم باز کنبابا

 به اطراف انداختم بعد به سمتش برگشتم  ی زدم نگاه مسخره ا یتلخ پوزخند

 گذشته سربسته بمونه چه طوره؟  ی بابا...بذار زخما می _بگذر
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 تو ونداد؟  ینفرت به دل گرفت  ینطوریا  ی_از چبابا

 _از مــــــــرگ مــــــــــــادرم 

باشه فقط   دهیازم ترس نکهیقدم عقب رفت نه ا هی جا خورد  یکه زدم بابا حساب ی نعره ا با
بالرو   نی ا  هار شده باشه خودشون نطوریکه انتظار نداشت پسر آرومش ا ی به خاطر تعجب

 گرفتم  ادیداد زدنارو از خودش  نیسرم آوردن اصال هم 

ماه باعث شد بابا با اخم به سمتش برگرده اما من همچنان پشت    ی نگران مهر ی صدا
 ستم ی بهش با

 ... گهی م یزیلطفا...ونداد خستس اگه چ دیی ای شده؟آقا شما کوتاه ب ی زیماه_چ یمهر

 بشنوم  یزیچ  خوامینم نییماه شما برو پا  ی_مهر بابا

 آخه آقا...  یماه_ول یمهر

  رهیبگه و بره تمام مدت با خشم به پدرم خ یماه آروم چشم یداد بابا باعث شد مهر با
رفتارا از   یلیحرفا و خ یلیحرمت داشت وگرنه سزاوار خ  فیپدر بود ح فیشده بودم ح

 جانب من بود 

جز   ادیاز دستم برنم یبابا اما متاسفانه کار اده یز شی شدم باعث و بان م ی تیمن االن   نکهی_ا
 ایاز همون باعثو بان یدور

 ؟ ی گی م یدار ی_چبابا

کس شدم...تنها   یشدم...ب م ی تیمادرم مرد   ی...وقتممی تی...من االن ی دی _آره...درست شن
 شدم   بیسرپرست شدم...بدبخت و آواره کشور غر  یشدم...ب

 بهم نگاه کرد  یبا ناباور بابا
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بگم چرا تورو   ییخوایزخم گذشترو باز کنم؟م ییخوا ی؟می بشنو  ویمیقد  ی حرفا یی خوای_م
 یهمه چ یمثل همون عمه بزرگو باعثو بان یک ی بگم چرا  ی خوایدونم؟می قاتل مادرم م

 نم؟ یبیم

باشه   خواست یحاال که خودش م ومدمی اما کوتاه ن دی موهاش کش ی تو  یدست یعصب بابا
 دم یمنم ادامه م ستین یحرف

 ست؟ ی خونه ن نیا ی _چرا االن مامان تو

 از قبل نعره زدم: بدتر 

  یو کبودش کن  اهیس یخونه که باز براش کمربند باز کن ن ی _کجاست خانوم ا
 هــــــــــــــــــــــان؟ 

  ایچشماش بغض بود  یسرخ  لیدل دونمیسرخ شده به سمتم برگشت نم ی با چشما بابا
   کردیخنک م گرمویکه بود ج یخشم هرچ ایمن  ی حرفا

خونه   نیخونه که دلم بهش خوش بود که وجود داره؟کجاست خانوم ا ن ی _کجاست خانوم ا
نشد شکنجه   یخونه فقط شکنجه جسم نیمن تو ا  ؟مادری دادی که هربار با کارات زجرش م

به جلز   گرشوی...جیشکستیاما با حرفات دلشو م ی زد یوقتا کتکش نم ی لیهم شد خ یروح
 ...مگه نه؟ گهید ادتهی...ینداختیولز کردن م

 بدتر نعره زدم:  دموی کوب واریبه د  یفاصله گرفتمو مشت محکم ازش

خونه به جونش   یگشتیبرم کردیهربار پرت م زتیهمه چ ی_همون خواهر ب
کتکش    یو تو به راحت زدنی ...مادر من از پر گل هم پاک تر بود اما بهش انگ می وفتادیم
حرف خواهرتو   ید؟مونست نبود؟چه طور به راحتزنت نبو ش؟مگهیشناختی...مگه نمی زدیم

 هان؟  ی کردیباور م

 قضاوت نکن ونداد یخبر ندار یزی _از چبابا
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زن   هیعمه راسته مامان  ی تمام حرفا یبگ ییخوای_خب تو بگو که من خبردار بشم...نکنه م
 خراب بوده  انتکاریخ

 از خشمم کم نشد  یزینعره بابا خفه خون گرفتم اما چ با

 ی حرف بزن نطور یراجب مادرت ا ی_خفـــــــــــــــه شو...حق نداربابا

 شد   لیتبد یخنده بلند عصب ه یزدم کم کم پوزخندم به   یتلخ پوزخند

سر   دیکه سر من داد زد نطوریبار ا  هیبار فقط   هی_چه جالب...واقعا جالبــــه...کاش 
که به زن پاک تر از   ی زدیداد م هی...اصال سر خواهرت چرا؟سر خودت ی زدیهرتم داد مخوا

 ی گلت شک نکن

 گفتم:  یرحمیببندمش به سمتش برگشتمو با ب نکهیاتاقمو باز کردم قبل از ا در

به  ی خونه با کمربند افتاد یمست برگشت  ی...وقتبخشمت یوقت بابت اون شب نم چی_ه
  نوریا دمت ی کشیمن خودمو وسط انداختم مدام م ی نصف شب کجا بود ی جونش گفت

تو اتاق من بود واال تو   زدمیکتک خوردن مامانم بشم مدام داد م شتریمانع ب  کردمیم یسع
 اتاق من بود 

 سوخت یکه گلوم م یبدتر نعره زدم طور وارویبه د  دمی محکم مشت کردم کوب دستامو 

ــــــــــــاق من بود نزنــــــــــــــــــش...اون تو اتـــــ غمبریبه پ ری _واال به پ
شوهر مادر من   یتو وقت ؟اصال یچ  ی؟مردونگیچ ؟مروتی اصال؟رحم چ یلحظه گوش داشت

 بابا؟  یداشت یچ ی بود

کردم بابا سرخ شده   تیسرخ شدمو به سمتش هدا   ی گوشم خورد چشما ی که تو یلیس با
   دونستیفقط خودش م لشم یبود دل

   مونهیم ادمیود  ب یخوب یلی_س
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فشار   شتریفشار دادم که اونم ب  شتریپشت کردم خواستم درو ببندم که مانع شد ب بهش
  نیب یلبه تخت نشستم سرمو با کالفگ  ی ازش فاصله گرفتم رو یدادو درو باز کرد عصب

 هم بستم   ی دستام گرفتمو چشمامو رو

به دست آوردنش با پدر   ی که برا یمادر تو بشه زن من بود...زن نکهی _هنگامه قبل از ا بابا
   دمی جنگ یبزرگت کل

 ی مدام آزارش داد ی قدرشو ندونست یوقت دهی_چه فا 

بعد هم   ی بذار برا  ی...تا االن نداشتیهست تو ازش خبر ندار ییزا یچ هی_گفتم که بابا
   ینداشته باش

 بدونم؟  مدام تورو گناهکار ادی_چرا نداشته باشم؟خوشت م

 نشه  ری وسط من گناهکار باشم...خونه عمت د نی_فعال به صالحه که ابابا

 هم فشردم   ی رفتن بابا دستام از شدت خشم مشت شد با نفرت لبامو رو رونیب با

  ی وقت پدر من نبود جیمتنفرم...کاش ه ازت

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨

 ی و خونه ها  ابونایاز اون خ رفتی که هرچه جلوتر م  ییابوناینشسته بودم به خ یتاکس ی تو
بودم   بهی غر  یلی باال شهر تهران خ ی ابونایشدم با خ رهیخ شدیدورتر م  ایباال شهر  یتجمالت
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هم انگار ارث  ایراننده تاکس نی بود ا  فتاده یگذرمم به اون قسمتا ن یکه حت شدیم یچند سال
 :/گرفتنیازت م نهمهیا ی دیکش الباباشونو با 

   شدینم ینطوریا بودمیخودم م ی پا ریز  ی برا نی ماش  هیبه فکر   د یبا

وسط من   نیکه چرا ا  کردمی هرقدر فکر م دادیجوالن م یمغزم بدجور ی ونداد تو ی حرفا
با اون همه  یعنی دادیقد نم  ییفرد مورد اعتماد و اوستا کارشون باشم عقلم به جا د یبا

 من اطرافشون نداشتن؟  ریغ ی ا گهیدبدبه و کبکبه کس د

  دینبودن پس نبا  یکم کس نیخونواده راست  دادمیجهت بهشون حق م هیاز   هرچند
  ی من اوستا نکهیبه ا  چکسی بهتر از من که ه یک  سپردنی م یدست هر کس ناشونویماش
 برد ینم یپ نمیخونواده راست ی نایماش

خدا باشه که  ی از حکمت ها  ی کی د ی...شایشدو وجودم غرق خوش لحظه گرم هی ی برا دلم
  کنهیم لهی به روم باز کنه آدمارو وس مونیراحت شدن زندگ  ی راه برا هی  ینطوریا  خواستهیم

وجودشو بهم نشون   ینطوریمدت چه قدر تحت فشار بودم ا نیا  دونستیخودش خوب م
 برم داد که مراقبمه خداجونم قربونت 

هم   ی دستامو تو یلبام نشست که باعث شد با خوشحال ی رو یقیها لبخند عم وونهید نیع
باعث   کنهیباز م  ریخدا جواب دعاهامو داده و برام مس نکهیپام بذارم فکر ا  ی قفل کنمو رو

 ن  م  ی خدا یکه هست یذوق کنم مرس  یاز شدت خوشحال شدیم

متوجه نبود   کهو یبردم تا پول رانندرو حساب کنم که  فم یدستمو سمت ک  ستادی که ا نیماش
 یفیواقعا ک  دمی حد ممکن گرد شد به اطرافم نگاه کردم د نیشدم چشمام تا آخر  فمیک 
 دستم نبود؟  فمینگاه کردم وا مگه من ک  نویکف ماش یحت ستین

 ؟ی گم کرد  یزی_خانوم چ

  ست ین فمی...ک فمی_ک 

 شدن  ادهیچنتا مسافر سوار شدنو پ  یدونی_حتما حواست نبوده زدن برات م
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 سوار شد که اصال...   رمردیپ هی بچه با مادرش نشسته بود بعد از اونم    هی_نه بابا...کنار من 

 کافه جاش گذاشته باشم؟  ی نکنه تو نمیبب سای کوپ کردم وا  کهوی

 شه؟ یم یما چ نی ماش هیخانوم االن پول کرا  دونمی_نم

   دمیشالمو جلو کش  کالفه

   ارمیبراتون پول م رمیم ابونهیخ  نیهم ی خونه ما تو  دی بمون نجای_شما ا 

  یگر یم یتاکس یکنیغلط م یخانوم؟مگه من عالف توام؟از اول پول ندار یچ یعنی_

خودشون رفتار   نی ع دیجور آدما با  نینگاه کردم که بدجور زبون نفهم بود با ا  ارویاخم به   با
 صدامو باال بردمو داد زدم: تیبا عصبان نیبه خاطرهم یکن

  ارمیبرات پول م رمی بتمرگ سرجات االن م  گمیم یترم وقت  ی_درست حرف بزنا من از تو الت
 مفهومه؟  اوردمیبگو چشم تا چشاتو در ن

 شد  ادهیپراننده هم  کهویشدم که  ادهی پ نیاز جانبش باشم از ماش یمنتظر حرف نکهیا بدون 

 ...ییپول منو بده دختره هرجا ای...بنمیکجا بب سای _وا

 مغزم بنگ زد ی حرفش تو نیا

 یی هرجا

   ییهرجا

 یی هرجا

به عواقب کارم فکر کنم به سمتش پا   نکهیبدون ا هی لحظه از ثان هی ی مشت کردم تو دستمو 
تو دهنش با تمام قدرتم هولش دادم که محکم    دمی تند کردم دستمو باال بردم محکم کوب

 نش یخورد به ماش

 آشغال گدا   یدو هزار کهی هفت جدوآبادت مرت  ویخودت یی_هرجا



 شهر  یبچه پرو ها 

 
86 

 

م  برداشتن راننده به سمت  زی مردم جلو اومدن و مانع خ دادامونیدادو ب ی صدا دنیشن با
  نیا ی وقت بود که تو یلی خ یخیاما من مهتاب ش دنیمنو هم عقب کش یشدن حت

مرد   هی ن یگرفتم مرد باشم ع  ادیوقت بود   یلیها بزرگ شده بودم خ  یباز یدعواها و الت
که  یبشه فک کس نیخونوادم توه ای ندم به خودم  ازهنترسم بجنگم و از حقم دفاع کنم اج

بزرگ شده بودمو   طایشرا نیا ی وقت بود تو  یلیخ ن ییپا  ارمیب دونهیحدو حدود خودشو نم
 رشد کردم  

  یبه سمتش برگشتم تا بزنم دندوناشو خورد کنم که با چه جرات دیبازومو عقب کش یدست
بود منو عقب تر   ده یفقط اخم کردم اخماشو محکم تو هم کش  ماین دنی بازومو گرفته که با د

بردو پولو جلوش  بشیج  ی خودش به سمت راننده رفت دستشو تو دویکش از همه
 انداخت 

  ی برا یکه مجبور بش  یبنداز یدردسر ی نکن خودتو تو یقرون دو هزار کار هی  ی _براماین
  یخوریکه م  ییگفتم که مراقب گوها  نوی...ایپول خرج کن ونی لیم ونیلیجمع کردنش م

  چیکه ه نهیشی مرد تو دهنت م هیمشت دختر مشت  هی ی وگرنه دفعه بعد به جا یباش
 نتونه فکتو جمع کنه  یدکتر

 داد زد ت ی عقب گرد کرد که راننده با عصبان ماین

  کرده یم یباال شهر چه غلط  ستیمعلوم ن یخراب دفاع نکن ی بهتره از دخترا ی_جوجه فوکول
   یزنی م نهیسنگشو به س  ینطوریکه تو ا

هم فشرده شد از شدت خشم دستاش مشت   ی شد لباش محکم رو رهی به چشمام خ امین
تو   دیمشت کوب  هیبرگشت  اروی به سمت   کهویبه نشونه نه تکون دادم که  یشد آروم سر

  مایمردم به زور از هم جداشون کردن ن د یکوب نشی محکم چنگ زدو به ماش قشویصورتش 
مچمو محکم چنگ زد و از جمع دور  ومدبا همون غضبش به سمتم ا یحرف چیبدون ه

بهتر   هیعصب دونستم یاما لب نزدم م دی بریکرد از شدت فشرده شدن مچم امونم داشت م
 از کوره در رفتم داد زدم: کهوی حرفاس  نینه بابا پرو تر از ا  دمیبود سکوت کنم اما د 

 _هوووووش چته...دستم شکست احمق 
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  ی و ول کرد دستشو باال برد تا بزنه که با اخم بهش نگاه کردم دستش باالدستم کهوی ماین
که از شدت خشم سرخ   ییبزنه با چشما یحرف نکهیاومد بدون ا نییسرم مشت شدو پا 

 شده بودو رگ گردن باد کردش روشو ازم گرفتو رفت 

کردم   دیخر  کمی حرکت کردم به سمت بازار رفتم  ما یباال انداختمو مخالف جهت ن ی ا شونه
 پر به سمت کوچمون به راه افتادم  ی و با دستا

به خودش گرفت به کوچه ما   ی ا گهیکوچمون که شدم خونه ها رنگ و شکل د  کینزد
بود   ختهیاز قسمتاش ر یخرابه که بعض ی خونه ها  دی رسیبه آخراش م  ایانگار دن ی دی رسیم

  تیلونه مرغ چند خونواده با چه قدر جمع ی خونه ها نی همچ هی ی تو دونستیخدا م
که از صدتا   یچادر ی چشم ران و زنا ی هاخمار،پسر ی ...معتادهاکردن یم یباهم زندگ 

 بدتر بودن یس یب یمدار بسته و ب نیدورب

  ی گندو تو ی گوشه گوشه کوچه بو  ی و آشغاال شدیکه از وسط کوچه رد م یفاضالب ی جو
 کرد یم دی محله تشد 

 ی دو تا محله اونورترش خونه ما بود حداقل جا یکی دور شدم  زیانگاون محله نفرت  از
  نیکه از ا  کردمیتمام تالشمو م د یقسمت بود با  نی و بهتر از ا  زتریمحله ما تم هیشکرش باق
  ی خاستگارا خواستم یباشه هاله دم بخت بود نم ی هرچ می شد یزودتر بلند م ییخونه کذا

 بذارن شی پا پ وردنشبه دست آ ی محل برا نیا

بردارم که  بم یاز تو ج دوی گذاشتم خواستم کل  نیزم ی رو دامویخر  دمیدر که رس ی جلو
 فیلعنت بهت آخه منو چه به ک  ی ا ستیهم االن ن فیبوده و ک  فمیک  ی تو دی کل دمیفهم

 نداشتم:/  فیاصال ک  ذاشتمی م بمیج ی و پوالمو تو دی ،کلیعادتم بود گوش شهی داشتن هم

هاله از پشت در با گفتن "باز کن منم" اکتفا   هیک   ی صدا  دنیشندرو فشردم با  یبلبل زنگ
 کردم هاله درو باز کرد

 سالم  یی تو ی_عه آبجهاله

 برداشتم  داروی اخم کردم خم شدم خر دنشید با
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 احمق یدر باز کن  ییایم ینطوری...ایز یچ  یروسر یچادر  هیه؟یچه وضع نی_ا

به جهنم که  گفتمیمنم...م گفتیمرد م هیمثال اگه  کردمیکه بازش نم ی _اگه تو نبودهاله
 کردم یگمشو...از همون پشت در البته درو که باز نم  ییتو

 ازم گرفت   داروی به زور خر د یخند  بعد

 نداره؟  دیتا حاال مرد خونه کل ی_از ک هاله

 خونه بلند شد  ی مامان از تو ی جوابشو بدم که صدا خواستم

 بود؟  ی_هاله مادر ک مامان

 وهرته _شهاله

 قربونش برم برگشت...مهتاب جان مادر ی _امامان

 _جانم مامان...آره منم 

 م ی ندازیتو مادر سفره م ای _بمامان

 ی دای خر دنی مامان با د میشدم بند کفشامو باز کردم و همراهه هاله وارد خونه شد  خم
 د یزدو چشماش درخش   ی دست هاله لبخند

 _خدا بهت برکت بده مادر دستت درد نکنه مامان

 مامان  خورمیخستم فعال شام نم کمیمن   کنمی_خواهش م

بگه که هاله مانع  ی زیمامان خواست چ دمی گونشو آروم بوس ی به سمتش رفتم و رو بعد
شدم و وارد اتاقم شدم البته اتاق مشترک   الشونیخ یشد آروم مشغول پچ پچ کردن شدن ب

هاله شبا   دا یالبته جد  دمیخوابی هال م ی اتاق هاله بود من تو شتر یب بمنو هاله بود اما خ 
 تا نترسه   دمی خوابیاون م رکنا رفتمیم د ید یکابوس م
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کردم  یفکر کردم که عجب غلط نی حوصله از تن درآوردم و همزمان به ا یب مانتومو
  ایکه من داشتم همه مشتر یخط ؟اونینشه چ دای پ فمیگذاشتم اگه ک   فمیک  ی تو لمویموبا 

 بابا  ی دوست داشتم ا یلیخ لو یاون موبا  یهمون خطو داشتن از طرف

 اه   شهیهالرو بگو:/ بفهمه گمش کردم داستان م فیک 

گوشه پهن کردم کنارمم لحاف و تشک هالرو پهن کردم   هیتشکمو برداشتم  لحاف
هن کردن جاشو  حوصله پ خوندی وقت درس م ریچون تا د شهینصف شب که م دونستم یم

 :/ دی خوابیمن م ی تو جا  ومدینداشت م

سرمو رو بالش گذاشتم در اتاق باز شد منتظر بودم المپو روشن کنه تا فحش   نکهیهم
 کارو نکرد   نیکشش کنم که شکر خدا ا

 غذا روبه روم نشست   ینیس هیبا  هاله

ام امشب باهم ش  خواستیدلش م یلیچند قاشق بخور مامان خ  هیپاشو  ی_آبجهاله
   م یخوردیم

 خورمیشام نم ستیبار اولم که ن  ستی خستم هاله اصال گشنم ن یلی_خ

 چند قاشق بخور  هیبه خاطر دل مامان   نباریاما ا یآبج دونمی_مهاله

و به سمت دهنم    ختمیبرنجم ر ی قاشق از خورشت رو هیجام نشستم   ی تو دمو ی کش یپوف
آروم گذاشت که باعث شد بهش نگاه کنم که  کی موز هیروشن کرد و   لشویبردم هاله موبا
 داد  لیبهم تحو یلبخند مهربون

 ی شده سرحال ی_چ

 م ی نیبب لمیرفته؟قرار بود امشب باهم ف ادتی ی...آبجیلی_خهاله

 هوا تکون داد   ی تو لشویموبا  بعد

 باحاال   لمی_از اون فهاله
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 بخوابم   خوامیگفتم خستم م ؟بچهیدار یز یچ  مری _هاله تو آلزا

 عه  گهید رش یز ی_عاعا قرار نبود بزنهاله

روم بعد خودشم   دی حرکت منو خوابوند پتورو هم کش هیبا   دیغذامو عقب کش ینیس بعد
قناعت نکرد چون سرشو از   ن یپتوم به ا ریاومد ز  دی بالشم گذاشتو بهم چسب ی سرشو رو

 روشن کرد لشوی بازوم گذاشت بعد موبا ی بالشم برداشت رو ی رو

   می نیبب لمیزدم که ف ادی_امشب نت ز ههال

 حروم کن باش؟  ینطوری...پوالتو انی _آفر

 ه؟ ی...حروم چننیبیم لمیف ی...با گوش کننیکارو م ن ی همه ا ی_آبجهاله

داشته باشه تا   ی کمبود خواستمینم می فرق دار ه یدلشو بشکنم بگم ما با بق ومدینم دلم
  چیه ارهیکم ن قاش یتا از رف ذاشتمیماهانه نت هالرو کنار م رهیج یحت  تونستمیکه م ی حد

که تونسته بودم  ی داشته باشه تا حد یپوشش کمو کسر ی وقت بهش اجازه ندادم تو
  ایمسخرش کنن  قاشیخودش مانتو و شال بخره مبادا رف ی که برا دادمیبهش پول م

  کردمیم یم داشتم کار خود ی که برا  ییدلش بمونه هر آرزو ی رو یزیچ  ی ناراحت شه اغده ا
 هاله بهش برسه  

 ی زایبه چ دادمیم  ویلمس یپول گوش  دادمیم حیاما خب ترج  یلمس ی گوش  نیهم  شیکی
 دختر جوون بود  هیهاله که  ی به خصوص برا مون یزندگ  ی برا گهید

 گ یم گی از کنار غصه ها رد شد و گفت م دی وقتا با یبعض

 صدامو؟   ی شنوی_وا نمهاله

 ه؟عه ی_چ

 شروع شد  ایبار صدات زدم...ب ستی_بهاله
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  دنی د لمی گفتم باهم مشغول ف ی از غرغر کردناش آروم بغلش کردمو باشه ا یری جلوگ  ی برا
 شدو وسطاش خوابم برد:/ نی شد چشمام سنگ ی چه طور دمی که اصال نفهم می بود

 

 

 ✨ونداد ✨

شو  دستمو رو کردم که باعث شد آراس با حرص کارتا ی کردمو کارتا ی خنده مردونه ا تک
 بکوبه وسط 

 ی همش تو ببر شهیوگرنه چه طور م یزنیجر م یوسط دار  نیبابا من مطمئنم ا  ی _اآراس 

 ه یحرفه ا  یباز ی _قربون برادر زادم برم که انقدر توعمه

داد بعد از پنج   حیآراس ترج دی خند زیر زیبه عمه زدم که ر یکردمو چشمک ی خنده ا تک
  ارهیحوصله ندارم" سروتهشو بهم ب گهیبا گفتن جمله "بسه د  ادویکوتاه ب گهید  یدست باز

گذاشت بعد   ز یم ی وارد سالن شدو رو  وهی آرسل هم با ظرف م می مبل نشست ی هردومون رو
 کنار من نشست  

 ی کنیاالن تعارفمون م کردمی _فکر مآراس 

 منم پوست بکن  ی پسر خوب...برا نیبردار...آفر  وهیدستتو بکش م  ای_خودت دست دارآرسل

 به سمت مادرش برگشت  آراس

 ؟ ی دار ییچه برادر زاده ها ینیبیمامان؟م ینیبی_مآراس 

 دلتم بخواد پسره لوس  یلیخ شی_ا آرسل

  وه یعمه هم م ی برداشت برا وه ی خودش م ی کردم آرسل خم شد برا ی خنده مردونه ا تک
 ظرف گذاشتو به دستش داد   ی تو
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 ؟ یخوری م ی_ونداد چآرسل

 هی دونه پرتقال کاف هی_

 _آراس هم کشک آراس 

 _اجازه بده بعد ونداد نوبت تو بود آرسل

 آراس  یخنده حت ری زدن ز همه

  بیکه داشت س ینیپاش گذاشت درهمون ح  ی رو وشوی کنارم نشست و ظرف م آرسل
 و آراس هم مشغول حرف زدن با مادرش بود آرسل به سمتم برگشتو گفت:  کندیپوست م

 ره؟ _حال عمو چه طوآرسل

   ششیسر برو پ  هی رسونهی_سالم م

 دلم براش تنگ شده   ذارهیم مارستانی ب ی کارا نمی_ببآرسل

 دنبالت  امیبگو خودم م  ی_هروقت خواست

لبخند جوابشو بدم منو آرسل دخترعمو پسر   هیبهم زد که باعث شد با  یلبخند مهربون آرسل
آرسلو دوست داشت   یلیمادرم خ  مید یدوتا خواهر برادر باهم قد کش نیع می عمو بود

 من سه تا بچه دارم ونداد آرسل آراس   گفتیم شهیهم

 ؟ یخوری_آراس خان پرتقال هم مآرسل

بخورم بعد زحمت    بمویفعال بده س ؟خبی پوست کند بوی_آره دستت دردنکنه...سآراس 
 پرتقالمم بکش 

   نهیسنگ پا قزو ست ی_رو که نعمه

 عمه جون   می_عادت کرد آرسل

 ناز پسرارو بکشه عه   دمی _تنها دختر خونوادس باآراس 
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آراسو بهش داد بعد خودشم دوباره اومدو کنارم نشست مشغول    وهیبلند شد ظرف م آرسل
 من شد   ی ها وهی پوست کندن م

...رفته به گمی برادرزاده خدا نشناست...وندادو م نیمامان خانوم...ا گفتمی_آره داشتم مآراس 
 پسر بچس  هی نی آقاجون گفته آراس رفتاراش ع

با دهن پر روبه من با حرص    ذاشتیدهنش م ی تو  بشو یقاچ از س هیداشت  کهیدرحال بعد
 ادامه داد: 

 ؟ ی گی_تو چرا انقدر از من بد مآراس 

 مت آراس برگشتم پام گذاشت ازش تشکر کردم بعد به س  ی رو  ومویظرف م آرسل

 خندمیکنن بدجور م فیازت تعر  ییاگه جا یول  گمی_بدتو نمونداد

خنده عمه هم تک   ری ز میبهم رفت که باعث شد همزمان با آرسل بزن ی چشم غره ا عمه
 کرد یکرد اما آراس با حرص بهم نگاه م ی خنده ا

شت سرت حرف  الزمه بگم فقط من نبودم اونام پ یکنی به اون شب اشاره م ی_اگه دارونداد
 زدن

تو انقدر راحت بودن که  ش ی گفتن بگو چرا پ ی _ به من نگو اونا پشت سر من چآراس 
 درباره من حرف زدن 

   دی ابروم باال پر  ی تا هی

بخواد پشت سرت حرف بزنه با   ی ا گهیاز اونا کس د ری_منظورم از اونا آقاجونو عمو بود...غ
 داداش کنمیلطافت برخورد نم

 زد بعد به سمت آراس برگشت  ی لبخند عمه

 آقاجونت دوست دارن  توییکه نداشتن دا  ی_مادرجون منظورعمه
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 گفت:   یزیتکون داد بعد روبه من با لحن طعنه آم دییبه نشونه تا  یسر  آراس

اول روزنامه امروز کاغذ باطله   تراژیت خوشحال نباش ی امروز مورد توجه ا نکهی_از اآراس 
 فرداس 

  یمبل راست بشه بعد به آرسل چشمک ی کردم که باعث شد آراس رو ی خنده مردونه ا تک
 بزنه

 جملرو خانم دکتر؟  ی _حال کردآراس 

 ؟ ی جملرو خوند نیکجا ا  یبگ شهیبهت اونوقت م  ولی_آره ا آرسل

 دنش ادامه دادخور بیپاش انداخت و به س یکی اون  ی پاشو رو هی  آراس

 گه ی د گهی_دآراس 

تا االن   ی کردیخرج کاکتوس م ی دی زحمت کش نی که واسه ا  ی_عمه جون اگه اونقدرونداد
 دادیسه بار بهت هلو م

  نی حتما ا دی آدمه؟آدم قحط بود با  نیکرد آخه ا سه ی مقا یپسرتو با چ نی_مامان ببآراس 
 شد یبرادر زادت م

 گذاشتم به سمت آرسل برگشتم  زیم ی رو  ومویم یخال ظرف

 برسونمت؟  ای  ی آورد  نی_ماش

 کتره ینزد  مارستانی به ب نجایاز ا مونمیم نای_نه امشب خونه عمه اآرسل

زد بعد به سمت عمه  ی لبخند  دویبه آراس نگاه کردم که چشماش درخش یرچشمیز
 تفاوت روبه من بگه  یبرگشت که باعث شد عمه ب

 ؟ یکارش دار یتو چ مونهیم نجا ی_آره دخترم ا عمه

 _من قربون خودتو دخترت برم  
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بهم زدو   ی لبخند  شیبه رسم چند سال پ دمی بوس شو یشونیپشت سر آرسل بردم پ دستمو 
به خاطر   اشویلیکه خ میداشت ی اد یمنو آرسل حرکات مشترک ز  می دیهامونو بهم مال یشونیپ

از رفتارامون   یلینوز خاما ه میچند سال و بزرگ شدنمون ترک داده بود  نیا ی ها یدور
 گذشته بود  نیع

   یکه با خودم طرف یخودتو خسته نکن ادی...زیخواهر ی_مراقب خودت باش 

 _چشم...توهم مراقب خودتو عمو جونم باش آرسل

 گه؟ ی چشم...امر د  نمی_ا

 ن ی _فعال همآرسل

 مبل بلند شدم که باعث شد هر سه تاشون بلند شن  ی و از رو  دمیکش شو ینیب آروم

 من برم عمه جون ببخش زحمتت دادم   گهی_خب د

 ی موندی پسرم کاش توهم م  هیچه حرف  نی_اعمه

 _نه بهتره برگردم خونه 

سرمو   ی زدو رو یقیکه اونم گونمو بوسه عم دمیسمت عمه رفتم خم شدم گونشو بوس به
و   دمیآرسلو بوس یشونیپ گهی بار د هی  میل کردهمو بغ مویبا آراس هم دست داد دی بوس

 دستشو گرم فشردم 

 آراس زنگ بزن باشه؟   ایبه من   یداشت یمراقب خودت باش کار گمی_بازم م

 شبت خوش  ی_چشم آروم برونآرسل

شدم و با سرعت به سمت    نم یسوار ماش  رونیکردمو از خونه عمه زدم ب یهمه خدافس از
  کمیکردم و   یپل شویکیهدف  یبردم و ب نیش خونه روندم دستمو به سمت پخش ما 

 صداشو باال بردم
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 صاف  یو سالم حیصح  ییجا هی تا

 کجاست  یچ ی جا مونهی م ادتی  ییجا هی تا

 نه ییجلو آ یحوصلشو سرو صورتتو مرتب کن یدار ییجا هی تا

 یکشی نم گهیبه چهل د یرس یم ی به س یرسیکه م  رسهی م یروز هی

 قممون ی ری قلب ز ستهی هممون وام یصورت ی لبا شهیم اهیس

 سمنو   گی د ی برا شهیدلمون تنگ م هممون

 زنعمو  نیخاله ته چ ی آشا ی برا

 نی مامانو بب یتونیم تا

 ر ی از دست بابا بگ سرو یک  یتونیم تا

 یبگو که داداشش قتیرف به

 یبا خداها بش هیشب قهی ده دق یروز حداقل

 دوش لذت ببر  ریز

 از بوش لذت ببر  ادیکه م بارون

 بخند  شتری ب  ندازهیکه نم کنتور

 دوران مدرسس  نیکه بهتر  یفهمیم رید

 ها کالباساس  چی ساندو نی بهتر

 صرفا نمره هات تو درسات باالس  یشیکه موفق نم یفهمیم رید
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 ها بوده  شهیمی دونگت به ش شیش ی نکرد یزندگ  یفهمیم رید

 لحظه گنج غارونه  نی قبلو بعد کشکه هم یفهمیم رید

 خنده ها اشکن  نیهم یول ی خندی م یزور ی جا هی تا

   شهیپاره هم م رسهی مو م به

 شنبه ها رفتن   همه

 که قاب عکس شن  یوقت شنی م زیچه قدر عز  آدما

 قاب عکس شم  هی  خوامیمنم م یرسم تلخ عجب

 قلبم جا بزنه ترسمینم گهید

 (ییجا هی.........تا عی)شا

 

افتاد دستمو به  یصندل  ی مهتاب رو فیپارک کردم نگاهم به ک  نگ یپارک  ی تو نویماش
 برشداشتمو با خودم بردم باال  یصندل ی سمتش بردم از رو

مهتابو   فیحوصله ک  یالمپ اتاقمو روشن کنم ب  نکهیاتاقم شدمو درو بستم بدون ا وارد
با باز کردن دو کنار تختم گذاشتم کتمو درآوردم و بدون عوض کردن لباسام فقط  زیم ی رو

حد   نیشدم تا ا رهیساده مهتاب خ یمشک فیبه ک  دمیتخت دراز کش ی تا از دکمه هام رو
 باشه  یآدم نطوریا  ومدیگذاشت؟بهش نم اج فشویحواس پرت بود که ک 

از توش درآوردم روشنش   لشویبردم ناخواسته بازش کردم و موبا  فشیبه سمت ک  دستمو 
شدم   رهیگذاشتمو بهش خ یپاتخت ی رو لویبود موباباهاش گرفته نشده  یتماس چیکردم ه

 کس باهاش تماس نگرفته باشه؟  چ یچه طور ممکنه ه
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احتمال داره  نیبرام مهم باشه که ا دیهم بستم خندم گرفته بود چرا با  ی رو چشمامو
 باشه که دوست پسر نداره   نینشونه ا

  یآدم نیدوست پسر داشته باشه اصال همچ  شهیکه داره مگه م  ییمهتاب با اون رفتارا آخه
خونوادش بود   ی حالل برا یبود که دنبال روز  یاون فقط دختر ومدی بهشم نم ستین

پسر بالغ که  هیپسر بود   هیپسر بود ظاهرش دخترونه اما باطنش   هی گفت    شهیم نیهم
 مرد یاسمشو بذار یتونستیم

ها هم   ابیکم نی از ا یکی  بنا یبه شدت کم ست،هست،اما ی ن گمیمثل مهتاب نم ییدخترا
 خورده به تور ما 

خودشو    تیکه جنس یدختر فهیشدم ح رهیسرم گذاشتم و به سقف اتاقم خ ری ز دستامو 
مرداس که   یجامعه برخالف ظاهرش رفتار کنه مهتاب مرد تر از بعض  ی فراموش کنه و تو

 ارنیکم م یواقع ی مثل مهتاب به معنا   ییمردن اما در مقابل دخترا  کننیادعا م

که داشتم از   ی خسته بودم اونقدر  یلیهم بستم خ ی چشمامو رو  دمو یخودم کش ی رو پتورو
بغلم گرفتمو   ی برگشتم بالش مادرمو برداشتم تو شهیاما مثل هم مردمیم یخواب یب

  کردمی سالها بوشو خوب حس م نیچشمامو بستم هنوزم بعد ا 

 ه بشمر سه به خواب رفتم فکرا بودم ک   نیهم ی تو

 

 

 ✨مهتاب ✨

ورا   نیکردم که تا سال بعد هم گذرت به ا فشیرد یجور هیآقارو بهش بده...  چی_اکبر سوئ
 فتهین

 پولشو درآورد همزمان گفت:  فیزدو ک  یفیلبخند کث مرده
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 گه ید نورای ا  میی ایب یجور هی دی گل شما هم که شده با   ی رو دنی د ی _برا

و به سمت   کردمی که بهش پشت م ینیزدم درح ینفرت بهش نگاه کردم پوزخند تلخ با
 گفتم:  کردمی مغازه اشاره م گهید

   میباهم توافق کرد کهی_کارت خوانمون اون پشته مبلغ هم همون

  دیآورده بودن باز با  نیی پا شوی ده بار جلوبند ی که باال ی دی ازش گرفتم و به سمت پرا رومو
بود معلومه دخترشم ارادت  دهیدخترش خر  ی برا  نویم طرف ماشرفت  کردمی درستش م

سر   ییچه بال  کنه؟اصال یچند بار تصادف م یروز فهممیداره من نم  نشیبه ماش یخاص
 :) نمیبب نجای ا  پدرشوهر روز  د یکه من با ارهیم نیماش

سرمو باال آوردم  ینیماش ی کایشدن الست  دهیکش ی صدا   دنیباال زدم که با شن نویماش کاپوت
که چون   هیرانندش ک  نمیبراق راست شدم بب یمشک ی مدل باال نیماش دنی با د هیک  نمیبب
 بود مشخص نبود    ی هاش دود شهیش

 باشه   نیاز طرف راست نکهیمگر ا  شدنینم دایورا پ ن یا یخارج ی نایماش

ذاشته بود گ ی دود نکیشد ع اده یازش پ دهیپسر قدبلند اتو کش هیسمت راننده باز شد   در
 ه؟یک  ی عنیبودمش   دهیطرفا ند نیبرام معلوم نبود تا حاال ا  افش یق

شد و   رهیبهم خ  دنمی سر چرخوند که با د کم ی  دیبهش کش یسمت کتش بردو دست  دستشو
شده بود    اهی س کمیکه  ییبردارم به انگشتا ویتکون داد که باعث شد دستمال روغن یسر

 گفتم:  کردی مرتب م  الرویبکشم بعد روبه اکبر که داشت وسا 

 راه بنداز   نویماش نیا هیاول ی _اکبر...کارا

 _چشم اوستا اکبر

 با لحن مختص به خودم گفتم:  دمیکه رس  کشی سمت پسره پا تند کردم به نزد به

 ش؟ ی _فرما
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نگشو که بدجور به  ر ی قهوه ا  ی چشما تونستمیبرداشت حاال م نکشویبه رسم ادب ع  پسره
  نیبود ا نی نظاره گر باشم شک نداشتم از طرف راست ومدیم شیپر کالغ ی ابرو و موها

 اطراف خودش جمع کرده   ویی ها کهی هم عجب ت نیراست

 ن یراست ی هستم دست راست آقا ی _سالم...من مهران زند

 د ی ابروم باال پر  ی تا هی

 بزرگ؟   نی_راست

 زد ی لبخند نهیبودم اسمش راست  دهیکه حاال فهم پسره

 ن ی...ونداد راستری_خمهران

 کردم تمام تمرکزمو جمع کنم   یگفتمو سع یاسم ونداد آهان دنیشن با

   دیی_خب بفرما 

   نی جا گذاشت نیراست ی آقا شی پ ویامانت  ه ی روزی د ای_گو مهران

در   دمیکه د هیچ یمنظورش از امانت نمیو منتظر بهش نگاه کردم بب دی باال پر ابروهام
کردو  ریرنگم حالت چهرم تغ  یمشک یدست فیک  دنی باز کرد خم شد با د نشویماش

تفاوتمو حفظ کنم   یو همچنان چهره ب ارمیخودم ن ی کردم به رو یخوشحال شدم اما سع
 به سرش نزنه  یوقت فکر هیکه 

  فو یستن ک تا خوا  نی راست ی آقا  نیجا گذاشت فتونویک  نیاز کافه خارج شد  یوقت  روزی _دمهران
 د یی ...بفرمانیکنیو محلو ترک م نیش یم  نی شما سوار ماش  ایبهتون برسونن گو 

  دنینه...با د ا یهنوز توش هست  لمی موبا نمیزدم بب دی ازش گرفتم و داخلشو د فویک 
رنگم گذاشتم بعد به نشونه تشکر   یسرهم آب بیج  ی درش آوردمو تو فم یک  ی از تو لمیموبا 

 که مقابلم بود نگاه کردم  یمحترم دهیبه پسر اتوکش

 م ی در خدمت باش ییچا  هی  دیی_بفرما 
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 برگردم  عایسر دی با اده یشرکت ز  ی کارا دمیزحمت نم نی از ا شتری_ممنونم بمهران

بهم   فمویبود که ک  فشونیوظ  دی و بهشون بگ دیتشکر کن نیراست ی _باشه از طرف من از آقا
 توهم   ره ی برگردوندن پس منت سرم نذاره که بدجور کالهامون م

پشت گردنش   یلبخند باز شدو دست هیجا خورده بود لباش به  یکه اولش حساب پسره
   دیکش

 جملرو بهشون انتقال بدم؟  نی ا  نی_واقعا عمهران

 خودش گفتم:  نیخاطر ع نانیتکون دادم و با اطم  د یی به نشونه تا یسر

 د ی بهشون منتقل کن نارویهم نای_بله...ع

 _چشم...روزتون خوش خانوممهران

 لب آروم گفتم:  ری باز کرد منم ز نشویعقب گرد کرد در ماش مهران

 _روز شما هم خوش آقا 

 راهو...واال  نهمهیا  رهی م یک  ومدیلفظ قلم حرف زدنا بدم م نیاه چه قدر از ا  اه

از  یک ی  نینفله شدرو درست کنم ماش دی پرا نکهیقبل از ا به سمت گاراژ برم و خواستم
  یچکاب کنم چون قرار بود عصر هیبود    سیچال سرو  ی خوش حسابمو که رو ی ها  یمشتر

که اسممو صدا زده بود باعث شد به سمتش    ییصدا   دنی با شن کهویبرن مسافرت که  
شلوارش برده بود و   بیج  ی که دستاشو تو دی پر   ابروم باال ی تا هی  ماین دنیبرگردم با د 
  شد یکه داشت ازمون دور م ییمدل باال ن یماش ی نگاهش رو

 ؟ یکن ی کار م یچ نجای_ا

 ؟ یکن یکار م نای_با ا ماین

 _منظور؟ 
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آروم به سمتم اومد روبه روم که   ی انداخت با همون حالتش با قدما نییسرشو پا  ماین
 بکشمو بهش نگاه کنم یکه باعث شد پوف شد   قیسرشو باال آورد به چشمام دق ستادیا

 ؟ ی دی ند ه؟آدمی_چ

 دم ی _آدم پنهون کار ندماین

 ن ی_خب حاال بب

به سمتش برگشتم و محکم   ی دستاش گرفت با حالت تهاجم ی برم که بازومو تو خواستم
 دستشو پس زدم 

 ؟ ی دیشن  کنمیچالت م سی چال سرو نیوگرنه تو هم  یریگی _بار آخرت باشه دستمو م

 اومده؟  شیپ   ی_اوستا مشکلاکبر

 _نه تو به کارت برس 

شده بود انگار پر از حرف   رهیآروم مردونش بهم خ  ی آروم و حالتا ی با همون چشما  ماین
 فعال وقتش نبود    ایجراتشو نداشت   ا یبگه حاال  یزیچ  تونستی بود اما نم

 ی کرد ری _مهتاب تغماین

 ی کرد ریتغ  گن ی،ممثل گذشته ازت سوءاستفاده کنن  تونن ی نم ی_آدما وقت

 گران ی افکار د  ینه طوط دی_بلبل افکار خودتون باشماین

 اخم کنه و سرشو خم کنه یدادم که باعث شد کم لشیتحو ی مسخره ا پوزخند

آدما    ن یبهت گفتم؟نگفتم از ا یباز شد چ نجای به ا کهی اون مرت ی نای ماش ی پا ی_وقتماین
 ستن؟ یوصله ما ن نایکن ا یدور

 ؟ یبگ ییخوایم  ی؟چی_خب که چ

 رن؟ یم انویخراب شده م  نیا ی که تو  نیک  نای_اماین
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 ملتفتت کنم؟  ای  گمیم یچ یفهمینداره م یربط  چی _به تو و امثال تو ه

زدم نفلش   کهوی بابا اگه  ی ازش گرفتم به سمت مغازه رفتم که اونم دنبالم راه افتاد ا رومو
 خودشه  ریکردم تقص

 خوب ربط داره   یکی ه باشه به من ربط نداشت ی_ربط داره...به هرک ماین

 مایسروصدا راه انداخته بود برگشتم بعد دوباره به سمت ن یسمت اکبر که حساب به
 کردم تینگاهمو هدا 

 گم یم یدارم چ یدونی_خودت خوب م ماین

 فهمم یمورد من خرم نم  هی نیا  ی ...توفهممی_نه نم

 کمکت کنم؟  ییخوا یباشم؟چرا نم شتیپ یذاری _مهتاب چرا نمماین

با خشم به  زویم ی رو دمیبشم کوب سیکه برداشته بودم باهاش وارد چال سرو  یانبر
 سمتش برگشتم 

 ندارم راحتم بذار ازیباال سرم ن ی جز خدا چکسی_من به کمک ه

  زیم ی رو یز یشدن چ دهیبا کوب  کهویبشم که   سیپشت کردم خواستم وارد چال سرو بهش
و با خشم    دهی کوب زیم ی دستاشو محکم رو دمیبه سمتش برگردم که د عیباعث شد سر 

 انداخته با اخم بهش نگاه کردم نیی سرشو پا

 برو  نجای...راتو بکش از ا ستیجاش ن نجای؟ای کنی _چته؟چرا رم م

 _خفه شو مهتــــاب ماین

 ی دندونا  ی مقابلم تکون دادو از ال دی به سمتم اومدو انگشت اشارشو به نشونه تهد کهوی
 : دی چفت شدش غر
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...از  ینیب ی نکن اون رومو بهت نشون بدم که بد م یمهتاب...کار دارمی_چشم ازت برنم ماین
   شمیتر م یمثل تو وحش ی صدتا

هم فشردم با چه  ی رفت لبامو رو رونیآخرشو بهم انداخت بعد از مغازه ب  یغضب نگاه
کنم خراب شه   سشیسرو  ی جور هیبرم   گهیم طونهیزد؟شی باهام حرف م ینطوریا یجرات

 قبولش نکنه:/ یکیمکان چیه

 

 

 روز بعد(  ستی)سه ماه و ب

 ✨ونداد ✨

 جلسه از نظر من تمومه  دی_خسته نباش

" و د یحرف همه از جاشون بلند شدن و با گفتن جمالت "خسته نباش نی گفتن ا با
 از منو آراس و مهران   ری"خدانگهدار" اتاق کنفرانسو ترک کردن همه رفته بودن غ

با   کهیبرداشتو با لذت مشغول خوردنش شد آراس هم در حال زیم ی از رو ینیر یش  هی مهران
از قراردادارو  یسر هیتا  زد یحرف م لشمیبا موبا  رفتی هوشمند ور م ز یم یلمس توریمان
 کنه   میتنظ

که   یشدم پسر رهیانداختم و به مهران خ یکی اون   ی پامو رو  هیچونم گذاشتم و  ری ز دستمو 
حسو درونم به وجود   نیچشماش بود که ا ریتقص  دی شا  شدمیم یجور  هی دنش یهربار با د 

به مهران   بی و غر بیعج ی مادرم بود انقدر حسا ی چشما  هیکه بدجور شب ییچشما  اوردیم
  ییطورا هی کنارمه  دمی د یاما وقت کردمیمدام دورش م شرکتمدت از خودمو    هیداشتم که 
هم بود همه جوره به   یو باهوش  قیست خودم بشه پسر دقدادم دست را حیآرومم ترج

 شد ینفعم تموم م
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کرده   ریتغ  یلیرفتم خ رانیکه من از ا یاون ده سال یباهامون بود البته ط یاز بچگ مهران
شده بودم چون   یمی دوباره باهاش صم هیک  دمیکه نشناختمش اما حاال که فهم یبود طور
   می هم بود ی برا یخوب یهم باز

 کارخونه هم هست   ی ها  ی دیقطعات که وارد کارگاهامون بشه به نفع تول نی_ا مهران

   میکن دایمونتاژ کار خوب پ هی د ی_آره...فقط با آراس 

 حرف مهتاب افتادم  ادیو   دی ابروم باال پر  ی تا هی

 خونه؟ یم ی خواهرت چ یتو گفت ی "_راست

 ک یمکان ی_مهندسمهتاب

 ...کدوم دانشگاه؟ نی _آفر

 شرفه خودمون   نی_هممهتاب

 بهم نگاه کنه  یکردم که باعث شد سوال ی خنده ا تک

 بود؟"   فی_منظورت صنعت شر 

حالتاش کوتاه   نیاما ا  دیکشیبه شالش م یدست رفتیاز رو م ییطورا هیهروقت   مهتاب
و بحث عوض   می دور بش یاز موضوع اصل کردیم یبا پاچه گرفتن کار  عی سر یلیبود چون خ

  هیتونسته بودم خوب بشناسمش   می کردیکه باهم کار م یسه ماهو چند روز نی ا ی بشه تو
  دیپول حالل تاک ی بود اونقدر رو قیدق یلیکاراش خ ی ودختر خودساخته و شجاع بود که ر

خودش شده بودم درسته حروم خور نبودم اما نسبت به قبل   نیداشت که منم ناخواسته ع
  کردم یپول درآوردن م ی تو یشتریدقت ب

که نصف پول   دادیکرده فورا به من گزارش م یکم کار  کردیکه احساس م ییوقتا  مهتاب
که از قبل با هم توافق   یکامل خودم کل پول تیبا رضا شهی اما من هم دارهیبرم ویشنهادیپ
  دادمی بهش م  موی کردیم
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خونواده سه نفره داشت که به صورت   هی کردیم  یشهر زندگ   نییمحله پا هی ی تو مهتاب
بود برعکس مهتاب که چشماش   ییبا یبودم واقعا دختر ز  دهی دو بار خواهرشو د یکی یاتفاق
 ی داشت که به گفته مهتاب همرنگ چشما یرنگ یطوس ی بود هاله چشما یمشک

 آورده   ایبه دن  ویی دخترا نیه همچی داره که  ییبایمادرشون بود قطعا مادر ز

بودم که مهتاب خودشو پا سوز خونوادش کرده از درسو مدرسه زده   دهی ت فهممد ن یا ی تو
 ی تا امورات خونوادشو بگذرونه مهتاب پر از آرزوها ارهیکه مغازه پدرش نخوابه پول در ب

دوتاش مطعلق به خودش باشه همشون مربوط   ی کی  دی درشت بود که اون وسطا شا زویر
 هاله وص به هاله و مادرش به خص شدیم

درس بخونه دانشجو بشه اما چون نتونست به هاله  خواستیدلش م شهیهم مهتاب
هاله   دی براش فراهم کرد که شا وی بشه همه چ یکمک کرد تا در عوض اون صاحب همه چ

 شد   نمی مهتاب دانشگاه بره که هم ی بتونه به جا

که البته اونم به خاطر   هیریختر پاچه گ درسته د ومد ی خوشم م یلیجنم خاص مهتاب خ از
بار اومده وگرنه  نطوریکه توشه ا ی که توش بزرگ شده بودو به خاطر کار مردونه ا یطیمح

همه جوره کمکش کنم چون   کردمیم  یمنم سع  اوردی بود تا االن دووم نم  نیاز ا ریاگه غ
   کردیکارام کمک م ی شرفت تویبودن مهتاب کنارم به پ

نبود اما اطالعات  کی نداشت و مثل من مهندس مکان یسواد آنچنان نکهیا با وجود  مهتاب
که مهتاب تونسته باشه تا   کردمیوقتا شک م یبعض کهیداشت طور یگسترده و نبوغ خوب 

 ره ی بگ کلشویس

 اعصابم بود ی نفر بدجور رو هیوسط   نیا

   ی احمد

اصال ازش خوشم   میکن د یتا ازش خر میرفت ششی که بار اول با مهتاب پ ی ا کهی مرت  همون
  کردم ی دماغ فرضش م ی مدام مو  نیبهش داشتم به خاطرهم  ی بد ی حسا ومد ینم

 از دست رفت  سمونی _وا رئآراس 
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 عه ه یحرفا چ نی_ا مهران

سرم بودن نگاه   ی صورتم تکون داد که باعث شد به هردوشون که باال ی دستشو جلو  مهران
 کنم 

 ه؟ ی_چ

 تو؟  ییکجا م یزنیبا مهران صدات م می ار_چکمس...سه ساعته دآراس 

 راست شدم  می صندل  ی رو کمیو  دمیبه کتم کش یدست

 داداش  نجامی_هم

   میینجا یخونه؟منو آراس ا ی برگرد ییخوای م ی _خسته امهران

 حواله هردوشون کردم  یبلند شدم و چشمک می صندل ی رو از

 برم خونه؟  شهیاست مگه م  کشنبهی_نه امروز  

کرد و بهم   ییصدا   ینگفت مهران هم تک خنده ب یزیبهم نگاه کرد اما چ  طونیش  آراس
 شد  رهیخ

 ی بریتو براش م  توی مامور ی انگار پاکتا  یزنیحرف م یطور هی_ مهران

 دفعه خودم براش ببرم  نی ا خوامی_م

که باعث شد توجه   ستادی من بلند شد و مقابلم ا ن یکرد اونم ع ریحالت چهرش تغ مهران
 بشه  یچ خوادیم نهیجلب بشه بب آراس به سمتمون

 ؟ یکنیکار م ی_چ

  نیبذار ع یبراش ببر  تویتو برگه مامور  ستی_ونداد به حرفم گوش کن...اصال درست نمهران
 گزارشش   افت یدر ی باش برا یمیقد  ی قبل خودم براش ببرم توهم ساعت شش جا
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  بمیج ی اخم کردم و دستامو تو کمی  رهیبهش نگاه کردم که باعث شد روشو ازم بگ مشکوک 
 شد یمادرم م نیپنهون کنه چشماش ع وی زیچ  هی خواستیم ی وقت  یفرو بردم حت

 ی کنیازم پنهون م وی زی چ هی یدار دونمیم ؟منکهیبگ ییخوا یم  ی_مهران چ

 ی ها کشنبهی  نیهم ع کشنبهی  نیاتاقت بذار ا  ی _ونداد به حرفش گوش کن برو تو آراس 
 مدت بگذره   نیا

شونه مهران   ی دستمو رو هی درآوردم با اخم رومو از آراس گرفتم و   بم یج ی از تو دستامو 
 شدم  قیگذاشتم و به چشماش دق

 ی برا قبل خودم  نیساعت شش هم ع رسونمی به گوش مهتاب م توی _امروز خودم مامور
 ی ...خسته نباشرمیگزارش م  لیتحو

دعوا   خواستم یاما نم دمیتو هم کش  شتریمهران مچمو گرفت اخمامو ب کهو یبرم که  خواستم
 کردم خودمو کنترل کنم و به سمتش برگشتم  یسع  نی کنم به خاطرهم

 _امروز چته تو مهران؟ 

 م ی _حداقل بذار باهم برمهران

 سمت هردوتامون اومد بعد روبه مهران گفت:بلند شدو به   یصندل  ی آراس از رو  کهوی

 اد؟ یکجا ب نیمهران؟خودت برو ا  یچ یعنی_آراس 

 سرشو کج کرد  کمیآراس زد و  ی به رو یلبخند مهربون  مهران

 خودت ی پا فتهیم ی_شرمنده همه چمهران

  ومدیکه به سمت ما م ینیبرداشت در همون ح یصندل ی دور زد کتشو از رو زوی م آراس
 و به سمت در رفت  دی کتشو پوش

   می ری باهم م یسه نفر ارمیدر ب نگیاز پارک  نویماش رمیمن م ن ی_غلط کردآراس 
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چه   نجایا  نمیرفت با تعجب به سمت مهران برگشتم بب رونیبعد خودش زودتر از در ب و
 موهاش برد ی تو  یدست دوی کش یکالفه پوف دمی خبره که د

 _مهران 

 شرکت  ادی_امروز آقا بزرگ ممهران

 _خب؟ 

   ی دی _آخرش سر هممونو به باد ممهران

کردم  ی باال انداختم و سع ی الیخیبا ب ی رفت شونه ا رون ی از مقابلم رد شدو از اتاق ب بعد
که هردوشون   گسی د زیچ هی  هیمشکوکشون توجه نکنم شک نداشتم قض ی اصال به رفتارا

آقاجون   یباشه که وقت  لیدل نی به ا تونهیاومدن آراس هم م یهول کردن از طرف ینطوریا
  شناختیلو نده خوب خودشو م ویز یچ هیوقت  هیآراس هم شرکت نباشه تا  ادیم
 اما مهران... ادیباهامون ب خواستیم  نیبه خاطرهم هیمقابل آقاجون چه طور دونستیم

  نیب ایر یدرگ  یسر هیمنتظر   دی نباشه وگرنه قطعا با کنمی که فکرشو م  یزیاون چ دوارمیام
  نی خودمون باشم هم

بود به سمتش   ستادهی شرکت ا  ی آراس شدم که جلو  نیشرکت خارج شدم متوجه ماش از
 رفتم در عقبو باز کردم و سوار شدم آراس و مهران همزمان به سمتم برگشتن 

 نتت یکه مهتاب نب  ینی_تو بهتره عقب بشآراس 

 خودم پاکتو بهش بدم   خواستمیم  نه؟منی_چرا منو نب

  یفهمیاونجا م می ری _ممهران

اصال چرا   توننیبگن که نم یچ   خوانیم  نایا فهممیمن نم دمیکش یکه راه افتاد پوف آراس
 خبرم؟  یافتاده من ازش ب ینتونن؟نکنه اتفاق
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 ی بهتر بود به جا ینطوریا م یکه به مکان مورد نظر برس یدادم سکوت کنم تا وقت حیترج
  دمی دی م ک یاز نزد  ویخودم همه چ رفتمیم ارمیبه درد ب  نایسرمو با بحث کردن با ا نکهیا

 باشه   وفتادهیمهتاب ن ی برا ی اتفاق دوارمی فقط ام

  دیهم از د ینطوریخرابه بود پارک کرد ا واریسمتش د هیپشت درختا که   نویماش آراس
 ه؟ یچ  ایکار یمخف  نیاما ا  می داشته باش بهش تسلط  میتونستیهم م می مهتاب دور بود

 با اخم روبه هردوشون گفتم:  دمی دینم  ی خاص زیچ منکه

 مغازش  ی جلو یآدم نرفت  نی ع ه؟چرای چ ایکار  یمخف نی_ا

 روبه آراس کردو گفت:  زدیم دی داشت د کهیدرحال مهران

 ش؟ ی نیبی_توهم ممهران

 نم یشکم گندشو نب فو یاون چهره کث شهی_مگه مآراس 

 ؟ ی زنیحرف م یدار ی_درباره ک 

وسط نشستم و بهش نگاه کردم   نهیراحت بتونه منو بب نکهیا ی به سمتم برگشت برا مهران
نشد   جادی چهرم ا  ی تو یریآشغال شدم دستام مشت شد اما تغ  کهیکه تازه متوجه اون مرت

نگاهمو از مهتاب و   نکهیبدون ا دنیکش یپوف دمشی مهرانو آراس که متوجه شدن منم د
 بردارم با اخم گفتم:  ی احمد

 ؟ ی_از ک 

   پلکهیم ی اد یدوروبرا ز  نیا شهی م ی مدت هی_ مهران

معلوم بود داره حرف   ی اما احمد کردینگاه نم ی اخماشو توهم کرده بودو به احمد مهتاب
   کنهیو مهتاب هم از سر اجبار داره تحملش م زنهیم

 ن؟ ینگفت یزی _چرا به من چ
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 جلو   می ری بعد ما م  رهیخودش م گهید کمی  میبذار  انینبود تا تورو در جر  یمهم زی_چآراس 

   یچون از موضوع خبر نداشت  ییایب ییتو تنها  می نخواست نی _به خاطرهممهران

دستش    ی دستشو تو خواستیخم شد دستشو به سمت مهتاب برد انگار م ی احمد کهوی
خواستم درو باز کنم که آراس بازومو   ارمینتونستم دووم ب گهی هم فشردم د ی بذاره لبامو رو

 گرفت   عیسر

 ؟ ینیبی_کجا؟آدماشو نمآراس 

 دستو پا ترن برگ کدوم درختن که ازشون بترسم   ی_آدماش از خودش ب 

و درو بستم با    دمیبه کتم کش یشدم دست ادهیو پ  دمیکش رونیمحکم از دستش ب بازومو 
  شی کس یو ب ییآشغال پست فطرت از تنها کهیبلند به سمتشون رفتم مرت ی قدما

  ینطورینداره که داره ا نویاز ا د ی جز خر ی مهتاب چاره ا دهیآره؟حتما فهم یکنی سواستفاده م
   ذارهیم  ارشو تحت فش کنهیازش سواستفاده م

تر از خودش متوجهم شدن انگار شناخته   فیکث ی تر که شدم دو تا از آدما کی نزد بهشون
سرد محل سگم   زوی آم رینگاه تحق هیپوزخند تلخ و   هیومدن اما من با قدم جلو ا  هیباشن  

 بدم   تی اهم نکهیبهشون نذاشتم چه برسه به ا 

 مه؟ یتفه شمیبدجور رو سرت آوار م  یحدو حدود خودتو ندون نی_ببمهتاب

جا خورد  یحساب دنمیهم متوجهم شدن مهتاب با د ی مغازه که شدم مهتابو احمد وارد
و به   دیابروهاش باال پر  دنم ی با د ی بلند شد احمد یصندل ی چشماش گرد شد و از رو

سه   نیا ی من بود حق داشت تعجب کنه تو  ی مهتاب نگاه کرد اما مهتاب فقط نگاهش رو
 مغازش  ی وجل امیبارم نشده بود که من ب  هیماه 

با سر به اون   کردمینگاه مبه مهتاب  کهیبردم درحال بمیج ی دستامو تو میزات ی خونسرد با
 اشاره زدمو گفتم: ریکفتار پ

 یداشته باش یکار کهیمرت  نیبا ا  ادینم ادمی_
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 رفتنی_داشتن ممهتاب

 برگشتم  ی به سمت احمد  سرد

 باشه؟  تونهیم یچ نجایحضورتون ا لی_دل

  شویو دوباره کاله پهلو دیبه سر کچلش کش یسرش برداشت دست ی کالهشو از رو ی احمد
 سرش گذاشتو به سمتم برگشت 

 دادن به شما باشم   حی_فکر نکنم مجبور به توضی احمد

پام انداختم و تلخ   یکی اون  ی نشستم پامو رو یصندل یکی اون  ی سمتش رفتم و رو به
 نگاهش کردم با طعنه گفتم: 

 ز یشما دوست عز یجواب پس بدن حت نی _همه مجبورن به نوه راست

 چشماش گرد شد بعد به سمت مهتاب برگشت با تعجب گفت:  ی احمد

 نه؟ ینوه راست نی _ای احمد

 زدم تا باعث شد به سمتم برگرده   یبه سمتش خم شدم و بشکن کمی

سوما بله   نی راست ی نه آقا نیدوما راست شونینه ا نی ...اوال ایخی_مخاطبت منم نه خانوم ش
 خودمم 

 کالفه و خسته بود  افش یسمت مهتاب برگشتم که ق به

 ؟ ی نشست نجایا ی_شما کار ندار

با   دی ابروم باال پر  ی تا هیحرف   یبگه که ب یزی با حرص بهم نگاه کرد خواست چ مهتاب
 زدو گفت:  یو مصمم لبخند مصنوع  ی جد افهیق  دنید

   ذارمی_دارم...پس تنهاتون ممهتاب
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  یزیچ هی  الغوز ی ن یا ی جلو شدمیاومد وگرنه مجبور م ازم حساب برده بود خوشم نکهیا از
شد و   دایبهش بگم که پا شه بره مهتاب بلند شد همون لحظه سروکله آراس و مهران هم پ 

 کرد بعد به من  یمهتاب به هردوتاشون نگاه ستادنیا  میپشت صندل

  ی نشست بعد پاشو رو کهوی بره  نکهیا  ی به جا دمیبهش انداختم که د ی بخش نانیاطم نگاه
 انداختو روبه من گفت:  یکی اون 

 باشم  میندارم بهتره منم تو بحثتون سه یکار کنمی_حاال که فکرشو ممهتاب

   زمیعز یکنی م ی_کار خوبی احمد

  ی که معلوم بود احمد ی از جعبه ا ینیری ش هیبزنه خم شدم تا  یحرف  ی احمد نکهیاز ا قبل
  زیحرکت م هی ی تو دمیجعبش کوب ی تو و ینیریش حرفش   نی ا دنیآورده بردارم که با شن

شکسته   ی محکم گرفتم صدا و ی احمد قهیما سه نفر بودو برعکس کردم و  نیکه ب یکیکوچ
وارد گاراژ  عیکه دوتا بودن سر  ی احمد ی شد آدما  عثبرعکس شده با زی و م لیشدن وسا 

اسلحشونو از پشت کمرشون درآوردنو به سمت اون دوتا   عیبشن که مهرانو آراس سر
 گرفتن  

هممون اسلحه   ی جون خودم خبر نداشتم مهران و آراس اسلحه دارن درسته آقاجون برا به
دوتا االن با خودشون حملش    نیا مکردمیبود اما فکرشو ن نامونیماش ی کرده بود و تو هیته

 کننو راحتم ازش استفاده کنن

صحنه  ن یهمچ هیحنه مقابلش چشماش گرد شد حق داشت انتظار ص دنیبا د مهتاب
 بودو نداشت   لمایف ی تو  شتریکه ب یسیپل

 ول نکردم قشویبلند کردم اما  یصندل ی با خشم از رو وی احمد

 یتکرارش کن گهیبار د  هی خوامی م ی زد یزر هی_االن  

بود چون به نفس نفس  دهیانگار ترس دمیمحکمتر چسب قشو ینفرت بهش نگاه کردم  با
 افتاد 
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من اسلحه   ی آدما  ی تو روز روشن رو یترسینم یمجوز داشته باش د یاسلحه با ی _برای احمد
 ؟ یکشیم

 زدم  ی پوزخند

 به مجوز نداره  یازیمجازه ن یبزرگ همه چ نینوه راست ی _برا

  هیسقوط کرد دستشو به گردنش گرفتو به شدت سرفه کرد  یصندل ی ول کردم که رو  قشوی
  ی بهش زدم بعد به سمت احمد یقیدرآوردم و روشنش کردم پک عم  بمیج ی از تو گاریس

 برگشتم  

مغازه ممنوعه...خب حاال   نی ا ی نسبت به اوستا ی _قانون اول...استفاده از کلمات افاده ا
  نمیحکمش جر خوردن دهنته...قانون دوم نب یچون مجرم یقانونو شکست نیشما ا   میاومد 

بگه   یکی  ن یپاتم به ا یکیاون  کنم یم یبشه قانونم نقض بشه کار داتیپ  نورایدفعه بعد ا
براش فراهم   خوادیکه اوستا م ی...قانون سوم هر جنسلچریو ی ور  یبعد کله پا ش یزک 
  تشیاذ   ی ر راه بنداززر ز یاری براش م  یفرستیآدم م  ای  رهی گیازت م فرستهیآدم م  ای یکنیم
 مغازت...  ش یبکشون ی به هر بهونه ا  ای یکن

به سمتش فوت کردمو با نفرت در ادامه حرفام   گارمو ی خم شدم دود س شیصندل ی رو
 :دمی غر

     زمی ری خونتو م زمی_به ارواح خاک عز

انداختم نوک کفشمو روش  نی زم ی زدم بعد رو گارمیبه س ی ا گهی شدم پک د راست
 لذت بردم  ی احمد ی کار جلو نیگذاشتمو لهش کردم از ا

نوه خاندان   ی وجود نداشتن برا ایدن ن یا ی که انگار تو ی کردن آدما طور ست ی_سر به ن
 ی نیبب نو یخشن راست ی که رو ینکن یکار  کنم یم شنهادینداره بهت پ یکار نیراست

روش با   دنیشت کمرشون گذاشتنو کتشونو کشو آراس اسلحه هاشونو غالف کردن پ مهران
 گفتم:  ی احمد ی پوزخند تلخ روبه الشخورا هی



 شهر  یبچه پرو ها 

 
115 

 

استخون   هیگذرتون بهم نخوره وگرنه  گهید دوارمی نفله کردم ام تونویکی_دفعه قبل کمر  
   ذارمیسالم تو تن خودتونو اربابتون نم

رد شدم مهران و آراس هم دنبالم راه افتادم چند قدم از مغازش دور نشده بودم   نشونیب از
   ستمی مهتاب باعث شد چشمامو ببندم اما نا ی که صدا زدنا

   نیراست ی ...آقانیراست ی _آقامهتاب

 ی جوابشو بد ییخوای_داداش نممهران

 گفتم:  سرد

 _نه

نشده بود فقط مغازه   آسفالت هم ینسبتا پرت بود که حت ی جا هی شده مهتاب  خراب
  یکه حدود هفتصد متر باهاش فاصله داشت حت یچیساندو  هیاطراف بود با  نیمهتاب ا 

 هی ی تو  خوادیجرات م شدیکس خبردار نم چی ه ی کردیچالش م ی کشتیم  میکی  نجایا
به   کیکه نزد ییجا هیحداقل   شه یپا نم نجایچرا از ا فهمم یمن نم یکار کن ییجا  نیهمچ

 داخل شهر کار کنه  ایشهر باشه  

 _وندااااااااااااااااااادمهتاب

به سمتش برگشتم   ستادمیصدا زده بود ا کمو یداد مانندش که اسم کوچ ی صدا دنیشن با
دستش باال رفت تا بزنه تو صورتم   دی بهم رس یفشرده شده به سمتم اومد وقت ی که با لبا

 م  اما محکم مچشو گرفتم و سرد بهش نگاه کرد

از اونجا دور شدن نگاه سردمو    ی و آدماش شدم که باخشم و اعصاب خورد ی احمد متوجه
 زد  نمیبه س یمهتاب آوردم که با خشم مچشو آزاد کرد درعوض مشت ی دوباره رو

 ده؟ یبهم قطعه م گهید کهی مرت نیا  یکنیم ؟فکر ی کار کرد یچ یفهمی_احمق تو ممهتاب
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شده بود روبه مهتاب   ی جد  افشیق کهیران درحالزدم و به اطراف نگاه کردم مه ی پوزخند
 گفت: 

 نگران نباش  فروختیبازم بهت قطعه م  میاوردیسرش م نمی_بدتر از امهران

از پس خودم   تونم ی نم نی کرد ن؟فکری_اصال به شماها چه...چرا خودتونو وسط انداختمهتاب
 ام یبرب

 _نه

درآوردم و بهش   بمیاز ج گهید گاریس هیجا خورد   حمیجواب کوتاه و صر  دنیبا شن مهتاب
 نگاه کردم 

مرد کنارش نباشه هزار جور دام  هی ی باشه هر قدرم جنم داشته باشه وقت  ی _زن هر قدرم قو
 کنن ی براش پهن م

  هیازم گرفتو پرت کرد  گارویروشن کردم خواستم بکشمش که مهتاب با خشم س  گارمو یس
 گوشه  

 تونن ی به بعدشم نم نجایکنن از ا  یطسال نتونستن غل نهمهی_غلط کردن با تو...امهتاب

کرده که به خودش   دایروت تسلط پ یانقدر کهیمادمازل...اون مرت نجاستی_اشتباهت هم
   زمی بهت بگه عز گهیچند نفر د  ی جلو دهیجسارت م

 آراس بهم نگاه کرد  ن یبه خاطرهم می به آراس عالمت داد که بر مهران

   نیتو ماش میر ی _داداش ما مآراس 

بگه مچشو   یزیو مهران ازمون دور شدن مهتاب با حرص بهم نگاه کرد خواست چ  آراس
خودمون فاصلش دادم خواست مچشو آزاد کنه اما اجازه   نی از ماش گهی د کمی محکم گرفتم 

 باال گرفتم   یندادم محکم مچشو فشار دادم و دستشو کم



 شهر  یبچه پرو ها 

 
117 

 

  ی تو کشونهیتورو م  ای جانیا ادیم شهیپا م ی هول چرا به هر بهونه ا کهی اون مرت ی _فکر کرد
 خراب شدش؟ 

حرفم مکث کرد نگاهشو باال    نیا  دنیکه درحال زور زدن بود دستشو آزاد کنه با شن مهتاب
 آمار کاراشو داشتم جا خورده بود    نکهیآورد و بهم نگاه کرد انگار از ا

 پاش به خونتون باز شده؟  یینجایتو ا یاون الشخور وقت  دونمی نم ی _فکر کرد

 بهم نگاه کرد  یناباور با  مهتاب

 ؟ ی گفت ی_چمهتاب

 ول کردم بهش پشت کردم  مچشو

 _هه مرد خونرو باش 

 ستاد یروبه روم ا عی دورم زد سر مهتاب

 خونه ما؟  ی ؟احمدیگفت  ی_تو االن چمهتاب

پاش به خونتون باز شده البته شما اونموقع   ی بچه ها گزارش کردن که احمد  ی_دو سه بار
 ی مغازه بود

 به کتفم زد  ی ضربه ا مهتاب

 ؟ ی_برام به پا گذاشتمهتاب

 نه؟ ا یکه بهش اعتماد کردم باشم   یکس ی مراقب کارا د ی_باالخره با 

بلند به سمت مغازش   ی بهم کرد با قدما یبه نشونه تاسف تکون داد نگاه تلخ یسر مهتاب
 راه افتادم  رفت منم دنبالش 

  ی زیحتما صالح ندونستن بهت چ یخونه دادوقال راه بنداز یبرگشت ی وقت  خوادی_حاال نم
 بگن 
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  می که اجازه دادن وارد حر شناسنیم زویه ی _صالح ندونستن؟مگه اونا احمدمهتاب
 ینیب یسرجاش حاال م نشونمیم کرویمرت نیبشه من ا  مونیشخص

   دی پوش  شی سرهم ی اطراف مغازه مهتاب نگاه کردم مهتاب مانتوشو رو یمحوطه خاک به

 _کجا؟ 

 نداره  یربط چی _به تو همهتاب

 کاپشو برداشت بعد داد زد:  نمیکه من نب یسرش انداخت طور ی رو شالو

 گردمیتا برم ی_اکبر مراقب مغازه باشمهتاب

ا بهش نگاه نکردم تقال کرد از کنارم رد بشه اما اجازه ندادم بازوشو دوباره گرفتم ام خواست
 اما ولش نکردم  

 کن  رونی_فکر رفتن به اونجارو از سرت ب

 _ولم کن مهتاب

مرد که   هی  نی شدم ع  رهیخ شی وحش ی و چشما نی سمتش برگشتم و به صورت خشمگ به
که  ی مردونه ا ی ایدن ی تو ی ادی دختره ز  نی شده بود ا  یرتیشده باشن غ  کی به ناموسش نزد

 خودش ساخته غرق شده بود ی برا

  شمیچشمت زدم منتظر بق ی حرکتو امروز جلو  نیبسپار به من...اول کروی _نشوندن اون مرت
   یفتیتو دردسر هم م ادی کارا از دست تو برنم نی باش ا

باز لج کرد دوباره تالش کرد خواست پاشو محکم بکوبه رو پام خم شدم آروم کنار  مهتاب
 گوشش گفتم: 

 _به هاله فکر کن 



 شهر  یبچه پرو ها 

 
119 

 

تکون داد انگار فکر   نی به طرف ی آروم سر  میشد  رهیهم خ  ی آروم شد تو چشما ستادیا  کهوی
 نکرده باشه جا خورد نجاشویا

 _نه مهتاب

  بینداره بهشون آس یبراش کار شناسهیم آدرس خونتونو داره پس مادرو خواهرتم  ی_وقت
بزنه به منه که البته جراتشم   بیآس یبشم بخواد به کس ریمن باهاش درگ  یبزنه اما وقت

   شناسهینداره چون آقاجونمو م

داخل مغازش   یچوب ی ها یاز صندل ی کیخسته به سمت  ی ول کردم مهتاب با قدما بازوشو
کنه  ییاحساس تنها خواستمی رفتم نمدستاش گرفت به سمتش  نیرفتو نشست سرشو ب

بزنه نه به خودش نه  ب یبهش آس یکس ذارمیبفهمه درک کنه که من کنارشم نم خواستمیم
 به خونوادش 

و با غم بهم   اره یب رونی دستاش ب نی زانوهام خم شدم که باعث شد سرشو از ب ی رو مقابلش
دوست خوبو   هی تونستیخوب شناخته بودمش م  ی سه ماهو خورده ا  نی ا ی بشه تو رهیخ

 با مرام باشه  

کنن اون هر روز   تیخواهرمو اذ  خوامینم گزهیبه ککم نم ارن یسر خودم ب یی _هر بال مهتاب
 وسط راه... کهوی دانشگاه اگه  رهیم

 حرفشو خورد هیاشارمو به نشونه سکوت باال آوردم که بق انگشت

 ستم ی که من ن هیوقت  ی حرفا برا نی_ششششش...ادامه نده...ا

 انداخت  ن ییهم بسته شدو سرشو پا ی چشماش رو  مهتاب

همشون    ی چون در اضا کنمیکه برات م  ییبه خاطر کارا ؟نگوی کنی_چرا بهم کمک ممهتاب
   م یحساب ی پس ب رمی گیپول م

 یاری مردارو در م ی ادا یاما تو دار میمرد واقع هی ه؟منیمنو تو چ نی فرق ب  یدونی_م
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آب سردکن گوشه مغازش به   دن ینگاه کردم با د  کمیزانوم بلند شدم به اطراف   ی رو از
به سمتش گرفتم مردد   وانوی به سمتش رفتمو ل ختم یآب براش ر وانی ل هیسمتش رفتم و 

 ازش خورد  کمی ازم گرفتو  وانویبهم نگاه کرد اما بعد کالفه ل

 شه؟ یراحت م تال یکه مراقبش باشه خ ذارمیخواهرت م ی آدم برا   هی_اگه بگم  

 کنم یازت قبول نم یچیه یبهم کمک کن ییخوایچرا م  ی_تا نگمهتاب

شدم درسته دختر   رهیخ ش یا  لهیت یمشک ی زانوهام خم شدم و به چشما  ی رو دوباره
معصمومش که پشت خشن بودنش پنهون کرده بود   ی وقتا چشما ی لیبود اما خ یخشن

 بود ینیخودش پر از دردو سنگ نیبود که ع  یقلب نی بدجور تسک

چرا   گمیمنم بهت م یکنیم  د یخر  کهیباز از اون مرت نا یچرا با جود همه ا ی_هروقت گفت
 کنم یبهت کمک م

 هم بست   ی روشو ازم گرفت چشماشو رو مهتاب

 م ی _بگذرمهتاب

 ؟ یترسیم یاز چمهتاب... شنومی_م

بار مهتاب صداش زده باشم جا   ن یاول ی برا نکهینگاهشو به سمتم آورد انگار از ا  مهتاب
 کرد  ری خورده بود هرچند فکر نکنم جا خورده باشه فقط حالت چشماش تغ

 ی خبر ندار  یچی _تو از همهتاب

دوست که   هی نیکمکت کنم باور کن...ع تونمی_خب بگو که خبردار بشم...من همه جوره م
 قشه یپشت رف

 زد  هیتک  شی خورد و به صندل وانشیاز آب داخل ل گهید کمی  مهتاب

 ه؟ یچ دمی جد تی اس مامور کشنبه ی_امروز  مهتاب
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 کنم یمنم سماجت نم میبحثو عوض کن ییخوایم  یخب...وقت یلی_خ

به  یکردم که دست یانداختم بهش نگاه یک یاون   ی تم و پامو رونشس  یصندل ی رو
 و نگاهشو ازم گرفت  دیصورتش کش

 شده اوستا پنجه طال   اه ی_کنار چشمت س

با گوشه شالش پاکش کردو چپ چپ نگام کرد که خندم گرفت خوبه واال طلبکارشم   مهتاب
 شدم عه  

از  ی کیوارد  یبهت گفتم قراره به صورت مخف ادتهی...ییجا  هی می _امروز قراره باهم بر
 امروز وقتشه   ؟خبیکارگاهامون بش

خودشو جلو   کمی  دویزد چشماش درخش ابشویکم ی از همون لبخند ها یکیاز مدتها   بعد
از   دادمیبهش م شنهادویپ نیحد خوشحال بشه وگرنه زودتر ا  نیتا ا کردمی فکرشو نم دیکش
 ی خبرو بهش دادم چون شاهد برق چشما نیچه قدر خوشحال بودم که خودم ا  یطرف

 لبش شدم   ی و لبخند رو یمشک

 د؟ ی _نه بابا...باالخره وقتش رسمهتاب

 لباسا   نی با ا _آره...البته نه

 دوباره جبهه گرفت   مهتاب

 من چشه؟  ی _مگه لباسامهتاب

   ستیخانوم بازرس ن هیفقط مناسب    ستی ن شیچی_ه

افتاده باشه سرشو باال آورد بهم نگاه   ی زیچ ادیاما بعد انگار  دییپوست لبشو جو  کمی  مهتاب
 کرد
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به عنوان   کنن؟خبیکار م یچ نمیکارگرا باشم بب ن یب دی با  یواشکی   یگی_مگه نممهتاب
  هیمنم به عنوان  یعملکردو داشته باشن اما وقت نی بهتر   کننیم یبازرس برم تو که همه سع

 ...گهی کارگر وارد بخشتون بشم د

 د ی...چرا به مغز خودم نرسنی ...آفریگی_راستم م

 بهش برم  ی زد که باعث شد چشم غره ا یدار  یلبخند معن مهتاب

 فالن مغزا بهمان  ال کی_بهت که گفتم...همهتاب

که من بشنوم  یبرگشت طور ییکافه افتادم که با کمال پرو ی حرف اون روزش تو ادی
 :/ادمهیچه خوب حرفاشم    نیپک مغزا از دم جلبک" حاال منو بب  کسی س کال یگفت"ه

 بلند شدم مهتاب هم بلند شد   می صندل ی رو از

   میکار دار ی بسه بدو که کل یخب زبون دراز یلی_خ

که  ن یالزم به اکبر باالخره از مغازه دل کند باهم به سمت ماش ی بعد از سفارشا مهتاب
که  یسوار شدم طبق حدس نکه یهم میرفت می مدت آراس و مهرانو توش کاشته بود نهمهیا
 آراس غرغر هاش شروع شد  زدمیم

 گه ید  ی موندینهار هم م ی _براآراس 

 ت: در سمت خودشو بست روبه آراس در جواب گف  مهتاب

 شرمنده  م ی _نهار نداشتمهتاب

به  یبرگشت آراس هم سر  رونی کرد روشو ازم گرفتو به سمت ب ینگاه  میبه من ن بعد
به   یکردمو منم سر یی صدا  یراه انداخت تک خنده ب نوینشونه تاسف تکون دادو ماش

هرچند   کردینشونه تاسف تکون دادم احساس کردم مهتاب هم خندش گرفته اما پنهون م
 ه یورچه ط افشیق  نمیچهرش نداشتم بب به ی دید

 م؟ یر یبگ یدست مانتو شلوار ادار هیبراشون  اریخشا  کی بوت می _برمهران
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 _نه نقشمون عوض شد  

باشن و   دی دادم که باعث شد اونام موافق نقشه جد حیبراشون توض  وی راه همه چ ی تو و
بعد   می نهار خورد می کارگاه البته به علت شکمو بودن آراس خان اول رفت ی به سو شیپ

 کارگاه:/  می رفت

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨

  هی  شناختمی که از اون همه کارگرو قطعات بهم دست داده بود سر از پا نم یخاص جانیه با
بخش    هی  یحت شدیم دایمونتاژ توش پ ی بزرگ که همه جور قطعات و کارا یلیکارگاه خ

بودم   دهی و اونجور که شن  کردنی م دی تول نیموتور ماش یدک ی داشتن که توش قطعات 
 شیاصل  ی راکا ی کارخونه برا ی برا فرستادنیم

  م یزود تا یلیباشم اما متاسفانه خ نجایاصال زمان نگذره و من همش ا خواستیم دلم
ننه مرده ها با حسرت به همه جا نگاه   نیا نیع د یگذشت و زمان برگشت من فرا رس

 باز بشه  نجایقرار نبود پام به ا  گهیکه د فیبهشت من باشه اما ح تونستیم نجایا کردمیم

اتفاقا استقبال هم   اوردیکار کنم نه نم نجایا خوامینداد بگم ماگه لب تر کنم به و دونستم یم
  یوقت خواستمیازش داشته باشم نم وی درخواست ن ی همچ هی  دادیاما غرورم اجازه نم کردیم

 نونمو بده   گهید یک ی خودم مغازه دارم 

  فرمیونی کارگرا:/ همه  یباکالس بودن حت یلیخ نجا یلباس رفتم ا  ضی سمت اتاق تعو  به
  ی زیبرنامه ر یبود همه چ یبود واقعا عال گاهشونیمخصوص داشتن هر رنگ نماد جا  ی ها

 ول یشده و خفن ا 
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مانتوم که داشتم تنم   نیآست ی دستم تو هی نیزنگ خورد به خاطرهم  بمیج ی تو لمیموبا 
تماسو برقرار   نیبرداشتم ونداد بود به خاطرهم  لموی دستم موبا  یکی جا موند با اون  کردمیم

 کردم 

 ه؟ _بل

 _فکر کردم بهت گفتم تا ساعت پنج نه؟ونداد

 ؟ ییکجا  کنمی_دارم لباس عوض م 

 ا یب ی که بهت نشون دادم زود ییهمونجا ی_در پشتونداد

چه طور انقدر زود  نیو به خودم نگاه کردم ا ستادمی ا نهییآ ی گرد شد روبه رو چشمام
 خودشو رسوند؟ 

 ؟ ی اومد ی چوندی _مگه آقاجونت شرکت نبود؟چه طور پ

  نهیخستم بش ی لبا ی رو یکرد که باعث شد لبخند محو کوتاه ی تک خنده مردونه ا ونداد
 شما یم یپاکش کردمو اخم کردم وا منم جن عیاما بعدش که به خودم اومدم سر

زم باشه انجام  هرکار که ال دی دنبالش با یریکه خودت م ی دیخانوم قول م هیبه   ی_وقتونداد
 ینکن مال یکه قولتو پا  ی بد

 خدافس امی...االن مزی خب زبون نر  یلی_خ

برگردوندم مانتورو تنم کردم و دکمه هاشو آسته   بمیج ی تو لو یقطع کردم و موبا  تماسو 
روزا هر روز   نیا  ی تو کردمی مدت فکر کردم که با ونداد کار م نیآسته بستم همزمان به ا

  یتی پاکت مامور ی تو رفتیم  دادوی م لیپاکت به من تحو  هیو   ومدیصبح مهران م کشنبهی
ونداد   ذاشت ینم یباق یسوال چیه ی که جا یذکر شده بود طور اتیکه داشتم با تمام جزئ

چون هربار منو به   بردمیکارش زرنگ بود و اضافه کنم از کار کردن باهاش لذت م  ی تو
  رونیب ینواخت  هیاز   می کار خودم خوب بود هم زندگ  ی که هم برا فرستادیم یمختلف ی جاها
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هر   تای بشم چون مامور دی جد زی سوپرا  هیبودم تا   کنشبهیاومده بود هر روز هفته منتظر روز  
 از کارم واقعا لذت ببرم  شدیباعث م  ی نطوریفرق داشت ا ه یبار با قبل

بود اما   یبشناسم پسر خوب و مهربون ی مدت وندادو تونسته بودم تا حدود ن یا ی تو
وقت نشد ازش بپرسم چه طور شد که    چیبا خونوادش مشکل داره ه کردمیاحساس م

ساعت    کشنبهی فقط هر روز  می باهم نداشت ی ادیمادرشو از دست داد منو ونداد ارتباط ز
اونم پولمو   دادمی گزارشارو بهش م  و رفتمیکه پاتوقمون شده بود من م یشش عصر مکان

 تمام   دادیم

 جمع کردم المویشالمو سرم کردم و وسا  عیتقه در به خودم اومدم و سر  ی صدا دنیشن با

 اون توهه؟  ی_کس

   دی ابروم باال پر ی تا هیکه پشت در بود  یزن دن ی باز کردم با د درو

   ستین گهی _االن د

کردم و به سمت پشت   یاز نگهبان خدافس از کنارش رد شدمو به سمت در خروج رفتم بعد
مشکوک   کم ی ونداد نبود  نیبه ماش هیرنگ که اصال شب ی نقره ا نیماش  دنیکارگاه رفتم با د

اما با   نمیرانندشو بب تونستمیبود که نم ی هاش دود شهیبهش نگاه کردم المصب انقدر ش
 خودشه   دمیکه داد فهم یینور باال 

 خودش کو؟  نیپس ماش وا

  ی دود نکینشستم ونداد به سمتم برگشت ع نکهیسمتش رفتم و در جلورو باز کردم هم  به
 بهم زد  ی:/ برداشت و لبخند گرمومدیچشماشو که بهشم م ی جلو

 شد؟ یچ  ی_خسته نباشونداد

 _آبشو گرفتن چلو شد 

 زبونت آن شد؟   دهی _از راه نرسونداد



 شهر  یبچه پرو ها 

 
126 

 

از دهنم خارج شد که باعث شد ونداد خندش   ی خنگا به سمتش برگشتم و "هن"  نیع
   رهیبگ

 روشن  یعنی_آن...ونداد

 ی هم بلد یخارجک ی خارج بود دمیحرف بزن فهم پلمید ر ی_با من ز 

  فتهیروشن کنه و راه ب نویتک خنده مردونه ماش ه یرومو ازش گرفتم که باعث شد با   بعد
 :( دادمینم  نی ماش هیپول کرا  گهید ینطوریچه قدر خوب شد خودش دنبالم اومد ا شیآخ

 م؟ ی ری م میخستم کجا دار یلی_هوف خ

 دوشات نبود ی رو یآنچنان فهیوظ نهیا شی؟خوبی کار کرد یچ ؟مثال ی _خسته اونداد

 ساعتها   نیرنج بردم در ا ی...بسعیی_ه

حرکت    هی  ی تو کهو ی  دیش باال پر بود ابروها  شی همونطور که حواسش به رانندگ  ونداد
 پارک کرد که باعث شد چشمام گرد بشه به سمتش برگردم    ابونیکنار خ نویماش

بار   هی ی هفته ا  یکنیم نکارارویدراومد... هم غشونیج یری گیترمز م ینطور ی_وا چته؟چرا ا
 دست من  ریز یار یبدبختتو م نیماش

 بهم زد  ی لبخند محو ونداد

 بدو پشت فرمون  کنهی م یرانندگ  یخانوم خسته چه طور هی  نمیبب  خوامی_مونداد

گرد شده    ی شد دورش زد با چشما ادهی پ نیاز ماش عیبرام نذاشت سر  ی مخالفت ی جا ونداد
 کرده باشه:/  شیچشه؟نکنه آقا بزرگ کار  نیشدم ا   رهیخ اشیباز  وونهی د نیبه ا

  نکیبهش نگاه کردم که باز ع نه یشدم و دست به س اده یدر سمت منو باز کرد ازش پ ونداد
 چشمش گذاشت  ی جلو شویدود

 مکان امروز با تو   یی_راننده شما ونداد
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 م؟ یرفتی م شهیکه هم ییهمونجا می ری _مگه نم

 ی که تو دوست دار ییجا  می...برمیکن  جادی تنوع ا هیبار  نی ا  خوامی_نه مونداد

 گفتم:  زدمی دور م نویو ماش شدمیش رد مدست ری از ز کهیدرحال دی ابروم باال پر  ی تا هی

 که من دوسش دارم اسمش قبرستونه   یی_اونجا

 تکون داد دیی به نشونه تا ی پشت فرمون نشستم ونداد هم به سمتم برگشتو سر بعد

 چه طوره؟  میزنیسر هم به جهنم م  هی یقبرستون..خواست می ری_موافقم...باهم مونداد

روشن کردم که ونداد با   نویبه نشونه تاسف تکون دادم ماش  یکردمو سر یخنده آروم تک
 گفت: دمی که احساس کردم تا حاال ازش نشن یلحن

 پس   ی _خنده هم بلد ونداد

 ی _نه فقط تو بلد

 حرکت چرخوندم و راه افتادم   هیپدال گاز فشار دادم و فرمونو با  ی رو پامو

که  یکن ی رانندگ  یطور نکهیقبرستون نه ا می خودمون بر دمیم حی_مهتاب من ترجونداد
 قبرستون   نهیس مونی بفرست

 ش یشرف داره به اول شینداره...دوم  ی_نگران نباش...فرق

بود  می نگفت همونطور که حواسم به رانندگ  یزی باال انداخت و چ ی شونه ا  الیخیب ونداد
براش راهو باز کردم تا  نیبه خاطرهم  دادیمدام چراغ م یکیبغلمو نگاه کردم که  نهییآ

 گورشو گم کنه  

  ادیفرق داره از کجا   کمی  یمعمول ی نایبا ماش یمدل باال و خارج ی نایبا ماش ی_رانندگ ونداد
 ؟ ی گرفت
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هم   ایخارج نی ماش ن یپات باشه ا ری ز ینینداره چه ماش یفرق یباش یعاشق رانندگ  ی_وقت
  یمعمول  ی نایبا ماش یداره به رانندگ  قیتوف

 دم ی شکوندم و پرس نمونویمن سکوت ب نباریگفت و سکوت کرد ا  یآهان ونداد

   گهیکه من دوست دارم د ییجا می ری _پس م

 _جهنمو ظرر...آرهونداد

   نی_باشه پس سفت بش

ونداد با    میاز در عبور رد شد  یوقت م ید یکه مد نظرم بود رس ییساعت به جا می از ن بعد
 تعجب به سمتم برگشت 

  یکنی م یشوخ یقبرستون فکر کردم دار  یگفت ی_وقتونداد

 دارم آخه؟  ی_من با تو شوخ

کرد بعد به   یگوشه پارک کردم و به سمتش برگشتم که با غم به اطراف نگاه هی  نویماش
 سمتم برگشت 

 ی کرد  یکار خوب ومدمین شهی م یمدت هی_ونداد

  ادهیپ ن یزدم از ماش ی غر نزد لبخند ایمخالفت نکرد   نکه یا شد از ادهیاول نفر پ خودش
هرلحظه که به  می گذاشتم و باهم به سمت قبر پدرم به راه افتاد بمیج ی تو لمویشدم موبا 

 تر و چشمام پر از شوق   ظیلبخندم غل شدیدلم روشن تر م شدمی م کی قبر پدرم نزد

 مونده؟  یلی_خونداد

 نجاست ی_نه...ا

خم شدم دو ضربه   ستادمی قبر پدرم ا  ی موندرو خودم تند تر رفتم باال  یچند قدم باق بعد
 دم ی آروم به سنگ قبرش زدمو خم شدم روشو بوس
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 _سالم بابا 

لب آروم   ری منم ز  خوند یاحتماال داشت فاتحه م گفتی نم یزیچ ستادیقبر پدرم ا ی باال ونداد
 فرستادم  ی براش فاتحه ا

 کنم   دایپ ی زی چ یآب  ونمت یم نمیبب رمی_من مونداد

 بهش نگاه کردم یباال آوردم و با قدردان سرمو

 م ی ر یبعد م  میمونیم کمی  ستین یازی_نه ن

 گردم ی_تو با پدرت تنها باش منم االن برم ونداد

 به نشونه باشه تکون دادم با رفتن ونداد نگاهمو به اسم پدرم دوختم  یسر

 ی خیش ری...فرزند کبیخیش کاووسی_ک 

شدن دستم   فیتوجه به کث  یپر از گردوخاک شده بود ب دمیقبرش کش  ی رو یدست آروم
 پاک کردم همزمان شروع کردم به حرف زدن باهاش  یقبرشو با دست خال ی رو

با خودم  دمی شد...دفعه بعد قول م ییکهو ی اوردمیا خودم ن_ببخش که مامانو هالرو ب
 هواتو کردن   یلی...اتفاقا خ ارمشونیم

 بابا پنهونش کردم و به خودم چسبوندمش  ی کردم آروم از چشما یدستم نگاه ی انگشتا به

با قطعات   کم ینشدن آخه امروز گاراژ نبودم رفتم کارگاه   اهیس ادمی_ناراحت نباش بابا...حاال ز
  اهیدستاتو س نقدریا یبگ یشد حاال نوبته توهه سرم غر بزن  اهیدستام س ینطوریرفتم اور 

  نیمن با هم یفهمیاما االن تو که م دمیفهمیاون موقع من بچه بودم نم یینکن...اما بابا
 سر سفره خونوادم... برمیتو پول حالل م نیتو...ع نی...عارمیدستم پول در م ی ها یاهیس

   دمیباال کش  موینیآروم ب دمیبه چشمام کش یدست

 زا؟ ی چ ن یها و شرابو انگورو ا یحور گذره؟بای ...خوش مگه؟ی_بابا اونجا جات راحته د
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   دمیآروم خند   بعد

نازشو   یتا باهات قهر کنه بر  ی کن تیمامانو اذ  نکهیا ی بچه بودم برا یوقت  شهی هم ادمهی_
دستم   هیدستم شراب باشه   هی   ایبرم اون دن رمیمن بم شهیم یآخ ک  یگفت ی بهش م یبکش

 خوشگل مشگل  ی ها  یدوربرمم پر از حور یبهشت ی ها وهیم

چه قدر سخت بود    گرفتیبغضم م  شدیانداختم از فکر گذشته قلبم مچاله م نیی پا سرمو
 وقت بهشون برسه   چ یدستت قرار نبود ه گهی که د یباش ییدلتنگ لحظات و آدما

...بابا ی دی کشینازشو م یرفتیم ی زدی چشمک م هیتوهم به منو هاله  کردی_مامان هم قهر م
  یاما دروغ گفت رمیمن س  یگفت یالک ادتهی ؟ی دیخر  تزایشب تولد هاله برامون پ ادتهی

  هیکنار هکردوممون   شدیخب نم ی داشت تزایفقط پول سه پ  یبه مامان گفت دمیخودم شن
 ؟ ی خوردیقاچ م

بودن بابام که   ی روزا ینیر یمثل ش ستیموندگار ن ین یر یش چی که ه فهموننیبهمون م آدامسا
  میکه زندگ  ییروزا  ینیریش  ی حت ایکه من دختر بودم  ییروزا ینیر ی مثل ش ست یحاال ن

  یبشم هرچآدم پولدار   هی خواستیآخه دلم م  ندهیآ  ی برا یباف ایرو ی خالصه شده بود تو 
 بخرم   خوادویدلم م

دستش بود   سهیک  هیونداد که  دن ینفر سرمو چرخوندم با د  هی ی قدما ی صدا دنیشن با
 نگاهمو ازش گرفتم به سمت بابا برگشتمو آروم گفتم: 

 قربونت برم میکنیفقط باهم کار م ست ین نمونیب میزی...نگران نباش...چهی_پسر خوب

 کردم دای پ یآب چ ی به جا ن ی_ببونداد

 که باعث شد شرمنده نگاهش کنم   دیکش رونی ب کی پالست ی گالب از تو  یبطر هی  بعد

 ؟ی د یخر  ای  ی کرد دای_پ

  کردنی م راتی_خونداد
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شده گالبو   یخال ی کردو بطر زی قبرشو تم ی خودشم با دست رو ختیقبر بابا ر ی آروم رو  بعد
پدرم قائل بود خوشحال بودم  ی که برا یکارش و احترام نیکنار دستش گذاشت از ا

 م ی شد رهیلبخند جوابمو داد هردومون به قبر پدرم خ هیبه روش زدم که با  ی لبخند

 امرزتشی_خدا بونداد

 _ممنونم  

 انگار که با پدرم حرف بزنه گفت:  دیقبر کش  ی رو یدست ونداد

  هیاشه اما  مراقبشون ب یخونوادت نلرزه...درسته پسر ندار ی وقت دلت برا هی_حاج آقا ونداد
  ییدخترا ن ی همچ هیپروبال خونوادرو گرفته داشتن   یکه حساب یدار شونیا  نیع یزن ریش

 داشته باشم   ینطوریدختر ا  هیباعث افتخار خونوادس...خوش به حالت...دعا کن منم 

   دمیقبر پدرم دست کش ی کش اومد و رو ییگلوم لبام به لبخند کوچولو   خیبغض ب نیب

 زن باشم  ری من ش  ذاشتیبود نم نجای_اگه االن ا

 ی شدی_دختر لوسش مونداد

  ی انگار من کوچولو کرد یرفتار م یطور شهیبابا بود اما هم ی _هاله دختر کوچولو 
 لوس کرده بود  یخونوادم...هردومونو حساب

   نهیچشمامو بب ی نم اشک تو خواستم یانداختم نم  ن ییپا  یحساب سرمو

نازکش   گهیپدر بشه د  یدختر ب ه ی یسر دخترش برنداره...وقت  ی از رو ویپدر  چی ه هی_خدا سا 
پدرش خودشو لوس کنه...ناز کنه...قهر کنه باهاش...روز تولدش   ی برا تونهینم گهینداره...د

 داشته باشه  زیانتظار سوپرا 

دستمال   دنیدست ونداد به سمتم دراز شد به دستش نگاه کردم با د  دمیباال کش موینیب
 باهاش پاک کردم موینیدستش دستمو به سمتش بردم و مردد ازش گرفتم آروم ب ی کاغذ
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دوتا   نیکجا ا یکجا محبت مادر یاما محبت پدر ومدم یمامان نبود از پا در م ی _اگه محبتا
 فرق دارن  یلیباهم خ

  وشیخال ی جا  تونهینم یکی اون  شون ی کیوقت با نبود   چیخود دارن ه  ی _هکردوم جاونداد
   شهیم م یپر کنه...به هاله حسود

  رهیونداد نگاهشو ازم گرفت و به اسم پدرم خ نباریو سرمو باال آوردم ا  دمیباال کش موینیب
 شد 

تو بابا نداره اما   نی بهت گرمه...درسته اونم ع یمثل تو پشتشه دلش حساب ی _دخترونداد
 نارویهمه ا  دی سر آلتشیتو هم لوس شد...هم ناز کرد...هم به تحص ی در عوض به جا

مثل تو داره که کم از   یتوهه...مادرتم درسته شوهرشو از دست داده اما نون آور ونی مد
 شوهرش نداره 

  گهیخونه مامانم م گردمیبرم یحرفو زده که وقت  نی من شوهر مامانمم...انقدر ا گهی_هاله م
 شوهرم برگشت  

 کرد  ی تک خنده ا ونداد

 خونتون زنده نگه داشته ی _چه قشنگ...معلومه مادرت هنوز عشقو آرامشو توونداد

 _چه جورم  

  هی  دمیداره که د سشیک  ی تو  یچ گهی د نمیکنار دست ونداد نگاه کردم بب سهیبه ک  یواشکی
   دهیمادرش خر ی حتما برا  دهی خر  گمید یبطر

 کردم یاهم

 مامان شما  شیپ  می بر می_بهتره پا ش

 دنبالت  امیبعد م ششی پ رمیپدرت بمون من خودم م شیپ  خوادی_دلت مونداد

 شده بود تکوندم   یسرجام بلند شدم و مانتومو که خاک از



 شهر  یبچه پرو ها 

 
133 

 

 به مادرت داشته باشم   یعرض ادب امیب دی...منم باکنهیحکم نم نوی_ادب ا

از پدرم به سمت قبر   ی گفتو بلند شد هردو بعد از فرستادن فاتحه و خدافس  ی باشه ا ونداد
 با غم گفتم:  کردمیهمونطور که به قبرا نگاه م میمادر ونداد به راه افتاد

قبرا پا نذارم اگر هم پا   ی رو کردمیم یبهشت زهرا سع می ومدی_بچه که بودم هربار م
رو قبر   ومدی دلمون نم یحت امون یبچگما  یدونیم  فرستادمیبراش صلوات م یکل ذاشتمیم

زنده ها و احساساتشون پا   ی راحت رو  نطوریا می بزرگ شد یشد وقت یچ  می مرده ها پا بذار
 نبود!  یخوب ی ...بزرگ شدن آرزومی موند یبچه م م؟کاش ی گذاشت

 ؟ ی _تا حاال عاشق شدونداد

 گفتم:  ی زدم با لحن مسخره ا ی پوزخند

 نداره   ییما عشق معنا ی _عشق مال قصه ها و بچه پولداراس...برا

   شهیعاشق م شی زندگ  ی بار تو هی ی...باالخره هر آدم ستین امینطوری_اونداد

  شنیراه به راه عاشق م یلرزس...ه نیدلشون گسل زم امی_بعض

  فیتعر  گهید زیچ هی اونا  ی برا ستیعشق ن ییآدما  نیهمچ  هی_احساسات ونداد
 نجاست یمشده...ه

 و بهش نگاه کردم ستادمیتوقف ونداد منم ا  با

 ؟ ی_چ

 _قبر مادرم ونداد

 و مشغول خوندن فاتحه شد  دیاسم مادرش کش ی رو یآروم خم شد و دست ونداد

 " یی تسال  اری....فرزند خشا یی"هنگامه تسال 
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تنهاش بذارم  ای  ستمی وا نجایا دی االن با دونستمی فرستادم نم ی لب آروم براش فاتحه ا ریز
درآورد تا خواست درشو باز   کی پالست ی گالبو از تو یفکرا بودم که ونداد بطر  نیهم ی تو

خم شد و مانعش شدم کنجکاو بهم نگاه کرد که ازش گرفتم خودم بازش کردم و   عیکنه سر
 شدم   رشمشغول شستن قبر ماد

 به زحمت شما نبود یازی_ممنون...نونداد

 ی ،هوی _باالخره جواب ها

 گفت: ی به قبر مادرش نگاه کردو با لحن شاد دی خند دادون

باعث شدن من   شونیا میکنی کار م میباهم دوست ییجورا هیمهتابه...  شونی_مامان اونداد
 قربونت برم   شتیپ امیاالن ب

 مادرشو دوست داشته   یلیانگار خ زدیقشنگ با مادرش حرف م چه

باهم   گرفتمیخونه م هیبرات   ی مامان...اگه تا االن زنده بود هیجات خال یلیخ نجای_اونداد
  فیاما ح یخواست یهرجا که تو م گه یجا د هی  بردمتیاصال م می کردیم یاونجا زندگ  میرفتیم

 فقط حرفه نایکه همه ا

ونداد که چشماشو بسته بود   نی گذاشتم و به چهره غمگ ی شده گالبو گوشه ا یخال یبطر
 نگاه کردم  

 که مزاحم نباشم  رمیرافم...ماط نی _من هم

 ن یبش ستین یازی_نه نونداد

پسر کوچولو که   هی  نیناراحتو گرفته بود ع یزانوهام خم شدم و بهش نگاه کردم حساب ی رو
 به بغل داشت   ازین

تو   شه یهم ی بره اونم برا ششیدوسش داره از پ یلیکه خ یبده آدم کس یلی_خونداد
  یاز وجودت کنده شده...من برعکس تو وقت کهیت  هیچون تو هم  ی فهمیحرفامو بهتر م
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نگرانم   یکی  نکهیمحروم شدم...از ناز کردن...از لوس شدن...از ا یمادرم مرد از همه چ 
باشه...مراقب خوردو خوراکم باشه...از همه دور شدم...همه ازم دور شدن...اصال من همرو  

 خدا دست گذاشت رو همون   قایکه دق خواستمینفرو م هیکار من فقط  یچ خواستمیم

 ؟ ی_پس پدرت چ

 به نشونه تاسف تکون داد   یزدو سر ی زهرخند ونداد

 وقت...بعد از رفتن مامان بدتر ازش متنفر شدم  چیوقت نخواستمش...ه چ ی_هونداد

 بپرسم چرا؟  تونمی_م

دلتنگ  حد  نی چشماش سرخ شده بود تا ا شدیسرشو باال آورد بهم نگاه کرد باورم نم ونداد
 خورد؟ یمادرش بودو غصشو م

داشته باشه...چون اجازه نداد طعم   شی زندگ  ی روز خوش تو هی_چون نذاشت مادرم ونداد
 خونواده خوشبختو بچشم  هی

 با نفرت ادامه داد دویبه چشماش کش یدست ونداد

که  ییدوسش داشته باشم؟حالم از محبت ها یکرد انتظار دار  تیاذ   یلی_مادرمو خونداد
 ی بود برا یمن پدر خوب ی ...هر قدر برا خورهیمحبت پدرانه بهم م ذارهیخودش اسمشو م
 نبود  یمادرم همسر خوب

  د یبا  یطی...اون پدرته تو هر شرایخودشون تو حق دخالت ندار ن ی ب هییزایچ  هی نای_ا
 یو دوسش داشته باش   یاحترامشو نگه دار

باشه   یخصوص کس ؟بهی که باعث آزار پدرت بوده سرکن یبا کس یتونیگفته؟تو م  ی_ک ونداد
 که قاتل پدرته 

 بهش نگاه کردم ونداد دستاش از شدت خشم مشت شد  یناباور با

 بخشمش یوقت نم  چ ی_هونداد
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 _پدرت باعث مرگ مادرته؟

 کردناش...با آزار دادناش  تی_آره...با کاراش...با اذ ونداد

 د یابروم باال پر  ی تا  هیتکون دادم و  د یی به نشونه تا یسر

 _پس تو هم قاتل نباش

 سرشو باال آورد بهم نگاه کرد   ونداد

پدرت   ی د ی د کهوی یشیپدرت م نیع قایدق یکارا قاتل مادرت شد تو هم دار نی_پدرت با ا
 شده  ر ید یلیخ یو همه چ ستیکنارت ن

 انداخت  نییهم فشردو سرشو پا ی شو روچشما  ونداد

...اون در حق مادرت بد بوده اما در  یپدرت قاتل مادرته تو هم قاتل احساسات پدرت نکهی_ا
باهاش حرف  ینیشی...اصال چرا نم یکن ی بهش بد  یحق تو خوب بوده تو حق ندار

 یکنی اشتباه فکر م یکه دار ییتو   نیا د ی؟شا یزنینم

 ؟ یبگ  ییخوایم ی_چونداد

نفر   هیکه   ینباش تیاون شخص نیع تی زندگ  ی تو  ریبگ ادی  یکه ازش متنفر ی_اون شخص
 چرخه تکرار نشه   نیازت متنفر نشه و ا گهید

 سرشو باال آورد با غم بهم نگاه کرد  ونداد

وقت تا با   چی...هدمی وقت شکنجش نم چی...هکنمینم تی وقت همسرمو اذ   چی_من هونداد
  کنم یبعد قضاوتش م  نمیشیحرفاش م ی ...پاکنمیبهش شک نم دمی چشم خودم ند

زنت با   ی بچه دار شد یانصافه که وقت نیاما ا یداشته باش  یکه همسر  هیوقت  ی برا نای_ا
  ه؟تویوسط گناهه تو چ ن یبچتون بد باشه بعد بچت هم از تو متنفر باشه هم از مادرش؟ا

 از تو متنفر باشه دی چرا با یکه باهاش خوب



 شهر  یبچه پرو ها 

 
137 

 

 تکون داد دییبه نشونه تا ی سکوت کرد انگار حقو به من داده باشه سر ونداد

هر قدرم ازش گذشته  باشه مونسشو از دست داده حاال  ی_پدرت االن از تو تنهاتره...هرچ
هرقدرم ازش بگذره داغش رو دل آدم تازس پس با کارات  زیباشه بازم سخته...مرگ عز 

که کرده باشه مطمئن باش تو خلوت خودش به   ی نکن...پدرت هرکار تش یاذ  نیاز ا  شتریب
 بسه   هیتنب ی برا  نی هم هعذاب وجدان دار یاندازه کاف

 ه؟ نیبب ینبود خوش ؟حقشی_پس مادر من چونداد

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیبدون ا دمیقبر مادر ونداد کش ی رو یدست

 پس نگرانش نباش  دنهی د یاز منو تو درحال خوش شتریکه ب هیی_مادرت االن جا 

 مهتاب  ی_خوشحالم که هستونداد

 انداختو اسم مادرشو نوازش کرد  نیی حرفاش سرشو پا نیسمتش برگشتم که ب به

که  هیکار ن یا  یدونیسمت بهش نگاه نکرده بودم...م نی_حرفات آرومم کرد تا حاال از ا ونداد
   کننیدخترا بهشون گوشزد م ننیبب  توننی که پسرا نم ییزای...چکننیدخترا م

 شهی م رمیداره د  کمی من    میبرگرد  ستی_خوشحالم که تونستم آرومت کنم بهتر ن 

خودش   نباریا  میبه راه افتاد  نی بعد از فرستادن فاتحه با هم به سمت ماش  میلند شد ب  باهم
 پشت رل نشست و من کنارش  

برداشتو به سمت   یصندل ی از رو یزی چ هیخم شد عقب  دمی اما د فتهی کردم االن راه م فکر 
داشت   یرنگ ی رنگ بود که روش خطا دیسف یساک دست  هیمن گرفت بهش نگاه کردم 

 توشه؟  یچ یبود ول   یساک قشنگ

 ه؟ یچ نی_ا

 کادو ناقابل  هی_ونداد
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 ه؟ ی_مناسبتش چ

از طرف صاحب کارته به  هیهد هی نی و ا  میمدت باهم کار کرد  نیا نکهیا ی _تو بذار پاونداد
 رسم تشکر 

 ازش گرفتم و کنجکاو به داخلش نگاه کردم  پاکتو

 ندادم اکبر بدبخت انجام  ی کارا تا حاال برا نی_از ا

   رهیکه باعث شد خودمم خندم بگ دی خند ونداد

 اس   هیهد یزنیکتکش نم نکهی_همونداد

 خنده ونداد هم باال بره   ی که باعث شد صدا دمیبهش رفتمو خند  ی غره ا چشم

 توشه؟  یچ ین یبب ییخوا ی_نمونداد

چشمام    لیجعبه موبا دنیآوردم با د  رونی جعبه از توش ب هیدستمو بردم داخل و  کنجکاو
 سرمو به سمت ونداد چرخوندم و با تعجب گفتم:  عیحد ممکن گرد شد سر نیتا آخر 

 مارکه...  نی ا نمیبب سای _وا

  شی کیهمس  ی گرونه و داشتنش آرزو دونستمیفقط م ومد ی کردم اسمش سر زبونم ن هرکار
ک زده  با همون لحن شو  دی فکر کردم به ذهنم نرس یخواهر خودم بود چون هرچ نیهم
 : دمی پرس  میقبل

 گن؟ ی م یگاز گرفته چ بیس  نی_به ا

 لبخند مهربون گفت:  هیبا   ونداد

 _اپل ونداد

 نشد   رمیهاله بگ ی برا نایاز ا  یکیگرونه...خواستم   یلیخ نکهی_آره همون...ا
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  دنی پام بود آروم بازش کرد با د ی دستشو به سمت جعبه آورد همونطور که رو ونداد
 دیدرخش یداخلش چشمام از شدت خوشحال لیموبا 

که فعال کهنه نشه خودم کار  رمی مدلو برات بگ نیآخر  فونیکردم آ ی_مبارکت باشه...سعونداد
 دم ی م ادتیکردن بهشو  

  ادهیز یلیبده خ یی کادو نیهمچ  هیکه به کارمندش  س یافتادم که به عنوان رئ نی ا ادی  کهوی
برگردم خونه به مادرمو   لی موبا نیبا ا  تونستمیمنکه نم یاز طرف ستیاصال درست ن  نیو ا

  نیدرست نبود تازه امکان داشت ا  ن یاز کجا آوردمش؟نه نه ا گفتم ی گفتم؟میم یهاله چ
 ی ا گهی د ی ونداد فکرا خواستم ینم یپشت سرم راه بندازه از طرف مه  گرو ی د ی کادو حرفا

 ی گوش  ی در جعبرو ازش گرفتم و رو لمیبرخالف م ن یخودش کنه به خاطرهم شیپ
 برگردوندم و گذاشتمش پشت   یگذاشتمو جعبرو داخل ساک دست

 رفتارم جا خورد ن یاز ا ونداد

 ومد؟ ی _خوشت نونداد

 سمتش برگشتم دوباره شدم همون مهتاب سرد خشن  به

 ؟ ی من گرفت ی برا یگرون ی کادو نیهمچ هی ی_نه...تو اصال به چه حق

 دادم حی_فکر کنم قبلش برات توضونداد

که شامل   ی دیخر  نارویاز هم  یکی  کننیکه برات کار م ییهمه کارمندات و اونا  ی _حتما برا
 حال منم شده 

  نویساده دستته گفتم ا یگوش  دمی د ؟منی مهتاب؟بچه شد یزنیم ه یچه حرف نی _اونداد
  یکارارو مجاز یسر هی ینطوریا یتلگرامو واتساپ روش نصب کن یتونی برات بخرم تازه م

 هم نبود  دن یبه هربار د  یازین  گهی د می دادیانجام م

 بهش نگاه کردم با خشم صدامو انداختم پس کلمو داد زدم: تیعصبان با
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 یبود حاال دار الغوزتیخوده  شنهادیپ نایاز اولم همه ا ینیدلت بخواد منو بب میلی_خ
 ؟ ی دی فهم  نمیبب  ختتوی ر گهید  خوامی؟نمیذار یم منتشو سر من

  دمیبه در کوب یفشار داد در قفل شد مشت  ویقفل مرکز  عیدرو باز کنم که ونداد سر  خواستم
 ی حرکت دستشو رو هی ی به سمتش برگشتم خواستم فحشش بدم که تو  تیبا عصبان

 بهم نداد یکرد دستو پا زدم اما اجازه کار کیدهنم گذاشتو سرمو به صورت خودش نزد

 نمت یخودت احمق؟من از خدامه هربار بب ی برا یگ یم یدار ی_چونداد

دهنم   ی شدم اما اون دستشو از رو  رهیبهش خ  میعصب ی آروم گرفتم با چشما  کهوی
 برنداشت 

نداشتم که بهت برخورده فقط   یمنظور چیه ؟من ی ری_چرا انقدر زود از کوره در مونداد
 خواستم خوشحالت کنم

موهاشو    کهوی دستشو برداشت  نکهیچشمو ابرو بهش اشاره کردم که دستشو برداره هم با
نعرش بلند شد اما مگه من ولکن بودم محکم موهاشو   ی که صدا دم یمحکم گرفتم کش

 به شونش زدمیمشت م تونستم یکه م ییوقتا  نشمیب  دمیکشیم

  هیمن توج ی برا خوادی...نمریگاز گرفته بگ  بیمدل س یعمت گوش ی برو برا شعوری_پسره ب
 نه   ای  ی دیفهم زمی ری وگرنه خونتو م ای ر یگی من کادو م ی بار آخرت باشه برا یکن

 ول کن   شیکند  وونهی _ول کن موهامو دختره دونداد

با   دیبه موهاش کش یونداد دست دمیبه سرو صورت خودم کش یول کردم دست موهاشو
پشت دستشو باال برد که با تعجب بهش   کهوی بهم رفت  ی حرص بهم نگاه کرد چشم غره ا

 نگاه کردم 

 ی نداشته باش وی کار نیبزنم تو دهنت که دفعه بعد جرات همچ یکی ادی دلم نم فی_حونداد

 روشن کرد که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم  نویماش بعد
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 ی هست یمگه ک  یمنو بزن ی _غلط کرد

 ستم ی _رئونداد

 ی ستیمن ن سیتو رئ ی _بازم غلط کرد

چشم شما هم که شده   یچون به کور ی شما غلط کرد نباریا ی_عا عا خانم وحشونداد
 ستم یرئ

 باال آورد می دست تسل ع یبرداشتم که سر زیبه سمتش خ  دوباره

 اربابتم   ستمی ن ستی من رئ یگ ی تو راست م ریخب مهتاب آروم بگ یلی خب خ یلی_خونداد

  ری بزنم ز کهو یبا اون شکم گندش افتادم که باعث شد   ی احمد ادیکلمه ارباب  دنیشن با
 خنده ونداد با تعجب بهم نگاه کرد  

 هم شد رفت  وونهی _دونداد

به نشونه تاسف تکون   یسر  دویخودشم خند  افمیق دنیخنده بهش نگاه کردم که با د با
 به خودش نگاه کرد   نیماش نهییاز تو آ  دویبه موهاش کش  یداد بعد دست

 بهم کردا  ی_خدا چه رحم ونداد

 ی من کادو نخر ی برا یریبگ  ادی_حقت بود که 

 _خدا به شوهرت رحم کنه ونداد

 شس یو شاالن خونش ت  نی_آره از هم

 ی دونی_خوبه خودتم مونداد

 بزنه... یاضاف ؟حرفی _پس چ

 سه ی_جاش تو چال سرو ونداد
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تا خندشو پنهون کنه به  دی به لباش کش یحرفش تکون دادم دست د یی به نشونه تا یسر
 کرد بعد گفت:  ینگاه  شیساعت مچ

 ه؟ ینظرت چ م یبخور  یزیچ  هیکافه   می _برونداد

 شه یم رمی_د

 ؟ ی ا هیخونه نگران نباش...پا رسونمتی _زود مونداد

 به نشونه باشه تکون دادم ی سر نی به خاطرهم گهیبدم نم  دمیبود د گرسنم

 ام  هی_پا

آهنگ   هی بردو   ن یسرخوش شده دستشو سمت پخش ماش یکه معلوم بود حساب ونداد
 کنه هشیتوج نطوریگذاشت که باعث شد ابروهام باال بپره که باعث شد ا 

 وته _بهتر از سکونداد

 

 موهات واسه من شب

 تو  ی عطرم بو ی بو

 عشقه تن من  رخته

 جونم واسه تو  همه

 

 که در حال پخش بود، بودم  یکرد اما من غرق آهنگ قشنگ یاهم ونداد

 

 دلم  لرزهیم ی دید
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 یزن یبه من زل م یوقت

 قشنگه از ته چشمات چه

 ی زنیدلم پل م به

 

 کرد  ادیصداشو ز  کمی دستشو سمت پخش برد و  ونداد

 

 اومد پشت سرت   یهرک 

 سی بزنه گفتم ه حرف

 سر تو  می رتیغ من

   ستیاز اخالقم ن مشکل

 

من گذاشته؟مهتاب تو که   ی آهنگو برا نی از عمد ا کردمیزدم چرا احساس م ی پوزخند
 دختر  ی نبود یتوهم

 

 بشه  یهرچ

 نداره  یبیع شتمیپ

 هم کنار

 عشقمون بلنده  قد

 هم  شیپ ما
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 برنده  ب یترک  یعنی

 

ونداد هم همراهه آهنگ شروع کرد به خوندن که باعث شد جفت ابروهام   دمی ب دتعج با
 بچسبه به کلم 

 

 اومد پشت سرت   یهرک 

 سی بزنه گفتم ه حرف

 سر تو  می رتیغ من

 ست یاز اخالقم ن مشکل

 ��اومد  ی ...هر ک ایآر  آسف��

 

 

کرد و خودشو زد به اون راه منم   نیی باال پا یلمس  توریمان ی آهنگاشو رو ستیل ونداد
 نطور یهم

افکار دختربچه   نایا خونهیمن داره م ی برا یعنیچون همراهه آهنگ خونده   شهینم لیدل
 ازم گذشته:/  یسن  گهیمثل من که د  یسالس نه دختر  ستیب جدهیه ی ها

   خواستم؟یم نویاز ا ریغ یعن یلحظه کوتاه دلم گرفت؟ هی  ی برا چرا

 

 دار دنبالتم دنباله
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 دادی قدر کنم دادو ب چه

 دادی قول تورو بهم م ی آسمونم قهرم الک با

 تو ماهو پس زدم سر

 ادینم دی ع گنیم آخه

 د یکن یکار کهکشونا

 ادی شب ستاره من ب  که

 

 همراهه آهنگ خوند:  یطون یبا لحن ش ونداد

 

 ا یتو ب ی واشکی_ستاره  ونداد

 تورو  ننتیوقت نب هی

 یندارم نامحرم  خوش

 وقت نگاه کنه تورو هی

 تو منو  یکشت یگیم

 حقته نرو  گمیم

 پس بده دلو  یگیم

 دلو ی مگه تو داد گمیم
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کردم و کامل به سمتش برگشتم اونم همون طور که حواسش به  یخنده آروم تک
 خوند یهمراهه آهنگ م نداختویهم به من م یینگاها  هی نش یبود ب شیرانندگ 

 

 _آخ اگه بارون بزنهونداد

 ابر بزنه  آسمونو

 نمت یتورو بب نشه

 تورو غم بزنه  نکنه

 گهی م دهیبهم رس یهرک 

 ست یتر از تو که ن وونهید

 آسمون خبر اومد   از

   ستی مثل تو ن ی ا ستاره

 ��...ستاره دنباله دار  ادلیدر احسان��

 

 یخونی_چه خوب باهاش م 

 تجربه ثابت کرده  نویا یخونباهاش خوب ب یتونیم  یحفظ باش وی _هر آهنگونداد

 ؟ ی آهنگارو حفط کرد نی ا یکس خاص ی برا  یعنی_آها پس 

 گفت:  یطونیفرمونو چرخوند با لحن ش  د یپشت گردنش کش یدست ونداد

 ییطورا هی...ی_عونداد

 ی براش آهنگ حفظ کرد   کهی_بدبخت اون
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 دلش بخواد می لی_خونداد

  دای نگران بودم چون جد کمی  میو به سمت کافه رفت  می شد ادهیباهم ازش پ ستادیا  نیماش
منو وندادو   خواستمینم کنهیباال شهر کار م ی کافه ها نی از هم یکی ی تو مایکه ن دمیشن

اون اصال برام مهم نبود   ی هرچند فکرا کردیخودش نم شیپ یخوب ی چون فکرا  نهیباهم بب
 اما حوصله بحث و دردسرو نداشتم 

 م؟ ینی _خب کجا بشونداد

 نباشه  دیتو د  ادیجا که ز  هی دونمی_نم

  ی راه افتادم همزمان روبه رو  رفتی گوشه سالن م ی صندل زو یم هیونداد که به سمت   دنبال
کار  یلیخ  نش یزای د ی داشت رو یگرمو جالب طیبه اطراف انداختم مح ی نگاه میهم نشست

پنج کافه از کافه   بایتقر میرفته بود ادیکافه ز کردمیمدت که با ونداد کار م ن یکرده بودن ا
  نیتو ماش می دادیم حیترج شویبق می دوبار هم رستوران رفت یکی  می ودتهران رفته ب  ی ها

  یبستن رفتیچون ونداد م می نخور  یزی هم چ نی ممکن بود تو همون ماش  ریاما غ میباش
و متنوع امتحان   دی جد  ی زایعاشقش بودم هربارم چ یواقع یکه من به معن دی خریم
   هنباش ی هامونم تکرار یخوردن یحت شدی که باعث م می کردیم

 مهتاب خانوم ساکت باشه   نمی_نبونداد

 کنه  یونداد خان فوضول نمی_نب

 صدا بزن    یونداد خال ؟خبیزن ی_تو چرا همش منو خان صدا م ونداد

 هست دخالت نکن   نکهی_هم

بندازم االن   یشد خونسرد بهش نگاهکفشمو لگد کرد که باعث  لکسیر یلی هم خ ونداد
خبرا نبود  نینه بابا از ا  شمیم یعصب ای خورمی دخترا حرص م هیبق  نی منم ع کردیفکر م

 ور کج کرد  هیونداد هم خونسرد بهم نگاه کرد لباشو به 

 دادمی نشون م یواکنش  هی دی اما باالخره با ی دی نشون نم یواکنش  دونستمی _مونداد
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   یریگی کارتو م نی _به وقتش جواب ا 

 راست شد  یصندل ی کنجکاو رو ونداد

 صبرانه منتظرم مهتاب تابان  ی_بونداد

به شالم   یدست نیبه خاطرهم دمیاحساس کردم خجالت کش ییجورا هیحرفش   نیا از
 بهش رفتم   ی در عوض چشم غره ا دمیکش

 ن؟ ی دار لیم یچ نی خوش اومد  یلی_خ

چشمام گرد شد اونم با   ماین دنیبه اون سمت برگشتم با د  ییآشنا ی صدا  دنی با شن کهوی
 شد    رهیجا خورد و شوک زده بهم خ یمن حساب دنید

 ؟ یکنیکار م یچ نجای_تو ا ماین

نظر   ریبه ونداد نگاه کردم که موشکافانه هردومونو ز   یچشم ری ز دمی به شالم کش یدست
 گرفته بود  

 ن؟ ی باهم دار  ینسبت د؟چهیشناسی _شما همو مونداد

 روبهش گفتم: یالیخ یب با

 _تو کفمه 

کردو با اخم به سمت ونداد برگشت در جواب   ی دندون قرچه ا مایجا خورد ن کمی ونداد
 سوالش گفت: 

 د؟ یشناسیاز کجا م شونویبپرسم شما ا خوامی_بله و مماین

 از من بپرس  دمی م حی_من توض

  رهی خ میکرد ی که با اخم بهم نگاه م ما یزد و به منو ن هیتک ش یبه صندل نه یدست به س ونداد
 شد  
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 کنه یاما رنگ آدمهارو خوب عوض م ستی_پول نقاش نماین

نگاه   ینگاه کردم وقت  کردینگاه م مایور کج شد به ونداد که با اخم داشت به ن هیبه  لبام
  مایظورم نمخاطبم ونداد بود اما من  کهیبهم نگاه کرد منم درحال  دیخودش د ی رو نمویسنگ

 گفتم: 

 مشون ینیبیما هم بزرگ م کننیفکر م کننی _خودشونو بزرگ م

 گذاشت و به سمتم آروم خم شد   زیم ی گذاشت دوتا دستاشو رو  زیم  ی منورو رو ماین

   ؟ی کنیکار م یچ نجایا  دمی_مهتاب پرسماین

 زل زدمو با طعنه گفتم:  ی خودش تو چشاش جد نیع منم

تست کرونا بدم   هیباشه  ادمیدرارن  ت یسرشونو از زندگ  یباس سند بذار  امی_واسه بعض
 گذاشتم کنار  دمیبوس ارویل یوقته خ یلیآخه خ

 بهم انداخت  ی زد و نگاه مسخره ا ی از طرز حرف زدنم جا خورد پوزخند  ماین

 ی نشون بد تویشعوریته ب شهینم لیاگه باالست دل مونیشوخ تی _ظرفماین

 کنم یم انیبا منظور همشو ب  قای چون دق ر یبگ ی منو کامال جد ی ای_شوخ

به سمتم خم    گهید کمیتا خشمشو کنترل کنه و صداش باال نره   دیکش یقینفس عم ماین
 : دی چفت شدش غر ی دندونا ی شد صاف تو تخم چشمام زل زدو از ال

  ی زیبزرگ شدم که خاکشو بر ییجا هیمن   ی تخس بودنتو بهم نشون بد ستین یازی_نماین
 شن یهاش کوسه م ی ماه ایدر ی تو

 د یبردو آروم عقبش کش ماین ی دستشو به سمت بازو ونداد

 کن ت ی_فاصلرو رعا ونداد

 بهم فشرده بهش نگاه کرد  ی با اخم و لبا  دی کش رونیبازوشو از دست ونداد ب ماین
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 ندارم  یکار  یکتو شلوار ی ها ی_من با بچه الش ماین

 یاز خودمون باش دی بده شا ی ان ا ی _دونداد

  ماین ستادی ا ماین ی اومد و روبه رو رونیب ز یاز پشت م لکسیدهنمو قورت دادم ونداد ر آب
خدا  ی به هردوشون نگاه کردم ا  یجلو دادو مقابل ونداد قد علم کرد با نگران نشویهم س

 کن  رشیختم بخ یجور هیخودت 

 ساالر  م یما درس داد یگرفت  ادیکه تو درس  یی_جاهاماین

 که من درس داده باشم مستر  یی_امون از اون جاهاونداد

 یبمال  رهیسرش ش ذارمیمن هفت خطشم نم  یباش ی_هرخطماین

 زد با همون لحن آروم مختص به خودش گفت:  ی زهرخند ونداد

  یواسه کس  حتیواسه ما کال عاره آقا معلم...از من به تو نص ارهیواسه شما مع  کهی_اونونداد
 ن ییپا  ادیهم که شده م  افیوگرنه تب با ش ره یکه واست بم ریبم

داشت   یمعن  یلیجمله آخرش خ ن یشد ا جادیتنم ا ی تو یفیحرف ونداد لرزش خف نیا از
 به هوش باال نداشت   میازیکه ن

 نه ا یبعض ی ادعا ی،ول شهیخاموش م یروز ه یهم  دی _خورشماین

 روبه ونداد نشونه گرفتو ادامه داد: زیعدد ناچ ه ی یزدو انگشتاشو به معن ی پوزخند ماین

 یکنیباش که بهش ادعا م   یزی مثقال از چ میمثقال فقط ن می_نماین

لباش نشست که خوب   ی هم رو ی به نشونه تاسف تکون دادو همزمان خنده ا یسر  ونداد
 کنترل شده باشه   یخنده عصب هی  تونهی خندش م نی که ا فهموندیبهم م

حاال   یبدرد نخور  یلیخ کال ی ...باررهی گیها خندم م ییطرف مقابلم تو  نم یبی_اصن مونداد
 م ی بهم نخور گهیراهتو کج کن د 
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 هم فشرد   ی روشو از ونداد گرفت به سمت من برگشت لباشو رو ماین

 نی ا ؟بایکنیکار م یچ ی دار نه؟مهتابی_حرف آخر توهم همماین
 ؟ یکنیم ی...چه غلطنجای.ا...باالشهر..کهیمرت

نگه به   یزی تا چ رهی انداختم که آروم بگ یبهش نگاه  دیموهاش کش ی تو یکالفه دست ونداد
  خواستمیروبه روش سرگرم کرد م ی نشست و خودشو به منو یصندل ی کالفه رو  نیخاطرهم

 دعوا کردن  ایتمومش کنم اما نه با دادو قال راه انداختن  شهیهم ی بار برا هی

 چزوندن   یعنیبه روش خودم... درواقع

 ی شینابود م یمن ش ریگیپ ادمیز یشیکور م ینگاه کن دیبه خورش ادی_ز

 م یرفته من ک  ادتی م؟یا بهی انگار هفت پشت غر یزنیحرف م یطور  هی_مهتاب چرا ماین

 شدم   یرفته که من ک  ادتیاما فکر کنم تو   یهست  ینرفته ک  ادمی_

 فقط پول الزمه؟   ی خوشبخت ی برا ی پوله؟فکر کرد ی کارا فقط برا نی _همه اماین

 انداختم  یتفاوت ینگاه ب نش یغمگ ی کردم و به چشما یتلخ خنده

از من به تو   مایکنه...ن  دی از کجا خر دونستهینم اره ینم یگفت پول خوشبخت  ی_هرک 
 قلبتم بهش نرسه  ی رو انقدر بلند بساز که صداغرورت  وارید حتینص

که   ی زد  شمیآت  یاالن چه طور یدونی تو م ه؟مگهی قلب من چ ی صدا ی دونی _مگه تو مماین
 ؟ یزنیقلب م ی دم از غرورو صدا

وقته   یلیجوهرش تموم شد با عن نوشت...کاکل پسر خ  دی_نوشتن سرنوشت به ما که رس
 نداره  یمعن گهیقلبو خود قلب د ی منو تو قلب و صدا نیب

هم فشرد اما بعد دوباره   ی انداخت چشماش رو ن ییبهم نگاه کرد سرشو پا   یبا ناباور ماین
 سرشو باال آورد 
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...روزت خوش اوستا پنجه  ینش  دهیکه در یگرگ باش  دی چه قدر با نجایا دونهی _خدا مماین
 طال 

هم   ی دستام گرفتم و چشمامو رو  نیآروم سقوط کردم سرمو ب یصندل  ی رو مایرفتن ن با
کار کنه که   ی تو کافه ا  دیهست صاف با  یشهر درندشت لعنت نیا ی کافه تو  نهمهیبستم ا

 م؟ یشازده پسر توش پا بذار نی امروز قرار بود منو ا 

 بلند شد    عیبلند شدم که ونداد هم سر  نیبود به خاطرهم نیجو اونجا برام سنگ تحمل

 _مهتاب؟ ونداد

 _االن حوصله حرف زدن ندارم 

 خوام یفقط م  ستیحالت خوب ن دونمیچون م ی بد  حیتوض وی زیچ  خوامی_نمونداد
 برسونمت 

آروم   یحرف  چیه  یب می شد  نی اومدم ونداد هم دنبالم اومد باهم سوار ماش رونیکافه ب از
که کم سنو   شی و غرق افکار خودم شدم غرق چند سال پ  چسبوندم نیماش   شهیسرمو به ش

   کردمی خونوادمو نجات بدم اما اشتباه م تونم ی با ازدواج کردن م کردمیسال بودم فکر م

 ؟ ی _خوبونداد

 _چه جورم 

 من هستم  یحرف بزن یی_اگه بخوا ونداد

 _گفتم که...حوصله حرف زدن ندارم ونداد

خونمون که  یاصل ابون یخ کیردو بدل نشد نزد  نمونیب یحرف گهیگفت و د  ی باشه ا ونداد
  کینزد  ادیز  خواستمینم  ستهی وا  نجایا شهیخودم بهش گفته بودم که هم ستادیشد ا 

حرف   یاالنشم منشا کل نیهرچند هم اوردنیحرف درم دنی دی ها م هیمحلمون بشه همسا 
 بودم  
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امروزش باهاش بد   ی درو باز کنم که ونداد صدام زد حقش نبود بعد از رفتارا خواستم
  کردمیم یسر اون خال  ی رو ماروی حرص از ن ا ی کردمیبرخورد م

 _مهتاب ونداد

 _بله؟ 

  ی تو یحرفشو بزنه کالفه دست  تونهی نم دید یپا اون پا کرد آخر سر وقت  نیا  کمی ونداد
 هم موفق نشدم ادیباشه اما ز  مهربون کمیکردم لحنم  ی سع دی موهاش کش

 _حرفتو بزن  

 ؟ یکادوتو با خودت ببر ییخوا ی_نمونداد

 تو باشه بهتره   شی_نه پ

 ست ی ن ی_باشه حرفونداد

 پاکت به سمتم گرفت خسته به پاکت نگاه کردم  هی  ن یداشبورد ماش ی خم شد از تو  ونداد

 ه؟ یچ نی_ا

 _دستمزد امروزت ونداد

 _ممنونم 

  یپول به دست آورده باش یمدت فکر کنم اونقدر   نیحقته...ا ستیبه تشکر ن یازی_نونداد
 ی حداقل تو منطقه بهتر بخر یخونه نقل هی یکه بتون

 زدم رومو ازش گرفتم  ی پوزخند

 بشه تو برنامه خودمم هست  م یتونی_فعال نم

 م کنی خبرت م رسهیبهم م  می که باهم خوابوند  ی اون پول جهیفردا نت  ی_باشه...راستونداد
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 ر ی شده شب بخ رمیبرم د  گهی_باشه من د

 مراقب خودت باش ری_شب توهم بخ ونداد

 

 

 ✨ونداد ✨

ماه خانوم نبود وارد   یاز بابا و مهر ینگاه به اطراف انداختم خبر هیدر انداختم  ی تو دیکل
انگار وارد زندان شده باشم   شدمیخونه م نیخونه شدم درو پشت سرم بستم هربار وارد ا

 رون ی زندون زودتر بزنم ب ن یزودتر صبح بشه از ا کردمی خدا خدا م

  رمیبگ ی پدرم باشم و حق ندارم خونه مجرد  شیپ  دی به خاطر آقا بزرگ که دستور داد با اگه
خفه خون   شهیمثل هم  دی با  هیرفته بودم اما چاره چ نجایاز ا شی وقت پ یلینبود خ

 :/ گرفتمیم

   دی ابروهام باال پر پشیت دن ی اومد با د نییکه رد شدم بابا از پله ها پا ییرای سالن پذ از

 ن ی جناب راست ی کرد پی_خوشت

 فشرد   فیبعد شونه منو خف  دیبه کت و شلوارش کش  یدست ستادیزد روبه روم ا ی لبخند بابا

 یی جا هیتا   می_قراره با هم بر بابا

 _کجا؟ 

 _همه خونه آقاجون جمعن بابا

 االن خبردار بشم؟  دی _اونوقت من با

گفت که   گهید  ی شد بیتو شرکت غ کهوی بهت بگه اما  خواسته یامروز م  گفتی_آقاجون مبابا
 م ی ری عوض کن باهم م  که...برو باال لباساتو ی از دست نداد م یزیمن بهت خبر بدم چ 
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 دم ی کش یپوف

 _حموم؟ 

 بهم رفت  ی چشم غره ا بابا

 معطلم نذار ادیفقط زود ونداد ز ر یدوشم بگ هیخب   یلی_خبابا

 کنارش رد شدم از پله ها باال رفتم همزمان گفتم:  از

 تا منم زودتر برگردم  دی زودتر بهم خبر بد د یخواستی_م

خونه آقاجون که خر نبودم زود برگردم   میامشب قراره بر  دونستمی...آخه اگه من میاالک حاال
 نداشتم:/  نویچون اصال حوصله خاندان راست  دادمیخونه از عمد طولش م

اصال حوصله دوش گرفتن هم   کنمی اتاقم شدم به سمت کمدم رفتم حاال که فکرشو م وارد
ر زدم و از اتاق  به خودم عط کمی اسپرت عوض کردم  پیت هیلباسامو با   ن ی ندارم به خاطرهم

 اومدم بابا با تعجب به سمتم برگشت  نیی پلرو پا نیآخر ی اومدم وقت رونیب

 هم...  ی هم حموم کرد ی زود نی_به ا بابا

 د؟ یفتیشده باشه راه نم  رتونی _نه حوصله حموم نداشتم فکر کنم د

  خودشو محکم کرده بود که تا دو ی مبل بلند شد فکر کنم جا ی گفت و از رو  ی باشه ا بابا
که حوصله حموم کردنو نداشتم وگرنه خوب    فیبلند شه ح ستی قرار ن گم ی ساعت د

 حرصش بدم  یچه طور  دونستم یم

  نیماش ای  می من قراره بر ن ی با ماش نمیبه سمت بابا برگشتم بب میکه شد  نگیپارک  وارد
باال انداختم به سمتش   ی خودش رفت شونه ا ن یبه سمت ماش دمی د  یخودش که وقت

 هوا گرفتمش  ی به سمتم پرت کرد تو چویرفتم بابا به سمتم برگشت سوئ

 یی_راننده امشب تو بابا
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روشن کردم و به   نویدور زدم و پشت رل نشستم بابا هم درو باز کرد و نشست ماش نویماش
 سمت خونه آقاجون به راه افتادم  

 شک نداشتم   گردمی سر درد برم رمیکالفه م دونستم یم

 گم؟ یم یکه چ یفهمیم یامشبو به گند نکشون خوامی_ونداد ازت مبابا

 کردم  شتریاخم کردم و سرعتمو ب کمی

 که آقاجون حساسه پا نذار میی زای_حرف از گذشته نزن...رو چبابا

به من زد من سکوت کنم   هیو کنا  شین هیهر جور دلش خواست   یوسط هرک  نی _اونوقت ا
 نه؟

 دم ی_خودم جوابشونو مبابا

 تمام گفتم:   یرحمیزدم سرد به سمتش برگشتم و با ب ی پوزخند

 ی داد یمامان زنده بود جوابشونو م یوقت ی جواب خونوادتو بد  یخواستی_شما اگه م

داد  حیترج  نیبه خاطرهم دس ی فا  ی بحث با من ب دونست ی نگفت م یز یسکوت کرد چ بابا
   شهیم یچ  مینیکه سکوت کنه و نظاره گر باشه تا بب

شوهرعمه ام با خشم   نیماش  دنی با د  کهویآقاجون پارک کردم  ی ال یو نگ یپارک  ی تو نویماش
 د یموهاش کش ی تو یچون کالفه دست  دیبه سمت بابام برگشتم خوب جنس نگاهمو فهم

 نجاست یباور کن من خبر نداشتم عمه بزرگتم ا نی _بببابا

 امی خونه شب خودم م گردم ی من برم دی ش ادهی _آره حتما ازتون پنهون کردن...شما پ
 دنبالتون 

ازش گرفتم و به روبه نگاه کردم بابا بازومو گرفت آروم منو به سمت خودش برگردوند   رومو
 بهش نگاه کنم  لی م یکه باعث شد ب
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به خاطر   ییای ...به خاطر من نم؟ی برگرد ییخوایم  ی اومد نجایاد...تا انکن وند  ی _لجبازبابا
 خاتون و بچه ها  

سکوت در برابر مرگ مادرم...امشب هر   شیکی  دی کارا کردم قدر ندونست ی لی_به خاطر شما خ
 نجای ا نی چون شما منو به زور آورد دیی زده بشه مصببش شما یهر حرف  فتهیب یاتفاق

  می رفت ال یشد باهم به سمت و   ادهیشدم بابا هم پ  ادهیپ ن یاز ماشبرج زهرمار   نیاخم ع با
 بود  ستادهیدرگاه ا ی که در باز بود و خدمه آقاجون تو

 د یی آقا...بفرما دی خوش اومد  یلی_خ

خاتون   میرفت  هیاکتفا کردم همراهه بابا شونه به شونه هم به سمت بق  یتکون دادن سر به
کنار آقاجون   یصندل ی از رو یزد و با خوشحال  یمنو پسرش کنار هم چشماش برق دنیبا د

 خودشو بهمون رسوند  هیبلند شد و زودتر از بق

حساب خاتون و عمه  ستادیمن ا  ی بعد روبه رو دی بابارو بغل کرد و صورتشو بوس اول
سرخ   شی که با آرا  یی بغلش کردم و گونه ها نیداشت به خاطرهم قی توف هیبا بق کم یکوچ

 زدم ی و به روش لبخند  دمیشده بودو بوس

 _دلم برات تنگ شده بود خاتون من 

   ی شد دا یعشق خاتون...کم پ شتری_من بخاتون

به   دی با گانمیب  کمی شده و منم   ادیز  کمی شرکت  ی آقاجون خبر دارن کارا  خوامی_معذرت م
 عادت کنم  یهمه چ

 ی از قبل جذاب تر شد نمتیبی _من قربونت برم که هر بار مخاتون

 اعتراض آراس بلند بشه   ی کردم که باعث شد صدا ییصدا   یخنده ب تک

 د؟ ی حرفو به من نزد نی که ا شمیزشت تر م دینیبی_خاتون منو هر بار مآراس 

 بچه  ی _خجالت بکش آراس واال بزرگ شدآقاجون
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 تا چه حد  ضی _آخه تبعآراس 

رفتم اول با آقاجون مردونه دست دادم بعد با عمو دست دادم و بغلش   هیسمت بق به
 کردم

 پسره عمو  ای _به به بزرگ شدعمو

 ی بزرگ شد دیگی م  دینیبی_عمو مگه من بچم هربار منو م

 د ی عمو خند زن 

 عمو_ناراحت نشو ونداد جان عموت عادتشه  زن 

بدون توجه به آقاجون   دمیکه رس به آرسل دمی سرشو بوس ی زن عمو هم دست دادم و رو با
   می دیهمو بوس ی ها یشونیآرسلو بغل کردم اونم بغلم کرد پ  ومدیرفتار بدش م نیکه از ا

 ؟ ی _پسر عمو عطرتو عوض کردآرسل

 ...آره گفتم تنوع شه ی _چه خوب متوجه شد

 د یشما دوتا انقدر راحت همو بغل کن ستی بزرگ_درست ن آقا

 زد یفضارو گرفت عمو به سمت آقاجون برگشتو به روش لبخند ظاهر  ینیسنگ  سکوت

باهم   ی دوتا خواهر برادر از همون بچگ نیدوتا ع نی ا دی دونی _آقاجون شما که بهتر معمو
 شده   ی میقد گهیحرفا د نیبزرگ شدن ا

 همه  ی نه جلو یبزرگ_بله...ول آقا

اخم داشت   کم یه کنم که به آراس انداخت که باعث شد مشکوک بهش نگا ینگاه م ین بعد
پنهونش کنه مشکوک به سمت آرسل برگشتم که موهاشو پشت گوشش   کردی م یاما سع

 د یدهنش کش ی تو  نشو ییزدو لب پا

   میستین بهیدوتا مثل خواهر برادرن ما هم غر   نی_به هر حال ا بابا
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 مادر وندادو خورده    ریدوبار ش  یکی عمو_آرسل  زن 

 کرد؟ ر ی_بچتو سآقاجون

هول کرد که باعث شد دستام از شدت خشم مشت بشه آرسل متجه شد به   کمی عمو  زن 
 آروم مچمو گرفت   نیخاطرهم

محسوب   یری نکرده باشه خواهر برادر ش ریکه اگه بچرو س نهی_منظور آقا بزرگ اخاتون
 اد یعقدشون بهم م یعنی شنینم

 به حرف اومد  عیسر   آراس

 د؟ یکنی بزرگ م  ویز یر چحرف عقد زد چرا شماها عادتونه ه ی_ک آراس 

  شهیازدواجه من هم نیهم  می کنیکه فکر نم یزی منو آرسل به تنها چ  گهی_آراس راست م
 آرسل خواهر منه مگه نه عمو؟  گم ی گفتم و بازم م

   می مشترک دار ی _آره پسرم منو پدرت بچه هاعمو

بندازه بابا هم   نیی بره و سرشو پا ی که باعث شد زن عمو بهش چشم غره ا د یخند  بعد
 د یو آرسلو به آغوش کش  دیخند

خودش شده همون دختر سه ساله   ی برا  یخانوم دکتر دینیمنه نب ی دختر کوچولو نی _ابابا
 شم ی که مثال بخورم خوب م کردی م زیبرام دارو تجو  نشستیمن م ی پاها ی که رو هیا

بغل کردمو   رفتم بدون توجه به نگاه حسرت زده عمه بزرگم عممو  کمی سمت عمه کوچ به
   دمشی بوس

 ما عمه جون  ی با زحمتا  ی_چه طور

   یشما رحمت زمی عز هی_زحمت چعمه
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نگاه سرد بهش کردم باهاش دست دادم و چون    هیفقط    ستادمیعمه بزرگم که ا ی رو روبه
دستمو دورش انداختم خودش خوب   هیقدم شد منم با اکراه فقط   شی بغلم پ ی خودش برا

کردم با   کی ازم جدا شد با شوهر عمه ام هم سرد سالم عل عیسر نیمتوجه شد به خاطرهم
که فقط خودمون   یآروم کنار گوشش طور  میکرد لآراس دست دادم و مردونه همو بغ

 گفتم:  می بشنو

 _بعد شام کارت دارم آراس 

 دوتا خوب تا کن نی_حله داداش...فقط جون امواتت با اآراس 

عمه بزرگم رفتم با اکراه با دخترش   ی دوتا گرفتم به سمت دوقلوها نی منظورشو از ا  خوب
 ی که از بچه ها ومدیاز مادرشون خوشم م یلیکردم خ کی دست دادم و با پسرشم سالم عل

 اد؟یافتادش خوشم ب لی از دماغ ف ی افاده ا

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم   نی کنار بابا بود به خاطرهم یخال ی جا تنها

  هی خوامیعمه بزرگ( که تازه مدرکشونو گرفتن م  ی )دوقلوهااری_به افتخار النا و ماز آقاجون
 کردنش خواستم اول به شماها خبر بدم   یبدم قبل از علن ب یبزرگ ترت یمهمون

 م ی گرفتی مراسم براشون م هی خودمون   ستین ایشلوغ کار ن یبه ا یازی بزرگ_آقاجون ن عمه

بکنن من   شون یزندگ  ی تو ی شرفتیو پ یمن هر ترق ی _نه دخترم هروقت نوه هاآقاجون
  رمی گیبراشون مراسم م

 د ی ری ونداد مراسم بگ ی بار برا هی  یماه د یباشه با نطوری_اگه اآراس 

  ی بچه هاجمع لبخند رو لبشون بود اما عمه بزرگ و   ی کردم همه تو ییصدا   یخنده ب تک
باشه  ومدهیاز حرف آراس خوششون ن ادیبه خصوص اون پسرش انگار ز شیافاده ا 

 دماغشونو باال گرفتم محل نذاشتن  

 کنم یجبران م شی عروس ی ونداد تو ی _حساب پاره تنم جداست...انشاهلل براآقاجون
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  ییاز رشته ها یسر هیخوب تونستن   یلیچند ماه خ نی ا ی تو شونی_بله آقاجون...اآراس 
 ایکارا که بعض یسر  هیاز پس  ی واقع یبه معن ره یکه از دست شما در رفته بودو تو دست بگ

  اد یخوب تونست که برب ادیبراش زوده از پسش برنم  گفتنیم

زد و اشک   ی و بابا به همراهه خاتون با افتخار بهم نگاه کردن عمه خانوم هم لبخند عمو
لباش بود که حالم ازش بهم   ی رو یلبخند ظاهر هی زرگ  گوشه چشمشو پاک کرد اما عمه ب

 خوردیم

 به آقاجون بزنه  یبه آراس رفت که باعث شد آراس چشمک ی چشم غره ا  آقاجون

  ستین  یاز نوه ام انتظار ندارم الک نامیهستم کمتر از ا  یهمه چ انی_بله در جرآقاجون
 به ونداد واگذار کنم ویبعد مرگم همه چ خوامیم

گرد شده به آقاجون نگاه کردم بابا سرشو   ی کل سالنو برداشت با چشما یاکوحشتن  سکوت
 ییجمله کوتاه چه بحثا هی  نی احتمال داره با هم دونستی انداخت چون خوب م نییپا
 اد یب شیپ

باشم اما فکر   نی ادامه دهنده نسل راست تونستمیبودم که م یمن تنها نوه پسر درسته
 نه من   سپارهی از پسراش م یکیبه   تشوی آقاجون بعد خودش وارث کردمیم

هم دست بزنن اما عمه بزرگ و بچه هاش دست   ه یبا افتخار دست زد که باعث شد بق عمو
 نزدن

 ونداده  خورهیشما م ی خونواده ما مدرکش به کارا  ی که تو ی_باعث افتخارمونه تنها کسعمو

بخونه البته آراس هم کم   کیمکان یسمجبورش کردم که مهند نی _به خاطرهمآقاجون
آراس و   دونم یم  زنمیاز سهام شرکتو به نام آراس م یبخش  نیبه خاطرهم  دهی زحمت نکش

خوب باهم مشارکت   یلیکار خ ی مختص به خودشون تو ی طنتایش یسر  هیونداد با وجود 
  تونهیهم پسر ارشدم م رسهی )بابا( مکمیکوچوسط هم سود به کارخونه پسر  نی دارن و ا
 ارتقا بده   نشویماش ی بنگاه ها
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شدم که اصال وقت سر زدن به   مارستانمیب ی کارا  ریروزا انقدر درگ  ن ی_آقاجون من اعمو
به همراه داره اگه   ینیسنگ ی ها ت ی مسئول یبه اندازه کاف  مارستانیب سی بنگاهامو ندارم رئ

 به اسم آراس بزنم   نو یبود دهیکه شما برام خر یمن دوتا بنگاه د یاجازه بد 

 د ی _من چرا عمو؟به اسم ونداد بزنآراس 

بچه   یل یبود که بعد از فوتش چون تو خ امرزتی پدر خدا ب ی _اون بنگاها در اصل براعمو
به   نجایبودم از ا یآقاجون به اسم من زد که من بگردونمش تا االنشم امانت دار خوب ی بود

 به خودت سپارمی بعدشو م

   هیاز شرکت سهام داشته باشم برام کاف نکهیمن هم دیبزن  _به اسم مادرمآراس 

  ی آراس...مادر تو دختر منه که خودم به اندازه کاف ینگران مادرت باش  ستین یازی_نآقاجون
 ی پشتوانه ها داشته باش یسر  هی دی با یهواشو دارم تو پسر 

 راث ی بابا بازم حرف ارثو م ی _ابابا

 به عمه بزرگ که ناراحت و پکر بود نگاه کرد ی چشم ری ز آقاجون

من جز  خونمیشما م ی دور برا  هینامه امو کامل کردم قبلش  تی_هروقت وص آقاجون
به همتونم   دمیبه همتون از اونچه که دارم م دیندارم مطمئن باش ویا گه ی شماها که کس د

 که تا دو سه نسلتون ازش بخوره   رسهیم یاونقدر

 برگشتو ادامه داد:  اریازبه سمت النا و م بعد

 باهم ندارن   یفرق  چیشما دوتا هم برنامه دارم نوه هام ه ی _براآقاجون

 زدو گفت:  ی با طعنه پوزخند اریماز

 د ی ذارینم یفرق چ ینوه هاتون ه نی _بله خب آقاجون کامال مشخصه باریماز

 زشته    اری بزرگ_عه ماز عمه
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 ونداد بوده   ی تمام توجه آقاجون رو شه ی_چرا زشته مامان؟هماریماز

 ونداد باشه   ی توجه آقاجون رو  دمیبا  نهیدار خانواده راست راثی _ونداد مآراس 

 دفاع بکنه؟  یک  ی_تو ازش دفاع نکناریماز

بزنه که با چشمو ابرو اومدن مادرش ساکت شد اما درعوض من در   ی خواست حرف آراس
 گفتم:  اریجواب ماز 

 ی و کجا دهنتو باز کن یک  نهی...اما مهم ااری خونواده رسمه ماز ن یا ی قائل شدن تو ض ی_تبع

 _عه ونداد؟ خاتون

 _ونداد لطفا ادامه نده بابا

 نی داشتن...ب یشتریآقاجون به من توجه ب  گهیدرست م اری_چرا ادامه ندم بابا؟ماز
توجه   شتری ب شهیدختراشم به عمه بزرگ هم نیداشت ب یشتریعروساش به زن عمو توجه ب

 بود  نیبزرگ شدن آراس هم می تیشدن عمه و  وهیب ی ال یاز دل یکیاصال   کردیم

 _ونداد لطفا عمو

  کتو ی ...آقاجون چرا دختر کوچیگی بگو دروغ م  گمیدروغ م ؟اگهی _عمو چرا سکوت کرد 
 ست؟ یش نباال سر خونواد  شیازدواج کنه که االن سا  یبا مرد نظام ی مجبور کرد

 آقاجون من و عموت رو سر خواهرمون هست  ه یاما سا ستین امرزی اون خدا ب هی_سابابا

  ینبود مادر من چه طور هیوسط سا نیبابا خوش به حالت عمه...پس ا ه؟نهیهمه سا  نی_ا
 شه؟ یجبران م

 _ونداد مادر تو...خاتون

 به نشونه سکوت باال آوردم که باعث شد خاتون ساکت بشه  دستمو 
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مادر من چه قدر مظلوم بود چه قدر   د یدونی ...خودتون خوب منیخاتون...ادامه ند _ششش
 ن ی شماها بدشو خواست شهیگناه بود اما هم  یپاک و ب

 سمت عمه بزرگ برگشتم و با نفرت بهش نگاه کردم به

بعد پدرمو پر   ی زدیبه مادرم انگ م ی_اگه اون موقع مرد بودم اگه اون موقع ها که به راحت
وقت اجازه   چیکه برگرده خونه مادرمو کتک بزنه اگه اون موقع بزرگ بودم ه ی کردیم

 حرمتا  یحت  ذاشتمیم زایچ یل یچپ نگاش کنه ارث که سهله پامو رو خ تونی کی دادمینم

 ی حرف بزن ی نطوریمن ا با مادر  ی_حق نداراریماز

 به سمت آقاجون برگشتم  اریتوجه به ماز  یب

بار درباره مادرم  هی  ن؟چرایکردیسکوت م یبه راحت زدنی_اگه به دختر خودتونم تهمت م
ما بود چه طور   یسرتون تو زندگ  نهمهیشما عمه...ا ای ه؟یچه آدم دیبدون  نینکرد قیتحق

 د؟ یبچه هاتونو بزرگ کن دی تونست

  ی و با لبا  ستادی ا اریبرداشت که آراس مانعش شد با داد آقاجون ماز   زیبه سمتم خ اریماز
 مبل بلند شدم و با نفرت به عمه نگاه کردم  ی شد از رو رهیبهم فشرده شده بهم خ

  از بزرگاش یکی حضور داشته باشم که  یتو جمع خوامی_چند بار به آقاجون و پدرم گفتم نم
 ست یبلد نباشه اسم بزرگ جمع درخورش ن یکه بزرگ  ی...بزرگ ییشما

 اما به سمتشون برنگشتم  ستادمی لرزون صدام زد ا ییکردم که برم خاتون با صدا پشت

 _نرو مادر بمونخاتون

 مبلش بلند شد  ی بزرگ از رو عمه

 شما بمون  م ییبره ما   دیبا  کهی_نه اونعمه

 ؟ یبگ  یزیچ ه ی ییخوای مامان؟بابا تو نم یگ ی م یدار ی_چاریماز
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  نیا مینداره که دخالت کن یربط چیخودشونه به منو تو ه نیب ی بحثا نایا  اریعمه_ماز  شوهر
 بگه آقاجونه که سکوت کرده   یزیچ  دی که با یوسط کس

شده بود عمه از   ره یروبه روش خ زی سمت آقاجون برگشتم که اخماش توهم بود و به م به
کردو رفت خاتون خواست دنبالش بره که آقاجون مانع شد النا و پدرشم   یجمع عذرخواه

 بهم زدو رفت  یبا نفرت بهم نگاه کرد قبل از رفتن تنه محکم اریدنبال عمه راه افتادن اما ماز 

 سرشو باال آورد و بهم نگاه کرد  آقاجون

 ل تره مگه نه؟_حاال که عمت رفت جمع برات قابل تحمآقاجون

 رفتم یدخترتون بره؟من م نی _چرا گذاشت

  حیاز حرفات حق بود پس ترج یسر هی نکهیا ی ...تو بذار پایفهمیم لشو ی_بعدا دلآقاجون
 دادم دخترم بره نوم بمونه  

 که...  خوامی_آقاجون من معذرت مبابا

 بحث بهتر تموم بشه    نینه من ا ییمعذرت بخوا دی با گه ی د یکی_از  آقاجون

  یبلند شد به سمت عمو و پدرم برگشت با تکون دادن سر شیمبل سلطنت ی از رو آقاجون
از سالن رفتنو نشستن با رفتن آقاجون آراس   گهیسمت د هیاون دوتا هم بلند شدن و به 

 د یکنار خاتون نشست دستشو دور شونه خاتون انداختو گونشو محکم بوس عیسر

   ادیبهت م یبرم که همه چ  یکی  _من قربون توآراس 

 اد یرنگ مو بهتون م نیخاتون...ا گهی_آراس راست م آرسل

 بزنه  یکه باعث شد خاتون بهش چشمک دی عمو خند زن 

 عروس گلمه  قهی_سلخاتون

 _آراس پاشو با خاتون کار دارم
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 جا هست   نیتو هم اونورش بش ای_خب بآراس 

خودش    ی قبل ی ول کرد برگشت سر جاگردن خاتونو   عیقدم برداشتم که سر  هیسمتش  به
 نشست همزمان هم غر زد:

  نجایمنم ا ی موندی همونجا م  ؟خبی اصال چرا از اون جهنم دره برگشت فهممی_من نمآراس 
 بابا  ی ا کردمیم مویزندگ 

کردم به سمت خاتون رفتم و کنارش نشستم   ی خنده خودمم تک خنده ا  ری زدن ز همه
 د ی خاتون گونمو بوس

 _قربون پسر شاخ شمشادم برم منخاتون

 کردم که دخترتون... یکار نکه یازت معذرت بخوام بابت ا  خواستمی_خدا نکنه خاتونم...م

خونواده    دیفهم  ینداره...آقاجونت وقت یشاخ شمشادم...اشکال ی ادامه بد خوادی_نمخاتون
از   یو تو هم دلخوش نییای چون خبر داشت تو پدرتم م ختیبهم ر کم ی  انیم تم نایعمه ا

 کرد یم ینیب ش ی پ زارویچ  نیا ییطورا هی  یعمت ندار

 _خانوم؟ 

   می که خاتونو صدا زده بود برگشت یبه سمت خدمتکار هردو

 ن ی اریب ف یچند لحظه تشر شهی_م

 پسرم    گردمیشده برم یچ نم ی_من برم ببخاتون

رفتن خاتون به عمه و زن عمو که غرق حرف زدن بودن نگاه کردم آرسل هم غرق در   با
 بود برگشتم  لشی آرسلو موبا رهیبود نگاهم به سمت آراس که خ  لشیموبا 

   سی...پسی_پ
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بلند شدو   ن یبه خاطرهم نهیکنار دستم بش ادیبه سمتم برگشت بهش اشاره کردم که ب آراس
اخم داشت   کم ی و با  رهیخ ی نگرفت همچنان با چشما کنارم نشست اما نگاهشو از آرسل

 کرد یبهش نگاه م

 _چته؟ 

 زنه؟ ی حرف م یداره با ک  یعنی_آراس 

 دکتر مثل خودش هی_با 

 زنه؟ ی کم دارم که با من حرف نم یمن چ ؟مگهی چ یعنی_آراس 

 نگاه کردم طونیکردم و مشکوک به آراس ش ییصدا   یخنده ب تک

   ایزنی _مشکوک م

 گس ید زی چ هیحرف من  نم ی...اصال چنتا نقطه داره...برو ببهی_مشکوک چآراس 

   ستین شی تو زندگ  ی_کس

 هست   ییخبرا هیکه بله  دمی حالت چشاش فهم دن ی به سمتم برگشت با د کهوی

 ؟ یدونی_تو از کجا مآراس 

 پوکمون باهمه  کوی _منو آرسل همه ج

 ا یزنیحرف م ینطوریا  ادی_خوشم نمآراس 

 کردم خم شدم آروم کنار گوشش گفتم:  ییصدا   یخنده ب تک

 _غمت نباشه داداش خودم پشتتم  

 کرد   یپوف  دویموهاش کش ی تو یدست آراس

 ترکم یم یبعد شام از فوضول  ؟تای االن کارتو بگ شهی حاال نم گمی_مآراس 
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 آراس  یبرام بکن یکار هی خوامیخب باشه...م یلی_خ

 _تو جون بخواه آراس 

که  یشک داشتم اما تنها راه ممیتصم ی تو کمی  دمی کش نمییلب پا ی مردد رو زبونمو 
 بود  نیداشتم هم

 مزخرفت استفاده کنم  ی و فکرا طنتایش ن ی از ا خوامیم نی_بب

 چپ چپ نگام کرد آراس

 یکردنم ندار فیعرضه تعر  یعنی  ی کرد میتی_دست شما درد نکنه رسما ترور شخصآراس 

افکار مزخرف و   یسر هی...به نه یکه تورو انتخاب کردم هم ییال یاز دل یک ی اصال  نی_نه نه بب
 دارم که به هدفم برسم  ازیبچگونه ن

و هدفات...اصل حرفتو بزن ونداد انقدر دست دست   ازایبابا خاک تو سر خودتو ن ی _اآراس 
 نکن 

  ی اما شبا امی...امشبو من باهات ممیچونیپیم ی بهونه ا هیبه   میشامو خورد  یوقت نی_بب
 ی کارو بکن نیخودت ا وامخیم گهید

به   ستیما ن  ی توجهش رو یکس  دمی به اطراف انداختم د  یکنجکاو بهم نگاه کرد نگاه آراس
کردم با اتمام حرفام آراس   فیتعر  وی خم شدم پچ پچ مانند کنار گوشش همه چ نیخاطرهم
 گرد شده بهم نگاه کرد   ی با چشما

 ه؟ یچ گهیفکرا د  نی؟ای شد وونهی_دآراس 

 دمی م حیتوض وی_تو انجامش بده فردا تو شرکت برات همه چ

 ارن؟ یبه روزمون م یاگه بفهمن کار ماست چ ی فهمی_تو مآراس 

 با من   تتیامن فتهینم یاتفاق  چ ی_تو نترس ه
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بتونم روش   نکهیبه ا  شدی باعث م نیکه هم دمی د یچشماش م ی خوب تو طنتو یش  برق 
 و گرم فشردم دستام گرفتم  ی حساب کنم دلگرم بشم دستشو تو

فکر   یطانی ش ی پس دلت قرص باشه فقط به نقشه ها کنم یم  نیمن تام  تتوینره امن ادتی_
 کن باشه؟ 

مهم فکر    یلیمسئله خ هیبرداشت که دارن به  وییفاز آدما   دیکش ششی به ته ر  یدست آراس
 کنن یم

 بکنم؟  تونمی دلم بخواد م  یهر غلط نهیا گه؟منظورمی_آزادم دآراس 

  ی ا انهینگاه مطمئن بهش انداختم که باعث شد لبخند موز هیگرفته بود در جوابش   خندم
 نه یلباش بش ی رو

 تخت    التیبرنامه توب دارم خ هیامشب هم   ی ام برا هی_پاآراس 

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 )روز بعد( 

 یی ایکجا ب  کنم یم  نیقرار نبود؟اصال دفعه بعد خودم تع ی برا یتر  ک ینزد  ی _جامهتاب

بودم   نی ر یغرغر کردناشم برام ش ن یغرغر هاش شروع شده بود اما هم دهیاز راه نرس هنوز
  گرفتیخندم م میبا آراس کرده بود  شبیکه د ییچون بهش عادت کرده بودم از فکر کارا

  دهیکه کش ییچند قدم از نقشه ها  کهیطور میکرده باش طنتیحد ش  نی تا ا  شدیباورم نم
 برگ برنده من  یعنی  نیکه ا می بودم جلوتر بود
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پوف کرده   کمیچشماشم   ری مقابلم نشسته بود و ز  یصندل ی حوصله رو یمهتاب که ب به
داده بود از غفلت منم   هیچونش گذاشته بودو سرشم بهش تک  ریدستشو ز  هیبود نگاه کردم 

 استفاده کرد چشماشو بست  

 دستم نگاه کردم ی جلو ی ازش گرفتم و به منو نگاهمو

 نه؟   ی دی نخواب شبی_انگار د

  هیمن باز کرد  کلی دهنشو اندازه قدوه کهو یو   دیبه چشماش کش یراست شد دست مهتاب
ذره ناز بلد   ه ی یعنی:/ نمی لوزالمعدشم بب نییکه تونستم تا پا دیکش ییبلند باال ازهیخم

 خالق ره؟جللیبگ تونستینم ازشم یخم ی نبود؟ناز بخوره تو سرش جلو

 _نه متاسفانه مهتاب

 _چرا؟ 

 دم؟ ی_چرا نخوابمهتاب

  ای چون معلومه حوصله کل انداختن   ومدی و منگ بود خوشم م جیحد گ  نیتا ا  نکهیا از
سخت  سر  تیشخص ی که به چشمم واقعا برا  شدینداره کنارشم خنگ م ویحاظر جواب

 مهتاب جالب بود 

 _آره 

 هم بست و کسل گفت:  ی دوباره چشماشو رو دیکش ی ا  گهی د ازهیخم مهتاب

 محلمون شلوغ شده بود منم خوابم نبرد  کمی_ مهتاب

 داشتن  یز یچ  ی_حتما عروس

دست من   ریمنورو از ز  دویدستشو به سمت منو کش دی چشماشو مال  گهی بار د هی  مهتاب
 زدن منو شد  دیبعد مشغول د  دیقاپ
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 تو سرش باشه    یزیچ یمردم آزار بود تا صبح چشم رو هم نذاشتم نکنه فکر  هی_نه  مهتاب

 کنم  یباز یعیکردم کامال خودمو بزنم به اون راه و نقشمو طب یسع دی ابروم باال پر  ی تا هی

 مهینصفه ن ی تو؟ه یکنینم فیبابا چرا کامل تعر ی _ا

 نظر منو بپرسه گفت:  نکهیبه سمتش برگشت بدون ا اومدن گارسون مهتاب  با

 صبحونه مخصوصاتون   نی زحمت دوتا از ا ی_بمهتاب

بکنم که  یحفظ ظاهر بزنم و اهم ی برا ی چشماش گرد شد که باعث شد لبخند گارسونه
 باعث شد گارسون به سمتم برگرده 

که عصره   ست ی داشتن االن حواسشون ن یخواب یب   کمی  شبی د شونی ا  خوامی_معذرت م
 عصرونه سفارش بدن  د یبا

 کردیخنگا بهم نگاه م نیبا همون لبخندم به سمت مهتاب برگشتم که ع بعد

 _ها؟عصرونه؟وامهتاب

 ی شکالت کیو ک  یهمراهه بستن یشکالت   کی _دو تا ش

 ست؟ ین ی ا گهی_چشم امر د گارسون

 ممنونم  ری_خ

خواب از کلش بپره که باعث شد   دی به سرش زد تا شا یرفتن گارسون مهتاب ضربه آروم با
 واکنش نشون بدم   عیسر

 عه   وونهی _نکن د

 جم یگ یلیخ نباریاما ا  دمیکش یخواب  یب ستی_من چم شده؟بار اولم نمهتاب

 بهش نگاه کردم  مشکوک 
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 ؟ ی خورد یچ شبی_د

گذاشتو سرشو روش گذاشت چشماشو بست   زیم ی دستاشو رو ایبچه دبستان ن یع مهتاب
 اومده بود؟  نجایتا ا یحالش چه طور نی بکشم واقعا با ا یکه باعث شد پوف

  ی خنگا سرشو باال آورد با چشما نیبه سمتش بردم آروم تکونش دادم که باز ع دستمو 
 جانم  ی چه قدر بامزه شده بود ا افشیخواب آلود بهم نگاه کرد ق

 ؟ یبخواب نی ماشتو  می بر   ییخوای_زشته م

 خوبه    نجای_نه...هممهتاب

بلندش    زیبلند شدم آروم از پشت م زی بذاره که از پشت م  زیم ی خواست سرشو رو دوباره
 کردم که باعث شد کنجکاو و خواب آلود بهم نگاه کنه 

   پرهیبه صورتت بزن خواب از کلت م ی آب هی  می_بر 

 رم ی_ولم کن خودم ممهتاب

دکو پز   یکه با کل یخورد نگاهم به دختر یزی ر ی گرفت که تلو کردم دو قدم ازم فاصله  ولش
محکم   کهوی   فتهین نکهیا ی خورد که برا یزیر ی بود افتاد مهتاب دوباره تلو ستادهی گوشه ا هی

از مانتوش   ی بکشه و گوشه ا  ی خفه ا غیدختررو چنگ زد که باعث شد دختره ج ی مانتو
خنگا   نیباز بشه و ع شتر یب کمی مهتاب   ی چشما نکهیا ی بود برا یکاف غی پاره بشه همون ج

و آروم به خودم   دمیعقب کش  کمی به سمتشون رفتم مهتابو   عیگنگ به دختره نگاه کرد سر
 چسبوندم 

...من خسارت  ستیحالشون خوب ن کمیخانوم...خانوم بنده  کنمیم ی_من از شما عذرخواه
 دم ی مانتوتونو م

  ی دی مگه ند هینطوریمدلش ا   ن یمن پارش کردم؟ا  ؟مگهی دیخسارتشو م ویچ ی_چمهتاب
 کننی شلواراشونم پاره م
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زنونه   ییحفظ ظاهر زدم و مهتابو از اون قسمت دور کردم به سمت دستشو  ی برا ی لبخند
 آب به صورتش زد   کمی آبو براش باز کردم که خودش   ریبردم ش

 ام یمنم االن م رون ی _تو برو بمهتاب

نقشه  نی به آراس فرستادم با ا یلب لعنت ری اومدم ز رونی ب ییگفتم و از دستشو  ی ا باشه
و منگ   جی مهتاب گ ینطوریبود که ا  ختهیاون آش ر ی تو یچ ستیاحمقانش معلوم ن ی ها
 :/ کردمیآراسو خفه م  ومدیسرش م ییاگه بال  زدیم

ه بهم نگاه  خمار شد ی گرفت و با چشما واریاومد دستشو به د رونیب  ییاز دستشو  مهتاب
 ینطوری مهتاب ا  ی چشما دنیشد من چم شده؟چرا با د   جادیتنم ا ی تو  یفیکرد لرزش خف

 شدم؟ 

 _که من خانومتم آره؟ مهتاب

 نداشتم  ی بود منظور نیهم د ی که اون لحظه به ذهنم رس یزی_تنها چ

 بخوره؟  شویبستن یخانومتو ببر  ییخوای_نممهتاب

وگرنه مهتابو چه به   ختهیآش ر ی که آراس تو هییاثرات اون دارو دونستمیم دمی کش یپوف
 حرفا  نیا

نشوندم   شی صندل ی مهتابو رو  نکهیبردم بعد از ا  زمونی مهتابو گرفتم و به سمت م دست
 آب بهش ساخت    یحالش بهتر شد انگار خنک کمی خودمم روبه روش نشستم 

 پرونه یخوابو از کلت م شیخنک یبخور  توی _االن بستن

 چه برسه به خوردنش  پرونهی_فکر کردن بهشم خوابو مابمهت

انداخت مهتاب   نییسرشو پا   دوی به موهاش کش یزدم که دست ی لبخند محو ناخواسته
 دوست داشت طبق گفته خودش هاله از اون بدتر بود  یلیخ یبستن

 شده؟  یچ شبید  نمیبب یکن فیتعر  یی خوای_خب نم
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  رونیب  گمیدونه د هیبرداشت صورتشو باهاش پاک کرد بعد   زیم ی دستمال از رو هی  مهتاب
  نینظر داشتم همشون برام در ع ر یحرکاتشو ز  زیبه ر زیدستاشو باهاش خشک کرد ر  دیکش

 داشت   یبودو تازگ   نیر یش یسادگ 

 م ی نبود بگذر یخاص زی_چمهتاب

 چرا الال نکرده   شب یبدونم مهتاب تابان د خوامی_نه م

 با حرص بهم نگاه کرد  مهتاب

 حرف نزنا ینطور ی_با من ا مهتاب

 ی تحمل نگاها کردمیاحساس م دایازم گرفت جد  عیزدم که نگاهشو سر  ی محو لبخند
 نه؟  ا ی رمی بگ کی به فال ن تونستمیم کنهیهم نم ینداره اما در عوض اعتراض نمویسنگ

 ؟ یحرف بزن  ییخوای_نم

   ستینبوده و ن  یمهم زی...گفتم چری _نخمهتاب

چشماش   یشکالت یبستن دنی دادم فعال سکوت کنم مهتاب با د حیاومدن گارسون ترج با
  نیبه دخترا بود:(به خاطرهم هی موردو شب  هی نیا هیشکالت ی زایعاشق چ  دونستم ی زد م یبرق

 سفارش داده بودم یشکالت  ویاز عمد همه چ

از جلو دستش برداشتم که  عیرفت که سر ش یرفتن گارسون دست مهتاب به سمت بستن با
 پوف کرده و خواب آلودش با اعتراض بهم نگاه کنه ی باعث شد با چشما

 مو ی _دهـــه...چته تو...بده بستنمهتاب

 دم یبهت نم یشده بستن ی چ شب ید ی_تا نگ

وگرنه االن آبرو برام نذاشته  زنهی م  جیباشم که هنوز گ نیا  ونی آرم بودنشو مد نی ا تونستمیم
 :/ خوردیم شویبود پرو پرو هم بستن
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  نایا و یمشت بچه مشغول ترقه باز  هیشب شده بود که   ازدهی  بایساعت تقر  شبی_د مهتاب
بمب کنار خونش داره   کردیآدم فکر م   دادیم ییشدن ترقه هاشونم ترقه بوداااا چنان صدا 

   ترکهیم

 _خب... 

دختره بود   هیدر خونمونو زد منم رفتم درو باز کردم  یکی  کهوینبود  ن ی_فقط امهتاب
هاست خواستم بهش   ه یاز همسا یکی یگفت نذر هیمال ک   دمیبرامون آش آورده بود پرس

حوصلشم نداشتم   شهیناراحت م دمید  دهیم یساعت دوازده شب نذر ی بگم کدوم آدم عاقل
 بستم   وازش گرفتم در وی نیس ن یبه خاطرهم

بهش بدم بعد   وی بهش اعتماد کنم بستن تونستمی بود اما نم یبستن ی نگاهش رو مهتاب
  ی پا رو نی کردنش ادامه بده به خاطرهم فی آدم به تعر  نیع نطوریانتظار داشته باشم هم

 نگاه مظلوم منتظرش شدم  الیخیدلم گذاشتم و ب

  کهویکه  میفردا صبحمون...آماده خواب شد  ی کرد گفت برا ی_بعد مامان آشو خالمهتاب
 دن ی چندتا زن بلند شد مادرمو خواهرم ترس غیج ی صدا

 ؟ ی دی _تو نترس

 کرد یخوردو نوچ کشیاز ک  کمیآب دهنشو قورت داد   مهتاب

  نکهیشده که مامانم اجازه نداد هم یچ نمیفقط هول کردم...خواستم برم بب ادی_نه ز مهتاب
  دونمیباز مانع گرم شدن چشمام شد نم  رون یب ی سروصدا  کهوی  میبخواب می دوباره خواست

  میدار یگندگ   نیقمه به ا  هیهال نشستم   ی رفتم تو نیداشتم به خاطرهم ی بد ی اما حسا
 اونم کنار دستم گذاشتم و زل زدم به در 

به خودمو آراس دادم  یکه تا صبح نخوابه فحش مش ی حد ترسونده بود نی تا ا  نکهیفکر ا از
 مراعات کنه   کمی که نصف شبا بهتره  گفتمی به آراس م د یبا
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خوردمش   ختمیخودم ر ی از آشه برا کمی  خچالیگشنم شد رفتم از تو   ی_نصف شبمهتاب
تا خود صبح مدام آب به صورتم زدم تا خوابم نبره صبح که شد بازم گشنم بود هنوز   گهید

غرغر   شد صبح با  یچ دونمینم گهیآشو هم خوردم د هیاذان صبحو نداده بودن رفتم بق
 هاله از خواب پا شدم گوشه سالن خوابم برده بود  ی ها

 زد؟ ی غر م ی_سر چ

 ذره نذاشتم   هیاونم  ی آشو خوردم برا  نکهی_ا مهتاب

چپ چپ   نکهیبهش برگردوندم بدون ا ویبستن ره یکه باعث شد خودمم خندم بگ د یخند  بعد
 ازم گرفت و مشغول خوردنش شد   وی بزنه بستن  یحرف اینگاهم کنه 

 ن یداشته باش یمحله شلوغ  نیهمچ هیباشه که  یعی کنم طب _فکر

 شد   یجن کهوی چرا  شبید دونمی آرومه فقط نم  شهی_نه اتفاقا...محله ما هممهتاب

با   نکهیبا لذت بخوره و من فقط نظاره گر خوردنش باشم از ا شویدادم بذارم بستن حیترج
منم   شدیباعث م  نشمیهم ذاشتیراحت بود کالس نم ومدیخوشم م  خوردینازو افاده نم

که اگه مهتاب نبود   نمیدرون خودم بب ییزا یچ هی یبودم خودم باشم حت  ششیکه پ ییوقتا 
   شدمیموفق به کشفشونم نم دی شا

آوردم و به سمت مهتاب گرفتم که  رون ی پاکت ب هی   فمیک  ی از تو امونیاز خوردن خوراک  بعد
 داخلش چشماش گرد شدو سرشو باال آورد اتیمحتو  دنی د از دستم گرفتو بازش کرد با

 ه؟ یچ نی_ا مهتاب

 تو  ی سومش برا ک یمن   ی ...دو سوم برامی که خوابوند یاون پول جهی_نت

 سومه؟  ک یاالن   نی_ا مهتاب

 ...یول ستین می ادی_آره پول ز 

 مگه نه؟  شهیم یونیلی راحت صد م ستین  ادی_چه طور ز مهتاب
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 عقل کل؟  شهیپاکت جا م ی تو ونی لی_صد م

 گذاشت  زیم ی که داخلش بودو درآورد رو یبهم کردو چک ینگاه خر خودت مهتاب

روش نوشته  نیبشه اما چکو بب یونی لیهم ده م ی رو دیهمش تراولن شا  نای_ا مهتاب
 هشتاد تومن 

 یپاسش کن یبر یهروقت که خواست یتونی_آره م

 به اطرافش نگاه کرد بعد چکو داخل پاکت برگردوند   کمی  مهتاب

 جا داشته باشم   هیپولو  نهمهیا شه ی_باورم نممهتاب

  یار یپول در ب ینطوریبه بعد ا  نی _قراره از ا

 ن؟ ی_آخه با مونتاژ کردن دوتا موتور ماشمهتاب

بهت   یکس  ذارمیمهتاب که من کشفت کردم اما فعال نم یگنج  هی ه؟توی_به نظرت کار کم
که  میی دوتا موتورا یک ی  نی هم میکنیکار م  ینیزم ری ز نطوریکنه فعال هم دای دست پ

سر زبونا بعد   فتهیخاص خودشو داره کم کم اسممون م ی ها  یمشتر می فروشیم
 شهیم   شتریسفارشامون ب

 گفت:  جانیبا ه دویچشماش درخش مهتاب

 تو همون کارگاه شما سفارشارو انجام بدم  امیب  تونمی_بعد ممهتاب

 یزن ی کارگاه م هیخودت   ی _کارگاه ما چرا؟برا

 _من کارگاه بزنم؟ مهتاب

  نیکرد انگار باورش براش سخت بود اما منو دست کم گرفته هم ی خنده مسخره ا مهتاب
  نیبه خاطرهم کنهی قبول نم  دونستمیبزنم اما م ی دیکارگاه تول هیبراش  تونستمی االنشم م

   رفتمیخورده خورده جلو م نطوریعجله کنم هم خواستمینم
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 اخه؟  ارمیاز کجام ب خوادیخدا تومن پول م یدونی_ممهتاب

  هیکه همه سرما  ستی تازه قرار ن یبزن کی کارگاه کوچ هی یتونیم یکنیکه م ییکارا نی _با هم
کار خودم   یچ  خوادیگذار م هیاصال سرما  می کنیم دای گذار پ  هیدوتا سرما  یکیاز خودت باشه  

   شمیگذار کارگاهت م هیسرما 

 مردد به پاکت گاه کرد  مهتاب

   شهی م یچ مینیحاال بب دونمی _نممهتاب

نقشه  ی کم کم موقع اجرا گهیمتوجه شدم که د می که خورد کمونویمونده ش یباق
  نمیبب زمی بر زیم ی وکرده بودم االن وقتش بود که ر ی زیبراش برنامه ر یکه کل یاس...حرف
   گهیم  یمهتاب چ

 و چند سالشه؟  ستیخواهرت...هاله...ب ی_گفت

 ک ی و   ستی_بمهتاب

 _آها دم بخت هم هست  

 تکون داد   دییبه نشونه تا یاخم کرد بعد سر کمی  مهتاب

 نه؟  هیشتر یب دی تو د کم ی _دختر دم بخت 

 :دیمشکوک پرس  مهتاب

 _چه طور؟ مهتاب

 روبه جلو خم شدم   کمیگذاشتم و    زیم ی صدامو صاف کردم دستامو رو کمیکردمو   یاهم

  ایلی که خ یرشته خفن تو دانشگاه هیدختر جوونه که  هیمهتاب خواهرت االن  نی_بب
فرض   ایازدواج داشته باشه حاال ب  ی برا تی موقع  نیبهتر  تونهیآرزوشونه قبول شده قطعا م

خونش کجاست   نهیبب کنهی م بشیعقت ادیشازده پسر از خواهر تو خوشش م هی میکن
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  یزندگ  ی محله ا نیهمچ هی  ی خونواده اش تو  نهیبب نکهیکارن هم  یچ نیخونوادش ک 
   کنهی پشت سرشم نگاه نم رهیمطمئن باش م کنهیم

هم فشرد و روشو ازم گرفت به اطراف نگاه   ی رو  فیدستاش مشت شد لباشو خف مهتاب
 کرد 

 مهتاب  خوامی_من صالحتو م

 خواهرمو؟  ا ی_صالح منو؟ مهتاب

کردنم بلد بود خبر  ی کرده بود ته دلم براش ضعف رفت پس حسود ی حسود نکهیا از
 نداشتم 

ازدواج خوب داشته   هیخواهرت  ییخوایم یگفت ی من حرف زد ی _تو هربار از آرزوهات برا
  نیهمچ هی  ی تو ییپسرا نیهمچ هیکه بتونه خواهرتو خوشبخت کنه خب  یا پسرباشه ب

 من  زی عز شنینم  دای که پ ییمحله ها

 تونم یاما فعال نم می _من از خدامه از اونجا پاشمهتاب

 یخونه اجاره کن هی یتونیبدون کمک من م یاراده کن هیاالنش کاف نیهم  ؟توی تونی _چرا نم
   دینباش  نیاجاره نش گهی د  یکوچولو براشون بخر یخونه نقل هی یتونیسر سال هم م

 دستاش گرفت   نیکالفه سرشو ب  مهتاب

بهت   ی...مهتاب من تا االن هرچستی _اون محله مناسب دوتا دختر جوون مثل شماها ن
  دشیتهد  یگفتم نگران خواهرت نباش بسپارش به من خطر  ؟بهتی گفتم توش ظرر کرد

 کرده؟ 

 ؟ یت_براش آدم گذاشمهتاب

 ؟ یکار دار یتو چ ی مسائل نداشته باش  نی به ا ی_بهتره کار
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دست   ی وسط چ نیمنه مراقبش باشم نه تو...ا فه یخواهر منه وظ ؟هالهی چ یعنی_ مهتاب
 ره؟ یگی تورو م

در قبالش ازمون   یانتظار هی ی عنی ده ی برامون انجام م یهرکس کار می_چرا ما آدما فکر کرد 
 داره

   نطورهیهم  قای_چون دقمهتاب

 جمله هوم؟  ن یبه ا  میعادت کرد نکهیبه خاطر ا دی _شا

 د ی کش یکاسه گردوند و پوف ی کالفه چشماشو تو مهتاب

  ی تو رهی مدرکشو بگ دمیبهت قول م یخواهرم...مراقبشم...حت ی _من خواهر ندارم هاله جا
 کار جور کنم  هیشرکت براش 

مشکوک با   دی باال کش شوینی م بانداخت آرو نییبهم نگاه کرد سرشو پا  یبا قدردان مهتاب
 تعجب بهش نگاه کردم 

 ؟ ی کنیم هیگر  ی_دار

 آروم گفت:   دویکش شی نیبه ب یدست مهتاب

 _نه مهتاب

بغض   ینطور یبهش گفتم که ا یشده باشه اما مگه من چ یمهتاب احساس  شدینم باورم
 کرد؟ 

 بار بزرگ از دوش من برداشته شده   ه یجا مشغول کار بشه   هی_خواهرم  مهتاب

 نداره    ی مشکل نکهیتو کارگاه کار کنه ا ادیبه عنوان کاراموز ب تونهیاالنشم بخواد م نی_هم

 ...ای  یبراش بکن یباز یپارت  خوامی_نممهتاب

 وسط حرفشو مانع ادامه حرفاش شدم  دمی زدم پر هیتک میبه صندل نهیبه س دست



 شهر  یبچه پرو ها 

 
181 

 

  انیکه ب دهیکارگاهامونن اصال خود دانشگاه بهشون نامه م ی االنش چنتا کاراموز تو نی_هم
از   کنمی نم یباز  یوسط پارت ن یپس من ا هیروال قانون هی رن یبگ ادیتو کارگاها کار کنن 

در   ی زدوسط دستم  نیکارگاهم به نفع خودمم هست چون ا ی قبول خواهرت تو یطرف
   رهیگینم کنهیکه م یکار ی اضا

 نگاه کردم زی و به م دمینگاهمو ازش دزد دیبه صورتش کش یدست مهتاب

 شدس   نی از بابت محل کارش راحته چون از طرف من تضم التمیخ ینطوری_تازه ا 

 من قابل اعتماده  ی برا  یکن نش یکه تو تضم یز ی_هرچمهتاب

 نگفتم    یکرد الک چارمیبا دل ب یجمله سادش چه کار هی  نینگفتم اگه بگم با هم دروغ

  ارهی اون جملرو به زبون ب گهیبار د  هیفقط  دادمیم ون یلی االن چند م نیمن حاظرم هم  یعنی
 حد اعتمادشو جلب کنم   نیچه قدر خوشحال بودم که تونسته بودم تا ا

نه...االنم  ای رهی گاز دانشگاه ب  ی نامه ا نی همچ هی  تونهی م نمیبب زنمی_باهاش حرف ممهتاب
   شهیم رمیبهتره برم داره کم کم د

مهتاب خواست ازم  میزد رون ی از کافه ب زیو بعد از حساب کردن م  میبلند شد  باهم
 کنه که اجازه ندادم   ی خدافس

 رسونمت ی _سوار شو م

 نشه   رتی_د مهتاب

 سوار شو  شهی_نه نم

من تو فکر جمله کوتاه اون و   م ی فکر بود ی سکوت گذشت هردومون تو  ی طول راه تو تمام
 من  ی اونم تو فکر حرفا

 به سمتش برگشتم   ستادمی ا دمیمحلشون که رس  ابونیخ به
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 مراقب خودت باش   مید ی_رس

 _ممنونم فعال خدافس مهتاب

بشه که صداش زدم به سمتم برگشت درو بست و منتظر    ادهیپ نیخواست از ماش مهتاب
 گاه کرد بهم ن

 بهت گفتم  ینره چ ادتی_

   میندار  طشویبهت که گفتم فعال شرا می شیپا نم نجای_ما فعال از امهتاب

داشتم چشم ازش   د یکه بهش د ییشدم و تا جا  رهیرفتنش خ ریشد به مس ادهیپ نیماش از
از   کنمیم یمهتاب خانوم کار ی لبام نشست هه کور خوند ی رو ی برنداشتم کم کم پوزخند

 که سهله  ی:( اسباب کشیفرار کن  اون محله

 درآوردم و شماره مهرانو گرفتم چنتا بوق خورد تا باالخره جواب داد  بیج ی از تو لمویموبا 

 _جانم ونداد؟ مهران

 ؟ یی _سالم کجا

 کار؟  یچ دیی خوایم  نارویتو و آراسم ا ی _دنبال سفارشا مهران

 ...از هاله چه خبر؟ یفهمی_بعدا م

   کنهی م یکه توش زندگ  ییاونجا فهیح  هیبی_دختر نجمهران

 ؟ ی دیند  یمشکوک   زیمزاحمش نشده؟چ ی_کس

 ه؟ یا غهیچه ص گهی د دی وسط پرا نیا  گمیم کنمیبشه خبرت م ی زی_نه چمهران

  دیگفتم آراس با پرا   نیبه خاطرهم م یسی کوچه وا  ی تو می تونیخودمون که نم ی نای_با ماش
   کنهیبهش شک نم میکس ینطوریبپلکه ا نورایا
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بدبخت پول   دیپاشن؟خب شا   یکنی م یبا ناامن کردن کوچشون کار یمطمئن   گمی _ممهران
 نداشته باشه  

  نیکه اشتباه باشه چرا قبال تحت فشارش نذاشتم که از ا کنمینم یتخت من کار التی_خ
کارو  ن یچرا ا دونمیپاشه اما نم تونهیپول تو دستو بالشه م  دونمی محله پاشن؟االن م

  کنهینم

تخت باشه   التیخ ی که به من سپرد ییصالحه خالصه از بابت کارا یهرچ  دونم ی _نممهران
 سر قرار    رهیداره م گفتیبا آراس حرف زدم م شی پ قهیچند دق نیهم

 جبران کنم  تیتو عروس دی_خوبه پس باهام هماهنگ باش

 برو خدا پشتو پناهت   ه یحرفا چ نی_ا مهران

 _خدافس 

کارام   نیراه انداختمو فرمونو چرخوندم با ا نویزدم ماش یکه قطع کردم لبخند شرور تماسو 
  شتر یخودش ب ی جلو ادی ب رونیکه از اون خراب شده ب  شدیم یشک نداشتم که باالخره راض

نگران   شتر ی نقطه ضعفشه اما من ب دونستمی چون م زدمیم نهیسنگ خواهرشو به س
نقشه  نی سه تا زن تنها نبود به خاطرهم ی برا یمناسب ی خودش بودم اون محله اصال جا

 کنم که از اونجا خسته بشن   یکار یکه با ناامن کردن محله و شلوغ کار دمیکش

  ا یاون اطراف ول باشن  یکن یرو دستم گذاشت باالخره تا چنتا معتادو راض میاد یز نهیهز
شده   جادیا ی محل و سروصداها ی پسر بچه ها یکنم ترقه باز فیمحلشونو کث طیمح

مهتاب از   شمیکه تهش باعث م کردمی فکر م نی به ا ی اما وقت داشتیهمشون خرج برم
 بود  یف برام کا  ن یهم شدمی اونجا پاشه آروم م

 

 

 ✨مهتاب ✨
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ونداد چرا انقدر نگران   دونم یپاک کردم نم موینیب نمیو با گوشه آست دمی به شالم کش یدست
  نکهیا دونستمی خوب م زویچ هی حد هوامونو داشت اما   نیچرا تا ا  یحت  ای منو خونوادم بود 

من خبر نداشت   طیامروزش راجب به محلمون و هاله درست بود اما اون از شرا  ی حرفا
 پاشم   نجایاز ا تونستم ی هم نم ایراحت ن یدارم به ا یکه من بده دونستم ینم

 کرد یحل م زارویچ یل ی خ نیدستم بودو به خودم فشردم اما ا  ی که تو یپول پاکت
 ... ی ها یهمه بده  تونستمیم

در خونمون مشکوک بهش نگاه کردم کم کم   ی جلو  ییآشنا بای تقر نی ماش دنی با د کهوی
 مال...  نی ماش نیمغزم شروع به کار کرد که ا

انداختم اگه   دی در کل ی ا عجله توو ب  دمیبه سمت خونمون دو  عیامکان نداره سر  نینه ا نه
 که گذشتمی نم ایراحت نی به ا کنمی فکرم درست باشه که االن خون به پا م

شد پاکت پوالمو    لیتبد نیقیجفت کفش مردونه شکم به   هی دن یخونه که شدم با د وارد
گذاشتم به سمت پله ها پا تند کردم تند تند ازشون باال رفتم   اط یتخت داخل ح ی رو

ور پرت شد درو با خشونت   هی دراوردم هکردومشون به  ی چه طور دمی کفشامو اصال نفهم
  دی رنگش پر دنمیبه سمتم برگردن هاله با د کهوی  نباز کردم که باعث شد هر سه تاشو

 ی رو فیلبخند کث ی اما احمد د یشبه صورتش زدو چادرشو جلوتر ک  یمامان هم ضربه آروم
 تر شد   ظیلبش غل

 ؟ ی کنیم یچه غلط نجایا ستنیآدم بشو هم ن ستن یآدم ن نکهیعالوه بر ا  ای_بعض

 کارت دارم  ای_عه مادر...چه طرز حرف زدن با مهمونه...بمامان

 تو؟  نیچرا راه داد  نوی_مامان ا 

 بهم رفت    ی چشم غره ا مامان

  کارت دارم ا ی_بهت گفتم بمامان
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مامان   مینگاه کردم بعد دنبال مامان راه افتادم وارد آشپزخونه که شد  ی چپ به احمد چپ
 :دمی درو بست به سمتم برگشت اجازه ندادم حرف بزنه با حرص غر

 کنه؟ یم یچه غلط نجایا نیبشنوم...ا خوامیکلوم م هی_

 یک  رمیگ ی م می خونه هنوز منم...پس من تصم نی راه ننداز مهتاب بزرگ ا یزی _آبرو رمامان
 بره   یک  ادیب

  ی برا نیاما ا زدی حرفو م نی چرا داشت ا دونستم یاز شدت خشم مشت شد من که م دستام
 که من مرده باشم  هیوقت

 مامان؟  یترسیم ی_از چ

 دوست باباته   ستین بهیغر ی ...احمدیکه تو خبر ندار ییزای_از چمامان

 بهش کردم یو گرفتم و نگاه مطمئنسمت مامان رفتم دستش  به

  تونهینم  یغلط جینترس اون ه یچی_هروقت من مردم بترس باشه؟...تا من هستم از ه
 بکنه 

رفت    رون ی نگاه هراسونشو ازم گرفت در آشپزخونرو باز کردو ب دیگونمو بوس  ی رو مامان
کردم آرامشمو به خاطر مامان هم که شده حفظ کنم وگرنه   یو سع دمیکش یقینفس عم

 کردم یخفه م  کرویاون مرت رفتمیم

دور خودش جمع  یحساب دشویانداخته بود و چادر سف نییسالن شدم هاله سرشو پا  وارد
بود   دهیکه خر  ینیریگل و ش ی گوشه از سالن نشستم نگاهم رو ه یکرده بود با اخم رفتمو 

 هش گفتم: روب ینشست با لحن خشن

 کنم؟  می تقد ی نبود چه قدر داد یاز ین ینیری _به گلو ش

فکر کنم   گفتینم یزی سکوت کرده بود و چ ی انداخت اما احمد نیی شرمنده سرشو پا مامان
 حد مودب شده بود هه  نی خورش کرده که تا ا زیبدجور ونداد چ
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  یبدمو گفت یرک ی م شیپ ی رفته بود دمی...شننیی_پشت سرمون دهنا باز جلو رومون سرا پا
  ریگ غامی پشت سرم پ شهیمنم نم کهی انگشت کوچ یکی تو  هیهزار تا  ستمیکه کارمو بلد ن

 نداره حرفتو جلو رو خودم بزن

   ستیحرفا ن  نی_مهتاب مادر االن وقت ا مامان

 ستن ین وونایدورم هارن ح ی که آدما ی...اونقدرکشمیم یمن چ یدونی_آخه مادر من تو نم 

گفت بعد بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت فکر کنم رفت   یلب اهلل و اکبر ریز  مامان
االن قراره گورشو گم کنه اما بازم   نیا  یاریچرا م ییبگم مادر من چا  خواستمیم ارهیب ییچا

 زبونمو گرفتم  ی جلو

 شماست؟   ی پا پا نی _ای احمد

با حرص روبه  دیپاش کش ی افتاده بود نگاه کردم چادرشو رو رونیهاله که پاش ب به
 گفتم؟  ی با لحن مسخره ا ی احمد

 ش؟ یکی _کدوم 

 گفت:  یحرفا بود با لحن چندش نی هم که زبون دراز تر از ا ی احمد

که  یی کسا  دی تاج محله با ی مثل ارمن ها ستیپا ن نکهی...اخه ادمید نکه ی_همی احمد
 شون به ن یبفروش طی بل ننش یبب خوانیم

کردن   کهیت  کهیکامل ت تیشده بودم که ظرف یاز شدت خشم مشت شد انقدر عصبان دستام
 کف دستمو بهش نشون دادمو گفتم:  یزیآم دی با لحن تهد  نیداشتم به خاطرهم وی احمد

 ی تو دهنت ادا زه یر یدندونات م یبخور یکیچکشه  ستیدست که ن ؟کفهینیبیم  نوی_ا
 اریزرنگارو در ن

وسط گذاشت    وییبزنه که با اومدن مامان سکوت کرد مامان چا  یخواست حرف ی احمد
 خودش گذاشت   ی دونشو برداشت جلو هی ی احمد
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 مزاحم شدم  گهیامر د هی ی که درباره کار حرف بزنم برا نجایا  ومدمی _من نی احمد

 بزنه خودم به حرف اومدم گفتم:  یمادرم حرف  نکهیاز ا قبل

 _زودتر بگو زحمتو کم کن 

من من کرد اما باالخره   کمی  دی کش زدیبرق م ییمو  یبه سر کچلش که از ب یدست ی داحم
 جون کند حرفشو زد 

 مزاحمتون شدم   ری امر خ ی _برای احمد

راستر شدم چشمامو   کمیپام برداشتم و  ی سه تامون چشمامون گرد شد دستمو از رو هر
 گفتم:  یکردمو با لحن آروم زیر

 ؟ی زر زر کرد  یبگو چ گه یبار د هینشدم؟  ؟ملتفتی_چ

جملش بودم که  ی و هاله نگران به هردومون نگاه کردن اما من فقط منتظر ادا مامان
 نه   ایپاشم خرکشش کنم  دمی درست شن ایمطمئن بشم آ

 ریامر خ ی _جرم که نکردم...اومدم برای احمد

 غضب از سر جام بلند شدمو نعره زدم: با

 مادرم؟  یخواستگار ی اومد یکشینمخجالت  یدوهزار کهی...مرتی_سنگ کاغذ هر

 سرجات   نی_زشته مهتاب بشمامان

  یسر هیسخاوتمندانه ست واسه  متیق هی  ستیکه فحش ن ی_چرا زشته مادر من؟...دوزار
 ن یهم شیک ی دورمون  ی از آدما

 سکوت کرده بود   ی احمد

 ؟ ی کنم پا ش یخودم کار ای ی _پا شد
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بردم   قشی که باعث شد با خشم به سمتش برم دستمو سمت  کردیبه هاله نگاه م ی احمد
 چسبوندمش  واریبلندش کردم به د نیزم ی از رو

دوروبر خونه ما  یکنیغلط م گهیبار د هی...شهینم  تیتو حرف خوش حال نکهی_نه مثل ا
 شه...اسم مادرمو از زبونت نشنوما  داتیپ

 هاله اومدم  ی خواستگار ی برا ومدمیمادرت ن یخاسنگار ی _من برای احمد

به گونش زد    یصاف کنه مادرم ضربه آروم قشویشل شد که باعث شد   قشی ی از رو دستام
گرد شده و متعجب به  ی دستام از شدت خشم مشت شد به سمت هاله که با چشما 

 نگاه کردم کردیبعدش به من نگاه م ی احمد

 _پاشو برو تو اتاق هاله

 _چرا پاشه بره مگه...ی احمد

 کوره در رفتم نعره زدم: از

 _خفــــــه شــــــــــو...پاشو هالــــــــه 

بلند شد بهم نگاه کرد با   یبلند شد رفت داخل اتاقش و درو بست مامان با نگران  عیسر هاله
 برگشتم آروم گردنمو کج کردم بهش نگاه کردم  ی خشم به سمت احمد

 ؟ یاری اسم خواهرمو به زبون م ی_به چه جرات

 _مهتاب مامان

که به خودش اجازه داده پا گذاشته تو خونه  زنمی حرف م نی_شما ساکت مامان دارم با ا
  افتیق ختویر ؟ازی کشی...از سنت خجالت نمکشیدختر کوچ یپدر من اومده خاستگار

 ی مونی نزن تو کف ما م صابون ؟دلتو یچ

 اصال؟  ی کاره ا ی خونه حرف بزنم تو چ نیبا بزرگ ا  نجای_من اومدم ا ی احمد
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 ی کاره ا یتو چ  گهیم هیبعد به اصل کار  سیبق یتو زندگ  امیبعض نی _لوکش

 داد زدم دمویکوب  ی کنار سر احمد واریبه د  یمحکم مشت

چه   یکنار خواهرم باش ییبخوا یجنازه من رد بش  ی از رو ؟مگهیفهمی _من همه کارشم م
 پنبه دانه  ندیزنت بشه هه شتر در خواب ب ییبخوا نکهیبرسه به ا 

 به کتفش زدم ی به مامان منتظر نگاه کرد که ضربه ا ی احمد

   نورهیتخته ا یکنینگاه م ؟کجاروییی _هووو

بد بودن   یاشتدور برد گمیبهت نم یچیه  ی_دختر جون حدو حدود خودتو بدون هی احمد
   ادیبهت نم

 فهیذآتش کث یکه نقاب خوب بودن زده ول ی_بد بودن شرف داره به کس

روبه مادرم  یزیآم  دی طلبکارا با لحن تهد نیع ستادی از کنارم رد شد مقابل مادرم ا ی احمد
 گفت: 

گوشه   ندازمیم و یکی  نیا  ی چکامه اگه دخترتو بهم ند ی دخترت پا ی نره امضا ادتی_ی احمد
 یخوددان  گهید  دارمیموهاش همرنگ دندوناش بشه اونجا نگهش م م ی تا وقت یهلف دون

 کردمیموضوعو عرض م  نیپوله هم ی هر درد ی دوا گفتمیم یزدم وقت یتلخ پوزخند
  ونی مد  نارویهمه ا  شدمیخداروشکر که امشب شرمنده خونوادم به خصوص خواهرم نم

زندان چون   ومد ی دختر بزرگش م دن ید  ی برا دی رم باونداد بودم اگه االن اون نبود قطعا ماد
 که چشم چرون ازدواج کنهیهاله با اون مرت دادمیعمرا اجازه م

رفتم و پاکت پولو برداشتم   اط یبه سمت تخته گوشه ح رونیاز خونه زدم ب یحرف چیه یب
 بلند با افتخار به سمت خونه رفتم  ی با قدما

انتخاب   شونویکی دخترام  نی ب دی من با ینطوریا...هیچه حرف نیاخه ا  ی احمد ی _آقامامان
 کنم
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 کنم ی من با هاله ازدواج م ای  دید یپولمو م ای_حرف من همون بود که زدم ی احمد

 و با نفرت لب زدم:  ستادمی درگاه در ا ی تو

 پولت  نمیدهنتو آب بکش حروم خور...ا یاریاسم خواهر منو به زبون م نکهی_قبل از ا 

هوا تکون دادم که باعث شد همزمان   ی آوردم تو  رونیدسته از تراوالرو ب هیپاکت  ی تو از
 و مامان گرد بشه    ی احمد ی چشما

 زدم ی سمتش رفتمو پوزخند به

 نه؟ ی کردینم نجاشوی_فکر ا

 ؟ ی پوالرو از کجا آورد ن ی_تو ای احمد

 وسط؟  ن ی _به شما مربوطه ا

 دم یعقبش کش  عیکه سر  رهیخواست دسته تراوالرو ازم بگ ی احمد

 _آ آ اول چکام بعد پول 

مقابلم تکون   دی دستاش از شدت خشم مشت شد انگشت اشارشو به نشونه تهد ی احمد
 داد

 ارمیکاست باشه دمار از روزگارت در م می ن ریز ی _اگه کاسه ای احمد

 کردم و به سمت در رفتمو کامل بازش کردم  ی مسخره ا خنده

 یدر رو باز کن دی با شهیم فیکفشت کث یلهشون کن موننیمثل سوسک م امی_بعض
 خودشون گورشونو گم کنن 

بهم انداختو    ی بره نگاه بد رونی ب نکهیبه مادرم انداخت قبل از ا  یبا نفرت نگاه ی احمد
 دم که خوب بشنوه داد ز ییرفت قبل از بستن در با صدا 

 نمت ینب گهیزحمت دست به دست خودتو گموگور کن د ی_ب
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درو محکم پشت سرش بستم با لبخند به سمت مادرم برگشت که اشک تو چشماش   بعد
نشست در اتاق باز شد هاله با  نیزم ی حلقه زده بود زانوهاش سست شدو آرم رو

بغضش   کهوی اومد  رون ی سرخ شده بودو پوف کرده بود ب  یحساب هیکه از شدت گر  ییچشما
نجات خونوادم سر از پا   یخوشحالبه سمتم اومدو محکم بغلم کرد از شدت  د یترک 
 محکم خواهرمو به خودم چسبوندم  شناختمینم

 کنه  تتی حق نداره اذ  چکسی...تا من زندم هیخواهر ینیبب یبیآس ذارمی_نم

 د ی لرزیم ختیریکه م ییصداش از شدت بغض و اشکا  هاله

 م ی_چه...خوبه...که تورو...دارهاله

و اشکاشو پاک کردم دستامو گرفتو باز   دمیبه صورتش کش یاز آغوشم جدا شد دست هاله
 خت یاشک ر 

  دی وقت از نبود بابا تنم نلرز  چی تر کرد ه ی تورو قو هی_خدا بابارو ازمون گرفت اما ساهاله
 چون مامانم هنوز شوهرش زندس 

لبام نشست به مادرم نگاه   ی از ته دلم رو  ی مدتها لبخندبعد دوباره محکم بغلم کرد بعد  و
  می بغلش کرد  موی همراهه هاله به سمتش رفت ختیر یاشک م یکردم که از شدت خوشحال

 هردومونو به خودش چسبوندو زار زد

  تونستم ی...من چه طور م یسرمون برداشت ی از رو بتو یمص ن یا هیشکرت که سا  ای_خدامامان
 انتخاب کنم  تونوی کی یشما دوتا خوشبخت نیب

 که قرمز بشه؟  ستیخوشگلت ن یرنگ ی چشما فینکن قربونت برم ح هی_گر 

جوونه انگار  ی و دخترا یدنبال خوش گذرون هیاشیحروم زاده فقط دنبال ع  کهی_اون مرتهاله
 ه یچه مارمولک مشیشناسیما نم

    فتهینماطراف  نی نحسش ا خت یر  گهیبدم د شوی بده د ی_نگران نباش
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 مهتاب؟  ی همه پولو از کجا آورد نی_ا مامان

بدم   خوامی م یچه جواب نهیاز مامان جدا شد و به من نگاه کرد انگار اونم منتظر بود بب هاله
 هردوشون زدم ی به رو  یلبخند خاطر جمع

 _حالله حالله مامان جان

 ؟ی همه پولو از کجا آورد  نیشبه ا  هی_مگه من گفتم حرومه؟ مامان

بردارم که متوجه شدم سرد   ینی داخل س ی ها ییدونه از چا هیزدم خواستم  هیتک یپشت به
از   یکی عیبا چشمو ابرو به هاله اشاره کردم که سر  ن یکرده به خاطرهم خ ی که چه عرض کنم 

 کردمآورده بود اشاره   کهیکه اون مرت  ینیریبرداشت رفت آشپزخونه بعد به ش وانارویل

  یبا چه پول  ستی...معلوم نره ی نم نییها...ما پول حروم ازمون پا  زنهیلب نم  نی به ا ی_کس
 ده یخر  اروینیری ش نی رفته ا

برگشتو مقابلم گذاشت بعد    ییچا وان یل هیچادرشو از سرش برداشت هاله هم با   مامان
 شد   رهی خودشم نشست مامان کنارم نشستو موشکفانه بهم خ

خبره تو اون   ؟چهی پوالرو از کجا آورد نیا  دمیتو؟پرس یری _چرا از جواب دادن طفره ممامان
 خراب شده؟ 

  ینطوریمامان...خوش ندارم ا  ارهیکه هست داره نونمونو در م ی_اون خراب شده هرچ
 دشه یعا  نمیا یکار  هیزدم تو  نایا نی مدته با نوه راست هی...یراجبش حرف بزن

 ه؟ یک  نی_راستمامان

 من   شیپ ارن یم ریچکاب و تعم ی برا ناشونویباباهه که گفتم پولدارن ماش نی_هم

  رهیخ ی نگاه ها نهمهیخوردم بعد کالفه از ا مییقورت از چا هیمشکوک بهم نگاه کرد   مامان
 مامان و هاله گفتم: 

 ی ...مامان تو مگه به من اعتماد ندارگهی بابا بسته د ی _ا
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 اطرافت که به قول خودت هارن اعتماد ندارم  ی _دارم...اما به آدمامامان

   شهینم نیهار شامل نوه راست ی _نگران نباش اون آدما

 واال دونمی_چه ممامان

از نبود مامان   یجمع کردو رفت آشپزخونه هاله هم وقت وییچا ی وانا یبا غرغر ل مامان
  خوادیلحن مشکوک انگار مشد با  کمیراحت شد خودشو به سمتم کشوندو نزد الشیخ

 گفت:   رهی مچمو بگ

 ؟ یکه اون روز باهاش قرار داشت هیهمون مرد مسن نینوه راست نیا  ی_آبجهاله

 دمش ی سمت لپش بردمو کش دستمو 

 بچه؟  ی_تو درسو مشق ندار

 چپ چپ نگام کرد هاله

 مسنه آره؟  نی راست ؟نوهیمنم مامانم راحت گولم بزن ی _فکر کردهاله

 ی زبون دراز شد یاه رفت_خوبه واال دانشگ

 _به شوهر مامانم رفتم هاله

بهش دادمو شالمو از سرم    یفحش دیبردم که با خنده خودشو عقب کش زیسمتش خ به
 برداشتم 

 ادی به شونت چه قدر بهتم م  دهی_موهات رسهاله

 اد یبه کارم نم کنمیپسرونه دوباره کوتاهش م  رمیروزا م نی_ا

 اتاقش بعد با شونه و کش برگشت   ی تو  د یشد دو  یجن کهوی  دی کش یهوف هاله

 _چت شد تو؟ 
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 ی موهامو بباف از همون مدل قشنگا که بلد ای_بهاله

 کنم  ادهیموهات پ ی که رو ی داد ادمیبلدم خودت  ی_من هرچ

 ی آبج  ایب ی_حاال هرچهاله

دستام   ی و خرمن نرم موهاشو تو  دمیخودمو جلو کش کمیپشت به من نشست   هاله
 دم ی سرشو بوس ی بابا موهاشو بو کردم آروم رو نیخم شدم عگرفتم آروم 

 بابا  نی_عهاله

 خوب مراقبشون باش  فهی_موهات چه قدر نرمو لط

 _چشم...تو قشنگ شونش کن بباف برام  هاله

بلند نداشتم تا شونش   ی خودم مو نکهیمشغول شونه کردن موهاش شدم حسرت ا آروم
 ویک  ی بابا مو  نکهیبا هاله سر ا   شهیبچه بودم هم یوقت ادمهیدلم بود   ی کنمو ببافمش رو

هالرو    ی بود بابا موها  کتریو چون هاله از من چهار سال کوچ  م یاول شونه کنه دعوا داشت
   رهکه غصه نخو کردی اول شونه م

 تورو شونه کنه ی وقت نذاشتم بابا اول موها چیه خوام ی_معذرت مهاله

 دم یبلندش کش ی موها ی رو نیی زدمو شونرو از باال به پا ینیغمگ لبخند

  هیع یاتفاقا برات طب نیا  ی_بچه بزرگ که باش

 کرد ی بوست م شتری تازه ب کردیشونه م  شتریتورو ب ی موها شه ی_اما بابا همهاله

 ؟ ی کردیم ی حسود نم ی_به ا

 کردیبوس م  شتریمنو ب  دیبابام بودم با ی...من ته تغاری_عا پس چهاله

  گه ید می _حتما ما پس مونده بابامون بود

 ی شما بچه بزرگ بابات بود ری_نخهاله
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کارش تموم شد به سمتم   یکردم و مشغول بافتن موهاش شدم وقت یخنده آروم تک
  نی بافتن مو برام مونده باشه هرچند ا ی برا ی حوصله ا کردمیوقت فکرشو نم  چیبرگشت ه

  یتا موهاشو اون مدل دادیبهم نشون م لمیف یهاله بودم که کل ونی که بلد بودم مد مییدال م
 درست کنم بدم نبود 

 اد یبلند شن به صورتت م کمی_موهاتو کوتاه نکن مهتاب...بذار هاله

 اد یم یزی چ هی یتو قشنگه...باالخره به هرکس ی اما برا برهیمن نونمو م ی _مو برا

 ی انتخاب کرد ینطوریخودت ا ادیبلند م ی _به توهم موهاله

 شونشو دستش دادمو گفتم:   دمیگونشو بوس ی شدم رو خم

 _من انتخاب نکردم روزگار برام انتخاب کرد

هم   ی چشمامو رو  دمیشدمو به سمت اتاقم رفتم درو بستم و آروم به پشت در چسب بلند
کوتاه داشته باشم   ی تخاب نکردم موبستم آره من خودم انتخاب نکردم پسر باشم خودم ان

باشم نون آور خونواده باشم روزگار انتخاب   کیلباس پسرونه تنم کنم مردونه کار کنم مکان
کرد چون من   یاشتباه هیمن  ت ی کرد و من حق اعتراض هم نداشتم احتماال خدا تو جنس

 نه دختر   شدمیپسر م د یبا

مدام مراقب   کردمیکه م یدر کنار کار دی محدود بودم با یلیدختر بودنمه که خ نیهم با
 کنن  تمیاذ  ا ی فتمیدردسر ب ی که مبادا تو بودمیخودمم م

مگه من از همون اول   دمیبه صورتم کش یدست ستادمی رفتمو روبه روش ا نهییسمت آ به
بلد   یآنچنان   زیترسو بودم چ گهی د ی دخترا نیدختر بودم ع هیبودم؟منم  ی قو ینطوریا

  نیخوردم تا ا یی که چه خون دال میدونیچند سال فقط خودمو خدام م نی ا ی نبودم تو
که نکردم   ییدم تا شوهر مامانم شدم چه تالشایکش  ییها  یمهتاب شکل گرفت چه سخت

از   دمیکه رس نجایکارم چه قدر موفق بودم اما تا ا  ی تو  دونمی هاله پر کنم نم ی بابارو برا ی جا
 ن یبودم هم یراض خودمو پولمو کارام
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  دموی پتوم خز  ریپهنش کردم ز نی زم ی به سمت لحاف تشکم رفتم رو دمو ی کش یپوف
سروصدا فقط   نهمهیامشب چه قدر همه جا آرومه شکر که ا یهم بستم راست ی چشمامو رو

 استراحت کنم  تونستمی االن م شی بود آخ شبید ی برا

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

لبامو   یعصب دمیموهام کش ی تو  یرفترو دوباره برگشتم کالفه دست ریبار مس  نیهزارم ی برا
 اتاق رژه رفتم  ی هم فشار دادم و دوباره تو ی رو

دست بکش تو   هی...دو...سه...برگرد عقب...کی...دو...سه...قدم رو...حاال...کی _آراس 
 اف...دوباره راه رفترو برگرد نگاه به اطر هیموهات...

بگم که مهران چشمو ابرو اومد سکوت کنم به   یزی با حرص به سمتش برگشتم خواستم چ 
 به آراس رفتمو دوباره رژه رفتم  ی چشم غره ا  نیخاطرهم

 ونداد  یری_بهتره آروم بگ مهران

...به جون  می تورو نگاه کرد ی رفت انقدر قدم روها   جیبتمرگ سرمون گ  ایب ی_بهتره بگآراس 
 کارو بکنه نیا  تونستی تر م ی حرفه ا رفتیم  ی سرباز نیخودم ا

 به شما دوتا اعتماد کردم  شهی_باورم نم

دستمو به کمر گرفتم   هی دمیبه لبام کش  یبا غضب دست دمویموهام کش ی تو یدست یعصب
از من   خواستیاون خراب شده چه خبره که م ی شدم تو  رهیروبه روم خ ی و به پنجره قد

 باهم دارن؟   یچه سرو سر یعنیپنهون کنه؟
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 ؟ ی مونی _پشمهران

  ی بلند به سمتشون رفتم و رو ی توجه به سوال مهران به سمت آراس برگشتم با قدما  بدون 
کردم آرامش   یپام گذاشتم و روبه جلو خم شدم سع ی مبل روبه روشون نشستم دستامو رو

 کار کنم   یچ د یبا  نمیتا بب رمی نم و عاقالنه آروم بگخودمو حفظ ک 

 د یکن فیمو به مو برام تعر  ویهمه چ  گهی بار د هی_

 شدم   رهی باال آوردم به هردوتاشون خ  نگاهمو

 چه خبر بود؟  د؟اونجای د ید یچ شبی ...داتی_با تمام جزئ

 بار چهارم ونداد  شه یم میکن فی تعر گهی بار د هی_االن  آراس 

 گفتم:  ی هوا تکون دادم و با لحن بد  ی تو یدست

 فرق داشت اصال مهران خودت بگو  هیبا قبل ی کرد ف ی_مزخرف نگو آراس...هربار تعر

 دور زد فنجونو به سمتم گرفت  زوی من گذاشت بعد م ی خودشو جلو  ییفنجون چا مهران

 حی برات توض ویی ه بخواک  یهرچ دمی قول م یبخور آروم بش نی از ا کمی _اوال مهران
 دمیکه شن ی...هرچدمیکه د یبدم...هرچ

مادرم باشه آب   ی نگاه کردم انگار چشما زدیروشنش که با مادرم مو نم  ی قهوه ا ی چشما به
 اعصابم  ی بود برا  یشیآت ی رو

 ازش خوردم  کمیآروم گرفته بود فنجونو ازش گرفتم و   ی ناآرومم تا حدود  دل

 خودت ی برا ارشیب  ییخوایم زمهیم ی من رو یی_فنجون چا 

  ینیریش  کهیبرداشت آراس هم درحال موییرفتو فنجون چا زمی بلند شد به سمت م مهران
 روبه منو مهران کردو گفت:  دادیشدشو قورت م دهییجو

 ساده بوده باشه  یمهمون هی  دی م؟شای کنیفکر بد م ی_چرا الکآراس 
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پام گذاشت که آروم تر باشم به   ی رو یحرص بهش نگاه کردم مهران کنارم نشست دست با
 نگفتم  یزیسکوت کردم و چ  نیخاطرهم

 که؟ یاونم با اون مرت ی_مهمونمهران

 د یکن ف یتعر شبوید ی ماجراها گه ی بار د هی_قرار شد  

 _من قول ندادم مهران جونت قول دادآراس 

به سمت مهران    نینداشتم به خاطرهم دن یروشو ازم گرفت االن اصال حوصله منت کش بعد
 دهن باز کنه  دی برگشتم تا شا

 یتا کس می بود  دهی خر تهیکه فرمال نیطبق نقشه منو آراس با همون ماش شبی_دمهران
شد که تو   یمحله مهتاب خانوم... محلشون طبق برناممون همون میبهمون شک نکنه رفت 

 پالس باشن محله  ی که اون اطرافا باشن و تو م ی...به چنتا معتاد پول دادیخواستیم

تا جوب فاضالبو هزار   ریاستارت خورد از آشغال بگ طشونمیآلوده شدن مح ی _کاراآراس 
  نا یا یترقه و کپسول سهیک  هی ی محل هم نفر ی از بچه ها یسر هی ی ...براگهی د یکثافت کار

  شیز یسکوت و تم نا یمحله مهتاب خانوم ا تی مز ییطورا هیکه سروصدا راه بندازن  می د یخر
 همونارم ندارن  النبود که خب به لطف ما ا

 راه بندازن که دزد اومده   عهیمحله شا ی که تو می _به چنتا از بچه ها هم سپردمهران

 کرده  یچند نفر هم زخم  ی_اونم مسلح حتآراس 

 وسط حرفاشونو کالفه گفتم:  دمی پر

   دی برام بگ شبوی...اتفاقات ددیول کن  نارویبابا ا ی _ا

فرو رفتن قشنگ معلوم بود تا االن   ینیسکوت سنگ  ی و هردو تو دنیکش یآراس پوف مهرانو
  نیهم قایقسمت نرسن اما من دق نی بود که به ا نی کردن فقط به خاطر ا  فیکه تعر  یهرچ

   خواستمیقسمتو م
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 شنوم ی_م

در خونشون اولش با   ی اومد جلو ی مهتاب خانوم برگرده احمد نکهیقبل از ا شبی_دمهران
دستش   ینیر یگل و ش دن یاما با د  رهی و م گهیهمون در م ی کارشو جلو می آراس فکر کرد

 حرفاس  نیتر از ا دهیچیپ ه یقض ری نخ مید یفهم

متوجه  یشناخت چون وقت وی احمد نیشد انگار ماش دای _کم کم سروکله مهتاب پآراس 
 ختو رفت تو  اندا دیدر کل ی تو عی در خونه شد سر ی جلو  ی احمد نیماش

 به هردوشون نگاه کردم مشکوک 

مگه به تو زنگ نزدم مهران؟پس چه طور   فتمیراه ب  نکهی_من خودم مهتابو رسوندم قبل از ا
 ن؟ یدر خونه مهتاب  ی با آراس جلو یبهم نگفت

   ی ومدیخودتم م یدونست ینداشتم اگه م م؟شکیگفتی_چرا بهت ممهران

  می خواست شتون یپ ادیسر ب هیشب  خوادیکه آقاجون م دمیشرکت فهم ی تو روزی _من دآراس 
  ادیآقاجون م  یوقت یخونه که کنار پدرت باش  ی تو زودتر برگرد

 دم یموهام کش ی تو یدست کالفه

 ش ی_خب بق

فقط   م یراه ننداخت ییسروصدا  یعن ی  مینکرد  یکار چی ...ما اون شب هگهی نداره د هی_بقمهران
   می بود ی منتظر خروج احمد

 گذاشت   زیم  ی شدشو رو یخم شد فنجون خال آراس

از خونه زد  یکارش کرد که عصب یمعلوم نبود مهتاب چ نهی_آقا چشمت روز بد نبآراس 
 از اونجا دور شد  عیشدو پاشو رو پدال گاز فشار دادو سر  نشیسوار ماش  رونیب

 کجا رفت؟  دینیبب  نی نکرد بشی_تعق
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 داشت   ی_نه بابا به ما چه ربطمهران

دادم  هیدسته مبل گذاشتم و سرمو بهش تک ی تکون دادم دستمو رو د یی شونه تابه ن یسر
  هیسر از قض  دیکرد؟با یکار م یچ نا یخونه مهتاب ا ی جلو ینیری با گلو ش شبی د ی احمد یعنی

 شد ینم  ینطوریا اوردمیدر م

 دمشیشدم به سمت کتم رفتمو پوش بلند

 یتاجرا جلسه دار نی_کجا ونداد؟امروز با ا مهران

 _آراس هست  

گفته باشم با تعجب  یشاخ دار زی گرد شده به سمتم برگشت انگار چ ی با چشما آراس
 گفت: 

 نه من   یسی جلسه شرکت کنم؟تو رئ ی تو تو ی من به جا  یبر ییخوای_من؟نکنه مآراس 

 بلند به سمت در اتاقم رفتم همزمان گفتم:  ی قدما با

 د ی بکن شیکار ه یمهران انگار من زدم با  یبزن ی_هر حرف

 بلند شد به سمتم اومد  مهران

 یی_شرمنده آراس تنهامهران

 به سمت من برگشتو گفت:  بعد

 امی _منم باهات ممهران

 تنها برم   خوامی_نه م

 ییجا  هیبه  یزنی؟می بر ییخوا یحال خرابت م نی_با امهران

 گردمیمهتابو برم شیپ رم ی سر م هی ستم ی_خوبم مهران بچه که ن
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 بهشون بگم  یچ دونمیمنو تنها نذار من نم زتی_ونداد جون عز آراس 

 فشردمش  ف ی شونه مهران گذاشتم خف ی رو دستمو 

کنارش باش   یدار یشتریتجربه ب یباشه تو از هردومون بزرگتر ی_هواشو داشته باش هرچ
   گردمیتا من برم

آسانسور رفتم   راحت شد از اتاقم خارج شدم به سمت  المیبهم کرد خ  ینگاه مطمئن مهران
 ی چنتا پرونده تو دنی به سمتش برگشتم با د ستادموی ا ن یصدام زد به خاطرهم میکه منش

 دستش کالفه گفتم:

 بعد االن کار دارم  ی برا د یخانوم بذار  ستی_االن وقتش ن

 د ی امضاشون کن دی _لطفا...فقط با

رو امضا کردم دو تا از کاغذا ر یخودکارو از دستش گرفتم و ز  ستادمی وسط شرکت ا  کالفه
  یسر اشونم یبعض ی برا کردمینم یتوجه  اشونی سر هیبه   کردیم یسالم شدیرد م یهرک 

   دادمیتکون م

 _تموم شد؟ 

 هست   نامی_ا

 کاغذا گذاشتم و به در اتاقم اشاره کردم  نی امضا کردم خودکارو ب گشوید ی چنتا

 زاده)آراس(امضاش کنن  یلیمهندس وک  دیبد  شوی_بق

 امضا بزنه   سیرئ دی _فقط با

 گفتم:   رفتمیکه به سمت آسانسور م همونطور

  دوننیمهندس خودشون م   ی برا  دیببر   هیضرور ی لیکه برگشتم اگرم خ یوقت ی برا د ی_بذار
 کار کنن  یچ
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 گاراژ باشه   دوارمیکردم ام ینگاه میآسانسور شدم درو بستم و به ساعت مچ وارد

 

 

 ✨مهتاب ✨

 لب غر زدم: ریمجدد سفتش کردمو همزمان ز  نانیاطم  ی انداختم برا نی ماش ری به وا ینگاه

بار به عنوان   هیبار اون کارگاه   هی کارگاه  ن یبار ا هیمدت من نقش مامور شازدرو داشتم  نی_ا
  یکار کدومشون بهتره تا به شرکت معرف نمیبب داد ی که م ییبه آدرسا  رفتمی کننده م دیبازد
کردم   دایمناسب با جنس خوب پ ی دکون ها کشون یدرجه  ی دای خر ی مدتم برا هیکنم 

که بهشون شک داشت من   رگاهی چنتا بنگاه و تعم ن یاالن ب چونبهم بدهکاره   یلیخ
 دم:/کمک کر شونیدی به کنار چه قدر به رونق کارگاه تول نایکردم ا نی براش گلچ نارویبهتر

 آوردم  رون ی ب نیکاپوت ماش ی از تو سرمو

کار  یچ گهی همه کارات بهت پول داده تازه مراقب خواهرتم هست د  ی _خب اونم در اضا
 بکنه که نکرده؟  تونستهیم

شاگرد پونزده سالم   یمتوجه اکبر  کهویبه کمرم دادم که   یکشو قوس دمی به کمرم کش یدست
 با خشونت داد زدم:  دمیشدم اخمامو تو هم کش

 الدنگ؟  ی مگه کار ندار ؟توی کنیمنو نگاه م ی ساد ی_چرا ورو ور وا 

 بهتون بگم  یزی چ هی خواستمی...مزهی_چرا خانوم...فقط...چاکبر

برداشتم و باهاش انگشتامو پاک کردم همزمان به سمت اکبر رفتمو روبه   وی روغن دستمال
  هیبود  نیسنگ  نیمن که پدرش راننده ماش نیبدبخت بود ع   هیاکبر هم  ستادمی روش ا

 کش یخواهر کوچ  ضشویو مادر مر مونهی ته دره و اکبر م رهی م کنهیشب چپ م

 شده؟  ی_چ
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دو ساعت برم   یکی  دی مادرم دست تنهاس گفتم اگه اجازه بد  ضهی_اوستا خواهرم مراکبر
 برسونمشون دکتر خودم برگردم

 برو   ست ی ن ی_مشکل

 زود برگردم کنمیم یکم نکنه سع تونوی_ممنونم اوستا خدا سا اکبر

 کنار مادرت باش  می ندار ی ادیامروز کار ز ی برگرد  ستین یازی_ن

مقدار پول    هیبردم   بمیج ی زدم دستمو تو  تشکر کرد خواست بره که صداش یبا قدردان اکبر
شدن    دهیکش ی ازم گرفتو رفت خواستم عقب گرد کنم که با صدا یبهش دادم که با خوشحال

 برگشتم   ینیماش ی کای الست

 کرد؟ یم یچه غلط  نجایا  نیکردم ا اخم

 ی رو ی دود نکیشد ع ادهیپ نی از ماش خوادیم یچ  نمیبب ستادمی طلبکارا ا نیبه کمر ع دست
 اومد برداشت و به سمتم اومد  یصورتشو که اصال هم بهش نم

 ؟ یی خوا یم  یچ نجای_ا

 _جون تورو 

 کردم ی مسخره ا خنده

 _اوه اوه چه غلطا...برو بابا 

 کنم ی م تی _نگو بابا احساس مسئول

 ه؟ یچ تی مسئول  یدونیمگه م نایمامانم ا ی_اوخ

 ه یچ تیمسئول یدونیم ی_نه چون فقط شما شآخ

  رهیستمو تکوندم انگشت اشارمو به سمتش گرفتم با نفرت به چشماش خد یروغن دستمال
 شدم 
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 جلو الشخورا  ندازمیم شکنمیم شهیشاخو از ر ستمی_شاخ ن

 خوره؟ ی_مگه الشخور شاخ م 

 ؟ یبرگ کدوم درخت گهی_ تو د 

 توجه بهش وارد گاراژ شدم که دنبالم راه افتاد  ی ازش گرفتم ب رومو

 یخوریازش م یکه تو دار ی_همون درخت

 م ی خوریاز درخت خودمون م می خوری_ما از درخت مردم نم

 نا؟ یا نی از آخور راست ای_از درخت خودتون؟ 

  زیم ی دستمو رو  ی حرفش از شدت خشم مشت شد دستمال تو ن یا  دنیبا شن دستام
 و به سمتش برگشتم با طعنه گفتم: چلک گرفته ام پرت کردم

نظرمو   ای خرخره بعض نکهیآدامسه تا ا  ایدن یدنی جو نیلذت بخش تر  کردمی _قبال فکر م
 جلب کرد

گوشه   یزدم به سمت صندل هیتک  زمیبه م نهیسمت کج شد دست به س  هیلباش به   ی احمد
دستش گرفتو وسط گاراژ گذاشتو   دمیاما د  نهیشیگاراژ رفت اولش فکر کردم اونجا م

 نشست  

اولش تو کار جا به جا کردن  م ی سالت بود باهم دوست شد  هیتو  ی_منو پدرت وقتی احمد
کرد مرگ پدر بزرگتم باعث شد   دای اما کم کم پدرت به شغل بابا بزرگت عالقه پ می فرش بود

با   رمینم کم کم مسم یکیمغازرو اجاره کنه بزنه تو کار مکان  نیو ا رهی بگ ی که عالقشو جد
که هردومون   نی ماش یدک یفروش قطعات  دویمنم زدم تو کار خر شدکار پدرت عوض   نیا

  نیمن منم ماش  شیقطعاتو بفرسته پ دی خر یاون مشتر  یعنی میکمک دست هم باش 
  می بود کی باهم شر یی طورا هیبابات   شی داشتو بفرستم پ یکیبه مکان ازیکه ن ییها  یمشتر

   دی خر نجارویا  کمکه بابات کم  یکارامون رونق گرفت طور میکمک دست هم بود 
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  یخودشو پدرم غرق شده باشه با آه ی گذشته ها ی انگار تو دیکش یق ینفس عم ی احمد
 ادامه داد 

بهتر شد به خصوص اوضاع من پدرت چون زنو بچه داشت کمتر   کمی _اوضاعمون ی احمد
  ی شتریو قطعات ب دادمیپس انداز داشته باشه اما من مدام مغازمو گسترش م تونستیم

که خودتم   یقرارداد کتب  هیقرارداد بست  هیروز پدرت با من   هی نکهیتا ا کردمیوارد مغازم م
 ی ازش خبر دار

داستانش به   نمیبب خواستمیفقط م  دادمیگوش م  حوصله به داستان مسخرش داشتم یب
 رسه یکجا م

  ی مشتر ی نایکنم درعوض اونم تمام ماش نی_قرار شد تمام قطعات مغازشو من تامی احمد
  ل یوسا یقطعات وارد کردم کل یمغازه پدرت کل ی کنه برا ری تعم  گانیثابت مغازمو را  ی ها

زنو بچه داره بهش فشار   دونستمیکه االن هست چون م ینیبراش سفارش دادم تا شد ا 
روز متوجه شدم پدرت با دو سه تا  هی نکهیتا ا گرفتمی ازش م ویمبلغ هیماهانه  اوردمین

 تا بازار منو کساد کنن  ختهیقطعه فروش روهم ر 

  داره از تو ازیکه ن یبود اما مجبور بود هرچ قتیبه بازار تو نداشت درسته رف ی_پدر من کار
 ی دادی م ریبعد فاکتورو تغ  ی دیخر یم  گهید متی ق هیبا  یبخره کمم سرش کاله نذاشت

 یازین یچون زنو بچه دار  یگفت یبه پدر من م ین یری خودش ی بعد برا  ی بردیباالتر م متویق
واضح تر    ای  یسود گرفت ییطورا هی  رمیگیماهانه ازت م یکن داختجا همشو پر هی  ستین

   د یبگم بهت نفع رس

 هیبود  شیکرد آغاز بدبخت دای پ دی جد ی قایکرد و رف انتیپدرت به من خ نکهی_ای احمد
قراردادا با من بسته بود همشو براش رو کردم ازم خواست فعال دست نگهدارم با   یسر

دم  قبول کر  یقرارداد بسته اول پول اونارو بده بعد پول منو...منم به شرط دشی جد ی شرکا
 رم یکه در اضاش سود بگ

 کنه  فیمن تعر  ی برا  نارویا  شدیهم فشردم چه طور روش م ی نفرت لبامو رو با
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شده   نیتو مغازش پول من اونقدر سنگ  اره ی_تا تونست پول شرکاشو جور کنه و بار بی احمد
 بود که... 

 کرد ی بارش کمر خم م  ری_داشت ز 

 من با نفرت ادامه دادم:  نباریسکوت کرد و ا ی احمد

بشه تو بهش   نطوریکه ا ی کرد  یحالل خور من نزول خور بشه تو کار ی بابا ی کرد ی_کار
 نداشت   ی اونم امضا کرده بود چاره ا  ی کرد شنهادیپ

 پدر تو بود  ی حماقت ها نای_ای احمد

سگم   ن یع یگیسگ دروغ م نیع یتو؟...کاش وقت ی ایکثافت کار ایمن   ی بابا ی _حماقتا
    ی دار باشوفا

 به اطراف مغازه انداخت  ینگفت سکوت کردو نگاه یزیچ ی احمد

  می پدرت سود ی پولمو بخوابونم برا یخواستیبار بودم م الی_باالخره اون موقع منم عی احمد
 باشه  ی ا گهیبابا امر د  رم؟نهی وسط نگ نیا

 حرفتو بزن ؟اصلیکن فی برام تعر  ات یاز لجن باز نجایا  ی _اومد

سرشو برداشت روشو تکوند و به سمتم   ی رو ی بلند شد کاله پهلو  یصندل  ی از رو ی احمد
 قدم برداشت  

با  دی باهام پاس کنه حاال که پدر رفته بود با شوی_عمر پدرت کفاف نداد بدهی احمد
   کردمیخونوادش صافش م 

  ادیم گهیمبلغ د هی زنهیدوباره جوونه م دمی هر قدرشو م کنمی ساال دارم جون م  نی_تموم ا 
 روش

 فروخت یمن بود بهتم قطعه نم ی جا ی ا گهی هرکس د  ستمین ی _من مرد بد ی احمد
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 روبهش گفتم:  یزدم با لحن طعنه دار ی پوزخند

آدما    رهیگ ی بد بودنتو کتمان نکن که عوقم م ره یگی خدا موش نم ی رضا ی برا ی گربه ا  چی_ه
ساال بعد از فوت پدرم چشمت دنبال مادرم  نیتو تمام ا ستمین گنیهستن که م  یهمون

نگاه   ذارن یکنارشن نم ریش نی و دختراش ع ده یجوره دم به تله نم چی ه ی دی د یبود وقت
  ای  ی دیدخترتو م ای ی...گفتی اومد د یبا دست پر...با تهد  نباریارو خواهرم...اما  دیکش زتیه

جا   هی ی کرد ی نم؟فکرشو نمخواباتو پنبه ک  ی کردیگوشه زندون فکرشو نم  ندازمیم ویکی اون 
تا آخر عمرت از خونواده ما   ی تونیم ی همه پولت با سودشو بهت برگردونم؟فکر کرد کهوی

 ؟ یبا اون سود هنگفت روش بخور  ی که به پدرم قرض داده بود  یبابت اون چندغاز

کدوم مرده که از مادرت خوشش   ستین یشک   ومدیاز مادرت خوشم م نکهی_ای احمد
 قد بلند هنوزم که جوون  اد؟خوشگلین

 نفرت دستام مشت شد داد زدم: با

حروم   ی کنیم فی راحت از مادرم تعر ی شد ری_خفه شـــــــــو...نکنه از جون خودت س
 لقمه

 بهم انداخت  یبا تاسف نگاه  ستادی روبه روم ا  ی احمد

 ؟ یم ندارشعور خفه شدن چی_سواد حرف زدن که هی احمد

 داشته باشن دنیتر شن که ارزش جنگ ی _کاش دشمنامون قو 

 هردو مستدام هی سا زهیدشمن انگ هی _دوست انرژ ی احمد

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیرفتم بدون ا  گهی سمت د هیمقابلش رد شدم به  از

شماره    هی یهم نخواست ی جلوت نقد  ندازمی_از مغازم گورتو گم کن امروز فرداس پولتو م
 برات  کنمیکارت به کارت م یکنیم  امکیحساب برام پ

 : دمی سمتش برگشتم و با نفرت غر به
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 امت یما به ق دارید  نمیبب ختتویر خوامینم  گهید  نی_بعد از ا

 کهیکرد درحال نش ییباال پا کمیبهش انداخت    یبرداشت نگاه زموی م ی کاغذ رو ی احمد
 خودشو به اون کاغذ سرگرم کرده بود گفت: 

و   کنهیم شنهادیداره راحت رقم پ یدست به قلم خوب دمی؟شنیگرفت نهی راست نی _از ای داحم
هرچند   یزنی حرف از پول م یکنیراحت قد جلوم علم م نطوریکه تو ا کنهیم ادهیچک پ ی رو
   ده یاون جوجه تازه به دوران رس یدستو دلباز  ی پا می بذار می تونیم

 م ی کنیهم دستوپا قلم م میدرواقع هم دست به قلم دار م یدار ی_بله خب دست به قلم خوب

حرفو زده بود با   نیکه ا یبه سمت کس یعنی می به سمت صدا برگشت ی با احمد  همزمان
ابروم باال   ی تا هی  گاریدستش س ی کیبود و اون   بشیج ی دستش تو هیونداد که   دنید
 کرد؟ یکار م یچ  نجایونداد ا  دی پر

انداختو با نوک پاش لهش کرد همونطور   نیزم ی گرفت بعد رو گارشیکام آخرو از س  ونداد
 له شدش بود گفت:  گاری س ی که نگاهش رو

 یینجایکه ا یدار یموجه لینشده حتما دل  داتیطرفا پ نیا گهی گفتم د  ادمهی_ونداد

 بهش نگاه کرد     تی از ونداد نداره با عصبان یکه معلوم بود دل خوش ی احمد

پا له   ریز  دهیجوجه تازه به دوران رس هیکه مدام توسط  ست ی_غرورت برات مهم نونداد
   شه؟یم

 ی ستیهرچند در اون حدم ن شکنمیکمرتو م یغرورمو بشکن می_من کسی احمد

 شد   کیزدن ی کردو دستاشو برد پشتش و دو سه قدم به احمد یزد نوچ یلبخند کج ونداد

 اد یبهت م شتریب یتو همون هول باش ی_مغرور بودن خوبه ولونداد

  نیحرف ونداد خوشم اومد به خاطرهم نی از شدت خشم دستاش مشت شد از ا ی احمد
 دور نموند...بهتر  ی زدم که از چشم احمد  یدار یلبخند معن
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 گند بزنم به اسمو رسمت  ی اسمو رسم آقاجونت؟ا ؟بهینازیم تی _به چی احمد

 یدار یچ  ؟اصال ی نازیم تیتو به چ میداره بهش بناز  یاسمو رسم هی_حاال خوبه آقاجون ما 
لب تر کنه  سادهی که اونجا وا  یهمون دختر رمیشبه ازت بگ  هی تونمیم  ؟داروندارتویکه بناز

   دمیبه باد م توی شبه دودمان قالب هی

  ی بزنه صدا ی عث شد ونداد خونسرد پوزخندتمسخر کرد که با ی از رو ی خنده ا ی احمد
نگاه   هیکردم که خونسرد با  یبه ونداد نگاه  شدیگاراژ اکو م ی خنده مسخرش تو

     کردی نگاه م اشیو دلقک باز ی داشت به احمد ز یتمسخرآم

 صورتش بود  ی خندش رو  ی به سمتم برگشت هنوز ته مها ی احمد

 زنه؟ یم نهیسنگتو به س نهمهیا ی خورش کرد ز ی_چی احمد

با   که یروشن کرد همزمان درحال یگاریدرآوردو س بشیج ی از تو  گارشویپاکت س بعد
 روبهم گفت:   کردیبهم اشاره م گارشیس

 ی نبود شتریکرم ب هیروز  هیباشه  ادتی  ی اگه پروانه شد ی_حتی احمد

 بدم که ونداد زودتر به حرف اومد  نشویتوه نی جواب ا خواستم

امثال تو که بالو پر در آوردن کرم   ی آدما ی ...برایخاک شم،کرمیتا کرم،کرم ابر می _کرم دارونداد
به اسم کمک کردن بهشون اما    کننیرو م روی اونو ز نویا  یزندگ  یه نسیگز نیبهتر  یخاک

 خودشون بوده   هیتغذ  ی فقط برا  مینیبیم ادیگندش در م یآخر سر وقت

 امه داداد ی بهم اشاره کردو روبه احمد ونداد

جزو دسته اولن...کرم   ارن ی بالو پر در ب یهم زمان یخیدسته خانم ش ی _آدماونداد
  شونهیاطرافشون که نشونه صبرو پختگ لهیپ ی...چون با شرافت بالو پر درآوردن...حتشمیابر

 چه برسه به خودشونو کاراشون ادیبه کار م
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  کردیخوب روشو کم م ومدیخوشم م  یلیخ دادیم  ی که ونداد به احمد ینیسنگ ی جوابا از
بود   نجای بزنم چه قدر خوشحال بودم که اون لحظه ا  ینبود من حرف ی ازین گهید ینطوریا
 بود  یباشه اما حضورش همه جوره برام دلگرم بیعج  دی شا یی طورا هی

 بعد  ی برا  ذارمیپاسخشو م  نیبود جوجه راست یی بایز ری _تعبی احمد

انداخت انگشت اشارشو به نشونه تذکر برام   نیزم  ی رو گارشوی به سمتم برگشت س ی احمد
 تکون دادو گفت: 

 نره   ادتی_پوالم آماده باشه حرفامم ی احمد

 که بشنوه گفت:  یروشو ازم گرفتو رفت ونداد هم پشت سرش با لحن ی احمد

دفعه بعد   ی وقتم حرفاتو فراموش کرد برا هیبه وقتش نگران نباش  کنهی _آخورتو پر مونداد
 واسش کن   امکشیپ

 روشن کرد و منتظر بهم نگاه کرد  گهی د گاریس  هینشست  یصندل ی ونداد رو  ی رفتن احمد با

 ارمیب ییچا هی_من برم 

 حرف دارم باهات نیبش  ایبمونم ب  ادیز ومدمی...نخوادی_نمونداد

کام  هیکارم داره ونداد  یچ نمی منتظر بهش نگاه کردم بب نهیدادمو دست به س هیتک زمیم به
 کرد یخودش م عیجور مواقع آدمو ناخواسته مط نی بهم نگاه کرد ا  ی گرفتو جد  گارشیاز س

 کار داشت؟  یچ نجای_اونداد

 ؟ یکار دار یچ نجایخودت ا  نمینداره بگو بب ی_اومدن اون به تو ربط

 ه؟ یپول چ هیقض نی _اونداد

 ؟ ی فوضول  ی _اومد

 صداشو باال برد  کمی بلند شدو  شیصندل ی از رو ونداد
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 کرد؟ ی م یخونه شما چه غلط شبید کهیمرت  نی...ایفوضول ی _آره اومدم برا ونداد

 خودش صدامو باال بردم  نیگرفتمو ع  زیاز م موی بهش نگاه کرد تک تیعصبان با

  یکنیبازخواستم م یکه دار یکاره من  یتو چ ؟اصال ی من به پا گذاشت ی برا ی_تو به چه حق
 به توچه 

صورتم خم   ی رو یو کم ستادی بلند خودشو بهم رسوند با خشم روبه روم ا ی با قدما ندادو
وقت فکر   هیبشه که   انی صورتم نما ی نگران شدم اما اجازه ندادم آثارش تو کمیشد درسته 

 هیکنه خبر

اون الشخور   دمی بچه آدم جوابمو بده مهتاب...پرس  نیع پرسمیسوال م  هیازت   ی_وقتونداد
 ؟ یآخورشو پر کن  دی داشت؟چرا تو با کاریچ نجایا

 شمرده شمرده گفتم:  یبهش زل زدم و با لحن محکم  جسورانه

 ...نداره   ی آدم دادم...به...تو...ربط  نی_جوابتو ع

 تکون داد  د ییبه نشونه تا  یبه دندون گرفت و سر نشوییلب پا ونداد

 نداره...باشه ی_که ربطونداد

 دنبالش کردم  عیخواست بره که سر یحرف چیگرد کرد بدون ه عقب

 _کجا؟ 

 نداره  ی_به تو ربطونداد

که باعث شد به   دمیبازوشو محکم کش دمیبهش رس نکهیکردم تا ا  شتریسرعتمو ب کمی
 م ی شد رهیبهم خ  یدوتا ببر زخم نیسمتم برگرده هردو ع

 ی احمد شیپ یریکجا؟تو که نم دمی _پرس
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اما حداقل اون مرده   دیازتم حرف کش شهینم ی...متاسفانه زنی دی_تو که نم پس نمونداد
 کنم  یکار هی تونمیم

 دم یگرفت خواست بره که دوباره بازوشو کش  روشو

 ؟ ی کنیکارو نم نی که حرف بزنم؟چرا ا ی کردی م دمی_منم مرد بودم به زور اسلحه تهد 

 مهتاب _تمومش کن ونداد

 یندازیدردسر م ی خودتو تو یداره که دار ی_اصال به تو چه ربط 

هوا   ی کامل به سمتم برگشت دستاشو از هم باز کرد با خشم تو کهوی از کوره در رفت  ونداد
 تکون دادو داد زد:

 یبه تو ربط شدی_مگه اون موقع که بار ناخالص به اسم جنس اعال وارد کارگاهم مونداد
  نی ا فتیکه فقط وظ  ؟توی بهم خبر داد ی درآورد یسر از همه چ  ی کرد  شویری گیداشت که پ

نه...اونا همشون مسلح بودن چرا   ای  کننیخوب کار م ینیبب یریبگ رنظریبود کارگرارو ز 
 ؟ یخطر انداخت ی خودتو تو

 داد؟ یخرج خونوادمو م یک  شد ی م میز یمن چ ؟اگهی متیکارو کردم؟به چه ق نی چرا ا واقعا

 سکوت کردم و نگاهمو ازش گرفتم  نی حرفش نداشتم به خاطرهم ی برا یجواب

روشن کردم   روی نخواه بتمرگ سر جات قض لی...پس از منم دلیگرفت یشد؟اللمون ی_چونداد
 گردمیبرم

 ی باهام حرف بزن ینطوریا ی با من درست حرف بزنا حق ندار ی_ه

 من نتونم؟  یبا من حرف بزن  یتونی_چه طور تو هرجور دلت بخواد م ونداد

 از کوره در رفتمو داد زدم: کهوی

 گم کن  م ی_گورتو از زندگ 
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 قدم ازم فاصله گرفت   هیحرفم جا خورد با تعجب بهم نگاه کرد  ن یاز ا ونداد

نه من   لحظه به بعد نینداره از ا یربط چیبه تو و امثال تو ه کنمیکار م  یمن چ نکهی_ا
 ی راهمون از هم جداس هر یکنیمن م ی برا ینه تو کار  کنمی تو م ی برا یکار

 _حرف آخرته؟ ونداد

 _حرف اولو آخر بود شازده گمشو 

 تکون داد   دییبه نشونه تا یسر  ونداد

 ی نیبیحاال م یش ی م مونی_پشونداد

نبالش ازش  لحظه خواستم برم د هی ی رفت برا رونی بلند از گاراژ ب ی ازم گرفت با قدما روشو
 نبود  نیبد باهاش حرف زده بودم حقش ا  یل یکنم اما غرورم اجازه نداد خ یعذرخواه

به  یعصب  دادینشون از رفتنش م یجاده خاک ی رو  نشیماش ی کای شدن الست دهیکش ی صدا
زدم احساس   یغیپرت کردمو ج ن یزم ی که روش بودو با خشم رو یرفتم هرچ زمیسمت م

   دمیکوب زی م ی نشدم دستامو باال بردمو محکم رو یکردم هنوز خال

ونداد هم   ؟مگهیخوددار باش یتونیمهتاب؟چرا نم یر یبگ  اتویبد دهن  ی جلو یتونینم چرا
 س؟ یبق نیع

 چیداره؟...ه ی...چه فرقسی بق  نیاونم ع اصال 

شبانم از   ی ها یی بترسم از تنها ییاز تنها دیبترسم نبا  یحت ا یاز نبودنش نگران باشم  دینبا
  یکی تار ی تو ترسهی بلکه م ترسهی نم یکیداخل تار ییاز تنها یروزگارم دراقع کس ی ها ییتنها

 دارن قیباهم توف ایدن هیدوتا جمله  نیتنها نباشه ا
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      ✨ونداد ✨

دوشم انداخته   ی حوصله رو ی لباسم باز بود و کتمو ب ییباال  ی دو تا از دکمه ها کهیدرحال
  داشتمی قدم برم یکردم طور یتا خونرو ط اطمونیسنگ فرش شده ح ری بودم آروم آروم مس

 جاده تموم بشه تا من به خونمون برسم   خواستیانگار دلم نم

خودش پنهون کرده   ی ابرارو تو ی دیرحمانه سف  یشب که ب یاهیباال گرفتم و به س سرمو
شهر مانع    یآلودگ  ای کم سو بودن  ا ینبودن حاال  دای پ گهی که د ییبود نگاه کردم به ستاره ها

 شد ی م شونییاز خودنما

مامانم   یزندگ  نیمن ع یزندگ  نی ع دادی تاوانشو م عتی طب کردنی م دشی که آدما تول یآلودگ 
 د و حاالم من گرفتن و درآخر تاوانشو مادرم دا رحمانهیکه ب  یماتیتصم نیع

و    ستیپسر ب   نتشیبب خوادی پدرشو نداره نم دنی که چشم د ی و هفت ساله ا ستی ب پسر
و هفت   ستی تو سن حساس مادرشو ازش گرفتن پسر ب  شیکه ده سال پ ی هفت ساله ا

 دادن  یجواب تمام زحمآتشو با بددهن یرحم یکه با ب ی ساله ا

داشتم اما حاال   می زندگ  ی مهتاب تو هیصبح منم    نیشدم تا هم رهیآسمون خ ی ماه تو به
اصال   رونی پرت کرد ب شیو طلبکار کردنم منو از زندگ  یکه با بددهن یاونم ندارم مهتاب گهید

 دلش بخواد با من کار بکنه  میلیدلش بخواد کنار من باشه خ میلیبه جهنم خ

 دستت ونداد که نمک نداره   بشکنه

انداختم از   نیی سرمو پا دمیدر رس ی به جلو نکهیردم تا اک  یط الرویو ی جلو  ی پله ها خسته
نه  دمیچرخی ول م ابونایخ ی اومده بود تا االن تو   شی منو مهتاب پ نی ظهر که اون بحثا ب

کرده بود   یرحمیدر حقم ب  یلیبچه ها مهتاب خ یحوصله شرکتو داشتم نه خونه نه حت
باهام حرف بزنه   ینطوریسنگدل باشه که بتونه ا د یبا  یلیخ دگوشم بو ی هنوزم صداش تو

 کارو کنم   ن ینخواستم ا ومدی بارش کنم اما دلم ن ادویاز دهنم درم یهرچ   تونستمیمنم م

 اصال بره به جهنم  ارمیبه بعد اسمشم نم نی نداره از ا  یاشکال اما
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  یبن چیه رفتن به اتاقم به ریمس ی تو  خواستیدرو باز کردم و وارد خونه شدم دلم م یعصب
بهش  یاما توجه دمشی سالن د  ی بر نخورم به خصوص بابام که از شانش قشنگم تو یبشر

 مشکوک عقب گرد کردمو بهش نگاه کردم  کهوینکردم خواستم رد بشم اما  

خبر از   زی م ی رو ی وودکا ی ها شهیبود ش گاریس  دنیمبل لم داده بودو درحال کش ی رو
شده هم مشروب   یگاری مامان فوت شده هم س یبودم از وقت   دهیشن دادی مست شدنش م

  رید شهیساعت خونه بود هم ن یا  ی تو بهیعج بردمی نم اشیکار فیاز کث  ی اسم گهی د خورهیم
   گشتی وقت برم

اما   رم یدستم بگ گاریس کردمیوقت فکرشو نم چ یکرد ه یگاریمامان هردومونو س  رفتن
 فرق کرد   یهمه چ گهی مامان رفت د  یوقت

  ی المپو روشن نکردم تو یبه اتاقم پناه بردم درو بستم و حت عیله ها خسته باال رفتم سر پ از
دوشم بود چشمامو   ی اتاق به سمت تختم رفتم و لش روش افتادم هنوز کتم رو یکیتار

وضع افتاده    نیالت به ا  یدختر پا پت هیمن سر حرف   یعنی دمیکش یق یبستم و نفس عم
 بودم؟ 

  ی از تو لو یحوصله موبا  یچشمامو باز کنم ب نکهیزنگ خورد بدون ا لمیبار موبا  نیهزارم ی برا
  چیاز صبح هزار بار مهران و آراس تماس گرفته بودن اما جواب ه  دم یکش رونیب بمیج

  کردمی م شیاعصاب ندارم امکان داشت رو سر اونا خال دونستمی کدومشونو ندادم م

  خواستمی نم نیاز ا  شتریب دمی کش یم آراس هوفاس  دنی دونه از چشمامو باز کردم با د هی
 جواب دادم  ی گرفته ا ی تماسشو با صدا نینگرانش کنم به خاطرهم

 _الو؟ 

از   میآخه فالن شده؟مرد ی جواب تماسامونو بد   یری می؟می _الو ونداد آشغال؟خودتآراس 
 عه ینگران

 کنم ی_خوبم...قطع م
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 شت؟ ی پ امی_صدات چرا گرفته؟بآراس 

   دمیم  حیتنها باشم بعدا برات توض خوامی_نه م

 نکهیهم  یشیاالن هرقدر اصرار کنم سگ اخالق تر م دونمیم ی_باشه هرطور راحتآراس 
  یدونینم یجات خال می دختره ا نی خونه ا ی ونداد منو مهران االن جلو  گمی م هیکاف یخوب

 اد یخوشم م  یلیخ هیباز  نی از ا می کرد  ییایچه خرابکار 

  یبه اون خراب شده برن فحش ست ین یازین گهیبر نداده بودم که دبهشون خ نکهیاز ا کالفه
 گرفته و خستم گفتم:  ی به خودم دادم با همون صدا

 ست ین یاز ین گهید  نی_برگرد 

 _منو مهران تازه گرم...آراس 

 فشار دادمو چشمامو بستم   موینیحرفشو خورد آروم استخون ب هیسکوت کرد و بق  کهوی

 شد؟  ؟چتی _الو آراس؟مرد

 زم یعز  می _تابلو شدآراس 

 خونه نییایب  نیزودتر گم ش زمیخاک تو سرت بر ی _ا

 د یچ یگوشم پ ی نگران آراس تو ی صدا  کهوی

 شش ی برم پ د یبا  کنهیمهران داره بهم اشاره م کنم ی_ونداد...ونداد من فعال قطع مآراس 

 شده؟  ی_چ

 سروصدا شده   نایانگار خونه مهتاب ا  دونمی_نمآراس 

  ادشیانگار هول کرده بود  دادی شدن آراس م ادهی نشون از پ نیبسته شدن در ماش ی صدا
 د ی رسی به صورت واضح به گوشم م یرفته تماسو قطع کنه چون همه چ

 ه؟ یسروصداها چ ن یشده مهران چته؟ا ی_چآراس 
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چه   نیتو برو تو بب  رمیگیمن قالب م ایب میمعطل کن نیاز ا  شتریب دی نبا دونم ی _نممهران
 خبره  

 _عه...تماس قطع نکردمآراس 

 پشت خطه؟ ی_ک مهران

 _الو ونداد؟ آراس 

تخت   ی حد ممکن باز بشه رو  نی پشت خط باعث شد چشمام تا آخر غیج ی صدا  کهوی
 راست بشم  

 _اونجا چه خبره آراس؟ 

 دم یبهت خبر م کنمیفعال قطع م  دونمی_نمآراس 

 احمق اونجا چه خبره  گمیم ؟دارمی چ یعنی_

تماس قطع شده باعث شد با تعجب به صفحه   فهموند یبوق ممتد که بهم م ی صدا  کهوی
بلند شدم به سمت در رفتم   عی تخت پرت کردم سر  ی رو لویموبا  یبشم عصب رهیخ می گوش

 چه خبره   نمیبب ک یاونجا از نزد  رسوندمیخودمو م د یبا

 راه موند و خشک شد  نیدراز شده بود ب رهیکه به سمت دستگ یدست

 گم کن"  می "گورتو از زندگ 

لحظه به بعد نه من   نینداره از ا یربط چیبه تو و امثال تو ه کنمیکار م  یمن چ نکهی"ا
 " یراهمون از هم جداس هر یکنیمن م ی برا ینه تو کار  کنمی تو م ی برا یکار

 "_حرف آخرته؟ 

 _حرف اولو آخر بود شازده گمشو 

 " ینیبیحاال م یشیم مونی_پش
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خودش گفت گم شم خودش    رفتی زدمو عقب گرد کردم عمرا پام به اونجا م یتلخ پوزخند
مال   غی ج ی صدا دی شا شدم؟اصال ینگرانش م دیپس چرا با  نهیمنو بب  خوادینم گهی گفت د

  یمهتاب نباشه بر فرض محال هم باشه به جهنم به من چه به قول خودش مگه من چ
 کارشم اصن؟ 

خواستم دراز بکشم که در اتاقم باز شد به سمتش برگشتم با   به سمت تختم رفتم دوباره
 اخم کردم کمیبابا   دنید

 رفته  یآراس به ک   فهممیحاال م  ی زیچ یتق یدر هی_

 ؟ ی برگشت ی_ک بابا

 خورده   ادی لحن کش دارش معلوم بود ز از

   شهیم یساعت هی_

 شم ی...پی ومدی_چرا..نبابا

سر   یی چه بال  نیالکل حالمو بهم زد با چندش بهش نگاه کردم بب ی سمتش رفتم بو به
 منه آخه ی بابا هیشب یک  ن یخودش آورده ا

 ست ی تو اتاقت...حالت خوب ن نم؟برویمست کردنتو بب ومدمی_م

انداخت چشماش خمار شده بود به   نیی پا تی تنها ولش کنم سرشو با مظلوم تونستمینم
 دستمو دور کمرش   هیشونم انداختم و    ی هم بست دستشو رو ی رو نیخاطرهم

 تا ببرمت تو اتاقت  ای_ب

 ادی_بگو به مامانتم ب بابا

 ا یراه ب گمی_باشه بهش م
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به   یاما حساب خوردیتلو م هی  داشتی که برم یهر چند قدم می به سمت اتاقش رفت باهم
هم تسلط روش داشته باشم در اتاقشو باز کردم به   فتهیبودم که هم نکرده  کش یخودم نزد

هم بست مالفرو روش  ی سمت تخت بردمش کمکش کردم دراز بکشه چشماشو رو
که اتاق مشترک   دادیشد اما همون نور کم نشون می وارد اتاق م یاز در باز روزنه نور دمیکش

 نکرده بود   یری تغ چی پدرومادرم ه

 به سمتش برگشتم  ستادموی برم که با به حرف اومدن بابا ا خواستم

 کنم  تشیاذ  خوامی...نمادیندارم...بگو ب ش ی_به مادرت بگو نترسه کاربابا

مجنون   دونستم ی بودم م دهیگرفتن مامانو شن  ی بابا برا ی غم بهش نگاه کردم آوازه اصرارا با
  ای  زدیکتکش م یوقت ادمهی یحت  دونستم ی بد بودن باهاشو نم لیوار دوستش داره اما دل

 ی براش کادوها یحت دشی بوسیم کردی بغلش م وفتادی بعدش به غلط کردن م دادی آزارش م
 ده؟ ی اما چه فا ارهیتا از دلش در ب دی خریم نیسنگ

 _وندادبابا

 _بله؟ 

 بود ی_مامانت...زن...صبوربابا

 دونم ی_م

 نجا یا ای_کاش تنهامون نذاشته بود...ببابا

 لبه تخت نشستم  ی سمتش رفتم رو  به

...ده ساله کنارت نبودم...بزرگ شدنتو ارمی_درسته مست کردم...اما...هنوزم هوش بابا
از دور هواتو داشتم...پسرم ونداد...تو هم از دور هوامو داشته باش...از دور  شهی...همدمیند

 دوسم داشته باش 

 انداختم  نیی ازش گرفتم و سرمو پا رومو
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 بابا  دیحت کن_بهتره استرا

 دم یترس ییاتاق از تنها  نی ا ی وقتا تو یلی_خنده داره اگه بگم خبابا

  عیخورد نشدن غرورش رومو سر ی چشماش برا ی نم اشک تو  دن یسمتش برگشتم با د به
 ازش گرفتم 

 باشه؟  برهی_کنارم بمون تا خوابم مبابا

 ...بخواب نجامی_باشه بابا...من هم

 پام گذاشتم و روبه جلو خم شدم   ی ب کردم دستامو روچشماشو بست مالفرو روش مرت بابا

دلمو   تونستمی نم ستیبود اما دست خودم ن  دهیچند سال کم زجر نکش  نی ا ی بابا تو درسته
براش   خواستمیکه باشه پدرم بود نم یببخشمش اما هرچ تونستم یباهاش صاف کنم نم 

 شدنش نبودم  تیبه اذ  یراض فتهیب یاتفاق

بلند   نیکه خوابش برده به خاطرهم  دمینفساش منظم شد فهم یسمتش برگشتم وقت به
  شدی ماه خانوم که داشت رد م یمهر دن یرفتم درو که بستم با د رون ی شدم و از اتاق ب
با تعجب بهم   ومدمی م رونی که از اتاق بابا ب دنمی به سمتم برگشت با د یصداش زدم وقت

پامو تو اتاق مشترک   رانیکه برگشته بودم ا یند ماهچ نی ا ی تو دادمینگاه کرد بهش حق م 
 نذاشته بودم  نمیوالد

 ؟ ی بابات بود شی ماه_جانم؟پ یمهر

 ن؟ یرفتیم یی_آره شما جا 

 باباتو جمع کنم احتماال دوباره... لی برم وسا خواستم یماه_آره م یمهر

 گفتم:   ی قطع کردمو با لحن جد عیسر حرفشو

   دیبخواب دی شما بر  کنمیخودم جمعش م ستین یازی_نه ن
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   کنمیماه_چرا پسرم خب خودم جمعش م یمهر

 کنم ی ندارم خودم جمعش م یمن کار ی _شما خسته ا

 ر ی تو اتاقم شبت بخ رمی بده مادر باشه پس من م رتی ماه_خدا خ یمهر

 د یخوب بخواب  ری_شب شما هم بخ

وودکا و جا  یخال شهیش  دنی رفتم با د نییماه خانوم به سمت سالن پا  یرفتن مهر با
بابا مشروب   د یفهمیبه نشونه تاسف تکون دادم آقاجون اگه م ی سر گاری پر از ته س یگاریس
 کرد ی محوش م ن یزم ی از رو خورهیم

  دای جد ختمی خودم نوشابه ر ی برا کمیجمع کردم به سمت آشپزخونه رفتم  زو یم ی رو ل یوسا
 تا همراهه خودم ببرم باال  ختمیر گهی د کمی   نیبه خاطرهم کردی گاز نوشابه آرومم م

احتماال آراس   شدیتخت داشت هالک م ی رفتم که رو لمیاتاقم که شدم به سمت موبا وارد
 باشه  

 کنار تختم گذاشتم و تماسو پاسخ دادم زیم  ی نوشابمو رو وانیل

 _بله؟ 

 نگران آراس باعث شد منم نگران بشم   ی صدا  کهوی

بهش  یشده...چ  زیچ نجایا یعنیشده... زیچدختره... نی...انی_ونداد...اآراس 
با ونداد حرف   ای...اه لعنت بهت... مهرااااااااان...مهرااااان بگهی د زیچ نی...همنی...همگنیم

 کنم یبزن اونورو من خاموش م

  گرفتمیاسترس م یکه داشتم وقت یعادت ی تخت بلند شدم و از رو ی گرد شد از رو چشمام
 کردن عرض و طول اتاقم   یشروع کردم به ط رفتمیرژه م یه

اونجا چه   یعنیکنه؟ی خاموش م وی کنم؟چیخاموش م یچ یعن یکنم؟ی م خاموش
 ه؟ یچ ی سروصدا برا نهمهیخبره؟ا
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 _الو ونداد؟ مهران

 گه؟ ی م ی_مهران اونجا چه خبره؟آراس چ

 گرفته    شیمفصله خونه مهتاب خانوم آت شی _قضمهران

 شوک زده داد زدم: ن یم نبود به خاطرهمباال رفتم دست خود ی صدا کنترل 

 ؟ ی _چـــــ

   انیها ب یتا آتش نشان میکنیمهار م  شویآت می ها دار هی_همراهه همسامهران

 ابولفضل...مهرااااااااااااااااان....مهرااااااااااااااااااااان ای_آراس 

 آراس بند دلم پاره شد   ی دادو نعره ها دنیشن با

 _الو مهران؟الو؟ 

  نییپا  لویممتد و پشت بندش قطع شدن تماس باعث شد وحشت زده بلرزم موبا  بوق
بودم اصال باورم   دهیشن شیپ  قهیکه تا چند دق ییلبه تختم سقوط کردم حرفا ی آوردم رو

 گرفته؟  شی شده؟خونشون چرا آت یچ  یعنیهضمش کنم    تونستم ینم شدینم

اونجا   دیداره من با  ازیکه زده االن به کمک ن ییا گور حرفااونج رفتمیم  د یآره با  رفتمیم د یبا
 باشم  

رفت به   ادمی  لمویبه کتم چنگ زدمو به سمت در رفتم انقدر عجله کرده بودم که موبا  عیسر
  عیدرنگ سر  ی عقب گرد کردم تا برشدارم که دوباره زنگ خورد بدون لحظه ا نیخاطرهم

 جواب دادم

 _الو آراس؟ 

 کارش کنم؟  یشده چ  یدختره زخم نی_داداش اآراس 

 ؟ یگی م وی؟ک ی_ک 
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 _مهتاب آراس 

 ؟ یپرس یکه م ی چه سوال مسخره ا ن یا مارستانی_خب ببرش ب

  یچاقو خورده وقت ی...چاقو خورده بگم چه طورمارستانیب مشی ببر میتونی_نمآراس 
 خودش قمه به دست زده چند نفرو ناکار کرده؟ 

چرتو پرتارو   نیگفت؟ا یم یپسره داشت چ نیزدم ا یگرد شده دور خودم چرخ  ی چشما با
 کنه یم تم یمسخرشه که داره اذ  ی از نقشه ها یکی  نمیا اورد؟نکنهیاز کجاش درم

ه خدا چ ی ا دهی داره خون از دست م میبهش کمک کن دی _گوشت با منه ونداد؟با آراس 
 کنم یغلط

فکر به سرم   هیاون لحظه فقط   ی کار کنم تو یچ دی با  دونستمیهول کرده بودم نم یحساب
 گفتم:  عیزد به اطراف اتاقم نگاه کردم بعد سر

 نجا یا ارش یب عیخونه ما آراس...سر  ارشیخونه ما...آره آره ب ارشی_ب

 ؟ یبگ ییخوایم  ی_به عمو چآراس 

خوابش   خورهیماه خانوم هم قبل خواب قرص م ی...بابا خوابه مهر مشیاری م یواشکی_
  نهیسنگ

 ونداد  میفتی_تو دردسر مآراس 

 زدم:  داد

 منتظرم  نجا یا ارشیبکن...ب گمویکه بهت م ی_کار

افتاده؟چرا   یچه اتفاق یعنیرژه رفتم  یضرب گرفتم و ه لمیقطع کردم با موبا  عیسر  تماسو 
  ییاز خونوادش نزد؟نکنه خدا یخونوادش...چرا آراس حرف ی گرفته؟وا  شیخونشون آت

 سوخته باشن  شینکرده خونوادش تو آت
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   ترکهیمغزم داره م ی وا ی وا ی وا دمیبه موهام زدمو دور خودم چرخ یچنگ

بود به  رگذاری تاث کمی  دمی نفس همشو سر کش هینوشابم رفتم  وانیبه سمت ل عیسر
رفتم خودمو به آشپزخونه   نییزدم پله هارو تند تند پا  رونی ب عیاز اتاق سر نیاطرهمخ

تر   نییپا ینفس همشو سرگذاشتم هرچ  هینوشابرو برداشتم   یبطر خچالی ی رسوندم از تو
شد نفس نفس زدمو   یکه خال یبطر دادی بهم دست م یآرامش خاص یی طورا ه ی رفتیم
باغ تند تند   ی رفتم تو نیداشتم به خاطرهم ازیتازه ن ی آشپزخونه خم شدم به هوا زیم ی رو

عمارت نشستم   ی جلو ی پله ها ی لحظه زانوهام سست شد رو ک ی نفس نفس زدم 
  یاتفاق خواستمیبشه نم  شیزی چ خواستمیهم بستم و دستام مشت شد نم ی چشمامو رو

 خونشون   ی سر خونوادش اومده؟وا یچ  یعنی فتهیب براش

از   عیسر  می آالرم گوش ی صدا  دنی همون حالت موندم که با شن ی تو  قهیچند دق دونم ینم
 شلوارم درش آوردمو جواب دادم بیج ی تو

 شد؟  ی_بله آراس؟چ

 بزن  موتوی _پشت درم رآراس 

  ی که باشه اما وقت کردمیباشه خدا خدا م بمیج ی تو   موتی ر دی بردم تا شا بمیج ی تو دست
  ی اضافه تو موتیر هی شهی برداشتم هم زیخ نمیبه سمت ماش عیسر هیخال بامیج دمید

 که هنوز سرجاش باشه   دوارمی داشبوردم داشتم ام

لبام   ی رو ی ناخواسته لبخند دنشی باز کردم خم شدم داشبوردو گشتم با د نویماش در
  انیآراس پشت بندش نما نی برشداشتمو دکمه باز شدن درو فشردم که ماش عینشست سر 

از   عیآراس سر دمی خونمون شد درو بستم و به سمتش دو اط یعت وارد حشد آراس با سر
شدم آراس در   خکوبیسرجام م شیلباس خون واوضاع آشفته   دنیشد با د ادهیپ نیماش

 پچ پچ مانند داد زد: ستادمیا د ید  یعقبو باز کرد به سمتم برگشت وقت

 ی سادی...چرا واگه ید نجایا ای_بآراس 
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بازوش گذاشته بودو    ی مهتاب که دستشو رو دنیبه سمتش رفتم با د ع یخودم اومد سر  به
  ی تو یفیکردم و لرزش خف خیچشمام گرد شد از درون   شیخون ی صورت عرق کرده و لباسا

 شد  جادیتنم ا

 کمکم کن  ای_بآراس 

 دم یکنه پرس ادهی پ نیمهتابو از ماش کردمی که بهش کمک م همونطور

 _مهران کو؟ 

   ریبگ نورشویا ایخاموش کنن...تو ب شوی_موند اونجا کمک کنه آتآراس 

بود بلند   یکرد چشماشو از زور درد بست مهتاب دختر قد بلند و پر یزی از درد ناله ر مهتاب
  سکیر  دیراه بره با  تونستی اوضاعش نم نینبود با ا ی بود اما چاره ا یکردنش کار سخت

 نه   ایبلندش کنم   تونمیم نمیبب کردمیم

 ؟ یکنیکار م یچ ی_دارآراس 

 راه بره   تونهیبلندش کنم نم  دی _با

 ی دیدستمون م م یکار هی یتون ی ونداد نم نهی_حالت خوبه؟سنگآراس 

لب اسم خدارو آوردمو بلندش   ریگردنش ز   ریز  گممی زانوش انداختم و دست د ری ز دستمو 
  عیبهم نگاه کرد اما بعد سر  گرد شده  ی کردم به خودم محکم چسبوندمش آراس با چشما

به سمت در رفتم   فتهیهواسم بود از دستم ن کهیتا برام بازش کنه درحال دی به سمت در دو
جوره مهتابو   چی کارو بکنم من ه نیا  تونمیکه م دونستمیم ا بخش سخت کار پله ها بود ام

 ذاشتم ینم نیزم

 صداتو بشنوه...  دینبا  ی...شششش آروم باش کس؟ی شنوی_مهتاب صدامو م 
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به اتاق خودم  عینگفت از پله ها باال رفتمو سر یچیلبشو به دندون گرفت و ه مهتاب
تخت گذاشتمش آراس هم   ی رو عیبودن لباساش سر یرسوندمش بدون توجه به خون

 مخالفت کردم عیدر اتاقو بستو نفس نفس زد خواست المپو روشن کنه که سر عیسر

 کنم یآباژورو روشن م شنی_نه روشن نکن...من عادت ندارم المپ روشن کنم مشکوک م 

مهتاب نشست هنوز    دهیصورت درد کش ی رو یکنار تختو روشن کردم نور زرد رنگ  آباژور
لبه تخت نشستم دستمو سمت   ی بازوش بودو لبشو به دندون گرفته بود رو ی دستش رو

موهاش دست   ی مت آراس که کالفه توبه س دمویعقبش کش عی بازوش بردم اما سر
 برگشتم   دیکشیم

 م ی دار ازی_به دکتر ن

 ارم؟ ی_االن دکتر از گورم برات بآراس 

   ارهیتا صبح دووم نم نی ا می دکتر جور کن هی  دیبا  دونمی_نم

 م یشیباال سرش خودمون بازخواست م  ارمیب وی_ونداد االن هرک آراس 

 زنگ بزن   مونی_به دکتر خونوادگ 

 به آقاجون خبر داده  نجایا ادی ب نکهی_همآراس 

بلند شدم به سمت    نیآرسل افتادم به خاطرهم ادی کهو ی  دمیموهام کش ی تو یدست یعصب
 آراس رفتم 

   نجایا  ارشی_آرسل...برو دنبال آرسل ب

بگم   ییخونه دا ی برم جلو  ی من نصف شب مهیگرفته؟ساعت دوازده و ن تی _شوخآراس 
 با خودم ببرم   ی دخترتو بد شهیم

 تند تند گفتم:  گشتمیبرداشتم همونطور که دنبال شماره آرسل م لمویموبا  عیرس
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جور کنه بتونه باهات   یزیچ ی بهونه ا   هیکه  زنمی_تو برو دنبالش من االن به خودش زنگ م
 ؟ ی دیباشه فهم نجایامشب ا دی آرسل با  شیتو بدزد  ای ادی ب یواشکی شده  ادیب

 دنبالش  رم یشک ندارم...باشه م ی دی _آخرش سر هممونو به باد مآراس 

 کرد نگاه کردم   یزیرفت نگران به مهتاب که از درد ناله ر رونی از اتاق ب آراس

 فتهیبرات ب یاتفاق ذارمی_آروم باش مهتاب...نم

 د یچی گوشم پ ی خواب آلود آرسل تو ی از چند بوق باالخره صدا بعد

 _الو؟ آرسل

 _الو آرسل؟ 

 ؟ ی دی د ؟ساعتویی _ونداد تو لآرس

  ادیاالن آراس م گمیم یچ ن یخوب گوش کن بب  ستیحرفا ن نی آرسل االن وقت ا  نی_بب
 ا یب یواشکینگو خودت   یزیاصال به عمو چ ا ی ایباهاش ب عیجور کن سر   ی بهونه ا هیدنبالت 

 خنگا گفت:  نیشده ع   جیگ  شتریخوابه و با حرفام ب جیکه معلوم بود گ آرسل

 _ها؟حالت خوبه تو؟ آرسل

  مشیببر می تونیکه نم میدار یاورژانس  ضی مر هیکه گفتمو بکن...ما  ی_آرســــــــــل...کار
 داشته باشه   ازین هیبخر چاقو خورده احتماال به بخ یالزم دار میسر راه هرچ مارستانیب

 ؟ ییچاقو خورده؟اصال تو االن کجا  ی_ک آرسل

 نکن  دمیبدو آماده شو آرسل ناام یفهمیم ویهمه چ نجایا ای_خونه خودمونم...ب

 بتونه... دی _خب چرا به بابام نگم شاآرسل

 یچ یفهمیبفهمه...فقط ما چند نفر...م دینبا  چکسیبفهمه ه یزی عمو چ دی_نه نه نبا
 گم؟ یم
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 ی آماده کن جا زی آب گرمو حوله و مالفه تم امیمن م_باشه باشه نگران نباش فقط تا  آرسل
 کنه  یزی محکم ببند تا کمتر خونر ز یچ هیزخمشو با  

 خودتو برسون عتر ی_باشه باشه تو فقط سر

 قشیکنار شق  دی چیپیقطع کردم به سمت مهتاب رفتم که از زور درد به خودش م تماسو 
از  یک ی مت کمدم رفتم به س عیشده بودو عرق تمام صورتشو پوشونده بود سر  یزخم

 برداشتم به سمتش رفتم  شرتامویت

 _مهتاب دستتو بردار بازوتو ببندم 

بازوش برشدارم که اجازه  ی نخورد دستمو سمت دستش بردم خواستم از رو یتکون مهتاب
سرش گذاشتمو   ی نداد با درد بهم نگاه کرد اشک تو چشماش جمع شده بود دستمو رو

 بهش کردم ینگاه مطمئن

 بشه مهتاب...دستتو بردار بهم اعتماد کن  تی زیچ ذارمی_نگران نباش...من نم

و بستم  پاره کردم محکم بازوش شرتمو ی ت عیبازوش مردد برداشت سر ی دستشو از رو  مهتاب
  یبا نگران د یدهنش گذاشتم از درد نال ی دستمو رو عیمهتاب بلند شد اما سر  غیج ی که صدا

 باشه   ده یصداشو نشن یکس کردمی به سمت در برگشتم خدا خدا م

 دهنش بود  ی نشده به سمتش برگشتم هنوز دستم رو  ی خبر دمی د یوقت

پس تحمل   یهست ی تر قو...تو دخیکشیدرد نم  گهید ادی _آروم باش مهتاب...االن دکتر م
 کن 

ازش کندم آروم عرق صورتشو پاک کردم از درد  گه ید کهی ت هی شرتم یمونده ت  یباق کهیت با
 نفس نفس زد

 _و...ون...وندادمهتاب

 _جان ونداد 
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 _خ...خو...خون...خونمون مهتاب

 اونجاست نگران نباش   یآتش نشان  ی روی_نگران خونتون نباش مهران و ن

 _بازوم...س....سو...ختهمهتاب

 دم ی پرس یتعجب بهش نگاه کردم با نگران با

 _کدوم بازوت؟  

 ...من...من نون...آور...خو...خونمونم رمی...بمی_ن...نذار...بممهتاب

  دونمی م کنمیزنده موندنت م ی بشه مهتاب من هرکار الزم باشه برا تی زی چ ستی_تو قرار ن
 ن یهم  یآروم باش  دی ...االن فقط باییحرفا  نیتر از ا ی اما تو قو ی دست داد از ادیخون ز

زد  یآزادش چنگ  یچشماشو باز نگه داشت با دست خون ینفس نفس زد با ناتوان مهتاب
 خت یو اشک ر  قمیبه 

 _من...اگه...مردم...مراقب...مراقب مامانم...باش مهتاب

 د ی دستم گرفتم آروم فشارش دادم از درد چشماشو بستو نال ی دستاشو تو  ینگران با

 _مامانم مهتاب

 بهش نگاه کردم  یو با نگران دمی دستام پوشش دادم آروم روشو بوس ی تو  شویخون ی دستا

 _نگرانش نباش حالش خوبه  

 زد ی از اشک بهم نگاه کرد لبخند خسته ا ی پشت هاله ا  مهتاب

...فقط...فقط  شمی...بادا...خم...نمنی...با امیخی_من...من مهتاب...شمهتاب
 ...درد دارهیلی...خیلعنت

  یچیکنه نگران ه تیبخ تونهی دکتره م ادیاالن دختر عموم م نهیبه خاطرهم ی _چاقو خورد
 نباش
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مهتابو   ی کنم دستا  هیآب گرمو مالفه و حوله ته دی گفت با آرسل افتادم که  ی حرفا ادی  کهوی
چنگم زد به سمتش    عیشکمش گذاشتم خواستم برم که با دست سالمش سر ی آروم رو
 برگشتم 

 _نرو مهتاب

 کنم   شیته  دی گفت با ییزایچ هی آرسل    رمینم یی_جا

  حیختم؟ترجیر یم یچ ی به سمت حموم رفتم حاال آب گرم تو عیمهتاب شل شد سر ی دستا
کمد   ی که تو  ی دیسف یدوتا مالفه رو تخت یکی  ادی  کهویجور کنم   زویدادم اول مالفه تم

 کمدم برش داره   ی ماه خانوم گفته بودم که از تو یداشتم افتادم به مهر 

مالفه ها    دن یه با د کارو نکرده باشه ک  نیکه ا کردمیبه سمت کمدم رفتم خدا خدا م عیسر
 کمد برشون داشتم و گوشه تخت گذاشتم   ی از تو عیدلم روشن شد سر ی تو ی دینور ام

 نه   ای خوره یبدردش م دونمیبزرگه نم ی لیخ هیرو تخت نای_ا

پر دردش  ی ها ی دگ ینفس بر  نی دردش خندش گرفته بود نفس نفس زد و ب نی ب مهتاب
 گفت: 

 ی ...برشش...بددی _بامهتاب

   دمیکنم برشش م دای_بذار حوله پ

  ی حوله حموم خودمو برداشتم رو نی نکردم به خاطرهم دایپ ی کمدم گشتم اما حوله ا ی تو
 تخت انداختم  

اتاقم   ی تو   دیبه بعد حتما چنتا حوله و مالفه سف ن یاز ا یامکاناتمون کمه ول کمی_ببخش  
   شهی الزمم م ذارمیم

از سر   یآراس و آرسل نفس دنی ت در برگشتم با ددر اتاقم باز شد وحشت زده به سم  کهوی
 بهشون دادم  یدادمو فحش رونیب ی آسودگ 
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 _فکر کردم بابامه 

 تخت نگاه کرد ی رو یگرد شده به مهتاب خون  ی با چشما آرسل

 ن ی سرش آورد ییبال  ه؟چهیک  نی_ا آرسل

 مگه آراس؟  ی نداد حی_براش توض

بال   نیتو همون خونه ا م یکارو باهاش نکرد نیرفت بگم ما ا ادمیدادم فقط  حی_توضآراس 
 سرش اومد 

 ی که خواسته بود ییزایچ  نمیا ایآرسل کارتو شروع کن ب  ستیحرفا مهم ن نی_االن ا 

 م ی برشش بد دی بزرگه با یل ی زه؟خیتم یمطمئن  هیرو تخت نای_ا آرسل

د آرسل هم  قسمتشو جر دا  هیبه سمت مالفه ها رفتو با تمام قدرتش  عیسر   آراس
 گذاشت  زی م ی رو الشویوسا

 خوامی _آب گرم هم مآرسل

 گفتم:  یهولک هول

 تو کارتو شروع کن   کنمی_االن جورش م

 که آراس مانع شد   رونیبرم ب خواستم

 الزم داشته باشه    یکمک دی بمون شا ششونیپ نجای تو ا رمی _من مآراس 

با حرف آرسل نگران   کهویبه سمت آرسلو مهتاب برگشتم که  عیرفتنه آراس سر رونیب با
 بهش نگاه کردم

 تو ی دیکش ی چه درد رمیبازوشم سوخته بم نکهیا  ی _واآرسل

   ستادمی باال سر آرسل ا دمیبه سرو صورتم کش یدست
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 گه؟ ید  مونهی_زنده م

 دارم  ازیکمک ن تونمی نم ییحرفاس...فقط به تنها نی _آره مقاومت تر از اآرسل

 ؟ ینیبینم یگندگ   نینو به ا _م

   خوامیزن م هی وونهید ی _تو مردآرسل

به سمت   یکرد که باعث شد آب دهنمو قورت بدم به سخت ی ا گهی از درد ناله د مهتاب
 آرسل برگردم 

 ارم؟ یاز کجا برات ب گهیزن د  هی_االن  

مهتاب شد به   ی بازو ی بهم انداخت بعد مشغول پاک کردن خون رو  ینگاه یعصب آرسل
  عیدرنگ سر  ی بدون لحظه ا دمیبه لبام کش یانداختم دست یصورت پر از درد مهتاب نگاه

 گفتم: 

 کنم ی م غشی_ص

 : دیدرداش نال نیگرد شده بهم نگاه کرد مهتاب هم ب ی با چشما آرسل

 یکنی_تو...تو...غلط...ممهتاب

   کنمیم غشیگفتم ص نکهیم؟همیدار  می ا  گهی_مگه چاره د

سرچ زدم مهتاب با وجود درد  نترنتیا  ی برداشتم و تو یپاتخت ی از رو لمویموبا  عیسر بعد
که باعث شد   قمیشد با دست سالمش چنگ زد به  ز یخ میتخت ن ی که داشت رو  یعیفج

 به سمت مهتاب بکشونم  لمینگاهمو از صفحه موبا

 ؟ ی دی...فهمیکنینم یغلط نی_تو همچمهتاب
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کردم که خودشو مشغول به کارش نشون داد به سمت مهتاب برگشتم آروم   یآرسل نگاه به
 ی پر از دردش که حاال رگه ها ی بالش گذاشتم به چشما ی باز کردم سرشو رو قمیدستشو از  

 هم توش بود نگاه کردم تیعصبان

انم بحث سر محرم  کنم...به خاک مام یکه بتونم ازت نگهدار کنمیم غت یماه ص  هی ی _برا
   یتو معذب باش دیشا  گمیندارم اما م یمن مشکل  هینامحرم

 ؟ یفهمیم خوامی_نممهتاب

تا باال سر   یزنده بمون ییخوا ی...مگه نمی دیخون از دست م ینکن دار ی_مهتاب لجباز
 ؟ ی خونوادت باش

 هم بازو بسته کردم  ی با درد چشماشو بست کوتاه چشمامو رو مهتاب

 ندارم  تمیازت ندارم کار یانتظار چ ی _به روح مامانم ه

 به نفس نفس افتاد  دیچشماشو باز کرد اشک از گوشه چشمش چک مهتاب

 بشم  یکی  غهیص  دی زنده موندنم با ی شدم که برا ر ی _چه قدر حقمهتاب

 اطراف صورت مهتاب گذاشتمو با اخم گفتم:  دستامو 

وسطم    نیا شهیخبردار نم  یمنو تو کس نیب هیز ی چ هیبحث  ن یحرفو نشنوم ا نی ا گهی_د
 باشه؟   میبر یندارم پس با خودمون به گور م  یمن ازت انتظار  یوقت

چنان   یکن تم ی اذ  ییبخوا  ای یاری به روم ب گهیونداد...خدا شاهده دو روز د  نی_ببمهتاب
 ییی ـــــــــــــی...آییبال 

 ...دردت اومد؟ زمیعز خوامی...معذرت مخوامی_معذرت مآرسل

 گشتم همزمان هم گفتم:  نترنتیا ی تو غهیص  هیآ دنبال

 ستم یمن از اوناش ن ی_نگران نباش هنوز منو نشناخت
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 شپزخونه؟ از آ  ای  ارهیبابا آراس رفت از لب جوب آب ب ی ...ادیزود باش دیکن یم ی_هر کارآرسل

با دست آزادش اشکاشو   ختیر ی خوندم و منتظر به مهتاب نگاه کردم که داشت اشک م رویآ
چه قدر تحت فشار بود   ت یاون وضع ی تو دونستمی پاک کرد با غم بهش نگاه کردم م

 "قبلتو" گفتن مهتاب همزمان شد با باز شدن در توسط آراس 

بلند شدم به سمت   عیوشه انداختم سرگ  هی لموی به مهتاب زدم موبا ی لبخند محو ناخواسته
 آراس رفتم و تشت آبو ازش گرفتم 

 تو؟  یی_کجا آرسل

شده بودم    می آشپزخونه بود تمام مدت قا ی شده بود تو داریماه خانوم ب ی_بابا مهرآراس 
   دیآرومتر حرف بزن  کمی

 _االن کجاست؟ 

 د ی_تو اتاقشه نگران نباشآراس 

 تا من کارمو شروع کنم   ی شده بود می که قا ییآراس برو همونجا  گهی _خب دآرسل

 به من انداخت  ینگاه میکرد بعد ن یبا تعحب به آرسل نگاه آراس

 ؟ یجمع منم االن؟پس ونداد چ  نی_تنها مرد ا آراس 

 مهتابو باز کرد همزمان هم گفت:   ی گره دور بازو آرسل

 تونه یاما ونداد م یتو اتاق باش  یتونی _شما نمآرسل

 کردم تشیبه سمت در هدا  شدیتر م جیتخت بلند شدم آراس هر لحظه گ  ی رو از

 دم یم جی _برو بعدا برات توض

 ؟ ی زد ی _راستشو بگو چه گندآراس 

   نتتینب یشو کس می جا قا هی...گمی_تو برو آراس...بعدا برات م
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 بستن در به سمتشون رفتم  با

 اری_مانتوشو در بآرسل

 چنگ زد به مانتوش با خشم به هردومون نگاه کرد  مهتاب

 د ینی_مگه تو خواب ببمهتاب

کار   نیمن که دخترم ونداد هم االن حکم شوهرتو داره باور کن اگه الزم به ا زمی_عز آرسل
 فتهیب یاتفاق نیهمچ  ذاشتمینبود نم

تخت نشوندمش تند تند دکمه هاشو باز   ی مهتاب آروم رو ی توجه به مخالفت ها بدون 
مانتوشو گرفت به چشماش نگاه کردم حق داشت   ی کردم اونم درعوض محکم لبه ها

  ی دستا  ی دستامو رو متیبا مال  نی با خشونت باهاش رفتار کنم به خاطر هم خواستمینم
 سفت شدش گرفتم 

دن تو برام مهم  جز زنده مون  یچی من ه یر یو ی ری ه نی ا ی _مهتابم...بذار کارشو بکنه تو
 توجه نکنم   می زیبه چ دمی قول م ستین

 _ونداد...مهتاب

 مانتوش برداشتم همزمان گفتم:  ی از رو دستاشو

 _جان ونداد...نگران نباش 

آرسل    شیزخم ی بازو ی سالمش آزاد کردم اما برا  ی مانتوشو از طرف بازو اط یاحت با
  هیمانتوش  ری ز ارمیمانتوشو از تنش در ب تونستم یراحت تر م ینطوریپاره کرد ا نشویآست

 بشه  دی سرخ و سف یحساب طی اون شرا ی بود که باعث شد تو دهی تنگ پوش شرتیت

مهتاب بود به  ی راحت کردن جا تم ی کنه منم مامور سی بلند شد تا مالفشو خ آرسل
که با حرص بهم نگاه   دمی بوس ق یعم شو یشونیبالش گذاشتم پ ی آروم سرشو رو  نیخاطرهم

 کرد
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   ستیبه خجالت ن یازی...نکنمیتوجه نم یزی _گفتم به چ

 کنم یخودم خفت م ی دستا ن ی_دعا کن خوب نشم چون با هممهتاب

 دم یبه صورتش کش یبه روش زدمو دست ی محو لبخند

 _تو فقط خوب شو...هرکار دلت خواست با من بکن  

  دمیخودمو کنار کش کمیبا حرص روشو ازم گرفت با اومدن آرسل   مهتاب

 نره  رونیبذار تو دهنش صداش ب نویا ای _بآرسل

 ؟ ی ندار ی هوشیماده ب ؟مگهی چ یعنی_

 _نه متاسفانه  آرسل

 گرد شده بهش نگاه کردم که باعث شد شرمنده به مهتاب نگاه کنه    ی چشما با

 _متاسفم آرسل

 کشه؟ یم  یچه زجر یدونیهنوز جون داره م نی_ا

 زودباش ونداد میندار ی اونم داخل دهنش بذار چاره ا رشی_تو محکم بگآرسل

 ...بکنگهی...که می_کارمهتاب

پر   دهیترس ی دهنش گذاشتم مهتاب با چشما ی لب فرستادم و دستمالو آروم تو ر ی" ز ی"لعنت
 تکون نخوره   کنهی آرسل کارشو م  یاز درد بهم نگاه کرد آروم دو طرف بازوشو گرفتم تا وقت

که مهتاب داشت   ی کردنش و زجر یاطراف زخمشو شست و شو داد بعد از ضد عفون آرسل
مهتاب از شدت درد   رهیکه آروم بگ رفتمی دست خودم نبود مدام قربون صدقش م دیکشیم

 گرفتمش یو هربار محکم تر از قبل م بردیودشو باالتر م خ دیکشی مالفرو به چنگ م

   ستی ن یزیتحمل کن مهتاب چ کمی_
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 رش یکنم محکم تر بگ  شی بخ خوامی_مآرسل

  ی روون شدن جلو یبا ترس به سمتم برگشت اشکاش وقت یچیسوزنو ق دنیبا د مهتاب
آغوش   ی و آرسلو گرفتم که باعث شد با تعجب بهم نگاه کنه ناخواسته مهتابو بغل کردم ت

 خودم فشردمش کنار گوشش گفتم: 

 یتحمل کن یتونی که تا آخر م  دونمیم دمی د م یزندگ  ی که تو یهست یدختر  نیتر ی _تو قو
 یشی م یخال کمی ینطوریا  رهی نم رونیبزن صدات ب غیج ییخوایتو بغل من هرقدر م 

 ؟ یعن ی_دراز نکشه  آرسل

 که تکون نخوره   رمشی گیراحت تر م ینطوری_نه بذار تو بغل من باشه ا

 تکون نده باشه؟  ادی بازوتو ز نی ا  زمیفقط عز  ستین  ی_باشه مشکلآرسل

 نیآغوشم پنهون کرده بود با هق هق سرشو به نشونه باشه تکون داد اول ی سرشو تو مهتاب
هم فشار دادم سرمو خالف جهتش چرخوندم درعوض   ی سوزنو که آرسل زد چشمامو رو

با دست آزادش چنگ زد به بازوم از   دی چیمحکمتر مهتابو گرفتم مهتاب از درد به خودش پ
   دآغوشم وول خور  ی تو دویدرد نال

 رش یمحکم تر بگ کمی_ آرسل

   رهیگی_دردش م

 با حرص بهم نگاه کرد که باعث شد تندتند بگم  آرسل

 _باشه باشه کارتو بکن

 کنار گوش مهتاب پچ پچ کردم  آروم

 رمت ی محکمتر بگ دی با خوامی_معذرت م
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بشه محکم تر بازومو چنگ    شتریمحکم تر از قبل گرفتم که باعث شد فشار روش ب  مهتابو
و   زدیتو آغوشم زجه ممشغول به کارش بود مهتاب   یبزنه آرسل هم با مهارت خاص

شد   ادیز یکنه کم کم دردش اونقدر دیتول یکمتر ی صدا شدیدهنش باعث م ی دستمال تو
   دهیبود داره جون م مکه چنگ زد به لباسم از رفتاراش معلو

 زودتر آرسل   کمی _توروخدا 

 _باشه هولم نکنآرسل

نکردم از احساس  یشد اما سوزش  دهیبازوم کش ی بازومو چنگ زد ناخوناش رو مهتاب
  یمهتاب تو بغلم ب کهوی نم اشک تو چشمام نشست  دی کشیکه داشت م یزجر نهمهیا

  لکسیر دمی جون شد با تعجب بهش نگاه کردم وحشت زده به سمت آرسل برگشتم که د
 کنهی داره کارشو م

 _مهتاب؟ 

 ش یبخوابون یتونی شده م هوشی _نگران نباش بآرسل

 تو بغل خودم باشه   خوامی_نه م

 یبهم کردو به کارش ادامه داد فشار آغوشمو کمتر کردم حاال که ب ینگاه میمشکوک ن آرسل
 به محکم گرفتنش نبود  یازین  گهی جون شده بود د

 ونداد؟  هی دختره ک  نی_ا آرسل

   میکنیباهم کار م ییطورا  هی_

بود اطراف زخم مهتابو   که دستش ی تکون داد و با پنبه و انبرک  دییبه نشونه تا یسر آرسل
 پاک کرد

 ن؟ یباهم آشنا شد ی_چه طورآرسل

   می آقاجون واسطه بود که باهم آشنا بش ییجورا  هی_
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 مگه نه؟  شهیاتفاقا که به تو و آراس مربوط نم نی_ا آرسل

 ارمیسرش م ییبال  کنمیم دای پ شویداره اما مطمئن باش باعثو بان ی_نه بابا به ما چه ربط 
 که نفهمه از کجا خورده 

 بهم زد  یشد مشت یعصبان کهویبهم کرد   ینگاه آرسل

   می االنشم تو دردسر افتاد نیتو دردسر؟هم یندازیخودتو م یداره الک ی_به تو چه ربط آرسل

 حالو روزشو؟  ینیبی؟نمیکشک چ ی_دردسر چ

 در کار باشه؟  ی _اصال از کجا معلوم عمدآرسل

   گهیبوده د  ی ه؟عمدیکه خورده چ ییچاقو  نی _پس ا

 دستاشو پاک کرد بعد مشغول پانسمان کردن بازوش شد   آرسل

 بد سوخته؟  یلی_خ

 نگران نباش  هی...شکر خدا سطحادی _نه زآرسل

 کاراشو که تموم کرد روشو ازم گرفت  آرسل

 بخوابه   شی بذار  یتونی _مآرسل

 اد؟ یبهوش م ی_ک 

 فردا صبح   د یشا  دونمی _نمآرسل

نشه بعد به   ت یبازوش گذاشتم تا اذ  ری بالش هم ز هی تخت خوابوندم   ی مهتابو رو  اط یاحت با
 کمک آرسل رفتم تا اطرافو جمع کنه

 ؟ ی _دوسش دارآرسل



 شهر  یبچه پرو ها 

 
240 

 

با تعجب سرمو باال آوردم بهش نگاه کردم که   نی سوالش جا خوردم به خاطرهم نیا از
 روشو ازم گرفت 

 ؟ ی گیم یدار ی_چ

 داره؟ ی شونه ابهش چه ن ،توجهینگران نهمهی_ا آرسل

   ستین یچی منو مهتاب ه نی_ب

 _آره معلومه آرسل

به سمتم   نهیگذاشت بعد دست به س زیم ی رو الشویتخت بلند شدو وسا  ی از رو آرسل
 باعث شد به سمتش برم از طرف آراس بود میگوش  سکالی م ی برگشت همون لحظه صدا

 " ن ییپا  ادیمنتظرم هروقت کار آرسل تموم شد بگو ب ال یو ی جلو  نی"من تو ماش

 ه؟ ی_ک آرسل

 نهیماش ی تو ال یدر و  ی کارت تموم شد جلو گهی_آراس...م

 برداشتو به سمتم برگشت  الشویشالشو سر کرد بعد وسا دوی مانتوشو پوش آرسل

 کنم یبهش سر بزنم با خودتون هماهنگ م  نکهیا ی _پس من برم مراقبش باش براآرسل

 دم یسرشو بوس ی رو  ستادمی فتم روبه روش اسمتش ر به

 لطفتو جبران کنم خانوم دکتر  نیا تونم یچه طور م  دونمی_نم

خودم راهو   نتت یبیم یکس  ییایب  ستین یازیمن برم توهم ن زی خب زبون نر یلی_خآرسل
 بلدم  

 _باشه مراقب خودت باش 

 ی و آروم رو  رفتن آرسل به سمت مهتاب که غرق در خواب بود برگشتم به سمتش رفتم با
بلند شدم مالفرو از روش   نی افتاد به خاطرهم یلبه تخت نشستم چشمم به مالفه خون 
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هم مچاله    فویبرداشتم و مرتب روش انداختم مالفه کث زویتم ی از مالفه ها یکیجمع کردم 
 تخت   ریکردم انداختم ز 

لبه تخت نشستم و غرق صورت   ی کسب کردم رو نان یاز راحت بودنش اطم گه یبار د هی
بود بردم  ختهیر شیشونیپ  ی کوتاه شدش که رو ی خوشگلش شدم دستمو سمت موها

 صورتشو پاک کردم  ی سرش دادمو با دستمال کاغذ شی روسر ری آروم ز

رنگ  یدرشت و مشک  ی برجسته و چشما ی داشت با گونه ها یصورت گردو پر  مهتاب
 ی رو ی قلوه ا ی و کوچولو با لبا یقلم ینیب مدویمرتب شده اش به صورت نازش م ی ابروها

 ببره   ویدل هر پسر  تونستیدرخواب بود که م یپر هیهم رفته 

از توش برداشتمو داخل تراس اتاقم   گاریس  هیبلند شدم به سمت کتم رفتم  دمی کش یپوف
   نشونمیم  اهیکارو به خاک س نی ا یباعثو بان خورمیرفتم قسم م

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

   ✨مهتاب ✨

کردم تمام زور  یندادم سع یتیاما اهم دیچیمغزم پ ی تو یسردرد وحشتناک د یلرز  پلکام
شده   زون یبه پلکام آو  ییلویک  ستیدو ی خودمو بزنم چشمامو باز کنم اما انگار وزنه ها

 چشمامو باز کنم   تونستمیباشه نم

  نکهیزور خودمو زدم تا ا اد؟تمامینم ادمی یزی چ کنمی م یسع یمن چم شده؟چرا هرچ ایخدا
چشمامو بستم دوباره باز   ن ی چشمم خورد به خاطرهم ی پلکام از هم باز شد نور اتاق تو

 شد  نمیبه نور اتاق عادت کنه و هم  دی کردم تا شا
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که اصال برام آشنا نبود هرلحظه   یتخت نرم و اتاق ن یچرخوندم و به اطراف نگاه کردم ا سر
 کرد یم ی خال شتریته دلمو ب

ناله   نیبه خاطرهم چهیبازوم بپ ی تو یکه باعث شد درد وحشتناک دمیخودمو باالتر کش کمی
نشسته   نی زم ی تخت رو نییگاز گرفتم تازه متوجه ونداد شدم پا   نموییکردم و لب پا  یآروم

 تخت گذاشته بودو سرشم روش   ی بود دستاشو رو

 کنم؟ یکار م یچ نجایمن ا وا

خورد شوک زده چشماشو باز کردو سرشو باال گرفت انگار   ینالم ونداد تکون ی صدا دنیشن با
 کرده بودم   دارشی از خواب ب

 تخت نشست   ی بلند شد رو  دنمی با د ونداد

 ی _باالخره بهوش اومدونداد

 _بازوم 

تر شد که باعث شد خودمو عقب بکشم و با حرص بهش نگاه کنم که  ک ینزد  کمی ونداد
 مالفه رومو جابه جا کرد کمی زدو   یلبخند کوتاه

   شنی هات باز م هیتکون نخور بخ ادی_زونداد

افتادم آتش   شبید ی صحنه ها ادی  کهویام زده بودن؟  هیه؟بخیبهش نگاه کردم بخ یسوال
 اله هام چاقو خوردنم و بعدش خونه وندادو ن وی سوز

 اد؟ یم  ادتی ی زی_چونداد

 شدم  هوشی_از درد ب

 ؟ ی _تهشو گفتونداد
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به اطراف نگاه کنم بعد به سمت   یبه سرم بکشمو سوال یکه باعث شد دست د یخند  بعد
 د ی به چشماش کش یونداد برگردم که دست 

 ...یتو جات م یرفتی م ؟خبی دیخواب ینجوریا شبی_د

ادامه ندادم اما خب  گهی د  نیمتوجه شدم رو تختشم و جاشو گرفت به خاطرهم کهوی
 نصف حرفمو زده بودم و ونداد هم موضوعو گرفته بود 

بخوابم تا ماه راحت تر   ناییما  نییپا  نیماه جامو گرفت منم مجبور شدم ا   شبی_دونداد
 باشه  

 ادامه داد دویپشت گردنش کش یدست بعد

روشن شد   یآخرا که هوا کم نی بودم اما ا داری ت باال سرت بوق  ری تا د  تشی_راسونداد
 شد خوابم برد  یچ دمینفهم

تا   اوردمیاسمم به کار برده بود خوشم اومد اما اصال به روم ن  انیب ی که برا یقشنگ هیتشب از
 حرفان   نیپسرا پروتر از ا  نی وقت پرو نشه هوا برش داره...واال... ا هی

تو هم رفت که   افمیق  نیبه خاطرهم دی از شدت درد نفسم بر  بزنم که دوباره یحرف خواستم
 باعث شد ونداد نگران بشه 

 _چت شد مهتاب؟ ونداد

  دیهم فشار دادم ونداد خودش جلوتر کش ی بگم فقط از درد چشمامو رو یزی چ نتونستم
منو گرفته بود دو تا بالش پشتم گذاشت   کهیراست بشم بعد درحال یبهم کمک کرد که کم

 بدم با حرص بهش نگاه کردم که رسما تو بغلش بودم   هیتا بهش تک

 نم یبش تونمی _انقدر به من دست نزن خودم م

 مهتاب   کنمی_فقط دارم کمکت مونداد

 بهش انداختو مجدد به سمتم برگشت   یبه سمت در برگشت نگاه بعد
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  رونیمتوجه بشه من امروز از خونه نرفتم ب یسک  دیآرومتر حرف بزن نبا   کمی _ونداد

جذب تنم شدم که باعث شد از   شرتیپاهام برداشت تازه متوجه ت  ی مالفرو از رو ونداد
زد  یسرخ بشم فکر کنم ونداد هم متوجه شد چون لبخند کج  یشدت خجالت حساب 

 درحال باز کردن پانسمانم بود گفت:  اط یهمونطور که آروم با احت

  م ی منو تو االن محرم هست یخجالت بکش  ستین یازی_نونداد

  کهی مرت نی ا غهی...بـــلــــــــه...بنده صیری و یر ی اون ه ی تو شبیافتادم که د  ادمی  تازه
اخمامو توهم بردم و   نینبودم به خاطرهم یکار راض نیشدم االن که حالم بهتر شده بود از ا 

 گفتم:  تیبا عصبان

 ی کنیامروز باطلش م نی_هم

 شدم  رهیبهش خ تینگاهشو باال آورد بهم نگاه کرد منم با عصبان ونداد

که الزمه  ی ...حداقل تا مدتفهمهینم یمنو توهه کس  نی_مهتاب بهت که گفتم...فقط بونداد
 ندارم   یانتظار چی مراقبت باشم مطمئن باش من ازت ه

 : روبهش گفتم یحرص بهش نگاه کردم با لحن تهاجم  با

 انتظار داشته باش بچه پرو  ای_نه توروخدا ب

 دهنم گذاشت     ی آروم دستشو رو ونداد

   رونیب کننیبعد هردومونو پرت م شنونیآرومتر...چه خبرته عه...صداتو م ش ییی_هونداد

  نیچرا احساس ضعف کرم به خاطرهم دونم یهام نم هیبخ دنی پانسمانو باز کرد با د ونداد
حفظ تعادلم ونداد آروم منو به خودش بچسبونه   ی باعث شد برا رفت که  جی سرم گ فیخف
  نمونی فاصله ب نهمهیتکون بخورم تا ا تونستم یهم معذب بودم هم نم  طیاون شرا  ی تو

 شکسته نشه  

   ی نخورد می زیچ ی از دست داد ی ادی...خون زیضعف داشته باش هیعی_طبونداد
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 _من...من...خوبم 

   ستین یجنابعال حاتی به توض یازی_آره کامال مشخصه نونداد

  دادی خوب عطرش بدجور دلمو مالش م ی بالش بذارم بو ی کمکم کرد سرمو رو ونداد
  هیساک کنار دستش  ی و از تو  دی هم بستم ونداد هم مالفرو روم کش ی چشمامو رو

 مشغول پانسمان شد  دویکش  رونیپانسمان تازه ب

بدرد  دوارمی آخرشه که ام ی ها که یت نی پانسمانمون تموم شده ا بخرم لی برم وسا  دی_با ونداد
 بخوره 

 رم یم نجا ی_من...امروز...از ا

 ی ری م نجای...هروقت من بذارم از ای _تو غلط کردونداد

 شده بود ی جد یحساب  افشیحرص به سمتش برگشتم که ق با

 یمنو مجبور کن  ییخوای_تو م

 کنه ی_من که نه شوهرت مجبورت مونداد

به خودش گرفته بود اخماشو توهم   یحق به جانب افهیتعجب بهش نگاه کردم ونداد ق با
 نگاه از پانسمانو بازوم گرفت و به چشمام نگاه کرد نباریو ا دیکش

مهتاب تو   یبر ذارمینم مییخودم مراقبتم تا بازوت خوب بشه جا  یمونیم نجا ی_همونداد
 ی به مراقبت دار ازین  ستیحالت خوب ن

 ؟شوهرت؟ ی زر زر کرد ی_االن چ

 _با من درست حرف بزنونداد

 ؟ یکنیم یبدونم درست حرف نزنم چه غلط خوامی_م

 داد بعد دوباره به سمتم برگشت  رونیساکو بست نفسشو فوت مانند ب  پیز ونداد
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  یکه حالت زودتر خوب شه و سرپا بش نهیکه برام مهمه ا ی زی_مهتاب...من االن تنها چونداد
  ی پس مجبورم برا ستیخواسته من ن فتهیدر خطر ب تی و سالمت یبر نجایاز ا ییبخوا  نکهیا

 شوهرتم اشاره کنم  نکهینگه داشتنت به ا

 لبام گذاشت  ی بگم که انگشت اشارشو به نشونه سکوت رو  یز یچ خواستم

و منم موظفم که از خانومم   یبه حرفام گوش کن  ی_تا همون حد شوهرتم که موظفدادون
 گم؟ یم یکه چ یفهمیم ستیمنو تو ن نی ب یو حق  فهیوظ چی ه گهی مراقبت کنم د

  هیقبولش کنم   خواستمیاز حرفاش حق بود اما من نم یسر هیبزنم  یحرف تونستمینم
پشت دست بخوابونم تو دهنش اما بازم   خواست ی توهمات خودش بود که دلم م اشم یسر

 هم نداشتم   کویکار کوچ هی نی توان هم

تخت بلند   ی بازوم گذاشت و از رو ر یز  کتریبالش کوچ هیگاز گرفتم ونداد    نموییدرد لب پا از
  یریه  نیا  ی تو ستیبرداشت و مشغول شماره گرفتن شد حاال معلوم ن لشویشد موبا 

 ره ی گیم وی داره شماره ک  ی ریو

  دی ...آره شکر خدا بهوش اومده فقط درد داره بای...خسته نباش؟ی_الو آرسل؟سالم خوبونداد
 شه؟  تی کار کنم کمتر اذ  یچ

   دیموهاش کش  ی تو یبه ونداد گفت که کالفه دست  یچ  یطرف پشت گوش دونم ینم

بگو که خودم بتونم انجامش   یزی چ هی مارستانی ب ارمشیب تونمینم ی دونی_تو که مونداد
 بدم آروم بشه 

 گفت: یبهم کرد بعد دوباره به طرف پشت گوش ینگاه مین ونداد

سر بهش بزن...باشه پس   هی  ای امروز خودتم ب یاگه تونست  کنمیکارو م نی_باشه همونداد
 فعال خدافس 

 به حرف اومدم  عیتماسو قطع کرد بالفاصله سر نکهیهم ونداد
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 ه؟ ی_آرسل ک 

 ات کرد هیاومد بخ شبی دختره که د اد؟همونی نم ادتی_ونداد

 دم ی کش یگفتمو کالفه پوف یآهان

 سر خونم اومده  ییچه بال  نمیبرگردم خونه بب دی_من کار دارم...با

 خونمون افتاده باشم شوک زده تند تند گفتم:  ادی چشمام گرد شد انگار تازه   کهوی

 برم  دینه خونمون...با ی _وا

بازوم گذاشتم خواستم بلند شم که   ی کردم دستمو رو ی بلند شدم از درد بازوم ناله ا عیسر
پاهام خم شد آروم دستامو   نیی زانوهاش پا  ی بهش نگاه کردم که رو زیونداد مانعم شد با غ 

 یناکارش کنم که به چه حق زدمی م دی رو سرش،با ذاشتمیخونرو م  دی گرفت من االن با
نشدم؟چرا کوتاه اومدم آروم گرفتم و منتظر بهش نگاه کردم   یاندستامو گرفته اما چرا عصب

   گهی م یچ نمیبب

ات تازس   هیزخمات تازن بخ یهنوز درد دار  ؟توی دی _مهتاب چرا به حرفام گوش نمونداد
 ی تکون بخور دینبا

قطره اشک از گوشه چشمم   هی چشمام نقش بست   ی جلو شبید یسوز شی صحنه آت ادی
خودشو باالتر بکشه دستشو به سمت صورتم آورد تا   کمیونداد که باعث شد  نییپا دیچک

هم   ی لباشو رو  دمی شده اما د الیخیفکر کردم ب  دی اشکامو پاک کنه اما دستشو عقب کش
 کرد   پاکفشرد و دوباره دستشو جلو آورد اشکمو 

 یکه روز ارمیسرش م ییجلو چشم خودت بال  کنمی م دای پ شوی_مهتاب من باعثو بانونداد
 بشه   مونیکه کرده پش یصدبار از کار

 د یپرس عیافتاده باشه سر  ی زی چ ادیانگار  کهوی

 خونوادت...مادرو خواهرت کجان؟  ی _راستونداد
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 نا یکردم شهرستان خونه خالم ا شونیصبح راه روز ی_د

 داد  رونیراحت شده باشه نفسشو با فوت ب الشیانگار خ ونداد

 ی کارو کرد  نی_خوبه بهتر ونداد

جلوه کنم به  یفیونداد دختر ضع  ی جلو خواستمیبود اما نم دهی بازوم امونمو بر  درد
 گذاشتم    گریدندون رو ج نیخاطرهم

 _من کار دارم...مغازم...خونم...عصر قرار دارم 

 کنم یم ستش ی _همه کارات با من خودم راستو ر ونداد

 شده بهم نگاه کرد   زیر ی مشکوک با چشما بعد

 اونوقت؟  یقرار دار ی_با ک ونداد

 به خودم ربط داره   ایکن چی منو سوال پ  یتو حق ندار نی_بب

 یقرار دار یحق دارم بفهمم با ک  ط یشرا  نی ا  ی کردم؟تو چتی_من کجا سوال پونداد

  یروبه جلو خم شدم صاف تو چشماش زل زدم اما اون تکون کمیحرص بهش نگاه کردم  با
 نخورد 

 باورت شده؟  شبوی د  هی_نکنه اون دو آ

تفاوت از    یتو ب  ومدی بال سر من م نیباور دارم...رفاقت...اگه ا نمونهیکه ب یزی_من چونداد
 ؟ ی شدیکنارم رد م

اگه جاهامون عوض   گفتیراست م ییدر جوابش نداشتم چون خدا  یزیکردم چ سکوت
 کردم یکارارو م نی منم هم شدیم

 ی نرفته...برو گمشو...هر ادمی  روزتی_هنوزم حرف دونداد
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رفتارش باال   نیا  دنی ابروم با د ی تا هی  ستادی روشو ازم گرفت بلند شد و پشت بهم ا بعد
 د ی پر

 ؟ ی _االن قهر کرد

 _تو فکر کن آره ونداد

 ستم ی بلد ن ی_منت کش

 ی ر یگیم  ادی_ونداد

 کردم که باعث شد به سمتم برگرده   ییصدا   یخنده ب تک

 ؟ ی بکن یتونیهم نم یعذرخواه هی_ادوند

  یستیبلد ن یدار ضی از مر یچ یاما ه یبمونم که مراقبم باش  نجایا ییخوا یم شهی_ادعات م
   ذارمیمن بخورم گشنمه وگرنه آبرو برات نم اری ب یزیچ هی

از  شرت یت هیبه سمت کمدش رفتو  عیتکون داد بعد سر دییبه نشونه تا یسر  ونداد
 د ی کش رونیداخلش ب

 یزن ینبود از بس حرف م ادمی_اصال  ونداد

به سمت حموم رفت تا لباسشو عوض کنه اما قبلش به سمتم برگشتو چپ چپ نگام   بعد
 کرد

 دارم برات  ی که موضوع بحثو عوض کرد گذرمی م نمی_از اونداد

بالش نرمو راحتم گذاشتم ونداد هم از   ی و با آرامش سرمو رو دمی خند زیر  زیرفتنش ر با
ونداد    ی گشاد بود اما چون بازو  بایبود که تقر دهیزرد پوش شرتیت هی اومد   ونر یحموم ب

لباس معلوم   ر یاز ز  شیعضله ا ی ها نهیدرحال جر خوردن بود س نیبود آست دهیقلمب کمی
 دارن   فیبود پس ورزشکار هم تشر 
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دادم هنوز شالم سرم   رونیرفته نفسمو با فوت ب  رونیبسته شدن در متوجه شدم که ب با
به خودم زدم و شالمم از سرم   ی لبخند مسخره ا کردمیبه لباس تنم نگاه م یبود اما وقت

  یوقت ینطور یچون ا ومد یبرداشتم من چه بخوام چه نخوام اون االن محرمم بود بدمم نم
هرچند هنوزم   شدمیمعذب نم  ادیز  دی دی منو م یتیوضع  نیهمچ هی ی تو ای  زدیبهم دست م

 دم ی کشی جالت مازش خ

و  نهیاز خشم از نفرت از ک  شدی تمام وجودم پر م شدم یم یجور هی فتادمیکه م شبید ادی
 از انتقام   یحت

ها   هیهمسا غیج ی خونمون صدا نی زم ری گرفتن ز  شیهم بستم صحنه آت ی رو چشمامو
  ی بد یل یکابوس خ شبیخونمون بودن د اط یح  ی که تو ی ا بهیوحشت خودم و افراد غر

 خونوادم تو اون خونه نبودن شکر گذار بودم  نکهیبود که خدارو صدبار بابت ا 

  یخالص م  نجایاز ا د یاما اول با  کردمی م یکار هی دی گذشتم قطعا با  ینم هیقض نی از ا ساده
 شدم 

دستمم    نیی شده بود و پا هی چرخوندم و به بازوم نگاه کردم محل چاقو خوردنم بخ سرمو
بود   شتریهام ب هیبازوم از درد بخ یسوخته بود که اونم باز پانسمان شده بود درد سوختگ

  شتریاز درد چاقو خوردنمم ب ی که پام اومده بود حت یهرچند درد مچاله شدن قلبم از ظرر
 بود  

بزرگ دستش   بایتقر ینیس  هیونداد که  دن یباز شدن در نگران به سمتش برگشتم با د با
ملکه ها که خدمه  نیا ن یع دمی خودمو باال کش یتخت کم ی راحت شد رو المیبود خ

 براشون غذا آورده باشه به ونداد نگاه کردم و لم دادم

لحظه مات بهم نگاه کرد از نگاه   هی دنمیدرو با پا بست و به سمتم برگشت با د ونداد
کرد اما  وجودم رخنه ی هم تو تیاحساس عصبان یمعذب شدم حت  کمی خودم  ی رو رشیخ

 نبود که بهش بتوپم  یاونقدر
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بلند   یکوتاه شدم که کم  ی موها ی جلو نیقصد گرفتن چشاشو نداشت به خاطرهم ونداد
 شده بودو پشت گوشم زدم بعد با حرص بهش نگاه کردم  

 ؟ ی دیند  ه؟دختری_چ

 دم ی _دختر مو کوتاه خوشگل ندونداد

  گهیکنم د مت ی تقس ی پاشم به قطعات مساو شمی وگرنه مجبور م رمی گیم  دهی _حرفتو نشن
 یخود دان

تخت گذاشت   ی رو وینیلباش نقش بست به سمتم اومد س ی رو ی لبخند مردونه ا ونداد
  ینیس اتیتخت نشست به محتو  ی خودشم اومدو رو دمی بره اما د خوادیفکر کردم االن م

گشنم   ینم که حسابم ول یا زادی تا جون آدم ر یشتر مرغ بگ ری بود از ش یکردم همه چ  ینگاه
اوضاعم خودمو   نیگذاشته نکنه انتطار داره من با ا  دشخو ی جلو وی نیچرا س نیبود اما ا 

 بکشم جلو:/ 

 گفت:  گرفتی خودش م ی لقمه برا کهیدرحال ونداد

تو خونه ما بوده خدمتکار مادرم بود   یکه از بچگ م ی خدمه دار هی_بابام رفته کارخونه ونداد
خوشمزرو آماده کردن بهش    ینیس نی ا دنیزحمت کش شونیا شهیمنم محسوب م  هیدا

بگم   تونستم یآماده کرد نم وینیتو اتاقم صبحونه بخورم اونم س  خوامیگفتم حوصله ندارم م
 بخور  تو  ستی ن یکه خب مشکل میدار  وانیل هی ییو چا ری از ش نیدونفر به خاطرهم ی برا

ادبش حکم   نم یدهنش گذاشت که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم بب ی لقمشو تو بعد
 نه ا یبخورم  یز یجلو بکشه منم چ و ی نیس کمیکه  کنهیم

طبقه باال به هر   ادیماه خانوم ب یچون امکان داره مهر میآرومتر حرف بزن  کمی  دی_با ونداد
هردومون بد   ی وگرنه برا یینجایبفهمه تو ا  یکس د یدر اتاق من رد بشه نبا  ی از جلو ی نحو

  یحساسن البته مخالف دختر باز ی ادی ز کمیجور مسائل  نیا ی با اجازت پدرم رو شهیم
 پنهون نکنم   شونیاز ا نهیمنظورش ا شی اصول اهاز ر گهی م یول ستین
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  دادمیدهنمو مدام قورت مآب   شدیم  زیکردنش داشت لبر یهمه وراج نی صبرم از ا گهید
  یبه ب ن یبابا ا  ر ینخ دمیخودش شعور داشته باشه بفهمه اما د دی گفتم صبر کنم شا یه

   کنمیم یبرو من جات کاسب  یشعور بودن گفته زک 

 حرص روبهش گفتم:  با

بابا برو اونور چه   ی خودت؟ا  ایمن بخورم   ی وقت:/...االن آورد هی_خوشمزس؟نپره گلوت 
 عه... رهی گیخودش لقمه م ی پرو هم نشسته برا

  یک  نیتموم موند بهش نگاه کردم ا مهیدهنم ن یتو فاصله چندمتر  ی با گرفتن لقمه ا حرفم
 دم؟ یچشماش انقدر مهربون شد که من نفهم 

 ش؟ ی پس االن چرا بست ی خوردیمخ منو م ی_باز کن دهنتو تا االن داشتونداد

 ...یلی_خ

دهنم جا شد چشمام اندازه   ی دهنم کرد که چون کوچولو بود همش تو ی لقمرو تو یزرت
 داشته باشه   ویکار  نیتوب گلف شده بود چون اصال انتظار نداشتم جرات همچ

 لبخند گفت:  هیبا   ونداد

 برات درست کنم  روی_حاال آروم بخور تا بعد ونداد

 یکاراش چه معن نیا  کردمیفکر م  نیلقمم شدم همزمان به ا دن یمشغول جو  آروم
چه قدر خوشمزه بود   یاز طرف رمیخودم لقمه بگ  تونستمیم د یکشیجلوتر م کمی داره؟خب 

 ینطوریونداد گرفته ا  نکهیبه خاطر ا ا یداره  قیبا خامه عسل ما توف نا یخامه عسل ا  یعنی
 خوشمزس؟ 

ه در به در اون هال ریونداد داره عه تقص ی به دستا یچه ربط گمایدارم چرتوپرت م  منم
    رمی گیفاز م ینطوریمنم ا  دادی مزخرف بهم نشون م ی لمایشدس که از اون ف

   رمیلقمه بگ تونمی_خودم م
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 حرف دکترته   ستایحرف من ن ن یتکون بخوره ا  ادیز  دی_دستت نبا ونداد

 دوست تو؟  ای_دکتر من  

به سمتم گرفت همزمان   زد یدستش بود و داشت روش مربا م ی که تو  ی لقمه ا ونداد
 گفت: 

 دختر عمومه  ستی_آرسل دوستم نونداد

 زدم لقمرو از دستش گرفتم  ی پوزخند

 بدتر  گهی_د

  شهی م تی _چرا اونوقت؟نکنه حسودونداد

 ؟ ی زد یزیچ یکنم توهم ی حسود دیبا ؟چرا ی _من؟حسود

 باال انداخت  ی شونه ا ونداد

 خورمیدارم صبحونه م یره بعد سالها تو خونه پدر...باالخ دی_شا ونداد

 ی چ یعنی_

تو خونه خودمون صبحونه نخوردم زود  رانی که برگشتم ا یچندماه ن ی ا ی تو یعنی_ونداد
 خوردم  ی زیچ هیبلند شدم رفتم شرکت اونجا  

 ؟ ی با پدرت هم سفره نش نکهیا ی _برا

 حرفم جا خورد اما خودشو نباخت   نیاز ا  کمی ونداد

 داره   یبه اون چه ربط یگ یم یدار ی_چونداد

  یزیشدم به هرچ قیبرداشت به سمتم گرفت از دستش گرفتم بهش دق رویش  وانیل ونداد
 فرار کردن بود  ی راه برا هی نم یاز من ا ر یغ کردی نگاه م
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تا خونه نباشه جز   چونهیشامو بپ ی که صبحونه و نهار خونه نباشه و به هر بهونه ا ی_پسر 
از بابات   ینداره به خصوص تو که دل خوش یل یدل چی نخواد با خونوادش باشه ه نکهیا

 یندار

   دهی نشون م ی خود هیهمزمان مغزتم داره   یریگی جون م ی_دارونداد

باشه من جونمو   یکه بهم داشتو براش جبران کنم هرچ یی محبتا ی طور هی  خواستمیم
 با پدرش مچ بشه  کردمیم یکار  نکهیبهتر از ا  یونداد بودم چ  ونی مد

 _نگام کن 

هنوز دستمه دستشو جلو آورد  ری ش وانی ل دید ینگاهشو باال آورد بهم نگاه کرد وقت  ونداد
ازش خوردم تا   کم ی ازم گرفت به سمت لبام برد خواستم مانع بشم اما اجازه نداد  وانویل

 اد یکوتاه ب دی شا

  یتا تهش بخور روی ش وانیل  نیا  دی پس با یبه خودت برس شتریب دی با  یضی_تو مر ونداد
 نمونه  ینیس  نیتو ا می زیچ

 توجه به حرفاش گفتم:  یب

 قبرستون فکر کردم حرفام روت اثر گذاشته باشه  ی _اون روز تو

 _آره اثر گذاشته...االن تو هفته من دو سه شبشو شام خونم  ونداد

 زد یحرص بهش نگاه کردم که پوزخند تلخ  با

   اده یمن ز ی _همونم براونداد

از رو سرت برداشته شد   شینکرده سا ییخدا  یوقت  یرسی نم ییجا چیرفتارات به ه  نی _با ا
 بدبخت  کنهیت نمعذاب وجدان تا آخر عمر ول  ی از دست داد ویکه چ یفهمیاونوقت م
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  امیمن کوتاه ب  نکهیحرفام تکون داد خر نبودم ندونم به خاطرا دییبه نشونه تا یسر  ونداد
به سمتم گرفته شد از دستش چنگش زدمو رومو ازش گرفتم   ی کارو کرده لقمه بعد نیا

 خر   شعوریپسره ب

 _چته عه ونداد

  ییخدا  ای  لسیاطراف من طو یفکر کن یاما حق ندار یخودتو گاو فرض کن ی_تو حق دار
 نکرده خرم 

 کرد ی تک خنده مردونه ا ونداد

 تو بچه پرو  یاریحرفارو از کجات در م نی _اونداد

 ی _خودت

  رویش  وانیدهنم چپوندم و با حرص مشغول خوردنش شدم ونداد دوباره ل ی لقمرو تو بعد
 به سمتم گرفت اونم با حرص ازش گرفتمو تا نصفه خوردم 

 تونم ینم ترکمیدارم م گهی_د

 ی نخورد یزی...هنوز چخودی_بونداد

 عمت خورده؟  نهمروی_ا

 بود چرا که نه   نجای_مطمئنن اگه اونداد

 نمونه خب خودت بخورش  ینیتو س یزی چ ییخوایاگه م خورمینم گهی_د

که باعث شد با   د یبردو تا ته سر کش رمیش وانیاز خدا خواسته دستشو سمت ل ونداد
 گرد شده بهش نگاه کنم   ی چشما

 ی باش یپسر وسواس کردمیمن نبود؟فکر م یدهن انای_اح

 گفت:   رفتیم نیی تخت پا ی و از رو داشت یبرم  وی نیداشت س کهیدرحال ونداد
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 ی زنم یناسالمت ی_وسواس که دارم اما تو فرق دارونداد

با خنده   عیحرص بالش کنار دستمو برداشتم به سمتش پرت کردم که موفق شد سر  با
تخس بود   یلیپسره خ نیخندمم گرفته بود ا  دمی کش یپوف رونیخودشو از اتاق بندازه ب

 مراقب خودم باشم  نی از ا شتریب د یبا

اشت  برد  زشوی م ی دوباره برگشت در اتاقشو قفل کرد و لب تاب رو قهیبعد از چند دق  ونداد
 به سمتم اومد 

 ؟ یهمش ور دل من باش ییخوا ی؟میندار  ی_تو کارو زندگ 

هم زبون   هی  یمونیحوصله هم نم یب ینطوریهمش کنارت باشم ا  د ی_من پرستارتم باونداد
 کنارته

 هم زبون،زبون نفهم  هی_آره  

 بانو   باتیز ف ی_ممنونم بابت توصونداد

گردنمو    کمی  نی گل کرده بود به خاطرهم می مشغول ور رفتن با لب تابش بود فوضول ونداد
داشت    دونمی بود بعد نم یز یچ هیکردن   پیمشغول تا کنهیکار م یداره چ  نمیبب دمیکش
  نمیبب کردمیکه داشتم بهش دقت م ارمیسر در م نای از ا یلی:/خگشتیم  یدنبال چ یچ ی تو

 چه عه:/من  هب کنه؟اصال یم یداره چه غلط

 شد    ریتوسط نگاه ونداد غافلگ نگاهم

 _گردنت درد نگرفت تو؟ ونداد

 چپ نگاش کردم  چپ

دکمه ها فکر   نی رو ا کوبهیراه انداخته م یمبولیدامبول د هی کنهیکار م  ی_حاال انگار داره چ
 پسره چلغوز   ستم یکرده منم بلد ن

 گرد شده بهم نگاه کرد   ی با چشما ونداد
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 تا کجا کشش داد   نیبب دمی سوال ساده پرس  هی_ونداد

شد و به    کی بهم نزد شتریبشه ونداد ب شتریکه باعث شد حرص خوردن من ب د یخند  بعد
لب تاب   ی رو  یمن تسلط خوب ی نطوریپاش گذاشت ا ی زد بعد لب تابو رو هیتاج تخت تک

   کردمینم یداشتم اما بهش نگاه

   دمیانجام م ن ی شرکتو آنال  ی از کارا یسر هی_دارم ونداد

   یپرستارم ی_فکر کردم گفت

   می نیبیم لمیتموم که شد باهم ف کشهیطول نم ادیز  گمیهنوزم م زمی_آره عز ونداد

 بابا   ی هاله باشه ا نیع نمیا  قهیمسخره هاله افتادم نکنه سل ی لمایف  ادی دمی کش یپوف

 

 

 ✨ونداد ✨

گرفتم که امروز  میتماس هم با منش هیکردم  ییزدمو سفارشارو ثبت نها لیم یا چنتا
مونده بود اونارو انجام   گهید  یکار زهی چنتا ر هیشرکت کارارو به آراس بسپاره  امیب تونمینم
 ینطوری ا  میکرد ی با مهتاب نگاه م کردمیدانلود م لم ی ف هیبعدش   شدیتموم م  گهید دادمیم

 کرد ی هم دردشو فراموش م رفتیهم حوصلش سر نم 

  دمیبازوم افتاد به سمتش برگشتم د  ی رو یزیچ هی  ینیسنگ کهویفکرا بودم که   نیهم ی تو
لبام نشست حتما خسته شده بود   ی رو ی لبخند محو دهی سرش کج شده و به بازوم چسب

 جانم   ی خوابش گرفته ا

راحت باشه و   نکهیسرش برداشتم به خاطر ا  ریتر کردم بازومو از ز کیخودمو بهش نزد کمی
زده بودم پاهامو دراز   هیهمونطور که به تاج تخت تک  رهیدرد نگ شیی شد جا داری ب یوقت

خواب سردش   ی تا تو دمیروش کشرون پام گذاشتم مالفرو  ی کردم و آروم سر مهتابو رو
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 کردمیم  یدست مشغول کارم شدم سع هیگذاشتم و با  مپا ی نشه لب تابو مجدد رو
 نشه  داری وقت از خواب ب هینکنم تا   ییسروصدا نی کوچکتر

که تموم شد لب تابمو بستم و کنار گذاشتم به سمت مهتاب که غرق خواب بود   کارام
رنگ کوتاهش بردم و آروم مشغول   یمشک ی برگشتم ناخواسته دستمو به سمت موها

اون لحظه   ی اما تو دادینشون م یچه واکنش شدیم داری ب یوقت دونمی نوازشش شدم نم
 داد ی کار سوق م ن ی فقط احساسات و خواسته قلبم مهم بود که منو به سمت ا

صبحونه به سمتش برگشتم با   ینیبا س یامروز وقت شدیخواب مظلومتر م ی تو مهتاب
  چیبودمش ه دهیند  یکوتاهش غرق صورت نازش شدم تا حاال بدون روسر  ی موها دنید

مثل مهتاب که   یجذاب باشن اونم دختر  توننیمو کوتاه هم م ی دخترا کردمیوقت فکر نم
 بلند شده بود   کمیموهاشو پسرونه کوتاه کرده بود البته  

 چه طور خوابم برد  دمیفکرا بودم که نفهم  نیهم ی تو

 

 

 ✨مهتاب ✨

  ی دم؟وایخواب نهمهیا یعنیشده بود چشمام گرد شد  کی اتاق تار  ی از کردم هواب چشمامو
  نایا ازدهی ونداد کنارم نشست اون ماسماسکشو آورد ساعت   یوقت ادی م ادمی شهیباورم نم

 بود:/

 ی پا ی شوک زده سرمو از رو کهوی شدم  دنمیمتوجه نحوه خواب  کهویخوردم که  یزیر تکون 
انقدر به صفحه  ادمهیونداد گذاشتم؟فقط  ی پا  ی سرمو رو یونداد بلند کردم وا من ک 

 شدم که خسته شدم خوابم گرفت    رهیونداد خ توریمان
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ور کج   ه یزده بودو سرش به  هیونداد که غرق درخواب بود نگاه کردم به تاج تخت تک به
دم چون قطعا به گفت شرمنده هم ش  شهیم یحالتش خندم گرفت حت  نیشده بود از ا 

 گرفت ی تمام بدنش م شدیم داریب یمن وقت  یخاطر راحت

  نکهیبدون ا اط یندادم با احت ی تیتخت نشستم درد بازوم دوباره سراغم اومد اما اهم ی رو
از   دمیپاهاش کش ی بالش پشت گردنش گذاشتم مالفرو رو  هیبشه  داری کنم از خواب ب یکار
  نیتکون بدم به خاطرهم  تونستمیوجه نم چی تخت بلند شدم دست راستمو به ه ی رو

المپارو روشن کنم چون    خواستمیگذاشتم نم زشیم  ی رولبتابشو با دست چپ برداشتم و 
 بخوابه  ذاشتمیم  دیمونده بود با داری تا صبح باال سر من ب شبید  چارهیب شدیم داریب

زدمو   ی تراس لبخند دن ی داشت با د ینیرگ و دلنشبه اطراف اتاقش نگاه کردم اتاق بز کمی
آروم بازش کردم    ییسروصدا چی بدون ه ن یبه سمتش رفتم در تراس بسته بود به خاطرهم

چرا    دونمی ونداد سردش نشه درو بستم تا باد بهش نخوره م نکهیا ی و وارد تراس شدم برا
ناعادالنه  کردیازم مراقبت م ی اون چه طور دمی دی م یاما وقت ودبرام مهم ب شیانقدر راحت

   کردمی م یبود من بدرفتار

هواش   کمی کوتاه چشمامو بازو بسته کردم  دمیکش یقیآزاد تراس نفس عم  ی هوا ی تو
 بشم   تی که اذ  شدیکه عاشق سرما بودم باعث نم یخنک بود اما من

  استراحت داشت بعدش ی ترم هاله تازه تموم شده بود و دو هفته ا م ی بهمن بود ی وسطا
فرصت استفاده کردم و مادرو خواهرمو فرستادم    نیمنم از ا  دی ترم جد  دویانتخاب واحد جد 

  تونستمیمدت م  نیا ی هم تو شد یمدت عوض م هی خالم هم حالو هواشو  ش یشهرستان پ
هامو باهاش صاف کنم من چه   یبرسم بده ویحمد ا که یراحت حساب اون مرت الیبا خ

 شه؟ یهم بهش اضافه م ی قام از احمدو انت  ادیبالها سرم م ن یا دونستم یم

  دیسف یحبابک  ی زدم المپ ها ی بزرگشون ناخواسته لبخند اط یح دن یجلوتر رفتم با د  کمی
و آدما بود روشن کرده بودن و    نیکه محل عبور ماش ی اطراف جاده سنگ فرش شده ا یرنگ

  کردیم  شتریاون قسمتو ب تیجذاب
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بدجور   ن ی بودن اما منو خوانوادم کوخ نش نیونداد و خونوادش کاخ نش  یواقع ی معنا به
اندازه ثروتو   هیبود من کجا و اون کجا کاش خدا به   ادیمنو ونداد ز ن ی ب یاختالف طبقات

نداشت به   نیداشتنو ا  هیکه بق ییزای حسرت چ یکس  ینطوریا کردیم  می آدماش تقس نیب
  چیتو دلم نبود چن ه ییخونه ها نیهمچ هیداشتن  تهرچند من حسر موندیدلش نم

 روز توش پا بذارم   هی  یکه حت دمی دیوقت خودمو اندازش نم

فقط حسرت بابامو داشتم حسرت خونواده چهار نفرمون حسرت آرامش حسرت پول   من
 باد هوا شد    اشونیلیکه خ ییحسرت خواسته ها 

 به سمت در رفتمو بازش کردم   عیداد ونداد سر ی صدا  دنی با شن کهوی

 _مهتــــــــــــــاب ونداد

 در چرخوند خواست بازش کنه صداش زدم  ی تو دوی تند تند کل د یبه سمت در دو ونداد

 نجام یمن ا  سی_ونداد...ه

اما   دیبه صورتش کش یدست  دنمی صدام شوک زده به سمتم برگشت با د  دنی با شن ونداد
  یبزنه اما وقت ی لیبهم س خواد یاولش فکر کردم االن مبلند به سمتم اومد  ی بعد با قدما

   ست یخبرا ن  نیاز ا  رینخ دمیگرمو خوشبو فشرده شدم فهم ی جا هی ی تو

داشته   و ی واکنش یحت ای توان حرکت  نکهیحس بدون ا یآغوشش گرفت ب ی منو تو ونداد
 آغوشش موندم   ی باشم تو

 تو دختر   ی _سکتم دادونداد

رفتارش   نی از ا نکه یا دمیفهمیخوب م زویچ هیبود مغزم هنگ کرد اما  زونیاطرافم آو  دستام
 داشتم   ازیآغوش ن  نیمنم به ا ییطورا  هی نگاریا ستمین یذره هم عصبان هی

 نگرانت شدم   ی _فکر کردم فرار کردونداد
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  دنیکوتاهمو پشت گوشم زد که دوباره از پشت گوشم پر  ی آروم ازم جدا شد موها ونداد
   رونیب

 که به زور اونجا باشه  کنهی فرار م   ییاز جا_آدم 

 باشه؟  یرینم ییجا چی _بدون اطالع من قول بده هونداد

بود انگار همه جارو دنبالم گشته    ختهیتختو بهم ر ی اطراف اتاقش نگاه کردم مالفه رو به
در اتاق باعث شد   ی صدا کهویدر حموم هم باز بود خواستم جواب سوالشو بدم که   یحت

 م یوحشت زده هردومون به سمت در برگرد 

   نمی...درو باز کن بب؟ ی _ونداد بابا؟...خوب

 دست سالممو گرفت به سمت حموم برد بعد تند تند گفت: عی هول کرد سر  ونداد

 نکن باشه؟  ییسروصدا  چیبمون ه نجا ی_همونداد

حموم باعث شد   یکی تند سرمو به نشونه باشه تکون دادم ونداد در حمومو بست تار تند
شدم و   فی ضع نهمهیا یخودم جمع بشم من ک  ی و تو نمیبش نیزم ی رو واریبه د  هیآروم تک

 خودم خبر نداشتم؟ 

 گن یم یچ  نم یبه سمت در کشوندم و گوشمو به در چسبوندم بب خودمو

 ؟ ی _شما خونه اونداد

 نگرانت شدم حالت خوبه؟  ی ومدی ن رونی ماه گفت امروز از اتاقت ب یه مهر _آربابا

 ؟ ی _آره آره من خوبم شما خوبونداد

داره ازش   وی زی چ هیپسرش   گفتیپدرش مشکوک بود انگار حس پدرانش بهش م لحن
   کنهیپنهون م

 ؟ ی_امروز شرکت نرفت بابا
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 _نه خونه موندمونداد

اونجا   یرفتی شرکت م ادیز ی به بهونه کارا ی شدی_چرا اونوقت؟تو که کله سحر هر روز پا مبابا
 بعد کارخونه پدرت به جهنم

وسط شرکت   نی به من هست؟ا یازیچه ن گهی د دی _بابا شما خودتون کارخونه اونداد
 ... دی آقاجونه که قراره بدنش به من خب با

  ی ا گهیتو وارث د ری اونوقت من غ سیرئجناب  کنم ی که حرفتو قطع م دیببخش یلی_خبابا
 کارخونم بهش برسه؟  ن یسرمو گذاشتم زم یدارم که وقت

 ینطوری با پدرش ا  دی اصال خوب نبود نبا نیا شهی از لحنش معلوم بود داره کالفه م ونداد
  وی چ دهی باباشو از دست م یکه آدم وقت  دمیفهمیکه از دستش داده بودم م  یحرف بزنه من

 دونست یمثل ونداد قدر نم یاز دست داده اما کس شهیهم ی برا

فقرا بعد    ری اما ما فق ذارن یپولدار بعد از مرگ ارثو پول به جا م ی آدما فهممیحاال م یطرف از
 بازماندگانمون:/  ی برا یو بدبخت یاز مرگمون بده

 م ی زنیبعدا راجبش حرف م ستیحرفا ن نی_بابا االن وقت اونداد

 ی ستیوقت خونه ن چیتو که ه میاالن حرف بزن  نیهم  خوامی_اما من مبابا

 دم یچشم انجام م دیکار کنم؟هرکار الزمه بگ یمن چ د ییخوا ی_االن مونداد

تار مو   هی  خوامیفقط مراقب خودت باش نم ی انجام بد یمن کار ی تو برا خوامی_من نمبابا
 به بعد شام خونه باش باشه بابا؟  نی از سرت کم بشه از ا

 ... گهی_چشم امر دونداد

 پدرت سر بزن   ریوقتا هم به کارخونه حق  ی_بعضبابا

  ی دیمدت تمام تالشمو کردم تول نیاما ا  زنمی_بابا درسته من به کارخونه شما سر نمونداد
 آقاجونو باال ببرم که به کارخونه شما نفع برسه   ی کارگاها
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 ی شیونم که باعث رونق کارخونه پدرت مازت ممن  دونمی _مبابا

ونداد قدرنشناس    نیبابا باحاالس اما ا  نیزدم پدرش معلومه از ا ی لبخند محو ناخواسته
معلومه داره تن به   ادیپدرش کوتاه ب نکهیا ی هرچند االن برا زدیسگ باهاش حرف م نیع

   دهی باباش م ی همه خواسته ها

 فس یانجام وظ ه یچه حرف نی _اونداد

دو  ی بهش گفتم برا نهیچیشامو م  زیم  گهیساعت د میماه ن یبرم مهر  گهی_خب من دبابا
 م ی باهم شام بخور نهینفر بچ

 بابا... ی_ولونداد

 ی تو اتاقت بخور ییخوایونداد...نکنه م می ندار ی_ولبابا

 نداره   ی_اگه مشکلونداد

 خدافس  نمتیبیشام م  زیاشکال داره سر م می لی_خبابا

شد   ان یدرگاه نما ی دادم در حموم باز شد و ونداد تو رونینفسمو آسوده ب بسته شدن در با
 به سمتم اومد  ع ینشستم سر  نیزم ی که رو دنمیالمپ حمومو روشن کرد با د

 نم یپاشو بب یشیم ضی مر  ونهی د ینشست ن یزم ی _چرا روونداد

 بهش رفتم  ی بلند شدم چشم غره ا نیزم ی رو از

 یکنیبا پدرت برخورد م یچه طور فهممی_حاال م

 گفت،گفتم چشم   یکار کردم؟هرچ ی_چونداد

پسر حرف گوش کنه خونواده    کهو یزودتر راحتت بذاره   نکهی_آره جون عمت فقط به خاطرا 
 ی شد

 _مهتاب حوصله بحث ندارم تمومش کن  ونداد
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تار  آدم رف  هی ن یبا پدرت ع یتون یوقت نم  چیونداد تو ه نی منم باباتم؟بب ی _نکنه فکر کرد
تو که   یدرست برخورد داشته باش یتونینم بممیهفت پشت باهات غر  کهیپس با من یکن
 نجا یاز ا  رمی م کشمی شام من خودم رامو م ی برا نیی پا یریم

  نیزم ی از رو نهیکرده بود تا پدرش نب مشی سمت گوشه تخت رفتم مانتومو که ونداد قا به
 و منو مجبور کرد که به سمتش برگردم دی سالممو کش  ی برداشتم ونداد به سمتم اومد بازو

 مهتاب؟  ی دیاز من د یمدت تو بد رفتار  نیا ی _توونداد

 ادامه داشته باشه  نجا یرابطمون تا هم دمیم حیپس ترج  دیخواهم د  ندهیاما در آ  دمی _نه ند

 ؟ یکنی م یکیودتو با پدرم  خ یعقل تو کلت هست؟دار ؟اصال یگ یم یدار ی_چونداد

  یباباتو دوست ندار  ی ؟وقتیشیمن م ی برا  یشیپدرت ارزش قائل نم ی برا  ی_وقت
 مهربون تر از مادر؟  هیدا یشیمن م ی وسط برا نیاونوقت ا شییخواینم

 گفته من بابامو دوست ندارم؟  ی_ک ونداد

که  می کردیم یبهم نگاه کرد هردومون سع ت یخفه خون گرفتم ونداد با عصبان کهوی
حرفامون صدامونو   نیب کهوی چون   میموفق هم نبود  ییطورا  هیصدامون باال نره اما انگار 

 م یاوردیم نییپا

 ی روز هی خوامیحتما م ایازش متنفرم   ی کرد  ؟فکری فکر کرد ی _درباره من چونداد
 یکه تو باباتو دوست داشت ی خانوم...من بابامو دوست دارم اما نه اونقدر ریبکشمش؟نخ

  شهیم  زیبرات عز  شینداشته باش گهید  ی_وقت

  یکالفه کنارم نشست دست دوی کش یقهر رومو ازش گرفتم و لبه تخت نشستم ونداد پوف با
 دستاش گرفت   نی سرشو ب دو یموهاش کش ی تو

  یواشکی   شهیهم ن یاز دست بدم به خاطرهم نمیا خوامی_مامانمو از دست دادم نمونداد
قلب بابامو سر وقت بهش    ی که دارو ها کنمیماه گوشزد م یبه مهر  شهیهواشو دارم هم



 شهر  یبچه پرو ها 

 
265 

 

ازش ندارم   یدرسته دل خوش کنم ی م می وودکاشو ازش قا ی ها شهیوقتا ش یبعض یبده حت
 دارم اما ته دلم بازم دوسش  م یازش فرار 

  ست ی با خودت روشن ن  فتمیتکل  ی_تو حت

 ؟ ی فهمیم خوامشی_روشنه مهتاب...در اوج خواستنش نمونداد

ذره   هیذره فقط  هی یهم هست وونهی تازه د گهید نهیهم ستیروشن ن فتیتکل گمیم  ی_وقت
 ست یعقل تو کلت ن

 از کنارم بلند شد به سمت کمدش رفت  ونداد

 _تمومش کن توروخدا ونداد

 ییتنها ی هردوتون آدما یکن یکنارش آروم زندگ  یتون یم یفراموش کن و ی میقد  نهیذره ک  هی_
 د ییا یب رونیب ییتنها  نیاز ا دیتونیکه فقط باهم م ن یهست

 تورو دارم  ستمی_من تنها نونداد

  شویشونی که زده بود به خاطر حرفش ونداد پ ی زده بهش نگاه کردم نه به خاطر داد شوک 
 بهش زد بعد ازش فاصله گرفتو به سمتم برگشت   یبه کمد چسبوند مشت آروم

 نداشتم   ی منظور  ریبگ دهی_فراموش کن نشنونداد

هرجور   دیمن با  سوختیپسر کوچولو شده بود که بدجور دلم براش م هی  نی او لحظه ع ی تو
که خودشو گرفتارش کرده   ی مسخره ا  یزندگ  نیکه خودشو از ا  کردمی شده بهش کمک م

 نجات بدم  خودش ساخته  ی بودو برا

من بازوشو گرفتمو به سمت خودم   نباریبه سمتش رفتم و ا  عیبه سمت در رفت سر ونداد
 چرخوندم 

 مگه نه؟  میرفته؟منو تو هنوز دوست ادتی_درسته...من کنارتم...
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شد که چرا  یکه پر از حرف بود ته دلم خال ییچشما دنی شد با د رهیبه چشمام خ ونداد
چشماش   ی ناگفته تو ی بفهمم که حرفا تونمینم؟چرا نمدونشو حدس بز هی یحت تونمینم
 که بهتر بهش کمک کنم؟  نیچ

   م ی_آره...هنوز دوستونداد

 ی روزارو از دست بد نیونداد ا یکن باهاش مهربون تر باش یسع ن یی پا یری _االن که م
 که پدرمو از دست دادم بشنو  یاز من نویا یعقب تا اصالحشون کن ی برگرد  یتونینم گهید

اما باشه به حرفات گوش   یستیمن ن ی مهتاب...چون جا  ی_انتظار ندارم حرفامو بفهمونداد
 کنم یم

اما   ادیتوهم ازش خوشت نم نی بابات با مادرت بد بوده به خاطرهم فهممیفهمم؟می_چرا نم
  یاتو دوست دارذره هم که شده باب هیکه هنوزم  ی چندبار به زبون خودت گفت نی خودتو بب

وسط نبوده باشه  ی از اول عالقه ا ؟اگهینگاه کن هیبه قض گهیجور د هی ییا یچرا نم
به  یمادرت پدرتو دوست داشته که راض یعنی  نیا  کردنیمپدرومادرت باهم ازدواج ن

  ایپدرت با مادرت بد شده ب یکه تو ازش خبر ندار یل یبه هر دل یزندگ  ی ازدواج شده حاال تو 
که مادرت نسبت به پدرت داشته توهم دوسش داشته   یبه حرمت همون دوست داشتن

 که باهات وقت بگذرونه   زنهیم یکه پدرت به هر در ینیبیباش باهاش مهربون باش م

   دی هم بست و به پشت در چسب ی چشماشو رو ونداد

آره اما تو از   بودیوسط با تو هم بد م نیونداد...اگه ا یکه باهاش بد باش دمی _بهت حق نم
 حق با پدرت بوده و... دی شا یدونیکجا م

   دونستی بابامم م نویمهتاب؟مادر من از برگ گل هم پاک تر بود ا  یگ یم یدار ی_چونداد

 تعجب بهش نگاه کردم ونداد گوشه لبشو گاز گرفت روشو ازم گرفت  با

ادامش   خوامینم گهی...دمیمهتاب...بگذر میتموم کن شهیهم ی بحثو برا نیا  ای_بونداد
 ...تو اتاق بمون  ارمی برات غذا م یواشکیهرجور شده   نیی پا رمی...من ممی بد
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حرفا   نیتر از ا دهیچی رفتن ونداد به سمت تخت رفتمو روش سقوط کردم پس ماجرا پ با
 که من ازش خبر ندارم؟  دهیکش یپسره چ ن یبود ا

 

 

 )سه روز بعد( 

 ✨مهتاب ✨

   نورتریا  ای_بونداد

 به در زد که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم  ی خودش جلوتر رفت محکم ضربه ا بعد

   ستیکه ن له ی_چه خبرته؟در طو 

درو   دی کار ندارم با نیجز ا  ی منم چاره ا یندار  دیکه کل ییوسط تو   نی ا دی _ببخشونداد
 بشکونم 

 کنم ی م شیکار هیخودم  نوریا ای..ب.خودی_ب

 ادمیکردم ز یخونمون نگاه  واری عقب اومد و بهم نگاه کرد به د کمی نه یدست به س ونداد
تو   رفتمیاز اونورم م واری برم باال د تونستم یم  گرفت ی بلند نبود اگه ونداد برام قالب م

 نس یگز  نی بهتر نی آره ا کردمیخونمون و درو باز م 

 ؟ یگری_برام قالب م

 بشه؟  ی_که چونداد

 تو باز کنم ی از اونور درو برا وارید  ی _که برم باال

 وار؟ ید ی باال یمن اجازه بدم بر ی_اونوقت انتظار دارونداد

 _بدرک اصن 
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چشمم به لوله   کهویپسره هم اشتباه بود  نیا ی ازش گرفتم از اولم حساب کردن رو  رومو
  واریقسمت برآمدش که به د  ی و به سمتش رفتم پامو روزدم یگازمون افتاد لبخند بدجنس

  نییونداد از پشت منو گرفت پا  کهویوصل کرده بودن گذاشتم خواستم ازش باال برم که  
گذاشت به  نیزم ی بکشم اما خودش منو گرفتو رو یفیخف غیکه باعث شد ج دیکش

 زدم نش یبه س یسمتش برگشتمو مشت

 ...ولم کن بذار کارمو بکن عه   شعوری_چه خبرته ب

 خورده و سوخته نه؟  هی_منم بازوم هفتا بخونداد

  تونمیناکارم م ی بازو نیبا هم  ستمیاطالع من سوسول ن م؟محضیرفته من ک  ادتی_نکنه 
 که راحت تر برم باال  یگرفتی برام قالب م  یخواستیباال برم م واریاز د

  رمیاز دستش بگ ی باعث شد با کنجکاو کتشو از تنش درآوردو به سمتم گرفت که ونداد
  کمی نگاه به اطراف کرد بعد  هیباالتر داد   کمی لباسشو  ی نایکار کنه آست یچ خوادیم نمیبب

از   دوی پر مونیم نیع دو یپا داشت دو  ی که جا  واریقسمت از د هیعقب رفت به سمت 
 کارا هم بلد بود؟ نینه بابا از ا دیابروم باال پر  ی تا هی  تآب خوردن باال رف  نیع وارید

که  کنهیم دا یپ  ییجا نهیبب کردی دقت م کهیبهم انداخت بعد درحال ینگاه واری د ی رو ونداد
 گفت:  ادیب  نییازش پا

دست کتک مفصل از خودم  هیکنه اول   یزیذره خونر هی_مطمئن باش اگه بازوت ونداد
 کنم یبعد پانسمانتو عوض م یخوریم

  ی چم شده بود تو دونمیبازم نگران من بود ته دلم ضعف رفت نم طیرااون ش  ی تو نکهیا از
که تا   دادی نشون م یبیعج ی ونداد قلبم واکنش ها  ی از رفتارا یسه روز نسبت به بعض نیا

 نشده بود نطوریحاال ا

 ؟ ی دیسوال ازت بپرسم راستشو جواب م  هی_مهتاب ونداد

 حرفاس؟  نی_االن وقت ا 
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 نه؟  ا ی_آره ونداد

 _آره بپرس 

 ؟ یکنی کار م ی_من االن اگه پام بشکنه چونداد

 حرص دست به کمر بهش نگاه کردم با

 مارستان ی ب برمتی_م

 _نه بعد از اون ونداد

 ببرتت خونه خودتون بابات ازت مراقبت کنه  ادیبه آراس ب گمی_خب م

 چپ چپ نگام کرد ونداد

 پس؟  یکنیکار م ی_خودت چونداد

 مغازرو هم باز کنم  دمی کردن خونم شادرست  ی دنبال کارا فتمی_م

 بچه پرو  کنمیم ت یحال نییپا  امی_صبر کن بونداد

  دایفرود مناسب باشه رو پ ی که برا ییکردم ونداد انگار جا یزی دور از چشم ونداد خنده ر به
  یچرا خبر نیکه باعث شد ناخواسته نگرانش بشم ا  نییپا  دیپر  نیکرده بود به خاطرهم 

   کنهیازش نشد؟وا چرا درو باز نم

 سمت در رفتم آروم در زدم و مردد صداش زدم  به

 ؟ ی_ونداد؟ونداد خوب

دستمو به دندون گرفتم   کهینگران ناخن انگشت کوچ نی به خاطرهم دم یازش نشن یجواب
هم   ی ناله ا ی تظرش بمونم صدامن  الیخیراحت ب تونستمینم شهیازش نم  ی خبر دمید

به سمت همون لوله گازه   ع یسر  ن یبه خاطرهم  کردینگرانم م شتریب  نی هم ومدیازش نم
 دم یکردمو اخمامو توهم کش یزیناله ر م رفتم تا نصفه ازش باال رفتم از درد دست
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 باال  یبر  دیتو با   ایباهام راه ب ی_لعنت

خودمو   ی کردم و با هزار بدبخت زونی گذاشتم خودمو بهش آو واریلبه د ی سالممو رو دست
  نیشده بود ا سیخ کمیکردم دستمو به بازوم گرفتم  ی از درد ناله بلند واری رو د دمیکش

هام باشه   هیمال بخ دمی شا ای از هم باز شده   میسوختگ  ی کردم حتما زخما یزیخونر  یعنی
 ن یاما اون لحظه فقط ونداد برام مهم بود هم

 د؟ _وندا

نگاه   نییپام اونور نشسته بودم و به پا  هی نوریپام ا هی  وارید ی رو دمیازش نشن یجواب بازم
 ست؟ یازش ن  یوا چرا اثر کردمیم

که آجراش    یفرو رفتگ هی  دنیکجاش جا پا داره که با د نمیکردم بب ینگاه مونی آجر  وارید به
از درد مچ    نییپا  دمی شدم و پر  زونیپامو اون قسمت بردم و با دستام آو عیشکسته بود سر 

 کردم  ی ا گهیپام ناله د

 اما من تو اون لحظه فقط نگران ونداد بود د ی لرزیاز درد م صدام

 _ونداد؟ 

شد   یافتاده بود ته دلم خال  نیزم ی که رو دنشیکنم با د  داشیپ دی چرخوندم تا شا  سر
سقوط کردم و  نیزم ی خودمو بهش رسوندم کنارش رو دمی بلند شدم به سمتش دو عیسر

 آروم تکونش دادم 

 مسخررو تموم کن...ونداد؟  یشوخ  نی_ا

بستش   ی چشما  دنی به سمت خودم برش گردوندم با د ینخورد با نگران یونداد تکون اما
بود تکونش دادم  دهیدراز کش  نیزم ی ونداد کامل رو شدیم یخال شتری هر لحظه ته دلم ب

دوتا   کهویکه  زنهی م نمیقلبش گذاشتم بب ی سرمو رو عینخورد خم شدم سر  یاما بازم تکون
زدم خواستم ازش جدا شم اما اجازه نداد محکم   یغ یدست دورم حلقه شد وحشت زده ج

 تر منو گرفت 
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 ی نگرانم شد می لیجانم معلومه خ ی مردم؟ا ی فکر کرد   ی_اوخونداد

بهش بگم که محکم تر منو گرفتو   ادویاز دهنم در م یم هرچبزن یبهش مشت  خواستم
 د یخند

 اوستا پنجه طال  رسه یآخه تو زورت به من م کنهی م ییچه تقال  نیبب  افشویق ای_خدا ونداد

 نفهم  ارشوری_ولم کن تا بهت نشون بدم پسره خ

   می دینگم به خودتون درس پس م گهیاز خودتونه نفهم بودن هم که د یشور اری_خونداد

خنده دستام   ر یزد ز م یحرص افهیق  دنی بلند شدو نشست منو ول کرد با د نی زم ی از رو بعد
به سمتش حمله کردم که باعث شد   دمویکش  یغیج کهوی از شدت خشم مشت شد 

 چشماش گرد بشه و خندش ببره  

 گفتم یش مبه  ومدیاز دهنم در م  م یکردم به تندتند مشت زدن بهش هرچ شروع

کار   یچ شکستیم مییجا  هی فتادمیبه مردن اگه م یزنی حاال خودتو م کنمی م تی_حال
 کنـــــــــم یم تی هااااا؟...حال ی کردیم

 کرد ی آهو ناله م نشمیب دویخند یم ونداد

 تو...آخ...خخخخخ...آخ نزن....خخخخخ نهی_نزن چه قدر دستت سنگونداد

 پرووووو  ی _زهرمار...رو آب بخند

  کم ی  نیام افتاد به خاطرهم هیبخ  ادیکردم که تازه  ی ونداد محکم دستامو گرفت ناله ا  کهوی
 ومد یبود اما به صورتش م ختهی بهم ر  یفشارشو کمتر کرد موهاش حساب

 ی چشمم بهت بود اگه پاتو جا یواشکیحرص خوردنات برم... ن ی_من قربون ا ونداد
بشه فقط   تی زیچ  ذاشتمینم  گرفتمتیم وارید ن یی پا ومدمی م عیسر  یشتذا یم یاشتباه

  نم یبب خواستمی...موارید ی باال ییای وضعت ب نیبا ا  یبه خاطر من حاظر نمیبب خواستمیم
 ی شینگرانم م
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   دمی بشه من تورو جر م ی_که چ

 د ی سرمو بوس ی دوباره تقال کردم ونداد محکم بغلم کردو رو بعد

مهتاب فقط   یدختر مهربون هی  ی دی که نشون م یز یبشه...برخالف چ زا یچ یلی_که خونداد
بشه تا قدر بودنمو   میز یچ هی  دیحتما با  یچرا انقدر مقابل من سختو خشن دونم ینم

 ؟ یبدون

 کف دستت    ذارمی_گمشو ولم کن ونداد بعدا حقتو م

هم به ونداد   ی مانتومو تکوندم و چشم غره ا می بلند شد نیزم ی باهم از رو دی خند ونداد
ونداد شدم و تازه متوجه   الیخیرفتم اونم با خنده مشغول تکوندن شلوارو لباسش شد ب 

 شدم بعد چهار روز برگشتم تو خونه خودم 

رنگمون   یکنار حوض آب  اط یاومدم به وسط ح رونیباغ کوچولومون ب  ی تو  ی پشت درختا از
  یحساب  واراشیسوخته بودو د  مونیدلم گرفت انبار  دمی شده بود رس  اهی س کممیکه حاال 

 کال خراب شده بود   وارشی قسمت از خونمون د هیشده بود   اهیس

سست از پله ها باال   ی چشمام حلقه زد بودن وندادو فراموش کردم با قدما ی تو اشک
  دمیشده بود لرز   اهیس یکه حساب  واریاز د ی گوشه ا دنیخونمون شدم با د رفتمو وارد 

خونه   ی که سوخته بود تو ییزای نفت و چ ی بود هنوزم بو دهی به خونه هم رس یانبار شیآت
 شد یخوب حس م

اوضاع آشپزخونه بغض کردم معلومه از پنجره   دنیسمت آشپزخونمون رفتم با د  به
چه طور تا   نجارویکنه حاال من ا  دایاهشو به داخل پخوب تونسته بود ر ش یآشپزخونه آت

 کردم؟ یقبل از اومدن مادرم درست م

بغلمو   ریز یکه دست  فتمیبهم دست داد خواستم ب ی ضعف بد دی شد زانوم لرز ری سراز اشکام
نشوندو   واری گرفتو مانع شد به سمت ونداد برگشتم که اخماش توهم بود آروم منو گوشه د

 زانوهاش خم شد   ی خودشم مقابلم رو
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 م یکنی_باهم درستش مونداد

 افتضاحو تا قبل از برگشت خونوادم درست کنم؟  نیا  تونمیم ی...چه طور؟ی _چه طور

 نخور  ویچیمهتاب...غصه ه  می تونی _باهم مونداد

کارش عادت کرده بودم   نی به ا  دای اشکامو پاک کرد جد دویبه صورتم کش یدست ونداد
 االن   نیونداد بودم که پاکشون کنه ع ی فقط منتظر دستا  شدیم ری اشکم سراز یوقت  کهیطور

 شد یم  یمعلوم نبود چ دنی رسی _اگه مهرانو آراس سر وقت نمونداد

 کردم  بغض

 بودن    ختهی_همه جارو از قبل نفت ر

 مشکوک به سمتم برگشت  ونداد

 ؟ ی _چونداد

نبود از عمد   یاتفاق یآتش سوز   نیا  ادینفت م ی هنوزم بو دادینفت م ی _نفت...همه جا بو
 بوده 

 کارو کرده  نیحروم زاده ا هی  دونستمی...م دونستمی _مونداد

 گفت:  زدیداد م رفتویرژه م یمقابلم ه کهیبلند شد درحال یعصب ونداد

پس همه حدسام   فتهیبه گو خوردن ب کنمیم یکار شونم ی_به وهلل مادرشو به عذاش مونداد
 درست بود

  یهاله خوابونده بودم تا وقت  ی که برا یدست به پول دی با  نکهیانداختم فکر ا نیی پا سرمو
  کردینباشه بزنم تمام وجودمو پر از خشم م یجهازش دستمون خال ی در خونرو زد برا  یکی

 ام یدر م ایاز خجالت بعض امیحال بد در ب نی با نفرت دستام مشت شد از ا

 ه ی_کار احمد
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 به سمتم برگشت  ستادی ا ونداد

 ؟ ی _چونداد

 حروم زادس شک ندارم  کهی_کار اون مرت

 ؟ یدون ی _از کجا مونداد

 نکنه  یتالف ینطوریمدتم کم بهش زخم نزدم که ا  نیندارم...ا یدشمن چی _من ه

 بهم نگاه کرد خنگا  نیع ونداد

 _ها؟ ونداد

 ستادمیونداد ا  ی بلند شدم روبه رو نیزم ی رو از

بهم بزنه...از  ی بکشه که هم اون پول بسوزه و هم ضربه بد  شی_حتما اومده خونمو به آت
اما کور خونده   م یبه درخواستش جواب بد  می شدیمجبور م  سوختیاون پوال م یورم وقت هی

اگرم تو  یمغازه بود از طرف ی منو منصرف کنه اما پوال تو تونهیکار م  ن یفکر کرده با ا
شب   هی ای   رهی باهاش صورت بگ یوصلت ذاشتمینم خورمیم سمق  وسختیخونمون بودو م

 زندان... رفتمیم ای  کشتمشیم  رفتمیم

لباشو   دیاما کم کم طاقتش طاق شد اخماشو توهم کش کردیهنگ م شتریهر لحظه ب ونداد
 : دی دندوناش غر ی ز الهم فشردو با خشم ا ی رو

 کرده نه؟  ی_ازت خواستگارونداد

 بگم که نعره زد  یز یچ خواستم

بالرو   نیزده و ا  شیکار از کار گذشته خونتو آت یآرررررره؟وقت   یبه من بگ دی _االن باونداد
 هم سر خودت آورده؟ 
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  شمی اصل لیاالنم بدجور آمپر چسبونده بود دل  شدیخطرناک م چسباندیآمپر که م ونداد
بشه اما االن وقت   یحد عصبان نیتا ا  ی احمد یسر خاستگار شهیآخه مگه م دونستم ینم

   کردمیآرومش م دی حرفا نبود با نیفکر کردن به ا 

از   یری تو بم  نیمهتاب...ا امیدر م میکی بعد از خجالت تو  کهی سراغ اون مرت رمی_اول مونداد
 ی نیبیحاال م ست ی ن ایری اون تو بم

  ینداد حت یسمت در خروج رفت تند تند صداش زدم اما جواب با خشم به یعصب ونداد
 اط یوسط ح  دمو ی دنبالش دو عیسر   شدیبلند داشت ازم دور م ی فقط با قدما  ستادینا

حرف تو   یکه باعث شد با خشم به سمتم برگرده هرچ دمیبازوشو به سمت خودم کش
فقط تونستم آروم    دیشده بود ماس زکه از شدت خشم قرم ییچشما دنیدهنم بود با د

 صداش بزنم 

 _ونداد 

  نی...صدبار بهت گفتم اـــــــــــــــــــــــــدی...نبای کردیم شیازم مخف  دی _نباونداد
  هی یفهمیم یدختر هیبازم تو  یباش ی هر قدرم قو اریمردارو درن ی کارا مردونس انقدر ادا

 دختــــــــــر 

 شنون یصداتو م ها هی_آروم باش داد نزن...همسا

شما   ی که برا یی همه اونا ی بشه درس ادب برا کنمیم  یکار هی شنونی_به جهنم که م ونداد
 کردن الیسه تا فکروخ

 نعره زد کردیبه اطراف نگاه م کهیدرحال اط یبدتر وسط ح بعد

 مرد داره  هیخونه هنوز  نی _اونداد

 یی _نکنه مردش تو

 حد ممکن گرد شد   نیچشمام تا آخر  ماین دنی با د می هردو به سمت صدا برگشت کهوی
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 تو؟  ی طور اومد  ؟چهی هست یک  گهی_تو دونداد

 واری...از رو دی _همون طور که تو اومدماین

دستم که دست   ی نگاهش رو مایدستشو گرفتم ن  عیخواست به سمتش بره که سر  ونداد
 به نشونه تاسف تکون داد   یو سرزد  ی بعد پوزخند دیوندادو گرفته بود لغز

 چه خبرته؟  یخودت معرکه گرفت ی برا  نمیبی_مماین

 که بخوام بهت جواب پس بدم؟  یباش ی_ک ونداد

 ومد ی_صداتون تا دو محله اونورترم مماین

 نداره گورتو گم کن  ی_به تو ربطونداد

 کنم ی _ونداد...خواهش م

 برگشت  مایبه سمت ن کهو یبا حرص بهم نگاه کرد   ونداد

 کرد؟ یکافه کار م ی تو یستیتو همون پسر گارسونه ن نمیبب  سای_وا ونداد

شد اما نگاهش    کی قدم بهمون نزد هی  ماین دمیکش یزدمو پوف میشونی به پ  ی ضربه ا آروم
 ونداد بود  ی فقط رو

   شهیم  گهیپسر د هیشهر    نییپا  ی دیکه باال شهر د ی_آره همونم...اما پسر آرومماین

 ه کردو روبه ونداد ادامه دادبه من اشار  بعد

 ناموسش شده باشه   کی_به خصوص اگه نزدماین

 کرد به سمتم برگشت    زیچشماشو ر  ونداد

 زر زر کرد؟ناموس؟   یاالن چ نی _اونداد

 دم ی م حی_برات توض
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  نهی_گوشاتم که سنگ ماین

 رون ی از خونم برو ب ما ی_تمومش کن ن

 تو خونه خاله خودمم   ستمی_من که تو خونه تو نماین

 کنم؟  تتیهدا  امیب ا ی  رونیب ی ریگفت؟م  یچ ی دی_نشنونداد

 دستاش مشت شد   ماین

 ن؟ یکه تو و دختر خالم تنها باش رونی _برم بماین

   یری بگ می نشدن منو دختر خالت تصم ا یتنها شدن  ی که برا  یباش ی_خر ک ونداد

به سمتش هجوم برد   خواستیم نویبرد ونداد هم که انگار هم زیبه سمت ونداد خ ماین
  نیزم ی رو  مارویبه سمتشون رفتم تا از هم جداشون کنم ونداد ن عیشدن سر ز یباهم گالو

نشست محکم شروع کرد به مشت زدن تو صورتش بازوشو گرفتمو   نشیس ی زدو رو
 دم ی محکم کش

 ولش کن  شی_توروخدا ولش کن ونداد...کشت

  تیموقع نیهم از ا  مایباعث بهم خوردن تعادلش شد ن نیکه هم دمی وندادو کش انقدر
جاشون باهم عوض شد ونداد از خودش   نباریمشت تو صورت ونداد زد و ا هیاستفاده کرد  

  یحت دمی کش ماروین ی بود محکم بازو ماین ی از مشتا یاما خب خورنده بعض کردیدفاع م
 فتن  هردوشون آروم گر نکهیتا ا دمیکش یغیکم کم ج  زدمیبهش مشت م

 _تو رو روح خالـــــــــــه ولش کن 

به   یگوشه دست  هیخودش پسش زدو پرتش کرد  ی کوتاه اومد ونداد محکم از رو ماین
  نیزم ی به سمتش برم کنارش رو  عیکه باعث شد سر د یکش ومدیکه ازش خون م شینیب

درآوردمو به سمتش گرفتم که از دستم گرفت باهاش   بمیج ی دستمال از تو هیخم شدم 
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بهم   یدستمال دادم هردو حساب هیاونم   هرفتم و ب مایپاک کرد به سمت ن شوینیخون ب
 خم شدم دستمو سمت زخم کنار سرش بردم که دستمو پس زد    ماین ی بودن روبه رو  ختهیر

 _نکن مهتاب ماین

 _حالت خوبه؟ 

  یب کهیمرت  نیا  شیپ ؟نکنهی بود یچند روز کدوم گور نیابهترم... یل ی تو خ ی _با کاراماین
 ی ناموس بود

 حرف دهنتو بفهمــا  ی _هوونداد

  ستادمیا نشونیبلند شد اما ب عی هم سر   مایبرد ن زیونداد دوباره بلند شد به سمتش خ   کهوی
 و از هم جداشون کردم بعد با خشونت روبه هردوشون داد زدم

 گه ید  دی_بسه تمومش کن

 با خشونت منو به سمت خودش برگردوند  ماین

 و هاله کجان؟  ؟خالهی چند روز کجا بود ن ی_اماین

 خاله  شی _فرستادمشون شهرستان پ

 ؟ ی _پس رفتن شهرستان...اونوقت تو کجا بودماین

 باهام...   ادیخوشم نم مای_ن

 وسط حرفمو داد زد: دی پر ماین

 _خفه شو ماین

 _آره خونه ونداد بودم تورو صننه؟ 

  عیببره که سر زیتو صورتم ونداد خواست به سمتش خ دیدستش باال رفت محکم کوب ماین
 شد   رهیخ مایبا باال آوردن دستم مانعش شدم با خشم به ن
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   ذارمیکارتو کف دستت م  نی_به موقعش حساب ا ونداد

رگ کنار  رفتو ی م نییمحکم باال پا   نشیس کردیتوجه به ونداد با خشم به من نگاه م یب ماین
 گردنش متورم شده بود 

 مگـــــــــــــه  یمگه؟صاحاب ندار  یکسو کار  یآره؟ب ی بود  نی_که خونه اماین

  یفهمیبود تموم شد رفت م یز ی چ هی  شیمنو تو پنج سال پ نی...بیی_نکنه صاحاب من تو 
 نه؟  ای

 من پسرخالتم کسو کارتم احمق  خوامتیم نکهی...جدا از انمی_خفه شو ببماین

   التیفام هیبق ی ...کسوکار بودنتو بذار براا ی بهتره مراقب حرف زدنت باش ی_هونداد

گمشو برو   ایها؟ب یکنیبرام قدقد م یکه االن تو خونه خالم دار یباش  ی_اصال تو ک ماین
 تا زنگ نزدم صدو ده برات   رونیب

زدم که باعث شد بهم توجه کنه انگشت اشارمو پشت سرهم آروم به   مای به کتف ن ی ا ضربه
 : دمیزدمو با خشم آروم غر   نشیتخت س

 از خونم  رونیراه ننداز...برو ب یزی آبرو ر  نی از ا شتری_ب

  ییخوا یپا و پولش افتاده که م ریز  نیچشمت به ماش هیاون پسره؟...چ ای_من  ماین
 باهاش...

 صورتش زدم  ی تو یمحکم ی لیسباال رفتو  دستم

 ی به جا کردمیکارو م نیا شیوقت پ  یلیکه خ ایکثافت کار نی بودمو دنبال ا ی_من اگه پولک
اون   نویا نی ماش ری جون کندن ز ی به جا زدمیناخنم الک قرمز م ی شدن انگشتام رو اهیس

...خوشحالم  یشناخته باش  نطوریمنو ا  شهی...باورم نمنشستمیمدل باال م ی نایداخل ماش
 ختمت حرفا شنا نی زودتر از ا

 چشماش زل زدم  ی با خشم بهم نگاه کرد با نفرت تو ماین
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 خوامی م ی دیفهم  یوقت ییناموس تو ی...بستادهی پشتم ا کهینینه ا ی ناموس تو بود ی_ب
که تا االن تو هر   ینه پسر یرفت ی خرج خونوادمو از اون مغازه بدم منو تنها ول کرد

کوچه   هی ؟فقط ی بود  یتو کدوم گور  سوختیم شی خونم تو آت یکنارم بوده...وقت یطیشرا
   می باهم فاصله داشت

گرفت من شهرستان بودم فرداش   شی که خونتون آت ینبودم شب نجای_احمق من اصال اماین
نکردم کارم شد هر روز   داتی متوجه شدم در به در دنبالت گشتم پ  یبرگشتم تهران وقت

 نه   ایخانوم برگشته  نمیو سر زدن بب  نجایاومدن به ا

  یدونی مشکل تو م امیاز پس خودم برب تونمیمن خودم م ینگران من باش ستی ن یازی_تو ن
با کارم با احساساتم با حس   یوقت نتونست چی ه یوقت منو باور نداشت چ یه؟هیچ

  ی پسر خاله ساده ا هیتو فقط  یباورشون کن یحت  ای  ییایدر قبال خونوادم کنار ب تم یمسئول
حرمتا شکسته   نیاز ا  شتریتا ب  رون ی االنم از خونم برو ب ارمیمکه از امروز به بعدم اسمتو ن

 نشده  

 _مهتاب...ماین

 داد راه بندازم    غویج ای یری...ماری_اسم منو به زبونت ن

به   رونی هم فشرد و با خشم از خونه زد ب ی بهم نگاه کرد اما بعد لباشو رو  یبا ناباور ماین
بزنه اما اجازه ندادم  یاخماش توهم بود خواست حرف یسمت ونداد برگشتم که حساب

 صورتش نشست    ی دستم باال رفت و محکم رو

   زدمیپسر خالم م ی جلو دی با  نوی_ا

 یفیخف  ری ونداد باال رفته بود ت ی ه روک  یرومو ازش گرفتمو به سمت پله ها رفتم دست بعد
  نیمچمو مالش دادم انگار قلبمم درد گرفته بود انگار از ا  یکم گمیآروم با دست د دیکش

 بودم   مونیکار پش
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بخوره   خوادیدلش م ییهر گو یداشتم؟نکنه انتظار داشت یوسط من چه گناه نی _اونداد
 یکرد خواست بزنتم م   به سمتم حمله یوقت یخواستیم دمی شا  ای منم نگاهش کنم 

 کردمیازش تشکر م کردمیماچشم م هیآخر سر  کردمی نگاش م ستادمیا

 ش ی زدیم یاون طور دی_تمومش کن...اون پسرخالمه نبا 

به اصطالح  نیتو ا  نیب یکه اول شروع کرد اون بود االنم بحثو عوض نکن چ ی_کسونداد
 داره؟ ی پسر خالت بوده که دست از سرت برنم

 جوابشو بدم که دستشو باال برد زی با غ خواستم

 تو دهنت که پر خون بشه   زنمیبه تو چه چنان م  ی_بگونداد

باورم   کردیتو هم بودو با خشم بهم نگاه م یتعجب بهش نگاه کردم که اخماش حساب با
 ه بود باهام حرف نزد نطوریتا حاال ا شدینم

 بوده  نتون یب ی_حرف بزن...چونداد

 ؟ یباهام حرف بزن نطوریا ی دی _تو چه طور به خودت اجازه م

 نیبودم به خاطرهم  دهی ند افشویق  نیو نا آروم به سمتم اومد تا حاال ا یعصب ونداد
همه ترس   نی ا دونمی بلند شدم پله هارو باال رفتم اونم متقابال باال اومد نم  عیناخواسته سر

  دمیترسیشد منکه انقدر ترسو نبودم منکه از نر جماعت نم ری از ونداد از کجا به دلم سراز
 ترسم؟ یم برمویحد حساب م نیونداد تا ا  زپس چرا االن ا

 مهتاب  ذارمیراحتت نم رم یتا جوابشو نگ دمی سوال پرس  هی_ونداد

ه ونداد اجازه نداد محکم  در خونمونو باز کردم وارد خونه شدم خواستم درو ببندم ک  عیسر
 به در آوردو بازش کرد بعد وارد خونه شدو با اخم در خونرو بست   یفشار

 شنومی_مونداد

 داره؟  یبه تو چه ربط نایوسط ا  نیا  فهممیمن نم ؟آقا ی بشنو   ییخوایم وی_چ
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مچ دست چپمو محکم گرفتو فشار داد که باعث شد از درد اخمام  ستادیروبه روم ا  ونداد
 کرد  کی به صورتم نزد ینکردم ونداد با خشم سرشو کم ی اما ناله ا توهم بره

 کارتم هوم؟  یرفته من االن چ ادتی_نکنه ونداد

 سندو مدرکت؟  ؟کو ی دیفهم  یکاره من چی _تو ه

 ؟ یست یم ن غهیکه االن ص یدورغ بگ یتونیخودتم م  ؟بهیی خوای_سندو مدرک م ونداد

 _خفه شو 

 زود باش  ستمی ن غتیمن ص یبگ  یصاف تو چشمام زل بزن  خوامی_مونداد

 اریبه زبونت ن زوی_بهت گفتم خفه شو انقدر اون کلمه نفرت انگ

 کرد  کی بهم نزد شتریکردو سرشو ب شتریمچمو ب ی فشار رو ونداد

پسره بوده مهتاب وگرنه  نیتو و ا  نی ب یچ نمی_پس رو اعصاب شوهرت نرو بنال ببونداد
 بعد خودم  زمی ری اول خون تورو م

  نیی که باال پا قشیکه مقابلم بود نگاه کردم به رگ کنار شق ی دیونداد جد  نیتعجب به ا  با
  نیشده؟اما چه طور ممکنه ب یرت ی من غ ی رو یعنی  شدیانداختم باور نم ینگاه کوتاه کردیم

   ستی ن یزی منو اون که چ

 ؟ ی_تو...تو خوب

 دم؟ ی ازت پرس ی_حرف بزن مهتاب...چونداد

 ؟ ی رم کرد کهوی_ونداد تو چته؟...چرا 

 تکون داد  دیی به نشونه تا یبا خشم مچمو ول کرد سر ونداد

   پرسم یاز پسر خالت م رمی...باشه...مگهید یزنی _پس حرف نمونداد
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باهم   ماین ش یپ رفتیاگه م دونستمیاجازه ندادم م رون ی خواست از خونه بره ب ونداد
مشت چرتو    هی مایقطعا ن شدنینم رمیدرگ  اوردموی اگه شانس م یحت شدن یم ریدوباره درگ 

  خواستمی بشنوه م ما یاز زبون ن خواستیچرا اما دلم نم دونمینم دادیم  ل یپرت بهش تحو
خودم   د یبدم تا شا  حیبراش توض ویخودم همه چ خواستمیاز خودم بشنوه م ویهمه چ

 وندادو از دست بدم  خواستم یانگار نم ییطورا  هیآرومش کنم 

 برم؟  ای  یگی_مونداد

  ن یاول بش ایب گمی_م

مبل   نکه یاز ا  می نشست نیزم  ی رو میها رفت یاز پشت ی کیدستمو گرفت به سمت  ونداد
  مویخونه زندگ  نکهیاز ا ینشسته بود معذب بودم حت یقال ی رو نطوریو ونداد ا می نداشت

برام   ییزا یچ نی همچ هیقبال   دمی کشیخجالت م شتریبود ب دهید یطیشرا   نیهمچ هی ی تو
کنارم  ی از احساسات و افکارم نسبت به پسر عصب یسر هی دای مهم نبود اما گفتم که جد

 عوض شده بود 

و آروم سرمو به سمت خودش برگردوند هنوز آثار خشمو    دیچونم لغز  ری دستش ز ونداد
 آرومتر شده بود   کمیصورتش بود اما   ی تو تیعصبان

باهام صادق   خوامیکلمه دروغ توش نباشه م هی  یبگ اتیبا جزئ ویهمه چ  خوامی_مونداد
تو رفاقت االن   شهی که باشه باعث نم می که بوده گذشته پس هرچ یگذشته تو هرچ یباش

 وارد کنه  ی منو تو خدشه ا

 ؟ یبفهم  ییخوا ی_پس چرا م

که من همه جوره کنارتم   ینیبی...وگرنه م نی گذشته هم  نتونیب یبفهمم که چ  خوامی_مونداد
 مهتاب 

 انداختم  نیی پا سرمو

    دونمی م یریم ی ذاریم ی بشنو ستی خوب ن ادی_حرفام ز 
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  رهیهم خ ی دستاشو اطراف صورتم گذاشت سرمو با دستاش باال آوردو صاف تو چشا  ونداد
 گفت:  یونداد با لحن آروم می شد

 ؟ ی چ مونمی_اگه به روح مامانم قسم بخورم که مونداد

 ...نهیمن...من اون موقع ها جوون بودم منظورم ا_ونداد 

قطره اشک از گوشه  هیگذاشت که باعث شد   نش یس ی آروم بغلم کرد سرمو رو ونداد
بودم   ختهی ر  ویو محکم بودم و همه چ ی که قو ییساال نی انگار تمام ا  نییچشمم بچکه پا 

   چارمیکردن دل ب یخال ی برا کردم یم دایپ ی تو خودم کنار ونداد بهونه ا

...تو حرف  میمونیکه االن ازش پش میکرد ییکارا  هیسنمون کم بوده   ی_هممون وقتونداد
 تا آخر شنوا باشم  دمی بزن من قول م

 گذشته غرق شدم  ی هم بستم و تو ی بغلش بودم چشمامو رو ی که تو همونطور

از   شهیم ما یمادر ن یدرواقع مامان من خواهر ناتن  م یباهم پسرخاله دختر خاله ا  مای_منو ن
  یلیباشه خ ی فاصله ا  نشونیب شد یموضوع باعث نم  نیاما ا  ستنیمادر ن هیپدرن اما از   هی

  ماروین یل یبچه بودم اون موقع ها بابامم زنده بود خ یو جور بودن من وقت  یمیباهم صم
داداش من باشه   ماین خواست ی د اون موقع ها چون برادر نداشتم دلم می دوست داشتم شا

حسو به من   نیهم هم مایداداشم باشه ن خوادی دلم نم رینخ دمیاما هرچه گذشت فهم
برادرش  ی مادرمو برا مایبابا فوت شد پدر ن ی...وقتکردمی فکر م نطوریمن ا  د یداشت شا 
 نباریفوت شد پدرش ا مایمادر ن یعنیخالم  ی کرد اما مادرم قبول نکرد وقت یخاستگار

مفصل شوهر خالمو از   ی دعوا  هیکرد اما مادرم بعد از   یخودش خاستگار ی مادرمو برا
و از خدا   کردیم ی همشم ناشکر خوردیغصه م یلیکرد اون موقع ها مادرم خ  رونیخونش ب

 هکمتر چشم مردا دنبالش باشه ب دیتا شا  رهی که داره ازش بگ یکه خوشگل خواستیم
 شده بود   وهیخصوص االن که ب

 تو آغوش مردونه ونداد جمع شدم شتری تر انداختم و ب نییکردم سرمو پا  یمکث
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به   مونهی منو هاله نم ی برا ی ا  ندهیکار آ  نیبا ا  دونستیازدواج کنه م خواستی_مادرم نم
بودم که  یما بسوزه اون موقع ها من همون دختر لوس  ی گرفت به پا  میتصم نیخاطرهم

االن نبود   یرفتاراش پسرونه بود اما به استحکام یکه بعض یبابام بزرگ کرده بود دختر
  شتریب مای چون بابامو از دست داده بودم ن ومدیخوشم م ماین از ی ا گهی از هروقت د  شتریب

انتظار   ما یبابارو از ن ی تمام اغده نبود محبت ها شدیباعث م نیهم کردیبهم محبت م
 یوابستش شدم که هرچ  یکم کم اونقدر ذاشتیداشته باشم جبران کنه اونم کم نم

خواهر بزرگش رفتن کرج   ادرموعمل دست هاله م ی روز برا هی نکهیتا ا اردمینه نم گفتیم
خبر داشت به   یچ از همه مایمن اون شب مجبور شدم تو خونه تنها بمونم اما انگار ن

 اون شب اومد خونمون   نیخاطرهم

  یب دونستمیبود اما م یچ  لشیدل دونمینم زدمی نفس نفس م دمیبه صورتم کش یدست
به   شتریب کمیمردونش گرفت منو   ی دستا ی ونداد آروم دستمو تو ست یربط به ونداد ن

 د یسرمو بوس ی خودش چسبوندو رو 

 ش ی_خب بقونداد

دلباخته مادر  ما یجواب رد داد معلوم شد که از اول ماجرا پدر ن مایبه پدر ن  ی_مادرم وقت
و حاال که  رهیگی خالمو م یزور دنی و مادر منو بهش نم شیخاستگار   ادی م یمن شده وقت

مادرم پسش زد اونم   یهر دو طرف جور شده بود پا جلو گذاشت اما وقت ی برا طی شرا
داخلش   وی تنها پسرش به جا گذاشت و همه چ ی هم برا مهنا هیکرد  یهمون شب خودکش 

 داد  حیتوض

 باال گرفتم اشک تو چشمام حلقه زد  سرمو

سالم بود ونداد...تشنه محبت جنس مخالف...پدرمو از دست   جدهی_من اون موقع فقط ه
  ی شکل گرفته بود که بعد پدرم قو ما یدرونم نسبت به ن یاز بچگ نی ریعشق د هیداده بودم 

 ن شب...اون شب... او  مایتر شد ن

 مهتاب؟   ی_اون شب چونداد
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   دادیترس نبود ونداد کنارم بدجور آزارم م دیلرز  دستام

  یعقل گهیکه د یفهمیقفل شدن مغزت م یریدرگ  ی و تو تو کنهیوقتا مغزت هنگ م یبعض
االن   نیع  یببر شی و اون لحظرو پ  یری بگ میبا احساسات قلبت تصم  دیبرات نمونده و با 

که نگران از دست دادن ونداد باشم   گرفتی م میبرام نمونده بود و قلبم تصم یمن که عقل
 ... ل یدل یب دنگران نبودش کنار خودم هرچن 

 باشه کنارتم  یقسممو خوردم که هرچ ن ینره من سخت تر ادتی_ونداد

 آروم کنار گوشم ادامه داد  بعد

 شوهرتم  یطینره در هر شرا  ادتی  نمی_و ا ونداد

 ی بدون زاریچ یلیخ د ی نبا یکه شوهرم نی به خاطرهم قایق_د

همسرمه   نکهیبار به ا  نیاول ی برا نکهیچونم برد سرمو باال آورد از ا  ریآروم دستشو ز  ونداد
 اقرار کرده بودم خودم جا خوردم اما خودمو نباختم بهش نگاه کردم 

 شوهرتم   ی_پس قبول دارونداد

 زنت شدم   یطیچه شرا ی نره چرا و تو  ادتی_آره...قبول دارم...اما 

درد   ی و صحنه ها  ییانتقامتو گرفتم اون شب کذا یوقت دی البته شا  رهی نم ادمی_نه ونداد
داستانو بگو اون   هیمهتاب بق ستی حرفا ن نیفراموش کردم هرچند االن وقت ا  دنتویکش

 افتاد؟ یشب چه اتفاق

از   خواستم یدروغ چرا اما م  نشیس ی نوز تو بغلش بودمو سرم روانداختم ه نیی پا سرمو
استفادرو بکنم به خصوص حاال که متوجه شده بودم آغوشش   تینها نمونیب ت یمحرم نیا

بودم کنارش کم کم دارم از اون سخت و   ده یفهم  یبه خصوص وقت کنهیبدجور آرومم م
 کنم یم یخودمو خال  ییطورا  هیو   رمیگیسنگ بودنم فاصله م 
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من اشتباه    دی شده بود...شا لی...همه عشق درونش به نفرت تبد مای_اون شب...اون شب ن
 ی فقط ادا  دمی شا  ایوقت عاشق من نبود فقط بهم عادت کرده بود   چیاون ه کردمیم

  ریتغ مایاحساسات درون ن ن یبشه و با مرگ پدرش ا کی تا بهم نزد اوردیعاشقارو در م
خونه ما   اد یب نکهیاون شب هدفش از ا نیبه نفرت شد به خاطرهم ل یکردو همشون تبد

شدن   مالی آبرو کردن من و ضربه زدن به مادرم مانع پا ی...با برهیبود که انتقام بگ نیفقط ا 
 خون پدرش بشه  

 کرد؟  می _کارونداد

 نه از بغض نه از ترس فقط از شدت خشم  د یصداش لرز  ونداد

 انداختم   نییسرمو پا   شتریب  نی هش نگاه کنم به خاطرهمب رمی نداشتم سرمو باال بگ جرات

 _جوابمو بده ونداد

باهم   یبهم محبت کرد کل  یاون شب کل  ادمهی ی_همه کاراش نقشه بود تا منو خر کنه حت 
به دور از چشم مادرم موهامو شونه زدو بافت   شهی مثل هم می ظرفارو باهم شست م ید یخند

پدرم خوشش   دمی بزرگ شدم فهم یاما وقت کردی کارو م نیا  ماین می بچه بود  یآخه وقت
  یهرچ  گفتیم ومدی مادرمم بدش م یکارو نکردم حت نی ا گهید شهی م یو عصبان ادینم

   ستینامحرمته درست ن مایباشه ن

 جواب بده  یریم نرو مهتاب...چرا طفره  هی_انقدر حاشونداد

ازم دورش کرده باشه تا   دیدستاش دورم نبود شا  گهیتو خودم مچاله شدم ونداد د شتریب
اما واقعا  نم یدستاشو بب  یمشت شدن احتمال خواستینم دمیشا ایدستم نده   یکار

 شده بود؟  یرتی من حساسو غ ی حد رو نیچرا؟چرا تا ا

 نهیوسط از دست دادن پدرشم ضم ن یکه عاشق باشه و تشنه محبت،و ا یی_دختر تنها
  خوادشی م یکه از بچگ یکه به درخواست کس خوادیم  یاراده محکم یلی باشه خ یهمه چ

 پا نده     
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   شهی _باورم نمونداد

نگاه کردم  قشیقرمز شدش و رگ متورم شده شق ی سرمو باال آوردم به چشما آروم
 خودم شاهد باشم   ی با چشما ویهمه چ دمی م حیبراش توض یوقت خواستمیم

از   کردی که م ییکارا نیب نکهی_درخواستشو قبول کردم غرق افکار دخترونه خودم بودم تا ا 
جمله کوتاه من مانع اصل  هی  نی با ا ره ی گیکار روح پدرش آروم م نیدهنش در رفت که با ا

انتقام پدرشو   خواستهیم دمی فهم نکهیشدم نذاشتم ادامه بده باهاش بحثم شد تا ا هیکار
و  اط یح ی برم تو تونستمیدنبالم کرد من...من نم ومد یکوتاه ن مایاما ن م ازش دور شد رهیبگ
 نجاتم بده  ادیب یداد کنم تا کس  غویج

 ؟ یتونست ی_چرا نمونداد

نبود   یعی شدناش اصال طب یرت ی غ نیتر شدم صداش دو رگه شده بود ا  قیچشماش دق به
 نبود  یعیحال االن منم طب یحت

بردم که مانع شد دستمو   قشیبغلش راست شدم دست لرزونمو آروم به سمت شق ی تو
 شد  رهیقرمز شدش بهم خ ی بهش وارد کردو با چشما ی گرفت محکم فشار

 رون یب یاز خونه بزن ای  ییکمک بخوا یاز کس  ی تونستی_جواب بده...چرا نمونداد

 لب زدم یانداختمو به سخت نییسرمو پا  د یلرز  صدام

 تنم نبود   یزی_چون...چون چ

ازش فاصله گرفتم ونداد دستاش از شدت   کمی دستاش شل شد دستم که آزاد شد  ونداد
 خشم مشت شده بود

 فقط لباس تنم نبود  خورمی_قسم م

انداختو   نییسرشو پا دادی هم فشار م ی لباشو محکم رو دی نگاهش به سمتم لغز ونداد
 دو رگش آروم گفت:  ی فشرد با صدا هم ی چشماشو رو
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 ش ی_بقونداد

من...من رفتم آشپزخونه...چاقو...چاقو برداشتم گفتم   نکهیفقط...فقط شد ا شی...بقشی_بق
  کردیاما اشتباه م زنم ینم کنمی م یدارم شوخ کردی بشه فکر م کیاگه...نزد کشمیخودمو...م

 چون...چون...

 ی جا دن یدم و دستمو بهش نشون دادم با د دست چپمو باال دا نیادامه ندادم آست شویبق
موهاش   ی تو یدست یعصب  شدی دستم محو نم ی وقت از رو چیکه ه  ی زخم هفت ساله ا

 دیکش

هم شوک زده به سمتم اومد من از زور دردو ترس از خون   ماین دمیدستم کش ی _چاقورو رو
سرهم کرده و به خونوادم  یداستان هی ماین دم ی بهوش اومدم فهم یشدم وقت هوشیب

  نیکه کردم مادرم کتکم زد اما همون روز اول یبابت کار می برگشت یداده بماند وقت لیتحو
حاظر به   ی متنفر شده بودم که حت مای زده شد اونقدر از ن النخلق شدن مهتاب ا ی جرقه برا

جونمو  که  ی با کس ی نطوریچرا ا  دی و نخواهدم فهم د ی وقت نفهم چینشدم مادرم ه دنشید
 و حاالم تو... مایمنو خدا و خود ن نیبود ب یزی چ هی ن ینجات داده بود بد شدم ا

 کنه؟ ی م یعشقو عاشق ی حروم زاده آشغال داره ادعا کهیمرت  نی_پس چرا ا ونداد

کرده بارها اومد و   یکه چه غلط دیباهاش سرد شدمو خودمو ازش گرفتم فهم ی_چون وقت
کردو گفت که واقعا دوستم داره   یبابت اون شب ازم عذرخواه یبهم ابراز عالقه کرد حت

 با من ازدواج کنه اما اجازه ندادم   خوادیچندبار با مادرم حرف زد که م یحت

 که ولت کرده؟   ی...اونوقت چرا امروز بهش گفتی _پس تو پسش زدونداد

 شدم   رهی خ مونیقال  ی گال  تو شکمم جمع کردمو به پاهامو

انتظار داشتم که کنارم  مایپدرم فوت شد خب من از ن یقبل تر وقت  یلیبه خ گرده ی _برم
که دنبالش   یکار...انگار کار ی روز بعدش رفت شهرستان برا قایبده اما خب دق می باشه دلدار

 داد حیبود جور شده بود...کارشو به منو اوضاعم ترج
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بعد اون شب   نکهیخون اون پسره حالل بود هم شدی وم نمتم نطوری_اگه آخرش اونداد
  نیو تا االنم ادامه داشته بزرگتر  یگرفت یکه دوست داره و بعدشم تو ازش دور دیفهم
کار   کمیهرچند بعدا باهاش  هی تاوان اون کارش کاف ی برا نیهم شهیکه داره متقبل م هیزجر

 بسوزه   نطوریهم  ذارمیدارم اما فعال م

 ؟یکار کن یباهاش چ  یی خوای_م

 فقط...  یفهمیندارم بعدا خودت م یکار نی کار...من با امثال ا چ ی_هونداد

کردو مکشوک بهم   ز یر یچشماشو کم دمی بهش نگاه کردم تا حرفشو ادامه بده که د منتظر
 نگاه کرد 

  یاتفاق چیه  نتونیباور کنم واقعا ب نهیهمه ماجرا بوده؟منظورم ا نی_مطمئن باشم که اونداد
 فتاده؟ ین

 کنهی فکر م یاالن دربارم چ دونهی خدا م دمیکشیازش خجالت م یانداختم کم نیی پا سرمو

 و نخواهدم افتادم  فتادهیاتفاق ن یزیچ  نمونیهمش بود ب نی_آره ا 

 به سمتش برگردم گفتم: نکهیشدم و به سمت اتاقم رفتم اما قبلش بدون ا بلند

...نگرانمم نباش خودم  دمیچون بهت حق م شمی اصال هم ناراحت نم یبر یتونی _االنم م
 یلیکه برات گفتم با مهتاب االن خ ی مهتاب تو قصه ا امیبر ب نجایا ی از پس کارا تونمیم

 داره   قیتوف

 که االن موندم  سیقض ن ی_به خاطرهمونداد

  ی تو شدنش  یرتی سمتش برگشتم ونداد بلند شدو بهم نگاه کرد هنوز آثار خشمو غ به
 کنترل شده تر  نباریچشما و حرکاتش بود اما ا

وقت   چی فرق داره ه شیبا مهتاب هفت سال پ  یلیمهتاب االن خ دونستمی_اگه نمونداد
   می اما االن دوست میکمکت کنم منو تو اول فقط باهم همکار بود شدمیحاظر نم
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  یحت ای  رهی م ذارهیگذشتم م دنی با فهم کردمی زدم تمام مدت فکر م ی لبخند محو ناخواسته
حرفا بود   نی اما ونداد مردتر از ا ذارهیکردنم تنهام م ریو بعد از تحق کنه یحرف بارم م یکل
  یالک دادیکنم بهم دست م هیبهش تک  تونمیپناهمه و م نکهیوقتا حس ا  یلی خ ستین یالک

 ید به معننبو یالک شدمیگاهش آروم م یگاه و ب  ی آغوشا ی مدت از زور درد تو نیا  ستین
وقت   چی آغوشش باشم اما ه ی تو ی با هر بهونه ا  خواستیسه روز دلم م  نیا  ی تو یواقع

خوش نشون   ی رو کنهیبغلم م یوقت یحت ایقدم بشم   شیکه خودم پ  دادی غرورم اجازه نم
اوضاع   نی داشتم که اصال از ا  ی ا رهو مسخ ضیضدونق ی حسا خوادیبدم که بفهمه دلمم م

 اومد  یخوشم نم

که گذشته و مطعلق به همون گذشته است   میگذشته دار  هی_بهت که گفتم همه ما ونداد
داشته باشه من   ندمونی آ  ایبا حال  یتداخل د یچون گذشته اسمش گذشتس پس نبا 

خودت  ی که هفت ساله تو  ییحرفا ی گوش شنوا بودم برا هیامشب در مقام دوستت فقط  
   نی هم یختیر

 که...  ی دادیگوش م  ی..اگه در مقام همون شوهر سور_خوبه.

خونم در   ی زدیکارد م ی دیشدم؟ند   یرتیغ ی دیگوش دادم...ند تم ی _در مقام شوهر سورونداد
 ومد ینم

 بردمو صافش کردم قشیآروم دستامو سمت  ستادمی سمتش رفتمو روبه روش ا به

 ؟ ی بش یرتیغ یرو هر دختر ی_عادت دار

 بشم  یرتیغ ی هر دختر ی آره...عادتمه رو  یهست ی_اگه تو هر دخترونداد

 قراره صاحابت بشه آقا پسر  کهیاون ی شدناتو بذار برا یرتی_غ

 من صاحاب اون؟  ا ی شهی_اون صاحاب من مونداد

 خب  شهیداره؟اونم صاحابت م ی_چه فرق
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نگاه   دی زلغ نیی شدو آروم نگاهش پا رهیزد به چشمام خ یلبخند مردونه کوتاه ونداد
انداختو   یبه لبام کرد اما بعد نگاهشو گرفتو ازم فاصله گرفت به اطراف خونه نگاه  یکوتاه

 همزمان گفت: 

 ه؟ یچ  ی احمد نیا هی...قضی سراغ داستان بعد م ی _خب حاال برونداد

 بعد االن حوصله ندارم   ی _بذارش برا

 یکن فیتعر  دیبا  مینداشت  گهی_نه دونداد

به طرف بده به صفحه  یلب فحش ریو ز  ادیونداد باعث شد که کوتاه ب  لیزنگ موبا  ی صدا
کردو  یهول کرد به من عالمت داد که سروصدا نکنم بعد اهم  کمیکرد  ینگاه لشیموبا 
 شد  ی جد یکم

 _جانم آقاجون؟ ونداد

 بزرگ بودن   ن یپس راست اوه

سر بهتون    هیتما راحت باشه...چشم ح التونی_بله کارارو سپردم به آراس و مهران خونداد
 زنم یم

داشت االن   ی از پدرش حرف شنو بردیکه از آقا بزرگش حساب م یدرصد اونقدر  هی اگه
 :/  نیبب افشو ی نبود ق نیوضعش ا 

 _چشم حتما...خدافس ونداد

 بعد به سمت من برگشت  دیکش یاز سر آسودگ  یتماسو قطع کرد نفس ونداد

 م؟ ی _برگردونداد

 گردم ی_نه من برنم
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حالت  یدونی خودت که م میبرگرد می سر بزن هی  مییا یبود ب نی _مهتاب از اولم قرارمون اونداد
  کنهیم  یزیخونر  ی دیتکون م ادیدستتو ز  کمی هنوز خوب نشده 

   ننیوضعو بب نیگردن ا  یخونوادم برم ی وقت خوامی ؟نمی _پس خونم چ

  میتا حلش کن میکن یزی بعد باهم برنامه ر می نیبب کی از نزد طویشرا مییا ی_ما قرار بود بونداد
 اال ی م ی مخالفت هم ندار ی زی خونه جهت برنامه ر می ری م می دی د کی از نزد طویاالنم شرا

 حرص بهش نگاه کردم با

 _انقدر به من زور نگو 

 یی بخوا دی بازم با ییخوایبخوا نم  ییخوا یهست م  نکهی_همونداد

   رهیبهم زد که باعث شد خندم بگ یچشمک بعد

 خفت کنم خوادی_دلم م

چه طور   یکه به من دار یارادت خاص  نهمهیا دونمینم زمی از لطف شماست عز نی _اونداد
 جبرانش کنم   د یبا

 د یجلوترش کش یکم دویسرم کش ی به شال رو یدست  ستادی به سمتم اومد روبه روم ا بعد

 ادیرنگ بهت م نی _اونداد

 یکن فی خودت تعر قهیاز سل دمی _با

 د یپشت گردنش کش یکردو دست یزیخنده ر  ونداد

 صورتتو روشن تر کرده  اد یراستشو گفتم بهت م یی _نه خداونداد

 ی فتیبهتره راه ب یزی زبون بر خوادی_خوبه خوبه نم

بعد به سمت ونداد   دمی خودم جلوتر راه افتادم و به سمت در رفتم کفشامو پوش بعد
 بهم زد  یکفشاش دستامو گرفت به سمتش برگشتم که چشمک دنیاز پوش برگشتم که بعد



 شهر  یبچه پرو ها 

 
294 

 

 رم یدستتو نگ گهی د دمیقول م تمونی محرم انی...بعد از پاالیخی...بگه ید  می_محرمونداد

 بچه پرو  ری_نه توروخدا اون موقع هم بگ

 نه من   زمی عز ییتو  یی_بچه پرو ونداد

 جناب  م ید ی_درس پس م

که  می ونداد رفت ن یو به سمت ماش  رونی ب میاز خونه زد می کردی که باهم بحث م همونطور
  نهینب یباالتر پارکش کرده بود تا کس ابونیدو خ یکی

 م؟ یبخور  یماه خانوم هم رفته شام چ یمهر  نیا  گمی_مونداد

 من متوجه نشدم چرا رفت؟  ی_راست

 یش از بابا دو ماه دختر شی رفته شهرستان پ گهی_دخترش حاملس درد داره دونداد
  شیپ خوادیهرقدر م  دهیبا حقوق بهش م یگرفت بابا هم بهش گفته مرخص یمرخص

 دخترش بمونه 

 ی دونی _چه قدر بابات مهربونه بعد تو قدرشو نم

ها   ه یدوتا از همسا یکی  می رفت رونیتکون داد از کوچمون که ب دییبه نشونه تا یسر  ونداد
مارو نشناخته  دوارمی رومو ازشون گرفتم ام عیسر  ن یبه خاطرهم دنی منو وندادو باهم د

 باشن  

 _چت شد؟ ونداد

 ی چی_ه

 برم بهشون بگم زنمه چشاتونم دراد ییخوایم ییها  هی_اگه نگران همساونداد

 م یباهم بحث کن دی منو تو با هیقض  نیچه قدر سر ا  دونم یبابا من نم ی _ا

 مونهیدهنم بسته م گهی نامه مدتش تموم شه اون موقع د غهیکه ص  ی_تا وقتونداد
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  یب می زد باهم سوار شد نویماش موت یبهش رفتم ونداد ر  ی چشم غره ا  دی خودش خند بعد
 بهم انداخت  ینگاه  می که ن میراه بود  ی روشن کردو راه افتاد تو نویحرف ماش

 ه؟ یچ ی سوز  شیو آت ی احمد نی ا هیقض می رفتهــا...زودباش بگو بب  ادمی_فکر نکن  ونداد

من اون   یدست از سرم برداره نداشت از طرف  نکهیفکر کنم ونداد قصد ا  دمی کش یپوف
درموردش   چکسیچالش کنم و با ه شهیهم ی گرفته بودم برا میگذشته ترسناکو که تصم

بدم   حیبود پس بهتره براش توضن یزیچ گهی د یکی  نی حرف نزنم به ونداد گفته بودم پس ا
 تا دست از سر کچلم برداره  

  دهیکه روش کش ی سود دادمیپس م  یکه هرچ نیسنگ  یلی خ یبده هی_بهش بدهکار بودم  
ممکن بود    ری که برام غ کردمیهمشو پرداخت م ییکهو ی  دیبا  ای  شدیجوره پاس نم چیبود ه

   دادمیپس م یبده ی تا آخر عمر به احمد نطوریهم دیبا  ای

 که کمکت کنم؟  یبه من بگ دی _بعد تو نباونداد

من تونستم   می که باهم راه انداخت یی کوچولو ی دی...با اون کار تولی _تو ناخواسته کمکم کرد
  ارمیبا سودشو به دست ب   ی احمد ی تمام بده

 ی ه؟چون بدهکار بوددرست یخونرو عوض کن ی شدینم  یبود راض نی_پس به خاطرهمونداد

برگشتم خونه   یهمون شب وقت قایدق ی پاکت پول به من داد هی_آره...اون شب که تو 
شدم   یعصبان یلیاومده خونمون خ ینیریجعبه ش هیدسته گل و  هیبا  ی احمد دمید

  کردمیخفه م وی مامانم جلومو نگرفته بود احمد  کهیطور

   نیی پا کنمیاالن خودمو پرت م نیتو که هم ی_نگو با اون سنش اومده بود خاستگارونداد

 شدم ره یزدمو به روبه روم خ یتلخ پوزخند

 خواهرم   یمن که جرات نداشت اومده بود خاستگار ی _نه اتفاقا برا

 گرد شده بهم نگاه کرد  ی با چشما ونداد
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 ؟هاله؟ ی _چونداد

اجرا  ذارمی همه چکارو م ای  نید یهالرو بهم م ایکرد   دی د_آره...منم باهاش دعوام شد اونم ته
   کنمی بدبختت م

 _پس چه خوب شد اون روز سهمتو دادم ونداد

   شمیم ونی از قبل مد شتریهر بار بهت ب یی جورا  هی_آره واقعا  

 نشنوما  گهید ه یحرفا چ نی _اونداد

 نگاش کنم...دمت گرم    نمیقدم برداره من بش هیبرام   یمن عادت ندارم کس  کنمی _جبران م

 _غمت کم ونداد

دوست مثل   هیسخت خدا   ی روزا نی ا ی به روش زدم چه قدر خوشحال بودم که تو ی لبخند
تنهام اما حاال با    ییتای وضع نیهمچ هی ی تو کردمیفکر م شهیونداد برام کنار گذاشته بود هم

 به دوش بکشم   ییتنهاخودم به  وی وجود ونداد مجبور نبودم بار همه چ

  ایخدا  شدی م کی خدا نگاه کردم که کم کم داشت تار یآروم به آسمون آب نی ماش شهیش از
  یکه هنوزم هست یانداخت ادمیو   یدستمو گرفت ی فراموشم کرد کردمی وقتا که فکر م یلیخ

  یشکرت بابت همه چ 

و توهم حالت بهتر بود  می بود یبهتر تیخونه اگه تو وضع میبرگرد د یبا  فی_حونداد
 دور دور میرفتیم

  المونیخ می شد   ادهیپ نیپارک کرد باهم از ماش  نگیداخل پارک  نویفرمون ماش هیبا   ونداد
  ی ماه خانوم شهرستان بود و پدر ونداد هم تو یچون مهر ستیخونه ن  یراحت بود که کس

رفتو آمد   یواشکیبه  یازین  نیبه خاطرهم گشتیشام برم ی ساعتا کارخونه بود و برا نیا
 نبود
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  کردمیونداد اونقدر بهم محبت داشت که احساس معذب بودن نم می وارد خونه شد  باهم
متوجه حضورم نشده بود   یکه من خونشون بودم هنوز شکر خدا کس شدیم یسه چهار روز

تخت ونداد    ریز کردمیخودمو پرت م کی حموم تار ی نرم تو نکهیاز ترس ا ومدی م یهربار کس
  شدمیم می و اونجا قا 

 یلیآرسل که بدجور به دلم نشسته بود خ شی پ مارستان یب می همراهه ونداد رفت روزید
  نیهم  شناسهیانگار چند ساله منو م زدی باهام حرف م یطور هیبود   یدختر خوبو مهربون

برام   د یمنم باهاش خوب تا کنم اما چون مانتو نداشتم ونداد سرخود رفت خر شدیباعث م
گرونن   ی لیبد نبود اما خب لباساش معلوم بود خ قشمیسل دی دوتا مانتو و شال خر یکی

   کردی م تمیاذ  نیهم

 م؟ یدار یشام چ یی _خب االن خانوم خونه شماونداد

 _گشنه پلو 

نگران بودم نکنه از شانس   کمی آشپزخونه انداخت هنوز  یصندل ی کتشو درآوردو رو ونداد
  نهیبب  نجایبد من امروز پدرش زود برگرده خونه و منو ا

    ؟یدرست کن  یزیچ هی ی تونی نم یعنی_ونداد

خواهرم    ای  کنهیمادرم غذا درست م ای  شهیهم ستی خوب ن مینه...من کال آشپز  تش ی_راس
 ارمیپول در م رونم ی ب شتریمن ب

 شد همزمان گفت:مشغول گشتن   ستادوی ا  خچالی  ی تو ونداد

بهش  کردمیماه خانومو مرخص نم یراحت مهر  یستیبلد ن  یزیچ دونستمی_اگه مونداد
 دوتا غذا درست کنه بعد بره   یکی  گفتمیم

 سفارش بده   رونینباش از ب س ی_انقدر خس

 غذا سفارش بدم  رونی_خوبه واال زن گرفتم از بونداد
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 از دستم در رفت  دو یخند  ی بلند ی با حرص دنبالش کردم که با صدا  کهوی

آقاتون گشنشه  م یدرست کن بقول یزیچ هی طهی ...سلیزنم گم؟خبی _مگه دروغ مونداد
   رکنهیبزنه خودشو س ی ا گهیحرکت د   شهیوگرنه مجبور م

با حرص دنبالش کردم اونم با    دمویکش یغیج نیمتوجه منظورش شدم به خاطرهم  کهوی
  شتریب  دوی چرخیبه سمت سالن رفتو دورادور مبال م کردیفرار م دو یخند یم ی بلند ی صدا

   دادی بحثو کش م

 _دستم بهت برسه نفلت کردم بچه پرو 

 شهر...الت تهران  ی ...بچه پروییبابا صدبار گفتم تو بچه پرو ی _اونداد

  یدستم بهش برسه چه طور یکه وقت کردمیفکر م  نیذهنم به ا  ی دنبالش کردم تو شتریب
  یتونستم ترمز دست  ریکارو ازش نداشتم د نیو چون انتظار ا ستادیا کهو ینصفش کنم که 

   یمبل راحت ی رو م یمحکم خوردم بهش باهم پرت شد  نی بکشم به خاطرهم

 سکوت  ی ا لحظه

 مات شدن  ی ا لحظه

 خوشگل پسر:(  ی موها دن یمنو کش  غیج ی صدا  بعدش

موهاشو از دستم باز کنه اما ولکن نبودم   کردیم یسع زدوی پا م دستو نی در همون ح ونداد
 دم یکشی محکم تر م  شدویم  شتریحرصم ب فتادمی حرفاش م ادی  یوقت

بکشم   شهیخوب موهاتو از ر  دیدارم آره؟...نکن با  یباهات شوخ ی ...فکر کردشعوری_پسره ب
 ...نکن ونـــــــــــــداااااااادادیفعال مونده...آخ نکن قلقلکم م

 ی جا دم ی خندیمبل افتادم هنوز داشتم م نییموهاشو ول کردم و از شدت خنده پا کهوی
کارشم   نیبه وقتش حساب ا  مونهیپوست پهلوهام م ی رو دونستمی گندش م ی انگشتا

 دم ی رسیم
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 د یچشم سف رمی گی م ی_من آخرش از دست تو کچلونداد

 ی تر بشجذاب  دیشا  ی_بهتر...کچل بش

 گن ی م یدربارم چ نینه به دوتا دختر نشونم بده بب یگیاالنشم جذابم م نی _همونداد

کردم اما   ی حسود دمی شا ا یوجودم حس کردم گر گرفتم  ی بدجنس بهم نگاه کرد ته مها بعد
  یشی دستم نما یکی دستمو به کمر زدم با اون  هیبعد  ستادمی بلند شدم روبه روش ا لکسیر

 به نخنام نگاه کردم 

دختره    نی پول و ا اردیلیم ک ی  نی به چنتا پسر نشون بده ازشون بپرس ب ه؟منوی_چه کار
 تمومم   یاز پس همه چ کنن ینکن منو انتخاب م ؟شکیکن ی کدومو انتخاب م

 د ی ابروش باال پر ی تا هی ونداد

 از خودم بپرس   ایب هی_نه بابا...چه غلطا...چه کارونداد

انداختم و با اعتماد به سقف بهش   یکی اون  ی وبه روش نشستم پامو رور یعسل زیم ی رو
 نگاه کردم 

 ؟ یکنی پول و من کدومو انتخاب م اردیلیم  کی  نی_خب ب

   کردمیانتخاب م اردوی لیم کی _شک نداشته باش ونداد

  ی خنده ها ی زدو در رفت صدا یبرداشتم که جست زیبه سمتش خ کهوی  دی باال پر ابروهام
جذاب  ی خنده ها  ی صدا دنی چرا اما از شن  دونمی بود نم دهیچیخونه پ ی مردونه ونداد تو

 خوردمیداشتم حرص م  شتری هرچند االن ب شدمیمردونش ذوق زده م 

آخر راهه به سمتم برگشت منم با    دی د یخودشو پرت کرد تو آشپزخونه بعد وقت ونداد
 کرد  ی ناله ا دویشبه موهاش ک  یدست  شدمیم کی آروم آروم بهش نزد دی تهد

 بدم عه  حی توض شویمن بق یخب تو نذاشت  دمیم  حینه موهام...بذار برات توض ی _واونداد
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 ن یفرمودی_خب م

خونه شمارو درست   ومدمیکارا کنم مثال م یلیخ  تونستمیم اردیلیم ه ی_خب با اون ونداد
   زدمیتو م ی برا ی دی کارگاه تول  هی کردمی پس انداز م شویبعد بق کردمیم

 شده بدون   کهی ت کهیخودتو ت رهی حرفا تو کتم نم نی من ا  نی_نه بابا...بب

 گارد گرفت   وارویبه د دی بردم که چسب زیسمتش دوباره خ  به

 _چرا دروغ بگم آخه؟ ونداد

کتک  نیمشتامو باال بردم محکم شروع کردم به زدنش ب کهوی  ستادمی روش ا روبه
   کردی آهو ناله م دویخندی خوردنش داشت م

...نزن دستت  ی زدی کتکم م  گهی جور د هی...کنمی...تورو انتخاب م گفتمی_خب...اگه مونداد
 دختر  نهیسنگ

 از کتک زدنش برداشتم طلبکار گفتم:  دست

 ؟ ی_مثال چه جور

 راست شدو گارد گرفت تا مانع حمله کردنم به خودش بشه  کم یکه خم شده بود  ونداد

نکرده   ی خدا ایکنم نکنه بهت چشم دارم تورو انتخاب  دیکه چرا با  ی زدی_خب مونداد
 دارم   یمنظور

 داد زد: عیحرف زدنش شدمو خواستم دوباره بزنمش که سر  نیاز ا شتریب مانع

 دم یقول م ارمیاز دلت درم سای _نزن نزن واونداد

 زنمت یم ری با کفگ ینتون نی_بب

باز کردم که از شانس خوشگلمم درست حدس زده    شویکیرفتمو در  نتیبه سمت کاب بعد
 رفت   خچالی به سمت  عیبرداشتم و به سمتش رفتم که سر  رویبودم کفگ
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 ...کی _

 عه  سای_وا ونداد

 _دو...

 نوشابه به سمتم گرفت  هی  کهویخواستم بگم سه   نکهیهم

 خوب شد؟  ای_بونداد

  یاشق نوشابه بودم اونقدرکنار گذاشتم ع رو یکردمو ذوق زده کفگ ینوشابه خوشگلم نگاه به
نوشابشو من تا   وانیتو اتاق تا منم ازش بخورم ل  اوردیوقتا ونداد شام خودشو م یلیکه خ
عالقه به  نیمشترکمون هم ی زایاز چ یکیانگار  خوردیو ونداد هم حرص م خوردمیته م

 نوشابه بود  

 ولم کن  گهی_حاال د ونداد

 _عمرا بهت بدم 

 هست   خچال یتو  گمید یکی _چشت دراد ونداد

دستم    ی خشکش زد بعد به سمت من برگشتو به نوشابه تو کهویباز کرد  خچالویدر  بعد
 لبام نشست   ی رو ی د ینگاه کرد نگاهم بدجنس شدو لبخند پل

 هوم؟  یبخور ییاونهمه رو تنها ییخوایتو که نم  ن ی_ببونداد

  نهی_چرا اتفاقا هدفم هم

   نمیبب سای...وای _غلط کردونداد

  عیونداد هم سر دمی پاهام انداختمو به سرعت به سمت پله ها دو ی توان داشتم تو یهرچ
دنبالم کرد تند تند از پله ها باال رفتم به سمت اتاقش رفتم تا خواستم در اتاقشو ببندم  
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اونم از اونور زور   زدمیمن زور م یدر گذاشتو زور زد حاال ه ی بعدش قفلش کنم پاشو ال
 زدیم

 نوشابرو به خودم چسبوندم عقب عقب رفتم  در باز شد و کهوی

 اد یجوجه؟رد کن ب رسهی _آخه تو زورت به من مونداد

 دم ی_نم

بدش   یبخور دمی تو سرش بهت م زمیر یم کمی  کنمی...بهت رحم مزمیعز  ی بد  دی_با ونداد
   رمیگی وگرنه به زور ازت م

زدمو   یغیبرداشت ج زیونداد به سمتم خ  کهویعقب عقب رفتم که افتادم رو تخت  انقدر
جوره   چی نوشابه اما ه ی کرد که افتادم رو تمینوشابرو محکم به خودم چسبوندم انقدر اذ 

 ول کنم   ویبطر  دی تا شا دادی سرم بودو قلقلکم م ی شمر هم باال کردمیولش نم

 گفتم:  ده ی بر ده ی خنده هام بر  نیب

االن...خخخخخخخ..خودتو   نیخ...ونداد...به خدا...خخخخخ...از...هم_خخخخخخ
 مرده...فرض کن...خخخخ...نکن شمر  

نوشابرو کش بره   یزدم که باعث شد ونداد به راحت  یتوان مقاومتو از دست دادم غلط کهوی
 د ی بوس وی بطر ی بعد رو

 عشق من  یوش کنجا خ یتونی م یتو معدم اونجا حساب یریمن به فدات...االن م ی _اونداد

داره   دمیفهم یاما وقت زدمیزار م نشمیالبته ب دمی خندیتشک بودو داشتم م ی سرم تو هنوز
رفتارو ازم  نیبرداشتم که چون انتظار ا  زیدوباره به سمتش خ عی سر کنهیسرشو باز م
 گرفتم    وی بطر ی و انتها دمیباالتر گرفتو افتادم روش خودمو باالتر کش  کمی  وی نداشت بطر

 _ولش کن 

 _عمرا...تو ولش کن  ونداد
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باز   عیول کرد ازش فاصله گرفتم سرشو سر وی ونداد بطر کهوی  میتخت نشست ی رو هردومون
که بهش   ی ادیز ی به خاطر تکونا کهویبخورمش که  ادیبه خودش ب  نکهیکردم تا قبل از ا 

کوه آتشفشان فوران کرد که باعث   نی موضوع نبود ع نی و من اصال هواسم به ا می بود داده
 بزنم   یغیشد ج

 ی همه جارو به گند کشوند وونهی _ببندش دونداد

نوشابه بودو   ی کردو درشو محکم بست هردومون دستامون رو دایسرشو پ  عیسر  ونداد
 فیتحت کث ختویر ینوشابه م یاز سرو رومون حساب می بهم نگاه کرد  می زدینفس نفس م

 شده بد 

 ی خوابیم  نیی_امشب پاونداد

   زهی که تم خوابمیمن اونورش م  یخوابیم نیی خودت پا  خودی_ب

 داره   یشده به من چه ربط فی...سمت تو کثنمی_برو ببونداد

ا التماس  حرکت سرشو باز کردم به سمت ونداد گرفتم که دستاشو باال آوردو ب هی ی تو کهوی
 بهم نگاه کرد 

 یی حرفا  نیشک ندارم مهربون تر از ا یکن شیمن خال  ی رو ییخواینم  دونمی_نه مونداد

 خوابه؟ یتخت م ی رو ی_ک 

 _خب معلومه...ونداد

 خنده و زبونشو دراورد ریبهم بعد زد ز دی از بالشارو برداشت محکم کوب یکی  کهوی  عدی

   دی چشم سف خوابمی_خودم مونداد

تو صورتش کوپ   دمیهمشو پاش رهی نوشابه افتاده باشه تا خواست ازم بگ ادیانگار تازه   بعد
نگاه کرد با   تشیکه از شدت تعجب گشاد شده بود به وضع ییکرد و با تعجب و چشما
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بودم  دهی که نخند ییخنده امروز به اندازه تمام ساال ریاز ته دلم زدم ز افشیق  دنید
   دمیخند

 کوچولورو  نیراست...افشویخدا ق ی _وا

قه قه زدم که  دمویتخت دراز کش ی رو ارمیلجشو در ب نکهیبه خاطر ا  دمیدوباره خند  بعد
آزادم    دیونداد خودشو به سمتم کش آورد محکم دستامو گرفت تقال کردم تا شا   دمید  کهوی

 بهش نگاه کردم یتهش مونده بود با نگران  کمیدستش که  ی تو یبطر دنیکنه با د

 ونداد یکنی کارو نم نی _نه تو ا

 د یچکیشد هنوز از موهاش نوشابه م ثی خب چشماش

 قصدو دارم  نی _چرا اتفاقا همونداد

ونداد   نباریبکشم ا  یغیکرد که باعث شد ج یصورتم خال  ی مونده ته نوشابرو رو یباق بعد
خنده   ر ی خودمم زدم زصورتم پس زدمو  ی خنده نوشابرو از تو ریازم جدا شدو محکم زد ز

 م ی شد خیتخت س  ی رو مو یهردومون خفه خون گرفت ییبا صدا کهویکه 

 چه خبـــــــــــره   نجای_ا

  ستادهی درگاه ا ی بعد دوباره به سمت پدرش که تو  می با ونداد به سمت هم برگشت  همزمان
 آب دهنمو آروم قورت دادم  کردی بود و با خشم به هردومون نگاه م

 باشن ونداد  یک  شونین؟ایکشی_صداتون کل خونرو برداشته خجالت نمبابا

 بابا  دمیم  حی_برات توضونداد

 بره    ادتونی که خنده  ارمیسر هردوتون م  ییاالن بال  نی_بهتره زودتر وگرنه همبابا

به   دی چی بازوم پ ی تو یبیاومد به سمت پدرش رفت درد عج  نییتخت پا ی از رو ونداد
چشمام گرد   می خون یحساب  ی بازو دنی سمتش برگشتم و آروم دستمو روش گذاشتم با د

 کردمو لب نزدم   شیشد اما مخف
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 هستن  یخیمهتاب ش شونی...اشونی_بابا...ا

 اوردمی_به جا نبابا

 آقاجون  یشخص  ی نایماش کی _مکان

 نگاه به ونداد کرد هینگاه به من بعد  هیونداد جا خورد با تعجب   پدر

 با تو داره؟  یصنم کنه؟چهیکار م یچ نجایآقاجون ا  کی_مکانبابا

 به حرف اومدم  عیبگه که سر  یز ی خواست چ ونداد

 دم یم  حی_من براتون توض

 ستادمیا  کردیپدرش که با خشم به هردومون نگاه م ی اومدم روبه رو نییتخت پا  ی رو از
 ه پدرش رفته بود ب کلشمیپدرش بود قدو ه هیشب شتریونداد ب

 مدت از من... ن ی_پسرتون ا

 _مهتاب...ونداد

سمت ونداد برگشتم که آروم شوک زده اسممو صدا زده بود نگاه متعجب و نگرانش   به
 یعنی  نی ا دی چکیدستم بود آروم دست راستمو باال آوردم که داشت خون ازش م ی رو

  یزیخون ر ینطوریه باشن که اهامم باز شد هیدوباره زخمام از هم باز شده و احتماال بخ
 کردن 

  شتریراستم گذاشتم پدر ونداد چشماش ب ی بازو ی شده بود رو  یدست چپمو که خون آروم
 گرد شد  

 چه خبره؟  نجای_ابابا
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انداختم خواستم به سمت   نیی شدم سرمو پا یجور هی  رفتی که از دستم م یخون دنید با
  یچ دمیرفت نفهم  جی سرم گ کهو ی خونشونو به کثافت نشکم که  نیاز ا شتریحموم برم تا ب
 مطلق  یاهیبعدش س دمو ی داد وندادو شن ی شد فقط صدا

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

  ی بد ی فکرا  خواستمیمپدرم داشتم؟ ن ی برا یحیچه توض  کردمیکار م ی چ دی با دونستم ینم
مختلف بودم که مهتاب خودش خواست   ی دنبال بهونه ها نیراجبم بکنه به خاطرهم

  ی انگشتا ی لب باز کرد نگاهم رو نکهیبلند شد به سمتمون اومد هم یبده وقت حیتوض
شوک زده اسمشو صدا   نیبه خاطرهم دی چکیدست راستش افتاد که خون ازش م دهیکش

دستش    یکیبودن اون   یدستشو روش گذاشت از خون یکی متوجهش شد اون  یزدم وقت
 اما سکوت کرده بود   کنهیم یزی بازوش داره خونر دهیمعلوم بود که از قبل فهم

حد دردشو پنهون   نی تا ا تونستیدختره چه قدر دلو جرات داشت که م نیا  فهممینم من
 کنه و لب نزنه 

افتاد    نیزم ی رو کهویخوردو  ییکرد تلو یراه مکث نی ه سمت حموم رفت اما بب مهتاب
 شوک زده صداش زدم

 _مهتـــــــــــاب 

بود شک نداشتم فشارش افتاده   دهیافتاده بودو رنگش پر  نیزم ی رو  دمی سمتش دو به
  ینطوریا  دمیاالنش با  یز یامروزش و خونر  ی باالخره اونهمه ورجه وورجه و استرس ها 

 شد یم
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 به صورتش زدم  یآروم ضربه

 _مهتاب...جواب بده...مهتاب؟ 

 مارستانیب مشیببر دی شده با هوشی_ببابا

 مارستان یب مشی ببر میتونینم ی_چاقو خورده به راحت

 ت: گف  عیسر بابا

عموت   مارستانی ب مشی بریبلندش کن م رهیمیم ی ز یاز خونر میهم ولش کن نجای_اگه ابابا
 بسپارش به من زود باش  می کنیم شی کار هیباشه   فتیفکر کنم آرسل هم ش 

 خواست کمکم کنه مانعش شدم   بابا

   هینیدختر سنگ یبلندش کن یتون ینم یی_به تها بابا

   ستی بار اولم ن تونمی_م

دو تا دستام   ی حرکت رو  هیحرفا نبود با  نیبا تعجب بهم نگاه کرد اما االن وقت ا  بابا
 د ی بابا هم دنبالم دو دمی بلندش کردمو به سمت در دو

   ش یندازی_آروم ونداد...مبابا

بشه داشت   شی زی مهتاب چ  نکهیفکر ا  نیبود زودتر برسم به ماش نی هدف من فقط ا اما
 بشه   شیز یمن مرده باشم اجازه بدم مهتاب چ نکهیاما نه مگر ا  کردیم میروان

  عیبابا سر  می عقب خابوند یصندل ی برام باز کرد باهم مهتابو رو نویجلوتر از من در ماش بابا
دور زد پشت رل نشست منم در جلورو باز کردمو نشستم به سمت بابا برگشتم که   نویماش

 بود فتادهیهنوز راه ن

 گه ید فت یراه ب ی سادی_بابا چرا وا 

 عه  فتمیبده تا راه ب  چوی _سوئبابا
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روشن کرد با سرعت به   نویآوردمو به سمتش گرفتم ماش رونیب بمیج ی از تو  چویسوئ  عیسر
  گهید ی نا یماش نی جت ب نی ع نیماش دادویپدال گاز فشار م ی راه افتاد بابا پاشو تا ته رو

تندتر رفتن   ی جا برا نمیهنوزم ماش کردمیاما من احساس م گرفتیسبقت م دویکشیم ییال
 داره 

بسته شده مهتاب نگاه کردم با التماس به سمت بابا   ی سمت عقب برگشتم و به چشما به
 برگشتم 

 تندتر بابا  کمی_

   می رسی نگران نباش به موقع م کنمیم  یسرعتم معجزس دارم رانندگ  نی _با هم

در  ی بابا جلو  می دی قرن باالخره رس هیبعد از   نکهیتا ا  بردیهرلحظه سرعتشو باالتر م بابا
شدمو در عقبو باز کردم مهتابو بغل گرفتم   ادهیپ نی از ماش عیسر ستادی ا  مارستانیب ی ورود

افتاده   زونی دست راست مهتاب آو میشد   مارستانیشد و باهم وارد ب  اده یپ عیبابا هم سر 
ازمون فاصله   کردنویوحشت زده بهش نگاه م ایبعض  نیبه خاطرهم رفتی مبودو ازش خون 

   گرفتن یم

درخواست برانکارد کردن اما من گوشم به   عیسر ی طیشرا  نی همچ هی  دنی پرستا با د چنتا
 تخت خوابوندمش ی از اتاقا بردمشو رو  یک ی به سمت  عیحرفا بدهکار نبود سر نیا

 ...نجایا  دیکنیکار م یمحترم چ ی _آقا

 خشم به سمتش برگشتم  با

 اال یباال سرش   ادیب دی گیدکتر م هیاالن به   نی_هم

گذاشتو رفت   یحرف چیه یبعد ب  ستادی درگاه ا ی دکتر وارد اتاق شد بابا تو هیلحظه  همون
بازوش دستور پاره    دنیبا د د یدکتر باال سرش که رس ستادمی ندادم کنار مهتاب ا یتیاهم

 بشیج  ی تو لشویداشت موبا  کهیمهتابو دادن همون لحظه دوباره بابا درحال نیکردن آست
 وارد اتاق شد    ذاشتیم
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 ؟ ی خانوم نیکاره ا  ی_شما چدکتر 

 کردم بعد به سمت دکتر برگشتم  یبه بابا نگاه مردد

 _همسرشم  

 گرد شده بهم نگاه کرد   ی با چشما بابا

 خوره؟ یبهش م تونیداشته باشن گروه خون ازی_همسرتون احتماال به خون ن

 ه یچ شیگروه خون  دونمی_من...من نم

درگاه   ی تو زدینفس نفس م کهیبا تعجب بهم نگاه کرد همون لحظه آرسل درحال  دکتر
بعد به بابا نگاه کرد فکر کنم بابا خبرش کرده بود من انقدر هول کرده بودم که اصال  ستادیا

 رفته بود  ادمیآرسلو 

 کنم ی م یدگ یمن هستن خودم بهشون رس  ضی مر شونیدکتر ا  ی _آقاآرسل

 _اما...

 یهمه چ  انیخانوم هم عروسمونن بنده در جر  نیبنده هستن و ا  ی عمو شونی_ا آرسل
 د یبر  دی تونی شما م  دیهستم به خودم بسپار

 درگاه دکترو صدا زد   ی پرستار با عجله تو هیلحظه  همون

 تشنج کردن   یتو اتاق بغل ضتونیدکتر مر  ی _آقا

رفت بابا به سمت در رفتو بستش بعد به سمت ما برگشت   رونیهم با عجله از اتاق ب دکتر
مهتابو با چاقو پاره   ی مانتو ن ی تختو دور زد به سمت من اومد پرستار که آست عیآرسل سر

 آرسل باز کرد  ی کرده بود راهو برا

 تکون بخوره    ادیز  دی شده؟منکه گفتم نبا ینطوریچرا بازوش ا نی_ا آرسل
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مهتاب   ی زخما دن یغرق خونو باز کردن بابا با د ی همراهه پرستار پانسمان ها آرسل
 به آرسل نگاه کردم یو با نگران دمی به صورتم کش ی چشماشو بستو روشو گرفت دست

 ونداد ی کارش کرد  ی_چآرسل

 کمکش کن توروخدا   ستیحرفا ن نی _آرسل االن وقت ا 

   میکن ش یالزم باشه دوباره بخ  دی شا  دیاریب  ازویمورد ن ی ال ی_خانوم پرستار وساآرسل

 چرا؟  هینه...بخ ی _وا

  یحت کننی مراقب باشه وگرنه زخماش سر باز م یلی خ دی _بهت گفتم دستش سوخته با آرسل
 کنه  دایپ هیبه بخ ازیاحتمال داره ن

 داده؟  ی_االن زخماش پارگ بابا

  ن یکار کرده ا یچ  فهممیغرق خونه من نم شهینکنم مشخص نم زیزخمو تم ی _تا روآرسل
 بال سرش اومده 

  م ی د یم حی_آرسل جان تو فعال به کارت برس بعدا برات توضبابا

 رون ی ونداد خان برو ب دی شما بگ ی_باشه عمو جان هرچآرسل

 کنارش باشم   دی درد بکشه من با ادیبهوش ب دی شا  رونی شوهرشم چرا برم ب  ؟منی چ یعنی_

  نی از ا شتری ب یندار هیقض نی ا ی برا یمدرک  چیاما شما ه یشوهرش می دونی_منو تو مآرسل
 رون یدردسر ننداز برو ب ی خودتو تو

بهم   یمخالفت کنم که بابا مچ دستمو گرفت به سمتش برگشتم که با اخم نگاه خواستم
 کرد

 رون یب   میبر   ایشوهر ب ی آقا  یبه من بدهکار حی _شما چنتا توضبابا
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دستش باال   کهوی  به سمتم برگشت نکهیبردو خودش درو بست هم رون ی منو از اتاق ب بابا
  ینگاه کوتاه شنیزد که باعث شد چند نفر که از اونجا رد م  یلیصورتم س ی رفتو محکم تو

 بهمون بکنن و برن

تو   شی اری م میواشکی آره؟بعد  یگی به من نم یر یگی زن م ده یرس یی_حاال کارت به جابابا
 خونه؟ 

 د ی کنیکه شما فکرشو م ستین یز ی_بابا ماجرا اون چ

 مهتــــــاب؟  یآره؟اونم ک  یر یگدارو بگ یدختر دهات هیدست  یبر  دی دختر...با نهمهی_ابابا

 دم یموهام کش ی تو یدست کالفه

 ...یعنیکنم   غشی_بابا من مجبور شدم ص

بزرگت کردم آخه   ینطوریا ؟منیکن غشیبعدش ص ی که مجبور شد ی زد ی _چه گندبابا
 پسره...ال اهلل اال اهلل 

بردم تا هم از در دور باشه مبادا مهتاب   مارستانی ب ی وت یگرفتم به سمت صندل بازوشو
 بهتره نشسته باشه   دمیم  حیماجرارو براش توض یوقت نکهیبشنوه و هم ا   ادویبهوش ب

امروز   ی تا ماجراها یآتش سوز  یی از اون شب کذا وی کردم همه چ فی براش تعر  ویچ همه
از مرد   اشیگفتم از صبور یدادم از همه چ حیبراش توض  دناشمیشدنا و درد کش می قا یحت

هم براش گفتم بابا هم تمام   ی از احمد یحت ایدر برابر دن دنشیتنه جنگ  هیبودنش از 
که مختص به خودش بود و از آقاجون به   یخاص  تیجد  ومدت سکوت کرده بودو با اخم  

 ارث برده بود گوش کرد

  یکه عرق ن ییجا فرستهیاون دختررو م کنه؟اول یکار م ی چ یدونی_اگه آقاجونت بفهمه مبابا
   کنهیبعد تورو ادب م ندازهیگل م

  چیکه ه یبا التماس  ن یبزنه هولم کرد به خاطرهم ی بیآقاجون بخواد به مهتاب آس  نکهیا فکر 
 به پدرم بکنم با عجز بهش نگاه کردمو گفتم: کردمیوقت فکرشو نم
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خبر نداره...مهتاب نصف   یچی ...آقاجون از هیبه آقاجون بگ یبر ستی_بابا شما که قرار ن
بهتون که گفتم نون آور خونوادشه   فرستهیکه آقاجون براش م هیینایماش  قیدرآمدش از طر

 ازت   کنمی خواهر دم بخت داره بابا نذار آقاجون بفهمه خواهش م هی

 ه؟یتا ک  غتونی_مدت صبابا

   دمیکش ی انداختم ازش خجالت م نیی پا سرمو

 ماه  هی_تا 

 _چند روز ازش گذشته؟ بابا

  گذره ی م یبال سرش اومد تا االن چهار شب  نیکه ا ی_از اون شب

 بعد به سمتم برگشت  دی کش یکالفه پوف بابا

 نکهی هم سبز بشه اون وقته که قبل از ا  ی وسط بچه ا نیا یکن یکار  هی  ی_خر نشبابا
 محوت کردم ونداد نیزم ی آقاجون دستش بهت برسه خودم از رو 

بهش   دی کنیکه شما فکر م یبارم دستم اونطور هی...خدا شاهده  هی چه حرف نی _نه بابا ا
کردم که راحت بتونم ازش مراقبت کنم پانسمانشو عوض   غشیص نینخورده من به خاطر ا

 کنم هم اون معذب نباشه هم من  

 ی نگفت ی_خالصه من تذکر خودمو دادم بعدا نگبابا

  ی تو یچ دونم ی شدم آروم بازوشو گرفتم که باعث شد به سمتم برگرده نم کی به بابا نزد کمی
 جا خورد  کمیکه  دی چشمام د

 ؟یکنیازم خواهش م یکنی م ینطوریا  افتویحد برات مهمه که ق نی دختره تا ا نی _ابابا

 بابا هفتیبه خاطر من تو دردسر ب خوامی_نم

 ی دردسر افتاد ی _فعال تو به خاطر اون توبابا
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 نه مهتاب  فتمینه من تو دردسر م ی_شما پشتم باش

 ؟ی ساال اجازه داد نی کنم؟مگه تموم ا یبرات پدر ییخوا یم یعنی_ بابا

 غم بهش نگاه کردم با

   ستیحرفا ن  نی_بابا االن وقت ا 

تو در   ی جونم برا  شهیمنم پدرتم من هم یبازم پسرم ی_هر قدرم باهام بد بوده باشبابا
چون   ییخوایکه تو م رهیم شی پ یاون طور کنمی کمکت م یی ونداد...خودتم نخوا رفتهیم

که   ستی حرفا ن نی اهل ا دونمیم شناسمی هم بهت اعتماد دارم هم دورادور اون دختررو م
 بماله   رهی بخواد بندازه دورت و سرتو ش

بلند شدم صداش زدم که دوباره به سمتم برگشت بغلش کردم که  عی بلند شد منم سر بابا
 جا خورد    یشوک زده انگار اصال انتظار نداشته باشه حساب

 روتون حساب کنم  شهیهم  تونمی م دونستمی_م

 دستاش دور شونه هام حلقه شد   بابا

 باشه؟  یشامو با من بخور شهیهم خوامی_در برابرش ازت م بابا

بود مجبورم کنه که   ی دنبال هر بهونه ا نکهیبا پدرم شام بخورم از ا نکهیگرفت نه از ا دلم
 به روش زدم ی بابا منتظر بهم نگاه کرد لبخند مردونه ا می باهاش شام بخورم از هم جدا شد 

   می خور یبه بعد باهم م ن ی _چشم...شامو از ا

 ضربه آروم به بازوم زد  که داشت دو یتکون دادو با ابهت خاص یسر بابا

 چه خبر شده   نمیبب رمی...مگمیاومد بهت م ادمی گمید ی زای_خوبه...حاال بعدا چبابا
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آرسل اجازه داد وارد   یکردم بابا روشو ازم گرفتو در زد وقت ییصدا  یخنده مردونه ب  تک
  یکه وقت هیتیمهتاب تو چه وضع نمیانداختم بب یدر نگاه ی از ال یواشک ی اتاق شد منم  

 دادم  رونیب یدستش پانسمان شده نفس راحت  دمید

 _حالش چه طوره؟ بابا

  ی آقا ژهیو  ی داره نه تنها به خون به مراقبت ها ازیبه خون ن  ی_شکر خطر رفع شده ولآرسل
 ن یونداد خان راست

زدمو دستمو   ی درو باز کردم به روش لبخند نیپشت درم به خاطرهم دهی فهم یعنی  نیا
 بهم بندازه  یچشمم گذاشتم که باعث شد چپ چپ نگاه ی رو

 د یسر آرسلو بوس ی رو بابا

 دخترم   ی_خسته نباشبابا

 زد  ی ا زهیم زه یهم لبخند ر  آرسل

  نجایاز ا  دیتونیسر بزنم بهوش اومد م  گمید ی ضا یبود من برم به مر فهی_انجام وظآرسل
 د یداره به فکر باش ازیگفتم به خون ن یول  دشی ببر

  دشی لبه تختش نشستمو به صورت رنگ پر ی آرسل به سمت مهتاب رفتم و رو رفتن  با
 کردم  ینگاه

  یبهوش اومد بخوره دوباره از هوش نره؟به سالمت ی براش بخر یزیچ  یبر ییخوای_نمبابا
   میدنبال خون براش باش دی داره با ازیبه خونم ن

قلب که  ای  هینکرده کل  ی خدا هیخونش چ م ی بفهم هیبابا کاف ستین ی زی_خون که چ
   میی خواینم
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براش   یزیچ  ی ا وهیآبم یباال سرش باش من برم کمپوت  نجایتو ا یخب حاال هرچ یلی_خبابا
که حسابت با   ینگ یزیبهش چ زایچ ن یو ا غهیعموت اگه اومد درباره ص گردمی بخرم برم

 ونداد  نهیکرام الکاتب

 به روش زدم یمهربون لبخند

 راحت   التونی_چشم خ

رفتن بابا به سمت مهتاب برگشتم دستمو سمت موهاش بردمو آروم داخل شالش   با
 دم یفرستادم دست سالمشو گرفتم آروم روشو بوس

 یبش  تیاذ  ذارمیهمونه نم یتو بگ یاصال هرچ ادیبالها سرت ب نی ا ذارمینم گهی_د

 دامه دادمکردم بعد دوباره به سمت مهتاب برگشتمو آروم ا یدر بسته شده نگاه به

تو خونه نگهت دارم حاال صاحب خونه هم خبر داره   یواشکی  ستین یاز ین گهی_حاال د
فکرشو    ستین ی مرد بد ادمیمهتاب بابام ز  یگفتیخودشم قراره کمکمون کنه تو راست م

اما معلومه سابقه خوب هردومون باعث شده که بهمون   ادیکنار ب هی قض نیبا ا  کردمینم
 خوبه   یلیخ ن یاعتماد کنه و ا

 دم یبوس  قیمهتابو عم یشونیشدم پ خم

 به خواب رفته اما غمش نباشه چون خودم مراقبشم   می شونی _ماه پ

کنار  زیم  ی رو وروی کمپوت و آبم ک یپالست یگذشت و بابا برگشت وقت یساعت  مین حدود
 تخت مهتاب گذاشت با تعجب به سمتش برگشتم 

 نهمه؟ ی_ا

خودمونم بخرم  ی برا نکهی ا ی شد برا ی هم من بهونه ا ی_هم تو کمپوت دوست داربابا
 خونه  م یبر یم شو یهمشو االن بخوره بق کجای که  ستیمجبور ن
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 باعث شد همراهه بابا به نیناله بود به خاطرهم هیاز مهتاب بلند شد که شب یی صدا
   می سمتش برگرد

 _مهتاب؟ 

 _ونداد مهتاب

 ؟ یچشاتو باز کن یتونی_جانم؟م

 دیهمونطور که چشماش بسته بود با درد نال مهتاب

 ده یکابوس بود...بابات نفهم هی_بگو مهتاب

 _چشاتو اول باز کن مهتاب 

و   یکار کنم اما دست خودم نبود لحنم پر از نگران یچ دی با  دونستمیبابا نم  رهینگاه خ ریز
 استرس بود 

 دوباره چشماشو از درد بست  دنمی چشماشو باز کرد با د دوی پلکاش آروم لرز مهتاب

 م؟ یی_کجا مهتاب

 مارستان ی_ب

     شهیبرامون دردسر م  میبر   نجایزودتر از ا دی...بای _وامهتاب

 فته ینم ی_نگران نباش اتفاقبابا

هول کرد خواست   یبابا حساب دنی ماشو باز کرد به سمت صدا برگشت با دمهتاب چش کهوی
 بلند شه که بابا اجازه نداد

 _راحت باش دخترم  بابا

 واقعا خنده دار شده بود افشیبا تعجب به پدرم نگاه کرد خندم گرفته بود ق مهتاب
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 _دخترم؟ مهتاب

 داد  حی برام توض ویحدو بدون که ونداد همه چ  نیتا هم می زنی_بعدا راجبش حرف مبابا

 بهش بزنم  یبخش نانی با تعجب به سمتم برگشت که باعث شد لبخند اطم مهتاب

 تموم شد بابا قول داده بهمون کمک کنه  ی_دوران پنهون کار

  گهیشهر د  هی فرستهیبهم رحم کنه منو م یلیآقاجونت بفهمه خ نکهی_کمک کنه؟هممهتاب
 دست خونوادمم بهم نرسه اون وقت... یکه حت یطور

 فتهینم  یاتفاق نی_همچبابا

 به سمت بابام برگشت    عیسر مهتاب

  میوسط منم که تصم نی به پسرم مربوطه ا ه یقض نیآقاجون بفهمه ا  ستی_قرار نبابا
 ونداد پسر منه نه آقاجون  رمیگیم

که به   رهی نم کنهیبابام کمکمون م گمیدارم بهت م ی باش یزی نگران چ  خوادی_مهتاب تو نم
 آقاجون بگه 

  شهی_من هنوزم باورم نممهتاب

 ه؟ ی چ  تیگروه خون یری بخور جون بگ نایاز ا کمی_بهتره باورت بشه حاالم بلند شو بابا

بره که باعث شد   ی مهتاب کمک کردم تا بلند شه که باعث شد معذب بهم چشم غره ا به
 خنده اما مهتاب سرخ تر شد  ریبزنم ز 

 د ی زنو شوهر دونمی م یخجالت بکش ستی ن یازی_نبابا

بهش نگاه   یاستفاده نکرده بود خوشحال بودم با قدردان غهیاز کلمه ص نکهیقدر از ا  چه
 و اخمالوشو حفط کرده بود  ی کردم اما بابا همچنان نگاه جد
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 یقه خواسته من نبود حتطب  دیبگم باور کن یچه جور   هیقض نیا ن یراست ی _آقامهتاب
 وسط... نی ا یول خواستیپسرتونم نم

 براتون مهمه  ییزای چ هیکه هنوز  کنمی حرکتتونم افتخار م نی...به ادی مجبور شد دونمی _مبابا

  یاز کمپوتارو باز کرد بعد به سمت مهتاب گرفت که باعث شد مهتاب با شرمندگ  یکی  بابا
پدرمو مهتاب بودم تو اون لحظه احساس   ی غرق رفتارا و حرفا ره یکمپوتو از پدرم بگ

 چه قدر خوشبختم  کردمیم

 محبتاتونو چه طور جبران کنم  نی ا دونمیازتون ممنونم...نم یلی _خمهتاب

 نهمهی ا نی پسرم ب نمیبیم ی وقت دی ندار یشتم با آرسل برام فرقدختر ندا ی _تو هم جابابا
که   دهی تو د  ی تو یزیچ  هیپس حتما  کنهیم یازت طرفدار نهمهیدختر با تو وارد کار شده و ا

   شناسمیتورو هم دورادور به واسطه پدرم م یاز طرف دهی اطرافش ند ی درون دخترا

 _پسرتون به من لطف دارن  مهتاب

دونه آلبالو به سمت دهنش  هیبود  دهیکه بابا خر  یکی ا قاشق پالستسمتش رفتم و ب به
 بردم

 ی ری بخور جون بگ نی از ا  کمی  ای خب حرف زدن بسه ب یلی_خ

  خورمی_خودم ممهتاب

بابا   ی و آبروم جلو کنهی مهتاب بد دهنه دهن باز م  کهویاصرار کنم   نیاز ا شتریب دونستم یم
به بعدشم   نجایاز ا دوارمی اومده بودو خوب حرف زده ام شیکه خوب پ نجا یتا ا رهیم

 بره   شیپ نطوریهم

 راحت شد به سمتم برگشت  الشیخ یاز کمپوتشو خورد بابا هم وقت کمی  مهتاب

 د یی ایجلو در زود ب ارمیم نویانجام بدم ماش صشوی ترخ ی کارا رمی _مبابا

 _چشم ممنون 
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دادو به  رون ی بابا رفت نفسشو راحت ب یرفتن بابا به سمت مهتاب برگشتم که وقت با
 زد  هیبالشش تک

  شهیباورم نم  ی _وامهتاب

 شه؟ یباورت نم می راحت شد نکه ی_چرا؟از ا

مشکوکم   هی قض نی من به ا شهیحد بابات باهامون راه اومده باورم نم  نی تا ا نکهی_از ا مهتاب
 ونداد

 ... نای ا تویمحرم هیقض نی ا دونهیم شناسهیپدرم هردومونو ممن نگران نباش  ز ی_عز

 که مشکوکه   نهیمهربون برخورد کرد ا یلیبابات با من خ ستین نی _بحث من فقط امهتاب

به  یکردو به زار یزیتخت آروم بلندش کردم که ناله ر ی باال انداختمو از رو ی ا شونه
 مانتوش نگاه کرد

 اه  ارنیمانتومو در ب شکنهیباز مانتومو پاره کردن دستشون م نا یبابا ا ی _امهتاب

 گرفته بود  خندم

 ناراحت نباش خرمیبرات م  گهیدونه د هی_

 ی دخترا  ی برا یوقت خواست هی  دی شا شهیخودت الزمت م بی_پولتو بذار تو جمهتاب
 ی بخر  یزیچ هیدوروبرت  

  زیدم گرفت و وجودم لبرکرده بود خن ی حسود نکهیاز ا اوردیحرف پدرمو به روم م داشت
 داد ی که بدجور بهم انرژ ب یغر  بویو حس عج  یخوشحال هیشد از  

 زود  ریدستمو بگ  ای_بمهتاب

مغرور بودن که   یاونقدر شونی ازم درخواست کمک کنه تعجب نکردم ا تونستینم نکهیا از
 بخواد  یزی وقت از من چ هی خوردیبه غروشون برم
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 _بچه پرو 

 ی _خودتمهتاب

بعد دستشو ول کرد خودش آروم آروم به سمت   ادیب نیی تخت پا ی کمک کردم از رو بهش
  رون یب مارستان ی نذارم باهم از ب فتهیدر رفت منم پشت سرش راه رفتم تا اگه خواست ب

  ی در منتظرمون بود جلوتر از مهتاب در عقبو براش باز کردم که چشم غره ا ی بابا جلو می رفت
کردمو درو بستم بعد خودم سوار شدم بابا هم راه   یی صدا یب دهبهم رفتو سوار شد تک خن

 افتاد 

به   نیبه سکوتو نداد به خاطرهم ی شرویسکوت گذشت اما مهتاب اجازه پ ی راه تو نصف
 حرف اومد 

تو خونه خودم من حالم خوبه   گردمیبرم گهیمن د د یاگه اجازه بد  ن یراست ی _آقامهتاب
   ستین میچیه

 زودتر به حرف اومد  مخالفت کنم که بابا خواستم

خونتونم فعال   یباشه ازتون مراقبت کنه از طرف یکی  د ی_شما حالتون فعال خوب نشده با بابا
   ستیمناسب سکونت ن

 ش یبازساز ی دنبال کارا فتمی از فردا م کنمی امشبو اونجا سر م ستین  امینطوری_نه ا مهتاب

 د یکن یشما کار ستین یازین دهیبه ونداد انجامش م دیکارارو بسپار  نی _ابابا

 ... ی نطوری_اخه ا مهتاب

  نی هروقت خونوادتون برگشتن اون موقع اگه خواست دی نباش یزی_آخه نداره نگران چبابا
 د ی شما هم برگرد
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  ف یبابا اجازه نداده بود برگرده خونه خودش خوشحالو سرک  نکهینزد از ا یحرف گهی د مهتاب
امشب هم مهتاب کنار   نکهیاز ا  المیشدم خ  رهیخ رونی برگشتمو به ب نیماش  شهیبه سمت ش

 شدم  ینگرانش نم گهی د ینطوریا شیخودمه راحت شد آخ

بابا جلوتر از ما راه افتاد اما مهتاب آروم   می شد ادهی که پارک کرد هر سه تامون پ نویماش بابا
   داشتی افتاده قدم برم یآروم با سر

 _چته مهتاب؟ 

 معذب نبودم  ینطوریا  میرفتیم م یومد ی م یواشکی همون   دیفهمی_کاش بابات نممهتاب

که گفت با آرسل   ی دی خونه ما د ییای_معذب چرا؟بابام خودش اجبارت کرد که امشب هم ب
 ی ندار یفرق چیه

 تعارف زد   ه ی_حاال بابات مهتاب

  زنهیرک حرفشو م  ستیاهل تعارف ن شناسمیکه بابامو م  یی_تا جا

 گردمیاونم به حرمت حرف پدرت از فردا برم مونمیم نجایامشب ا نی _اما من هممهتاب
 یر ی جلومو بگ یتونیخونه خودم توهم نم

به فردا    ادی بهتره ز دمیموهام کش ی تو یکالفه دست دموی کش یتند تر ازم راه افتاد پوف بعد
 فکر نکنم خدا بزرگه 

 

 

 ✨مهتاب ✨

  دموی کش می شونیبه پ یکردم با خجالت دست ی که درست کرده بودم نگاه یماکارون به
 ی به رو  ادیخندش گرفت اما ز  کمی  یماکارون دنی منتظر به پدر ونداد نگاه کردم ونداد با د

 هش رفتم  ب ی اما در هر صورت چشم غره بد اوردیخودش ن
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 همزمان گفت:  دیخودش کش  ی برا کمی بردو  یونداد دستشو سمت ماکارون پدر

   می دادی سفارش م  رونی از ب یزی چ هیحالت   نیاونم با ا  ی دیکشی _کاش زحمت نمبابا

 زحمتو من دادم  یچه زحمت  کنمی _نه خواهش م

  کمیخورد اولش  یاز ماکارون کمی  میبه بابا منتظر واکنشش بود  رهیونداد هردو خ منو
قورتش داد نفسم بند اومده بود و منتظر واکنشش   دوی اخماش توهم رفت اما بعد جو

  رون یباعث شد نفسمو با فوت ب هیازش راض نکهی بودم که با تکون دادن سرش به نشونه ا 
 برم  

 _خوبهبابا

 نم ی_جون من؟بذار ببونداد

باعث شد با حرص بهش نگاه کنم من   که دیخودش کش ی برداشت برا  رو یخودش کفگ بعد
 گفتم   یک   نیحاال بب کنمیپسررو آخرش خفه م نیا

  هیکرد که باعث شد  یشد بعد بهم نگاه یجور هی   افشیق کهویاز غذا خورد که  کمی ونداد
 یدار یزد بابا خونسرد به سمت ونداد برگشت نگاه معن  یابروم باال بپره لبخند ظاهر ی تا

بهش انداخت بعد مشغول غذا خوردنش شد مشکوک به هردوشون نگاه کردم به 
دوتا   نیبه سرم زدم که واکنش ا یچه گل نمیبب دمیخودم کش ی برا  کمی  نیخاطرهم

 ه ینطوریا

باعث   شی م تندقورتش داد نکه یدلمو زد هم شی دهنم گذاشتم شور  ی قاشقو که تو نیاول
  نیبه سمتم گرفت ب ختو یآب برام ر کمیونداد با خنده    نیبه خاطرهم فتمیشد به سرفه ب

  لکسیازش خوردم بعد به سمت پدر ونداد برگشتم که ر کمیازش گرفتمو   وانو یسرفه هام ل
 خوردیغذا نبود م هیکه اصال شب ییداشت از غذا

 غذارو...  نی_شما...شما ا 

 نطور یونداد هم هم نمیبیتوش نم ی_من مشکلبابا
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  دییبه نشونه تا  یانداخت که باعث شد ونداد هول کنه تند تند سر  یبه ونداد نگاه بعد
 تکون بده 

  دمیم حیترج رمی س کنمینداره خوشمزه شده اما من احساس م یمشکل چی _بله بله هونداد
   خورمیگشنم شد با نون م میلیساالد بخورم اگه خ کمی

ظرف غذاشو از جلوش برداشتم با تعجب به سمتم    عیه سربگه ک  یزی خواست چ بابا
 برگشت 

 _هنوز تموم نکردمبابا

   دیشیم  ضی مر دی بخور  نوی_ا

 به سمت ونداد برگشتم  بعد

   ش یتا ته بخور دی با ی کی_اما تو 

 نکردم؟  فیکردم مگه ازش تعر  یوسط من چه گناه نی _اونداد

   خورهیبدرد خودت م  فتی_تعر 

 ونداد زدمو گفتم:  ی بابا ی به رو  یظرف خودمو پدر وندادو برداشتم لبخند مهربون بعد

 براتون   کنمیدرست م مورین هی_االن  

  کننیبلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم احساس کردم دارن باهم پچ پچ م می صندل ی رو از
 ستادمیفالگوش ا  یواشکی  ن یبه خاطرهم

بعد   خورهی غر نزن خودش م اد ینت بد از آب در مز ی غذا یوقت نهیا ی_درس اول زن دار بابا
  زیچ هی  رهیم داره ی خودش از جلوت برشم ی بد از آب در اومده و تو سکوت کرد نهیبیکه م

غذا   یهم ب ی کرد یهم دلبر ی دو نشون زد ر یت هیبا   ینطوریا کنهیبرات آماده م گهید
بهت چشمو ابرو اومدم   نهمهیخاک تو سرت ا یندار استیس  ذره هیذره فقط  هی یمونینم

 ساالدو نونتو بخور که حقته   نیحاال بش
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ونداد واقعا   افهی وارد آشپزخونه شدم ق  دمویخند  زیر  زیر  نیگرفته بود به خاطرهم خندم
  خچالی ی چنتا تخم مرغ از تو ختمویر یآشغال ی هارو تو یخنده دار شده بود ماکارون

 شکوندمو مشغول درست کردنش شدم  ظرف   هی ی برداشتم و همشو تو 

خونه غذارو  گشتمی مرد برم هی   نیخسته و کوفته ع شهیکنم هم یحاال نشده بود آشپز تا
اما   زدمیسر مزه غذا هم غر م   کردیوقتا که هاله غذا درست م یبعض ی جلوم حت ذاشتنیم
  می بد یهوف سوت هیچه قدر کار سخت  فهممیکنم حاال م یبود که خودم آشپز  ومدهین شیپ

 دادما  میپدر شوهر سور ی جلو

گذاشتم که   نی راست ی خودمو آقا نی رفتم و ب ینهارخور  زیکه آماده شد به سمت م مروین
 باعث شد ونداد چشماش گرد بشه 

 رسه؟ ی نم مرویاز اون همه ن ی زیبه من چ ی جد ی _جدونداد

 _گشنت نبودبابا

 خب بفرما  یالد بخورسا کمی  یخواستی...مگنی _راست م

بهم رفت با   ی چشم غره ا  دی خودش کش ی برا کم ی ساالدو جلوش گذاشتم با حرص  بعد
درآوردن حرصش زدم بعد به سمت بابا برگشتمو   ی برا ی لذت بهش نگاه کردمو لبخند

 گفتم: 

 رم؟ ی_براتون لقمه بگ

 _دستت درد نکنه ونداد

روش گذاشتمو به سمت پدر ونداد گرفتم که با   مرویبعد ن دمی از نونو بر کهیت هیلبخند   هی با
لحظه احساس کردم پدر خودم زنده باشه و   هیتشکر ازم گرفتو مشغول خوردنش شد  هی

 براش گرفتم  گهیلقمه د هیزدم و  ی نشسته لبخند نیراست ی جا

 از کجا سبز شد بماند:/   کهوینسبت به پدر ونداد  میحجم از مهربون نیا حاال
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 د یی_بفرما 

کم کم   یغذاتو خراب کن ینطور یکه سخت باشه چند بار ا ستین یز یچ ی_آشپزنیراست
  نیهم  ایلیخ یدرست کردن هنر دار مروین ی غمت نباشه دخترم...حداقل تو ادیدستت م 

 هنرو هم ندارن  

 د ی براتون درست کنم انگشتاتونم باهاش بخور یبار ماکارون هی  دمیقول م دی _شما لطف دار

 صبرانه منتظرم   ی_بنیراست

کردو   یبزنه و چشماش بدرخشه ونداد اهم ی هم لبخند نیزدم که باعث شد راست ی لبخند
 با دهن پر گفت 

 خوبه    یلیخ ستاین یزی_ساالد هم بد چونداد

 ی _پس بخور پسرم گشنه نخوابنیراست

گرفتمو ونداد هم با حرص   ن یراست ی برا گهیلقمه د هیم  گرفته بود اما جلوشو گرفت خندم
به  یکردم انگار نگاهمو خوند چون سر  ینگاه نی مشغول ساالد خوردنش شد به راست

به سمت ونداد گرفتم که باعث شد با    ویلقمه بعد  نیتکون داد به خاطرهم دیی نشونه تا
 اخم بهم نگاه کنه 

 رش ی_بگ

 د یر یپدرم لقمه بگ ی شما برا  سازمی ساالدم م نیهم ندارم با  مروی_من حق خوردن نونداد

   شهیم ت ی_خاک تو سرت که به پدرتم حسودنیراست

کردو   یی صدا یکرد ونداد هم تک خنده ب یهم تک خنده کوتاه نی خنده راست ریز زدم
 به نشونه تاسف تکون داد و لقمرو ازم گرفت   یسر

 کنن یدق م ی از حسود ایوقت بعض هی  ری_دخترم برام لقمه نگنیراست
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بعد   یشما منو به مهتاب فروخت  هی...فقط در عرض چند ثانکنمینم ی _من حسودونداد
 منو به شما فروخت   هیمهتاب خانوم هم در عرض چند ثان

   دیشدم خودتون حلش کن ری _من سنیراست

 بهم انداخت  یزیبه سمتم برگشتو نگاه تشکر آم بعد

   مینیبب  لم ی ف یسه نفر میتونی بعد شام م د یباش ه ی_دستت درد نکنه دخترم اگه پانیراست

 گفتم:  جانیبا ه عیخواست مخالفت کنه که سر ونداد

 است حتما   هی_البته...چرا که نه ونداد هم پا

 زد ی لبخند یبهش دادن با خوشحال ارویکه انگار دن نیراست

 امشب با شما   لمیخوبه پس انتخاب ف ی لی_خنیراست

 کرد یبه سمت ونداد برگشتم که با حرص بهم نگاه م نی رفتن راست با

 ی زنیاز طرف من راحت حرف م نطوری هم یزی...نه چی_منم بوق...نه نظرونداد

 لقمه به سمتش گرفتم از دستم گرفتو با حرص مشغول خوردنش شد  هی

   کنهیداره خرم م مروی_خوبه واال با نونداد

   یبا پدرت وقت بگذرون شتریب که کنمیخرت کنم دارم راه برات باز م خوامی_نم

 د ینیبب لمی_من امشب کار دارم خودتون فونداد

   می نیبیم لم ی باهم ف یجناب شوهر...سه نفر  دی کنیم خودی_شما ب

 د ی ابروش باال پر ی تا هی ونداد

 ؟ ی _االن شوهرو با طعنه گفتونداد

   زمی_نه با عشق گفتم عز 
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 خودش گذاشتمو چپ چپ بهش نگاه کردم ی جلو تابروی ماه بعد

 آشپزخونه  ارشیب ی _تموم کرد

 ظرفارو جمع کردم   هیبق بعد

 تکون بخوره   ادیز  دی بازوت نبا  کنمی _ولشون کن خودم جمعش مونداد

   ستمیحدم سوسول ن نی _تا ا

  دیکش یفی خف ری گذاشتم بازوم ت زی م ی برداشتمو به سمت آشپزخونه رفتم همشو رو ظرفارو
  نکی...به سمت سخچالی ی گذاشتم و ساالدو تو نکیس ی ندادم همه ظرفارو تو یتیاما اهم
اوضاع دستم   نی زدمو مشغول ظرف شستن شدم با ا عیما  کمیرفتم به اسکاجم   ییظرفشو 

با   شتریدردم چشم بستم هرچند ب ی گذاشتمو رو گریبرام سخت بود اما دندون رو ج یلیخ
 نشه   تیاذ  ادیکه دست راستم ز کردمیدست چپم کار م

  ی رو تابرویماه  دیآخراش بود که ونداد سر رس بای مشغول شستن ظرفا بودم تقر  نطوریهم
 گفت:   یلکسیگذاشتو با لحن ر نکیس

زحمت    ی نبود خودتو تو یاز یو اصال ن میدار ییظرف شو  ن ی_محض اطالع ما ماشونداد
   یبنداز

 گرد شده به سمتش برگشتم   ی چشما با

 ؟ ی بهم بگ دی با ؟؟؟؟؟االن ی_چ

به  یندار  ی اعتماد ییظرفشو  نیمعلومه به ماش یوسواس ی ادی_احساس کردم زونداد
 نگفتم   یزیچ  نیخاطرهم

منم در حقش    گرفتیحرص بهش نگاه کردم قشنگ معلوم بود داشت ازم انتقام م با
 به لباسش دمی مال موی دست کف نینکردم به خاطرهم ی نامرد

 لکه سس بود االن پاک شد  هیلباستون  ی ...رودیوسواس دار یلی_شما هم معلومه خ
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 _گندت بزنن مهتاب...تازه حموم کرده بودم نفهم ونداد

 زم یعز یحموم کن یتونینداره دوباره م ی_اشکال

راحت   الشیخ ستیازش ن یخبر  نیراست دید ینگاه به اطراف انداخت بعد وقت  هی ونداد
خودمو عقب بکشم اما اون   کمیشد که باعث شد   کی بهم نزد کمی  نی اطرهمشد به خ

 شد  کی نزد  شتریب

 کن  تی رعا تو ی_فاصله قانون

 کرده  نیهم تع ی من فاصله ا ی _مگه قانون برا ونداد

هولش دادم که باعث شد   کمیزدمو به عقب   نشیبه س  یمشت آروم دمیتوهم کش اخمامو
 سرخوش بخنده 

 دستت ندادم  یکار هیتا   رونی_برو ب

 ظرف بشورم تورو صننه عه    ستمیکنار زنم وا  خوامی_مونداد

مخصوص ظرف شستنو دستش کرد که باعث شد   ی دستکش ها  ستادوی پرو پرو کنارم ا بعد
 بهش بندازم  ی نگاه مسخره ا

 ی دار فی سوسول تشر دونستمی_نم

   شهیدستم خراب م_پوست ونداد

  هیشد که باعث شد با خنده کنارش بق  دنیآب گرفتو مشغول آب کش ر یز  رویکف ی ظرفا بعد
که  م یکردیوقتا فراموش م یبعض  یحت می ظرفارو بشورم بماند چه قدر باهم سروصدا کرد

   می کردی م تی و همو اذ  می دی خند یپدرش خونس بلند بلند م

بعد آراس چشماش شده بود قد توب فوتبال آقاجون هم که   گفتم ی _آره داشتم مونداد
  هی نهیسنگ یلیبه آراس زد ماشاهلل دست آقاجونم خ ی پس کله ا هیحرفامو باور کرده بود 

 ی انگار ده تا خورد زنهیضربه م
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 ظرفارو بهش دادم تا خشکش کنه   هیکردمو بق ی خنده ا تک

 _ونداد؟   

 _جانم؟ ونداد

 بهش نکنم یکردم اصال توجه یاما سع باال رفت  کمی قلبم   ضربان

 د ینوشابه تموم شده رفت خر دی پدرت فهم ی تو حموم بود  ی_وقت

 د ی ابروش باال پر ی تا هی ونداد

 _واقعا؟ ونداد

 چه قدر دوست داره؟  ینیبی_م

  عیباعث شد سر یز یچ هیصدا شکستن    کهویکه  رونیرومو ازش گرفتم خواستم برم ب بعد
بهش نگاه   یشده بود با نگران کهی هزار ت نیزم ی که رو یظرف  دنیبه سمتش برگردم با د

 اومد   رون ی فکر ب  ی شکسته شدن ظرف تازه از تو  ی کردم انگار صدا

 کنم یمن جمعش م  ستی_تکون نخور کفش پات ن

 کنم یخودم جمعش م یبش  کیتو نزد خوادی_نه نمونداد

 تو فقط تکون نخور   کنمیبابا اصرار نکن ونداد من کفش پامه خودم جمع م ی _ا

 شده؟  ی_چ

 بهمون نگاه کرد  یبرگشتم که با نگران نی سمت راست به

 د ینشده نگران نباش یزی_چ

 که نشد؟  تیز ی؟چی _ونداد خوبنیراست

 ظرف افتاد   ه ی دی _نه بابا شما نگران نباشونداد
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 بهش نگاه کرد یبا نگران نیراست

   ست ی_تو که کفش پات ننیراست

 ادیجلو ن نی از ا شتریگرفتم تا ب نویراست ی جلو

 د یشما نگران نباش خورهینم یونداد هم تا اون موقع تکون  کنمی _من جمع م

بزرگو جمع کردم بعد خورده   ی ها کهی ت یزیجارو خاک اندازو برداشتم قبل از هرچ عیسر
 جمع کردم بعد کفشمو درآوردم به ونداد دادم ونداد ی هارو از اطراف پا شهیش

   رون یبپوش برو ب نارو یا ای_ب

 بهشون ندارم یازیمن ن وونهی_پات کن د ونداد

   رونی_ونداد به حرفم گوش کن پات کن برو ب

   دی کرد بعد به سمتم اومد کفشارو پوش شیبا اخم بهم نگاه کرد جارو ازم گرفت خال ونداد

 _فعال تکون نخورونداد

کرد جارو رو کنار گذاشتو به سمتم برگشت تازه متوجه حضور  زیهمه جارو تم یوقت ونداد
 د یپشت گردنش کش یشده بود ونداد دست رهیشدم که تمام مدت به هردومون خ نیراست

 ن؟ یانتخاب کرد لمو ی _بابا فونداد

   دیی ایه انتخاب کردم کاراتون که تموم شد ب_ها؟آره آرنیراست

 رفتو آشپزخونرو ترک کرد   رونی ب عیخودش سر  بعد

   امی_تو برو منم االن مونداد

 کنمیجمع م الرویوسا هی پدرت من بق شیتو برو پ ییخوای_اگه م

   زمیبرو عز  ست ینداره تو اوضاع بازوت چندان جالب ن ی_نه اشکالونداد
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بزرگ   یلیخ  نایاومدم به سمت سالن رفتم خونه ونداد ا رونینه بگفتمو از آشپزخو ی ا باشه
سالن پشت آشپزخونه بود به    نشستنیتوش م شتریکه ب یسالن داشت سالن  نیبود چند 
شده   رهیخاموش خ  ونی زیتنها نشسته بودو به تلو   نیبه اون سمت رفتم راست  نیخاطرهم

 جا غافل شده بود  هفکر باشه از هم ی بود انگار تو

 به سمتم برگرده   ادویب  رونیسمتش رفتم و کنارش نشستم که باعث شد از فکر ب به

 _کاراتون تموم شد؟ نیراست

 د ی...ونداد منو فرستاد که شما تنها نباشبای_تقر

 تا حاال ونداد تنها نبودن من براش مهم شده؟   ی_واقعا؟از ک نیراست

مدت کم درباره شما برام حرف نزده درسته  نیا  ی تو دی کنی_راجب پسرتون اشتباه فکر م
 دوست داره  یلیکه گفت شمارو خ دمیمادرش دلخوره اما خودم ازش شن  هیازتون سر قض

 نگاهشو ازم گرفت  نیراست

 یگ یباشه که تو م نطوریا  دوارمی _امنیراست

 ن یهم نیزمان بد  کمی_فقط بهش  

 ی باش نجایا  شتریب  شد ی_کاش منیراست

 زده به سمتش برگشتم که باعث شد به سمتم برگرده و بهم نگاه کنه   شوک 

مدت   نی نبود فکرو ذکرش فقط شرکت بود اما ا نطوریکرده قبال ا  ری _ونداد تغنیراست
وقت بود با اشتها دور   یلیخ گشته یو برم زده یسر م  هیکوتاه  ا ی رفتهیاصال شرکت نم دمیشن
   می جمع نشده بود زیم

سال تنها   نهمه یا  دیبهش حق بد  کنهیم دای خودشو پ دی به پسرتون وقت بد کمی_گفتم که 
 بزرگ شده  
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شده اونم خود   دای پ یمثل تو که به چشمش با همه متفاوت یکی  ی_آره و حاال وقتنیراست
و    رهیگیمثل من که پدرشم ازم فاصله م یاما کنار کس ذارهیم  شیکنارت داره به نما شو یواقع

  ن یبشه و ونداد ع یفرج  هیتا  ی موندیم شتریکاش ب گمیم نهیبه خاطرهم کنهیباهام بد تا م
 قبل بشه  

 نگاهشو ازم گرفت و ادامه داد: نیراست

خواسته   نی گ بشه اما ابزر  بی کشور غر هی ی ازم دور بشه و تو خواستم ی_من نمنیراست
اون روزا که ونداد مادرشو از دست   نکهیفضا دورش کنم به خصوص ا   نی پدرم بود که از ا

داد نه حال من خوب بود نه حال خودش من اون روزا فقط با در آغوش گرفتن ونداد آروم  
   کردی م غی در ازماما اون مدام خودشو  شدمیم

همو   دیتا بتون دیگذشترو فراموش کن د یکن یسع دی _اون روزا گذشته هم شما و هم ونداد با 
 د یببخش

براش   ادی از دستم برب میازش به دل ندارم هر کار ی ا نهیک  چی...هدمشی _من بخشنیراست
 یدار یاتیخصوص هیحد توجه کنه حتما  ن یتا ا یدختر  چی به ه دمی تا حاال ند دمیانجام م

 پسر من متفاوته   ی که برا

 بگم  یچ دونستمی انداختم و سکوت کردم نم نیی پا سرمو

  هیکه درون بق نهیدرونش بب یز یکه چ شهیزن جذب م هیبه سمت  یمرد وقت  هی_ نیراست
 باشه    دهیند

   ستین یچی منو پسرتون ه  نی...بنیراست ی اومده آقا شیپ یشما سوتفاهم ی _فکر کنم برا

فقط   میراه وجود داره که حلش کن ی باشه کل یزیوسط اگرم چ نیدخترم...ا دونمی_م نیراست
با   نهیباشم به خاطرهم قشی رف نیع خوامیازم پنهون کنه... م وی زیپسرم چ خوامینم گهید
کنارش  د ی وسط من به عنوان بزرگترش با نیکه شده و ا  هیکنار اومدم چون کار هیقض نیا

جا پدرت هر کار از   پدرت فوت شده من دمی...شنشتریبره نه ب  شیحد پ نیباشم که تا هم
   دمیبرات انجام م ادیدستم برب



 شهر  یبچه پرو ها 

 
333 

 

 مستدام  شهیهم تونیسا   دی _شما لطف دار

 یمنم خال  ی جا نی_به به خوب خلوت کرد

گذاشت   زیم  ی رو وینیس  یبه دست به سمتمون اومد وقت ینیسمت ونداد برگشتم که س به
 د یابروم باال پر  ی تا  هیکه درست کرده بود   ی و کاکائو و قهوه ا ینیری ش دنیبا د

 ؟ ی کارا هم بلد نی_از ا

 کو؟  لمتی...بابا فی دی _تازه کجاشو دونداد

  دونمی جلوش خوابم برده نم دمش یتا نصفه د  ییهست که تنها لمیچنتا ف هی_ نیراست
 د یکدومش به نظر شما جوونا خوب باشه بهتره خودتون انتخاب کن

به پدرش کردو لبخند   ینگاه نی سمت ونداد برگشتم که متوجه نگاهم شد به خاطرهم به
 بهش زد یبخش نانیاطم

  شویکیپس  برهیقطعا جلوش خوابتون نم مینیبب لمیف  ی_خب امشب قراره خانوادگ ونداد
 کنم  یتا من پل دی خودتون انتخاب کن

لباش نشست   ی رو ی انه البخند پدر کردیحد پسرش بهش توجه م نی تا ا  نکهیاز ا  نیراست
هم   یدخالت چ یتوجها نشدم و ه نیاصال متوجه ا ی عنیمنم خودمو به اون راه زده بودم که 

مبل چهار نفره   ی کردو اومد رو شیانتخاب کرد ونداد هم پل لمویف هی  نیتوش ندارم راست
 نشست   می بودکه منو پدرش نشسته  ی ا

شدن    یجانیه شتریب ی ونداد برا م یودکنار هم ب  یخانگ نما یس ی هر سه تامون جلو حاال
زدمو به   ی منو پدرش نشست ناخواسته لبخند  نی همه المپارو خاموش کرده بود و ب لمیف
توش    یکه االن سه نفر ییایفقط غرق دن دمیفهم یازش نم یچیشدم اما ه رهیخ لممیف

وقت   یل یاما من خ دادیم یعشق پدر  ی بو دادیم  دونهمر ی که بو ییایبودم غرق دن می بود
   بردمی حجم لذتو داشتم م نیشتر یب  نیبود که ازش محروم بودم به خاطرهم
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مزه مزش کردم ونداد از پدرش   کمیفنجون قهومو به دستم داد از دستش گرفتمو   ونداد
  کهیطور  یواشکیکنه البته  ییرای کرد پدرشم بهش سفارش کرد که حتما از منم پذ یی رایپذ

 چون مدام درحال دستور گرفتن بود   سوختی ونداد م ی وسط دلمم برا نیمن نفهمم ا 

 بارم از طرف پدرش در قبال من  هیبار از من در قبال پدرش  هی

 گذاشت  زیم ی که خوردم ونداد فنجونو ازم گرفت همراه فنجون خودش رو قهومو

   دی باشدوست داشته  لمایسبک ف نی از ا کردمی فکر نم  هیجالب لمی _فونداد

   هیخوب لمیآره ف  یول  دمشی خودمم تا آخر ند ی دی_تازه کجاشو دنیراست

 ی چه طور شد سرم آروم رو  دمی نفهم نیبه خاطرهم شدیم نیکم کم داشت سنگ پلکام
هم   ی نگه کم کم پلکام رو یزیشونه ونداد گذاشتم که باعث شد به سمتم برگرده اما چ

 خوابم برد    لمیف  ی افتاد و جلو

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

 _زنتو ببر تو اتاق...خوابش برده  بابا

 باشه؟  دی کلمه استفاده نکن نی خودش از ا ی _جلو

 برداشت   زیم ی دونه شکالت از رو  هی نگاه بهم کرد بعد روشو ازم گرفتو  هی بابا

  ای یعا بهش عالقه دارواق یبهم بگ  خوامیم میی_حاال که زنت خوابه خودمو خودت تنهابابا
 نه؟
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 یتعجب بهش نگاه کردم اما بعد رومو ازش گرفتمو به مهتاب غرق در خواب نگاه با
 انداختم  

  ی بهش داشته باش یونداد...من پدرتم...باالخره اگه حس یبه من دروغ بگ ستی ن یازی_نبابا
 م یکن ی رو جد هیکه قض یبه من بگ د یبا

 تم گرد شده به سمت بابا برگش   ی چشما با

 من با مهتاب ازدواج کنم  دی اجازه بد  دی شما حاظر یعنی_

رومو ازش  رمویکه دادم لبمو به دندون بگ یکه باعث شد از سوت دیبابا ابروهاش باال پر  
 رم یبگ

 بهش داشته باشم   یاگه حس نهی_منظورم ا 

دختر خونواده دارو با اصل و نسب پولدار ازدواج    ه یتنها پسرم با  خوادی_مسلما دلم مبابا
...در هر ری بگ م یبعد تصم گهی م یدلت چ نیمهمتره... بب یوسط دل از همه چ نیکنه اما ا

 صورت من پشتتم 

از قبل گرم شد بابا از کنارم بلند شد چد قدم ازم دور شد اما   شتریبابا ب  ی حرفا نیاز ا دلم
 :کوتاه به سمتم برگشتو گفت ستادیا

خوشت اومده   ی...انگار تو هم از دختر یتو بکش  ذارمینم دمیکه من کش یی ها ی_سختبابا
 نداره   یاز طرف من مشکل یندار یاما برعکس من تو مانع نمونهیب ی ادیز یکه فاصله طبقات

 یخونواده مامان نسبت به خونواده پدرم از سطح مال دونستم یبه بابا نگاه کردم م مشکوک 
منظورش آقاجونه کع از اول موافق ازدواج   یعنیبرخوردار بودن اما گفت مانع؟  ی تر فیضع

 دوتا نبوده؟    نیا

 ی و به سمت مهتاب غرق درخواب برگشتم شالشو آروم رو دمیکش یرفتن بابا پوف با
 موهاشو نوازش کردم یشونش به آروم  ی موهاش سر دادم که افتاد رو
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 _مهتاب 

 خورد یفیخف تکون 

 ؟ یر ی خودت م ا ی_بغلت کنم ببرمت تو جات 

هنوز   نهیبب  د یکنار دستم کش یچشماشو خواب آلود باز کردو بهم نگاه کرد آروم سر ک  مهتاب
 بهم زد  یمشت آروم هیپدرم خال ی جا دید  یبابا کنارمه که وقت

 پچ مانند گفت:  پچ

 ی بابات حرف نزن ی جلو ینطوریوقت ا  هی_ مهتاب

 ی _چشم جوابمو نداد 

 خودشو گرفت   عیخورد اما سر  یزیر  ی به کمرش دادو تلو  یبلند شد کشو قوس بمهتا

  رمی_نه خودم ممهتاب

چون معلوم   فتهیبراش ن یوقت اتفاق هیبه سمت پله ها راه افتاد دنبالش راه افتادم تا   بعد
   رهیبود چشم بسته داره راه م

 به سمتم برگشت  د یاتاقم که رس ی جلو

 ی بخواب گهی اتاق د هی ی _بهتره تو امشب تومهتاب

 نطور ی_تو هم هم

 ؟ ی_چمهتاب

 ؟ ی سر تختم آورد ییرفته چه بال  ادتی یبخواب یتونیاتاق نم نی ا ی _تو

 حوصله بهم نگاه کرد یکنار سرشو خاروند بعد ب دویبه سرش کش یدست مهتاب

 کار کنم؟  یمن چ ی گی_االن تو ممهتاب
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 گه یاتاق د هیببرمت  ای_ب

در اتاق که  ی دستشو گرفتم دنبال خودم کشوندمش مهتاب هم با غرغر راه افتاد جلو بعد
  نکهیوارد اتاق شدمو المپشو روشن کردم مهتاب بدون ا  دمی کش نییدرو پا رهیدستگ دمیرس

به   دمو یکش یبندازه به سمت تخت رفتو خودشو انداخت روش پوف یبه اطراف اتاق نگاه 
 سمتش رفتم 

 ی زدیکنار م وی _حداقل رو تخت

 _ولم کن حوصله ندارم وندادمهتاب

که باعث    دمیروش کش ویرو تخت گهی سمت د نیبه خاطرهم شهیشب سردش م دونستم یم
گرفته بود اما    خندم چهیدور خودش بپ ویدلمه رو تخت نیجمع کنه و ع  شتری شد خودشو ب

 لبخند بسنده کردم  هیبه زدن 

 ؟ یالزم ندار یزی_چ

 _نه...فقط المپو خاموش کن مهتاب

 بهش زدم ی که باعث شد چشماشو باز کنه لبخند مهربون دمی سرشو بوس  ی شدم آروم رو خم

 _شبت خوش مهتاب من  

 ی _زبون دراز شدمهتاب

 شما زبون دراز بودم   ی _برا

 رون ی ب کشمی ز حلقومت مزبونتو ا نیروز ا  هی_ مهتاب

انگار بدش   دمیبه موهاش کش یلبمو حفظ کردم و دست ی لبخند مهربون رو همچنان
 نکرد اما همچنان نگاه طلبکار ماندشو حفظ کرده بود  یچون مخالفت  ومد ینم

   زنمیباهات حرف م ی_اون وقت با چشمام اونطور
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 بخواب زده به سرت   ری _برو بگمهتاب

 شد   ده یچی پ یوسط رو تخت شتریزدو ب یغلط بعد

 روش  یفتین یمراقب بازوتم باش  یکن  دارمیحتما ب یالزم داشت یزی _باشه چ

 _باش مهتاب

بازوش گذاشتم بعد   ریاز بالشارو برداشتم ز  یکی  نینبود به خاطر هم ی مهتاب اعتماد به
به  نوشا ادی  یرفتم به سمت اتاقم رفتم اما وقت  رونیالمپ اتاقو خاموش کردمو از اتاق ب

از کاناپه   یکی  ی دادم امشبو رو حیلبام نشست و ترج ی رو ی لبخند فتادمیامروزمون م یباز
 کنم سالن باال سر  ی ها

مالفه و بالش از تو اتاقم برداشتمو به سمت کاناپه رفتم بالشو روش گذاشتمو دراز  هی
 خودم انداختم چشمامو بستم و بشمار سه به خواب رفتم  ی مالفرو هم رو دمیکش

 

 

 ✨مهتاب ✨

خودم آروم دست زدم  ی بودم انداختم و با ذوق برا دهیکه چ ی صبحونه ا  زیبه م ینگاه
به اسمت عالوه بر اوستا پنجه   دی مهتاب خانوم حاال با  ولیا  دمیچ یچ ن ی به خودم بب ن یآفر

 هم اضافه کنن  قهیخوش سل ی طال کدبانو

 ینهار خور زیم ی رو نکهیا ی گرفتم به جا   میتصم نبار یا  دمیچ ینیداخل س وییچا  ی فنجونا
و جمع   یدسرس ی نطوریا مین یآشپزخونه خودمون بش ن یهم ی تو میداخل سالن غذا بخور

 راحت تر بود  یلیخ لیکردن وسا 
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ونداد که  دن ی نفر به سمتش برگشتم با د هیبه به گفتن   دنیفکرا بودم که با شن نی هم تو
بامزه شده بود    یلیخ افشیزدم ق  ی لبخند دیکشی به موهاش م یدست دوی مالیچشمامو م

 ومد ی و نامرتب شده بود هرچند بهشم م  دهیژول  یموهاش حساب

 کنه یخانوم چه م مهتاب نی _اونداد

  ی انگشت داخل مربا زد خواستم بزنم رو هیظرف باشه  ی پرو پرو انگار نه انگار قاشق تو بعد
 داخل دهنش گذاشت  کشویانگشت کوچ دوی دستش که زودتر دستشو دزد

   هیصنعت نکهیپخته...عه ا مییچه مربا  ی_به به اول صبحونداد

خندش   ی صدا   یانداختم که باعث شد اول صبح ینگاه  اشی مسخره باز نی چپ به ا چپ
 باال بره  

 ست؟ یگل ن  ی_صنعت

 باشه  ی_تا نظر کمک داور چونداد

 گفتم:  ختمیری م ییچا کهیازش گرفتم درحال رومو

تا   رونی ب  یکه امروز گشنه بر نهیا یانضباط تهینظر کم یول دونم ی_نظر کمک داورو که نم
 یمنو مسخره نکن گهید

به خودم اومدم تا پسش   عی بشم اما سر یجور  هیکرد که باعث شد  از پشت بغلم   ونداد
 ی ادیتکون ز تونستمیدستم نم ی دستم بود و فنجونا هم جلو ییچا  یبزنم اما چون قور

  تونمیکنم که نم یبهونه باشه تا قلبمو راض هیو فنجون فقط   یقور دمیبخورم تا ولم کنه شا 
 جم بخورم:( 

 خارج کنه؟  یآقا ونداد گلو گشنه از باز ادیدلش م یانضباط  تهی_کمونداد

 زشته   ادی_آره ولم کن االن پدرت م
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با   زنهیمنو عفو کنن؟آخه دلم داره پر م یحرف بزن یانضباط  تهیشما با کم شهی _حاال نمونداد
 صبحونه بخرم   نمیخانومم بش

ونداد  ی رفتارا ن یداشتم به ا ی ادیز گهی دلم از گفتن کلمه خانومم ضعف رفت فکر کنم د ته
   کردمیعادت م

 دن؟ ی _مهتاب خانوم جواب نمونداد

   نیبش ایب بخشمیدفعرو م نی_ا

محکم   دو ی نشستو دستاشو بهم کوب زیپشت م جانیزد بعد با ه ی ولم کردو لبخند ونداد
 د یبهم مال

 نهار نداشته باشم   ی انقدر صبحونه بخورم که جا برا  خوامیامروز م می _بزن برونداد

مکث کردو منتظر بهم    نیبهش رفتم به خاطرهم ی خواست شروع کنه که چشم غره ا  ونداد
 نگاه کرد 

 عه اد ی_صبر کن پدرتم ب

 :دی پرس یشدو با لحن مشکوک   زیچشماش ر   کهویگفت    ی باشه ا ونداد

 شده؟   ی_صورتت چونداد

 تمو گفتم: باال انداخ  یالیخیبا ب ی بعد شونه ا دمیگونم کش  ی رو یدست

پام به   نی چشمام نبود ا ریهرچند تقص شدیچشمام باز نم ییاومدم برم دستشو  شبی_د
 وار ی بنده با مخ رفتم تو د جهیدر نت یاون پام گفت زک 

  دی خندیمراعات کنه بلند بلند م نکهیبدون ا ی بلند ی رفت با صدا سهیاز شدت خنده ر ونداد
ونداد دست از خندش   نیا اومدن راست کردنم خندم گرفته بود ب فی خودمم از طرز تعر

 برنداشت  
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 چه خوب  دیشادو سرحال یکه اول صبح نمیبی_م نیراست

 نگاه کرد زیبه م زدیکه برق م یینشستو با چشما  زی پشت م بعد

 ی د یدخترم به به چه قدر زحمت کش شدمی _کاش زودتر متوجه حضورت منیراست

 نکردم  ی_کار

هردوشونو جلوشون گذاشتم ونداد خندش که تموم شد به سمت بابا   ییفنجون چا   بعد
 برگشت  

   ارهیسر خودش م ییچه بال   نیلحظه چشم ازش بردارم بب هی_ونداد

 د ی ابروش باال پر ی تا هی دی گونمو د ی رو ی کبود یکنجکاو به سمتم برگشت وقت نیراست

 شده؟  ینطوری _گونت چرا انیراست

چشم بسته هم   کنهیفکر م  فتهیبره چشم بسته راه م خوب راه ستی _خانوم بلد نونداد
  نهی همه جارو بب تونهیم

  زی م رینشستم از ز ز یپشت م یکردو مشغول خوردن شد منم وقت ی تک خنده ا  نیراست
 ی متوجه نگاها یبشه وقت شتریونداد زدم که باعث شد شدت خندش ب ی به پا ی لگد

شادو    نطوریپسرشو ا نکهیاز ا دمی ونداد شدم فهم  ی ایخنده ها و مسخره باز ی رو نیراست
حرص خوردنامو   ی جا یلبخند واقع هی کمکم  ن ی خوشحاله به خاطر هم دید یشنگول م

 گرفت  

کردم که باعث شد توجه  یاهم ن یحرفم به خاطرهم  انی ب ی دونستم برا  متیکم وقتو غن کم
 نشست   ن ی راست ی ن فقط روهردوشون به سمتم جلب بشه اما نگاه م 

خونمو شروع   یبازساز ی کارا خوامیخونه خودمون...م گردمیبرم گهیامروز د دی _اگه اجازه بد
 کنم 
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  خوردیم شویی از چا  کمی کهیبه سمت ونداد برگشت ونداد اخماش تو هم بود درحال نیراست
 گفت:   ی با لحن جد

   کنمیم ی ریگی بمون من خودم پ نجا ی_شما اونداد

 ی مردونس بهتره تو خودتو دخالت ند  ی کارا نایدخترم ا  گهی_ونداد راست منیراست

با مردا سروکار داشتم   شتریکه ب هیخودم بودم شغلمم طور ی ساال رو پا ن ی_من تمام ا
به شما زحمت دادم  یمدت هم به اندازه کاف   نیا امی از پس خودمو کارام بر ب تونمیم

 ردم خونه خودم از امروز برگ  خوامیخودمو گرفتم م میتصم

ونداد با اخم    نیاجازه نداد به خاطرهم نیراست نباریباز خواست مخالفت کنه که ا ونداد
 بگه  یزیاون چ دی سکوت کرد و منتظر به پدرش نگاه کرد تا شا

 ندارم  یمنم حرف ی_اگه انقدر اصرار دارنیراست

 _بابا؟ ونداد

اونجا تنها   ستیدرست ن نجای_اما رو کمک ونداد هم حساب کن شبا هم برگرد هم نیراست
 ی بمون

 من بهتره   ی برا ینطوریشبا هم خونه خودم بمونم چون ا خوامی_اگه جسارت نباشه م

خونوادت   دونن یکه همه م ؟حاال یشبا تنها اونجا بمون  ییخوایمهتاب؟م یچ  یعنی_ونداد
 شرف؟  ی ب ی به خصوص اون احمد ستنین نجایا

  نیاز ا شتریب خواستمینداشتم نم ن یجز ا میبود اما چاره ا سکیر گفت یراست م ونداد
قبل از برگشت   دی شروع کنم تا شا  وی بازساز ی زودتر کارا خواستمیم ی بمونم از طرف نجایا

 مادرو خواهرم کارا تموم بشه  

" گفت که باعث شد هردومون به سمتش  ی گذاشت "خب ز یم ی رو شویی فنجون چا  نیراست
 م ی برگرد
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 نقل مکان کنه اونجا د یبا  نباریونداد ا  میر یگیم  جهی_پس نتنیراست

 حرفشو بشنوه  هیشد تا بق رهیتعجب بهش نگاه کردم اما ونداد کنجکاو به پدرش خ با

  نیهمچ ه ی ی همسرش شبا تو خونه تنها بمونه اونم تو دهیمرد اجازه نم  هی رتی _غنیراست
 بار به جونش سوقصد کردن  هیخبر داره  می وقت ی حله ام

   ستیاصال درست   ینطوری_اما...اما ا

 ؟ یستیپسر من ن غهیتو ص  ست؟مگهی_چرا درست ن نیراست

 متنفر بودم   ایبه اندازه تمام دن یانداختم از اون کلمه چهار حرف نیی پا سرمو

  نیداره که مراقبت باشه مطمئن باش ا  تی و شوهرت در قبال تو مسئول  ی_پس زنشنیراست
 خواسته خود ونداد هم هست 

 خودمم راحت تره    الیخ ینطوری_من از خدامه بابا...اونداد

   شهی آقا بزرگ بهش مشکوک م فتهیعقب م شتریونداد از کاراش ب  ینطوریا ی_ول

 تکون داد د یی به نشونه تا یباشه سر دهیبه ذهنش رس یفکر کرد بعد انگار فکر کمی  نیراست

کارخونه رفته   ی از کارا یسر هیانجام   ی که ونداد برا گمی_اون با من...به پدرم منیراست
 رفته  تی مامور ییطورا هیقرار دادو ببنده و برگرده   هیتا  شیک 

شرکتو به امون خدا   نطوریپس چرا از من اجازه نگرفته هم گهی_اون وقت آقاجون نمونداد
 ول کرده؟ 

  شی پ یر یم تتیپس قبل از رفتن به مامور  یدونیم  ویز یچ چنیهم  هی  ی_وقتنیراست
   زنمی قبلش خودمم باهاش حرف م  یریگیآقاجون و ازش اجازه م

  نیقط به راستف یتکون دادو به من نگاه کرد اما من با قدر دان دییبه نشونه تا یسر  ونداد
 کرد ی داشت جور م ویکه همه چ کردمی نگاه م
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 ازتون تشکر کنم  یبا چه زبون  دونمی_نم

الزم   یزیهرچ  یبش یطرفا آفتاب نیا ی ادیز  دیفقط ونداد نبا  ستیبه تشکر ن ی ازی_ننیراست
 ببر اونجا  یدار

 ادیها اگه بفهمن برام حرف در م هیهمسا  میدار  گمیمشکل د هی_

مطمئن باش   مونهیم شتیها بفهمن که شبا ونداد پ هیهمسا ستین ی ازی_ننیراست
همه   ییطورا  هی یاون محل فرق دار ی دخترا هیتو با بق یاز طرف ستنیاونقدرام فوضول ن

مرد باهات   هیکه شبا   چسبهی وصله ها بهت نم ن یتو پسرونس و اصال ا  هیروح دوننیم
 ی مبرا هست یباشه پس از همه چ 

   رهیم شی پ عتریکارامون سر  ینطوریا د یخبر دار ی _چه قدر خوب شد شما از همه چونداد

 گفت:   ی شونه ونداد گذاشتو با لحن بامزه ا ی رو یبلند شد دست ز ی از پشت م نیراست

ون پدرت بود که  مثل آقاج  یک ی _برو خدارو شکر کن من باباتمو روشنفکرم وگرنه اکه نیراست
 دار بود  ی سرت باال

 من کار خالف شرع انجام ندادم بابا  ی_ولونداد

 یاونم دزدک  یمدت تو خونه نگهش دار هی ای یکن غهیدخترو ص هی یواشک ی  نکهی_ا نیراست
 ی کردیکار م یبا پسرت چ ی خودت بود

به پشت گردن   یفیهم فشار خف نیسکوت کرد راست دویپشت گردنش کش یدست ونداد
 ونداد وارد کردو ادامه داد

   کنمی درک م شتریمن از تو روشنفکرترم و پسرمو ب  میر یگیم  جهی_پس نتنیراست

 _ممنونم بابا ونداد

سر   هی  دیخبرشم به پدرم بدم تو هم با  تی کنم مامور تی راه دیبا  میکار دار ی_بدو کلنیراست
 ی فتیبعد راه ب یریازش اجازه بگ ششیشرکت پ یبر
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 به سمتم برگشت  نیتراس

کاراتو راه بندازن   سپارمی آشنا دارم بهشون م مانکاری چنتا پ هی_بابت صبحونه تشکر...نیراست
 نگران پولشم نباش  

 بلند شدمو گفتم:  زی از پشت م عیسر

  هیکاف دی برام جور کرد مانکاری شما پ نکهیهم شمی هاشو متقبل م نهی_نه نه خودم همه هز
 بازم ازتون ممنونم 

دوباره سر جام   دمویکش یکردو رفت پوف  یگفتو از هردومون خدافس ی باشه ا نیراست
خودش گرفتو با لذت   ی لقمه خامه و عسل برا هیسرخوش بود   ینشستم ونداد که حساب

 خورد

   میی تای مامور نیهمچ هی_عاشق  ونداد

 طعنه گفتم:  با

 مگه؟  ی_تجربشو دار

 مگه؟  ی_خبر ندارونداد

 ؟ ی_از چ

 ی بنده ا  ی ا غهیزن ص نیشما دهم نکهی_از اونداد

 خنده  ریبلند شدو زد ز عیبلند شدم که اونم سر زیاز پشت م عیحرص بهش نگاه کردم سر با

 افشو یخدا ق ی _واونداد

 شعوراس ی گرفتن ب دهیسطح شعور ناد نیمزه باال تر  ی_زهرمار پسره ب

 خنده هاش گفت:  نی برم که ب رونیرومو ازش گرفتم خواستم از آشپزخونه ب بعد

 جمع کنه؟ نارو یا ی_کجا؟ک ونداد
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 روبهش گفتم:  یزی سمتش برگشتم با لحن طعنه آم به

جمع کنه اگرم به حرفت گوش   نارویا د ییبفرما  نیکرد غهیکه ص یاز اون ده تا زن ی کی_به 
 ت زحمتشو بکش بچه پرو خود ستن ی اطراف ن نیوقت ا  هی ا ی کننینم

 

 

 ✨ونداد ✨

زنگ در باعث شد در خونه باز بشه به  ی زدم صدا یحوض خم شدم به دستام آب لب
 سمتش برگشتم  

 کنم ی_تو برو تو من بازش م

تو هوا تکون دادم تا خشک بشه  یراه دستامو کم نیگفتو رفت تو...ب ی باشه ا مهتاب
  ی جلو یموتور کی پ دنیمرتب کردم درو باز کردم با د قموی ی کم دمویبه موهام کش  یدست

 در به سمتش رفتم و غذاهارو از دستش گرفتم 

 کنم؟  می_چه قدر تقد 

   نیکه توافق کرد ی_قابل نداره همون مقدار

 روش گذاشتمو دستش دادم   شتریمقدار ب هیتکون دادم  د یی به نشونه تا یسر

   ادهیز  نی_آقا ا 

 خودت بی بذار تو ج شی_بق

 اط یاکتفا کردمو درو بستم به سمت خونه رفتم ح یکرد به تکون دادن سر یتشکر
 و تخت کنارشو دوست داشتم  اط یحوض وسط ح  شتری داشتن ب ینیدلنش
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در باال رفتم کفشامو درآوردم و وارد خونه شدم پشت سرمم درو بستم   ی جلو ی پله ها از
  یدست کارگرا باز باشه وقت ی دا جلو آشپزخونه بود تا فر  لیمهتاب مشغول جمع کردن وسا 

متوجه حضورم شد سرشو باال آورد بهم نگاه کرد غذاهارو باال گرفتمو با چشمو ابرو بهش  
 اشاره کردم 

 گشنمه  یلی_بدو که من خ

 ام ی_باشه تو شروع کن منم االن ممهتاب

 م ی مونی هردو گشنه م ا ی با هم  ا ی گهی_نه د

بلند شد به سمتم    دویکش یکرد اما بعد پوف یآشپزخونه نگاه ی تو ی ال ی مردد به وسا  مهتاب
 م ی نشست نی زم ی رو موی اومد باهم به سمت هال رفت

 م یغذامونو بخور  یطور نیهم م ی کجاست مجبور دونمی_سفره نممهتاب

 کنم ی فکر نم زای چ نیمن االن فقط گشنمه به ا ست ی ن ی_مشکل

 بازم گشنته؟  ی _اونهمه صبحونه خوردمهتاب

...خب اون صبحونه بود االن  ی از صبح از دماغم درآورد ی صبحونه بهمون داد هی_مهتاب  
 شامه  

 باال انداخت   یالیخی با ب ی شونه ا مهتاب

 م ینهار هم نخورد کنمینم  ی اشاره ا نم ی_به ا

 ی خورد  ادیچون صبحونه ز  هیعی _طبمهتاب

  نینداشت به خاطرهم دهی ادامه ندم چون اصال فا نیاز ا  شتریبحثو ب نیدادم ا حیترج
 کوتاه اومدم و با اشتها مشغول غذا خوردنم شدم  

 ؟ ی _با پدر بزرگت حرف زدمهتاب
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اما فکر کنم پدرم خوب   نایاومدو ا  شی پ ییکهوی قرار چه طور   نی ا دی سوال پرس می _آره کل
 تونست قانعش کنه چون کوتاه اومد  

 گردونه؟ ی خودش شرکتو م _حاال تو نبودت آقاجونتمهتاب

 _نه آراس و مهران هستن  

 _مهران همون پسرس که اون روز کنار دست آراس بود؟ مهتاب

غذا خوردنمم متوجه   نیتکون دادمو مشغول غذا خوردنم شدم ب د یی به نشونه تا یسر
غذامو   یشتر یب ی با اشتها نی به خاطرهم شدمیخودم م ی گاه مهتاب رو  یگاه و ب ی نگاها

  یاز همه چ المیخ ینطوریخوشحال بودم ا یلیخ نجام یپدرم ا شنهادیبه پ نکهیا از خوردمیم
 کنه   دشی تهد یخطر ذارمیکنار مهتابم و نم نکهیراحت بود ا 

 ؟یکنینم یبگم باز قات یز یچ  هی_ونداد مهتاب

 بار دومم باشه    نیکردم که ا ی _من چندبار قات

 ه ی...درباره احمدگمیکه م ی کرد ی_قاتمهتاب

ظرف ول کردمو با اخم بهش نگاه کردم که باعث شد اونم متقابال اخم    ی چنگالمو تو قاشق
 کنه 

 کنم ی م یقات یمن ک  گه یبعد م ای_بمهتاب

 ی د یکردنمو ند  ی_قات

 نرفته  ادمیگاراژو   ی ...هنوز اون روز تودمی_د مهتاب

 حرفتو بزن   میحاال بگذر  کنم ی_مطمئن باش بزنه به سرم بدتر م

 ؟ یخوری_چرا غذاتو نم مهتاب
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تورو گوش کنم بعد   ی اول حرفا دمی م حیترج زنمی م  ریمن که ادیم کهی مرت نی_هربار اسم ا 
 ادامه غذامو بخورم  

 جلو دستم اشاره کرد ی قاشق از غذاش خوردو به غذا  هی  مهتاب

 زنم یمو م_نه بخور منم حرفمهتاب

به سمتش گرفتم همونطور   وانموی ل ختیخودش نوشابه ر  ی برا کمیگفتم مهتاب  ی ا باشه
 گفت:  ختیری منم م ی که برا

  یکس خوامیو رنگ آشپزخونه نم  یبازساز ی برا انی کارگرا م یباش وقت نجا ی_فردا تو ا مهتاب
 خونه نباشه  

 د؟ یر یکجا م ی_اونوقت جنابعال

 صاف کنم  یزن یم  ریکه ی شنویاسمشو م کهیحسابمو با همون رمی_ممهتاب

 ؟ یبه نفهم زدیخودشو م ای دختره واقعا نفهم بود  نیاخم بهش نگاه کردم ا با

 ؟ یبالرو سر خونت آورده معامله کن نیکه ا یبا کس یی خوای_م

روح   خوامیحسابمو صاف کنم باالخره من بهش بدهکارم نم رمیم کنمی _معامله نممهتاب
تو و پدرت   یکردم بعد با هماهنگ هیدر عذاب باشه حسابمو تسو  یبابت اون بده پدرم 

  رمی گیانتقاممو ازش م

 به نشونه باشه تکون دادم یاز نوشابم خوردمو سر  کمی  دمی کش یپوف

   می ری _باشه باهم م

 باشه   نجایا  یکی د ی با  ییایتنها برم تو کجا ب دی _نه با مهتاب

اون   ش یپ یتنها بر  دمیاجازه م یفکر کن نکهینباش...ا نجاینگران ا  اد یبه مهران ب گمی_م
 ی بهت بگم کور خوند د یحروم زاده با 
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 _ونداد مهتاب

 ذارمیخدا سر شاهده نم ای امی منم م ا یگفتم  نکهی_رو اعصاب من انقدر راه نرو مهتاب...هم 
 ی بذار  رونی پاتو ب

 ی دیبرم که د ی ا گهید ی جا ونستمت یبود نم کیکوچ نجایبلند شدم متاسفانه ا تیعصبان با
 ی کارم کردم رو نیو ا اط یدادم برم تو ح  حیترج نی به مهتاب نداشته باشم به خاطرهم

 نشستمو با خشم دستام مشت شد   اط یتخت گوشه ح

   یبخواب ی کردیوقت جرات نم  چیه دمی برات د   ییچه خوابا یاگه بدون ی احمد

اول از   دیاصال کدومو با  ماروین  ایبنشونم سر جاش  ویاحمد  دونستمی بود نم ریدرگ  ذهنم
مهتابو   فته؟منیم یاتفاق ؟چهیکارم کردم بعدش چ نیا  میخب حاال فرض کن بردمیم نیب

ماه گذشته بود   هی  نیهفته از ا هینشده  یچیکرده بودم هنوز ه غهی ماه ص هی ی فقط برا
با هر بهونه   خوامیاونطور که م تونستمینم گهیبمونم د  نجایا تونستم ی نم گهی د نیبعد از ا 

سال مهتابو   هی ی شوهرش نبودم کاش اون شب برا گهیبشم چون د  ک یبه مهتاب نزد  ی ا
 :) کردمیم غهیص

اومدم سرمو باال گرفتم و به   رون ی ب الیاز فکروخ  نی دور شونم نشست به خاطرهم یزیچ
 شونم انداخته بود نگاه کردم  ی رو یپتو مسافرت هیمهتاب که 

 _هوا سرده  هتابم

 _خوبه  

 گشنته   ی_فکر کنم گفت مهتاب

   ستین گهی_د

 ؟ ی_ونداد االن قهرمهتاب

 _مهمه مگه؟ 
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 دم ی_مهمه که پرس مهتاب

 ستم ی_نه ن

 ؟ یزن ی_پس چرا انقدر کوتاه حرف ممهتاب

 هست   نکهی_هم

شونش بندازم تا   ی گوشه از پتورو رو هی خواست یکنارم نشست دلم م  دو ی کش یپوف مهتاب
  یتا باهاش آشت کنهیکار م یچ  نمیبب خواستمیباهاش قهر بودم م یسردش نشه اما ناسالمت

 کنم

 کنم ی منت کش ستمی_ونداد من بلد نمهتاب

 ی خوری_چه بهتر پاشو برو خونه سرما م

 _بچه نشو قهر مال بچه کوچولوهاست  مهتاب

   ستمی_گفتم قهر ن

با   دیدوشم زدو به سمت خودش کش ی رو ی به پتو یچنگ کهوی به سمتم برگشت  مهتاب
 حرص بهش نگاه کردم طلبکار به سمتم برگشت 

 خب  ه؟سردمهی_چمهتاب

   یدار یی_عجب رو

 خودم جواب داد نیع

 هست   نکهی_هممهتاب

 بگه   خوادیم یچ نم یمچمو گرفت خسته به سمتش برگشتم بب عیبلند شم سر  خواستم

 ینکن ی اونجا کار م یرفت ی قول بد  د یبا  یول می ری _باشه باهم ممهتاب
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 دمی خصوص قول نم نی _بهت در ا

 من گوش دادم حاال نوبته منه یتو گفت ز یچ هی_ مهتاب

  نیدوما ازم نخواه نسبت به همه ا ی قبول کرد یندار  ی چاره ا ی دید ی _اوال تو گوش نداد
 خوددار تر باشم    کنمی م یتفاوت باشم اما سع یکاراش ب

از پله ها باال برم به   نکهیکردم و به سمت خونه رفتم قبل از ا دستش آزاد ی از تو مچمو
 سمتش برگشتم و با اخم گفتم: 

 نرفته  ادمی ماروی_تازه ن

  نکهیگوشه از سالن رفتمو نشستم در خونه بازوبسته شد از ا  هیخونه شدم و به سمت  وارد
  شرویپ یطوالن  جروبحث هی دمی فهم دمی د افشویق  یراحت شد اما وقت  المیاومده بود تو خ

 دارم

 ی فراموش کرد  ی_تو گفتمهتاب

 شرفو فراموش کردم ینگفتم اون ب  دمیربط نم ندهی_گفتم اتفاقات گذشترو به حالو آ 

 حرفا؟  نی ا  یچ یعنی_ مهتاب

   رمیگ یآروم نم ارمیسرش ن  ییبال  هیتا   یعنی_

هردوتاشو   نکهیبا خشم به سمت غذاها رفتو مشغول جمع کردنشون شد بعد از ا  مهتاب
 هم گذاشت با حرص روبهم گفت:  ی رو

 بکن  خوادیدلت م ی_اصال هر غلطمهتاب

خسته بودم  ی لیبه نشونه تاسف تکون دادم خ یسر  دموی کش یوارد آشپزخونه شد پوف بعد
 ی مانکارایو پ  فتهیمهتاب راه ب ی کارا نکهیا ی امروز واقعا توان برام نمونده بود اما فقط برا

تموم   یزودتر همه چ خواستمی مهتاب م نینگفتم منم ع یزیچ ننیخونرو بب ی بابا همه جا
   ره یبگ م بشه تا مهتاب آرو
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 بخوابم  خوامیجامو بنداز م ای_ب

 اه ی_نوکر بابات غالم سمهتاب

بهش  نهیدست به س  ستادمویدرگاهش ا  ی سر جام بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم تو از
 کردیم ی آشپزخونرو بسته بند ل ینگاه کردم که داشت وسا

 ؟ ی چ یعنیخستم  یفهمی_مهتاب م

 _آره برو بخوابمهتاب

 رخت خواباتون کجاست   دونمیجامو بنداز منکه نم ایبه گفتن تو نبود ب یازی_ن

که  یبهم زدو به سمت تنها اتاق  ی ر حقو به من داده باشه بلند شد تنه اکه انگا مهتاب
داشتن رفت بعد با تشکو پتو برگشت و همشو انداخت گوشه سالن بعد با قهر روشو ازم  

 گرفت خواست بره بازوشو گرفتم  

 ه؟ ی_باز چمهتاب

 نره اول من قهر بودم   ادتی_

 یستیقهر ن ی _شما که گفتمهتاب

که ما خودمون   دیکنیرفتار م نیبعد سر سنگ  م یستیقهر ن  دیگیرا م_چه طور شما دخت 
 باشه هینطوریا م؟اگهیقهر می حتما به زبون خودمون بگ دی ما پسرا با یول  دیقهر  می بدون

 صدامو باال بردم کمی  بعد

 دختره قهرم  ن ی مردم من با ا ی _ا

 رمی دهنم گرفت که باعث شد آروم بگ  ی دستشو جلو عیخندش گرفته بود سر مهتاب

 عه   فهمنیاالن همه م سی _همهتاب

 دهنم برداشتم مشکوک بهش نگاه کردم ی از رو دستشو
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 ؟ ی _قهر

 ستم ی_نه نمهتاب

 نفره   هی ی برا  نای؟ا یبخواب شمی پ یی ای_پس چرا نم

 چپ بهم نگاه کرد چپ

تو اتاقم  رمی...من مخودیراه انداخته...ب شاروینما  نی_بچه پرو پس بگو چرا ا مهتاب
   خوابم یم

 م؟ یخوابی_مگه بار اولمونه کنار هم م

 کاسه چرخوندو بهم نگاه کرد ی چشماشو تو  دی کش یپوف مهتاب

طرفش بالش   هیمنم   ی طرف تخت بود هیدرضمن شما   می _خونه شما مجبور بودمهتاب
 بود  نمونیهم ب

   ترسمیم دنیمهتاب من از تنها خواب می کنیکارو م نی هم هم نجای_خب ا

 نم ی_برو ببمهتاب

مسخرم کردو دوباره رفت تو آشپزخونه به حرفم گوش   یهوا تکون داد کم ی تو یدست بعد
به سمت اتاقش   ن یبه خاطرهم نشوندمیم یخودش حرفمو به کرس نی ع دی منم با کردینم

   ومدمیکاش از همون اول خودم م نجاستیخوابشون ا لیرفتم المپو روشن کردم عه وسا

انداختمش   نیزم ی خودم رفتم کنار خودم رو ی برداشتم به سمت جا گمیلحاف تشک د هی
المپ   ادوی ب رونیاز آشپزخونه ب دهی که کشو قوس به کمرش م یکه باعث شد مهتاب درحال

 آشپزخونرو خاموش کنه 

 خستم   یلیفردا منم خ  ی بذارمش برا  دمی م حی_ترجمهتاب
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حرکت   هیبه سمتش رفتم بازوشو گرفتم با   عیشمش به من افتاد همون لحظه سرچ  کهوی
 انداختمش روش  دمشو ی به سمت تشک کش

 شعور ی_هوش چته ب مهتاب

 قربون   اتتوی_ادب

برق رفتم همه المپارو خاموش کردم بعد به سمت مهتاب رفتم که   زیسمت پر  به
کارو ندادم   نیسوندم و اجازه ا خودمو بهش ر  عیبلند شه جاشو جمع کنه اما سر خواستیم

 اونم مجبور کردم دراز بکشه با حرص بهم نگاه کرد دمیدراز کش

 _ونداد ولم کنمهتاب

سرشو برداشت   ر یبالش ز نی محکم گرفته بودم که نتونه بلند بشه به خاطرهم  دستشو
 سرش  ری تو سرم بعد دوباره گذاشت ز دیکوب

 بهم رفت  ی شب چشم غره ا یکی تار ی تو

   ستیاالن حسش ن رسمی_فردا حسابتو ممهتاب

دستشو ول کردم و راحت پتورو   نیراحت شد به خاطرهم المیخ دمیبه هدفم رس  نکهیهم
زدم دلم  ی به سمت مهتاب برگشتم که چشماشو بسته بود لبخند محو  دمیخودم کش ی رو
 ود  ب  متیکنارمه غن نکهیبغلش کنم تو بغل خودم بخوابه اما هم خواستیم

 _مهتاب؟ 

 _هوم؟ مهتاب

 نگاه به پانسمانت نکنم؟  هی_

 اد ینکرد االن خوابم م تممیکار نکردم اذ  اد ی_نه امروز ز مهتاب

 چشماشو باز کرد با حرص بهم نگاه کرد بعد
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 ومد ی بخواب مگه خوابت نم ر ی_بگمهتاب

دستمو دراز کردم به سمت موهاش بردم آروم   دی روشو ازم گرفت پشت بهم خواب بعد
 دم یتوش کش یدست

 _حداقل برگرد سمت من بخواب 

لبخند   هیکرد با غرغر به سمتم برگشت بعد چشماشو بست منم با  ی ناله ا یشینما  مهتاب
  ری دستمو ز نیبهش اعتماد کنم به خاطرهم تونستم ینم یهم بستم ول  ی محو چشمامو رو

 آروم دستشو گرفتمو چشمامو بستم  دمی کش رونیپتوش بردم و دستشو ب

 ه؟ یچه کار گهید  نی_ا مهتاب

 دستت تو دستم باشه   خوابمیم یوقت خوامی_م

   نمیولم کن بب  هیچ ایچندش باز   نی_اه اه امهتاب

   نمیبخواب بب ری بگ خودی_ب

منم   نی شد که سکوت کنه و بخوابه به خاطرهم یو باالخره راض  دی کش یپوف مهتاب
 هم بستمو بشمار سه بخواب رفتم  ی چشمامو رو

 

 

 )چند ساعت بعد( 

چشمام اتومات وار باز شد اولش فکر کردم خواب   اط یح ی از تو ی تقه ا ی صدا دنیشن با
از ما،   ریپچ پچ مانند باعث شد رادآرام فعال بشه و بفهمم غ  ی صدا هی  دنی اما با شن دمید

باعث شد مهتاب هم چشماشو باز کنه پس  ی تقه آروم بعد ی تو خونن صدا گمیدو نفر د
 بود   کمهتاب هم مثل من خوابش سب 
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بالش برداشت به سمتش برگشتم دستمو به نشونه سکوت باال   ی سرشو از رو  کهوی  مهتاب
  عیخودم کنار زدم خواستم بلند شم که مهتاب سر ی نگاه کرد پتورو از رو بهم   یآوردم با نگران

 آروم گفت:  یبازومو گرفت به سمتش برگشتم که با نگران

 امی_نه...بذار منم بمهتاب

 گربه باشه   دی آب بدم شا یسر گوش هی  رمیم ستین یازی_ن

بلند   عیاب سربه سمتش برگرده همراهه مهت یدر باعث شد مهتاب با نگران ری ج ریج ی صدا
  دمید ینفر درو باز کنه اما وقت هیمهتابو پشت خودم بردم و هر لحظه منتظر بودم  می شد

 به سمت مهتاب برگشتم  خورهینم یدر تکون

 یباشه...در انبار نیی_فکر کنم در پا مهتاب

 اونجاست؟  یز ی_مگه چ

 دزد باشه   دی شا  میاونجا گذاشت الرویاز اتاقاش سالمه وسا یکی_ مهتاب

 گردم یبمون من االن برم نجایخب تو هم یلی_خ

  دن یکه اومدم با د رون ی بزرگ برداشتم ب ی چاقو هی  ال یوسا   نیسمت آشپزخونه رفتم از ب به
 قمه دستش بود با تعجب بهش نگاه کردم  هیمهتاب که 

   امیمنم باهات م یکه تنها بذارم بر  ی_انتظار ندارمهتاب

 راحت تره   المیاب بمون تو خونه خمهت ستی ن یازی_بهت گفتم ن

 فت یراه ب ذارمی_ونداد من تنهات نممهتاب

 دنبالش راه افتادم مانعش شدم   عیخودش جلوتر راه افتاد سر بعد

   رمی_من جلوتر م

 _باشه  مهتاب
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نفر اونجاست   هی  یعنیروشن بود پس  نیی المپ اتاق پا  میاومد  نییآروم از پله ها پا  باهم
گوشه    میرفت یبه سمت انبار می به سمت مهتاب برگشتم هردومون بهم عالمت سکوت داد

مراقب مهتاب   می رفت نییچوب بزرگ بود اونم برداشتم دستم گرفتم از پله ها پا  هی وارید
شده بود    اهی س واراشی بشه همه جا سوخته بودو د  کی ناخالف بهش نزد یبودم مبادا کس

به طرز معجزه   یانبار ی از اتاقک ها یکیهم خراب شده بود اما   یانبار ارویقسمت از د هی
 سالم مونده بود یی آسا

کشوندمو   گهی سمت د هیمهتابو به  عیاز پشت سر سر یزیسر خوردن چ دنی با شن کهوی
 یگوشه انبار لیاز وسا  یسر هیشد انگار   جادیا ی بد  ی کردم سروصدا مش یپشت خودم قا

شد به سمتش   م یقا  واریپشت د دمی د کهوی افتاده بودن مهتاب به سمت اتاقک برگشت 
  نهینب ی بیپشت سرم بردم تا آس  مهتابوشدم اما   می قا واری رفتم خودمم کنار د

آب بده   یتا سر گوش  دیکش رونیبه ب یسرک  شونیک یباشن   دهی اونا هم سرو صدارو شن انگار
که باعث شد   دیاز درد کش ی تو سرش نعره ا  دمی کوبچوبو باال بردم محکم  ن یبه خاطرهم

 شد؟   یبگه چ یکی اون 

هاشونو   افه ی ق تونستمیبود نم  کیتار یاومد داخل انبار رونیب یافتاد دوم نیزم ی رو یاول
 دادیسمتو نم  نی بود نورش کفاف ا  فیالمپ اتاقک هم ضع نمیبب

 زدم  نعره

 کنم ی دوستت نفلت م یکی  نیا نی وگرنه ع  رونی ب ای_ب

 _ونداد؟ 

خم   عیآوردم چاقو از دستم افتاد سر نیی چوبو پا یچشمام گرد شد با ناباور  دنشی با د کهوی
چشمام گرد شد با تعجب به سمت مهتاب   دنشی که زده بودمو برگردوندم با د یشدم کس

 کردیبرگشتم اونم هنگ داشت بهم نگاه م

 من   ی خدا ی وا
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 کار کردم  یچ من

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨

  نایمشغول هم زدنش شدم ا  ختمویآب ر ی قندارو تو کردمیغرغر داشتم آب قند درست م با
   ستی عقل سالم تو مغزشون ن هی

 تو آخه؟حاال خوبه چاقورو نزدم بهت    دییایدزدا چرا م نی_عونداد

 سرم   یییدستت بشکنه آ  د؟آخیلطفا درو باز کن می بگ میزنگ بزن نگید نگ ید یخواستی_م

  دینالیاومدم و به سمت آراس که دستشو به سرش گرفته بودو از درد م رونیآشپزخونه ب از
ازش خورد مهران   کمیبه سمتش گرفتم از دستم گرفتو  وانوی رفتم روبه روش نشستم و ل

 هم درحال پانسمان کردن سر مبارک آراس بود

 رم ی من قراره بم د ی...آره بگدی.بگ..دی_راحت باشآراس 

 نشده    تی چی_انقدر بزرگش نکن آراس همهران

به   یحرص خوردناش خندشم گرفته بود مهران نگاه  نی انگار ب دیبه لباش کش یدست ونداد
روشو گرفت ونداد با حرص به   عیکرد بعد سر  م یمنو ونداد که کنار هم انداخته بود  ی جا

 برگشت  الغوزیسمت اون دوتا 

 ساعت دوهه  ن؟ ید ی د ن؟ساعتوی کردیم یچه غلط یانبار ی تو   ی_نصف شبونداد

 بهم نگاه کرد  ی کرد مهران کارش که تموم شد با قدردان  ی دوباره ناله ا آراس
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 نا ی_ممنونم بابت پانسمانو ا مهران

 شکر خطر رفع شد   کنمی_خواهش م

  یزینبوغ و استعدادم چ ؟ازیچ  رمیبگ یخطر رفع شده؟اگه فراموش یدون ی جا م_از ک آراس 
 ونداد   کنمیم ت ی کم بشه ازت شکا

پسر به   نکهیسرش گذاشت از ا  ریبالش هم ز  هیدراز بکشه و  کمی به ونداد کمک کرد  مهران
مثال اسم مرد    نیاه اه ا  خوردیحالم بهم م  اوردیدر م یداشت سوسول باز نهمهیا  یگندگ  نیا

 آه و ناله راه انداخته  نهمهیا دهیهم ند  یبیآس  نهیا  شیروشه چه قدر سوسوله حاال خوب

 پسر شوخو بامزس   هیرفتاراش بامزه بود معلومه   اما

 ؟ ی کنیم یچه غلط نجا ی؟ای نبود تی _اصال مگه تو مامورآراس 

شده بود نگاه    زیخ میجاش ن  ی بعد به آراس که تو  دیموهاش کش ی تو یکالفه دست ونداد
 کرد

 د؟ یکنیکار م یچ  نجایوقت شب ا نیا  د یاالن شما بگ دمیم  حی_بعدا توضونداد

  می نیبب می مهتاب خانوم شد ریگی پ نیبه خاطرهم تی مامور ی برا شیک  ی رفت می دی _شنمهران
  ایازش حال مهتاب خانومو جو  میبه آرسل زنگ زد  ن ینه به خاطرهم ا ی حالش خوب شده 

 که گفت با عمو حرف زده گفته برگشته خونه خودش  می شد

 چشمامون شده بود قد توب فوتبال   ی دی د ی_حاال منو مهرانو مآراس 

 روبه آراس گفتم:  یلحن تهاجم با

 برگشتم خونه خودم؟  نکه ی_چرا؟از ا

   دونستیم  ویهمه چ ییدا نکهی_نه از اآراس 

   دیبابا فهم  ایآخر نی _اونداد
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 خبر داره؟  یاز همه چ یعنی_ مهران

 _آره  ونداد

 ؟ یینجا یخبر داره ا نمی_از اآراس 

 _آره ونداد

 ه؟ یا  غهیوسط چه ص نی ا ت ینقشه مامور  نی خودم پس ا  ییبه دا  ولی_نه بابا ا آراس 

 به سمت ونداد برگشتم   دمو ی کش یپوف

 گه؟ ی _قابل اعتمادن د

 _هه خانومو آراس 

کردم که خودشو زد به اون راه ونداد صدام زد که باعث شد به سمتش    یاخم بهش نگاه با
 برگردم اما جوشو خروش نگاهمو کمتر کردم

 راحت  التیچشمام اعتماد دارم خ نیدوتا ع  نی _به اونداد

 م؟ یی نجایما چرا ا   یدونی _اصال مآراس 

 شده بود گفت: ی که جد ی ا افهیبهش نگاه کردم که راست شدو روبه من با ق منتظر

 م یینجایا یزن داداشمون نکه ی_به خاطر ا آراس 

بعد   می نگاه بهم انداخت هی  می با ونداد چشمامون گرد شد به سمت هم برگشت  همزمان
 گه یداره م یچ  می نیبب می دوباره به سمت آراس برگشت

که خونوادتون خونه  م یخبر داشت تی ونداد که رفته مامور می گفت نهی_منظور آراس ا مهران
که هر لحظه   ی دختر تو خونه تنها باشه اونم خونه ا هی ستیاصال درست ن مید ید  ستنین

 کنه  تتونیاذ  ادیسواستفاده کنه ب تی از موقع یکی امکان داشت 
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  میتفاوت باش  یب می تونستی نم ی بود ناموس داداشمون بود نیا  شمیبعد  لی_دلآراس 
   میبمون یانبار ی تو خونه تو میی ایب یواشکی  می گرفت میتصم

و   یش  داری شما ب نکهیبعد فردا صبح قبل از ا ادین یکس می بد ینگهبان یی طورا هی_ مهران
   میسر بزن هی م یظهر هم برگرد  رونیب می کارگرا سر برسن بزن

اون   نی ع می بود نیاما نگران ا  م یبد  ک یدر هم کش ی جلو نیماش ی تو  می تونستی_مآراس 
 ارد خونه بشن  و  یپشت واری دفعه از د

پشت    یونداد هم دست کردمیهمه با معرفت بودنشون گوش م نیتعجب داشتم به ا  با
 به مهرانو آراس نگاه کرد  یبا غرور خاص د یگردنش کش

 کنم ی_بهتون افتخار مونداد

 خودت ی همون بذارش برا یسرمونو نفله کن یکه بزن نهی_اگه افتخار کردنت اآراس 

 تو خونه مردم ییاین یواشکی  ی_تا تو باشونداد

   نیبا معرفت ی لیبگم معلومه خ ی کارتون چ نی در برابر ا  دونمی_نم

 بپرسم خونواده کجان؟  تونمی _ممهران

 درست کنم نجارویبرگردن ا  نکهیتا قبل از ا خوامیم نی _خونوادم شهرستانن به خاطرهم

 _پس دانشگاه هاله خانوم...مهران

 هول کنه کمی که باعث شد مهران  دمیکم کم اخمامو تو هم کش دی ابروم باال پر  ی تا هی

 د؟ ی شناسی_شما خواهر منو از کجا م

کنن   تشی خواستن اذ  ی احمد ی مدت مهران دنبال هاله بود تا اگه آدما هی...زهی_عه چونداد
 م یمنهلش کرد  گهید کنهی نم یکار می دید  یسر برسه البته وقت
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مطمئن باش بازو بسته کرد به  یحرص به ونداد نگاه کردم که چشماشو به معن با
 به سمت مهران برگشتمو گفتم:  می با همون لحن حرص  نیخاطرهم

  هی نجارویا خوامیم  نیبرگرده به خاطرهم د یانتخاب واحدشه با م یتا  ندهیهفته آ شونی_ا
 درست کنم  ی هفته ا

 ممکنه اصن    ری هفته؟غ هی_آراس 

خونتون خراب شده   ی وارا یاز د  یسر  هی ستی ن وارایله فقط رنگ زدن د_مسئمهران
 داره   ازین یآشپزخونه کامال به بازساز

 _شما از آشپزخونه...

 به نشونه تاسف تکون داد بعد آراس در ادامه حرفام گفت: یسر  دویکش یپوف ونداد

اون شب    می منو مهران کاراشو کرد نی مدت که خونرو به امون خدا ول کرده بود  نی_اآراس 
آرسلو برگردوندم خونه  یموند منم وقت  نجایمهران تا صبح ا م یما آتش نشان خبر کرد

   نجایدوباره برگشتم هم

 خبر نداشتم   نایکدوم از ا چی _من از ه

 بوده فهیانجام وظ میهر کار کرد کنهیبزرگش م ی ادیز کم ی آراس  ستی_مهم نمهران

 ن ی خودتون کرد ونی منو مد یحساب  نیندار ی ا فهیوظ  چی شما در قبال من ه  ستی ن طوری_ا

 گفت بعد به سمت مهرانو آراس برگشت   یخب ونداد

 خونه  دیبرگرد  دیتونیشما م  نجامی_من ا ونداد

 بهش رفتم  ی با ونداد از جام بلند شدم چشم غره ا  همزمان

 بمونن  نجا یبذار امشبو ا هی_چه کار

 م یکنیمنو آراس زحمتو کم م گنی_نه مهتاب خانوم ونداد درست ممهران
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 بمونم  جای امشبو ا  دی _آقا من مصدومم بذارآراس 

د  گوشش گفت که باعث ش  ر ی ز یزی چ هیبغل آراسو گرفت به زور بلندش کرد  ری ز مهران
 بگه  عیبعد سر رهیآراس گوشه لبشو گاز بگ

  دارتون ی شبتون خوش معذرت که از خواب ناز ب  میش یمزاحم نم می_بله ما بهتره بر آراس 
 م یکرد

سر بزنن که  هی  نجایپاره کردن قرار شد فردا به ا  کهی از دست دادن با وندادو تعارف ت بعد
 باشه   نجایکه تو نبود ما ا   چون آراس در نبود ونداد مسئول شرکت بود مهران قرار شد

ونداد تا دم در رفت بدرقشون کنه    دمیپتوم خز  ر یرفتن پسرا من به سمت جام رفتمو ز  با
 م یداشت ییچشمامو بستم خودمو به خواب زدم امشب عجب ماجراها

تشک   ی المپا خاموش شدو ونداد رو دادیبسته شدن در نشون از برگشتن ونداد م بازو
به   رهیخوابش نم  ای  ستیغلت زد اما معلوم بود جاش راحت ن  کمی  دیخودش دراز کش

 شدمو صداش زدم که باعث شد به سمتم برگرده  زیخ م ین کمی  نیخاطرهم

 _جانم؟ ونداد

 ؟ یخوابی_چرا نم

 ست یجام راحت ن کنمی احساس م دونمی _نمونداد

 بره؟ یابت نماالن خو ی دیخواب  ی_تو که قبل از اومدن پسرا راحت گرفت

   برهیخوابم م گهی د کمیبخواب منم   ری _تو بگونداد

 ونداد سکوتو شکست و صدام زد  نباریگفتمو چشمامو بستم ا  ی ا باشه

 _مهتاب ونداد

 _بله؟ 
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 جانم؟  یبار صدات بزنم بگ هی_بله و زهرمار شد من ونداد

 ال ی خیراهو حاال کارتو بگو ب نهمهیا  رهی م ی_اوه اوه ک 

 گم ی_ولش نمونداد

  دهیخودمو به سمتش کشوندم پشت به من خواب کمی  دمی کش یروشو ازم گرفت پوف بعد
 بازوش گذاشتمو تکونش دادم  ی بود آروم دستمو رو 

 گه ی_خر نشو بگو د

  نیاز ب نمونیفاصله ب نیکارو ازش نداشتم به خاطرهم ن یبه سمتم برگشت انتظار ا ونداد
 ی شد بعد آروم منو تو   رهیداد به چشمام خرفت خواستم عقب بکشم ونداد اجازه ن 

 گرد شده بهش نگاه کردم  ی بازوش گذاشت با چشما ی آغوشش گرفتو سرمو رو

 ؟ یکن یم یکار دار ی_چ

 خوابونم ی_زنمو مونداد

 نم یولم کن بب ی _غلط کرد

 امشب...باشه؟  هی _مهتاب فقط  ونداد

 امشب؟  هی ی_چ

 راحت تره    المیخ ینطوری_تو بغلم بخواب...اونداد

خواستم مخالفت کنم اما گوشه لبمو گاز گرفتم سکوت کردم و به   دمی کش یحرص پوف با
باشه من   یامشبو تو بغلش بخوابم هرچ هیدادم  حیهم بستم ترج ی جاش چشمامو رو

 حق ونداد بود   نیاالن همسرش بودم ا

مهتاب گذشته   گهید کردمی احساس م نکهیاز ا دمیترسی م مییکهو ی  ی رفتارا ریتغ  نیا از
تحمل کنم اصال   شوینتونم دور  گهی نگران بودم نکنه وابسته ونداد بشم نکنه د کمی ستم ین
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منو چه به ونداد؟اون پسر شاه من دختر گدا   د؟اصال یچسبیبه من م ییزا یچ نی همچ هی
  دادمی اول خواهرمو سروسامون م دیازدواج کنم با  تونستمیمن نم یطرف  شد؟از یاصال مگه م

   کردمیاز مادرم مراقبت م دی بعدش با

  جده یه ی دختر بچه ها  نیبحث ازدواج کرد که تو ع یک  ای قات زد یبابا مهتاب نصف شب ی ا
 و پنج سالته عه ستیسرت ب  ری؟خی زنیتوهم م ینوزده ساله دار

حس   ویچی که انگار تو خالء باشم فشار ه یتمام وجودمو فرا گرفته بود طور  یخاص آرامش
که آغوش ونداد بهم   نیر یش ی ایرو  هی  ی خارج شده باشم تو نیزمانگار از جو   کردمینم

 خواب عمرمو کردم  نیداده بود شناور بودم اون شب بهتر  هیهد

 

 

 )فردا صبح( 

صورتم تو هم رفتو پتورو    کمی  نی چشمام زد به خاطرهم ی زدم نور آفتاب تو  یغلت آروم
  دمید  دمیبه سمتش چرخ  عیسر   نیونداد افتادم به خاطرهم ادی کهویسرم   ی رو دمیکش
به اطراف نگاه   ی لحاف نشستم کم ی نگران رو ستی از خودش ن یوندادم اما خبر ی جا ی تو

که نون سنگک و   دنشیبه سمتش برگشتم با د ن ی مدر اومد به خاطره ی صدا  کهویکردم 
 دادم  رونیصبحونه دستش بود نفسمو راحت ب ل یوسا

 زد ی لبخند دنمی با د ونداد

 کنم  دارتی بعد خودم ب نمی سفررو بچ ؟خواستم ی شد داری _عه بونداد

 ؟ ی _چه طور انقدر زود از خواب پا شد

 بهم زد سفره وسط هالو پهن کردو نونارو روش گذاشت  یچشمک ونداد

 ؟ ی دیچه طور پا شدم نفهم  ی حال کرد ی بود دهی _تو بغلم خوابونداد
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قبول   شبی چرا د دمیازش خجالت کش یی طورا هیچپ نگاش کردمو رومو ازش گرفتم   چپ
 نکردم  یکردم بغلش بخوابم اه اصال کار درست

بارمه رفتم   نیصبحونه امروز من...اول ای تو خوشمزه بود  روزیصبحونه د  مینیبب ای_بونداد
   یینونوا

 بابا  ی...الک؟یی _خدا

تو   دیگفت با دمی پرس ییآقا  هینون بخرم از  یچه طور دی با  دونستمی _واال...اصال نمونداد
زودتر   دیتو خونه تنهاس با  کمی تا نوبتت بشه منم رفتم جلو گفتم بچه کوچ یستیصف وا 

زن   خورهیم افتیخانومه برگشت گفت تو اصال به ق هی  یبرگردم اولش مخالفت کرد حت
 شکش ی پ ؟بچهی داشته باش

 کردیم فی صبحو برام تعر  ی و همزمان ماجرا کردیم  کهی ت کهیونداد نونارو ت دمی خند زی ر زیر
 بذارم  یاسمشو چ دونستمیکه خودمم نم نی ریش  الیو خ ایرو  هیمحوش شده بود محو 

 گن؟ یم یچ  کنهیکه نون درست م اروی نی آخرش به ا گهید  یچی_هونداد

 _شاطر 

 دادم کارمو راه انداخت  شتریپول ب کمی_آره همون...ونداد

 ؟ ی کرد دا ی از کجا پ ویی _نونوا

 هوا تکون داد ی درآوردو تو بشیاز تو ج شوی راحت سر سفره نشست بعد گوش ونداد

 مونهینم یبرات باق یزیکه چ ای اس...بدو ب یپ ی...جزمیاس عز یپ ی_جونداد

ها   یاس دارن اما خبر نداشتم گوش یپ یهم ج نای اس...آره ماش یپ یاس؟آها ج  یج یپ
 هم دارن:/ 
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کره رو وسط گذاشتو خودش    رویسر سفره نشستم ونداد پن  هیشدم به سمتش رفتم  بلند
  دمیفهم کردیم سهی مقا  روزیصبحونه امروزو با صبحونه مفصل د نکهیلقمرو گرفت از ا نیاول

 بچه پولدارا فرق داره   هیونداد با بق

 رمدوست دا شتر یامروزمو ب ی چون حالو هوا  دمی م حی_من صبحونه امروزو ترجونداد

 _چه طور؟ 

 تشکر از دستش گرفتم   هیکه گرفته بودو به سمتم گرفت با   ی لقمه ا ونداد

  گهیو د یقراره بر  نکهیخاص داشتم نگران از ا  ینگران هیاز خواب پا شدم   یوقت روزی _دونداد
حاال حاالها ترکم   ستی چون قرار ن ترسمینم ستمیکنارت باشم اما االن نگران ن  ادیز تونمینم
 ی کن

لقمه گرفتو با ذوق خورد خندم گرفته بود   هیبچه ها  نیبه روش زدم که ع ی محو لبخند
   می دوباره هردومون تنها بش نکهیبود نگران از ا  مونییپس ونداد هم نگران جدا

  ییتنها ن ی هم شی کی م یداشت ی ادیز ی وجه مشترک ها می هم بود هی شب ی لیونداد خ منو
   می شدیهردومون دوباره تنها م  م یاز هم جدا بش  ید وقتبود منو وندا

 مهتاب   انیتند تر بخور االن کارگرا م  کمی _ونداد

 ؟ی _چه قدر بهشون پول داد

 _به جون خودم از کارت خودت برداشت کردم ونداد

 قورتش داد  دوی دهنش موند بعد دوباره جو ی بهش نگاه کردم که لقمه تو مشکوک 

 _باشه به جون تو از کارت خودت برداشت کردم خوبه؟ ونداد

راحت   الیبا خ نی جون خودمو قسم خورد باورم شد به خاطر هم یچرا اما وقت  دونم ینم
خودم تنگ  ی نفر رو هیمردونه  ی ها یباز رتیغ ن ی ا ی مشغول خوردن غذام شدم دلم برا

برگرده بهم بگه    نکهیا سر جات  نیکارا مردونس تو بش نی برگرده بهم بگه ا نکهیشده بود ا 
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  دهیحرفارو از زبون ونداد شن ن یا  نیع یدمخور بش نا یبا ا یکنی من هستم تو غلط م یوقت
  نیکارا مردونس به خاطرهم نی ا گفتیخودم با کارگرا حساب کنم م خواستینم یبودم حت

 کنه ف یکارتمو بهش دادم تا خودش کارارو رد

 هم بعد از اتمام کارا  یپول کارگرارو پرداخت کرده بود ما باق نصف

پاشه   عیدهنش بذاره و سر ی تو  گهیلقمه د هی یزنگ در باعث شد ونداد هولهولک  ی صدا
 چرا انقدر زود اومدن:/  نایبابا ا ی که نخورده بود ا  یزیچ دمی کش یپوف

بودن   دهی کنار زدم خودشون بودن کارگرا سر رس یشدم به سمت پنجره رفتم پردرو کم  بلند
راه بندازن بعد آشپزخونه به  اطویح ی داخل خونه قرار بود اول کارا انیفعال قرار نبود ب

  کیپالست ی ونداد گرفتم تو  ی لقمه نسبتا بزرگ برا هی دوباره سر سفره برگشتم و  نیخاطرهم
ه بدم بخوره بعد به سمت سفره  را ی گذاشتم که تو  فم یک  ی رفتمو تو فمی ک گذاشتم به سمت 

خوب بود  دمیکش می به روسر  یجمع کردم به سمت اتاقم رفتم دست الرویرفتمو وسا
انداختم دروغ چرا   یعقب گرد کردمو دوباره به خودم نگاه ستادمیاما ا رونیخواستم برم ب

که  یبرداشتم در عوض شال مو یروسر  نیسر کردن به خاطرهم  یخسته شده بودم از روسر
 بودو سر کردم   دهی ونداد برام خر

 شال سرم کنم:/ دادمیم  حیمنم ترج نیشالو دوست داشت به خاطرهم شتریب ونداد

 ؟یزنیم پیت ی_دارونداد

سرم برداشتم چون   ی بود شالو از رو ستادهیدرگاه ا  ی سمتش برگشتم که با اخم تو به
 سرم انداختم  ی وباره روبرعکس سرم کرده بودم:/درستش کردمو د

 کنم ی چرا؟دارم شال سرم م پی_ت

 ی دی پوشیم ی که...روسر ی کردی_قبال شال سر نمونداد

 گفتم:  یسمتش برگشتم با لحن طلبکار به

 ؟ یزنی واضح حرف نم ه؟چرا ی_دردت چ
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 د یصداشو باال بردو اخماشو توهم کش کم ی نره بعد  رون ی درو بست تا صدامون ب ونداد

اونم شال   یکنیبعد شال سرت م کهیاون مرت شیپ می ر یم می دار نهی_دردم اونداد
 نبود؟  ی ا گهی...رنگ دینارنج

شالو به خاطر اون سرم کردم   نیا گفت؟من یم ی داشت چ نیتعجب بهش نگاه کردم ا با
 پوشم؟ یدارم م ی به خاطر احمد کردیفکر م نیا

 ؟ یزنیبهم تهمت م یدار می مستق ری_غ

توجه   افشیبه موها و ق نهییآ  ی من بود داشت جلو عمهزنم؟ی_تهمت؟دارم تهمت مونداد
 ی کردی سرت م ی روسر هی یبه خودت نگاه کن نکهیتو که هربار بدون ا  کردیم

سرم برداشتم با خشم به سمتش رفتم لبامو محکم    ی حرص بهش نگاه کردم شالو از رو با
 :دمی زدمو غر نشیهم فشردم انگشت اشارمو پشت سرهم چندبار به تخت س ی رو

   یدربارش حرف بزن ستین یاز ین یندار ویز ینداره...شعور چ یربط یکی به تو    کنمی_هرکار م 

 تم یرفته من ک  ادتی_به من ربط نداره؟نکنه  ونداد

 ی هست میزور  هیا غهینرفته شوهر ص ادمی_نه 

   دیرد کم کم اخماشو توهم کشبهم نگاه ک  یبا ناباور ونداد

  نطوریبعد هم ی مزه مزش کرد رونیب ی بد ییخوای م  یچ نیفکر دهنتو باز نکن اول بب ی_ب
 بنال

 کنم یفکر م ی ا هی_من سر هر قضونداد

 ؟یبه جاش چشاتو باز کن  یمغزتو خاموش کن  یتو فکر نکن شهی_م

 ی کارو کن نیا  یتا تو مجبور نباش کنم ی _من فکر مونداد

 ازم گرفت خواست بره که با خشم داد زدم:  روشو
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شال سر نکردم   ی من به خاطر احمد بخشمتینم  ی که بهم زد یوقت بابت تهمت چی_ه
 به ظاهرم برسم   دی رفته منم دخترم با ادتینکنه 

 نعره زد  دو یکوب واریبه د یبا خشم مشت  ونداد

  یو به ظاهرت برس  یخترد فتهیب ادتی د یبا  کهیاون مرت شی پ میقراره بر  یوقت قای_دقونداد
 اوووون  ایحاللتم   ؟منی دی نم تی اهم زایچ نی به ا شتم یمن پ یآره؟پس چه طور وقت

 _خفـــــــــــــه شـــــــــــــــو 

بهت   گردمیحاال منم برم بخشمتی نم حتیمنم بابت کار وق ن یا نطورهی_حاال که اونداد
 بکن  خوادیدلت م یهر غلط گمیم

چرا   یاه لعنت دمیبه کف دستم کوب یرفت مشت آروم رونیروشو ازم گرفت از اتاق ب ونداد
شال سرم کنم؟چرا انقدر پاچه    خواستم یبه خاطر تو م یبهش نگفت ؟چرای ستیخوددار ن کمی
 شد  یروان ی کرد زی صبرشو لبر ایب  ی ریگیپسررو م نیا

  دادیغرورم اجازه نم رونی ب رفتیداشت م ستادمیدرگاه ا ی به سمت در خروج رفتم تو عیسر
 به سمتم برگرده گفتم:   نکهیا ی برا یبا لحن طلبکار  نیبمون به خاطرهم ای بگم نرو 

 نه؟  گهید ییا ی_پس نم

نگاه بهم کرد برگشت بره خواستم دوباره حرفمو   هی به سمتم برگشت با اخم  ستادی ا ونداد
  نیدهنمو قورت دادم اخودش برگشت با خشم به سمتم اومد آب  کهوی  دمی تکرار کنم اما د

 کنه یداره بهم حمله م یببر زخم نیچرا ع

بکنه و کرد چشمام   دیکه نبا  یخم شد دستشو برد پشت سرمو کار ستادی روبه روم ا کهوی
 بود   یازم جدا شد نگاهش عصب دیکوتاه بوس  یاندازه توب بسکتبال شد وقت

 باشه بچه پرو   الیخ ی دی...خواب دذارمیباشم تنهات که نم ی_هرقدرم ازت عصبانونداد
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ونداد منو    شدیلرزونم به سمت لبام رفت باورم نم ی دستا رونیاز خونه زد ب عیسر بعد
طور به خودش جرات داد منو ببوسه؟دستام مشت شد   ؟چهیبود؟اما به چه حق  دهی بوس

 یطور  هیهم بسته شد چرا قلبم   ی چشمام رو ستادمی خواستم برم بهش بتوپم اما ا
نبودم  یآدم   نطوریشدم؟منکه ا  ینطوریا م؟چرانبود لیم یب ادمی ز کنمی شد؟چرا احساس م

 شدم  نطوریکه ا ی سرم آورد  ییونداد چه بال 

بستمش   شهی سرم کردمو مثل هم مویمشک یفتم روسر به سمت اتاق ر دمی کش یهوف
از وجود   المیخ یرفتم وقت فم یاومدم به سمت ک  رونی از اتاق ب دمویبه مانتوم کش  یدست

 کفشام شدم  دنی راحت شد به سمت در خروج رفتم و مشغول پوش فمیک  ی پوال تو

 نیهماهنگ باش  شون یبا ا  انی)مهران(می _االن مهندس زندونداد

 ن؟ ی گرد ی _خودتون برنم

 کنن ی کنترل م وی همه چ شون یتو نبودم ا  ستم ین یچند ساعت   هی_ونداد

آخرو زد و   ی متوجه من شد حرفا  یرفتم ونداد هنوز اخماش توهم بود وقت نیی پله ها پا از
راه   ن یباالتر پارک کرده بود ب ابونیخ نشویطبق معمول ماش رونیب  می با هم از خونه زد

بهش بگم   تونستمیحرف بزنه اما خب نم خواستیدلم م می بود هردومون سکوت کرده
 باهام حرف بزن:/ کنمیتوروخدا التماست م 

مکث سوار شد   ی فشرد سوار شدم ونداد هم با لحظه ا  موتویونداد ر  می دی که رس نیماش به
شدم حاال که اون   رهی خ رونی روشن کردو راه افتاد رومو ازش گرفتم و به ب نویماش
  زنم ینم ی بزنه منم حرف یحرف خواستینم

توهم به   ی کرد و همچنان با اخما یآهنگو پل هیرفت  نی دستش سمت پخش ماش ونداد
 ادامه داد  شیرانندگ 

 

 تو مال من   یخستگ
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 تو  ی برا می وونگید

 از همه جدا شدم من

 تو  ی به استثا همه

 خواد یهست که م یکی  نجایا

 خودش خط بکشه دور

 روز هی  ی کردی رو م فکرش

 عاشقت بشه ینجوریا

 عاشقتم  آره

 به تو  بازهیکه م رو یدل یبریم

 عاشقتم   آره

 خوابتو  دهیکه بازم د یدل به کس بده

 عاشقتم 

 از همه عاشقتم  شتریدلم واسه تو کمه ب نکهیا با

 یی تو شیآت زمیه سوزمیمن م اگه

 ییتو  شیشدم باعثو بان وونهید اگه

 دست و اون دست نکن  نی ا گهی بده بسه د دل

 بن بست نکن  هی چشماتو راه عاشق

 عاشقتم  آره
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 به تو  بازهیکه م رو یدل یبریم

 عاشقتم   آره

 خوابتو  ده یکه بازم د یدل به کس به

 عاشقتم 

 از همه عاشقتم  شتریدلم واسه تو کمه ب نکهیا با

 ��شهروز دیسع ...عاشقتم آره ��

 

  یو حالت عصب دیی جویلبشو م ینندگ سمتش برگشتم هنوز اخماش توهم بود موقع را به
 حالش منم   نیا یناراحته خر نبودم نفهمم باعثو بان یکس ای ی زی داشت انگار از چ

درش آوردمو به   فمیک  ی از تو عیسر  ن یکه براش گرفته بودم افتادم به خاطرهم ی لقمه ا ادی
به   ینگاه کوتاه می دست فرمونو گرفته بود ن هیسمتش گرفتم هنوز اخماش توهم بودو با 

 تفاوت گفت: یدستم انداختو ب ی لقمه تو

 ه؟ یچ  گهید نی _اونداد

 رش ی_بگ

   رمیس یبه اندازه کاف  ستی_گشنم نونداد

  ی اومد  نطوریکنم؟همی که چرا دارم شال سر م ی د ی اصن ازم پرس ی _خودت اول شروع کرد
 ی پاچمو گرفت

 ی شعور حرف زدنم ندار ی_حتونداد

   هینطوری من طرز حرف زدنم هم ی دیتو که از اول د شعورمی_آره من ب

 بهم کردو دوباره روشو ازم گرفت  ینگاه مین ونداد
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حداقل   ینباش گهی کن االن د یحداقل سع  ی بود ری_آره خب از همون اول سگ پاچه گ ونداد
 نباش  یکیمن   ی برا

 ؟ یدار یچه فرق  هی_چرا؟مگه تو با بق

  یداد هوف نییپا  ششویش کمی تکون دادو  یچیبه نشونه ه  یزد سر  یپوزخند تلخ ونداد
اما   ذاشتمیکنار م کمی  مویغرور لعنت نیا  د یمن بود با  ریبار واقعا تقص  نیا دمیکش
 ...اه شدی...نمتونستمینم

 نه؟  ای  شی ریگی_دستم خشک شد م 

  نییدور لقمرو پا  کی پالست کم ی  رهیام کرد که باعث شد خندم بگچپ چپ نگ ونداد
 د یبه سمت دهنش بردم که صورتشو عقب کش دمویکش

   می کنی_نکن االن تصادف مونداد

 نخور  گهی گاز بزن بعد د هی_

 مهتاب خورمی_نمونداد

 روش  نمیا ی _کوفت خورد

تونسته   نکه یبه نشونه تاسف تکون دادو لقمرو ازم گرفت از ا  یخندش گرفته بود سر ونداد
 جا گرفتم   یصندل ی و خوشحال رو یبودم لقمرو به خوردش بدم راض

 باشه   دی _محبتتم با خشونت باونداد

 تو شهر بادکنک ها  می _ما کاکتوس

_جنس من فرق داره با وجود خار داشتنت بازم حاظرم بغلت کنم کنار خودم نگهت  ونداد
 دارم
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بودم ونداد انگار  ییمحبتا نیهمچ هیواقعا تشنه  نکهیچرا بهتره اعتراف کنم به ا  دروغ
 تا ابد  خواستیکه دلم م یمعجزه دوست داشتن هیمن بود  یمعجزه زندگ 

  یکیکه هر کدوم ناراحت شد اون  کی اونقدر نزد کیرفاقت نزد  هیبمونه  داری پا رفاقتمون 
   رهیبراش بم

  دی اما با شنیبه سمتت جذب م  یخوبو مهربون باش یکه وقت میکنیم  یزندگ  ییایدن ی تو
  چیآدمارو ه  نجوریا خوانتیبازم م  یبد دهن ای یهست  یعصب یکه وقت یباش ییدنبال اونا

  ی کنارشون حس آرامش داشته باش یتونیجور آدما هستن که م نیا ی د ی وقت از دست نم
احترام و محبتن نه  قیال  دسته آدما نیبه نظرم ا  خوانتیهمه جوره م یدونی چون م

 خوانت ی م تی خوش رفتار ا ی  یکه صرفا تورو به خاطر مهربون ییآدما

گاراژ بزرگ که  هیپارک کرد  نویفرمونو چرخوند و ماش  ی محوطه مغازه احمد ی تو ونداد
پدرمو بدبخت کرده که  نیچند نفر ع دونستیحروم لقمه بود خدا م  ی همش مال احمد

 شده    ییدمو دستگا  نیهمچ هیصاحب 

چه   ریبخ ادشی افتادم   نجایا می که با ونداد اومد یبار نیاول ادیشدم  ادهیپ نیماش از
اما   نجایا گردمی پسره برم نیدفعه بعد دوباره با هم  کردی فکرشو م یبه پا کردم ک  یگردوخاک

تموم   ی منو احمد نیب یحجت کنمو همه چ اتمام گهیبرخالف اون دفعه قرار بود د نباریا
 بشه 

وارد دفتر    یوقت  می رفت ی احمد  یباهم به سمت دفتر اصل دی به کت بلندش کش یدست ونداد
در بزنم درو باز   نکهیبه سمت اتاقش رفتم ونداد هم دنبالم راه افتاد بدون ا می مستق می شد

لباش نشست   ی رو ی لبخند دنمی با د ارهیبا تعجب سرشو باال ب ی کردم که باعث شد احمد
 د یکم کم اخماشو توهم کش ستادی اونداد پشتم   یاما وقت

 شیک  شی_فرهنگ در زدن که ک ی احمد

 باشه شی که خودشم فرهنگ حال کننیادا م یکس ی _فرهنگو برا
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 ی باز کردم دو دسته پولو رو فمویانداختم ک  یگاه ن م یسمتش رفتم با نفرت بهش ن به
 پرت کردم زشیم

 هم بدم  شویتا بق ادی_چکامو رد کن ب

 ؟ی چرا کارت به کارت نکرد  ی _اوه پس دست به نقد اومدی احمد

 فته یشماره حساب نحث تو توش ب  م یچرخه حساب مال  ی تو ومدی_خوشم ن

زرد رنگو   ی پوشه دکمه ا  هی  زشیم ن ییپا ی کشو ی زد خم شد از تو ی پوزخند ی احمد
گذاشت ونداد به سمتم اومد با   ز یم ی آوردو رو  رونی دراورد از توش چکا و سفته هامو ب

 اخم همشو برداشت و بهشون نگاه کرد 

 هم دنبالته یجوجه فوکول ن یا یریهر جا که م نمیبی_می احمد

   کردی بهش نکرد فقط به چکا نگاه م یونداد توجه دمیتو هم کش اخمامو

 نداره   یربط چی شو به تو و امثال تو ه_خفه 

 _دو تاش کمه ونداد

 برگشتم   ی به سمت احمد دی ابروم باال پر  ی تا هی

 نداره دوتاش کمه   یبا مبلغ چکا هم خون ی_بدهونداد

ازش دراوردو شرمنده بهم   گمیدوتا چک د  کهوی پوشه گشت  ی تو شتری ب کمی ی احمد
 کرد ینگاه

 خدمت شما دیی دوتا نشدم...بفرما نی_باور کن متوجه ای احمد

  یگرفتو بهشون نگاه ی با خشوت از دست احمد رمی من از دستش بگ نکهیقبل از ا  ونداد
کردم  یخال زشیم ی تکون داد پوالرو رو دییبه نشونه تا یکرد بعد با اخم روبه من سر 

 ی ونداد هم همه چکارو پاره کردو پرت کرد رو سر احمد
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ظرر بزرگ بهت   هی  ای ی ورشکست شد د یشا  ی دیخدارو چه د ی_همه پوالرو خرج نکنونداد
   دیرس

با   ستادویونداد ا  ی که با حرف احمد رونیب می بر  می دستمو گرفت باهم عقب گرد کرد  ونداد
 به سمتش برگشت   ی پوزخند هی

 ه؟ ی _منظورت چی احمد

کردن مال طرف داد هوم؟هرقدر    ادیزدن مالو با ز  شی نداره جواب آت تی _باالخره خوبونداد
   ی تاوان بد دی دو برابر با ی ظرر زد

 یزنیحرف م یراجب چ یدار دونمیمن شرو ور نگو نم ی _برای احمد

   دمیعقبش کش یخواست به سمتش بره که آروم بازوشو گرفتمو کم ونداد

 حرف زدنم نداره  ونداد ارزش  می بر  ای_ب

 براش تکون داد دی انگشت اشارشو به نشونه تهد ونداد

  شیآت ی به جا نمتیخونواده بب نیمنو تو هنوز صاف نشده...دوروبر ا  ن ی_حساب بونداد
   زنم یم شی زدن مالت خودتو آت

  می ونداد رفت نی به سمت ماش رونویب  میدستمو محکم تر گرفت باهم از دفترش زد  ونداد
  یوارد محوطه شدن با نگران  یمشک ی مدل باال نیچنتا ماش  کهوی  می سوار شد  نکهیهم

شدن با   ادهیگنده پ ی کال یبا ه یچنتا آدم کت وشلوار نی بهشون نگاه کردم از هر ماش
 کهو ونداد شوک زده گفت: یگرد شده بهشون نگاه کردم   ی چشما

 کنن؟ یکار م یچ نجا یآقاجون منه...شک ندارم آدماشن اما ا ی نایماش  نایونداد_ا

 تعجب به سمت ونداد برگشتم   با

 ؟آقاجونت؟ ی_چ
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بزرگ برگشتم که همشون به سمت مغازه   نیراست ی گرد شده به سمت آدما  ی چشما با
که دستشون بود   یکلفت ی هم به سمت گاراژا رفتن و با چوبا   اشونی سر   هیرفتن  ی احمد

   تنخ یری بهم م  الرویوسا دنو یکوبیداخل گاراژ م ی نایمحکم به ماش

 چه خبره؟  نجای_اونداد

 م ی فتیتو دردسر م  میفقط روشن کن زودتر بر  دونمی_نم

آقاجونمو   ی آدما  نیآقاجونمن ماش  ی آدما نایشک ندارم ا  گمی_دردسر چرا؟دارم مونداد
   هیمشک ی ام و یهمشون ب  شناسمیم

 فت یراه ب یستین شیتو مگه ک  شناسنتیم ی عنیپس    فتیخب توروخدا راه ب یلی_خ

روشن کرد با سرعت از   نویماش عی" گفتو سریافتاده باشه "آخ شیانگار تازه دو هزار ونداد
پدال گاز فشار داد با دور شدنمون از   ی زدو پاشو رو رونیب ی شده احمد نیمحوطه نفر 
زدم چشمامو   هیتک م یدادمو به صندل رونینفسمو راحت ب می که توش بود ی جهنم دره ا

 بستم 

 دن ی _نگران نباش مارو ندونداد

 ختن؟ ی ر یبهم م وی داشتن دمو دستگاه احمد کردن؟چرایکار م یآقاجونت اونجا چ ی _آدما

 ؟ ی...خودت خوبارم یسر از ماجرا در م  یول  دونمی _نمونداد

  یباقال اروی بعد خر ب شناختنتی م دنتی دیفقط نگران تو بودم اگه م ستین می زی _آره بابا چ
 بار کن

وصل کردو جواب   نش یونداد تماسو به پخش ماش نی خورد به خاطرهمونداد زنگ  لیموبا 
 داد

 _بله مهران؟ 
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شروع کردن    شهیم یساعت ه ی_سالم داداش...گفتم بهت خبر بدم که کارگرا کارشونو  مهران
 مونم یم نجایا د ی منم خونه مهتاب خانومم تا شما برگرد

 د؟ یداداش...آقاجون که نفهم ی_خسته نباش

 تخت    التیخ دنینفهم نی راست ی _نه آقامهران

 ؟ یندار یکار  کنمی_باشه جبران م

 خدافس  امی م عیزگ بزن سر یالزم داشت یزیچ  یکمک دی_نه مراقب خودتون باشمهران

بهش بگم   خواستم یم  شیوقت پ یلیکه خ یتماسو قطع کرد حرف یبعد از خدافس  ونداد
 ذهنم مرور کردم  ی اما شک داشتمو دوباره تو

 _ونداد؟ 

 _جانم؟ ونداد

 ؟ی مامانتو بهم نشون داد ی بار عکسا  هی ادتهی_

 _آره چه طور؟ ونداد

مادرته  ی چشماش همرنگ چشما  قایمادرته؟دق هیشب  ی لیمهران چشماش خ ی _متوجه شد
 بودن چشماش  دهیحالت کش یحت

 به سمتم برگرده گفت:   نکهیشد بدون ا ی نگاهش جد کمی ونداد

   ی موضوع شد  نی_پس توهم متوجه اونداد

 مادرته؟  هیمهران شب نکهی_ا

 _آره  ونداد

 باشه مگه نه؟  تونه ی نم یزیتشابه چ هیفقط   نی_خب ا
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   دونمی _نمونداد

 تعجب به سمتش برگشتم   با

 ؟ ی دونی_نم

 به مهران دارم  یحس خوببهت بگم اما  یچه طور دونمیشک دارم نم یعنی_نه...ونداد

 د؟ ی _همسن

 و نه سالشه    ستی _نه مهران دو سال از من بزرگتره بونداد

 ی _تو هم دو سال از من بزرگتر

 که باعث شد ونداد هم بخنده   دمیخند  بعد

 باهم  دی_آره تو و آراس و آرسل همسنو سال ونداد

 و پنح سالشه؟  ستی _عه آرسل هم ب

 که؟ ی کوچ یفتم آبجچندبار بهش گ ی د ی_اوهوم نشنونداد

آقاجونته   ی آدما  ریمن االن ذهنم درگ  میشدم اما دقت نکردم بگذر  دمی_نه متوجه نشدم شا 
 ونداد نکنه ردمونو زده باشه؟ 

  هیبابا از همه چ نهیبیم یآقاجون وقت  رممکنهیغ ی زی چ نی_نگران نباش مهتاب همچونداد
چون مطمئن   دارهیمن برم ی زومشو از رو گهیمن خبر داره و خودشم به آقاجون خبر داده د

 که بابا حواسش به من هست   شهیم

 تو و بابات خوب شده نه؟  نیرابطه ب کمی  دهی_حتما فهم

 م؟ ی بخور یبستن م ی بر می قد ادیحرفارو ول کن به  نی...ادهی _آره قطعا فهمونداد

 بعد هوا هم سرده  ی برا ط؟بذارشی شرا نی _االن تو ا



 شهر  یبچه پرو ها 

 
382 

 

   می گردیبرم مویخوری م یبستن هی  می ریتخت م التی_مهران اونجا هست خونداد

  یداد پوف ری تغ رویکردم ونداد هم فرمونو چرخوندو مس دیی گفتمو حرفشو تا ی ا باشه
مادرمو هاله تنگ شده بود چندبار باهم حرف   ی برگشتم دلم برا   ابونی به سمت خ دمیکش

  هیزودتر برگردن از  خواستیطرف دلم م هیشکسته نشده بود از  می اما دلتنگ می زده بود
 برگردن   خواستمیمخونه ن ی طرفم تا اتمام کارا

 باشم  نیفکر نکنم و روشن ب یزیکردم به چ  یسع دمی کش یپوف

 

 

 )دو روز بعد( 

 ✨ونداد ✨

 م ی چهار نفر ؟مای سفارش داد ینیزم  بیس نهمهی_چرا ا 

 خوبه   ادشیز  ینیزم بی_سآراس 

 شکمو بود   کردنی جون به جونش م رهی که باعث شد خندم بگ د یخند  بعد

تا   مینداشت خیکنه و چون    یپارچ خال ی دستور آراس خان مهتاب رفت تا نوشابرو تو به
تا   دیخر  خی باشه مهران بدبخت رفت از سر کوچه دوتا قالب   یآقا آراس تگرگ   ی برا یحساب

 و دست از سر کچلمون برداره ادیآراس سر شکسته کوتاه ب دی شا

 تند تند گفت:  دو یدستاشو بهم مال عیاومدن مهتاب که پارچ نوشابه دستش بود آراس سر با

 خانوم سفره هم اومد  دیشروع کن  گهی_خب دآراس 

به  تزارویپ یحت ینیزم بیبراش تکون داد آراس نه تنها س به نشونه تاسف  یسر مهران
 زدیمشکوک م نمیتعداد سفارش نداده بود هم
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  هیبودو   دهی که خر ی اضافه ا  ی تزای آراس هم دوتا پ می سر سفره نشسته بود هی  هکردوم
که سفارش داده بودنو جلومون   ی سرخ شده ا ی نیزم بیس ی گوشه گذاشت مهران ظرفا

 ممانعت کرد دیگذاشت اما به مهتاب که رس

   تونمینم گهید ینی زم ب یس خورمیم تزای _من فقط پمهتاب

 ش ی بخور دی_سهم خودته با آراس 

 بسمه  تزای _پمهتاب

 خورد د ی عصر شا ی بازش نکن بذارش برا یالک خوره ی_خواست بخوره چنتا از سهم من م

 شرمنده بهمون نگاه کرد کمیب هم  گفت مهتا ی باشه ا مهران

براتون   رونیاز ب یزیچ هیخودم  دی زحمت بنداز ی خودتونو تو نهمهی نبود ا ی ازی_نمهتاب
 گرفتم یم

   می _شما چرا؟من خواستم سر بزنم گفتم نهار هم بخرم همه دور هم بخورآراس 

 خوردم همزمان به سمت آراس برگشتمو گفتم:  تزاموی قاچ از پ هی

 یاون شرکت سیرفته االن تو رئ ادتی_انقدر شرکتو ول نکن نکنه 

   کنمیکار م  ی_نگران نباش ونداد...من حواسم هست دارم چآراس 

 شرکت نه من هستم نه تو  ی چون االن تو  کنهیآخرش آقاجون شک م  دونمی_من ممهران

ازش کردمو   یبعد به سمت من گرفت تشکر کوتاه ختیر تزاشیپ ی سس رو  کمی  مهتاب
 سسو ازش گرفتم 

 د ی بعد درباره کار حرف بزن دی _االن بهتره غذاتونو بخورمهتاب

 همزمان روبه مهتاب گفت: خت یخودش ر ی نوشابه برا  کمی  آراس
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دلم   یحت دمتونی _زن داداش باور کن دلم براتون تنگ شده بود خب چند روزه ندآراس 
همش   ستیساعت تو شرکت ن هیاز   شتری هم ب شونینگ شده امهران هم ت ی برا

 نجاست یا

 یزن داداش چه واکنش  گهیآراس بهش م یوقت  نمیبه مهتاب نگاه کردم بب یرچشمیز
 حفظ ظاهر زد   ی برا  ی نگاه به آراس انداخت بعد لبخند هی مهتاب   دهی نشون م

 _انقدر به من نگو زن داداش خودم اسم دارم  مهتاب

   گهید یباشه زن داداشم  ی...هرچ دونمی_مآراس 

خنده منو مهران   ریبا حرص به آراس نگاه کرد که باعث شد آراس بزنه ز  دی کش یپوف مهتاب
   میکرد ی هم تک خنده ا

 رون یب ی بر یکنم از سر سفره فرار کن یکار یکن یم یکار هی_ مهتاب

من تنگ شده و االن سر از پا   ی همتون دلتون برا دونمیم  نمیا ادیت نمدل دونمی_مآراس 
 دنتون ی با دست پر اومده د زتونیکه آراس عز دیشناسینم

من خورد   ی ها ینیزم بیدوتا از س ی کیبود  ینیزم  بیکه داخل ظرف س یبا چنگال مهتاب
 بعد به آراس اشاره کردو گفت: 

 دکتر؟  ی_سرت چه طوره؟رفتمهتاب

  هیونداد  دادمیم حیترج  دی آرسل دستش درد نکنه انقدر بهم رس ش ی _آره رفتم پآراس 
 شدم یالزم هم م ه یکه بخ زدیم یطور

 آراس تکون دادمو گفتم: ی به نشونه تاسف برا   یسر  د یخند  مهتاب

 تو  یشی وقت آدم نم چی_ه

 سهم من گذاشت که باعث شد به سمتش برگردم  ی رو تزاشویاز پ  کهیچند ت مهتاب
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 _گشنت بود که 

 بخورم    ییزم ب یس کممی خوامی...مادهی_ز مهتاب

  ختیهممون نوشابه ر ی گفتم و از خدا خواسته مشغول خوردنم شدم مهتاب برا ی ا باشه
 خودشم آخر سر مشغول خوردن شد  

 ر کرد؟ کا یچ  دی آقاجون د  یوقت  یکلمو براشون گفت ی _مهران ماجراآرسل

 م؟ ی شنوی گل م  موی گیگل م نجایما ا ی _نه وقت نشد تو فکر کردمهران

به سمت    دمیدر سالن بازو بسته شد اخمامو تو هم کش کهویبزنه که  ی خواست حرف آراس
 مهتاب برگشتم 

 باال   انی_کارگرا که حق ندارن ب

ام گرد شد به  بابا و آرسل چشم دنیبا د  کهویکه   هیک  نهیشد تا بلند شه بب زیخ می ن مهتاب
مهران هم جا خورده اما   دم ید ه یواکنش اون دوتا چ نمیسمت مهرانو آراس برگشتم بب

 م یتفاوت از جاش بلند شد همزمان ماهم به احترامشون بلند شد  ی آراس ب

 ن؟ ی کرد ری ...چرا انقدر دیی_سالم داآراس 

 ؟ ی نگفت یچیتمام مدت ه ی_تو خبر داشت

 نگه  یزیچ  میبه آراس گفت  نیبه خاطرهم میی ایب  می_آخه امکان داشت نتونآرسل

همزمان مهتابو بغل کردو باهم خوشو بش کردن به سمت بابا رفتم باهاش دست دادم  بعد
 به کتفم زد  یبغلم کردو ضربه آروم 

 ؟ یزنگ بزن هی ی مردی _مبابا

 گه ی د تمی_مامور 

 زنگ بزنه؟  تونهیباشه نم ت ی_آدم مامور بابا
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 دمیپشت گردنم کش یدست

امروز   میخورد ینم م یدرستو حساب ی غذا یسرمون شلوغ بود حت یلیمدت خ نیا  دی_باور کن
 سفره جمعمون کرد   هیدور  دویغذا خر  دی آراس زحمت کش

مهتاب کنارم جا  می کرد هممون دور سفره کوچولومون نشست کیبا مهتاب سالم عل بابا
  ادشینگاه به منو مهتاب کرد بعد به سمت آراس برگشت آراس هم انگار تازه  ه یگرفت بابا 

بابا و آرسل  ی بود از پشتش دراوردو جلو دهیکه خر  ی اضافه ا ی تزایافتاده باشه دوتا پ
 د یاضافرو چرا خر  ی ها ی نیزم بیو س تزایپ فهمم یگذاشت حاال م

آرسل هم با خودم آوردم چون مدام   رهیم شیکارا چه طور پ نم یسر بزنم بب هی_اومدم  بابا
   ندازهینگاهم به زخمت م هی  گرفتیخبر مهتابو م

   رمیبه بعد خبرتو از خودت بگ نی _مهتاب جون شمارتو بده از اآرسل

   ی خوشحال شدم که اومد یلیخ  زم ی_چشم عزمهتاب

 چه طوره؟  ؟بازوتیبهتر شتری_من بآرسل

 خوب نشه؟  ضتی حال مر یدکتر آدم شما باش شهی_شکر بهترم مگه ممهتاب

 تو دهنش گذاشتو گفت:  ینیزم بیس  هیوسط حرف مهتاب  دی پر آراس

  یبرگشت گفت مرخص شون یداشتم ا  از ین یشتریب  ی من...به مراقبت ها شی کی_آره...آراس 
 برو خونتون 

 به نشونه تاسف تکون داد  یبابا هم سر   دی خند ز یر زی ر آرسل

 شده   میانگار سرت دو ن ی رفتار کرد یضربه به سرت زدن طور هی_ بابا

 واکنش آقاجونو براتون بگم   خواستمیم  ؟عهی بگ ینطوریا ییدا ادی_دلت مآرسل
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  اشیکه طبق معمول با مسخره باز می با بچه ها کنجکاو به سمت آراس برگشت  همزمان
 کردن شد  فی مشغول تعر

  یزد سرمو نفله کرد صبح همون شب من رفتم شرکت وقت م ییشاه پسر دا ی_وقتآراس 
سرم   ییبال   نیهمچ هی یسرم اومده بهم گفت ک   ییجا خورد که چه بال  دیآقاجون سرمو د 

  نیا یآقاجونم هستم لب تر کنم بگم فالن  زیکه من نوه عز ییاز اونجا دونستمی آورده م
   دهیجرش م رهی بالرو سرم آورده م

 مه حرفاش گفت:نوشابه خوردو در ادا کمی

وجود نداشت خونه مهتاب   ی وسط احمد نی اگه ا دمی با خودم فکر کردم د کمی_آراس 
و   ینگهبان ی خونشون برا می بر یواشکی  میشد یمنو مهران هم مجبور نم  گرفتی نم شیآت
دبه  هیقض ه یسر  ی احمد نیجور کردم گفتم که ا یداستان  هیپس    ومدی بال هم سرم نم نیا

 تو سرم   دنبحثمون شد بعد با چوب ز  کمیدراورد 

  شهیم  یآخرش چ نمیمنتظر بهش نگاه کردم بب دمویبه لبام کش یگرفته بود دست  خندم

  هی ی احمد نی آقاجون با ا شی وقت پ یلیخ یلینه خ ای  دی خبر داشته باش دونمی_نمآراس 
  نیباهاش قطع شراکت کرد ا ومدیازش خوشش ن ادیباهم کردن اما بعد آقاجون ز  ییکارا

آدم   گهی د یچیزده ه بی شد گفت غلط کرده به نوم آس یعصبان ی لیخ دیحرفو که شن
 فرستاد برن نفلش کنن

  کردمیکه من فکر م یزیبه همون چ قاینگاه منظوردار به مهتاب انداختم انگار اونم دق هی
وروره   نی ا لشیدل دمی آقاجونمو اونجا د ی بود اون روز آدما ن یپس به خاطرهم کردیفکر م
 بود  

فکر   سهی نویشما دوتا م ی هم قطعا به پا  ی زده احمد یحرکت هی_خوبه پس آقاجون بابا
منم   شهینم داشیدوروبرتون پ گهید نیحرکتو زد ن یزدن خونه ا ش یسر آت کنهیم
بشه اما آقاجون زودتر از من    یورا آفتاب نیجرات نکنه ا گهیکنم که د  یکار هی  خواستمیم

 ی حد باهوش باش نیتا ا کردمی آراس فکر نم نی دست به کار شد آفر
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   رهیم  شییجان حالل زاده به دا یی_دست شما درد نکنه داآراس 

 از بابا فاصله گرفت   یبزنه تو سر آراس که آراس هم با خنده کم یکیبا خنده خواست  بابا

 د یشما نزن گهی_پسرتون زده د آراس 

   ستی ن ینگران ی جا گهیمشکل حل شد د  گهی _پس خوبه د رسلآ

  هیمنم  خوردیهام داشت م ین یزم بیعقب زدم مهتاب از س کمی  تزامویشده پ یخال جعبه
به منو مهتاب   یمشترکمون نگاه ینیزم ب یس دنی دونه ازش برداشتم که باعث شد بابا با د 

 بکشه  یاخم کنه پوف کمیبندازه بعد  

ترسوندتش   ی قطعا آقاجون اونقدر نهیبیکه خورده از طرف ما م یزخم ی _درسته االن احمد
خورده حسابا باهاش دارم که وقت خودش   یسر  هینشه اما من   ی آفتاب  نورایا گهیکه د

 سراغش  رمیم

 کرد  ویبکن  یخواستیکه تو م یبابا بزرگت کار  ستین  یازین گهی_د مهتاب

  ی که بفهمه چه قدر تو یدار بهش انداختمو با لحن  یعننگاه م هیسمت مهتاب برگشتم   به
 گفتم:  می جد ممیتصم

زدن مال...تا  شی زدن مال در برابر آت شیکنم؟آت ی چه کار خواستمیمن م یدونی _مگه تو م
  دارمی نزنم دست از سرش برنم شیخونشو آت

 سمت آراس برگشتمو گفتم:  به

 _بابت نهار هم ممنون 

 سر سفره بلند شدم  از

 _کجا؟ بابا

 کنن یم یکم کار ننیچشم مارو دور بب  کنن یکار م یچ نمیکارگرا بب  شی پ رمی_م
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به سمت کارگرا رفتم که مشغول    رونیبه مهتاب انداختمو از خونه زدم ب ینگاه کوتاه بعد
درست کنن و   اطویح ی وارایچند روز تونسته بودن د  ن یا ی بودن تو اط یح واری د یگچ کار

   کردنیم شی النم داشتن گچ کارا

 _ونداد؟ 

 بود   ستادهی پشت سرم ا  ی نگاه جد هیسمت بابا برگشتم که با  به

 _بله؟ 

 ؟ یکار کن  یچ ییخوای_حواست هست مبابا

 _بله چه طور؟ 

خودتو   نهمه یا  ستین یازیفراموش کن ن وی پسرم احمد یبش  مونینکن بعدا پش ی_کاربابا
 ی دردسر بنداز ی تو

  شیکستو به آت نی زتریخونه عز ادیب  یکید؟ ی کردی کار م یچ دی من بود ی _خودتون به جا
 د؟ یگذشتی بکشه راحت م

  دی د یهست که وقت یکس نهی کرد بب یبه درو پنجره خونه نگاه دیابروش باال پر  ی تا هی بابا
 به سمتم برگشت   ستین یکس

 کست شده؟  نی تر زیتا حاال مهتاب عز یکست؟از ک  نی زتری_عز بابا

 دم یموهام کش ی تو یدست کالفه

 بابا  می _بگذر

دختره چه   نی ا ی جلز ولز کردنت برا نهمهیه؟ای حرف حسابت چ نمی_نه حرف بزن بببابا
 داره ونداد؟  یلیدل

 دونم ی_خودمم نم



 شهر  یبچه پرو ها 

 
390 

 

 نکهیا دونستم ی م زویچ  هیچه مرگمه فقط  دونستم ی رومو از بابا گرفتم واقعا نم کالفه
باهم   نطوریهم خواستمیرابطمون قطع بشه م خواستمیست بدم نممهتابو از د خواستمینم

مقام من    یمکانش مهم نبود حت می کن یباهم زندگ  نطوریهم خواستیاصال دلم م میباش
لحظه  هی ور دل خودم باشه    خواستمیهمسرش مهم نبود فقط م ایدوستش باشم  نکهیا

 هم ازم جدا نشه  

 ی انتظار دارم راستشو بهم جواب بد کنمیسول ازت م هی_ونداد بابا

 د ی _بپرس

 بهم کرد بعد به سمت کارگرا برگشت   یبه سمتش برگشتم نگاه کوتاه ستادیکنارم ا بابا

 بهش درسته؟   ی_دلتو باختبابا

 ازش جدا بشم  خوامیمن به مهتاب عادت کردم نم  ستی حرفا ن ن یبحث ا  دی_باور کن

  یزندگ  ی پ دی ری اتفاقات هر کدومتون م نیشما دوتا بعد ا  نیعادته...بب هی_پس همش بابا
 یخودتو بباز  یکن یکار  د یکه نبا ییوسط تو   نیا  دیشیخودتون ناخواسته ازهم جدا م

 فته یب ییاتفاقا  نی همچ خواستمیانداختم نم نیی پا سرمو

 دختر باهام حرف زده   ه ی_آقاجون درباره  بابا

 سرمو باال آوردم بهش نگاه کردم مشکوک 

 خودتون؟  ی _برا

 تر بشم   جیبهم رفت که باعث شد گ ی چشم غره ا بابا

 تو احمق  ی _برابابا

 جا خوردم  یحرفش حساب نیتعجب بهش نگاه کردم از ا با
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به تو و خونوادمون   میلیکرده که خ لیدختر خوشگل و تحص هی_دختر سرهنگ مراد پور  بابا
  ادیم

 ؟ یچ یعنی حرفا  نی د؟ایگیم  یچ دی ر_بابا شما دا

موضوع باهات حرف بزنم   نیدرباره ا  یبرگشت تیاز سفر کار  ی_آقاجون ازم خواسته وقتبابا
بهانه شما دو تا رو باهم آشنا کنه شک نداره   ن یبده به ا  بیترت ی مهمو  هیبعد خودش 

 اد یازش خوشت م شی نیبب یوقت

مهتاب صدام زد به سمتش   کهو ی بزنم که  یخواستم حرف دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
 کرد یعذرخواه  عیسر  میزنی باهم حرف م میمتوجه منو بابا شد که دار یبرگشتم که وقت

 ؟ یداشت  یکار سای _مهتاب وا

  ستین ی عجله ا  یدوباره خراب شده ول ینگاه به آبگرمکن بنداز هی خواستمی_آره ممهتاب
 ا یهروقت حرفاتون تموم شد بعد ب

 بهم نگاه کرد یرفت تو بابا سوال عیسر بعد

 من خبر نداشتم؟  ی کارا هم بلد نی_از ا بابا

 من برم به مهتاب کمک کنم   ستین امی نطوری_ا

 سمت پله ها رفتم بابا صدام زد دوباره به سمتش برگشتم و منتظر بهش چشم دوختم  به

اجازه   نکهیا نیی اینم نره ونداد خوب بهشون فکر کن تو و مهتاب بهم ادتی _حرفامو بابا
  یماه شوهرش هیبود  نیفقط به خاطر ا  ی دختره بکن نیا ی کارا ریدادم خودتو درگ 

  گهی ماه د هی  ن یبعد از ا یادا کن  فتویو وظ  یسیوا ی که کرد یکار ی پا یر ی بگ ادی  خواستمیم
  یدر قبالش ندار  یتیمسئول  چیه و  ستیشما دوتا ن  نیب یزیچ
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آراس   کردیتکون دادمو وارد خونه شدم آرسل داشت سفررو جمع م د یی به نشونه تا یسر
شدمو به سمت   الیخیاز مهران نبود ب یخبر کردی گوشه سالنو روشن م یهم داشت بخار
 آشپزخونه رفتم 

 د؟ ی _شما بلد مهتاب

 ور رفتن باهاش سخته  کمیشدن   یمیآبگرمکن ها قد   نی...ابای_تقرمهران

 تو برو آبو ببند  کنم ی _من درستش م

گوش   ی از کارتونا یکیگفتو   ی و مهتاب همزمان به سمتم برگشتن مهران باشه ا مهران
 آشپزخونرو برداشت همزمان به سمت مهتاب برگشت 

 رفت کجا بذارم  ادمی  نوی_ا مهران

   دیهمون اتاق ببخش ی تو  دی _همرو بذارمهتاب

  ستادیمهتاب روبه روم ا زدمیلباسمو تا م ی نایکه آست نیسمت آبگرمکن رفتم درهمون ح به
 منتظر بهش نگاه کردم  ن یبزنه اما مردد بود به خاطرهم یحرف  خواستیانگار م

 شده؟  یزی_چ

 سوالو ازت بپرسم   نیا د ی_من با مهتاب

 نشده  یچی_ه

 به حرفش گوش کن ونداد ی ازت خواسته برگرد گفت؟اگهیم  ی_پدرت چمهتاب

 بود  نی که دربارش حرف نزد هم ی_تنها موضوع

 _واقعا؟ مهتاب

  قیعم شوی شونیخم شدم پ ستین یراحت شد کس المیخ یدر آشپزخونه نگاه کردم وقت به
 به روش زدم یبهم بره لبخند مهربون ی که باعث شد چشم غره ا دمی بوس
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استراحت    کمی آرسل  شی نکن حاالم برو پ یالک الیر فکروخ نباش مهتاب انقد یچی_نگران ه
 کارارو بسپار به ما   هیکن بق

من برم   ی بهم بگ ییا یب یستی بشه بدون رودربا  ی_باشه فقط ازت انتظار دارم هرچ مهتاب
 آرسل   شیپ

ماه فرصت داشتم   هیفکر نکنم فعال   یچیدادم به ه حیترج  دمویکش ی رفتن مهتاب پوف با
استفاده   تیموقع  نیاز ا  دی فعال وقت تنفسم بود پس با ختمیر یدمو بهم نماعصاب خو یالک
 کردم یم

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 )شش روز بعد( 

 ✨مهتاب ✨

 ی تموم شده بود اما هنوز کارا اط یح ی کارا گذشتیخونه م یهفته و چند روز از بازساز هی
و من هربار نا   شدیتر م کی و آشپزخونه مونده بود هرروز به اومدن خونوادم نزد یانبار

که  کردمی همش فکر م شهیخونه جمع نم نیتا برگشت اونا ا  دونستمی از روز قبل م دتریام
ورم نگران   هیبهش بدم از   یچه جواب  نهیبب یتیوضع  نیهمچ هی ی مادرم خونشو تو یوقت

 بشه   ش یزینکرده چ ی خدا ایبودم که مبادا سکته کنه 

خاص کار بهمم   ی ها  یدر کنار خستگ م یکه با ونداد مشغول کارا بود  یچند روز  ن یا ی تو
آخر سرم    می کرد تی چه قدر همو اذ  م یمثال امروز باهم حوضو رنگ کرد  گذشتیخوش م

باشه اما   دهی د یبیشد نگران بودم نکنه آس یوندادو انداختم تو حوض همه لباساش رنگ
 راحت شد   المیدنبالم کرد خ شیافه رنگیبا حرص بلند شدو با اون ق یوقت
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کمک اومده بودن انقدر شرمندشون شده   ی برا یمدت مهران و آراس هم چندبار ن یا ی تو
  یدوتا مشتر ی کیهم رفتم مغازه  یتو چشماشون نگاه کنم چندبار  شدیبودم که روم نم

 داشتم   ازین ییها ی مشتر نیهمچ  هیبه  طی اون شرا  ی هم به تورم خورد تو 

مدت به اندازه تموم عمرش کار    نیسمت ونداد برگشتم که غرق در خواب بود بدبخت ا  به
کاراشو براش جبران   نیروز برسه بتونم همه ا هی  دوارمی بودم ام ونشیمد  ی لیکرده بود خ

 کنم

  اط یهم شده بود برداشتم به سمت ح یوندادو که رنگ فیکث ی سروصدا بلند شدم لباسا یب
که توش لباس   یآبو باز کردم تشت ری که آب به حوض نخوره ش یطور  اط یرفتمو با احت

شلوار وندادو توش  گه،ی د ندهیمواد شو دوی تا  ختنیپر آب کردم بعد از ر موی شستیم
لباسش شدم   ی نفت مشغول پاک کردن رنگ از رو نرویبخوره بعد با ت سیانداختم تا خ

هم گوشه سالن بود به   ییلباسشو نیماش می داخل آشپزخونرو جمع کرده بود لی ن وساچو
 شستم یبا دست م دی بندازم با نیماش ی وندادو تو  ی لباسا تونستمی نم نیخاطرهم

حس خوب از کجا  نی ا دونمینم دادی بهم دست م  یونداد حس خوب  ی شستن لباسا از
  ی ادامه داشته باشه شلوارشو که شستم بلند شدم رو شتریب خواستیاما انگار دلم م ومدیم

باز شدن پنجره   ی رخت پهنش کردم بعد به سمت لباسش رفتم تا اونم بشورم اما با صدا
 سکوت شب به سمتش برگشتم   ی تو

 ؟ یکنیکار م یچ یدار ی_نصف شبونداد

 تو برو بخواب  شورمی_دارم لباساتو م

  ییخشک شو  برمیم دارمیتو برم ی با لباسامهتاب؟منکه گفتم همشو   ی شد وونهی _دونداد
 باال   ایب

 ام یبشورم م نمی_فقط لباست مونده ا

 کرد  یبند بود نگاه ی که رو سشی به شلوار خ دویکش یپوف ونداد
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 ار یانقدر به خودت فشار ن شنیهات تازه دارن خوب م هیبخ زمی_عز ونداد

نگرانم نباش برو   شنیهامم دارن خوب م هیبخ  ستمی_ونداد من حالم خوبه خسته هم ن
 گه ید

 بخواب   ای_هوف باشه زودتر تمومش کن بونداد

  نکهیخسته بودم اما فکر ا یل یگفتمو مشغول شستن لباسش شدم دروغ چرا خ ی ا باشه
  شدیباعث م  نیکرده بود هم ریونداد فردا قراره تموم بشه ذهنمو درگ   یساختگ  تی مامور

برگرده   گهیکه بهتره د  گرفتیمدت پدرش مدام باهاش تماس م  نیا ادیخواب به چشمام ن
  کشنبهیآخرش قول داد  نکهیتا ا کردی امروز فردا م ی ونداد هم ه کنهیآقاجون بهش شک م

 فردا:)   یعنیبرگرده 

عادت   می دی خوابیشبا کنار هم م  نکهیبه ا یی طورا هیاما   فتهیب ییقراره چه اتفاقا دونستم ینم
سرم    گشتمیاز مغازه برم رید  کمی  نکهیبه ا میباهم کار کن می باهم غذا بخور نکهیداشتم به ا 

کالم مهتاب   کی عادت کرده بودم  نایبه همه ا کنمی م مالیکه دارم قولو قرآرامونو پا زدیغر م
 اومده بود  د ی درونم پد ی گه اید

رخت رفتمو کنار شلوارش لباسو پهن هوا تکوندم بعد به سمت  ی شدم لباسشو تو  بلند
آب رفتمو دستامو شستم بعد از مرتب کردن   ریبه سمت ش دمیبه کمرم کش  یکردمو دست

خودم  ی درآوردمو درو آروم بستم بعد به سمت جا  موییبه سمت خونه رفتم دمپا ل یوسا
  ی دستاخواستم چشمامو ببندم اما با حلقه شدن   دمی غزپتوم ل ری که کنار ونداد بود رفتم ز

 منتظرم بوده   داریونداد دورم باعث شد بفهمم تمام مدت ب

گرم   ی با نفسا نکهیبغلش بخوابم به ا نکهیشبانشم عادت کرده بودم به ا ی آغوشا  نیهم به
منتظر بمونم تا نفساش منظم بشه مطمئن بشم که  نکهیبرام خونده بشه به ا ییونداد الال 

 بعد خودم بخوابم  دهیخواب

 اصال خوب نبود...اصال خوب نبود...  ن یبدجور به ونداد عادت کرده بود ا دی جد مهتاب

 موهات برم که عاشقشم   ی _قربون بوونداد



 شهر  یبچه پرو ها 

 
396 

 

 لبام نشوند  ی رو ی آروم خواب آلودش لبخند کوتاه ی صدا

 هنوز؟  ی دی_نخواب

 من خوابم ببره   یتو کنارم نباش شهیم  _مگهونداد

 انداختمو گفتم:  نیی غم سرمو پا با

 فته یاتفاق ب نی_اما فردا شب قراره ا 

 به خودش چسبوند  شتر یبهم دادو منو ب یفیفشار خف ونداد

 لذت ببرم   یتو بغلم نکهی بذار از ا می کنیم شی کار هی_به فردا شب اصال فکر نکن ونداد

 ؟ ی ریم یک  ونداد فردا  گمی_باشه...م

  رمیاز اونجا م نهیشی_اونطور که به آقاجون گزارش دادن ساعت شش صبح پروازم مونداد
 آقاجون  شیپ  رمی رو هم رفته ساعت نه م رمی گیدوش م هیخونه خودمون 

 _نه صبح؟ 

   زمی_آره عز ونداد

  چی ه خواستیشده بودم که دلم نم ایدختر دن نیمظلوم تر  طی اون شرا ی کردم تو احساس
 آغوشش بودم ازم جدا بشه  ی که تو یجوره ساعت نه صبح کس

 استراحت کن ساعت دوازده برو  شتریب کمی_خب...

 د یبه موهام مال شوینیب دوی خواب آلود خند ونداد

به بهونه خسته بودنم  زنمیسر بهش م هیآقاجون  شی پ رمیدلم م زیعز  شهی_نمونداد
   شت یپ گردمیبرم

 ر ی _باشه...شبت بخ
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 مهتاب من  ری_شب توهم بخ ونداد

 خواب سپردم  ی ایهم بستم و خودمو با آرامش دست دن ی چشمامو رو یسرخوش با

 

 

 ✨ونداد ✨

  گفتنوی بهم خوش آمد م دنمی اومدم همه با د رون ی از آسانسور ب دمویبه کتم کش یدست
که از   شدینم یراست به سمت اتاق آقاجون رفتم هنوز سه ساعت کی  کردنی م یاحوالپرس

 مهتاب دور بودم اما دلم براش تنگ شده بود  

دوش  هیرفتم خونه   رونیزود از خونه زدم ب  یلی شه صبح خ داریمهتاب ب   نکهیاز ا قبل
بعد مالقات با پدر بزرگم   خواستم یم نجایراست اومدم ا  هیگرفتمو لباسامو عوض کردم و 

 مهتاب  شی برگردم پ عیسر

بم محکمش که اجازه ورودمو داده بود درو   ی در زدم با صدا ستادمیدر اتاق آقاجون ا ی جلو
نشسته بودو مشغول کار بود   استش یبزرگ ر زیباز کردم و وارد اتاق شدم آقاجون پشت م

 گفتم:  یزدمو با لحن دلخور ی لبخند نی بود به خاطرهم اوردهیهنوز سرشو باال ن

 آقاجون  رتون ی نظ یاز توجه ب یزودتر برگرد دلم برات تنگ شده مرس نیگفت ادیم ادمی_

  شیصندل ی از رو عیصورتش شادو خندون شد سر   دنمی سرشو باال آورد با د عیسر آقاجون
بلند   ی با قدما  نیبلند شدو به سمتم اومد دروغ چرا دلم براش تنگ شده بود به خاطرهم

آروم به   ی پشت سرهم ضربه ها دوی خودمو بهش رسوندم آقاجون محکم منو درآغوش کش
 زد یشونم م

 گل پسر آقاجونت  ی _کجا بودآقاجون

 بابا زدم   یسرم به کشت هی  دیکارا طول کش کمی  دی_ببخش
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حد    نیتا ا  دنمیبا د کردمیزد فکرشو نم ی به روم لبخند دوی سرمو بوس ی آقاجون رو 
 خوشحال بشه  

 ؟ ی دیرس یک  ن ی بش ایب یینجا یاالن ا نهی_مهم اآقاجون

نشست منم به سمت مبل   استشیر  یصندل ی رفت دورش زدو رو زشی به سمت م آقاجون
انداختمو به سمت   یکیاون  ی رنگ داخل اتاقش رفتمو نشستم پامو رو یچرم مشک

 آقاجون برگشتم در جواب سوالش پاسخ دادم: 

 ی دوش گرفتمو لباسامو عوض کردم بدون لحظه ا هیرفتم خونه  دمی _صبح زود رس
   نمیبب نو یراه افتادم که بزرگ خاندان راست عیاستراحت سر

مادر بزرگتم دلش   دمتی دیخونه بابات م ومدمیخودم م ی ومدیاگه نم  ی _خوب کردآقاجون
 سر به اونم بزن  هیات تنگ شده بر

 چشمم گذاشتم   ی راستمو رو دست

 گه؟ ی چشم آقاجون امر د ی _به رو

 ؟ یخور یم ی_چآقاجون

   خورمی_اگه قهوه هست قهوه تلخ م

بلند شدو روبه   زشی سفارش داد بعد از پشت م کیاتاقش دوتا قهوه با ک  جی با پ آقاجون
 م یبار با مهتاب قهوه خورد نی اول ی بودم که برا یروم نشست و من همزمان غرق اون روز 

 

 "مهتاب_چرا تلخ؟ 

 ده یقهوه بهم آرامش م ی_تلخ

 ؟ ی دی د یتو چ وی_به جز قهوه تلخمهتاب
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 خودت جواب بده   ه؟اولی_منظورت چ

قهوه و   ی ها تو ده ین رسشما تازه به دورا می د ید  یتو زندگ  وی_هــــه...ما تلخمهتاب
 شکالت" 

 

  قیبزرگ با عم ی ایدن هیحرفاش   بردیبود آدمو تو فکر فرو م نیسنگ یل یحرفاش خ یبعض
مدل    هیهربار به  ویحرفش فکر کن یساعتا به معن  یتونستیدره ممکنو داشت که م ن یتر
 ی خودت ترجمه کن ی برا

 کردم هواسمو به آقاجون بدم  یاومدم و سع رونیب  الیبه حرف اومدن آقاجون از فکرو خ با

 چه طور بود؟  شیک   ی آبو هوا  نمیکن بب ف ی _خب تعرآقاجون

 بهتره  یلیتهران خ ی آبو هوا  نی_از ا

 بهم نگاه کرد  یچشم  ری انداختو ز یکیاون  ی پاشو رو آقاجون

 چند روز اونجا بارون اومده   نی ا دمی _شنآقاجون

رفتار کنم که مشکوک نشه با   یکردم طور یهول کردم آب دهنمو قورت دادم و سع کمی
لب شکر کردم آقاجون به در نگاه کردو اجازه ورود داد در  ری تقه در خدارو ز ی صدا  دنیشن

   دی که آقاجون داده بود سر رس  ییباز شد و سفارشا

 گوشم رد شدا   خی خطر از ب شیآخ

 ست؟ ین ی ا گهی _امر د

 ی بر یتونی _مآقاجون

 شد   نطورمیکه آقاجون بحثو عوض کنه که هم کردمیبسته شدن در خدا خدا م با
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هرچند فکرشو   ادی خوب تونست از پس کارا برب بایآراس تقر ی مدت که تو نبود نی _اآقاجون
 باشه   قیحد منظمو دق نیتا ا  کردمینم

  هی خاص خودش پسر باهوش ی طنتایش یسر  هی_آراس برخالف 

  یمدت پشت کارش بهم ثابت شد تونست نیندارم اما ا  یهوشش شک ی _توآقاجون
 ؟ ی معاملرو جوش بد

 مزه مزش کردم یتکون دادم خم شدم فنجون قهومو برداشتمو کم د یی به نشونه تا یسر

 _بله شکر دست پر تونستم برگردم  

 _خوبه...ونداد تو چند سالت بود؟ آقاجون

 هفت آقاجون و  ستی_ب

 وقت زن گرفتنته  گهی _اها پس دآقاجون

نگران شد   یتو گلوم به سرفه افتادم آقاجون کم د ی پر دادمیقهومو که داشتم قورت م  کهوی
راست شدم اصال  یصندل  ی رو یکردم کم یکردمو اهم ی کیاما با دو سرفه سرو تهشو 

که   گفتی بحثو وسط بکشه پس بابا راست م نیآقاجون ا   دهی انتظارشو نداشتم از راه نرس
 ه یدبحث ج  نیا ی آقاجون چه قدر رو

 ست یزود ن کمی_زن آقاجون؟ 

هم خونه   یهم پول دار یکه دار می سن وقتشه همه چ نی تو هم قای_نه اتفاقا...دق آقاجون
   ده یرس یپختگ سنتم که به  یکه دار نمیماش یدار

 ... یسر   هیشرکتو سروسامون بدم  ی کارا خوامی_اما من فعال قصد زن گرفتن ندارم م

برات زن   خوام یم  ی سروسامون بد یتونی هم م یزن داشته باش  یشرکتو وقت ی _کاراآقاجون
زودتر   دی تو با یاز طرف ی تیالو ی آراس دست به کار بشم اما فعال تو تو ی بعد برا رمیبگ

 ی من هست یباالخره تو تنها نوه پسر یاریخاندان من نوه ب ی برا یازدواج کن
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 گفتم:   دمویبه موهام کش  یخنگا دست نیع

 _آرسل هم هست 

 :/ اره؟یخاندان من ب ی وارث برا تونهی _آرسل مآقاجون

باشم   نیادامه دهنده نسل راست  تونستمیفقط من م گفتیآقاجون راست م دمی کش یپوف
 از من داشت   ی ادیآقاجون توقع ز شهی هم ن یبه خاطرهم

مادر خوب باال سرش باشه   هی خوامیم  نیراهه به خاطرهم نی _بچه تو ادامه دهنده اآقاجون
 کنه   تشی ترب ر ینظ یتا ب

   دی ابروم باال پر  ی تا هی

 ن یبهم وقت بد  د ی_انتخاب سخته آقاجون با 

نظرتو    تونهیکه قطعا م هیانتخاب کردم از هر نظر دختر نمونه ا و یکی_خودم برات  آقاجون
 جلب کنه 

  ی شدرو رو یقهومو تموم کردم فجون خال دمیموهام کش  ی تو یکالفه دست دمو ی کش یپوف
 نگاه کردم کردی گذاشتم بعد به آقاجون که منتظر بهم نگاه م زیم

 خودمو گرفتم  م یتصم ییطورا  هیآقاجون اما من   خوامی_معذرت م

 ؟ ی ریفعال زن نگ نکهی_به ا آقاجون

 نفر مد نظرم هست   هیازدواج   ی _نه برا

 تر از قبل ی راست شدو نگاهش جد شیصندل ی رو کمی  آقاجون

 شناسمش؟ یهست؟من م ی_ک آقاجون

  دایدارم که بگم:/حاال دختر از کجا پ یچ  گفتم؟اصال ی بهش م یحاال چ دمیبه لبام کش یدست
 کنم
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 د یشناسی _نه آقاجون شما نم

 پدرش چه کارس؟  مینیبده که همو بب بیقرار ترت هی_پس آقاجون

که باعث شد آقاجون مشکوک بهم نگاه کنه اه  دم یکش شمیبه ته ر ی فکر کردم دست کمی
در   یفکر چ یه کشهی بحث مزخرفو وسط م نی امروز ا نیهم دونستم یلعنت بهت من چه م

 د یکشیداشت نم م باره نکرده بودم دروغامم  نیا

 _پدرش...اوم...خب...تاجره...پدرش تاجر فرشه 

 ؟ ی_به پدرتم گفتآقاجون

   گم یبهش م ی به زود ی...هنوز نه ولتشی_خب...راس

  نیدختره که من برات پسند کردمو بب ن یفعال ا  می زنی_باشه بعدا راجبش حرف مآقاجون
  نویپدرش تاجره هم یگیدختره که م نیمدت رفتو آمد کن اگه بدردت نخورد ا  هیباهاش 

   می نیبب می ریم

 بهم نگاه کرد  یبه نشونه باشه تکون دادمو از سرجام بلند شدم آقاجون سوال یسر

 استراحت کنم  کمیسر به آراس و مهران بزنم بعد با اجازتون برگردم خونه  هیبرم   گهی _من د

 برو به سالمت  _باشه پسرم آقاجون

به سمت اتاق خودم رفتم پشت در    دمویکش یاومدم نفس راحت  رونیاتاق آقاجون ب از
آراس درو باز کردم وارد اتاقم شدم آراس   نیع نیدر بزنم به خاطرهم  خواستم ینم ستادمیا

که پشت خط بود  یتند تند به کس دنمی به سمتم برگشت با د عیکه پشتش بهم بود سر
 دم ی کش یقطع کرد پوف کهتماسو  رهیگیم  گفت که بعدا تماس

 چه طرز اومدنه...سالمت کو  دی _خدا نکشتت...زهرم ترک آراس 

 ی مدت جوالن داد نی اتاقم ا  ی _خوب تو
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خودم  رون ی به آقاجون بگم از شرکت پرتت کنه ب  خوامیخوبه م یلیجام خ ادی _بهم مآراس 
 بمونم  نجایهم

 م ید یخند  موی کردم همو بغل کرد ی خنده مردونه ا تک

 ی بود داداش خوشحالم که برگشت یخال یلی_جات خآراس 

 آراس  ی_درسته برگشتم اما قراره بازم تو جورمو بکش

 مهتاب؟  شیپ ی دوباره برگرد ییخوا ی_مآراس 

 هنوز کاراش تموم نشده   گهی_آره د 

تو" که باعث شد   ای"ب  میهردو همزمان گفت میتقه در باعث شد به سمتش برگرد  ی صدا
 کهیدر باز شدو مهران درحال می دیبه لبامون کش یدست  شیر یجلوگ  ی اما برا رهیخندمون بگ

 دستش بود وارد اتاق شد  ی چنتا برگه تو  هی ی سرش تو

  ؟همشونی اصال به آمارش نگاه کرد ی که امضا کرد یی نای_آراس گور به گور شده امهران
 ؟ ی امضا کن دی جلو دستت بذارنو با یجابه جا وارد شده تو هرچ

بهش   یدار یمن جا خورد به سمت آراس برگشتم نگاه معن دنیسرشو باال آورد با د  کهوی
 پشت گردنش بکشه  یانداختم که باعث شد دست

 بوده  ی_جون داداش اتفاقآراس 

 معرفت  ی ب ی دی شرکت خبر نم  ییای_حاال ممهران

 م یبغل کرد همو

خبرت کنم که خودت  خواستمی م نجایاومدم ا  شهی ساعت هم نم میآقاجون بودم ن شیپ_
 ی زودتر اومد
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که مهران آورده   ییآراس به برگه ها  م یدور هم نشست مویسه نفرمون به سمت مبال رفت هر
 شد  شی بود نگاه کردو مشغول بررس

 _چه خبر از مهتاب خانوم؟ مهران

 نجایگر ولش کردم اومدم ااونهمه کار نیتنها ب نطوری...همچی_ه

از پس   تونهی م هیکیرفته اون دختره مکان ادتینکنه  ست ی_نگران نباش بار اولش که نمهران
 ادی خودش برب

   میکن یفکر هی  هیقض نیا  ی برا د یراحت تنهاش بذارم با تونم ی اما نم دونمی_م

که باهاش  مونمیخروج  می درسته ما برج هشت انقدر بار وارد کرد نکهی_مهران ا آراس 
 ه ینجور یچرا ا  نی ا یگیماه باشه...عه...راست م  نیهم که ا ازدهیبرج   خونهیم

  ی امضاشم کرد یرفت  سیجناب رئ دیبدون د ی_شما با مهران

 با اخم بلند شد به سمت در رفت  آراس

 گفتم  یک  نیحاال بب کنمی رو آخرش من خفه م هیمنش  نی_اآراس 

 به سمت مهران برگشتم    دموی کش یپوف نی رفت به خاطرهم رونی از اتاق ب آراس

 _هواشو داشته باش مهران 

   نیهم شهیوقتا سر به هوا م یفقط بعض ادی_نگران نباش خوب از پس کارا برم مهران

 _خب از خودت چه خبر؟مادرت خوبه؟ 

 شد یبهت بگم اما فرصت نم یزی چ هی خوامیمدته م هی.ونداد من ..رسونهی _سالم ممهران

بلند شدم   نی به خاطرهم کنهی دست اون دست م ن یداره ا دمیبهش نگاه کردم که د منتظر
 گفتم: ی میشونش گذاشتمو با لحن صم ی رو یکنارش نشستم دست 

 هست خودم پشتتم   ی_بگو داداش هرچ
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 انداخت  نیی سرشو پا دوی موهاش کش ی تو  یدست مهران

 یی کمکم کنه تو تونهیکه م یوسط تنها کس نی سخته اما ا یلی_برام خمهران

 بگو   می حرفارو باهم ندار  ن ی_مهران منو تو ا

تنم   ی تو  یفیناراحتش لرزش خف ی چشما دنی سرشو باال آورد بهم نگاه کرد با د مهران
  هیمادرم ناراحت بودو  شده بود که ییوقتا نیع  قایچشماش دق شدی شد باورم نم جادیا

 باشه ؟   تونهیم یشباهت چ  نهمهیپشت ا  ایخدا کرد یم تشیاذ  یزیچ

  ادیآراس خبر داره حالش ز نهیمدتمم هم   نیا ی ایکم کار لیدل ضهیمدته مادرم مر هی_ مهران
   ستیخوب ن

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟ یبه من بگ  دی _االن با 

 نخواستم بهت بگم اما االن مجبورم   ن یبه خاطرهم یدردسر داشت ی_تو به اندازه کافمهران

 شده مهران؟  یزی_چ

پاهاش   ی رو  ی انداخت دستاش مشت شد اما بازش کردو کالفه ضربه ا نیی سرشو پا مهران
 بودم  دهی تا حاال مهرانو انقدر نا آروم ند  دیکوب

 و داشته باشم  خواستر  نیدادم از تو ا حی به آقا بزرگ بگم ترج خواستمی_نممهران

 شده؟  یچ یکنیجون به لبم م  ی_دار

 گردونم یعمل مادرم...سه ماهه برم ی ...براخوامیمقدار پول م هی_من...مهران

دادم بعد چپ چپ نگاش کردم که باعث شد   رون یحرف نفسمو راحت ب ن یا دنیشن با
 بندازه  ن ییشرمنده سرشو پا 
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که  ینیبهت زحمت دادم د یمدت کل نیمن تمام ا  وونهی؟دی من من کرد نهمهیپول ا ی _برا
  ییچشم هرقدر بخوا شهیحرفاس با پول جبران نم  ن یاز ا شتریب ی لیخ یبه گردنم دار

 کنه  یدکتر خوب بهت معرف هی  گمی به آرسل م ییبخوا یمن حساب کن ی رو یتونیم

 فهمهی هم م نی راست ی آقا ینطوریعموت بفهمه...ا خوامی_نممهران

 باباش نفهمه خدا بزرگه داداش نگران نباش   گمیمن به آرسل م_نگران نباش 

 بهم نگاه کرد  یبا قدر دان مهران

برام مونده    ایکه تو دن یتنها کس یدونیخودت م ونتمی تا عمر دارم مد ی_اگه کمکم کن مهران
 مادرمه 

 زدم ین یحسرت بهش نگاه کردمو لبخند غمگ با

انجام  ادی از دستم بر ب یقدرشو بدون هرکار زهی عز  یلیمادر خ فهممیداداش...م دونمی_م
   دمیم

 

 

 ✨مهتاب ✨

شکرت   ایبلند بشم به سمت در پرواز کردم خدا  یزنگ در باعث شد با خوشحال ی صدا
 باالخره اومد  

لبام نشوندم   ی رو ی مرتبش کردم بعد لبخند  دموی به شالم کش یدست ستادم یدر که ا پشت
که  یکس دن ی با د کهویبا ذوق درو باز کردم اما  ونداد پنهون کنم ی از چشما مو یتا خستگ

 دنشی با د دی شده بود از دلم پر کش  ختهیکه به دلم ر یپشت در بود تمام ذوقو خوش
  دمیاخمامو توهم کش

 ؟ یی خوا یم  یچ نجای_ا
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 ؟ ی درو باز کرد جانیبا ذوقو ه نطوریا  ی بود ی_منتظر کس

 _به تو چه

با خشونت درو باز کردم با حرص روبهش    نیدرو ببندم که اجازه نداد به خاطرهم خواستم
 دمی غر

 _خونم پر کارگره گورتو گم کن 

  نیشد به خاطرهم اط یبتونم مانعش بشم وارد ح نکهیبه در وارد کرد قبل از ا یفشار ماین
 با خشم به سمتش برگشتم 

 تو؟  یریم  ی_هو هو هو کجا سرتو انداخت

 زد ی به سمتم برگشتو پوزخند ماین

سرشو بندازه بره تو من   نطوریهم یتونی داره؟چه طور اون بچه پولداره م یبی_مگه عماین
 نتونم؟ 

 گمشو  ای...بزی اعصابمو بهم نر رونی برو ب ای_ب

صورتم گذاشتمو با استرس   ی روشو ازم گرفتو به سمت کارگرا رفت دستامو رو  الیخیب ماین
  یچه فکر  نهیبب الغوزوی نی ا کهوی کار کنم؟ اگه ونداد برگرده  ی چحاال دمیتند تند نفس کش

خدا حاال   ی خونه نبوده خودم خبرش کردم ا یاز عمد وقت کنهی م کنه؟فکری خودش م شیپ
 کار کنم یچ

افتاد که رفت تو خونه و درو بست با حرص به سمتش رفتم تند تند   ما یچشمم به ن  کهوی
 بحثمونو نشنون  ی از پله ها باال رفتمو وارد خونه شدم درو بستم تا کارگرا صدا

 دما یدستت م یکار هی  مای_کجا؟ن

 بود انداخت   ختهیبهم ر یبه اطراف خونه که حساب یبه سمتم برگشت نگاه ماین
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 شده بود  تنگ   نجایا ی _دلم براماین

 ستادی بهش نگاه کردم به سمتم اومدو روبه روم ا نهیبه س دست

 _خاله برنگشته؟ ماین

 ر ی_نخ

 نه؟  ی مدت تنها بود نی_پس ا ماین

 _آره  

 ؟ ی عنی_باور کنم ماین

 ندارم  یاجی احت چی _به باورت ه

 ی کارگر تنها باش نهمهیا نی ب ستی _اومدم کمکت کنم باالخره درست نماین

 به کمک تو و امثال تو ندارم افتاد؟  یازی_من ن

 بکشم  یگوشه نشست که باعث شد کالفه پوف هیروشو ازم گرفت  ماین

 رون ی برو ب ای_ب

 نه؟ یمنو تورو باهم بب نجایا ادی نکنه ب یترسیاز اون پسره م ه ی؟چی_چرا انقدر مضطربماین

خونم    ی ومثل تو ت  یکیفقط خوش ندارم   ترسمینم ی وجود نداره من از کس  یی_منو تو
 باشه  

  هیبودم ونداد از ساالد الو  دهی فهم دای ازش گرفتمو به سمت آشپزخونه رفتم جد رومو
آخه قول داده بود   کردمیدرست م هیداشتم براش ساالد اولو نیبه خاطرهم ادی خوشش م

   گردهینهار برم ی برا

  خچالوی م ی آورده بود  رونیب لوی آشپزخونه هنوز استارت هم نخورده بود اما همه وسا ی کارا
 یحت م ی گوشه سالن گذاشته بود شدیاتاق جا نم ی چون تو ویی لباسشو نیاجاق گازو ماش
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بود   دهید  بیآس نتایاز کاب یسر  هیچون   میهم جمع کرده بود  نتارویظرفو ظروف داخل کاب
درست کردن  طی اون شرا ی تو نی م عوض کنم به خاطرهمه نتارویمجبور بودم همه کاب 

 واقعا  هیغذا مثل ساالد الو  نیساده تر

  هیو الو ست ین رون ینهار از ب ننهیونداد برگرده بب کردمیفکر م  نیبه ا  یبود اما وقت سخت
  شهیخوشحال م یلیبراش درست کردم قطعا خ

 نفر؟  هی ی برا  هیالو  نهمهی_اماین

 زد هیآشپزخونه تک  واریبه د مایندادم و مشغول کارم شدم ن یجواب

 نداره   یراحته کار هیهرچند الو  یبلد باش یآشپز  کردمی _فکر نمماین

خونه   نیخودش خسته بشه دمشو بذاره رو کولشو از ا د ینگم تا شا  یزی دادم بازم چ حیترج
 امه دادبشر کال پرو بود دوباره اد  نی که ا ییگورشو گم کنه اما از اونجا

کردم   ی درسته من در حقت بد  می حرف بزن زایچ یل یراجب خ دی مهتاب منو تو با  نی_ببماین
هاتو تحمل   یسال دارم کم محل  نهمهیشدم ا  مونیبهت زدم اما بعدش پش ی ضربه بد

 دوباره برگردم یمغز خر نخوردم که همش پسم بزن خواستمتی خب اگه نم کنمیم

 بعد سرمو باال گرفتم گفتم:   ختمیمواد ر  ی تو ونزوی حرص سس ما با

 فراموش کردم تورو هم باهاش فراموش کردم  مویجوون ی وقته زخما  یلی_من خ

 شم یگاهت م  هیمهتاب من تک یکه دوسش داشت  ییمای دوباره بشم همون ن خوامی_مماین

 بگم ازت متنفرم  ینموند که بخوامش به چه زبون یمن باق ی برا ییمای_بعد اون شب ن

 مهتاب    خوامتی _اما من هنوز مماین

 گذشته بهم حمله کرده باشه داد زدم  ی شدم به سمتش رفتم انگار تمام دردا بلند
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  کشمیخودمو م یبش کم یجا چه قدر ازت خواهش کردم که اگه نزد نیشب هم  ادته؟اونی_
 ی مردنم برات مهم نبود بازم جلو اومد یحت

 یکارو کن ن یکه ا یتو انقدر خر باش کردمیوقت فکرشو نم چی _من هماین

 کارو هم کردم  نیکه خر بودم و ا ی دی_د

رفتم با خشم تو دستم گرفتم که باعث شد   کردمیم ی که باهاش آشپز ییسمت چاقو به
 گرد شده بهم نگاه کنه  ی با چشما ماین

 بزنم  یخر هستم که بگم برو نر  ی _هنوزم اونقدر

 ؟ ی دینم گهیفرصت د هی_چرا بهم  ماین

که چهره همه مردارو برام منفور   ییکه ارزششو داشته باشه نه تو  دنی م  یرصتو به کس_ف
 ی کرد

 لب زد  یبا غم بهم نگاه کرد به سخت ماین

 ؟ یانقدر بهش اعتماد دار ؟چرا ی_پس اون پسره چماین

  رتیو شرف داره چون غ یچون مردونگ  دمی اون ند ی تو دمی تو د ی که تو  ییزا ی_چون چ
 داره چون مرد تر از تو و امثال توهه 

 زدم غی دستام فشردمو ج ی خشم چاقورو تو با

  ی ا گهیحس د  چیه نهینفرتو ک  ؟جزی آرامش دارم اما کنار تو چ  توی_چون کنارش حس امن
   یستیبرام ن یچی ه ی جز مرور خاطرات تلخ و اعصاب خورد دهیبهم دست نم

 دم ی باال بردمو با نفرت روبهش غر  چاقورو

   نمتیبب خوامی نم گهید یکنی گم م  می خونه و زندگ  نیاالن گورتو از ا نی_هم

 انداخت  نیی تکون داد سرشو پا دییبه نشونه تا  یسر ماین
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   ستیآخرش ن نی _باشه اما اماین

زدمو نفس   هیتک واری نگاه آخرو بهم انداخت بعد راهشو گرفتو رفت با رفتنش به د ماین
 دستام فشردم  ی نفس زدم چاقورو تو 

   رسهیم یآخر همه چ ینطوریا  کشمتی_آخرش خودم م

و حضورش در   مایبه ن خواستمیسمت غذام رفتمو مشغول درست کردنش شدم نم به
 شیاون خال ی رو ومدیونداد م کهوی موند یفکر کنم چون همچنان اعصابم داغون م نجایا
و   رسهیاالن ونداد م  نکهیخوب فکر کنم به ا ی زای کردم به چ یسع نی به خاطرهم کردمیم

 کنم  زشیغذا سوپرا نی قراره با ا

 کرد؟ یم یچه غلط  نجایا  کهیمرت نی_ا

به خودش    یعصب افهیونداد بلند شدم اخماش توهم بودو ق دن ی سرمو باال گرفتم با د  کهوی
 بهم خوردن رفتهیداشته م یبوده حتما وقت  نجایا مایکه ن ده ید  یعنی ن یگرفته بود ا

 سر بزنه  هی...فقط...فقط اومد  یچی_ه

  یسر بزنه مگه کاروانسراس هرک   نجای_غلط کرده با هفت جدو آباد باباش که اومده اونداد
 سر بزنه و بره   ادیب خوادیدلش م

 یزنیداد م  ینطوریکه تو ا  فتادهین ی_االن اتفاق

کار خودشو کرد من   یوقت ییخوا یکه من داد بزنم؟نکنه م فتهیب یاتفاق هیحتما   دی_با ونداد
 راه بندازم؟  دادیدادو ب امیب

بود ففط   دهی فا یبشر کال ب ن یگوشه پرت کردم جروبحث با ا  هیشالمو از سر کندمو   کالفه
 اد یکوتاه ب یکیوسط بهتر بود   نیپس ا زدیحرف خودشو م

گفتم دفعه آخرش باشه پاشو   یک  ن یحاال بب ارمیپسره م  نیسر ا ییبال  ه ی_من آخرش ونداد
 بعد تورو  کنمیمهتاب وگرنه اول اونو ناقص م  نجایا ذارهیم
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خودش آب   ی برا یاپن کم ی از پارچ رو یردم بهش نگاه کردم عصباخم سرمو باال آو با
 اپن  ی رو دیمحکم کوب وانوی ل ختویر

 بود؟  ی_حرف حسابش چونداد

 به گذشته منم جوابشو دادم  شد یکه مربوط م ییحرفا  هی_اومد حرفاشو زد رفت 

 از گذشته حرف بزنه   شهی بشر به موال...چه طور روش م نی_عجب پروهه ا ونداد

 تمومش کن   گه یبسه د نمدوی_نم

بوده به جهنم اما خدا سر شاهده به ارواح خاک مادرم اگه  ی_مهتاب گذشته هرچونداد
نه کار ندارم خودت  ای یندارم گناه کار باش  یدستش بهت بخوره کار  کهی انگشت کوچ
خودت  کشمی به ارواح خاک مادرم قسم خوردم هردوتونو م نینه بب ای  یخواسته باش

   شهینم میحال یچیه  کنمی م یبه سرم بزنه قات کهوی  یدونیم

 داد زد   شدیاکو م شتریتوش نبودو صدا ب ی ا لهی وس چیکه ه ی آشپزخونه ا  ی بدتر تو بعد

اهاش هم  ب  نمی...نبنمشینب کتی...نزدنـــــمینب نجــــایا  گــــهیپســـــررو د نی _اونداد
که نشون   می زیمهتاب من سگ تر از اون چ ینیبیکه بد م ی دیجوابشو م نمینب یشیکالم م

باال بزنه عالمو آدمو به عذاتون  رتمیکه رگ غ یپس بتــرس،بــتـــرس از روز دمیم
   نشونمیم

سر   دادیبه خودش اجازه م نطوریا  نکهیرفتن ونداد اشک تو چشمام نشست از ا رونیب با
  شدم؟چرای م  فیجلوش انقدر ضع دای کنه از خودم بدم اومد چرا جد  دمی من داد بزنه و تهد

خفه خون   ؟چرایحرف بزن  ینطوریبا من ا  یبزنم تو دهنش بگم حق ندار شدمیبلند نم
 رفتاراشو نسبت به خودم نداشتم؟  نیگرفتم؟ اصال چرا بغض کردم؟چرا تحمل ا

  دونستمی اومدم م رونیاز آشپزخونه ب ختمویآب ر ن وایل هیشدم به سمت پارچ رفتم   بلند
دستاش گرفته بود به سمتش رفتم   نی گوشه از سالن نشسته بودو سرشو ب  هینرفته  رونیب

حضورمو   یبه سمتش گرفتم وقت وانویخم شدم دو زانو نشستمو ل  نیزم ی مقابلش رو
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قطره اشک از گوشه   هی  دیبغضم ترک  شیعصب ی چشما   دنی حس کرد سرشو باال آورد با د
 که باعث شد جا بخوره  نیی پا دی چشمم چک

   کشتمی...خودمو...مکرد ینکرد...اگه م ی_به خدا فقط...اومد...حرف زدو...رفت...کار

بغلم کرد   دوی آبو ازم گرفت کنار دستش گذاشتو دستمو به سمت خودش کش  وانیل ونداد
  موی گر ی م فشار دادمو صداه ی گذاشتو موهامو نوازش کرد چشمامو رو  نش یس ی سرمو رو

بشنوه فقط   مویگر ی ذره هم صدامو باال نبردم نذاشتم صدا هیآغوشش پنهون کردم  ی تو
 از گلوم خارج بشه  ییمبادا صدا ملبمو گاز گرفت  ختمویصدا اشک ر یب

کن باشه؟...معذرت  هی...هروقت من مردم گر زن یری _من قربون اشکات برم که دارن مونداد
  کهویحساسم   ییزای چ نیهمچ  هی ی رو ستیتند رفتم...مهتاب دست خودم ن کمی  خوامیم

 چسبونم یآمپر م

سرمو   ی منو به خودش فشار داد رو شتریب کمی آغوشش جمع شدم ونداد  ی تو شتریب
 کوتاه شدمو نوازش کرد ی دوباره موها  دوی بوس

تا  ذارمیت نم بشه اصال تنها کت ینزد کنهی اون غلط م یحرف از مردن بزن نمینب گهی_دونداد
 نشه خوبه؟  کتینزد یکس

منو از خودش   کمیمتوجه شد    یدهنم گرفتم زار زدم ونداد وقت ی آغوشش دستمو جلو ی تو
 حالم محکم تر بغلم کرد   دنی فاصله داد با د

تکرار   گهیباهات بد حرف زدم...د دینکن توروخدا غلط کردم اصن مهتاب...بخش هی_گرونداد
 ی کنیم هیگر  ینطوریا  رمیگی م شینکن قربونت برم دارم آت ه یمهتابم...گر شهینم

نکرده بودم انگار   هیوقت بود گر   یلیکرد خ سشی اما باز اشکام خ دمیبه صورتم کش یدست
به   یونداد دست  دنی چکیفرصته تند تند از چشمام م دن یاشکام د  یفلکرو باز کرده باش  ریش

دوباره اشکامو پاک کردو مجبورم کرد بهش نگاه   دی هردو چشممو بوس  ی رو دو یصورتم کش
 از اشک بهش نگاه کردم ی کنم پشت هاله ا
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 نکن غلط کردم باشه؟  هی...گر زن ی بر یالک نطوریهم دی اشکا با ارزشن نبا نی _اونداد

به   شویشون یبشن ونداد پ ری هم فشار دادم که باعث شد اشکام سراز ی محکم رو چشمامو
 اما ازم جدا نشد  دی بوس موینیب ی چسبوندو چشماشو بست رو میشونیپ

  گهیفقط د کنمیم ی خانومم...هرکار بگ یکن هیگر  ینطوریکه باعث شدم ا  رمی_من بمونداد
 ز یاشک نر 

کرده   هیگر یبار ک  نیآخر   ومدینم  ادمیکه  یمن دیجوش شتریکلمه خانومم اشکام ب دنیشن با
حد مقابل   ن یتا ا ختمیریاشک م یبه راحت یبهارابر   ن یونداد داشتم ع ی بودم حاال جلو

 ونداد خوددار نبودم 

کرد که تمام وجودم به  یبار دوم کار  ی برا زمیر یهمچنان دارم اشک م دی د یوقت ونداد
 یآغوشش ناآروم ب ی حس شد تو یبشه اشکام خشک شدو تمام بدنم ب دهی کش شیآت

 بچسبونه   شتریحس شدم که باعث شد منو به خودش ب 

بود  ی ا گهیونداد نا آروم تر از هروقت د می شد رهیهم خ ی آروم ازم جدا شد به چشما  یوقت
  کنهینم یکار  دونستمینگران بشم اما اونقدر بهش اعتماد داشتم که م کمیباعث شد   نیهم

 به خودش چسبوند   دوی گونم کاشتو دوباره سرمو بوس ی رو  ی زیبوسه ر ونداد

   زدمیحرف م یاونطور  دی...نباخوامی_بازم معذرت م ونداد

 دمت ی_بخش

 _من قربون دل مهربونت برم باشه؟ ونداد

  ی تو کردم یچه طور خودمو لوس م  ییزمانا هیاومده باشه   ادمیانگار  دمیباال کش موینیب
 گفتم:  یمظلوم ی آغوش ونداد جمع شدمو با صدا

 درست کردم هی_برات الو
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سرت شلوغ   یبه اندازه کاف زم یعز  ی دی...چرا زحمت کشی_من قربون کدبانوم برم الهونداد
 هست  

 بهم زد  یبغلش آروم سرمو باال گرفتم بهش نگاه کردم خم شدو لبخند مهربون ی تو

   دمیکار دستت م  هینگام نکنا  ینطوری_اونداد

صورتم   ی دادم که باعث شد دوباره رو کردم و همچنان به نگاهم ادامه  ی ا زهی م زهی ر خنده
 ی رو ی بوسه ا دوی ونداد هم خند دمی عقب بردمو خند یخم بشه اما با خنده صورتمو حساب

 شونم زد 

 ی دیبخش گهیخوشگلت برم مطمئن باشم د  ی _قربون خنده هاونداد

 بخشمت یدفعه بعد نم ی_آره ول

   ستیدر کار ن ی _دفعه بعدونداد

  هیاومدمو به سمت آشپزخونه رفتم بق رونیبه نشونه باشه تکون دادم از آغوشش ب یسر
درگاه آشپزخونه   ی ونداد که تو نیسنگ ی درست کردم تمام مدت نگاه ها مویساالد اولو 

 نطوریهم خواستیدلم م  دی شا زدمیاما دم نم کردمی خودم تحمل م ی بودو رو ستادهیا
 از نگاهش محروم باشم   استمخوینگاهش ادامه داشته باشه انگار نم

 _مهتاب موهاتو کوتاه نکن باشه؟ ونداد

 باال گرفتم بهش نگاه کردم که لبخند محوش پررنگ تر شد  سرمو

 کوتاهشون نکن  گهیبلند شدن به خاطر من د ی_موهات کمونداد

اپن گذاشتم ونداد جلو اومد انگشتشو   ی رو رویگفتمو ظرف ساالد اولو  ی باشه ا یسر سر
 ازش خورد که باعث شد چپ چپ نگاش کنم  کم ی د کردو ساال ی تو

 _نکن قاشق هست عه
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 انگشتامم باهاش بخورم   خوادیداره مگه؟انقدر خوشمزس که دلم م ی_چه اشکالونداد

 گهی گوشه د  هیبرداشتم   عیدوباره انگشتشو سمتش برد که اجازه ندادم ظرفو سر بعد
  دونستمی کردن گوجه شدم مرفتم و مشغول خورد  ییظرفشو نکیگذاشتم به سمت س 

خورد کرده بودم  ارشوریخ هیالو ی تو نکهیعالوه بر ا   نی دوست داره به خاطرهم ادیز ارشوریخ
 جداگونه هم براش قاچ کردم

 ؟ ی پخت یچه طور اروینیزم بیس  نیکه...پس ا کنهی_اجاق گاز کار نمونداد

 م یکه داشت ک یکنی_پ

 نشده بود؟  ی_مگه خالونداد

حرفمو بشنوه احتمال داره   دونستم یزدم م ی ا زهی م زهی لبخند ر دمویبه موهام کش  یدست
 بهش دروغ بگم  توستمی ناراحت شه اما نم

 _رفتم پرش کردم 

 اخم کرد  ونداد

 تو اون محله... ی_رفتونداد

زدمو به کارم ادامه دادم ونداد  یبهم رفت لبخند کوتاه ی حرفشو خوردو چشم غره ا ادامه
   دیعقب کش یاز پشت موهامو جمع کردو سرمو کم

 چته    ییآ  یی_آ

  نیخب ا هیگر   ریز یزنیکوچولوها م ین ین نی ع زنمی باهات بد حرف م ی_بعد وقتونداد
  یاون محله گذاشته باش ی پاتو تو  گهید نمی...نبی رسونیآدمو به مرز جنون م یکنیکارارو م

   کنمی مهتاب آخرش من از دست تو سکته م

 اشاره کردمو گفتم:  چایموهامو ول کرد با سر به نون ساندو ونداد
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 امیاالن منم م نی_نونارو بردار ببر تو هال بش

 نبرم؟  ؟اونو ی چ هی_الو ونداد

 ی نصفشو بخور امیکه تا م یببر  ری_نخ

 گهی بخورمش د دی اب ؟خبی من درستش نکرد ی _مگه براونداد

 که گفتمو بکن   ی_به وقتش آقا پسر...حاالم کار

کارامو تموم کردم ظرفارو برداشتمو به   یشد که بره منم وقت یبا غرغر آخرش راض ونداد
خندم گرفته بود روبه  افشیق  دنی سمت ونداد رفتم که منتظر سر سفره نشسته بود با د
  هینگاه به الو هینگاه به من بعد   هیروش نشستمو ساالدو وسط سفره گذاشتم ونداد هم 

 انداخت 

 _االن اجازه دارم ازش بخورم؟ ونداد

 بفرما  یازش بخور یتونی _آره االن م

با اشتها    کردوی م فیانقدر ازش تعر  نکهیگفتو مشغول شد از ا   یخوبه خداروشکر ونداد
داده بود و ونداد از   جهیکه کرده بودم نت ییخوشحال بودم انگار تمام تالشا یلیخ خوردیم

 بود  یغذا راض

عصر  هام بهم زنگ زدن که امروز  یدو تا از مشتر ی کیمغازه  رمی سر م ه یمن امروز  ی_راست
 ارنیم ناشونویماش

  هیخونه باشم   دیبرگردم خونه احتماال امشب آقاجون همرو جمع کنه با دی _منم باونداد
 وقت شک نکنه

  امیاز پس کارا بر ب  تونم ی خودم هستم م این نجا یمدت ا  هی_باشه  

  ست ین نی بمونم هرچند مشکل ا شت یپ ادیبتوم ز  دمی اما قول نم زنمی سر م امی_نه مونداد
 میحلش کن یطور هی  دیمشکل شباست که با 
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 تخت   التیخ ترسمیهم نم یی از تنها ستمیمن که بچه ن ییا یونداد شبا ب ستین یازی_ن

که  دم ی زنگ خورد لقمشو قورت دادو تماسو برقرار کرد از حرفاش فهم لشیموبا ونداد
خواست    کهیخوردنم ادامه دادم ونداد همندادمو به غذا  یتیباشه اهم یتماس انگار کار

  هی  یکی نی تماسو برقرار کرد اما انگار ا  دوی کش یبذاره دوباره زنگ خورد پوف  نیزم لشویموبا 
 کرد یفرق م ه یزدنش با قبل رفآشنا بود چون لحن ح

  نیجز ا  می ا گهید ی مگه چاره ا  امی...مامیم گهی _باشه...جانم؟...گفتم باشه دونداد
 دارم؟...باشه چشم...نه مراقب خودت باش...خدافس 

مشکوک نباشه خودمو زدم به   ادیکردم لحنم ز  یکنار گذاشت سع شویقطه کردو گوش تماسو 
 دم ی اون راه پرس

 بود؟  ی_ک 

 _آرسل  ونداد

 _خب؟ 

زود برگردم خونه  دی داده با بیترت یمهمون هی_حدسم درست بود امشب آقاجون  ونداد
 م  امشب آماده بش ی برا

دخترونمو روش کمتر   ی ها تی کردم حساس یگفتمو مشغول غذا خوردنم شدم سع یآهان
با   رهیم یبا ک  کنهی کار م یچ رهیبگه کجا م  ای بکنم اونکه مجبور نبود به من جواب پس بده 

 کنم خودمو کنترل کنم  یسع دی پس با ادیم یک 

 شده؟  یز ی...چی_تو فکرونداد

 شده باشه غذاتو بخور   ی_نه بابا چ
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گفتو نگاه مشکوکشو ازم گرفت و مشغول غذا خوردنش شد باالخره که   ی باشه ا ونداد
پس همون بهتر که از االن استارتش زده   می کردیراهامونو از هم جدا م  دیزود با  ای ری ؟دیچ

 خودم برگردم یقبل یبشه تا منم به روال زندگ 

منه به   شی پ یوقت خواستمیکر فرو رفته بود نمف ی به ونداد کردم که تو  ینگاه یچشم ریز
که هست کمکش کنم   یهرچ  تونم یاگه م خواستمی فکر کنه اما حرفشو نزنه م  ی ا گهید زیچ

 بود  رونی ب الشیصداش زدم که باعث شد از فکروخ ن یبه خاطرهم

 _جانم؟ ونداد

 ؟ یکنیفکر م ی_به چ

 امشبه  ریذهنم درگ  ستی ن یمهم  زی_چونداد

 یی ا یم یشیآخرشب پا م  ینیشیم یرینباش م یزی_نگران چ

 دهنش گذاشت   ی تو ارشوریخ کهیت هیکردو   ی تک خنده ا ونداد

 بود   ایراحت نی _کاش به همونداد

 

 

 ✨ونداد ✨

 _تذکر ندم ونداد بابا

 ستم یبابا من که بچه ن ی _ا

 فقط اسم اون بدبخت سر زبونا افتاده   ی_تو از آراس هم بچه تربابا

 یخندمم گرفته بود خود بابا هم خندش گرفت اما با تک خنده کوتاه دمی کش یپوف
بزرگ خونه  اط یح م یآقاجون شد  ی ال یکردو روشو ازم گرفت با هم وارد و  یکی سروتهشو 
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  یکه امشب آقاجون حساب  نهینشون از ا نیلوکس شده بود که ا ی نا یآقاجون پر از ماش
 راه انداخته یشلوغ کار

  ی و به سمت آقاجون که کنار عمو و چنتا از دوستا می رد شد تیجمع  ن یبابا از ب همراهه
 یبعد از کل می دست داد موی کرد  کی با همشون سالم عل مینشسته بود رفت مونیخونوادگ 
 به من:/  دیپاره کردن بحث رس کهی تعارف ت

 _پسرت بزرگ شدهـــا بهداد 

 به نشونه تشکر زد  ی لبخند بابا

   ره یقراره بعد از من سکان خانوادرو به دست بگ_آقا ونداد آقاجون

  هی ستین یازیتا ابد مستدام...تازه پسراتون هستن ن  تونیآقاجون سا  هیحرفا چ نی_ا
 فتهی به دوش من ب یبزرگ  تیمسئول نیهمچ

همسنو سال خودش به حرف اومد که مثل آقاجون   ی دوستا نیاز هم ی کی آقاجون  ی جا به
 که داشت اما هنوز جوون و سرحال معلوم بود   ییبا وجود سن باال

  یهست یتو تنها کس   یاز طرف ست ی ن نیراست ی _عمو و پدر تو کاراشون مرتبط به شرکت ها
تو حساس باشه   ی طور رو  نیپس حق بده آقاجونت ا   دهیخاندانو ادامه م نیکه نسل ا

 پسرم  

دادم   حیکردم و ترج دییبحث مسخره حرفاشونو تا  نی خاتمه دادن به ا ی برا  یسر ناچار از
روشو ازم گرفت انگار   یادامه ندم بابا هم انگار موافق من بود چون با سکوتم راض گهید
  کنهی نم یبحث هیقض نیپسرش سر ا گهیراحت شده که د الشیخ

 یی_پس آقا ونداد شما 

  یحساب یهمسنو سال بابا بود با ظاهر بایکه تقر ی مرد ن دی سمت صدا برگشتم با د به
  نوی:/ من اصال ایمبل بلند شدم و باهاش دست دادم حاال الک ی آراسته و شاهانه از رو

 شناختم ینم
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 اوردمی_بله خودم هستم اما متاسفانه به جا ن

 سرهنگ مراد پور هستن پسرم   شون ی _اآقاجون

متقابال بلند شد و با   دیشن   نویمراد پور؟چه قدر اسمش برام آشناس بابا تا ا   سرهنگ
اومد من   ینم ادمی  کردمیسرهنگ دست داد باهم خوشوبش کردن اما من هرقدر فکر م

  دمیاسمو کجا شن نیا

 د ی _از مالقاتتون خوشبختم سرهنگ خوش اومد بابا

 دعوت کردن  افت یض  نیمارو مفتخر دونستن به ا  نیراست ی _ممنونم آقا سرهنگ 

 سرهنگ؟   ستی _دخترتون همراهتون نآقاجون

  ی چ خواست ی وسط دختر سرهنگو م نی به آقاجون انداختم ا ینگاه منظوردار دمو ی کش یپوف
 کار چشمم روشن  

  زنمیکرده االن صداش م  دا ی پ شویمی قد ی شما چنتا از دوستا  افتیدر ض ای_گوسرهنگ 
 خدمت برسه  

  هی تونستمیجمع چه قدر حوصله سر بره کاش م  نی بابا ا ی ا زنهیحرف م یچه قدر رسم اه
 مهتاب   شیبرم پ چونمیبپ یجور

کردم ساعت ده شب بود حتما تا االن کارگرا رفتن و   یدور دستم نگاه یساعت مچ به
به سمت بابا برگشتمو صداش زدم که باعث شد از حرف زدن با   خورهی مهتاب داره شام م

 برگرده عمو دست بکشه و به سمت من 

 _جانم بابا

 _آراس و آرسل کجان؟ 

 م ی باهم اومد نهیا  شیخوب  دونمی _من چه مبابا
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 کجان  نی _از عمو بپرس بب

  اریماز ی با آراس جلو  ستیخوب ن یهم دار گهیپسر عمه د هیاز آراس   ری_ونداد تو به غبابا
 همونطور که آرسل دختر عموته النا هم دختر عمته  یدرثان یری گیگرم م

به کجا ختمش   یدار نیبب دمی سوال ساده پرس هی  دای کنیبحثو شروع م دین دار _بابا خودتو
 یکنیم

 بکن   یکنیهر کار خودت م  می_آقا من تسلبابا

دختر قدبلند که کنار   هیمتوجه سرهنگ شدم که با  کهویرومو از بابا گرفتم  دمی کش یپوف
 ندادم  یت یدستش بود به سمت ما اومد رومو از دختره گرفتم و اهم

 دونه دختر من   هیاز  نم ی_اسرهنگ 

 ی دختر گلم ماشاهلل از هر نظر از پدرت سرتر  ی _به به خوش اومدآقاجون

  نی انداخت ا نییکردو سرشو پا یدختره هم تک خنده آروم دنی و سرهنگ خند آقاجون
  ی دخترا نی همچ هیمهتابو نکوبونم تو چشم   ی :/ اه اه دردوبال دیخجالت کش یعنیمثال 

 ؟ ی لوسو افاده ا

 _ونداد پسرم؟ آقاجون

 داره  یبا دختر سرهنگ آشنا شو آخه به من چه ربط  ا یتو هم ب یعنی  نیا

 به سمت بابا برگشتم که خم شد کنار گوشم گفت:  یسوال

 که آقاجون برات پسند کرده   هیکه راجبش باهات حرف زدم...همون هیدختره همون  نی _ابابا

تعجب به بابا نگاه کردم که چپ چپ نگام کرد به خودم اومدم بلند شدم و به نشونه   با
دختر    ییالممو داد خدابهم زدو جواب س یبه دختره کردم که لبخند مهربون یادب سالم

خاص صورت دخترونش و   ییبا یصورتش بود اما ز ی ساده رو شی آرا  هیبود   ی خوشگل
   کردیخودش م  رهیرنگش آدمو خ یآب ی چشما
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 خانومن دختر سرهنگ مراد پور سایمل شونی_پسرم ا آقاجون

 _خوشبختم منم ونداد هستم 

 _خوشبختم سا یمل

بهم رفت که   ینیچشم غره سنگ  دمیکه د هیچ ی دستور بعد نمیسمت آقاجون برگشتم بب به
 انداخته بود  نییبکشمو به سمت دختره برگردم که کنار پدرش سرشو پا  ی باعث شد پوف

 ن؟ ی دار لیم یدنی _نوش

 _بله چرا که نهسا یمل

   دیخودتون خوش بگذرون  ی برا  دی_با اجازه سرهنگ شما جوونا از جمع ما بر آقاجون

 برو بابا  ییخوایهرجور دخترم بخواد اگه م نی_اجازه ما دست شماست جناب راستسرهنگ 

  زیو به م م یمهمونا رد شد  نیبه پدرش زد و با من همراه شد از ب  ی ا زهی م زهیلخند ر سایمل
 م ی ها رفت یدنینوش

 ؟ ن یدار لیم ی_چ

بلندو که اشتباه نکنم آب آلبالو بود برداشتو منتظر به سمت من   هیپا ی وانا ی از ل یکی  سایمل
 مزه مزه کردم  یاز همونارو برداشتم و کم یکیبرگشت منم  

 ران ی ا نی برگشت هیچند ماه  دمی_شنسا یمل

   شهیم ینه ماه بای_بله درسته تقر

 گرفتم   کای _منم دکترامو آمرسا یمل

 منم دکترامو همونجا گرفتم  دی _موفق باش

  نیب شوی خورد و نگاه آب شی دنی از نوش کمی زدو به سمت جمع برگشت  ی لبخند سایمل
نبودم  ل ی ما ادیشد منم ز  الیخینکرد ب داشیباشه اما پ یمهمونا چرخوند انگار دنبال کس
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ساس  دادم فعال سکوت کنم اما اح  حیترج نیبه خاطرهم یهست یازش بپرسم دنبال ک 
   شهیم تی داره اذ  کم ی  کردمیم

 د؟ ی_شما خوب

  ادی بدم م  یاز شلوغ  کمی_بله فقط  سا یمل

 د ی همه سروصدا در امان ن یتو باغ اونجا از ا می بر دیی خوای_م

 _ممونم واقعا سا یمل

بچه هارو   تونمیم نم یبب کردمی چشم چشم م یحاال من ه می به سمت در خروج رفت باهم
من بسته شده مجبور بودم   شی ر  خیدختره هم که به ب نی ازشون نبود ا یکنم اما خبر دایپ

 سر کنم  نیفعال با ا 

   می باهم مشغول قدم زدن شد مویباغ شد  وارد

 د؟ ی_شما خواهر برادر دارسا یمل

 ؟ یمتاسفانه شما چ ری_خ

 فوت شدن   شهیم یبرادر داشتم چند سال هی نطور ی_منم همسا یمل

 براتون سخت بوده   یلی_خدا رحمتشون کنه معلومه خ

   م یوابسته بود یلیو بهم خ  می_بله خب منو برادرم دوقلو بود سا یمل

خودم   یدختر عمو و پسر عمه دارم که با خواهر برادر خون هی_من خواهر برادر ندارم اما 
 ندارن   یفرق چیه

   شناسمی _خدا حفظشون کنه آرسل جونو مسا یمل

و به  می باهم نشست میاب گوشه باغ رفتتکون دادم و به سمت ت د یی به نشونه تا یسر
 م یشد  رهی اطراف باغ خ ی فضا
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 ست؟ ی_سردتون ن

 انداخت  نییخودشو جمعو جور کرد و سرشو پا  کمی  سایمل

 آره   کمی_سا یمل

به  یلختش انداختم که باعث شد با قدردان ی سر شونه ها  ی از تنم درآوردم و رو کتمو
مخلوط شده بود   یناز خاص هیبود همراهه همه حرکاتش   یدختر آروم  سایسمتم برگرده مل

 ومد یبهش م زدیکه حال آدمو بهم نم 

 د یبا من معاشرت کن  دینبود  لیما ادی_شما انگار زسا یمل

 کنه واکنش نشون دادم یفکر  نیکرده بودم که همچ یکار نکهیسمتش برگشتم از ا به

زود وارد معاشرت   د یجد ی عادتو داشتم با آدما  ن یهم ا  یمن از بچگ  دیحرفو نزن نی_نه ا
   کنمیم یمن عذرخواه  دی داشتم ناراحت شد یاگه رفتار شمینم

   ستین یبه عذرخواه یازی_نه نسا یمل

  یمشک ی چشما ادی  یخوشرنگش شدم اما ناخواسته وقت ی آب ی چشما ره یخ هیچند ثان ی برا
به    سایباعث شد مل  نیبه خاطرهم  رمینگاهمو ازش بگ عیرنگ مهتاب افتادم باعث شد سر

 رفتارم واکنش نشون بده   نیا

 کنه؟ یم تتونی اذ  یزی_چسا یمل

 و محکم گفتم: ی جد

 _نه 

 هست   گهینفر د هینگاهتون احساس کردم  ی _توسا یمل

 بهش انداختم  یدار یسمتش برگشتم نگاه معن به

   هیقو اتتونی_حدس
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 هست  یکی_پس درست حدس زدم...سا یمل

  خواست یآقاجون نم  کردیشر به پا م دی رسی حرفا به گوشش م نیآقاجون افتادم که اگه ا ادی
به  فتهیآقاجون سر لج ب خواستم ینم خوامی م گروینفر د هیبفهمه که من  سای فعال مل

 کنم گفتم:   ینگاه سای به مل نکهیبدون ا  نیخاطرهم

  ست ی ن امینطوری_نه ا

   گمیمن حرفاتونو به بزرگترامون نم دیبا من راحت باش دیتونی_مسا یمل

 تفاوت رومو ازش گرفتم   یبهش کردم بعد سردو ب یسمتش برگشتم و نگاه کوتاه به

 خستم   کمیبرگشتم   ی...شرمنده من امروز از مسافرت کار دینکن ر ی_نه ذهنتونو درگ 

به سمتش   ستمویدنم باعث شد با خواستم برم که با صدا ز یحرف چی ه یبلند شدم ب بعد
 برگردم 

 _آقا ونداد سا یمل

 _بله؟ 

  لیاگه شما ما می تعامل داشته باش شتر یمنو شما باهم ب  خوانی_خونواده هامون مسا یمل
  دیامشب اعالم کن نیمخالفتتونو هم د یستین

 زدم  یتلخ پوزخند

 شهیوسط راه انداختن که تا خودشون نخوان متوقف نم  نیا ی گردونه ا  هی_بزرگترامون 
تحمل زورو   ی شد منم تا حد د یوقت مجبور به تحمل من نخواه چیشما ه  دیمطمئن باش

 دارم...شبتون خوش 

دوشش   ی گرد کردم که برم دوباره صدام زد مجدد به سمتش برگشتم که کتمو از رو عقب
درشت   ی م و کتمو ازش گرفتم با چشمابرداشتو به سمتم گرفت دستمو به سمتش دراز کرد
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  زدیلبخد م ی مهتاب گونه داشت که وقت نیهم ع سای زد مل ی خوشگلش بهم نگاه کرد لبخند
 فتاد یصورتش م ی چال گونه رو هی

 کنم   یکس  زونی به اجبار خودمو آو نکهی_منم مثل شما تحمل زورو ندارم به خصوص ا سا یمل

 د ی_فکر کنم از حرفام اشتباه برداشت کرده باش

 نه بازو بسته کرد  نیزدو چشماشو به مع  ی لبخند ظاهر سایمل

 _شبتون خوش سا یمل

با حرص   دمو یموهام کش ی تو  یشد کالفه دست ال یاز کنارم رد شدو خودش زودتر وارد و  بعد
کالفه   موی نیدستم انداختم و استخون ب ی تاب دوباره نشستم کتو رو  ی لب غر زدم رو ریز

 فشار دادم یکم

 تو؟  یی نجای_عه ا

بودن بلند شدم چشم غره   ستادهی آراس و آرسل که مقابلم ا دن ی سرمو باال گرفتم با د  کهوی
 به هردوشون رفتم  ی ا

 د؟ ی _شما دو تا کجا بود

شدو    کیبهم نزد یکم ستین یکس دید  یزدو به اطراف نگاه کرد وقت یطون یلبخند ش آراس
 آروم گفت: 

 م یخورد یبستن  می رفت میچوند ی پ ییجورا  هی_آراس 

 برگشتمو گفتم:  رتی غ یسرو وضع آرسل با اخم به سمت آراس ب دنید با

 آرسل:/ ی دی پوش هیچه لباس نی...ا؟ی بهش داد یبستن  رونی ب شیسرووضع برد  نی _با ا

  نیمگه؟به ا  ؟چشهیکنی م شیخورده رو من خال گهید ی جا  هی_اعصابت از  آرسل
 بهتره   یل یکه کنار دستت بود خ ی...از لباس اون عنتر خانومیخوشگل
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عقلم   ی انقد م یخورد نیبود خودم رفتم سفارش دادم داخل ماش نی_آرسل داخل ماشآراس 
   ستیمنم بهش تذکر دادم که پوششت مناسب ن رون یوضع نبرم ب نیناموسمو با ا  کشهیم

جواب   یبه آرسل رفت هرچند آرسل هم چشم غره آراسو ب ی همزمان چشم غره ا بعد
اخم کنه و  به آرسل   کمیآراس زد که باعث شد آراس   ی به بازو ینذاشت مشت آروم 

 بندازه   ینگاه

لباست اصال  نیتو انتخاب لباس باهم فرق داره از ا  قمون یسل کمی  یول د ی_ببخشآراس 
 اد یخوشم نم

 _به جهنم آرسل

چونش   ریدستمو ز ستادمیبا قهر روشو از هردومون گرفت به سمتش رفتم روبه روش ا بعد
 بردمو آروم سرشو به سمت خودم برگردوندم

 بازه  کمیباهات لج کنم اما لباست   خوامی...نمیدون ی خودت خوب م  ی_آرسل تو جون من

 _تو برو به عنتر خانوم خودت تذکر بده آرسل

   دمی بوس شو یشونیکردمو پ ییصدا   یخنده ب تک

 اون عنتر خانوم؟  ای  یمن ی اون عنتر خانوم؟تو دختر عمو ای  ی_تو جون من

بهم رفت که باعث   ی چه مرگشه که چشم غره ا نمیکرد به سمتش برگشتم بب یاهم آراس
 بهش بزنم در ادامه حرفام گفتم:  یشد چشمک

 اون عنتر خانوم؟   ای یمن  ی_تو خواهر

 تم یمن سوگول دمیخب فهم یلی_خآرسل

 _آرسل آراس 
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 ی به هردوشون زدم رو ی بهش زد لبخند یبا خنده به سمت آراس برگشتو چشمک آرسل
خندون آرسل نگاه   افهیو حسود آراس و ق یعصب افهیتاب نشستمو راحت لم دادم به ق

 کردم

 د؟ ی به رابطتون ادامه بد یواشکی  نطوریهم دیی خوای_خب شما دوتا م

  نییسرخ شدو سرشو پا   کهویاما آرسل چشماش گرد شد  دیپشت گردنش کش یدست آراس
 به هردوشون نگاه کردم طنتیانداخت با ش

هم   هیاسماتونو شب دیاومد  ایشما دوتا به دن یکه وقت دونستنی م یزیچ  هی_عمه و زن عمو 
 اون ازت؟  ای  یآرسل تو از آراس بزرگتر ی انتخاب کردن راست

 بهم رفت  ی چشم غره ا آراس

 کچلم کرده   قهیپنج دق نیاز من بزرگتره سر هم قهی _آرسل پنج دقآراس 

به هردوشون نگاه کردم زن عمو و عمه باهم   زدیکه برق م ییکردمو با چشما  ی خنده ا تک
اسم هردوشونو   نیکردن به خاطرهم مانی ساعت زا  هیروز و  هی ی تو  قا یحامله شدن و دق

 هم انتخاب کردن  هیشب

 من از تو بزرگترم   نهی_مهم اآرسل

 زنمتا ی_آرسل مآراس 

   ارمیتا چشاتو در ب ی _غلط کردآرسل

 ان یاز دور لب تر کن چشام خودشون در م یکه تو دار یی _با اون ناخناآراس 

بندازم چه قدر  یکرد که باعث شد منم با لبخند به هردوشون نگاه ی خنده ا آرسل
  نیاز ا یقرار بود کنار هم خوشبخت بشن چ م ی زندگ  ی زایتا از عز خوشحال بودم که دو

چون آراس واقعا   کردمیکم م تمو یمی با آرسل صم کم ی  دی قشنگتر؟هرچند با نی از ا یبهتر؟چ
 بود ی پسر حسود
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تو دست من   ای لیخ یو خوشبخت شهیکه گردونه کامال برعکس م دونستم ی من چه م  هرچند
  گهیکننو نقش د ری وسط آدما تغ نی قراره جاهامون عوض بشه؟ا دونستمیکجا م فته؟ازیم
 رن؟ ی به خودشون بگ ی ا

آورد    رونیب  لشوی بردو موبا بشیج ی دستشو تو نی آرسل زنگ خورد به خاطرهم لیموبا 
نظر داشت نگاه   ری آرسلو ز ی به آراس که تمام حرکات و حرفا  یچشم  ریتماسو برقرار کرد ز 

 کردم

...باشه باشه هول نکن  رسونمی بابا...باشه پس خودمو م ی ...امی_آخه من االن مهمونآرسل
 خدافس  رسونمی خودمو م

 د یتماسو قطع کرد آراس بالفاصله پرس آرسل

 بود؟  ی_ک آراس 

 برم پسرا   دیبود...با مارستانی _از بآرسل

  ی تو یکردو کالفه دست  یبه ساعت دور دستش نگاه دیاخماشو محکم تو هم کش آراس
براش اومدم که بهتره باهاش بحث نکنه   ی به آرسل نگاه کردم چشمو ابرو دی موهاش کش

 چه طور دکتر شده   نی ا فهممیحرفا بود:/ من نم نیاما خنگ تر از ا 

 _چرا اخمات باز تو همه؟ آرسل

 خونه مرد نداره؟   نیمگه ا  رونیبره ب یی دختر تنها دهیم ی_اصال چه معن آراس 

 با حرص روشو ازش گرفت  با آرسل چشمامون گرد شد آرسل  همزمان

 _برو بابا آرسل

 ؟ یر ی_کجا مآراس 

 مارستان یلباسامو عوض کنم برم ب رمی _مآرسل



 شهر  یبچه پرو ها 

 
431 

 

 رم یخودم م نی_الزم نکرده بش آراس 

 بهت نساخته  یآراس؟بستن  یگیم یدار ی_چ

به سمتش رفتو   دیکرد آرسل هم خند  ی تک خنده ا  دویپشت گردنش کش یدست آراس
آرسل جا باز کنه   ی برا کم ی تا آراس  دمیخودمو کنار کش کمیتاپ نشست منم   ی کنارش رو

 جاشون راحت باشه  

مدام در حال آماده باش   دیبا  هیطور هیدادم کارم  حی_قربونت برم من که برات توضآرسل
 باشم 

 _آخه شبا؟ آراس 

 کار کنم؟  یمن چ یگیتو م گهی_اتفاقه دآرسل

 اصال کارتو ول کن   دونمی_نمآراس 

 بزنه که مانع شدم خودم به حرف اومدم  یبا تعجب به آراس نگاه کرد خواست حرف آرسل

شغلشو ول    یکه به راحت دهیکم زحمت نکش  نهیبب  جشوی درس خونده که نت نهمهی_آراس ا
  ی نبود یآدم  نطوریکنه تو که ا

 شب داشته باشه    فتیباشه مگه پرستاره ش مارستانی_سخته برام بذارم شبا هم بآراس 

   مارستان یخودشو برسونه ب دی با ادیم  شیپ یاورژانس ی موردا هیوقتا   ی_بعض

 به زن من زنگ بزنن  د یدکتر داره که با هی_اون خراب شده مگه فقط  آراس 

  نیبه ا یراحت نی تا حاال به ا دی ابروم باال پر ی تا  هیانداخت  نیی سرخ شد سرشو پا آرسل
 موضوع اشاره نکرده بود 

 به تو؟  دهی دختر دسته گلشو م یعمو به راحت ی _بذار اول زنت بشه فکر کرد

 _مگه من چمه آراس 
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   ستی _چت ن

 _االن حوصله سر به سر گذاشتنو ندارم ونداد ولم کن  آراس 

 به سمت آرسل برگشتو کالفه گفت:  آراس

 رسونمت ی _پاشو آماده شو خودم مآراس 

شد خودمو به سمتش   رهیرفتن آراس خخودش زودتر بلند شدو رفت آرسل با غم به  بعد
حلقه شده   ی اشکا دنیکشوندمو آروم دستاشو گرفتم که باعث شد به سمتم برگرده با د

 جا خوردم  کمی چشماش  ی تو

 مخالف شغلمه  ستی بارش ن نی _اولآرسل

  هی  ستیقرار ن یمتقاعدش کن ه یکاف هیآراس پسر عاقل زنمی_نگران نباش من باهاش حرف م
هم   یهمزمان هم شغلتو داشته باش دیتو با  ی از دست بد  ویز یچ هی  یارینفرو به دست ب

 ی دوسش دار کهیاون

 اشکاشو پاک کرد  دیبه صورتش کش یانداختو دست نیی سرشو پا آرسل

ولش   تومی باهاش بمونم من عاشق شغلمم نم تونمیمخالفت کنه نم اد ی_ونداد اگه زآرسل
 کنم 

 یوقت  نهیکارتو بب طیبا خودت ببرش مح بار  هی  خوادینم نوی_مطمئن باش آراس هم ا
  شهی قلبو احساسات مردونشم راحت م الیراحت بشه خ الشیخ

 اشکاشو پاک کردم دمویبه صورتش کش یدست  دیکش یآه  دویباال کش شوینیب آرسل

 دوست داره   یلی...آراس خـــای زی راحت اشک بر نطوریا نمی_نب

 از دستش بدم   خوامیدوسش دارم نم یلی...منم خدونمی _مآرسل
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توهم   زنمیمن باهاش حرف م نی دی وقت همو از دست نم  چی_مطمئن باش شما دوتا ه
 باشه؟  زمیباهاش بحث نکن عز اد یموضوع ز نی سر ا

 ینشه فعال خدافس داداش  رمی _باشه من برم آماده شم دآرسل

 _مراقب خودت باش جون من...شبت خوش 

ستاره   ی شدم به سوسو  رهیشب خ کی به آسمون تار دموی شک  یبلند شدو رفت پوف آرسل
  گهیماه تابان داشتم د  هیخودم  ی من برا  نکهیبه خاطر ا دی شا کردیهاش که نظرمو جلب نم

 ارزش داشتم؟  یب ی به چشمک ستاره ها یازیچه ن

 لب زمزمه کردم: ریچشمامو بستم و ز  اریاخت یب

 

 وار  هیمن ثان دل

 ار یاخت یب فکرته

 یخود آزارم ول من

 بذار  یعاشق ی پا

 از قلبمو  ی ا گوشه

 ابد دادم به تو  تا

 از همه  دمی بر دل

 بشم پابند تو  تا

 از عشق نگاه تو   د یبا

 تنه هی  زمیبهم بر  شهرو
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 به آسمونا بگم  د یبا

 تو فقط مال منه ی چشما

  گم یم ایبه کل دن نایا

 تو سهم منه  عشق

 غزل بسازم ازت خوامیم

 شهورد زبونا ب  ییهرجا

 که عشق تو دلمون  خوامیم

 بشه  ایمردم دن قصه

 که از عالقه ما  د یبا

 غوغا بشه  یبدجور

 ��وار  هیثان...افشار آرون��

 

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨
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  رهیخ اطمون یکردم و از پنجره به ح شتریب یکم ویسرد شده بود شعله بخار  ی حساب هوا
و حاال پر از آب منعکس   می رنگمون که با ونداد باهم رنگش زده بود ی شدم به حوض آب

 بود   دیدرخشی آسمون م ی که کامل تو یکننده عکس ستاره ها و ماه

باهم   موی افتادم که با ونداد لب حوض نشسته بود  شی چند شب پ ادی زدمو  ی محو لبخند
 م ی خشک شده بهتره آبو باز کن گهی حوض د  یزی که رنگ آم می گرفت میتصم

 

 لما یف  نیا نی قرمز کم داره ع یحوضتون فقط دو تا ماه ن یا گمی"ونداد_م

  گهیدو تا د رهی بعد م ندازهیراه م  یزار هیگر کمیهاش مردن  ی_هاله که برگرده بفهمه ماه
 تو حوض  ندازهیم رهیگیم

   ندازهیتو م ادی قرمز دوست دارم منو  ی_منم ماهونداد

 من چرا؟  ادی_

  دیقلب تو همه آدما دوسش دارن و شب ع  نیع قا یقرمز کوچولوهه دق  ی_ماهونداد
  یو شلوغ ی هر شاد ی تو یهست یتوهم دوست داشتن ذارن یخونه هاشون م ی تو خرن یم

  نییآ  هیبا  بیعج ی ایدن ه یبا وجود کوچولو بودنش اما   شهینبودت بدجور احساس م
زنده   نکهیبه بهونه ا کننیم ش یزندان لوتنگ کوچو هی  ی با خودش داره اما آدما تو یمی قد

  یماه ن یجوره ع چیو ه ی شد  یکه روزگار برات رقم زده زندون ییایدن  ی بمونه تو هم تو
  نیاز ا یخالص بش  یخودت ساخت ی که برا یزندان نیکه از ا یتالش کن یی خوایقرمز نم

 ی خودت وضع کرد ی که برا یسخت ن یقوان  نیاز ا ییتنها

 ندارم"  کو ی ف ی و آدما کیکه حوصله رابطه ف  نهیواسه ا  ستیدورم ن یم و کس_اگه تنها

 

  دهیبدر براش فرا رس زدهیشده بودم که باالخره روز س  ییکوچولو یمدت ماه نیونداد ا کنار
نبودم  یزندون  گهیآرامش داشتم د  کردمی رودخونه آزادم کنن راحت شنا م انیجر ی باشه تو
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  هینبودم  یقرمز زندون یماه   گهیانگار د ییطورا هیکرده بود   ریاز احساساتم تغ یلیخ
  شویزندگ  انیبتونه جر  دی فرصت دوباره بده تا شا  هیبه خودش  خواستیآزاد که م یماه
 بده   ریتغ

  یکه درست کرده بودم نگاه  ی ا هیمرتب کردم و از پنجره فاصله گرفتم به ساالد اول پردرو
مورد عالقه ونداد نداشتم به   ی خوردن غذا ی برا یینبود منم اشتها  انداختم ونداد

  دونستمیوقت بود م  ریمرتب سر جاشون گذاشتم د   الرویسفررو جمع کردم وسا  نیخاطرهم
از  ادی نتونه ب دادمیآقاجونش بود بهش حق م یمهمون ری رگ باالخره د ادیامشب ونداد نم

  خوادیبهش بفهمونم که دلم م دادیغرورم اجازه نم فتهیدردسر ب ی تو خواستمینم می طرف
 حاال هر طور که شده   رسوندیامشب م ی خودشو برا  گفتمیاگه بهش م د ی شبو کنارم باشه شا

وندادو هم کنار خودم  ی که کنار ونداد گذشته بود جا ییشبها  ادیتشکم نشستم به  ی رو
  ی پتومو رو دمویکشدراز  دمی حسرت بار کش یآه   دمویبالشش کش  ی رو یانداختم دست

 الیبا خ   دمیترسینم یچی دلم بود قبال ونداد بود از ه ی تو یبیترس عج دمیخودم کش
 حاال... اما رفتمی به خواب م بستمیراحت چشمامو م

  ی انداختم بعد دوباره پشت کردمو به سمت جا  یزدم و به سالن کوچولومون نگاه یغلت
 ونداد برگشتم  

 م یاونورتر بخواب می بر شهیسردمون م میخوابیپنجره م ری ز هی" ونداد_مهتاب چه کار

 ی تر  کینزد یبهتره به بخار  نجایا  می رو گذاشت گهید لی وسا   خچالوی_اونجا 

 بخواب"  نورمیا ای تو ب خوابمی پنجره م ری_خب باشه پس من ز ونداد

شدم چرا   ره یونمون خشکمم حلقه کردم و به سقف خ ی دستامو رو دمویپشت دراز کش به
افتادم؟چرا ناخواسته   یاون م  ادیهمش  رفت؟چرای نم رونیفکر ونداد از ذهنم ب ادوی

 شدم؟  ینطورینبودم چه طور شد که ا  ی دختر نیخودمو گم کردم من که همچ
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  ریکه هرشب ز یشدم جاشو جمع کردم اما بالش زیخ م یونداد برگشتم ن ی سمت جا به
هم بستم اما از   ی آغوشم گرفتم چشمامو آروم رو ی پتوم گذاشتمو تو ری ز ذاشتویسرش م

 طوفان زده ناآروم بودم   ی ایدر  هیدرون به اندازه 

 ییچرا من انقدر با نبود ونداد احساس تنها  برد؟اصال یزدم چرا خوابم نم  یغلت دوباره
ساال به   نی وجود نداشت نکنه تمام ا  ی ونداد کردم؟قبال ی م یقبال چه طور زندگ   کنم؟پسیم

انگار خودمو باز نشسته   ییطورا هیعادت کردم که االن با اومدن ونداد  یو سخت ییتنها
 آسوده کردم  یرو دوش اون ول کردمو خودمو از همه چ و یکرده باشم همه چ

وقته به فرد   یلیاگه خ ای  ستین  شیتو زندگ  یوقته تنهاس و کس یلیآدم خ  هینظرم اگه  به
تو   وی شده که هرکس ل یتبد یفقط به آدم ستینکرده مشکل از اون آدم ن دای پ یحس یخاص
 ی رابطه  هیوارد  ی مثل من...مثل روزگار من...دوست ندارم با هرکس دهیراه نم شیزندگ 
 ی هدفام بوده هدفا  تمی اولو شه یهم نکهیبه خاطرا دی بشم شا  ی اهر مدل رابطه  ای یعاطف

 هاله و مامان بودن    یراحت شهیمن هم

  هی نکهی بکشه ا وی زی نذارم حسرت چ نکه ینداشتنش ا یشدن هاله و کمو کسر بخت خوش
حاال   دیبود شا  دهی که بهم رس یضرر نی و آبرومند براش جور کنم که حاال با ا نیجهار سنگ

 حاالها نتونم پول جهازشو جمع کنم  

 یراحت  ی انگار تو ییطورا هی از منو هاله راحت باشه  الشیآرامش مادرم بود که خ  هدفم
  هیوسط خودمو فراموش کردم که منم  نیاونقدر غرق شده بودم که ا می افراد زندگ  نی زتریعز

 باشم اما...  ف یلط دیدخترم احساسات دارم با ه یآدمم به خصوص  

 هم بستم   ی چشمامو رو  دمویکش یغم آه با

گرفتم که عشق با تمام   ادیوقته  یلیبخواد خ که خودش شهیمن م  یزندگ  نیبهتر  یکس
دو   یعنیفاصله و فاصله هم  یعن یگرفتم عشق   ادی  ستیزنده ن  شتریعظمتش دو سه ماه ب

به اندازه خودت  چکسیعشق ه ی گرفتم تو ادی  رسنی وقت بهم نم  چیکه ه ی خط مواز
 ی تنهاتر یگرفتم هرچه عاشق تر باش ادی  نمیا ستیوفادار ن
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اجازه نداده بودم که وارد  یجنس مذکر چیسالها به ه نی ا ی چون تو دی وسط شا نیا
مدت کنار هم   هیکه  می مجبور شد یاتفاق میلیخ دوی سر رس یونداد اتفاق کهوی بشه   میزندگ 
راحت فراموشش کنم باالخره   تونمی مدت نباشه م  هیبهش وابسته شدم اگه   نطوریا  میباش

 توشون گم بشه   یا دارم که ونداد به راحته یریاونقدر درگ  می زندگ  ی من تو

 

 

 ✨ونداد ✨

آراسو مهران هم گوش   ی پرونده مقابلم بود همزمان به حرفا  ی که توجهم رو همونطور
 دادمیم

 م یحرکتو ما بزن  نی_من قراردادو باهاشون بستم قرار شد اولآراس 

 م یاول اونا شروع کنن بعد ما استارتو بزن  یذاشت ی_کاش ممهران

 م ی که ما اول حرکت کرد کردیشروع م  مونیکی  دی داره تهش با ی_چه فرقآراس 

 زدمو گفتم:  هیتک میاز مطالب جلو دستم گرفتمو پروندرو بستم به صندل نگاهمو

  شرفتیبعد شرکت ما هم بسته به پ  کردن یحداقل اول اونا شروع م  گهی _مهران راست م
  کرد یکمکشون ماونا 

 تا قراردادو فسخ کنم  دییخوا ی_مآراس 

 دفعات بعد  ی که شده انشاهلل برا هی_نه نه کار

از   کمونیدر اتاقم به سمتش برگشتم بعد از اجازه ورودم سفارش قهوه و ک  ی صدا دنیشن با
بلند شدم و به سمت مهرانو آراس رفتم   استمیر ز ی منم از پشت م نیبه خاطرهم   دیراه رس

 م ی استراحت کن کمیوقفه  یدادم بعد از چند ساعت کار ب حینشستم و ترج کنارشون
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آقاجون بود روز بعدش بابا اصال اجازه نداد که به مهتاب سر بزنم    یکه مهمون شبیپر
  هی یرو سرم که تا شب نتونستم حت ختیاونقدر کار ر کهوی مجبور شدم شرکت بمونم و 

که داشتم فکر نکنم بتونم    یشرکتو قرار ی تماس با مهتاب داشته باشم امروز هم با کارا
 بهش سر بزنم  

 باال زده درسته ونداد؟  نیآقاجون برات آست  دمی _شنمهران

به آراس دهن لق انداختم که خودشو زد به اون راه به سمت مهران برگشتم و نگاه   ینگاه
 بهش کردم یتفاوت یب

 که گوش بده  هیک  ی_آره ول

 باغ معلوم بود ی _آره از خلوتتون توآراس 

   کشمیاز تو م کشم یم یدهن منو باز نکن آراس که هرچ  یکی_تو  

 شده؟   ی_چرا مگه چمهران

 _رفته از طرف من با دختره قرار گذاشته  

 آراس به سمتم برگشتو طلبکار بهم نگاه کرد د ی خند زیر زی ر مهران

  ییخوای م یچ یبه اون خوشگل ؟دخترییایدر ب  یفیکلبالت نیاز ا خوامی_بد کردم مآراس 
 گه؟ ید

 خوشگله؟   ی_به آرسل هم گفت

_اگه گفته بودم که االن سالم کنار شما دوتا نبودم که...درضمن عشق من به اندازه  آراس 
 اون نباشه نویخودش خوشگل هست که چشمم دنبال ا یکاف

 به نشونه تاسف تکون دادم یسر

 کنه یم فیداره ازش تعر  نیپسند کردن ا گهی د یکی ی _دختررو برامهران
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 کنم یم  چارتونی که ب دیآرسل نزن ی حرفا جلو  نی وقت از ا هیبابا   ی _اآراس 

 تو فکر فرو رفته بود نگاه کرد  کمیخوردو به آراس که  کشویاز ک  کهی ت هی مهران

 د؟ یکجا کش ات با آرسل به  هیقض ی_راستمهران

   می نگفت یزیچ یبه کس هیگذشته مخف نیهنوزم ع یچی_هآراس 

  نکهیپام زدم بدون ا  ی رو ی انداختم ضربه آروم  یکی اون  ی پامو رو ه یزدمو  هیمبل تک به
 مخاطبم مهران باشه گفتم:   کهیبکنم طور ی بهشون نگاه

  کنهی م  تیمنو اذ  ی داره دختر عمو یزده جاده خاک شون ی _فعال ا

  ی جد افشیاز چه قراره آراس هم که ق هیقض نهیکنجکاو به سمت آراس برگشت بب مهران
 شده بود به سمتم برگشت  

 مشکل دارم  اشیندارم با شب کار ی_من با شغلش مشکلآراس 

 ولش کن  ای  ایباهاش راه ب ا یپس   گذرهیاز شغلش نم ینیبیم  ی_وقت

سال دو ساله؟من از   هیکنم؟احمق مگه دوست داشتن من  ؟ولشیراحت  ن ی_به همآراس 
 چشم دنبالشه  یبچگ

 به سمت مهران برگشتم  دمو ی کش یپوف

 کار  یچ  ییخوایبرگشته به آرسل گفته شغلتو ول کن م شونی_ا

 گه؟ یچشم قربان امر د گهیم   دهی _اونم حتما به حرفت گوش ممهران

  کنهی کارم م نی_اگه واقعا منو بخواد همآراس 

 روبه جلو خم شدم  یپام گذاشتمو کم ی رو تامو دس

بشه   یهمه چ الیخیشوهر کنه ب  یوقت  دهی زحمت نکش نهمهیفقط افکار توهه...آرسل ا  نی_ا
 بشه که هست   ینیکه موفق تر از ا یکمکش کن دی تو خودت با 
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فقط هضم شب   کنمیبهش افتخار م میلیاتفاقا خ شمینم تاشی_من مانع موفق آراس 
 برام سخته   اشیکار

 یاستفاده کن تی از زورو مردونگ نکهیبدون ا یباهاش حرف بزن ینی عاقالنه بش یتونی_م

فنجون قهوشو برداشتو خودشو بهش سرگرم کرد به    دیموهاش کش ی تو یکالفه دست آراس
 م یبهم کرد و همزمان به سمت آراس برگشت   یسمت مهران برگشتم اونم نگاه کوتاه

 ی باش یحساسپسر  کردمی_فکر نممهران

 د ی _هنوز مونده منو بشناسآراس 

 اخماش توهم بود به سمتم برگشتو ادامه داد  کم ی که  آراس

بود اجازه   تی که مهتاب داره اگه زن رسم یات ی خود تو...با خصوص شیکی _اصال آراس 
 شغلشو ادامه بده؟  ی دادیم

م و در فکر کرد  کمی  کردیمبل راست شدم مهران منتظر بهم نگاه م ی شدمو رو  ی جد کمی
 جواب سوال آراس پاسخ دادم 

  یکنه به خصوص وقت شرفتی کار پ ی که تو کنمیکمکش م  ی_اگه دوسش داشته باشم حت
  هیکارش مطمئن بشم شغل مهتاب  طیکه از مح ی که بهش اعتماد داشته باشم...البته وقت

بهش عالقه   نمیبب یکه کنارش بذاره اما وقت کنمیم  شنهادیشغل مردونس اولش بهش پ
شرکت   ی تو  ارمشیفوقش م  ای  کنمی فراهم م اشبر ی بهتر  طیاما مح شم یداره مانعش نم

 کار کنه  

 فکر فرو رفته بود نگاه کردم  ی تو یگذاشتمو به آراس که کم زی م ی رو فنجونمو

و بهش    هکنیمخالفت م ی نیبیم یکه شغلشو ول کنه وقت ی کرد شنهادی_تو هم بهش پ
کارش راحت   طی خودتو از مح الیعالقه داره پس مانعش نشو کمکش کن اما در کنارش خ

 ... یاگه بهش اعتماد داشته باش یکن از طرف
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 وسط حرفمو گفت: دی پر آراس

 چشمام بهش اعتماد دارم  ن ی_من عآراس 

که  یاومد تنها کار شیدوباره براش پ یاگه شب کار مونهینم یباق یشک  ی جا گهی _پس د
 یکه راض ی بهش بد نانویاطم ن ی و ا  مارستانیب شی که خودت برسون نه یا  یبکن یتونیتو م
  اشویکه شب کار گرده یم یمطمئن باش اونم مدام دنبال راه  یو بهش اعتماد دار یهست

 ه تو باش شی پ شتریکمتر کنه تا ب

 شدم به سمت کتم رفتم و تنم کردم همزمان گفتم:  بلند

نکن از   یکار دی باش آراس اما در کنارش عاقل هم باش...تو و آرسل برازنده هم_عاشق 
 ی خوریعمر حسرتشو م هی ینطور یا ی دستش بد

 ؟ یر ی م ی_کجا دارمهران

   رمیکه آراس خان برام جور کردن م ی_دارم به قرار

 از دستش نده   هی_تو هم عاقل باش دختره خوبآراس 

 ش؟ یشناسی_مگه م

   کردی م فیازش تعر  شناستشی_آرسل مآراس 

  نمیسوار ماش رونیکردمو از شرکت زدم ب ی تکون دادم از پسرا خدافس د یی به نشونه تا یسر
قرار نداشتم    نیبه ا  یروندم حس خوب م یکه باهم قرار گذاشته بود یشدم و به سمت محل

ه  شدم که تن ب یبابا راض ی اما به خاطر حرف آراس و اصرارا  ستم یبه رفتن ن یراض یحت
 بدم   یقرار زور نیا

جور بشه خودمو برسونم   ی زودتر بهونه ا خواست ی مهتاب تنگ شده بود دلم م ی برا دلم
  خواستمیآقاجون بودم جرات نداشتم نم  نیذره ب ری ورم چون ز هیاما از  نمشیبهش و بب
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  میعاقالنه تصم دی نکرده بخواد ازم دورش کنه با ییخدا ا یمهتاب حساس بشه  ی آقاجون رو
 گرفتم یم

شدم بعد از   ادهیپ نیکافه پارک کردم از ماش نگیپارک  ی تو نمویماش دمی محل قرار که رس به
چشم گردوندم تا تونستم   یبه طبقه باال رفتم وارد کافه شدم کم نگیحساب کردن پول پارک 

  یکرده بودم کالفه شده چون مدام به ساعت مچ  ر ید نکهیکنم انگار از ا داشیگوشه کافه پ
 د یکشی پوف م  کردوی ر دستش نگاه مدو ینتیز

کردم  ی بلند شد سع  دنمیسمتش رفتم انگار متوجهم شد چون به سمتم برگشت با د به
 رم یبه خودم بگ یمهربون افهیق

 هم که نگم براتون  کی بود تراف ادیشرکت ز ی کارا کمی  دمی رس رید خوامی_سالم معذرت م

 کنم ی نداره درک م ی_سالم نه اشکال سا یمل

 د ینیبش  دیی_بفرما 

رنگ  ی شدم موها   قیدق کمی و روبه روش نشستم بهش   دمیمقابلشو عقب کش یصندل
 تر باشه  نیدلنش شدیساده که باعث م  شی آرا  هیبا   بایداشت صورت ز  یشده و لخت

منم کالس امروزمو   ن یبه خاطر هم  دیباهام حرف بزن دییخوا ی_پسر عمتون گفتن که مسا یمل
 کنسل کردم

 د؟ یخونی درس م ن؟هنوزمیتونو نگرفت_مگه دکترا

   کنمیم  سیتدر  فی دانشگاه صنعت شر ی مدته تو  هی_نه سا یمل

 کردم ت یگفتمو منورو به سمتش هدا  یآهان

 ن؟ یدار لیم ی_چ

 _من سفارش خودمو دادم ممنونم سا یمل
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کردم با اومدن   یدستش بود و تازه متوجهش شده بودم نگاه ی که جلو ی فنجون قهوه ا به
 زدم   هیتک  میفنجون قهوه سفارش دادمو به صندل  هیگارسون 

 شنوم ی_خب مسا یمل

 کارت کنه آراس   یباهاش نداشتم خدا بگم چ یحرف بزنم؟منکه حرف یدرباره چ حاال

هم   اتیبا خصوص  کمیکه  م یقرارو باهم داشته باش نی خواستم ا دییبخوا  تشوی_خب راس
نرفت خواستم از دلتون در  ش یخوب پ ادیمالقاتمون ز نیدرواقع اول میآشنا بش  شتریب
  ارمیب

که الک بنفش   ییدستشو با ناخن ها دهیکش ی نگاهشو به قهوه مقابلش داد انگشتا سایمل
 داشت دور فنجون گذاشت  

 د ی ناراحت نشدم راحت باش یز ی _نه من از چسا یمل

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  بعد

 نمتون یکنجکاو بودم که بب دمی شن ی ادیز ی ها  فی_من از شما تعرسا یمل

 دمیکم از کماالت شما هم بنده نشن دی_لطف دار

 شهینم لیبزرگترامون زده شده دل نی حرفا به قول خودتون ب یسر  هی_باالخره  سا یمل
خونواده ها   نی ب هیبعد قض می بش باهم آشنا شتری ب  خوامیم رهیصورت بگ ینشناخته وصلت

 کنه   دای گسترش پ

نبود با   می زندگ  ی اگه مهتاب تو دی تکون دادم سرد بهش نگاه کردم شا د یی به نشونه تا یسر
چون    کردمیازدواج انتخابش م ی برا ییبعد از آشنا  شدمویوارد م یاز باب دوست  سایمل

  یاما از وقت می کنار هم داشته باش ی خوب یزندگ  میتونستیم  دیبود شا  یو خوب  ده ی دختر فهم
دختر به چشمم متفاوت   هیشدن فقط  یبودم همه دخترا برام تکرار دهکه با مهتاب آشنا ش 

محکم داشت   ی ا هیبا روح بی غر بیعج ی رفتارا  یسر هیکه  یشد اونم مهتاب بود دختر
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  سایه وگرنه ملمهتاب باش ریتقص نایهمه ا  دی شا امیکنار ب یبا هر دختر یبه راحت  تونستمینم
 بود  ی خوب نهیهم گز

  ی که صدا دمیبرگزار کرده از پدر بزرگتون شن یمهمون هیپس فردا شب   ی _پدرم براسا یمل
 د یکن زمونیقطعه سوپرا  هیاون شب با  شمیخوشحال م دیدار یخوب

 د ی ابروم باال پر  ی تا هی

 بخونم؟  دیی خوای_م

   قای_بله دقسا یمل

 چشم   کنمیخودمو م یمنتظره بود سع ری غ کمی_خب 

که گرفته بودم   یمیتصم ی زدو قهوشو خورد هر لحظه رو ی به نشونه تشکر لبخند  سایمل
لو   ؟اگهیچ  دنیفهمیم هیشدنش شک داشتم اگه بق یعمل ی اما تو شدمیمطمئن تر م

 کنم  شی فکر کنم بعد عمل شتریب  کمی  دی برد؟با یاگه آقاجون بو م ی حت ای  میرفتیم

 

 

 ✨مهتاب ✨

خواستم   نکهیهولو گرفتم هم کهی برداشتم شماره اون مرت زیم ی با خشم از رو لمویموبا 
 ینیپرت کردم به سمت ماش زمی م ی رو لمویدکمه تماسو فشار بدم نتونستم با خشم موبا 

لب   ریز یعصب کردمیموتورو باز م  ی چایکه کاپوتشو باال زده بودم رفتم همونطور که داشتم پ
 غر زدم

 اصن؟بدرک...به جهنم...به گور هفت جدو آبادش  یچ که

  ؟اصال یری گی فاز م یدار ینطوریمال توهه که ا ختم؟مگهیانقدر بهم ر م؟چرا یاالن عصب چرا
 که...   نتونهیب ی مگه تعهد
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ماه کامل نگذشته   هیونداد بودم هنوز  غهیافتادم آره من هنوز ص نمونیب غهیص ادی  کهوی
 ...یعنی ن یبود ا

  نیهمچ  هی کردمیوقت فکرشو نم چ یهم فشردم ه ی خشم دستام مشت شد لبامو رو با
قماشن    هیدربارش کردم همشون از  یاشتباه ی خودم متاسفم که فکرا  ی باشه برا یآدم

   رکاهی و آب ز یهمشون عوض

 که... ینی_اوستا صاحب دو تا ماشاکبر

 نگه داشتم  نجایودت کاراشونو راه بنداز پس تورو چرا ا_االن حوصلشو ندارم خ

که  یول کردم با دستمال روغن  نیکنار ماش زیم ی آچارو رو  یگفتو رفت عصب ی چشم اکبر
 دستمو با خشونت پاک کردم  ی شده بود انگشتا اهیهم س یحساب

دوست   هی...م؟ی_موهامو دراز کنم آره؟به خاطر تو؟هـــــه...من متفاوتم؟من دوست داشتن
به  ییآره بال  کنمیلنگ بندازن من تورو آدم م شش یپ هیبهت نشون بدم که بق یداشتن

  کهی هم به حالت زار بزنن مرت ی نیو زم ییایدر ی مرغا چی آسمون که ه ی که مرغا ارمیسرت ب
 ی هول آشغال عوض

گاراژم باعث شد به    کینزد یجاده خاک ی رو ینیماش  ی کایشدن الست  دهی کش ی صدا  کهوی
ونداد تمام وجودم پر از خشم شد انقدر که  نیماش دنیاون سمت توجهم جلب بشه با د 

  ییبزنم جا نیهم فشرده شد آچار بزرگمو برداشتم خواستم به سمتش برم با هم ی لبام رو
  هی دنشی شد با د  ادهیپ نیاز ماش نکهیاما هم ارهی ب دش خو ی نتونه اسم مردو رو گهیکه د
 بودمش   دهیکه ند  شدیم یشدم سه روز  یطور

خم شدم   زدیونداد هنوز متوجه من نشده بود داشت با اکبر حرف م  دیاز دستم لغز  آچار
که باال زده بودم خم شدم و خودمو   ینیکاپوت ماش  ی برداشتم تا کمر تو نیزم ی آچارو از رو

 مشغول به کارم نشون دادم

دستو    شید یحاال که د یاریچشاشو در ب یخواستیشد مهتاب خانوم؟تا االن م یچ پس
 دلت براش سوخت؟  دم ی شا  اید؟ی دلت لرز
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 خوبن؟  ناتونیفتون؟ماشیها...احواالت شر نیملکه ماش ی _سالم اونداد

گفتن    می از قد شهیهم خوردیداشت حالم بهم م شی ونو چرب زب یزبون نیر یهمه ش نیا از
 زبوناس  نی تر دندونا،پشت چرب  نیزتر یت

 کردمینگاه مهربون حرومش م  هیاالن   دیشا  د یرسیاون خبرا بهم نم  شی پ قهیتا چند دق اگه
فرق داره   هی با بق کردمیکه فکر م یبچه پولدار نیا یواقع ی رو کردیفرق م ی اما حاال همه چ

 قبل باهاش مهربون باشمو خوب رفتار کنم نی خر نبودم ع گهیرو شده بود پس منم د

  دهی مختلف چ  ی در اندازه ها زیم  ی که رو ییآچارا  نی رفتمو از ب زمیشدم به سمت م راست
نگاه   می ن هی یکه حت یشده بود دنبال آچار دوازده گشتم همزمان با لحن طعنه دار طور

 خته بودم گفتم: کوتاه هم بهش نندا 

گاو و گوساله    رن یم یچند روز ولشون کن مونن،تایم یحضرت موس  ارانیمثل   امی_بعض
 پرستن یم

 رفتم   نمیکردم برشداشتمو به سمت ماش دایدوازدهو که پ آچار

 ه؟ یشده مهتاب؟منظورت چ ی زی_چونداد

 بودم    نمیدلو روده ماش ر یفقط درگ  کردمیزدم هنوزم بهش نگاه نم ی پوزخند

 بفهمن از سگ کمترن ایلی_خدا وفارو به سگ داد تا خ

رفتم   یک یکه تنم بود گذاشتمو به سمت اون   یسرهم  بیج ی که باز کردم تو وی بعد چیپ
شده بود و چون دست تنها بودم  ن یخونه هم بدجور سنگ ی خسته بودم کارها یلیخ

مثل   ییطورا  هی شدمیم آروم  نجایا ومدمی م یدوش خودم افتاده بود اما وقت ی همشون رو
هم کم کم   نجا یآوردن ا  ییخبرا ه یکالغا برام  یوقت الخونم بود بهش عادت کرده بودم اما حا 

   شدی داشت برام جهنم م

 ه؟ یطعنه واسه چ نهمهی؟ای زنی_چرا واضح حرف نمونداد
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ازم نداشت چون  افرویق  نی شدم با خشم به سمتش برگشتم فکر کنم انتظار ا راست
 جا خوردو هنگ بهم نگاه کرد  یحساب

  میحال یچیگاوم ه ی نه...فکر کرد وی کی_صدبار بهت گفتم خودتو خر فرض کن اما من  
  مانیگج و س ی و دستامم تا آرنج تو یکوفت ی کاپوتا نیسرمو کردم تو ا  ی کرد ست؟فکرین
 آقا پسر  ی ز اطرافم غافلم آره؟...منو نشناختا گهید

  میباطن لی برخالف م خواست ی ازش گرفتم دوباره خودمو به کارم مشغول کردم دلم م رومو
انگار   ییطورا هی  تونستمیاما نم نمشیدوروبرا نب نی ا گمیگم کنه د نجایبهش بگم گورشو از ا 

 بودم   حیمنتظر توض

 لحنش مهربون تر شدو گفت: ونداد

مدت واقعا سرم شلوغ بود نگران بودم کارامو   نی ا زمی خب عز دمی _آها حاال فهمونداد
 منم راحت نگذشت   ی آقاجون بهم شک کنه به خدا برا نجایا امیب چونم یبپ

  نیگوشه کاپوت ماش المو یراست شدمو وسا دمیکردمو به سمتش چرخ  ی مسخره ا خنده
دوباره خنده مسخره   دنشیزدم با د هیلبه کاپوت گذاشتمو بهش تک ی دستمو رو هیگذاشتم 

 به نشونه تاسف براش تکون دادم  یکردمو سر ی ا

نه؟...باالخره   ی خسته ا یل ی حتما خ ی_آره خب خبر دارم چه قدر سرت شلوغ بوده آخ
   شمیشرکتو کافه رفتنو منم باشم خسته م ی و کارا یمهمون

 مشکوک بهم نگاه کرد  ونداد

 ه؟ ی_منظورت چدوندا

 کنم؟  ان یجمله احساساتمو نسبت بهت ب هیتو  ی خوای_م

 بیج  ی دستشو تو هی  دیابروش باال پر  ی تا هیصورتم پاک شد ونداد  ی خندم از رو آثار
 شلوارش بردو منتظر بهم نگاه کرد با نفرت روبهش شمره شمرده لب زدم: 
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   خورهی_حالم ازت بهم م

اش نباشم که بازومو با   افه ی نظاره گر ق نیاز ا شتریبه کارم مشغول بشم تا ب خواستم
 به سمتش برگردم تیخشونت گرفت به سمت خودش کشوند که باعث شد با عصبان

...چرا واضح خورهیحالت ازم بهم م یگیم یحاالم دار  یرونپ یبهم م یدار زیر  هی_ونداد
 بدونم چه مرگته ها؟  ینالینم

 ؟ ی بود یمدت کدوم گور  نی_ا

 _شرکت و خونه خودمون ونداد

 _آها شرکتو خونه خودتون پس آره؟ 

 مهتاب  ی بشنو  ییخوایم ی_چونداد

 صدامو باال بردمو داد زدم:  کهوی

 اری_اسم منو به زبونت ن

نتونستم تحمل کنم از   گهیبودم د ختهیخودم ر ی تو  وی م بود از صبح همه چرو ی ادیز فشار
حق به جانبش  افهی ق نیاز ا شدم ی م یو منو خر فرض کردن داشتم روان ش یباز جیگ نهمهیا

که خودشو چهار دستو پا توش گم کرده بود کنترلمو از دست دادم دستم   ی چپ یو کوچه عل
صورتش   ی تو یلی زده بود محکم س ششیکه بدجور امروز آت یباال رفت و به خاطر دل

   دمیکوب

گرد شده بهم نگاه کرد کم کم   ی که زده بودم گذاشت با چشما  ییجا ی دستشو رو  هی ونداد
تر شدمو   کی بود بهش نزد  هیکنا شوینم پر از نلح کهیاخماش توهم رفت با نفرت درحال

 گفتم: 
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طرف فکر    هوی کنهیم جادیسوتفاهم ا زنهیدلو م ادیز  یمهربون یمهربون باش د ینبا  ایلی_با خ
  دیبا ارویلیآره خ یکنیبهش محبت م نقدریا ی براش افتاده که دار  یاتفاق خاص کنهیم

 تو غار خودشون بمونن  میبذار

که به سمتش   نیکه روش بودو برداشتم درهمون ح ی دیکارم رفتم پاکت سف زیسمت م به
 داخلشو درآوردمو دونه دونه نگاهشون کردم   ی عکسا رفتمیم

 ینگاه هی  ادیپاساژن طرف م هیکنج   ایخوب با تمام مزا کی بوت هی صادق مثل  ی _آدما
  گردهیوباره برماول خوب بود پس د کی همون بوت نهیبیم زنهیدوراشو م رهی بعد م ندازهیم

   کی سر همون بوت

 سرش پرت کردمو با طعنه ادامه دادم: ی دونه دونه عکسارو رو ستادمی روش ا روبه

  اقتی...لیستیبود که ن یوقتا اون یبعض دی ...آره بایو رفت  یبست نهیبیم رسهیم ری _اما د
 ی زی هرچ خوادیم

 :دمی با نفرت روبهش غر نشوی به تخت س  دمیعکسو محکم کوب نی آخر

 هی ک  یباز نی تا بهت نشون بدم استاد ا ریبگ   دهی بار ناد هی_منو  

موتور   ی چا یرفتمو تند تند با نفرت مشغول باز کردن پ نمیازش گرفتم به سمت ماش رومو
که براش تنگ شده بود   یخوشحال بودم دل دیشدم خوشحال بودم که صدام نلرز  نمیماش

نشد پس هنوزم همون مهتاب بودم همون   یگرفته بود احساساتکه  یش یامروز با وجود آت
   شدینم یچشماش اشک کردویخم نم کمر یکه به راحت ی مهتاب سفتو سخت

 با دهن لقت پخشش نکن  ی دی ند ویز یکورت چ ی _تا با چشاونداد

ول کردم به سمت   مهیکارمو نصفه ن نیتحملش کنم به خاطرهم تونستمیزدم نم ی پوزخند
 دنبالم راه افتاد  تی که اونور گاراژ بد رفتم ونداد هم با عصبان ییروغن موتورها 

 جواب همشو بشنو  سا ی وا ی حرف بارم کرد نهمهی_کجا؟اونداد



 شهر  یبچه پرو ها 

 
451 

 

 گم کن  نجای_گورتو از ا 

از پشت محکم بازومو فشردو منو به سمت خودش برگردوند خواستم بزنمش که با   ونداد
 تمو محکم گرفتو خلع سالحم کرد دستش دس یکی اون 

حاال نوبته   ی فک زد  نهمهیکه جواب همه حرفاتو داده باشم ا کنمیگورمو گم م ی_وقتونداد
 منه 

 اصن؟  یکه بگ یدار ی؟چی بد حیتوض   ییخوایم وی_چ

 دمی به شونش کوب یمشت  دمو ی کش رونیگندش ب   ی دستا ی با خشوت از تو دستمو 

  ی دیآقا خواب د کنم؟نهیاون عکسا دارم جلز ولز م دنی عاشقت شدم االن با د ی _فکر کرد
 باشه   الیخ

 شدمو با نفرت تو چشماش زل زدمو نعره زدم  ک یبهش نزد گهیقدم د  هی

  یرفتیتموم بشه بعد م یذاشتی م یگرفتیخونده شدو م نمونیکه به زور ب ی ا غهی_حرمت ص
 پسره آشغال   ات یدنبال کثافت کار

 ه شو _خفونداد

 نه من   ییتو  نی خفه شه از خجالت آب بشه بره تو زم دیبا  کهی_اون

رفتم همشو جمع   نیزم ی پخش شده رو ی بهش زدمو به سمت عکسا ی خشم تنه ا با
بلند به سمتش رفتم دونه دونه عکسارو بهش نشون دادمو با خشم داد  ی کردم و با قدما

 زدم

رو دوشش   ندازهیم ارهیآقا کتشو در مخانوم سردش شده  نجایتو باغ...هه ا ی_نصفه شب
آقاهه با   نجای...اشهیکه تنشه منم باشم سردم م یسردش بشه با اون لباس  دمیخب با

بد   ن ی بب نمی...آها ا دنیدارن کوفت سفارش م نجامی...اخندنیخانومه قرار داره دارن م
کرده   غهیص  گروید یکیبه آقاهه که  نمیبر ی ...اخرهیطال م هخانوم ی آقاهه داره برا   ستین
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چه برسه    یستیهم ن ابویمرد؟تو   ی...اسم خودتو گذاشتشهیم گهید یک یحاال داره دمخور  
 به مرد 

به سمتش برگشتم با خشم دندوناشو   زیطرف صورتم سوخت دستمو روش گذاشتم ت هی
 کردی بهم نگاه م  دویسابی هم م ی محکم رو

 تو؟  ی کرد ی_چه غلط

 :دی صداش باال نره غر کرد ی م یکه سع یو باال بردو با خشم طورپشت دستش  ونداد

 زنم یم   هیبدتر از قبل یکی_خفه شو وگرنه ونداد

 پسره... یرو من دست بلند کن ییکه بخوا یباش ی_خر ک 

 _مهتـــــــــــــــــاب ونداد

  نکهیرومو ازش گرفتم به وقتش حساب ا نهیکه زد خفه خون گرفتم دست به س ی نعره ا با
  رسم یسرمم داد زد م

عکسارو گرفته فقط   ن یبرات ا کهیاون یحرفا باش نیعاقل تر از ا  کردمی_فکر مونداد
 ی چرا باور کرد  یکیمن جلو چشمت خراب بشم اون بدرک تو   خواستهیم

نتو باور  _باور نکنم؟...باور نکنـــــــــــــم؟...کافه رفتنتو باغ نصفه شب رفت
داره منم پسر بودم دستو   یهم خوشگله هم اندام خوب  هیخوب کهینکنـــــــــــــم؟...ت

  ییلویهفته ازش مونده ک  هی که  یتی چند؟محرم  ییلویمهتاب ک  گهید دی لرز یدلم براش م
 چسبم یخودمو م حالعشقو  یهمه چ ی چند؟گور بابا

 گفتم:  دی به سمتش برگشتمو با تهد ستادمیپشت کردم خواستم برم اما ا  بهش

  ی دید  ی ا گهی هر نره خر د ا ی  مایمنو با ن گهیاگه دو روز د ی نره خودت شروع کرد ادتی_
  ادیتو برجکت که حالت جا ب زنمی چنان م ی برام جر بد نهیس ییایب

   یباش  گهی د یکی با  یکنیغلط م یلی_تو خونداد
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برد منو به سمت خودش برگردوندو سرشونه هامو محکم فشار داد از   زیتم خبه سم  ونداد
  شتریشدت درد صورتم تو هم رفت اما ناله نکردم فحشش دادم تا ولم کنه اما فشارشو ب

 کرد

سرت   ییمهتاب...بال  کنمیم چارت ی ب یپریم یبا کس نمیاحدو واحد اگه بب ی _به خداونداد
   ارهی سر زنش م  ی که هر مرد ارمیم

لبام گذاشت منو برگردوندو از پشت به  ی جوابشو بدم که محکم دستشو رو خواستم
دهنم برنداشت محکم فشار داد نفسم داشت بند   ی خودش چسبوند اما دستشو از رو

 گرفت اما ولم نکرد   نترییدستشو پا  کمیچون    دیانگار فهم ومدیم

باهات حرف بزنم   نیراجب هم واستمخیم نمت یتا بب نجا یاومدم ا نکهیا لی_دلونداد
کنم موبه مو چون پامو کج نذاشتم که   فیسه روزو برات تعر ن یا ی همه ماجراها خواستمیم

 داشته باشم احمق یترس

گوشه مغازه   یدهنم برداشت منو کشون کشون به سمت مبل چرک  ی دستشو از رو  ونداد
نداد خودشم کنارم نشستو   برد منو پرت کرد روش خواستم بلند شم بتوپم بهش که اجازه

 محکم دستمو گرفت مانعم شد 

بکن اما دفعه بعد حق   یبکن  یخواست یسر جات حرفامو بشنو بعد هر غلط ن ی_بشونداد
 چشمو رو  یدختره ب یبزن گه یخر د  هیخودم حرف از   ی تو رو یندار

 حرفاتو بشنوم  خوامی_خفه شو نم

 مگه دست خودته    ی _تو غلط کردونداد

 نحسشو نشنوم اما اجازه ندادو هردو دستمو محکم گرفت  ی تا صدا رمی گوشامو بگ خواستم

که آقاجون برام پسند   هیدختر ساسیاسمش مل ی دیعکس د ی _اون دختره که توونداد
 کرده تا باهاش ازدواج کنم 

 زدمو همچنان رومو ازش گرفته بودم   ی پوزخند
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 _مبارکه به من چه  

خونه آقاجونمه اونجا باغ   هیباغ مال همون مهمون  ی تو ی ...عکساخوامشیا من نم_امونداد
ما   ی ها یمهمون ی تنش بود چون همه دخترا یلباس اونجور  ن یآقاجونه به خاطر ا ی ال یو

 بود  دهی من نپوش  ی برا پوشنیلباس م یاونطور

 کردم که باعث شد ککشم نگزه ادامه بده  ی قرچه ا دندون

آراس الدنگ از طرف من با دختره قرار گذاشته بود که   روزهیمال د  کافه هم ی _عکساونداد
عصر که قراره بره تولد   ی بعد از اونجا هم دختره ازم خواست برا م ی حرف بزن می مثال بر

تا   می گشت یقبول کردم کل  میباطن ل یکادو براش بخره برخالف م هیکنم  ش ی دوستش همراه
 دوستش بخره    ی طال برا گردنبند هیگرفت   می تصم نکهیا

 حرفاتو باور کنم؟  دی _چرا با 

چون   کنمی کارو م نیاما دارم ا یبدم تا باور کن حیبرات توض ستمی_چون مجبور ن ونداد
همه حرفام بهت ثابت   شهی که باعث م خوامیازتم کمک م یراجبم بکن یفکر الک خوامینم

 بشه 

 _دستمو ول کن  

 کنم یناقصت م ی بلند ش یول  کنم ی_ول مونداد

 کنمیناکارت م زنمینکنا...م دی منو تهد ی_الک

 حرفامو گوش بده   ن یبکن فقط بش  ییخوای_چشم تو هر کار مونداد

شدم اما ونداد فقط نگاهش   ره یزدمو به روبه روم خ هیبه مبل تک یبا تخس نهیبه س دست
 زد ی من بودو داشت حرف م ی رو
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آقاجون راجبش باهام حرف    نم یبار دختررو بب نیاول  ی برا یمهمون ی تو نکهی_قبل از اونداد
دوست دارم آقاجون هم اجبار کرد که من اول   گروید یکی گفتم که   یزده بود منم الک

 دختره مد نظر خودمو بهش نشون بدم ومدیبعد اگه ازش خوشم ن  نمیبب سارو یمل

 گفتم  ی سمتش برگشتمو با لحن مسخره ا به

 _خوشت اومده ازش؟ 

 ه  ن گمی_دارم مونداد

 که...خوشگله   هی_چرا؟دختر خوب

 _مبارک صاحابش به من چه  ونداد

ذره هم   هی شدم که باعث شد بهم نگاه کنه اما   کی بهش نزد  یکردمو کم زیر  کمی  چشمامو
 تکون نخوره  

   نیراست یزنی _مشکوک م

   دیموهاش کش ی تو یکالفه دست ونداد

 اد یخوشمم نم یول ادیدختره حس ندارم ازش بدم نم نیذره هم به ا  ه ی_مهتاب من ونداد

دوباره دست   نیراحت شده بود به خاطرهم المیخ یی طورا هی دادی صداقت م ی بو  حرفاش
 گفتم:  یتفاوت ینگاهمو ازش گرفتمو با ب نهیبه س

 واال  ادین ادمی نم ادیب ادی_خب به منچه خوشت م

 _بچه پرو ونداد

 ی _خودت

 قشنگ معلومه مهم نبوده برات  ی ردقشقرق به پا ک  نهمهی_اونداد

 اشارمو به سمتش گرفتمو تند تد گفتم: انگشت
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   ارمیخودت نکن که چشاتو در م شیپ  یفکر الک ی عا ی _عا

دست   رمویگفت که باعث شد دوباره رومو ازش بگ  ی باال آوردو باشه ا می دست تسل ونداد
 قلبم آروم شده بود  شیبشم آخ رهیبه روبه روم خ نهیبه س

به آقاجون نشون بدم بگم از   ی کنم الک دایوسط دختر از کجا پ نی_حاال من موندم اونداد
 خوشم اومده   نیا

در هر صورت اون   رهیگیم هیدختر الک  نیبا هم توی _عقل کل بعدش آقاجونت مراسم عروس
 ادیدر نم ییخوایکه تو م یزیچ

 ؟ ی هست هیپا یکنبهم کمک  خوامینقشه دارم م هی_من  ونداد

سرم گذاشتم به سمتش   ی موهامو مرتب کردم و دوباره کاپو رو یاز سرم برداشتم کم کاپمو
 برگشتم 

  نشویماش ای برم دختررو بکشم؟ ییخوایبگو...م کنمیباشه کمکت م یهرچ   ونمی _بهت مد
 کنم؟  یدست کار

طور اما هردومون جلوشو    نی چپ چپ نگام کرد خندشم گرفته بود خودمم هم ونداد
 م یتا نخند  می گرفت

 یکه به آقاجونم گفتم تو باش یاون دختر فرض خوامیم ری_نخونداد

  یلیکنم س گفت؟فکر ی م یداشت چ نیتعجب به سمتش برگشتم هنگ بهش نگاه کردم ا  با
  زنهیدار مشاخ  ی که بهش زدم مخشو جابه جا کرده چون حرفا

 _حالت خوبه؟من؟ 

  که یطور م ی ساز یبرات م گهید ت ی هو  هی  می دی م رینه خود تو ظاهرتو تغ  یعنی_آره تو...ونداد
 ی ا گهی دختر د هی  یستی انگار مهتاب ن

 گرفته   ی جد روی قض یلیمعلومه خ نی به سمتش برگشتم نه بابا ا کامل
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 هینه  یزنی حرف م یواقع یزندگ  هیدرباره  یدار ی فهمیم چی تو ونداد؟ه یگیم یدار ی_چ
 داستان...آقاجونت مگه بچس؟  هینه  لمیف

که  میکار کن افت یق ی رو کمیو  یبه خودت برس ی_مهتاب تو اگه ظاهرتو دخترونه کنونداد
 شناستت یآقاجونم نم یمثال لنز بزن یکن ریتغ

 ننه بابا ندارم؟  ؟منی_بر فرض محال قبول کردم آقاجونتم نشناخت اونوقت خونواده چ

 گفت:  دویبه لباش کش یتکون داد دست دییبه نشونه تا یسر  ونداد

  انیپا  یخواستیچون م رانیا ی _فکر اونجاشم کردم پدرومادرت خارجن و تو اومدونداد
 ف یو دانشگاهتم صنعت شر  ی خوند کیمکان یکن  لیتکم نجاینامتو ا 

 _اونجا چرا؟ 

راه انداخته که خب  ی دیتول ی کارگاه ها  یسر هیاونجا  ی دانشجوها ی _چون مهران براونداد
به عنوان کاراموز   ییهمون دوران دانشجو میکنی جدا م نویبه نفع شرکت هم هست بهتر 

  کنهیم تی وسط مهران هم تورو کشف کرده و به شرکت معرف ن یا میکنی وارد کارگاهامون م
   می منو تو باهم آشنا شد ینطوریا

هم بازو بسته کردم ونداد دستشو   ی چشمامو کوتاه رو دمویبه صورتم کش ی دست ینگران با
 گفت:  یشونم گذاشتو با لحن مطمئن و آروم  ی رو

 _نگران نباش من هواتو دارم مهتاب ونداد

 فته یم  دیپرا  ربگیا  ادینگران نباش من هواتو دارم آدم   گنی م یوقت ای_بعض

 به نشونه تاسف تکون داد  یکردو سر  ی تک خنده ا ونداد

 ی به من اعتماد ندار یعنی_دست شما درد نکنه پس ونداد

چونم بردو سرمو به سمت   ریبهش انداختمو رومو ازش گرفتم ونداد دستشو ز ینگاه مردد
 ونداد یحت م یخودش برگردوند هردومون آرومتر شده بود
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  خواستمیدم اگه دختررو مکر فی برات تعر ویکه همه چ ؟منیی _هنوز تو فکر اون عکساونداد
 نداختم یراه نم و یباز  نی وسط ا ن یا گهیبود لب تر کنم د یکاف

که نوه   ییوسط تو   نیهم منو ا  کنهی م چارهیشک دارم آقاجونت اگه بفهمه هم تورو ب کمی_
 اما من... زنهیبهت نم   یبیآس یاش

 _مهتاب ونداد

 ؟ ی فهمینگران خونوادمم م ستمی _من نگران خودم ن

  کنمیموضوع فکر م نیا ی فکر همه جاشو کردم من چند روزه دارم رو گمی _دارم بهت مونداد
اما   نمتیبب امیمدت دلم برات در اومده بود که ب  ن یمن ا وونهی ؟دیهست ینگران چ گهید

خودم  ی حاال خودم با دستا  ومدمیدلم گذاشتمو ن ی پا رو یفتیدردسر ن  ی تو نکهیبه خاطر ا
 ؟ بندازمت تو حچل امیب

رفتمو    نی زم ی پخش شده رو ی درگم رومو ازش گرفتمو بلند شدم به سمت عکسا سر
 دوباره همشو جمع کردم 

 _بذار فکرامو بکنم 

 ی به سمت فالسک چا ختمیسطل آشغال ر  ی خشم همشو دونه دونه پاره کردم و تو  با
 که ونداد مانع شد   زمیخودمو ونداد بر  ی برا ییچا وانیل هیرفتم خواستم 

 بیترت یمهمون هی  سایفردا شب خونواده مل م ی فکر کردن ندار ی _مهتاب وقت براونداد
 کنم  تی فردا شب تورو هم با خودم ببرم و به همه معرف  خوامیم میدادن که ما هم دعوت 

 گرد شده بهش نگاه کردم   ی چشما با

 هست ونداد  تی ز یچ هی_به وهلل تو  

 تحمل کنم  می زندگ  ی تو گروید یک ی  یزور تونمیکنم مهتاب...نمدست دست  تونمی_نمونداد
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روزه   هیبدم؟  ری تغ افمویق دی با  یگیتا فردا خودمو آماده کنم آخه؟مگه نم ی_من چه طور
 اخه... 

باهاش هماهنگ کردم که اگه تو قبول    زنمیحرفا نباش به آرسل زنگ م  ن ی_تو نگران اونداد
   دیخر  می بر  ی باهم سه نفر یکن

 دیپشت گردنش کش یبهش نگاه کردم که دست نهیدست به س دی ابروم باال پر  ی تا هی

 ؟ ی کرد یزی با آرسل برنامه ر ی از قبل آماده کرد وی_پس همه چ

  رهی آره...افکارش از من بود اول مخالفت کرد چون نگران بود نقشمون نگ  ییطورا هی_ونداد
اونم قبول کرد که  میبرنامه دار هی  یهمه چ ی برا می دی د می دی همه جوانبو سنج  یاما وقت

 کمکمون کنه

 باال انداختم  ی ا شونه

 سر برم خونه کارگرا اونجان  هی د یفقط االن با   ستین ی_باشه حرف

 سر کارگرا باشه   ی _نگران خونه نباش مهرانو فرستادم روونداد

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

 م؟ ی ری م  می_کجا دارمهتاب

   دی_مرکز خر 

 اد یآرسل هم باهامون م ی_فکر کردم گفت مهتاب
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   ادی_خودش م

بردم   نیتکون داد و سکوت کرد منم دستمو سمت پخش ماش دییبه نشونه تا یسر مهتاب
 چشمم گذاشتم  ی جلو مو ی دود نکیآهنگو باال بردمو ع ی صدا یو روشنش کردم کم 

 

 فقط تو  عشق

 ارنیاداتو در م هیبق

 ندارن کشمی ایلیکه خ یتو دار یی زایچ هی

 بذارن   ایاگه دوروبر شمی عوض م یلیتو خ با

 بسازم همه بمونن انگشت به دهن  یبا تو زندگ  من

 بدم  یخوبم چه وقت یچه وقت شتیاز پ خورمینم جم

 تو  شیپ آرومم 

 تو   شهیم یواسم ک   بگو

 تو خونمه  عشقت

 دارم که نفسمه جونمه  و یکی

 ��ی دی سع احمد...تو فقط عشق ��

 

 

من حساسه   نیاونم ع نکهیبه ا  شدی دلم گرم م کردمی امروز مهتاب فکر م ی به رفتارا یوقت
با   کردمیاونم دلش برام تنگ شده حالشو درک م دونستمی م دادی که نشون م یزی برخالف چ
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حاظر شدم بعد   ن یکه به مغزش خطور نکرده باشه به خاطرهم ییاون عکسا چه فکرا دنید
 لیبدم هرچند دل حیموضوعو براش توض زانشی آم ری تحق ی بدو حرفا ی اونهمه رفتارا

ازم  خواستمیقضاوت کنه نم  یدربارم الک خواستمیداشتم اونم دلم بود نم یمحکمتر
 دادمیکه حرفام راسته انجام م کردمیبهش ثابت م  نکهیا ی برا یناراحت بشه و هرکار 

دروغ چرا    می که قرار بود راه بنداز یتو فکر باز  دی فکر بود شا ی بهش انداختم تو ینگاه مین
از   ساروی کار مل نیبا ا تونستمیکه م نجاشو یاما تا ا شهیم یآخرش چ دونستم یاما واقعا نم 

  یچ نمی ذر زمان بببه گ سپاردمی م دی حذف کنم خوب فکر کرده بودم اما بعدشو با میزندگ 
  شهیم

  شیپ  نمونیب یمشکل هیمثال  ای ره ی م ذارهیخبر م یکرده بودم مثال مهتاب ب میی فکرا هی
  یز ی چ یصحنه ساز هی مثال   میکه جدا ش م ی دی م حیو ترج ادیم

جهاز هاله کار  ی که برا یاز پول یدونیخونه خودت م یبازساز یخرج ی _ونداد من برا مهتاب
 گذاشته بودم برداشتم  

 ؟ ی_آره خبر دارم خب که چ

گرون   یلینرو که لباساش خ  ییلطفا جا زنمی من تعارف ندارم پس رک حرفمو م نی_ببمهتاب
 باشه  

 بشه   یبرداشتم و با اخم به سمتش برگشتم که باعث شد چشماش سوال نکمویع

 وونه یمنه د هیپا ی...همه چ؟یکن نهیهز که من راه انداختم تو  یباز ی برا ییخوا ی_نکنه م

 _اما لباسو...مهتاب

  نکهیا نهیدرستشم هم ینگاه کن هیبه قض یراجبش حرف بزنم اصول خوامینم گهی_مهتاب د 
 همه مخارجو من بدم نه تو

 که...  شهینم ی نطوری_آخه امهتاب
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برات لباس   فمهیوظ ؟خبیکنی نم یکه من دوسش دارمو باز ی_چرا نشه؟مگه تو نقش کس
 منه که مخارجتو بدم  فهیبازم وظ ینگاه کن هیبه قض نورمیاز ا یهنوزم زنم یبخرم از طرف

  ییصدا  یبهم رفت بعد روشو ازم گرفت تک خنده ب ی چشم غره ا دو ی کش یپوف مهتاب
پارک کردم  نگیپارک  ی تو نویماش می دی که رس دیسرعتمو باال بردم به مرکز خر  یکردم و کم

   میو به سمت آسانسور رفت می شد ادهی اب پهمزمان با مهت

براش باز کردم وارد شد منم پشت سرش وارد شدمو دکمرو فشردم بعد به سمت   درو
 هنوزم مردد بود افشی مهتاب برگشتم که ق

  یزیانتخاب لباس داره اما هرچ ی تو یخوب قهیمنتظر ماست سل ده یزد که رس امی _آرسل پ
 انتخاب کن   یکه خودت دوست دار

خودم حدو حدود   ی من برا کنمیاالن باهات اتمام حجت م نیونداد من از هم نی_ببمهتاب
 دارم پس انتظار نداشته باش لباسم مثل لباس اون دختره باشه 

 د ی ابروم باال پر  ی تا هی

 _نه بابا توروخدا بخواه  

 ی چ یعنی_ مهتاب

 و مناسب    دهی لباس پوش هی...ذاشتمیمن نم میخواست یشما م یعنی_

 تکون دادو روشو ازم گرفت  یسر مهتاب

   م ی_خوبه پس هم نظر هستمهتاب

نکردم به   دایچشم گردوندم اما آرسلو پ  کمی  می شد  ادهیدر باز شد باهم پ ستادی ا آسانسور
مهتاب ازم جدا   کهوی کجاست که  نمیدرآوردم تا به آرسل زنگ بزنم بب لمو یموبا   نیخاطرهم
کرده   دای آرسلو پ  دمیکه د رهی کجا داره م نم یسمت رفت به سمتش برگشتم بب هیشدو به 

 و به سمتشون رفتم  بمیج ی برگردوندم تو لو یشدم موبا الیخیب
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 شکر   انیآرسل همو بغل کردن خوبه که باهم کنار م  مهتابو

 _دلم برات تنگ شده بود مهتاب جونآرسل

 ی بهم سر زد ی بود چند بار اومد نی_آره به خاطرهممهتاب

 کنار گذاشتم   حاتمم یاز تفر یلیشلوغه که خ مارستانی ب ی _باور کن سرم اونقدر توآرسل

 ؟ ی ری گینم لی_به به آرسل خانوم مارو تحو 

 به روم زد و باهام دست داد  ی لبخند آرسل

 ن؟ ی کرد ری چرا انقدر د ی_سالم خوبآرسل

انگار قبل از من خبرا براش ارسال شده بود البته  دی کردن خانوم طول کش یراض کمی_
 ی همشون چپک

مهتاب زوم شد مهتاب هم دستشو گرفتو   ی خنگا رو نی به هردومون نگاه کرد بعد ع آرسل
 عوض کردن بحث گفت:  ی برا

 م؟ ی خب از کجا شروع کن ستیمهم ن الیخی_بمهتاب

وتر راه افتادن منم پشت سرشون دنبالشون راه  سمت اشاره کرد و خودشون جل هیبه   آرسل
  نیجرات نکنه دوروبر ا  گهیکه د  کنمیم یراپورتمو به مهتاب داده کار یافتادم فقط بدونم ک 

کارو کرده باشه چون خراب شدن من جلو   نیا یکه ک  زدمیم ییحدسا  هیکارا بره هرچند  
چه طور    دونستمی که به وقت خودش م رسوندینفر منفعت م هیچشم مهتاب فقط به 

 باهاش برخورد کنم  

عوض   ی مهتابو حساب پیقرار بود ت نکهیبزرگ شدن فکر ا کی بوت هیو آرسل وارد   مهتاب
بود  یکرد چون مهتاب دختر خوشگل یذوق زدم م می ظاهر دخترونه تر بهش بد  هیو  میکن

  ادشی نکهیکارو کنم ا  نیهم  خواستمینخواهد داشت منم م سایبه خودش برسه کم از مل
 رفتار کنه و دخترونه لباس بپوشه   رونهدخت  دی دختره و با هیبندازم که 
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به   دادیم ح یبود آرسل داشت براش توض ستادهی ا رهی ت یآب  یلباس مجلس هی ی جلو مهتاب
 سمتشون رفتم و به لباس نگاه کردم  

 زم ینظر خودت مهمه عز گهی _دآرسل

 ست؟ یه نکوتا  کمی  نیآخه ا دونمی _نممهتاب

هم به   یازین ای یهم پات کن یجوراب شلوار ه ی  یتونی م رسهیزانوهات م ی _تا روآرسل
 ما دخترا آزادن   ی ها یمهمون ستین یجوراب شلوار

بهش انداختم که باعث شد خودشو بزنه به اون راه   زی آم دی نگاه تهد  هی سمتش برگشتم  به
 ناکس کردی داشت از سکوتم سواستفاده م

 امیبدون شلوار ب خوامیمن نم زمی_نه عز مهتاب

 خنگا به سمت آرسل برگشتو گفت:  نیشدم مهتاب ع  دنمی و مانع خند دمیبه لبام کش یدست

 هست؟  ی...چیجوراب شلوار  یگفت ی_راستمهتاب

  هیخجالت بکشه  کم ی د شده به مهتاب نگاه کرد که باعث شد مهتاب گر ی با چشما آرسل
خجالت نکشه خداروشکر   نیاز ا شترینکنه تا ب تشیدار به آرسل انداختم که اذ  ینگاه معن

پاهاش   خواد یدادن و مهتابو متقاعد کردن که اگه نم حیفورا گرفت چون شروع کرد به توض
   بپوشهاز اونا  دی لخت باشه با

 یدخترونه خودش به دور مونده بود که حت ن یری ش ی ایمهتاب چه قدر از دن نکهیا فکر 
زودتر کشفش   نمشیزودتر بب تونستم یناراحتم کرد کاش م هیچ  یجوراب شلوار دونستینم
 تباه کنه  وی کمتر ی کمکش کنم تا ساال تونستمیزودتر م د یشا  کردمیم

 هم خوبه   یکی_به نظرم اون  مهتاب

  دی با یاریدر ب ارویسر هیتو قراره چشم   ستیمناسب ن کمی راسم فردا م  ی برا ی_آره ولآرسل
 باشه   نیلباست سنگ
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 گه ی د ی جا هی می بر کنهی جذبت نم نجای ا ی هست اگه لباسا  گمید  ی ها کی _بوت

   خورهیبدردم م  یچ دونمیهمه لباساش قشنگن فقط من نم نجای_ا مهتاب

 ن یبب  نویکه کمکت کنم عشقم مثال ا نجامی_خب من اآرسل

که  ی بلند  یلباس شب مشک دن ی برگشت با د کردی که آرسل بهش اشاره م یبه سمت مهتاب
  ی بودو تا رو  یتور ناش یزد آست یشده بود چشماش برق ی ادیبراق بودو روش کار ز یحساب

افتاد به سمتش   یدستش م ی هم رو ی حاله ا شدویمچ گشاد بود اما از مچ تنگ م
  کنهی زدو منتظر به من نگاه م ی لبخند  دمیکه د هینظرش چ نمیشتم بببرگ 

 _چه طوره؟ مهتاب

 نه   ایخوبه  ن ی_پروش کن بب

گفت آرسل درخواست پرو لباسو داد مهتابو آرسل به سمت اتاق پرو رفتن   ی باشه ا مهتاب
که با صدا زدن آرسل باعث شد   کنمی نم دایپ ی ا گهی د  زیچ نمیلباسا گشتم بب نیب کمیو منم  

 به سمتشون برم 

 _جانم؟ 

 خوب شده   نیبب ای _بآرسل

شدم   رشیخ  ومدیبه تنش م یاون لباس که حساب   ی تو دنشی در اتاق پرو باز کردم با د کمی
که االن جلو   یمهتاب نی کجا و ا کی کرده بود مهتاب مکان ری تغ ینشده حساب یچیهنوز ه

 روم بود کجا 

 به من؟  یزل بزن نطوریهم  یی خوای_ممهتاب

 ؟ ی کنیفکر م  ی _قشنگه خودت چ

 بلنده    کمی _منم ازش خوشم اومده فقط مهتاب
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  می...عوضش کن تا حسابش کنشهیحل م ست ین ی_اون مشکل

از اتاق پرو فاصله داد تا  کمیاتاق پرو بستم و به سمت آرسل برگشتم که دستمو گرفت   در
 مهتاب حرفامونو نشنوه  

 شده آرسل؟  ی_چ

 هست    یمونیپش ی _ونداد هنوزم وقت براآرسل

 _نوچ 

 م که... حرف زدنش   م؟طرزیکار کن یرفتارشو چ می بد ری _مهتاب ظاهرشو تغآرسل

 پس چرا ازت کمک خواستم؟  شه یحل م میکنی_تا فردا شب روش کار م

 ؟ ی بد ریتغ  شویشبه همه چ  هی  ییخوای_مآرسل

  هیآقاجون داشته باشه برام کاف  ی جلو یکه برخورد مناسب یکه نه اونقدر شی_همه چ
 بده    رشیتغ  میکه روش کار کن م یزمان دار شویبق

رفتمو لباسو حساب کردم که بعد از کاور   شخوانیسمت پ اومد به رونی از اتاق پرو ب مهتاب
بهم کرد   ی مهتاب شرمنده نگاه کوتاه م یاومد  رونی جعبه از مغازه ب ی کردنشو گذاشتنش تو

 کنه  یاحساس شرمندگ  خواستمیناراحت بشم نم کمیرفتارش    نی که باعث شد از ا

 ؟ ی_آرسل تو لباس الزم ندار

   میکرد  دی خر می که خبرشو بهمون دادن با آراس اومد  روزی _نه دآرسل

 م؟ ی_تموم شد؟برگردمهتاب

 نشده خسته شده بود  یچی گرفته بود معلومه هنوز ه خندم

   می دار ازین گهیخرتو پرت د ی_نه بابا هنوز اولشه کلآرسل

 ؟ ی کنیم شی کار هیخودت   ایمن هماهنگ کنم  شگاهتونو یقرار آرا  ی_راست



 شهر  یبچه پرو ها 

 
467 

 

 خودم نگران نباش  شگریآرا  شیپ برمیم م_مهتابو با خود آرسل

 چرا؟  گهید  شگاهی_آرامهتاب

و   یهم بکن شی آرا  میبذار یبرات لنز رنگ  می تونیمثال م میبد  ریتغ  کمی صورتتم  دی _باآرسل
  شهیکامل م میکن قیژل هم به لبات تزر  هی یکنی م ریتغ یبه موهات برسن کل 

 خوبه  یلیهم خ  می ...آره گرمی آها...گر

   هیلباش قلوه ا یبه اندازه کاف نی چرا؟ا گهی _ژل د

منو آرسل بود آخر سرهم آرسل   نیشاهد جروبحث ب کردو ی خنگا بهمون نگاه م ن یع مهتاب
 کار بهتره   نیمتقاعدم کنه که ا ستیتون

 مهتاب موهات کوتاهن درسته؟  ی_راستآرسل

 بلند باشه؟  د ی_آره متاسفانه بامهتاب

  دایپ یعی طب سی کاله گ دی کجا با دونمی م می خریبرات م سی کاله گ ستی ن ی_مشکلآرسل
  هیمصنوع فهمهینم چکسینگران نباش ه زنهیخودت مو نم ی با موها میکن

 بره   شیخوب پ  یهمه چ دوارمیام دمی کش یپوف

 

 

 ✨مهتاب ✨

  ه یاندازه  میساده قرار بود بر  یمهمون هیخونه  میده شب بود و ما تازه برگشته بود  ساعت
آرسل و ونداد مجبورم کرد که  ی واقعا الزم نبود اما اصرارا  اشیلیخ می کرده بود دیخر  سال

وقت تو خواب    چیبودم به خصوص لباس خوشگلم که ه دامی قبول کنم عاشق همه خر
 داشته باشمش نکهیپرو کنم چه برسه به ا و یلباس نیهمچ هیروز بتونم  هی دمی دینم
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 آرسل   ارمشونی_بذارش خودم مونداد

 تموم شد  ا یب ستین  نی سنگ ادمی_ز آرسل

گوشه خونه گذاشتن آرسل خسته نشستو سرشو به    داروی سمتشون برگشتم همه خر به
 چسبوند  وارید

   یمردم از خستگ  ی _واآرسل

کارگرا درست کنم   ی بود تا برا ده ی که مهران خر یاز شربت کمیسمت آشپزخونه رفتم هنوز   به
رچ ازش درست کردمو مشغول همزدنش شدم ونداد وارد پا هی نیمونده بود به خاطرهم

خم شد که باعث شد با تعجب بهش نگاه کنمو   نیزم  ی مقابلم رو دمید  کهویآشپزخونه شد 
 رم ی ازش فاصله بگ

 _چته تو؟   

 کنم؟  یکار خواستمیم ی _فکر کردونداد

" نثارش کنم پسره  ی بهش برمو "کوفت ی خنده که باعث شد چشم غره ا  ری خودش زد ز بعد
 ادب   یب

 بودم و حاال دست ونداد بود نگاه کردم   ده یکه خر  ی پاشنه بلند یمشک ی کفشا به

 نجا؟ یا ی چرا آورد ناروی_ا

 یپات کن بهش عادت کن ای_بونداد

 _االن حوصله ندارم خستم  

  ایب یوسط جمع کله پا نش کهویفردا شب   یکه بهش عادت کن ی باهاش راه بر  دی_با ونداد
 بندم یش من بندشو برات مبپو
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به کفش پاشنه   یازیچه ن گهیمن خودم قدم بلند بود د فهممیقبول کردم نم دمو ی کش یپوف
 بود؟  ی بلند  نیبلند اونم به ا 

معذب شده بودم برام سخت بود  کمیکفش بردم ونداد هم قالبشو برام بست   ی تو پامو
 د یکش یونداد سوت ستادی روبه روم ا  یکارشو کردو بلند شد وقت عی شکر خدا ونداد سر 

 تو  ی _اوف چه بلند شدونداد

 ... نی منکه بلندم ا  گمی_م

 شونشو نشون داد که هنوز از شونه من بلندتر بود  ستادیکنارم ا دیحرفمو بر  ونداد

 یدار ازیکفشا ن نی ه اپس ب ی_هنوز ازم کوتاه ترونداد

 بهم زد ی لبخد  ستادوی درگاه آشپزخونه ا ی تو آرسل

 یشیکالم م هی  یشیخوشگلتر م یکفش پاشنه بلند بپوش یدار ی_درضمن تو اندام پرآرسل
   فتهیجمع دنبالت م ی کامل که چشم همه مردا ی هلو هی

   دیپشت گردنش کش ی اخم کرد بعد دست کمی ونداد

  زنهیجلو خودم م  یحرفا ه ن یاز ا ادی من بدم م دونهی _حاال مونداد

به نشونه   یدر رفت سر عیسر  دیکش یغیبرد آرسل هم با خنده ج زیبه سمت آرسل خ بعد
  رونیگذاشتم بعد از آشپزخونه ب  ینیس  ی تاسف تکون دادمو شربتمو درست کردمو تو

گذاشتم    نیمز ی رو وی نیرفتم س دنی پریبچه ها بهم م نیاومدمو به سمت اون دوتا که ع
  هیخورد   چی پام پ کهویخونه برشون دارم که  گوشهبرم از    دامیراست شدم تا به سمت خر 

 با حرص به کفشام نگاه کردم  دمویکش یبازومو گرفت پوف عیکه ونداد سر  فتمیذره موند ب

 باور کن  یکنی عادت م یباهاش راه بر  گهید کمی_ آرسل

   نیحاال بب ندازمیراه م یزیآبرور هی فردا شب    دونمی_م
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 رفت   فشیاز شربتش خوردو به سمت ک  وانیل هیتند تند   آرسل

 شده  رمی برم د گهیمگه من مردم؟خودم کنارتم...من د زمی_نگران نباش عزآرسل

 بمون  نجای_کجا؟امشبو ا 

 شگاه ی آرا  می ری دنبالت باهم م امیبهتره برگردم فردا م زمی_نه عز آرسل

کردو رفت ونداد هرقدر اصرار  یل از ونداد هم خدافسآرس  میگفتم همو بغل کرد ی ا باشه
کجا  گه ی داره تو د نیخب؟ آرسل خودش ماش  هیقبول نکرد چه کار ادیکرد که باهاش ب

 شعور؟ یپسره ب یرفتیم

  رفتمیباهاشون راه م  یکه به سخت ی پاشنه بلند ی اتاق اونم با کفشا ی بردم تو دامویخر
حواسمو جمع   کردمیم  یسع دادمویفحش به سازنده کفش م هی خوردمی م ییتلو  هیهربارم 

 کنم که کار دست خودم ندم

 کرد  ی خنده ا تم ی وضع دن ی بدرقه آرسل رفته بود برگشت با د ی که برا ونداد

 ی ریپنگوئنا راه م نی_عونداد

 یر ی دستمو بگ ییایب نکهیا  ی _زهرمار به جا

جب بهش نگاه کردم که مردونه گفتو بلند شد به سمتم اومد با تع ی ونداد باشه ا  کهوی
 دستمو گرفت  

 گفتم   یزیچ ه ی_من 

   می باهم راه بر  کمی ایکمکت کنم خب ب دیبا  یگی_راست مونداد

  ییطورا  هیو چون به ونداد    میکه ونداد دستمو گرفته بود چند قدم باهم راه رفت همونطور
چند قدم    شهینم می ز یچ ای  فتمیزده بودم و مطمئن بودم که چون اون هست من نم هیتک

 منو گرفت   عیخورد که ونداد سر چیاولو درست راه رفتم اما بعدش دوباره پام پ
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 به روم زد  ی ا زهیم زهیبهش نگاه کردم که لبخند ر ی دیناام با

 ی ریگ ی م ادی  هیعیطب زمی_نگران نباش عزونداد

باالخره بعد از سه روز   نکهیاز ا دادیبهم دست م یحس خوب  می ه راه رفتخون ی باهم تو کمی
  گهیخوشحال بودم االن د یل یخ می سقف بود هی  ری و حاال باهم ز شمی دوباره برگشته بود پ

 نگران نبودم یچیداشتم و از ه تیاحساس امن

 نشد؟  یطوالن کمیگردن؟ یبرم یخونوادت ک  ی _راستونداد

  نیکرده به خاطرهم مانیخونه هنوز مونده...دختر خالم زا  ی برگردن کارا ری_بهتر...بذار د
 اونجا موندن  شتریب

 _مگه هاله دانشگاه نداره؟ ونداد

  شهیهفته اول کامل برگزار نم ی کالسا گهی_انتخاب واحدشو اونجا انجام داد خودش م

 گفت    یآهان ونداد

   می نیبش می _بسته خسته شدم بر

شربت    وانیل ه یکفشامو درآوردمو  م ینشست واریبه د  دهی چسب ی ها  یبه پشت هیتک باهم
واقعا بهم  شیدرسته هواش سرد بود اما خنک ختم یخودم ر ی برا می کیونداد و  ی برا
 د ی چسبیم

  شهی هم داره تموم م یانبار ی کارا گفتی_اونطور که مهران مونداد

به رنگ  ی ازیمونده گفتم ن ش ی _آره امروز با اوستا کارشون حرف زدم گفت فقط رنگ کار
 م یبهتره رنگ کن  ادیم ینداره اما اصرار کرد که رنگ اضاف

 _بذار کارشونو بکنن تو دخالت نکن ونداد

 زودتر تموم بشه   خوامیمن م کشهی طول م یلی_آخه خ
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   شهی_نگران نباش تموم مونداد

خوابمونو کنار هم   ی اومدم ونداد جا رونیشپزخونه بردم بعد از شستنش بشربتو به آ ینیس
 اوردمیخودم ن ی اما به رو شناختمیقرار نبود امشب برگرده سر از پا نم  نکهیانداخته بود از ا 

 لبخند اکنفا کردم  هیفقط به زدن  ن یبه خاطرهم

 ؟ ی بد ییخوای م ی_جواب باباتو چ

 زدم که به بابا زنگ بزنه خونه اونام و خوابم برده    امی _به آراس پونداد

و همزمان با ونداد به سمت   دمیتشکم دراز کش ی خاموش کردم و به سمتش رفتم رو المپو
 یرنگ ونداد چ یمشک ی چشما دونمی نم میشد   رهی هم خ ی و تو چشما می هم برگشت

هام حرف  انگار با شدمیحس ناشناخته غرق م  هی ی تو شدمیم رشی داشت که هربار خ
   شدی کنم اما نم ییگشا  رمزچشماشو  ی حرف تو  کردمیم یداشته باشه مدام سع

 هربار تجسمت کردم بعد خوابم برد   میکه کنار هم نبود یچند شب  نیا ی _توونداد

هم بسته شد   ی دستشو به سمت صورتم آوردو آروم گونمو نوازش کرد چشمام رو ونداد
 ده بودم  ش گاهشیگاهو ب ی چه قدر دلتنگ نوازش ها

 ؟ ی_مهتاب دلم برات تنگ شده بود تو چونداد

منتظرش نگاه کردم برام سخت بود بهش بگم از هر   ی باز کردم و به چشما چشمامو
مدت درسته فقط سه روز بود اما   نی دلتنگ ترت بودم برام سخت بود بگم تمام ا یدلتنگ

  یاللمون ی منتظر بودم که تو باش زدی خونرو م نینفر در ا ه یمن سه سال گذشت هربار  ی برا
 خودم   ی تو  ختمیگرفتمو همه حرفامو ر

 شدم تا بلند شم  زیخ مین نی نگاهم به باال سرش افتاد به خاطرهم

  کنهی م تمونی _بهتره پردرو باز کنم نور ماه اذ 
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بعد دوباره به سمتم   دیکه تا نصفه کامل بودو د  یبه سمت پنجره برگشت ماه ونداد
 زد  ی برگشتو لبخند

   نمیبیصورتتو بهتر م  ینطوریخونه باشه ا  ی بذار نور ماه تو ستین یازی_نه نونداد

  دویلباش کش ی رو یونداد زبون دی مجبورم کرد که دراز بکشم خودشم پتورو روم کش بعد
  نیبه خاطرهم تونستیبگه اما نم  ی زیچ خواستیانداخت انگار م نییمردد سرشو پا 

 صداش زدم 

 _ونداد  

 _جانم؟ ونداد

 شده؟  یزی_چ

 فقط...  زمی _نه عزونداد

کاشت بعد به چشمام دوباره   می نیب ی رو ی خودشو به سمتم کشوند خم شد بوسه ا ونداد
هم    ی تر شد چون منم تشنه بودم چشمامو رو  کیشد کم کم صورتش بهم نزد  رهیخ

به   یخاص ی شدمو گرما ین یری شد و غرق حس ش نمیبستمو منتظر موندم تا ببوسه هم
 ام وجودم منتقل شد  تم

 چسبوندو آروم لب زد میشونی به پ  شویشونیکوتاه ازم جدا شد پ ونداد

 از تو چشمات خوندم  یاریبه زبون ب ست یدل تو هم برام تنگ شده الزم ن دونمی _مونداد

قراره بعد از   ش یهم بستم آخ  ی بغلم کردو منو به خودش فشرد چشمامو با آرامش رو بعد
  خواستمیم  کهیاون یالک ی االیبدون فکروخ ین ترس بدون دلتنگسه شب راحت بخوابم بدو

 خواستم؟ یاز خدا م یچ  گهی االن کنارم بود د

 کنه؟ یم وونتی من د  تی_مهتاب کدوم خصوصونداد

 بهم وارد کرد یفیفشار خف د ی " نثارش کردم خودشم خندی ا وونهیکردمو "د ی خنده ا تک
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 مهتاب من   کیشبت ش  الیخی_بونداد

 _شبت خوش آقا ونداد

 

 

 )روز بعد( 

   نمیخودمو بب دی مگه من عروسم نبا نم یلحظه خودمو بب هیبابا   ی _ا

 آخر هم روش  قه یچند دق نیا ی صبر کرد نهمهی_انقدر غر نزن مهتاب ا آرسل

معلوم نبود داره چه  کردمیم  یقرار یب یلیخسته شده بودم خ شگر یدست آرا  ری ز یحساب
بود که  گهی دختر د هیبه کنار دستامم تو دست  نیا  شدیکه کارم تموم نم کنهیم یغلط

  کردنیبود اما داشتن ناخن برام کاشت م یمنظورشون چ  دونمیناخن کار نم گفتنیبهش م
بلند کاشت   ی کردم ناخن ها ی جدا شد به دستام نگاه مکار دستم که تموم شد دختره از

بود که  ییها  نینگ هیاز انگشتام  یبعض ی رو بود که ری س یمشک هیشده که به رنگ لباسم 
   ومدی من باشه چه قدر بهم م ی دستا نی ا شدیظرافتشو چند برابر کرده بود باورم نم

  نیبه ا  دهیکش ی شن؟انشگتایدستات خوشگل تر م یگفتم ناخن کاشت کن ی دی _دآرسل
 ناخن بلندو الک خورده نداشته باشه   شهیمگه م ی دیسف

  نیا ی بودو خواهرشو تو نجای هاله هم االن ا خواستیه قدر دلم مناخنام شده بودم چ محو
   دی د یلباسا م

 قشنگه  یلی_خ

   نیخودتو بب نهییآ  ی جلو می تموم شد حاال بلند شو بر   شتمیبفرما کار آرا گهی _خب دآرسل

چند    دونهی رفتم خدا م شگاهیگوشه آرا ی قد نهییکمک آرسل بلند شدم و به سمت آ  با
  نهییآ ی عروس هم انقدر طول بکشه روبه رو  شی ساعت روم کار کرده بودن فکر نکنم آرا
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که لباس بلند   یعکس دختر شدیجا خوردم باورم نم یخودم حساب دنی با د ستادمیا
 منم؟  نیواقعا ا  یعنی تنش بود من باشم  یمشک

  ی ها هیگذاشته بودم با سا یلنز طوس هیشدم  قیکرده بودم دق ریتغ یصورتم که حساب  به
که با   ییداده بود گونه ها  دمی درشتو کش ی به چشما یخاص تیکه جذاب ی و نقره ا یمشک

  ادمیکارش کرده بودن اسمشو  یچ دونمی موهامم نم دادی نشون م ی خود  ی رژ گونه حساب
 ی موها نی که انگار االن ا ی و بلند استفاده کرده بودن طور یعیطب  ی رفته بود اما از مو

 ودمه که انقدر بلندو خوشگله  خ

   دیدرخشی م دنمیذوق به سمت آرسل برگشتم که چشماش از د با

 ماه   کهیت هی ی بزنم به تخته شد  زمی_چشم حسودو بدخواهت کور عزآرسل

 کنم  ریحد تغ نیتا ا  کردمی_ازت ممنونم فکرشو نم

غوغا   گهید  یسبه خودت بر یمنکه گفتم تو خوشگل  شناستتینم نتتی_االن مامانتم بب آرسل
 دنبالت  ادیزنگ به ونداد بزنم که ب هیمن برم  یکنیم

 ؟ ییای نم ؟توی _پس تو چ

دنبالم نگران من   ادیآراس م زه یر یبهم م یهمه چ  ننیامکان داره مارو بب ینطوری_نه اآرسل
 نباش

خودم  ی تر شدم انگار برا  قیبرگشتم به لباسم دق نهییگفتم و دوباره به سمت آ ی ا باشه
 خودش خبر نداشت:(  ی خلق کرد یچ ایاندامم بود خدا کسیف یدوخته بودنش حساب

  ی خدافس  شگریاز آرا نیمنتظرمه به خاطرهم نییگذشت و آرسل خبر داد که ونداد پا  کمی
زدم درو باز کردم و با   رونی ب  شگاهیاز آرا ادیسفارش به آرسل که زود ب یکردمو بعد از کل

نکنه و بدبخت نشم درو بستمو به   ریمراقب بودم لباسم به کفشام گ کهیدرحال یختبدب
 سمت ونداد برگشتم 
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به سمتم برگشت و با تعجب بهم نگاه   کهو یبهم انداختو روشو گرفت اما   یینگاه گذرا ونداد
  زدویپسرونه م پیکه مدام ت یکرده بودم دختر  ر یتغ یلیکرد حق داشت اول نشناسه خ

لباسا و   نیا  ی کهنه حاال تو ی کوتاه و لباسا ی با اون موها یحت ای  کردینم یشیآرا  نی کوچکتر
 لباسم شناخت  ی قابل شناختن نباشه احتماال از رو دمی با زهمه دکوپ نیبا ا

  شگاهویآرا  ی جلو ی پله ها عی ماتم شده بود کم کم به خودش اومدو سر یکه حساب ونداد
  امی ب نیی کمک کرد که از پله ها پا باال اومد و دستامو گرفت بهم 

  ؟ ی _واقعا خودتونداد

 _نه عممه به جا من رنگش کردن 

نشستم درو   نیبرام باز کرد به کمک خودش داخل ماش  نویکردو در ماش  ی تک خنده ا ونداد
بهم نگاه کرد   رهیبه سمتم برگشتو خ فتادیدور زد و خودشم سوار شد اما راه ن نویبست ماش

به سمتش برگشتم تا   نیسختم بود به خاطرهم   کمی معذب شده بودم  رشینگاه خ ریز
به خودش   شهیخودش منم مآتش شدم درسته ونداد هم پیت  دنیبهش تذکر بدم که با د

 کرده   ییفرقا   هی  نباریا کردمیاما احساس م کردیکتوشلوار تنش م دوی رسیم

 اد یبهت م یلنز طوس  دونستم یمتو...چشاشو... ی _چه خوشگل شدونداد

 رنگ نظر تو بود نی _پس ا

 ؟ناخناشو ی_پس چونداد

  هیبارش بود  نیکه انگار اول ییخودمم از رفتارا   دی دستمو گرفتو بهش نگاه کرد خند بعد
 خندم گرفت  نهیب یم یدختر نیهمچ

  رم یچشم ازت بگ ادی_من قربون خنده هات برم...دلم نم ونداد

 ونداد  زی_انقدر زبون نر 
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و   امیبه خودم ب عیکه باعث شد سر  دی دستمو به سمت لباش بردو آروم روشو بوس ونداد
 انداختم   نییسرمو پا دمو یروش کش یدست سوختی بوسش م ی دستمو ازش دور کنم جا

 ...نکنهیچه کار  نی_ا

ودمم  خونه خودتون خ  بردمتیاونجا مهتاب...م بردمتی_اگه دست خودم بود نمونداد
 ن ی هم کردمیفقط نگات م  ریدل س  هی نشستمیجلوت م

 ؟ یدوست دار شتریب هیاز قبل  افرویق  نیکردم؟ا ریحد تغ  نی _تا ا

چونم بردو صورتمو به سمت خودش برگردوند بهش نگاه کردم که لبخند  ری دستشو ز ونداد
 به روم زد  یمهربون

  ادتی یکه باش ی ا افهیتورو دوست دارم با هر ق هیهمه چ  وونه؟منید ه یچه حرف نی _اونداد
 سلطان زادرو  کای بعد ال  دمید  کوینره من اول اوستا مکان

ور کج  هی شدم که سرشو به  ره ی نگاهمو باال آوردم بهش نگاه کردم مشکوک بهش خ کهوی
 د ی کردو خند

 سلطان زادس  کایال دت ی جد تیکنم...هو  تیکه با اسم مهتاب معرف شهی_نمونداد

 راهو...سلطان زاده نهمهیا  رهی م یاوه ک  _اوه

 اد ی_بهتم مونداد

 کردم   ییصدا   یخنده ب تک

 _آرسل آخرش کار خودشو کرد؟ژل زدن به لبات؟ ونداد

 گه یخب آرسله د ینبودم ول  ی_آره...خودمم راض

پاش گذاشت   ی راننده و شاگرد به سمت عقب خم شد دوتا جعبه رو ی صندل  نیاز ب ونداد
تر که  قیاز جعبه هارو به سمتم گرفت دق  یکیتوشه که   یچ نمیکنجکاو بهش نگاه کردم بب
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اخم   کمی ن یاما قبول نکردم به خاطرهم دی که اون دفعه برام خر هیلی همون موبا دمی شدم د
 شد   ی کردم و نگاهم جد

 ه؟ یچ نی_ا

   کایمال ال  نمیمهتاب خانومه ا  لی...اون موبا یریدستت بگ یتونیخودتو که نم ل ی_موباونداد

   کنمی _من که بهت گفتم قبولش نم

که مجبوره   دمیخانوم خر  کایال ی اما من حاال برا کنمی _اون دفعه مهتاب گفت قبول نمونداد
 قبول کنه  

 بهم زد  یحرص بهش نگاه کردم که چشمک با

 یکی   نیکارتشو درآوردم انداختم رو ا  می کش رفتم س تویگوش شبی_با اجازت د ونداد
 مبارکت باشه  

 ی شعوریب یلی_خ

  زمی _نظر لطفته عز ونداد

به   دی جعبه درآوردو به دستم داد با حرص از دستش گرفتم که خند ی از تو لویموبا ونداد
 اومد:(  یکردم خوش دستو خوشگل بود اوف بهمم م یدستم نگاه ی تو لیموبا 

 _برگرد مهتاب ونداد

 _چرا؟ 

 نباشه   تی _تو برگرد کارونداد

  ی کار کنه که دستاش از باال  یچ خوادیم نمیپشت کردم و کنجکاو منتظر موندم بب بهش
گردنم نشست ونداد از پشت گردنبندو   ی رو ی د ی سف نی اومد و گردنبد سنگ نیی سرم پا
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لبخندم  ی کردمو به سمتش برگشتم ونداد نگاهش از رو  یبست با لبخند به گردنبندم نگاه
 شد   دهی به گردنبندم کش

 ش یکی  نمیا ادیبهت م  یهمه چ یعنی...ادی_بهت مونداد

  کی خودشو بهم نزد کم ی جعبه برداشت  ی بلند هم بودن از تو بایکه تقر یی گوشواره ها  ونداد
 تر کردو گوشواره هارو هم برام بست  

 جلو  اری_دستتو بونداد

  ی جلو بردم ونداد نرم دستمو گرفت و دستنبد ست گردنبندمو برام بست و لبخند دستمو 
کردم خودش انگشتمو گرفت و آروم   یانگشترو از جعبه برداشت مردد بهش نگاه یزد وقت

 بخند بهش نگاه کنم انگشترو دستم کرد که باعث شد با ل

 _مبارکت باشه مهتاب من  ونداد

 کا ی_ال

مهتاب من منظورم  گمیهربار بهت م  ی اما تو فکر کرد کاسی_آره خب اسمت الونداد
ماه   ن یوسط ا  نی و ا یمونیماه م نیکه ع یانقدر خوشگلو ناز نهیمنظورم ا ریاسمته؟نخ

 منه   ی خوشگل برا

 بشه   طونینش شانداختم که باعث شد ونداد لح نیی پا سرمو

 ؟ یبکش  ی _خجالتم بلدونداد

 آره   کای_ال

روشن کردو راه   نویعقب انداخت ماش یصندل ی خنده جعبه هارو جمع کردو رو ری زد ز ونداد
 افتاد همزمان گفت:

 برات دارم    زیسوپرا هی_امشب  ونداد
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 ؟ ی زی_چه سوپرا 

 یفهمی بذار خودت م گریدندون رو ج شهینم زی _بگم که سوپرا ونداد

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

لباسش   ی ظاهرش عوض شده بود اولش نشناختمش اما از رو  یمهتاب که حساب دنید با
بشم که   یان یماتو مبهوت شاه پر   نباریباعث شد دوباره به سمتش برگردم و ا زدیکه آشنا م

  افهیتحمل ق ینطوریبود ا یودشم از ظاهرش راضخدا خلق کرده بود خوشحال بودم که خ
 شد ی م تیداشت و کمتر اذ  دشو ی جد

امشب  دونستمی م می دستام گرفتم و به سمت خونه سرهنگ مرادپور رفت ی تو دستشو
و   نی به خونواده راست نی شوک از طرف نوه راست ن یو ا شنیهمه شوک زده م یحساب
بدن قبول کنم   یکه هر دستور ستم ین ی من مهره ا رن یبگ ادیالزم بود که  انش یاطراف

انتخاب کردم اونم مهتاب بود    نویفرا بهتر   نیر بهتر و بهت  نیخودمم حق انتخاب دارم و من ب
 دستام بود  ی که دستش تو

 ؟ ی_استرس که ندار

 رم یمیم ی_چرا اتفاقا...دارم از نگرانمهتاب

  نویتار موت ا  هی ی مون لو رفت فدااگرم افتاد نقش  فتهینم یاتفاق چی_من کنارتم مهتاب ه
 بهت بزنن  یبیآس  ذارمیبدون که نم
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 اوردنیآدماش م نارویهربار ماش دهی آقاجونت منو اصال ند هیشکرش باق  ی _جامهتاب
 اومد   یوقت نم  چیخودش ه

 نگران نباش گهی _پس د

 _حرف زدنم...مهتاب

که بهت گفتم   یو از کلمات یکن یصداتو نازک تر م  کمی  می کرد نی که باهم تمر ی_همونجور
  یحرف بزن ادیز ستین یازی...ننی هم یکنی استفاده م

شد که  دهیاز سرها به سمتمون کش ی لیخ میگفت باهم وارد مراسم شد  ی باشه ا مهتاب
  می بلرزه اما دستشو گرم تر فشردمو باهم به سمت آقاجون رفت ز یباعث شد مهتاب ر نیهم

مهتاب آزار  ی رو رهیخ ی نکردم هرچند از نگاه ها  یتوجه انمیاطراف ی اه هاو اصال به نگ
 مسلط باشم   خودمبه  کردمی م یاما سع دمی دیم

متوجه مهتاب که دستشم گرفته بودم شد کم کم   یزد اما وقت ی لبخند دنمی با د آقاجون
مشکوک به مهتاب    دنمیشد بابا هم با د ی لباش محو شدو نگاهش جد ی لبخند از رو

 شد  ره یبه من خ دیکرد بعد اخماشو تو هم کش ینگاه

 _سالم آقاجون  

 ی _سالم پسرم خوش اومدآقاجون

به روش زدم که اونم   ی سمت مهتاب برگشتم که از چهرش استرس مشهود بود لبخند به
 حفظ ظاهرش زد ی برا ی لبخند

 ستن  ه  کایهم ال شونی...بابا انیپدرم هستن...بهداد راست شونی_ا

کرد بعد دستشو به   یمردد به دست بابا نگاه کایدراز کرد ال کایدستشو به سمت ال بابا
 سمتش بردو باهاش دست داد 

 _خوشبختم بابا
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 ن ی_همچنمهتاب

هستن    کای هم ال شون ی هم آقاجونم هستم پدر پدرم...بزرگ خاندان ما...آقاجون ا شونی_ا
 که راجبش باهاتون حرف زدم   یدختر

 ی لبخند یم به مهتاب نگاه کرد مهتاب آروم آب دهنشو قورت داد بعد به سخت با اخ  آقاجون
 زد

 _خوشبختم آقامهتاب

  دنی آرسل و ونداد هم سر رس کهو یکردم که  یبه مهتاب معرف رویتکون داد بق یسر آقاجون
 بهم نگاه کرد جانیزدو با ه  ی مهتاب لبخند دنیآرسل با د 

 هستن؟  یخانوم خوشگله ک  نیونداد؟ا  یکن ینم ی_معرفآرسل

هم آرسل    شونیجان ا کایال می هست ییهستن دوست بنده که در شرف آشنا  کایال شونی_ا
 بنده   ی هستن دختر عمو

با تعجب به مهتاب   یهمو بغل کردن آراس که حساب اط ی با مهتاب دست دادو با احت آرسل
 شده بود به خودش اومد و با مهتاب دست داد  رهیخ

 د یآراس صدام بزن   دیتونیخانوم منم پسر عمه ونداد هستم م کای _خوشبختم الآراس 

 _خوشبختم مهتاب

خاتون که   دن ی بهش نداشتم با د یاما من توجه کرد یبا حرص داشت بهم نگاه م آقاجون
روبه   دویمهتاب چشماش درخش دنیزدم خاتون با د ی لبخند ومدیداشت به سمتمون م

 ستاد یرومون ا 

 هستن؟  یک  ابی گوهر نا  نی_ا خاتون

 داد  ریصداشو تغ یزدو کم ی مهتاب خودش به حرف اومد لبخند  نباریا
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 هستم خانوم  کای _المهتاب

هم خاتون ما هستن مادر بزرگمون   شون ی جون ا کا ی_دوست ونداد هستن خاتون...الآرسل
   میزنیکه ما خاتون صداش م

 به خودش فشرد  دویمهتابو درآغوش کش خاتون

 ی خوش اومد زمیخوشبختم عز   تیی_از آشنا خاتون

 کارت دارم   ایلحظه ب هی_ونداد آقاجون

 از جمع دور شد آراس خم شد آروم کنار گوشم گفت:  کمی سمت آقاجون برگشتم که  به

 کارت داره   یچ نیبرو بب د یی_گاوت زاآراس 

به مهتاب نگاه   کردیبه بابا انداختم که با اخم مشکوک به مهتاب نگاه م یکوتاه نگاه
اخماشو توهم برده بودو دستاشو   یانداختم و به سمت آقاجون رفتم که حساب یمطمئن

 پشتش حلقه کرده بود

 _جانم آقاجون؟ 

 ه؟ یدختره ک  نی _اآقاجون

ازش خوشم اومده   یی طورا هیکه بهتون گفتم   یکه کردم...دوستمه...همون دختر شی_معرف
 آشنا بشم    شتریباهاش ب خوامیم

 مراد پور؟  یتو مهمون ی آورد  یدست دخترر گرفت ی...رفتی _تو غلط کرد آقاجون

آشنا بشن و فکر وصلت با خونواده مارو    کایداره آقاجون؟اتفاقا بهتره اونام با ال ی_چه اشکال
 کنن  رونی از سر ب

 به صورتم لب زد  میشدو نزد کی بهم نزد کمیبا حرص بهم نگاه کرد با خشم   آقاجون

 ش یبر یم نجای از ا یر یگیستشو ماالن د نی _همآقاجون
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 کنم یکارو نم  نیآقاجون اما ا   خوامی_معذرت م

که آقاجون داشت کمتر مرد همسنو سالش داشت   یبهم نگاه کرد ابهت یسوال آقاجون
امشب تمام دلو   ی اما من برا  ی اریو مخالف حرفشو به روش ب  یسیسخت بود تو روش وا

 جراتمو جمع کرده بودم 

اول    دی ...گفتدی_من به حرف شما گوش کردم حاال نوبت شماست به حرفتون عمل کن
 کارو کردم نی آشنا کنم خب منم هم کایبعد شمارو با ال  ومدیخوشم ن نمیدختررو بب

 کم داشت که نظرتو جلب نکرد؟  یومد؟چی_تو از دختر سرهنگ خوشت نآقاجون

 شد  ی ردمو نگاهم جداخم ک  کمی

 کم داره که نظر شمارو به خودش جلب نکرد؟  یچ کای_ال

کرد بعد   زدی حرف م لیفام ی دخترا هیکه کنار خاتون بودو با بق کایبه ال  یینگاه گذرا آقاجون
 بهم انداخت  ی به سمتم برگشت نگاه سرد

  نینده اما عخوش برو رو و قدبل سا یمل نینداره ع  ی دختره از نظر ظاهر کمبود نی _اآقاجون
 کرده و با شعور هست؟  لیتحص سای مل نی خونواده با اصالت و پولدار داره؟ع سایمل

 که از قبل آماده کرده بودمو شروع کردم به شرح دادن ییدروغا

اصال به  شناستشیمهران م  رانیدکتراش اومده ا  ی خونده برا کیمن مکان نیع کای_ال
 واسطه مهران بود من باهاش آشنا شدم از قبل هم گفتم پدرش تاجره و االن خارج ساکنن 

 کالفه روشو ازم گرفت  آقاجون

 ش؟ یاریاز عمد امشب ب دی وقت با  نهمهی_اآقاجون

 امشب بهتون نشون بدم  ن یعروستونو هم خواستم ی_م

 آره؟   یدوخت وی دی _پس سر خود برآقاجون
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 آقاجون زدمو گفتم:  ی وبه ر  یزیصلح آم لبخند

دستم   ی خودتون دستشو تو دشیبشناس شتری ب کمی دونم یآقاجون...م  هیچه حرف نی_ا
   دیذاریم

ونداد پامو رو   ارمیکاست نباشه که دمار از روزگارت در م می ن ریز ی کاسه ا دوارمی _امآقاجون
   کنمیبکنمو م دیکه نبا یو کار ذارمیم یهمه چ

رفت   هیزدمو به سمتش برگشتم آقاجون به سمت بق یاز کنارم رد شد پوزخند تلخ آقاجون
راحت کردم   الشویلبخند مهربون و نگاه مطمئن خ  هیبهم انداخت که با  یمهتاب نگاه نگران

 قایبرگشت منم به سمتشون رفتم که دق هیروشو ازم گرفتو به سمت بق ن یبه خاطرهم
   دی و همسرش سر رسدختر وهمون لحظه سرهنگ مراد پور 

   شهیبخش اعضم کار االن شروع م بله

بهش کرد بعد روشو   یمهتاب انگار دخترر شناخته باشه با حرص نگاه  ستادمی مهتاب ا کنار
  اوردمیخودم ن  ی ازش گرفت خندم گرفته بود اما به رو

 پسرم   ی به به ونداد خان خوش اومد نی جناب راست دی_خوش اومد سرهنگ 

  ی بود دخترشم تمام زومش رو  ستادهیشد که کنار دستم ا  دهیتاب کشمه  ی سرهنگ رو نگاه
 مهتاب بود  

 د ی سنگ تموم گذاشت شهی_ممنونم سرهنگ مثل هم

 د؟ یکنی نم یمعرف نهیاز جناب راست می دار  ی_هرچسرهنگ 

 کنن  م یمراسم همراه ن یا ی دوست بنده هستن که افتخار دادن تو شون ی_آه بله...ا

 به مهتاب کردو دستشو به سمتش دراز کرد ی جلوتر اومد نگاه سرد   کمی سرهنگ  دختر

 خوشبختم  تونیی هستم از آشنا سای _ملسا یمل
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 با اکراه دست دادو سرد گفت:  مهتاب

 ن یهستم همچن کای _المهتاب

  نهینظر گرفته بود بب ر یاز هم فاصله گرفتن آرسل هردوشونو ز کمیاز هم باز شد و   دستاشون
 ستادیلباش نشوندو روبه روم ا ی رو ی لبخند سای مل هیواکنششون چ

 ونداد  ی _خوش اومدسا یمل

 _ممنونم  

از   یکی ی رفت منم دست مهتابو گرفتم و رو گهیسمت د هیروشو ازمون گرفت و به   سایمل
باشه همونطور که به  ی ظاهرش عاد کردیم یسع  کهیمهتاب درحال میدونفره نشست  ی مبال 

 با حرص گفت:  کردیمهمونا نگاه م

 انتخاب کرده؟  دهیپوش  نباریلباسشو ا  ی_تو بهش گفت مهتاب

 داره  ی_نه بابا به من چه ربط

 تنش کنه  دهیلباس پوش  دی بهش نازل شده که با ییکهوی _پس حتما مهتاب

 برو از خودش بپرس   ییخوایم هیبابا مهتاب دروغم چ ی _ا

 برم باهاشم حرف بزنم؟  ادی ازش خوشم م یلینکرده خ _الزم مهتاب

  ی بهم کردو دوباره روشو ازم گرفت به مهمونا نگاه کرد و با کنجکاو یبا حرص نگاه مهتاب
به سمتمون   اریشد همون لحظه آراس و آرسل به همراهه مهران و النا و ماز رهیبهشون خ

 شد که جمع هممون جمع  ینشستن طور  یخال ی مبال  ی اومدن و رو

به مهتاب انداخت که باعث شد مهتاب هم چپ چپ نگاش کنه آرسل  ی نگاه سرد النا
 یکار هی  دونمیبابا م ی خندش گرفت اما من آروم دستشو فشردم که خودشو کنترل کنه ا

   دهی دستمون م
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 ؟ ییپسر دا  یکن ینم ی_معرفاریماز

 د یکرد اما شما حضور نداشت شی_پسر خاله فکر کنم معرفآراس 

 دوننیچون مارو قابل نم  می سر موضوعات مهم حضور ندار شهی_بله خب ما هماریماز

 _عه پسرا  النا

 کرد گفت:  اریخاتمه دادن به بحث روبه ماز ی برا مهتاب

 هستم دوست ونداد   کای _المهتاب

 _آها دوست دختر منظورتونه؟ اریماز

 بهم زد  ی کردم که پوزخند سرد ینگاه اریحرص به ماز  با

 خانوم کاینه به ال چسبهی وصله ها نه به ونداد م ن ی_دوست دختر که نه چون اآراس 

 جون عروسمون بشه   کایهستن انشاهلل قراره ال ییشرف آشنا ی _توآرسل

 نگاه سرد روبه مهتاب گفت:  هیزدو با  یپوزخند تلخ النا

 زم؟ یعز هی چ  التتونی_تحصالنا

 لحن سرد گفت:  هیالنا با  نیهم ع مهتاب

 هستم  کیمکان ی دکترا ی _دانشجومهتاب

 د یخارج بود دمیشن ی_آها خوبه موفق باشالنا

   نطورهی_بله هممهتاب

شده درست   یقحط ی که بود یتو کشور زنمی_اونطور که معلومه از ظاهرت حدس مالنا
 گم؟ ینم
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  دمیستم جوابشونو بدم که دبا حرص خوا  دنی مزشون خند ی به حرف ب اریخودشو ماز بعد
 زدو سرد گفت:  یمهتاب خونسرد لبخند کوتاه

 نه؟  دیشما باش یقحط نی که علت ا زنمی_منم با توجه به ظاهر شما حدس ممهتاب

خنده پشت بندش آراس و    ریآرسل زد ز   کهویکه مهتاب داده بود  یجواب دندون شکن  از
کردم مهتاب   ی به نشونه تاسف تکون دادن خودمم تک خنده ا  یو سر  دنی مهران هم خند

داشت   ی د ید یبرگشت حاال النارو م  گهی سمت د هیبه النا انداختو به   یز یآم  ریهم نگاه تحق
 ب دختره نچس خوردیخون خودشو م

النا جون   دونم یخوبه...ماشاهلل قدبلند اندامشونم پره نم یلی جون خ کای _اتفاقا اندام الآرسل
 الغره   یگفتچرا بهش  

 ی ای خوب دن ید  نیگرفتن هم ع  رادیا ی ...متاسفانه برازمیعز یالک ی رادای ا گهی_د مهتاب
 نه؟  می دار ازین نایب ی به چشما انمونیاطراف

 به مهتاب رفت بعد روبه آرسل کردو گفت:  ی چشم غره ا النا

 _من گفتم الغره؟ النا

 طرف الغره   یعنیشده  یتو کشورتون قحط  دی گفت نکهی_هممهران

 ی دخالت نکن یخونوادگ  ی _شما بهتره تو بحثااریماز

 گفتم  اری و روبه ماز دی ابروم باال پر  ی تا هی

  یطیتر باشه باالخره تو هر شرا کی به خونواده نزد   یلیمهران از شما خ  نی _اما به نظرم هم
 د یو مسافرت بود یخوش گذرون ریمهران بوده اما شما مدام درگ 

 تره   کی رادر به هممون نزدب  هی_مهران از  آراس 

که دماغش سوخته بود زد بعد به نشونه تشکر روبه   اریبه ماز یلبخند حرص درار مهران
 منو آراس گفت: 
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   م یما سه نفر برادر هست نیباالخره به قول جناب راست دی _لطف دارمهران

وسط فقط نظاره گر بحث بودو   نی دستاش از شدت خشم مشت شد مهتاب هم ا اریماز
مهتاب هم به زور از جاش بلند   م یهممون بلند شد  سایبا اومدن مل کهو ی  گفتینم یزیچ

  یلبخند گرم ستادوی من ا ی بهش زد اما روبه رو  ی پوزخند سایبلند شد مل ر یشد و چون د
 داد  لمی تحو

 ؟ یامشب برآورده کن  یتونیکه ازت داشتم م ی_درخواستسا یمل

کردم بعد به سمت   کردیشده داشت بهمون نگاه م  زی ر ی به مهتاب که با چشما ینگاه
 برگشتم   سایمل

 شم ی _البته...خوشحال م

 تر شد  ظی زدو لبخندش غل یچشماش برق   سایمل

 آماده شن    گمی _پس مسا یمل

و هرکس مشغول حرف زدن با کنار دستش شد به   م یرفت هممون دوباره نشست سایمل
   کهیبا حرص داره بهم نگاه م  دمیسمت مهتاب برگشتم که د

 بهمون  کننینگام نکن شک م ینطوریه؟ا ی_چ

 تو؟   ی داد دیدختره چشم سف نیبه ا ی_چه قولمهتاب

 گفتم:  یخم شدم کنار گوشش با لحن مهربون آروم

بود اولش خواستم قبول نکنم    سای...درواقع خواسته ملنهیکه برات داشتم هم یزی _سوپرا
کنم   یامشب تورو به خونواده معرف نیگرفتم هم  می تصم یاما وقت ارمیبراش بهونه ب

 کنم  زیدرخواستو قبول کنم و باهاش تورو سوپرا  نی گرفتم که ا میتصم

هم اون   یکنیم ز یهم منو سوپرا یزنی دو نشون م ری ت هیهمزمان با  یعنی_آها  مهتاب
 یرسونیدختررو به خواستش م
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از   دمیگنج یتو پوست خودم نم کردیداشت حسادت م نکهیبهش زدم از ا یمهربون لبخند
  ریحد روم حساس بود خوشحال بودم عاشق گ نیتفاوت نبود تا ا   ینسبت بهم ب نکهیا

 دادناش شدم  

چه  نهیبب یبه خاطر اون قبول کردم اما قت  کنهیاالن فکر م سایمل ستیطور ن  نیا  زمی_نه عز
 ازم خواسته   یزیج نی که چرا همچ فتهیدارم به غلط کردن م ی برنامه ا

به   نیاز دور صدام زد به خاطرهم سا یمل دیکش یانداختو پوف یکی اون  ی پاشو رو هی  مهتاب
  ی ابهم کرد بعد دست  یسمت مهتاب برگشتم بلند شدم و دستمو به سمتش دراز کردم نگاه

 دستم گذاشتو بلند شد همه به سمتمون برگشتن   ی خوشگلشو تو

 براتون بخونم  خوامیبچه ها م دیی ای_ب

 برامون ی وقته نخوند ی لیخ شهیخدا باورم نم ی _واقعا؟واآرسل

هنوز   ستادی جمع ا ی مهتاب کنار آرسل جلو میرفت سایمهتابو گرفتم و به سمت مل دست
   ارمیاز دلش در ب تونمیکارم م ن یبا ا دونستمیاما م نیدلخور بودو نگاهش سنگ

 آرسل کردمو آروم گفتم:  روبه

 مهتابمو داشته باش  ی _هوا

 بهم کردو روشو با قهر ازم گرفت آرسل با حرص آروم گفت:  ی نگاه مسخره ا مهتاب

 عه کا یکرده؟بگو ال ی ادی_سرت به تنت زآرسل

 مهتابم مهمه   ست یمهم ن کای_ال

آماده کرده بود    سایکه مل یبهش زدمو به سمت صندل  ی بهم کرد چشمک ینگاه مهتاب
کردم به   می پام تنظ ی که برام گذاشته بودنو دستم گرفتم رو یتاریرفتم روش نشستمو گ

به نشونه    یبزنه برگشتم اسم قطعرو بهش گفتم اونم سر  انویکه قرار بود پ یسمت کس
 روع کرد به زدن  تکون دادو ش دنیفهم
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  نشونی شده بودن آقاجونو بابا هم نگاه سنگ رهیکردم همه مشتاق بهم خ یجمع نگاه به
 کرد ینم  تم ی روم بود اما اذ 

 کم زدنو شروع کردم و شروع کردم به خوندن  کم

 

  هیچه عشق نی_ا

 ه یچه حال نیا

 ه یکه نگم عال دتو یکش ی چشا

 دلم   نیتو ا  با

 هیبه حال یحال

 هیاونکه جاش خال الهیخیب  نیهم با

 

کردم اما نگاهمو ازش گرفتمو   یباال آوردم به مهتاب که غرقم شده بود نگاه کوتاه  نگاهمو
 شدم  رهیخ تارمیبه گ

 

 مقدمه  ی_ب

 جلو همـــه  خوامیم

 دوست دارم عشقت تو حالمـــه   بگم

 تو دستمه  دلت

 جوره هستمـــت  همه
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 از دل زبون بستمه  کشمیم یهرچ

 

  دویدرخش ی زدم سرمو باال آوردم و به مهتاب که چشماش م ی لبخند دی سکه ر نجایا به
 خوندم:  زدی همراهه جمع آروم دست م

 

 ی_شما روحمو جونمو عشق من

 ی چشم من ی رو یی بخوا یهر چ شما

 یعاشق بکن نیدل از ا نکنه

 

شده از گوشه چشم مهتاب لبخندم پررنگ تر شد همونطور که  دهیقطره اشک چک دنید با
 ادامه دادم   کردمی به مهتاب نگاه م

 

 ی کار کرد ی_تو چ

 رفت  ادمی همرو  من

 من همرو دادم رفت  ی اومد

 ی امیدن خوشگل

 یتو دستام خون

 مــــــــن  ی بایز
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که در حال نواختن بود روبه مهتاب اشاره کردم که   ییانویبا پ تم ی کنار گذاشتم و هم ر تارویگ
شدمو    رهی که برام ناشناخته بود بهش خ یباعث شد همه نگاها به سمتش برگرده با حس

 ادامه دادم: 

 

 ی_شما روحمو جونمو عشق من

 ی چشم من ی رو یی بخوا یهر چ شما

 یعاشق بکن نیدل از ا نکنه

 �� ملکزاده رضا...شما��

 

  نییبزنه و سرشو پا  ی به مهتاب زدم که باعث شد لبخند ی دست زدن همه چشمک ی صدا با
انداختم آقاجون هم با حرص و   ی نگاه کوتاه کردیکه با بهت بهم نگاه م سای بندازه به مل

بودم   دهیکه تا حاال ازش ند  دی نگاه جد هیبهم رفت اما بابا با  ی بهم فشرده چشم غره ا ی لبا
   کردیبهم نگاه م

 نداره   ده ی بار فا هیدوباره   _دوباره

همه باهاش شروع کردن به   کهویجملرو گفت   نیبلند ا ی سمت آراس برگشتم که با صدا به
 بکنم   ییصدا   یبه نشونه تاسف تکون بدمو تک خنده ب یگفتن که باعث شد سر

 بخون   گمی د یکی_ونداد  آراس 

 د یبخون گهی آهنگ د هیقشنگه  یلی _صداتون خ

نداشتم   گرفت یم  لمیکه ازم ف  یینایبه دورب یدامو صاف کردم توجهص ی گفتمو کم ی ا باشه
مهتاب بود   ی نداشتم فقط نگاهم رو کردنیکه از صدامو خودم م ییفای به تعر یتوجه یحت
 شد یلباش محو نم ی سرخ شده بودو لبخند رو  کمیکه 
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 توهـــــه  ی لبها ی رو ی_دوست دارم اسممو وقت

 توهـــــه  ی رنگ چشما دمی که د یرنگ نی بهتر

 توهـــــه  ی دلم جـــــا تو

 یکنی ...دلو آبش می خندیم یوقت شهیهم

 یکنیکارش م ی تو چ  دونمی باهام بد شه م یکی

 ی کنی کارش م یچ تو

 

 هم باهام شروع کردن به خوندن   هیاوج گرفتم بق کمی

 

   ارمیرو حرف تو من نه نم نکه ی_با ا

 ذارمینم رمی بم یبر  ییبخوا یول

 ارمیبرات کادو م ییجونمم بخوا تو

 حرفا ندارم  نی من با تو از ا وونهید

 

  ی تو شدیکه زده م ییانو یپ تاروی گ ی کردمو سکوت کردم به جاش صدا ییصدا   یخنده ب تک
   دمی دی لبخند خوشگل مهتابو م یداشتم به خصوص وقت یحس خوب دی چیپیسالن م

 

 از من یبش ری_اگه دلگ
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 کنم ی قانعت م تورو

 کنم یتو مگه عادت م دنی شب ند هی به

 کنم یعادت م مگه

 ��ارمی...نه نمی طالسچ رضای عل ��

 

گوشه مبل گذاشتم به سمت مهتاب   تاروی دست و سوت همه باال رفت بلند شدم گ ی صدا
دستو   ی زدم که صدا ی دستش بوسه ا ی هم دستشو آروم گرفتم باال آوردم رو ی رفتم و جلو

 ی خوشگلش نگاه کردم دروغ نگفتم اگه بگم چشما ی باال رفت به چشما شتری سوتا ب
 داشتم   تدوس  شی طوس ی از چشما شتریخودشو ب یمشک

 _زشته ونداد مهتاب

 خانوم   کای_به افتخار آقا ونداد و الآراس 

  ی با حرص و دستا  سایزدمو از همه تشکر کردم مل ی دست زدنا باال رفت لبخند ی صدا
لبام بودو حفظ کردم که باعث شد   ی که رو ی اما همچنان لبخند دکریمشت شده بهم نگاه م

چشماش حلقه زده بودو   ی بشه نگاهم به خاتون افتاد که اشک تو شتری حرص خوردنش ب
  کردیبا ذوق بهم نگاه م

 ؟ ی شد زی _سوپرا

 یخونیم  دونستمی _نممهتاب

 زنده داشتم   ی گرفتم چندبار هم اجرا ادی خارج بودم  ی_وقت

 ی هول نشد یتسلط داشت  نیخاطر هم_پس به مهتاب
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  شدیکه باعث م ی رسوندیمثبت بهم م یانرژ هی  ی جمع بود ن یتو ب نکهیبه خاطر ا دی _شا
 هول نکنم 

   شهینما نایهمه ا  دونمیمنکه م رتت ی خب انقدر جو نگ یلی _خمهتاب

 ؟ ییای جون نم کای_الآرسل

آورد    رونیبهم انداخت دستشو آروم از دستم ب  یبه سمت آرسل برگشت نگاه کوتاه مهتاب
  نایهمه ا  دونستی محو شدن قلبم گرفت کاش م  تی جمع نی به سمت دخترا رفتو باهم ب

 ست ین یشیبود آره اما احساساتم بهش نما شی نما هی

 _مهتابه نه؟ 

 شوک زده به سمت صدا برگشتم   کهوی

 هول کردم کمیبابا  دنید با

 ؟ ی_چ

 _مهتابه  بابا

   ستین نطوری_نه ا

 انداخت بعد به من نگاه کرد دی خند یبودو م ستاده ی دخترا ا نینگاه به مهتاب که ب هی بابا

روز عاشق مادرت بودم  هینره منم  ادتی...دمید  میتو خونه مهتاب بود  ی نگاهو وقت نی _ابابا
 خوب بفهمم  تونم ینگاهارو م  هینگاه متفاوت تر از بق هیپس 

چشمم به آقاجون که مشکوک داشت به منو بابا از دور  دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
بردم بعد به   گهیسمت د   هیآروم مچ بابارو گرفتم به   نیافتاد به خاطرهم کردی نگاه م

 ستادم ی سمتش برگشتم روبه روش ا
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همون   کای که ال دی به آقاجون بگ د یبر  دیی خوایحاال که نم نی مچمو گرفت  دیگی _شما درست م
 مهتابه  

بسمه ده سال ازت دور بودم   ؟وندادی _منکه از اولش کمکت کردم چرا ازم پنهون کردبابا
 کنم؟  یبه بعدشو برات پدر نجایاز ا یذاریکنم چرا نم ی نتونستم برات پدر

 د ی _بابا شما مخالف مهتاب بود

وسط   ن یا دوننی حتما بچه ها هم م یگفتیانتظار داشتم به منم م ی _االنم هستم ولبابا
 بودم آره؟  بهیفقط من غر 

نقشه بهم    ی ...بچه ها هم چون تودی...نگفتم چون نگران بودم مخالفت کندیحرفو نزن نی_ا
 بهشون گفتم  نیکمک کردن به خاطرهم

مچشو گرفتم به سمتم   عی کرد روشو ازم گرفت خواست بره که سر چپ چپ نگام  بابا
 برگشت  

 _بابا؟ 

 ندارم  تی کار گهید ی ازم پنهون کرد یبکن وقت  یکنیم ینداره هر غلط ی_به من ربطبابا

 د ی لطفا به آقاجون نگ ن ی_بهم حق بد

 ؟ یکم کن سارویبود شر مل نی مسخره فقط به خاطر ا  شینما  نی _ابابا

 ازدواج کنم  سای با مل خوامی_من نم

 کردم یم یمن آقاجونو راض یگفت یبه خودم م ی مومدیآدم م  نی_عبابا

   سای مل گهی م سادهی مگه؟آقاجون محکم وا اسیراحت نی_به ا

 _پدر تو منم نه آقاجون بابا
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به سمتم    ستادوی آخرشو بهم انداخت خواست بره اما ا یبابا نگاه عصب دمی کش یپوف
 برگشت  

 باشه   ادتی نویا دمیاما مهتابو هم اجازه نم رمذاینم سارو ی_ملبابا

 بابا  ی_ول

پنهون    شمی واقع تی هو یتونیم ی داد ریظاهرشو تغ  یرفت ی و زهرمار...فکر کرد  ی_ولبابا
 دردسر ننداز ونداد  ی اون دختررو تو  فهمه؟انقدریآقاجون تهش نم ی کرد ؟فکریکن

کار   یدستمو به کمرم گرفتم حاال چ هیکالفه  دمو یموهام کش ی تو یدست یرفتن بابا عصب با
آقاجون   ی دا ی خودمو تهد ؟نگرانیهم که شده بره به آقاجون بگه چ یکنم؟اگه از سر لجباز 

 کردم ی داستان نم نینبودم فقط نگران مهتاب بودم کاش از اولم اونو وارد ا

 شده؟  یزی_چ

 مو گفتم: به نشونه نه تکون داد یسر  سای مل دن ی سمت صدا برگشتم با د به

 _نه چه طور؟ 

 ازت معلومه یختی_بهم ر سا یمل

  شم یبخورم بهتر م یدن ینوش هی_نه خوبم  

 ؟ یبهم نگفت  یزیدختره چ نی _چرا راجب ا سا یمل

 دختره اسم داره   نی_ا

 مگه؟  ینشناخت ارمیکه اسمشو به زبون ب   ی_انتظار ندارسا یمل

 کارتون کرده؟  ی چ د؟مگهی اری_چرا ن

 گفت:   یتوجه به سوالم با دلخور یب  سایمل

 ی دوست دار گروید  یکی  یگفتیبه من م دی _کارت اصال درست نبود باسا یمل
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 گفتم:  یتفاوت  یباال انداختم و با لحن ب ی ا شونه

  یزیمنو شما چ نی مهم نبود بود؟چون از اولم معلوم بود ب ادمی ز ومدین ش یپ طشی_شرا 
   ستین

از   ویبرخورد سرد نیهمچ هی کر کنم اصال انتظار  به نشونه تاسف تکون داد ف   یسر  سایمل
باهاش گرم نبودم  ادمیمن ز  می هم که باهم بخرورد داشت یدوبار یکی من نداشت هرچند  

 امشبو نداشته حتما  شی اما تحمل وزن به قول مهتاب،نما

  یبه دوستاش حساب تونهی بعد م خونمیآهنگ م هیحتما فکر کرده امشب به افتخار اون  هه
 خام  الیخ ی فخر بفروشه اما زه

  یمرهم باش یتونیم کردمیهامو پر کنم فکر م ییکنار تو تنها تونم یم کردمی_من فکر مسا یمل
 برام  

 روزا همه با نمک شدن  نینگو ا  ی_زخم دلتو به کسمهتاب

ردم ک  یلباش بود نگران بهش نگاه ی رو یکه لبخند مصنوع م یبه سمت مهتاب برگشت هردو
  یچیمهتاب ه نیخودت رحم کن شر نشه ا  ایبود خدا سای مل ی اما مهتاب فقط نگاهش رو

   کنهیفراموش م  تشوی هو گهیم  یزیچ هی کهو ی  ستین شیحال

با جلدشه جسارت نباشه   یعروسک یبا عکساشون مثله فرق بستن ای _فرق بعضمهتاب
هرچند رفتارتون اصال به اون گرم بودن  دی خورده بهتر هیبگم از عکساتون  خواستمیم

   رسهیعکسا نم ی لبخندتون تو

 بهم انداخت  یبا اخم به سمتم برگشت و نگاه منظوردار سای هول کردم مل کمی

 ؟ یبهش گفت  ی_عکس؟پشت سرم چسا یمل

 گفت:  سایجوابشو بدم که مهتاب زودتر به حرف اومد با طعنه روبه مل خواستم
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به خصوص موقع خواب...آخه خواب ما   م یخند یفقط م  میزنی حرف نم ی_ما پشته کس مهتاب
   برهینم ی ول ادی شما م ی هم شده مثل خواستگارا

  ی با دستا سایمل شهیبحث به دعوا ختم م نیته ا دونستمی م دمیکش میشونیبه پ یدست
هم قد بودن به   بایشد با خشم بهش نگاه کرد تقر  کیقدم به مهتاب نزد  هیمشت شده 

 در قبال هم نداشتن  یکمو کثر  نیخاطرهم

 ؟ یزنیباهام حرف م ینطوریا یهستم که دار یمن ک  یفهمیم چی _تو هسا یمل

 زد  ی با طعنه پوزخند دوی به موهاش کش یبا ناز دست مهتاب

 سا یمن پس عقب وا گاردیباد یش یتازه م ی_گنده گنده هم که باشمهتاب

کردم و   یهمزمان گرد بشه اهم  سایمنو مل ی طرز حرف زدن مهتاب باعث شد چشما نیا از
نشده   یهم غضب  سای نداده و مل یمهتاب سوت نی از ا  شتریکنم تا ب یون یکردم پا درم یسع

 بحثو تموم کنم  

  دیمراعات کن کمی_خانوما  

ن بود م ی نگاهش رو کهیهوا تکون دادو درحال ی دستشو تو  کم ی به سمتم برگشت  مهتاب
 گفت:   سایاما انگار مخاطبش مل

خالل   فلوینکنن ما برج ا یواسه ما گندگ  نقدری که ا یبفهمون ایبه بعض دی_آخه با مهتاب
 م ی نیبیدندون م

 روبه من با حرص گفت:  سایمل

 ی نزاکت بد دهنو گرفته باش یدختر ب  هینخ دادن   شهی_باورم نمسا یمل

که به مهتاب کرده بودو بدم که مهتاب   یاحترام ی خواستم جواب ب دمیتو هم کش اخمامو
 راه انداخت  شوی متر شیخودش زودتر زبون ش

 نخ داد تا دهنشونو بدوزن دی با ایبه بعض ستیبد ن شهی_نخ دادن هم هممهتاب
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بهش نگاه کردم چشمم به آرسل افتاد که از  یشد با نگران کی نزد سایقدم به مل  هی  مهتاب
 شاهد صحنه مقابلش بود  یدور با نگران

 ی دفع بش د یبا  یستیقابل هضم ن فیح یول یی تو دل برو یلی _خمهتاب

 زدو با طعنه گفت:  ی زهر خند سایمل

 ه ینس رفتنی م شعوریعده ب  هیباز   فروختنی اگه تو مغازه ها شعور هم م ی_حتسا یمل
 دادن یپول طرفو نم دنی خریم

و ازش   دهیهم که شده پول طرفو م هینس نهیپول نداشته باشه مهم ا د ی _بدبخت شا مهتاب
  ی دارن اما ازش بهره ا ی شعورو به صورت مادرزاد ی که ادعا ییاما اونا کنهی استفاده م

 که بدترن برن ینم

 کنم ینم یهر رهگذر  فیخوشمو ح ی چون رو ادی_از من بدت م سا یمل

 ور کج کرد   هیزدو لباشو به  ی پوزخند نهیه سدست ب مهتاب

 ؟ ی بافیخودت م ی برا  یدار یچ یستیغرور ما هم ن  کهی_تو انگشت کوچمهتاب

دوتا که مطمئن بودم تا فردا هم طول   نیا ی از گوش دادن به جروبحثا دمی کش یپوف کالفه
تمومش کنن اما   ادیاون ب دیبه آرسل انداختم که شا  ی خسته شدم با التماس نگاه کشهیم

 "برو بابا" تکون دادو روشو ازم گرفت   یدستشو به معن

 ؟ یخوشحال یبه هدفت برس ی تونست  نکهیا  ه؟ازی_چسا یمل

 خودشو باد زد   یشیکردو نما ی خنده مسخره ا مهتاب

 سوزنیما دارن م یعه خوشحال ایسر هی  یزنگ بزنه آتش نشان یکی_ مهتاب

حاظر   نکهیچه برسه به ا یرفتوآمد داشته باش ییدخترا نیهمچ هیبا   کردمی _فکر نمسا یلم
 رسه یمنم نم ی شکر که از هر نظر داشته هات به گرد پا یکنار خودت تحملشون کن یش
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 ایدن ی ارزه به همه نخواسته ها ی_دختر خانوم داشته تو ممهتاب

زدو به  ی ا روزمندانهیبه نشونه تاسف تکون دادو رفت مهتاب هم لبخند پ  یسر  سایمل
بهش برم اما تهش خندم   ی بهم کرد که باعث شد چشم غره ا یطونیسمتم برگشت نگاه ش

   رهیبگ

  داد؟مگهیم  یراحت داشت منو باهاش باز نطوریبعد هم برهیداشت چشماش دل م خبر
 ؟ یتفاوت باش  یب ینگاه نیهمچ هیدر مقابل  ویمرد باش شهیم

 شبه پروندمش رفت  هی ؟ی _حال کردمهتاب

   ی زدیباهاش حرف م  ینطوریا د ی_نبا

دختر چه قدر پرو؟هفتا کوتوله   هیآخه  کا یپروندش الزم بود مهتاب باشم نه ال ی _برامهتاب
 ه؟ یبرداشته فکر کرده ک   یبرف دیافتادن دنبالش فاز سف

 ی با همون لبخندا رهیخودشم خندش بگ گرفته بود آروم دستشو گرفتم که باعث شد خندم
داد اما   رونی نفسشو راحت ب افمونیق  دنی آرسل با د  می لبامون به سمت بچه ها رفت ی رو

 مهران مشکوک بهمون نگاه کرد

 حد برافروخته بود؟  نیتا ا ن یدختره گفت نیبه ا  یچ ی_دو نفرمهران

 کار شدن  نیتنه موفق به ا هیکه نه خانوم  ی_واال دو نفر

 لباش بود با غرور به آراس و مهران نگاه کرد  ی رو ی ا روزمندانهیلبخند پ مهتاب

 ارمی کم م کردیفکر م   نداختی_داشت با من کل ممهتاب

 وقت باهات بحث نکنم  چی باشه ه ادمی_ آرسل

 به آرسل زدو آروم دستشو گرفت  یلبخند مهربون مهتاب

 کردمیادبش م دیاون دختره پرو بود با  یول  گمینم  یچیه یبگ یهرچ ی _تو عشق منمهتاب
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من بودو بابا داشت براش حرف   ی نگاه آقاجون که رو دنیاما من با د  مید ی خند هممون
 کرد؟ ی م  فیآقاجون تعر  ی برا  و یبابا داشت چ یعن ینگران شدم  کمیخندمو خوردم   زدیم

 بگذره نطوریهم شمیبق دارم ی شده ام  ری_تا االن که ختم بخآراس 

   داره ی برنم کای آقاجون دست از سر ال  می_اول راهمهران

 _در خدمتشونم مهتاب

 _فکر کنم از نقشت خوشت اومده نه؟مهران

 به لباساش انداختو گفت:  ینگاه مهتاب

 شم یم ت یاذ  می جور هیلباسا  نیراحت تر بودم با ا کمی_اگه خودم باشم  مهتاب

ونداد هم   یکم کم بهش عادت کن دی با  یلباسا بپوش نیاز ا  دی در اصل با زمی_خب عز آرسل
 لباسارو دوست داره  نیا

هول کنم و چپ چپ به آرسل نگاه   کم ی بهش انداخت که باعث شد  ی نگاه منظوردار بعد
 نگاه به من انداخت بعد به سمت آرسل برگشت  هی دی ابروش باال پر ی تا هیکنم مهتاب  

 داره  یبراش بپوشه به من چه ربط ییلباسا  نیبه زنش بگه که همچ تونه ی _ونداد ممهتاب

  کمیکردو  ی آراس هم تک خنده ا  دیپشت گردنش کش یکردو دست  ی تک خنده ا مهران
نداشت به سمت   یخوب  انیبحث که اصال پا   نی خاتمه دادن به ا ی کتشو صاف کرد برا

 مهتاب برگشتمو گفتم: 

 آقاجون   شی پ میبر   کمی _بهتره 

 ر؟ یدهن ش تو یمنو ببر یی خوای_ممهتاب

  زمیعز ایکه آقاجون قانع بشه ب ی آشنا بش  شتری با خونواده من اصطالحا ب د ی_باالخره با 
 تخت  التیخ فتهینم یاتفاق
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آقاجون با    میبود رفت لیفام  ی اعضا هیگرفتم و باهم به سمت آقاجون که کنار بق  دستشو
  یعمه پر می که شد کشونینکردم نزد یاما توجه دیکش یمنو مهتاب کالفه پوف دنید

 زد  ی به مهتاب انداختو لبخند ینگاه

 درسته؟  کاسیاسم قشنگت ال دمی _ماشاهلل...از آراس شنعمه

 زد  یبه عمه پر یلبخند گرم مهتاب

 درسته؟  دی مادر آقا آراس باش د ی _شما هم با مهتاب

  یطور هی و   می اریبه رومون ن اد یز  میکرد  یهول کردم مهتاب خودشم هول کرد اما سع کمی
لباشو حفظ کرده بود انگار اونم جا خورده   ی رو یعمه هم لبخند مصنوع میماجرارو جمع کن

 شناسه یکه مهتاب پسرشو از کجا م

   شناسهی_عمه جون مهتاب با بچه ها آشنا شده آراسو هم م

 نکردم دا ی_آها من سعادت زود آشنا شدنو پعمه

 د ی نیبش دیی ایب دی سادی عمو_چرا وا زن 

من باز کرد زن عمو هم مهتابو کنار خودش نشوند مهتاب   ی جا برا هیکنار خودشو بابا  عمو
  یبود وقت نی سنگ یلیبراش خ یطیمح نیهمچ هیاحساس معذب بودن داشت انگار 

 نشستم عمو خم شد آروم کنار گوشم گفت: 

 کلک؟  یکنی م داشونیبهتر از کجا پ یکی از اون  یکی  نمیبی_معمو

 خودش جواب دادم  نی عمو ع طونیلحن ش نی در جواب ا متقابال خم شدم منم

 عمو جون   نیکرد دایکه شما زن عمورو پ یی_از همونجا

بچه ها هم اومدنو به جمع  هیشونم زد کم کم بق ی رو یکردو ضربه آروم ی تک خنده ا عمو
 اضافه شدن  
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 م ی سرهنگ باش یهنوز تو مهمون خوادیرو م ای به لطف بعض می _بهتره برگردآقاجون

 د یکار کردن؟شما هم انقدر بزرگش نکن ی_وا آقا بزرگ مگه چخاتون

تر از قبل شد و مهتابو که  ی نگاهش جد کم ی کرد  تی نگاهشو به سمت مهتاب هدا  آقاجون
حرفشو قطع کرد و به سمت آقاجون  کهویصدا زد مهتاب هم  زدی با زن عمو حرف م

 برگشت  

 _بله مهتاب

 خونوادت خارجن درسته؟  دمی _شنآقاجون

 نکردن   می _بله متاسفانه همراهمهتاب

 ؟ یدار ؟خونه ی تهران ساکن هست ی _کجاآقاجون

به  یدست  یبه من انداخت که باعث شد منم با نگران یهول کرد نگاه نگران کمی  مهتاب
 بپرسه   یسوال نی همچ هینکرده بودم که آقاجون   نجاشویبکشم فکر ا میشونیپ

 فعال هتل ساکنم    دییبخوا  تشوی_خب راسمهتاب

که استاد دانشگاس   می جا خورد ما به آقاجون گفته بود یگرد شد مهران هم حساب چشمام
 مهتاب  ی داشت آخه هتل؟؟؟؟ وا یورم خونواده پولدار هیاز 

 ارد عمل شد و عی مهران سر دیاخماشو توهم کش آقاجون

خونه  هی ندارن که برن   ویندارن خونه کس نجایا  یچون اقوام شون یا  نیراست ی _آقامهران
 شه یمحسوب م شونیدارن که خونه پدر  رانی شم ی هم تو

  یسر هی  کنهینم یاونجا زندگ  یوقته کس یلی چون خ گهی _بله آقاجون مهران درست م
 هتل مونده  ی هنوز تو کایال ن یبه خاطرهم هیکرده درحال بازساز دایمشکالت پ
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کرده   یبررس وی خانوم امنه ونداد از قبل همه چ کای راحت باشه هتل ال  التونی_شما خمهران
 هم براشون فراهمه  یهتل هفت ستاره و بزرگه همه جور امکانات هی

 بود گفت:  دهیاخماشو توهم کش یما حساب ی که از حرفا بابا

 کارتون  نی سوال با ا  ری ز د یبرد نارو یراست رتی_غبابا

مهتاب   یبه سمت بابا برگشت انگار اونم موافق حرف بابا باشه اما منو بچه ها و حت  آقاجون
 ه؟ یمنظورش چ م ی نیبب می کردی به بابا نگاه م می هنگ داشت

   میملک دار نهمهی_ما اعمو

مردم   رهیدختر انتظارات باالتر م  هیاسم   ی رو رهیم  نیاسم راست ی_ملک به کنار وقتآقاجون
 ادیچه قدر حرف برامون در م ی دونیهتل ساکنه م ی تو  یکه تو دستشو گرفت یبفهمن دختر

 ونداد؟ 

 _آقاجون...

 هست   یز یچ هیدختره   نیتو و ا نیکه ب دنی_ساکت...با کار امشبت االن همه فهمآقاجون

نگه خوشبختانه با   یزیم که چبا التماس بهش نگاه کرد دی ابروش باال پر ی تا هی  مهتاب
 نگفت  یز یچ دویکش یصورتم با حرص پوف   ی التماس تو دنید

 کنم ی خونه براش جور م هی_من خودم بابا

مدت اگه  نیداشته باشه بهداد...ا ی دختر تنها خونه مجرد هی ستی_درست نآقاجون
 خونه شما  ادی جمع کنه ب الشویباشه وسا ل یخودش ما

جا خوردم آقاجون مشکوک به مهتاب نگاه کردو با لحن  یحرف آقاجون حساب نیا از
 کاسس ادامه داد:  م ین ریز ی کاسه ا هی کردمیکه احساس م ی ا انهیموز

خونوادش  یما حداقل وقت شی پ ادیب تونهیم  ای  شهیم یخونه بازساز ی_تا وقتآقاجون
   می که مراقب دخترشون نبو میشیما شرمندشون نم رانی ا گردنیبرم
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  انیکه بهش گفته بودم حرف بزنه جمالتشو ب یکرد با لحن یزدو سع یلبخند ظاهر  مهتاب
 کرد

بره رو   نی اسم راست دی فرمود نکه ی...انیانتظار نداره جناب راست ی_خونواده من از کسمهتاب
  یزیمنو ونداد هنوز چ نیاومده چون ب شیوسط پ نی ا یفکر کنم سوتفاهم یاسم دختر

 م یشیباهم آشنا م م یو ما فقط دار  فتادهیاتفاق ن

 قایابرو اومدم که سکوت کنه و ادامه نده اما انگار مهتاب خانوم فراموش کردن که دق چشمو
   رهیگینم یول  رهی آقاجون خفه خون بگ  ی جلو د یبا

آدم شما   ی امشب کل نیهم م ی ستین ی اما ما کم خونواده ا رهیخ ی_انشاهلل که هرچآقاجون
حرف پشت سر خونوادمون   ی نفر بفهمه تو هتل ساکن هیوسط اگه  نی ا  دنی دوتارو باهم د

 ادیپشت سر نوم در ب ینشده حرف یزیخوش ندارم هنوز چ ادیدر م

مبل بلند شد که باعث شد همزمان با بابا به سمتش   ی زد از رو ی سرد ی پوزخند مهتاب
به مهتاب   یآقاجونو مهتاب درحال ردوبدل بود با نگران  نیهمه هم نگاهاشون ب می برگرد

 نگاه کردم 

 کردمیفکر نم  ادیپشت سرش در ب یکه مبادا حرف کنم یم ی _پس من از نوه تون دورمهتاب
مونده    یباق یرانیکرده و پولدار ا لیتحص ی خونواده ها ی تو یمی قد  دیعقا  یسر هیهنوز 
 باشه  

وسط اگه قراره   ن یا میی خواینم نهیظورشون ا _دخترم از حرفشون ناراحت نشو منخاتون
 ننیشی پشت عروسمون باشه چون قطعا مردامون راحت نم یحرف ره ی صورت بگ ی وصلت

 فته یبه راه م ی زیخونو خون ر

 کنم   یاتفاقات از پسرتون دور نیاز ا  ی ریجلوگ  ی برا خوامی _خب منم ممهتاب

 به سمت مهران برگشت   مهتاب
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  زنمیاگه نبود خودم با دانشگاه حرف م دیباش گهیشرکت د هی_آقا مهران لطفا دنبال مهتاب
 کنم یم دای پ یکی

کرد خواست بره که  یبرنخوره خدافس یکه به کس یکردو با لحن یبه همه نگاه  مهتاب
 بلند شدم به سمتش رفتم آروم دستشو گرفتم به سمت خودم برگردوندم عیسر

 کا؟ ی_ال

 نی منم دخترم ع یاز طرف ادیبراتون در ب ینکرده حرف  ییخدا امخوی_ونداد نممهتاب
 خودم تعصب دارم  ی خونوادش تعصب داره منم رو ی آقاجونت که رو

بگه اما سکوت کرده بود مهتاب آروم دستمو ول کرد   یزی چ هیسمت آقاجون برگشتم تا  به
به مهران  کردو رفت  یچشماش حلقه زده بود ازم خدافس ی خاص که تو یناراحت هیبا 

اخماش تو هم بودو   یهمراهه آرسل دنبالش رفتن آراس هم حساب  عیاشاره زدم که سر 
 نبود   یراض یفعل اوضاعانداخته بود انگار از  نیی سرشو پا

 راحت شد آقاجون؟   التون ی_خ

ندادم با اخم   یتینگفت خاتون چشمو ابرو اومد که سکوت کنم اما اهم یزیچ آقاجون
 گفتم: 

  چیذره براتون ارزش داشتم ه  هیذره فقط  هیاگه  د یبپرون کارو یکه ال دیکارو کرد نی_از عمد ا 
شب   ی اونم تو ی برخورد نطوریکنم ا یکه دستشو گرفتم آوردم بهتون معرف ی وقت با دختر

 د یکردیاول نم

 بهش نگفت   یزیره خودش سوسول بود آقاجونم که چ_دختیزر عمه

ناراحت   ی دی شنیآقاجونو م  ی حرفا ی خودت بود ی_انقدر ناحق حرف نزن زریپر عمه
 ؟ ی شدینم

 زدم به سمت آقاجون برگشتم  ی پوزخند
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با   رممیبم خورمیقسمم روح مامانمه...به روح مامانم قسم م ن یسخت تر دونهی _بابا م
دختر   هیبار احساس کردم به  ه ی کنم یازدواج نم دیکه شما برام پسند کن   ی هر دختر ای  سایمل

به   دیبچه با  فتهیم یهر اتفاق دی توش بعد انتظار دار  نیگند زد ینطوریعالقه مند شدم ا
 خونوادش بگه  

 گفتم:  خوردیحرفام داشت بهش برم یبه آقاجون که حساب  یرحمیب با

بود اما   ه یقض  نیمخالف ا یکم  نکهیوجود ا بابا با دی ستی_خوشحالم حداقل شما پدرم ن
  چیه  دی و منو دوست دار  دیمن  یحام دیکنیادعا م شهیکه هم ییاما شما ستادیپشتم ا 

   دی وقت به عالقه هام توجه نکرد

 _وندادبابا

 بخشمتون ینتونم برگردونم نم کاروی_ونداد مرد بابا...ال

رد   تیجمع  نیبلند از ب ی نکردم با قدما یازشون گرفتم و به صدا زدناشون اصال توجه رومو
کنم آراس هم دنبالم   دایبچه هارو پ دی شدم و خودمو به باغ رسوندم چشم گردوندم تا شا

 ستادیاومد و کنارم ا  رونیب

جلو   روسایبحث مل گهید  مید یبه هدفمون رس نهی اما مهم ا  دیپر  کای...درسته النی_آفر آراس 
 کشن ینم

 ...بچه ها کجان؟ ی ا گهی خر د چی_من فقط مهتاب برام مهمه آراس نه ه

 اونجا باشن   د ی؟شا ی کجا پارک کرد نتوی_ماشآراس 

پارک کرده بودم رفتم حدس آراس درست   نمو یکه ماش ییکردم و به سمت جا دیی تا حرفشو
  ی با اخم داشت به حرفا نه یبودن مهتاب دست به س ستاده ی ا نمیبود بچه ها کنار ماش 
 گرفت   نی از ماش شویتک دنمی با د دادیمهرانو آرسل گوش م 

 پولم کرد  هیراحت شد؟سکه   التی_خمهتاب
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 ارم یکار کنم تا از دلش در ب یچ دونستمینم دمی کش میشونی به پ یدست شرمنده

  م ی فکر نکرده بود یموضوع مهم نیهمچ  هی_از اولم اشتباه خودمون بود به  مهران

 ی گفتیم  روی ا گهی خراب شده د هیهتل  یگفتی_مهتاب کاش نمآراس 

شبه   هیتموم شد رفت من  گهی د دی دی شد گردن من؟به هدفتون رس ی_االن همه چ مهتاب
  نویخودمو نوه راست نیشبه هم رابطه ب هیشبه دختررو پروندم   هیکردم  ادهیهمه نقشرو پ
 برگردم   خوامیمنو برسونه خونه م تونی کیبهم زدم االنم  

 لحنشو آرومتر کرد کمیبرداشتو   نی کاپوت ماش ی از رو فشویک  دی ابروهاش باال پر  بعد

فردا    زمیز...آرسل عدیبمون  تونی شما تو مهمون رمیآژانس بگ  هی تونمی_هرچند خودم ممهتاب
 ندارم   یازین  زای م زیلباسا و چ نی به ا گهی من د ارمیبرات م الرویهمه وسا 

نشون    یاومد خودشو عصب  یم ی خواست بره بازوشو گرفتم به سمتم برگشت غد مهتاب
 چشماشو ازم پنهون کنه   ی غم تو تونستی اما نم دادیم

 رسونمت یمهتاب خودم م یجنازم رد بش ی _مگه از رو

باز کردو سوار   نویعقب گرد کرد در ماش یحرف چیه  یب دیکش رون ی بازوشو از دستم ب مهتاب
 شد به سمت بچه ها برگشتم که همشون کالفه و ناراحت بودن

 شک نکنن   هیتو بق دیشما هم بر   رسونمشی _من م

 مونم یم ششیامشبو پ کنمیجور م ی بهونه ا  هیام؟یمنم ب  ییخوای_مآرسل

   مونمی_نه خودم م

هتل  یر یم شترهیتو ب ی امشب زوم خونواده رو مونمیم ششیپ  وی چ یچ _عهمهران
 ونداد ادیدر م ؟حرفیمونیم ششیپ

 ی مهتاب موند  شیکه پ فهمنیم هی بق یش بیاالن اگه غ گهی_راست مآراس 
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 روبه هردوشون گفتم:  یتفاوت یب با

 بکنن    خوادیدلشون م یهر غلط   یهر حرف ستی برام مهم ن گهی_د

 که مهتاب نشنوه گفتم: یتر شدمو با لحن آروم طور کی نزد بهشون

 _االن فقط حال مهتاب برام مهمه  

از  یپدال گاز فشار دادمو عصب ی دور زدم و سوار شدم بچه ها کنار رفتن پامو رو نمو یماش
 زدم  رونیشده خونه سرهنگ ب  نیباغ نفر

اعصابم   کردمیرد م یستبا ترمز د می چپ نکن نکهیبه خاطر ا چارویبودم که پ یعصبان اونقدر
 اوردیدلش اما به روش نم ی تو  یکه به مهتاب شده بود از ناراحت یاحترام یداغون بود از ب

 یلیخسته بودم خ یخاطره ساز بشه اما گند زدن بهش از همه چ تونستیکه م یاز شب
  هی  دیعاقبتشم برام مهم نبود با دادموی گاز فشار م  ی تا ته رو مو پا نی خسته به خاطرهم

 کردم یخودمو آروم م  یطور

و الک خوردش   دهیکش ی مهتاب با انگشتا دیدستم نشست به دست سف ی رو یدست کهوی
 کردم آروم سرمو به سمتش چرخوندم  ینگاه

   سای گوشه وا  هی_ مهتاب

   فتهینم ی_اتفاق

 ونداد سای وا یگفت نویهم هم یمهمون ی _تومهتاب

فشار دادم   یکم قمویشق  یبه فرمون زدمو عصب یمشت ستادمیا ابونیخ گوشه هی کالفه
بازوم گذاشت به سمتش برگشتم چشماش پر از حرف بود پر    ی دستشو رو یمهتاب به آروم

 که برام نامفهوم بود  ی از غم ناشناخته ا

 نم یشو من بش ادهی _پمهتاب



 شهر  یبچه پرو ها 

 
512 

 

دور زد  نویشدم مهتاب هم ماش ادهیپ نیبه نشونه باشه تکون دادم از ماش یسر خسته
  یحرف از کنارم رد شدو پشت رل نشست کالفه دست یمهتاب ب میستاد یهم ا  ی روبه رو

نور باال داد به سمتش برگشتم به سر بهم   یبهش پشت کردم وقت دمو یموهام کش ی تو
رفتم درو   نیبردم و به سمت ماش بمیج ی تو امودست  دمیکش یاشاره کرد که سوار شم پوف

 پدال گاز فشار داد راه افتاد  ی باز کردم و سوار شدم مهتاب هم پاشو رو 

چسبوندم حالم اصن خوب نبود انگار  یصندل یهم بستم و سرمو به پشت  ی رو چشمامو
 حد حالم خوب نبود  نی کنن تا ا کشیت کهی کنده باشن جلو چشمم ت نهیقلبمو از س

 ی پدالو فشار بد نایبابا چه قدر سخته با ا  ی کفشا ا ن یه ا _لعنت بمهتاب

 سمتش برگشتم   به

 ار ی_خب درش ب

 توهه  ی کفشا ر یافتاد تقص ی_حوصلشو ندارم فقط اگه اتفاقمهتاب

 من؟  ی _کفشا

  گهی د ی دی _تو خر مهتاب

هم بستم کاش   ی به نشونه تاسف تکون دادمو رومو ازش گرفتم دوباره چشمامو رو یسر
  د یشا  کردی آرومم م زدمیمادرم زنده بود حداقل اگه اون بود االن چند کلمه باهاش حرف م

   دادمی مهتابو هم بهش نشون م

   به اطراف نگاه کردم بعد به سمت مهتاب برگشتم  کم ی چشمامو باز کردم   ستادی که ا نیماش

 م؟ یچرا اومد  نجای_ا

که ساعت شش   ییهمون جا   می گذاشت  مونویپنهون ی بار قرارا نیاول ی که برا  یی_جا مهتاب
 بهت بدم  کشنبروی تا گزارش روز  میبودیم نجایا دی عصر با

 ی رسوندیهفت خودتو م ای  میششو ن شهی _تو هم هم
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که  ی نقطه ا نیبام شهر باالتر   میشد اومده بود  رهیزدو به روبه رو خ ی لبخند مهتاب
  نیهوا سرد بود منم از ماش ومدو ی شد باد م ادهیپ  نیبره مهتاب از ماش  نیماش تونستیم
  نیتر کرد به کاپوت ماش کی به خودش نزد کمیکه تنش بودو  ییشدم مهتاب پالتو ادهیپ

   شدم ره یخ یبه شهر مه گرفته از آلودگ  نهیدست به س ستادمویزد منم کنارش ا هیتک

  ضی قرار بوده امروز برگردن اما انگار هاله مر گفتی م زدمی_امروز با مامانم حرف ممهتاب
 هم اونجا بمونن  گهیچند روز د هیدادن فعال   حیسرما خورده ترج  کمیشده 

 ؟ ی _نگرانش

خونه  ی هنوز کارا گسید زیچ  هیاز  مینگران ستین  یزی سادس چ یسرما خوردگ  هی_ مهتاب
 ی مونده خدا ازت نگذره احمد

   ره ی از برنامه داره جلو م عتری بزرگش نکن شکر کارا سر ی ادی_ز

خودش مچاله تر شد انگار سردش بود حقم   ی تو کم ی به نشونه آره تکون داد  یسر مهتاب
تر کردم و دستمو دورش   ک یخودمو بهش نزد کمیسردتر بود  یلیباال هواش خ نی داشت ا

 به خودم چسبوندمش  حلقه کردم آروم 

 ن ییپا  می بر یشی م تیاذ  ی_اگه دار

   کنمی_نه االن عادت ممهتاب

 خلوته رفتوآمد کمه یلیخ  نجا یا نهیا  شی_خوب

 م ی قرار انتخاب کرد ی برا   نجارویا  نی_از اولم به خاطرهممهتاب

که با وجود اونهمه المپو نور   یشهر  می شد رهیو به منظره روبه رومون خ  میسکوت کرد  هردو
  هیآسمون جمع شده بود انگار   ی شهر تو ی هاش معلوم نبود باال یروشن شده بود اما آلودگ 

 شهر بودن    ی باال سر آدما هیسا یها بدجور یآلودگ   ییطورا

 خوامی من بود ازت معذرت م ری تقص نای_همه ا
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مقصر باشه من بودمو   میوسط اگه کس  نیتو نبود ا ری تقص یچیحرفو نزن ه نی_ا مهتاب
   نی آقاجونت هم

داشت نگاه کردم اما مهتاب نگاهش   یسمتش برگشتم به صورت خوشگلش که برام تازگ  به
 ن یمنظره روبه روش بود هم ی فقط رو

 رم؟ یعذاب وجدان نگ ا یناراحت نباشم  ییخوای حرفا فقط م نی _با ا

  زد یشب برق م یکیتار ی خوشگلش تو یطوس  ی به سمتم برگشت چشما مهتاب

 شب خودمو نگه دارم   ه یکه نتونستم   رمیبگ دی_نه عذاب وجدانو من با مهتاب

 که پر از حسرتو اه بود ادامه داد  یبا لحن نهیروشو ازم گرفت دست به س مهتاب

شب به خاطر تو    هیاما من  ی کرد می خودتو عالف منو زندگ  ی کمکم کرد نهمهی_ا مهتاب
   رمیغد بودنمو بگ ی نتونستم جلو

بهش وارد کردم که باعث   یفی بازوش گذاشتم و فشار خف ی دستامو رو ستادمی روش ا روبه
 تر  نییشد سرشو بندازه پا 

 آقاجونم بود ناراحتت کرد      ریحرفو نزن مهتاب...تقص نی_ا

 کردم یسکوت م د ی_من با مهتاب

 تو اون شرکت  گردمی برنم گهی...من دیاز خودت دفاع کن دم ی _چرا؟بهت حق م

زدم و  هیگرم بود تک  یکه کم ن یسرشو باال آورد بهم نگاه کرد کنارش به کاپوت ماش مهتاب
 دم یاخمامو توهم کش یکم

 _چرا اونوقت؟ مهتاب
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  چ یآقاجون گفته،گفتم چشم ه  یهرچ دمیسن رس  نیخسته شدم تا به ا نکهی_به خاطر ا 
 ی بگذره به خصوص برا  نطوریعمرمم ا هیبق ذارم یهام توجه نداشت نم وقت به عالقه

 ازدواج  

  یازدواج کن  سایبا مل ستیقرار ن  گهیتو د  ی_ولمهتاب

 کنه یبرام جور م گهیدختر د هیقطعا  ستیاما آقاجون ولکن ن دیپر  سای_مل

که  یبا کس یخودت انتخاب کن خوادیکه تو دلت م یباهاش حرف بزن یتونی_ممهتاب
   یدوسش دار

  دشیدرشت کش ی چشما نطورینازش شدم اونم هم ی چشما رهیسمتش برگشتم خ به
  نیا ی حاال که تو  شدمیهوا غرقشون م یب  کهویداشت دست خودم نبود  یبیکشش عج

  شدیم ؟مگه ی خوددار باش شدیعروسکا شده بود مگه م هیکه شب یشی لباس بود اونم با آرا 
 بود   صدختر خا  هیمهتاب همه جوره  یاما غرق نش  یینخوا

 کنم یکارو م نی_هم

   نطورینگاهشو ازم گرفت منم هم مهتاب

 مونده  غمونیهفته به ص هی_

 _اوهوم مهتاب

 _قشنگ بود 

 ؟ ی_چمهتاب

 ی زنم بود نکهی_ا

 د یابروش باال پر  ی تا ه یسمتم برگشت  به

 _واقعا؟ مهتاب
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 افتاد   ی_آره اتفاقات جالب

بازم از سر   و یماه انجام داد هی  نیا ی که تو ییکارا نی عقب بازم همه ا ی _برگردمهتاب
 ؟ ی گرفتیم

 چشمام بفهمه ی حرفمو از تو تی چشماش زل زدم تا واقع ی سمتش برگشتم تو به

 کردم یم  ن یتع شتریالبته زمانشو ب نمونیب  تی_آره به خصوص محرم

 دم یبه کتم کش یدست کردو روشو ازم گرفت راست شدم و یتک خنده ناز  مهتاب

 ی سرما بخور خوامینم شهیسردت م می _بهتره برگرد

 _ونداد مهتاب

 _جانم؟ 

 ؟ ی پس زد  ساروی_چرا ملمهتاب

 ؟ ی پرسی_چرا م

خونواده   نیع قایخونواده نامدارو پولدار داره دق  هی سای_کنجکاو شدم...ملمهتاب
 ؟ یباهاش باش یکرده خوش برخورد چرا نخواست لیبود تحص میخودت...دختر خوشگل

سواالشو   ن ی جواب ا خواستمینم  دمیپشت گردنم کش ی کردمو دست ییصدا   یخنده ب تک
 دم ینگاهمو ازش دزد دمیخودم د ی نگاه منتظر مهتابو رو یبدم اما وقت

 ازدواج ندارم  یاما فعال آمادگ  دونمی_نم

 _باور کنم؟ مهتاب

 ی_هرجور دوست دار

 ی به من دروغ بگ یکن ی لط م_تو غمهتاب
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 به سمتش برگشتم  دمی کش یپوف

 مهتاب؟  ی بشنو  ییخوا یم ی_چ

 ه؟ ی_ک مهتاب

 ه؟یک  ی_ک 

 یدوسش دار هی_ک مهتاب

   ستی ن ی_فعال کس

 ؟ یگذشت یالک یدختر نیهمچ هی_آره جون عمت باور کنم از مهتاب

 خراب کنم   شمیزندگ  خواستمیبهش نداشتم نم یهم نبود حس یالک ی_الک

   می سوار ش  میخب همه دروغاتو باور کردم حاال بر  یلی _خمهتاب

دور زدم و پشت رل نشستم    نو یدور زد و خودش زودتر سوار شد منم ماش نویماش مهتاب
 به سمتش برگشتم  فتمیراه ب نکهیقبل از ا

 _مهتاب؟ 

 به سمتمم برنگشت  یجواب نداد حت مهتاب

 االن؟  ی_قهر

 _نه مهتاب

 ؟یکنی م نم_پس چرا نگا

 دمت؟ ی _کم دمهتاب

 به نشونه تاسف تکون دادم   یکردم و سر ی خنده ا تک

 تحمل سرد شدنتو ندارم  ارمی_مهتاب تو جون بخوا من نه نم
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 کرد  زی چشماشو ر کمیبه سمتم برگشت مشکوک بهم نگاه کردو  مهتاب

  نیمن مطمئنم ا  یمنو گول بزن یتونی و پنج سالمه نم ستیب ستمی_ونداد من خر نمهتاب
 ی پس زد سارویمل نهیبه خاطر هم یازش بگذر  یتونیهست که نم یکیوسط  

داده عجب  ریموضوع گ نی چرا امشب به ا  نیبابا ا  ی ا دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
   مایافتاد  یریگ

اسم   دن یحوصله بهش نگاه کردم با د  ی ب دمویکش  رونشیب  بمیج ی زنگ خورد از تو لمیموبا 
 قطع کردم  لمیبابا تماسو برخالف م 

 بود؟  ی_ک مهتاب

 _بابا 

 داره   یاون چه گناه ی دی _خب چرا جوابشو نممهتاب

 اونه  ی از بابا کشمی م ی_هرچ

 بدبختت  ی بابا ی بذار پا فتهیم یبابا تو هم هر اتفاق ی _امهتاب

 م؟ ی بخور  یبستن می_بر 

 ندارم منو برسون خونه   لی_ممهتاب

خودشو   عیتر کردم که سر  کی خودمو بهش نزد  کمیهتاب بردم و  م یپشت صندل  دستمو 
 نگام کرد د ی با تهد دیعقب کش

 ا ینزد ی _دست زدمهتاب

 خواست بهت دست بزنه ی_ک 

 _گمشو عقب مهتاب

 به تو چه کشهینم لمی_م
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مشتش گرفت که باعث   ی آورد آروم تو قم یبا حرص بهم نگاه کرد دستشو به سمت   مهتاب
 بشم    رهیسمت خم کنمو بهش خ ه یشد آروم سرمو به 

 شعور یپسره ب یبوسی_بار آخرتم باشه منو ممهتاب

  کشهینم لتم ی_نه که م

 نم ی_گمشو ببمهتاب

   کشهیم لت ی م یدوست دار گم؟خودتم ی_دروغ م

 کنم یکار م یچ نی بب اریبه زبونت ب لویم  گهی بار د هی_ مهتاب

 تم ازش فاصله گرف کمیبهش نگاه کردم  طونیکردم ش ی خنده ا تک

 ؟هوم؟ یکارم کن  یچ  کشهیم لتی_م

زانوم   ی شدم دستمو رو ادهیپ نی درو باز کردمو از ماش عیبرداشت که سر زی به سمتم خ کهوی
  نیمهتاب از ماش کنمیوقت فراموش نم چی ه افشویق ی خنده وا ریگذاشتمو خم شدم زدم ز

   کردیم تش یشد انگار کفشاش اذ   کیبهم نزد  کمی شد  ادهیپ

 جلو  ایب  ی_جرات دارمهتاب

 جلو  ایکن ب لیبشم خودت م کتیمن نزد کشهیم  لتی _تو م

به  کردنی م تشی بلندش اذ  یحساب ی دنبالم کرد اما لباس بلندو کفشا عیزدو سر یغیج
کفشاشو    دمی گرد شده د ی که با چشما زدمیقه قه م کردمویمدام مسخرش م  نیخاطرهم

 درآورد

 وونه؟ ید یکن یکار م یچ ی_دار

 خفت کنم پسره پرو  نکهیبه ا کشهی م لمی_داره ممهتاب
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  دمیدر رفتم مهتاب هم مدام تهد  عیگوشه لباسشو گرفت دنبالم کرد به خودم اومدم سر  بعد
به    کهویبشه  یبرهنه مهتاب افتادم مبادا زخم ی پا  ادی  یاما وقت دمیچرخ نیدور ماش کردیم

  عینداشت محکم بهم خورد اما سر  از من ویکار نیهمچ  هیسمتش برگشتم که چون انتظار  
نشست شوک زده   نمیس ی دستام دورش حلقه شد مانع افتادنش شد مهتاب دستاش رو 

 دم ی سرشو بوس ی به روش زدمو خم شدم آروم رو ی سرشو باال آورد لبخند مردونه ا

خودمو   ی خودم دستو پا ی گفتی؟می بشه؟چرا کفشاتو درآورد یزخم ستیپات ن فی_ح
 ار یسرم ب ی خواست ییهر بال  جلو ومدمی م بستمیم

بهت بود انگار بار اولشه بغلش   ی انگار حالش خوب نبود چون سکوت کرده بودو تو مهتاب
به خودم چسبوندمشو به   شتریب  کمی اومد  ی باد سرد کهوی انداخت  نییپا  یکردم سرشو کم

چسبوندو چشماشو   نمیباد پشت کردم تا کمتر به مهتاب بخوره مهتاب هم سرشو به س
 بست  

 _سردته؟ 

 کم ی_ مهتاب

 کاپوت گذاشتمش که باعث شد چشماش گرد بشه   ی بلندش کردم و رو ن یزم ی از رو آروم

 دارم  یچه زور نیتورو بلند کنه اما بب ستین  یکار هر کس نی_بب

 لوام؟ ی_مگه من چند ک مهتاب

  نمیماشاهلل سنگ ی ستیکم وزن ن ادمی ز دهیپرت نشون م کلی اما قد بلندو ه دونمی_نم
 ی هست

برداشتم به سمتش رفتمو   نیزم  ی چپ چپ نگام کرد به سمت کفشاش رفتمو از رو مهتاب
 کفش کنه  ی آخرش تونست پاشو تو  یکفشاشو پاش کردم خندم گرفته بود چون به سخت

 لباسا خالص بشم اه  نیمن از دست ا   شهیم ی_ک مهتاب
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 اد ی_بهت م

 دونم ی_ممهتاب

 ؟ی خوشگلتر شد  یلیاز قبل خ یدونیم  نمی_ا

 _اره مهتاب

   پوشنیلباسا م نی و دخترا از ا  یدختر هی یدونی م نمی_پس حتما ا

دستمو   د یابروش باال پر  ی تا ه یسکوت کرد   کهوی" که دونم یم نم یخواست بگه "آره ا مهتاب
 دم یتور مانندش بردمو آروم جلوتر کشسمت شال 

 یحاال خود دان  ادیبهت م  شتریب یپ یت نیاما ا ذارمیاحترام م قت ی_من به سل

 م؟ ی_برگرد مهتاب

بحث ادامه داشته باشه به   نیا  ستین لیما ادیز دمی بحث عوض کرده بود فهم نکهیا از
اومدو زودتر از من سوار   نییپا  نمیکاپوت ماش ی گفتم خودش از رو  ی باشه ا  نیخاطرهم

 دور زدم و سوار شدم   نویشد منم ماش

 خونه؟  ی گردی _برممهتاب

 ؟ یکن  رونمیب یی خوای_م

 خونه خودتون؟   یری نم یعنی_ مهتاب

 زنم باشم   شیپ خوامی_نه م

  ی رو ی نسبت به کلمه "زنم" نشون نداد لبخد محو ی واکنش بد ایمخالفت نکرد  نکهیا از
 نزدذوقم  ی لبام نشست خوبه تو

 _صدات قشنگه مهتاب

 _خوشت اومد؟ 
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 بود؟  سایبه خاطر مل  ی کردیهمش منو نگاه م نکهی_اوهوم فقط امهتاب

 دادم  مینگاه بهش انداختم بعد دوباره حواسمو به رانندگ  هیکردم  سکوت

 بود  سای خب معلومه به خاطر مل پرسمیم  یی_منم عجب سواالمهتاب

  یطور شنیقلبت طلنبار م ی حرفا ناگفته رو  ینزد بعض یحرف گهیو تا آخر د دمی کش یپوف
از زدن حرف دلت   ای  دهیمناسب نرس تی موقع دی شا  شهیاما نم یروش کن خوادیکه دلت م
  طیشرا نیا  دنیبود چون مدام درحال کش یسخت   طیهرجور که باشه شرا  یواهمه دار

 سخت بودم

 مهران   شیپ  رمیم شم یبگو ناراحت نم شت یپ امیامشب ب ییخوای_اگه نم

 ی کنیباهاش رفتار م ینطوریکه ا سوزه یپدرت م ی _نه چرا ناراحت بشم فقط دلم برا مهتاب

 پدر من نسوزه   ی _تو دلت برا

  دمیموهام کش ی تو یدست یبا تعجب به سمتم برگشت عصب  مهتاب

 نکن  ی_انقدر از پدرم طرفدار

 کنم؟ ی م یدارم ازش طرفدار ینظر ایصد ق  ی من از رو ی _ونداد تو فکر کردمهتاب

وقتا   یبعض  نکهیخودشو عقب بکشه از ا کمی بهش رفتم که باعث شد  ی غره بد چشم
الزم بود در برابر   یچون گاه ومدی خوشم م دی ترسیم یحت ای بردیمهتاب ازم حساب م 

 مهتاب ترسناک باشم:/

 حرفو  نینشنوم ا  گهی_د

 یکنیم  ی به باباتم حسود شه ی_باورم نممهتاب

پسره   نی حق با ا دیشا  یبگ ی نکرد یبارم از من طرفدار هی کنم،چرا؟چون ی م ی _آره حسود
 باشه  
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 _چون هربار حق با پدرت بوده نه تو  مهتاب

  یکنی فکر م هی_آره خب تو هم مثل بق

 ؟ ی کنیفکر نم هی بارم شده تو هم مثل بق هی_چرا  مهتاب

 فتم یاز پدرم دور ب ینطوریا باعث شدن من   هیبق شهی_چون هم

به اعصابم مسلط تر باشم   یکردم کم  یسکوت کرد اما نگاهشو ازم نگرفت کالفه سع مهتاب
 تر آوردم نیی پا یصدامو کم ن یبه خاطرهم

 قضاوتم نکن  یالک یدونیمن نم یاز زندگ  یچیمهتاب...تو ه می _بگذر

  شتریسرعتمو ب   کمی فکر فرو رفت منم درعوض   ی داد انگار تو ابونینگاهشو به خ مهتاب
 فراموش کنم   زارویچ  یلیخ دیبخوابم شا   کمی  تونستمیم  ینطوریا م یزودتر برس دی کردم تا شا

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 

 )دو روز بعد( 

 مهتاب؟برو به کارات برس بچه عه  یانقدر اصرار نکن شهی_م

 به زور ببرمت؟  ای شرکت  یبر یشی بابا پا م ی _امهتاب

 ؟ ی خی_خانوم ش
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از کارگرا که صداش زده بود برگشت بعد دوباره به سمت من برگشتو   یک ی به سمت  مهتاب
 با حرص گفت:

   گردمیکه...بصبر برم دارمی _دست از سرت برنممهتاب

که صداش زده بود رفت منم    ی گفتم مهتاب به سمت کارگر ی کردمو باشه ا ی خنده ا تک
که از   شدی م یبرام آورد خوردم دو روز دیکه مهتاب خانوم زحمت کش ییها ییاز چا  کمی

بابا و آقاجون جواب نداده بودم   ی بار به تماسا هی  یو من حت  گذشتی سرهنگ م یمهمون
 بودم   نجای دو روز ا نیشرکت هم نرفتم تمام ا  یحت

 گچو بلند کرد که باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم  ی ها  یاز گون یکی  مهتاب

 ؟ یدار ی _تو چرا برش م

گذاشتم بعد   ینیس ی تو وانویخوردم و ل  مویی مونده چا یبهم رفت باق ی چشم غره ا مهتاب
 ازش گرفتم   وی بلند شدم به سمتش رفتم گون عیسر

 ؟یجابه جا کن نارویا  دیاونوقت تو خودت با رنیگی پول م یساعت نای_ا

 بذارش  نجایا  ایب شهینم یزیچ می_کمکشون کنمهتاب

همونجا گذاشتم مهتاب به سمتم اومد روبه روم   وی که مهتاب اشاره زد رفتم و گون یسمت به
 نگاه کرد  اطشونیو به اطراف ح ستادیا

 شهیدار م  رادیقسمتش ا   هی  شه؟هرباریچرا تموم نم گمی_ممهتاب

 کرده  دای که گفتن فاضالب هم مشکل پ ی دی شن هنیبه خاطر هم هیمی_خونه قد 

رد تماس زدم که باعث   لکسیر  یلیزنگ خورد طبق معمول خ لمیموبا   دی کش یپوف مهتاب
 بره    ی واکنشم چشم غره ا  نیشد مهتاب به ا 

 ونداد  ی ریمی _جواب باباتو بده به خدا نممهتاب
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 ؟ ی خوریم ی_نهار چ

 ؟ ی کنیبحثو عوض م ی_دارمهتاب

 ؟ یخوریم یچ  یبه فکر نهار باشم نگفت دمی م حی_ترج

   دونمی _نممهتاب

باعث شد روشنش کنم از طرف   م یگوش  سکالیم ی صدا  دمی کش یراشو گرفتو رفت پوف بعد
 بابا بود

خونه مهتاب آبرو برات   امی م شمیبه روح مادرت پا م یزنگ نزن  گهید  قهی"تا پنج دق
 "ذارمینم

راحت باشم من   کمی  ذارن ینم ما یافتاد ی ریبابا عجب گ ی ا دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
حال خودم باشم آقا من   ی دست از سرم بردارن بذارن تو نایکار کنم که ا یچ  دیبا  فهممینم

 نم؟ یبب و یک  دیبشم با  نیاگه نخوام وارث خونواده راست

اسمش   ی انگشتم رو نی به خاطر هم کنهیم  شیبزنه عمل یحرف ی بابا وقت دونستم یم
االن دادو  کردمی جواب داد اولش فکر م دهیباهاش تماس گرفتم به دو بوق نرس دو یلغز

  یزیاصال چ دمیبرگرم اما با تعحب د  کنهی بعد مجبورم م دهیفحشم م یکل  ندازهیراه م دادیب
   رسهیکه به گوشم م شهیعصب  ی فسان ی سکوت کرده و فقط صدا گهینم

 صداش زدم   مردد

 _بابا؟ 

 بهت بگم آخه؟ ی_چبابا

 شرمنده شدم   شی لحن آرومو عصب از

 ی نگفت یزی_نگران شدم چ
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 ؟ی بود  یدو روز کدوم گور نی؟ا یچ یعنی ینگران ی _مگه تو بلدبابا

انگار  کرد یچشمم به مهتاب افتاد که داشت بهم نگاه م دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
 زنم ی حرف م یدارم با ک  نهینظر گرفته بود بب ری رفتارامو ز

 آره؟  ی بود هیقالب  کایال شی _نکنه پبابا

 دم یم حی_بابا بعدا براتون توض

 خودتو عمت پسره احمق   ی بذار برا حتوی_توضبابا

کرده خندم گرفته بود اما   نیبه خواهرشم توه می مستق ریکه غ دیکنم بابا تازه فهم  فکر 
 که هست نشه   ینیتر از ا یجلوشو گرفتم تا عصبان

 حواست هست؟  یکنی که بهت دادم سواستفاده م ی از اجازه ا ی ونداد دار نی _بببابا

 سالمه  یس دی زنیباهام حرف م ینطوریا ستم ی _بابا من بچه ن

  یدختر شی شبا پ یکنی خودتو بزرگ نکن دوما تو غلط م یو هفت سالته الک  ستی _اوال ببابا
 که تنهاس  یمونیم

 دختر تنها زنمه نیرفته هم ادتونی_نکنه 

   کنمیخودم آدمت م یش یمن به تو نشون بدم ونداد تو آدم نم  یزن هیته آره؟_زنبابا

صداش زدم جواب نداد اما تماسو هم قطع نکرد   عیخواست تماسو قطع کنه سر بابا
 دادم رونیهم بازو بسته کردم و نفسمو ب  ی چشمامو کوتاه رو

 خبرتون گذاشتم  یکارم اشتباه بود ب دمی_بهتون حق م

 ی شیپسر خوبه م ادیدختره وسط م ن یا  ی _خوبه تا پابابا

 د یدرکم کن فتهیمهتاب ب ی برا ی اتفاق خوامی_بابا نم

 تر شد  ی لحنش جد کمی کرد بعد   یمکث بابا
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پسرم   دی کردم که تو با یوسط من چه گناه ن ی؟ای دادیآقاجونو نم ی _چرا جواب تماسا بابا
 ؟ یباش

 ن ی کلمه هم ازم دفاع نکرد هی ی _شما هم به اندازه آقاجون مقصر بود

شد   یبلش بلوش هیتونستمو دفاع نکردم آخه پسره فالن شده؟بعد رفتنت   یدونی _تو مبابا
   نی و بب ایب

 : دمیپرس مشکوک 

 _چه طور؟ 

 کارو کردم   نی_تا حاال صدامو رو آقاجون باال نبرده بودم اما به لطف شما ابابا

 هم بستم  ی دادمو چشمامو رو می نیبه استخون ب یرومآ فشار

 شد؟  ی_آخرش چ

اونجا  زدمی جلو در خونه مهتاب حدس م امیدنبال تو گشتم خواستم ب  رونیزدم ب چی _هبابا
  ن یبه خاطرهم شدمینگرانت م  شتر یب ینطوریا یاونجا هم نباش امویاما نگران بودم ب یباش

   ییآروم کردم که اونجا نطوریخودمو ا  ومدمین

   میزنی کارخونه باهم حرف م امی_م

   نجایا اریب  ریکارخونه بابات...دست همون زنتو بگ  ییای ب یقرن پا ش هی _الزم نکرده بعد بابا

 حد ممکن گشاد شد با تعجب گفتم:  نی تا آخر چشمام

 ن؟ ی گفت ی_چ

 و با هر دوتون حرف بزنه  نهیبب  کارویشخصا ال خوادی _آقاجون باهام تماس گرفت گفت مبابا

 کردم زی چشمامو ر  مشکوک 

 ن؟ یبهش گفت یزی _شما چ
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گفتن   شونمیا یحق انتخاب دار یستی_نه فقط باهاش حرف زدم که درکت کنه بچه نبابا
 انتخاب آشنا بشم   نیبا ا  خوامیم

 بود   اط یکردن گوشه ح زی سمت مهتاب برگشتم که مشغول تم به

 بابا  می حذف کن کارو یال گهی_اما به نظرم بهتره د 

دست آقاجون بهت   نکهیقبل از ا  ایکارو نکن نی؟ا ی اریب یمهتابو بردار ییخوای_نکنه مبابا
 بخوره خودم خفت کردم 

 کردم؟ یکار م یحاال چ  دمی کش یپوف کالفه

 م یحرف بزن کای بعد با خونواده ال مشی بشناس دی با گهی م ییکا ینوز با اله  دونهی _آقاجون مبابا

 وجود نداره    ییکایاصال ال یهست یهمه چ انی _بابا شما که در جر

  کایحرف امکان نداره تو و ال  هیسر  ی اما فعال بهتره آقاجون شک نکنه از طرف دونمی _مبابا
  میکنیفکر دربارش م هیبعدا    زننیبا آقاجون حرف م نجایا  ارشیرابطتون بهم بخوره پس ب

   نیکه از هم جدا شد  می کنیسر هم م یزی چ یداستان هی

 اونجا؟   ارمیب  دیچرا با  کاروی_ال

 شد یم یانگار داشت عصب دیکش یقینفس عم بابا

 ؟ ی_تو به من اعتماد نداربابا

 دختره خونه منه  نیبه آقاجون گفت نی شما برگشت شهیباورم نم ی_اعتماد دارم بابا...ول 

  انیبا دختره ب گم یکردم بهش م دای_نگفتم دختره خونه منه گفتم هتله وندادو که پبابا
   نجایا

خونه خودمون که آقاجونو   ارمشیم دارمی از هتل برشم کایدنبال ال رمیمن االن م یعنی_آها  
 نه؟ یبب
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 ا یب کاتیخونه خودمون تو هم با ال ادیبه آقاجون ب  زنمی...زنگ میآخرش گرفت ن ی_آفربابا

  یو کل یفحش نثارم کردو بعد خدافس   هیبابا هم   رمی گرفته بود نتونستم جلوشو بگ خندم
لبم بود باورم   ی گذاشتم هنوز آثار خنده رو بمیج ی تو لمویسفارش تماسو قطع کرد موبا 

  فتادمیحد بابا هوامو داشته باشه و کمکم کنه اگه بابا نبود قطعا تو دردسر م نیتا ا  شدینم
پشتم بهش   ییطورا هیداشته باشم اما حاال که بابا هست  یخوب لکردعم تونستمینم ای

 گرمه  

 بود؟  ی_ک 

بهش  ی بود با کنجکاو  یسبز  هیبه سمتم گرفت که شب ی زیچ هیسمت مهتاب برگشتم   به
 بودمش  دهی د نگاه کردم تا حاال ن

 ه؟ یچ نی_ا

 ؟ی ...نخوردواسی_ر مهتاب

 هست؟  ی_نه چ

 خوشمزس  یلی ...خهی_خوردنمهتاب

 آورده؟  ی_ک 

 تو آوردم ی برا نمیا ایکارگرا بود به منم داد ب نیاز ا  یکی _مال مهتاب

 خوردن؟اصال یم یچه طور نویکردم حاال ا نشییباال پا  کمی از دستش گرفتمو کنجکاو  واسویر
 داشت؟  ی چه مزه ا

 بود؟  ی...ک ی_نگفتمهتاب

 خورن؟ یم ی چه طور نوی_بابا...ا

 بدم    ادتی_بده تا  مهتاب



 شهر  یبچه پرو ها 

 
530 

 

به سمتم گرفت از دستش   دوی کش نیی موز پوست اطرافشو پا نیبهش دادم بعد ع واسویر
 ترش و تلخ داشت که فوق العاده بود  نی مزه گس ب  هیگاز بهش زدم خوشمزه بود   هیگرفتم 

 فت؟ گیم ی_چمهتاب

 کا ی ال یدوباره بش دی _با

 ؟ ی_چمهتاب

 نتت ی_آقاجون اصرار کرده بب

 _تنها؟ مهتاب

 _نه هردومونو باهم 

  نه؟ازیدوباره بخواد منو بب  د ی که اون شب بارم کرد چرا با یی...بعد حرفاامی _عمرا بمهتاب
 م؟ ی که منو تو از هم جدا شد یوانمود کن یمگه قرار نشد طور یطرف

نگرفتم به خونوادم نشون بدم   وی و هفت سالمه تا حاال دست دختر  ستی من ب وونهی_د
جور   هیتو  ی باهاش آشنا بشم و قصد ازدواج هم دارم آقاجون رو خوامیم قمهیرف نیبگم ا 

 ی که بهش نشون دادم و انتخابم بود یهست یدختر  نیحساب باز کرده چون اول گهید
 حرف از انتخابم دل بکنم  هیبه سر ش هیممنکه   ریداشتم غ  ری نظ یانتخاب ب هیپس حتما  

 به سمت کارگرا که مشغول کار بودن برگشت   دوی کش یدست به کمر هوف مهتاب

ماجرارو خاتمه بدم   دی با گهی جور د  هیبعد   کنهیآقاجون بهم شک م  ییا ی_مهتاب اگه تو ن
هرجور شده   ادیکاسه بوده قطعا کوتاه هم نم مین  ری ز ی کاسه ا هی فهمهیآقاجون م ینطوریا

 که مثال منو خوشحال کنه زنهیباهات حرف م ادیم  کنهیم  دایآدرستو پ

 منو توهه  یالیموجود خ هی کا یرفته ال ادتیکنه نکنه  دایپ کارویال تونهی _نممهتاب

 ی _تو هنوز آقاجون منو نشناخت
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 عد به دستاش نگاه کردگرشو محکم تر کرد ب   کمی  دویکش شی به روسر یدست مهتاب

از شرشون خالص   تونمیم  یدو روز برم مغازه چه طور نیناخنا نتونستم ا نی _با امهتاب
 بشم؟ 

 ؟ ی_دوسشون دار

 لباشو کج کرد کمینگاهشو از نخناش گرفتو به سمتم برگشت   مهتاب

 ادی...خودمم دلم نمییجورا  هی_آره  مهتاب

 زدم  ی بشن لبخند انیمرتبش نما دویسف ی کرد که باعث شد دندونا ییصدا   یخنده ب بعد

مهتاب جبران   ایمدت باهام راه ب هی ادی هم به نقشمون م ادیمدت باشه هم بهت م هی_بذار 
 برات  کنمیم

  قم یکه دستم بودو ازم گرفت دست آزادشو به سمت   یواسیر  یباق ستادی روبه روم ا مهتاب
 فت: صافش کرد همزمان گ کم ی آوردو 

به جبران تو   یازیمدتتم پس ن  نیا ی درحال جبران کمکا کنمی دارم کمکت م نکهی_ا مهتاب
   گهیبده بستونه د ایدن کنمیکار در حقت م هی ی کار در حقم کرد هی  ستین

  دمیپشت گردنم کش یدست

 م ی_مخلص

 آماده شم   رمیعامو...م شتری_ما بمهتاب

 ؟ یکن شی آرا  ی _بلد

 با حرص به سمتم برگشت  مهتاب

 خواد؟ یهم م  شی _آرامهتاب
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بکشه و چشماشو تو کاسه  یبه نشونه آره تکون دادم که باعث شد با حرص پوف یسر
 بچرخونه  

 کردم که االن بلد باشم؟  شی بابا من تو گورم آرا ی _امهتاب

 ؟ ی نکرد شی بارم آرا ه یسال   نهمهی_جدا ا

مدت پول   هیالبته بعد   دمی خر یهاله م ی برا شوال یبار...اصال...فقط وسا هی_تو بگو  مهتاب
    د یخر یم رفتی خودش م دادمیم

 م ی کنیم شی کار هیواقعا باشه برو تو  بهیعج یلی_خ

  می تونستیافتادم م نترنتیا ادی کهو ی  دمیپشت گردنم کش یگفتو رفت دست ی باشه ا مهتاب
 بود   نهیگز  نی بهتر نی کنه آره ا شیآرا  یکه چه طور می ریبگ ادی  نترنتیا ی از تو

  یحت ایکنه   شیبودم آرا  دهی بار ند هیمدت که باهاش بودم  نیا  ی تو گفتی راست م مهتاب
 ی بود اما حقم داشت تو یساده بود هرچند ساده هم دختر خوشگل شهیکرم بزنه هم

 ی که برا  یکار ی مدت تو نیتا دختر و ا  بودی پسر م شتریب د یکه با کردیکار م یطیمح
  تونستمیمدت من م نیا  دیخودش دستو پا کرده بود بدجور دختر بودنشو گم کرد شا 

 کنه  دای کمکش کنم تا دختر دروشو پ

جلو ساختمون باال رفتم وارد خونه شدمو درو بستم به سمت اتاق مهتاب رفتم   ی پله ها از
 به در زدم  ی تقه ا

 تو؟  امی_ب

   ای_بمهتاب

 به سمتم برگشت    بستیبودمو داشت م دهی ه براش خرک  ییپالتو  ی باز کردم دکمه ها درو

 گه ی د هیتنم کنم کاف نوی_هممهتاب

 تنت کن   رش ی هم ز وی دی که با آرسل خر یی از همون لباسا یکی یاریپالتوتو در ب  دی_اونجا با 



 شهر  یبچه پرو ها 

 
533 

 

 ؟ ی گفتیاول م ی مردی_ممهتاب

  ی از تو لمو یدور باشم موبا  کمی دادم درو ببندمو فعال ازش  حیچپ چپ نگام کرد ترج بعد
 ی کردم؟ایم پیتا  یحاال چ د یچرخ بودیک  ی گوگل رفتم مردد دستم رو ی درآوردم تو بمیج

   ارهیم  یچ نمیکنم بب  پیتا نویا  سایبابا وا 

 صورت"  شی "نحوه آرا

  شتریب یهرچ  کدومش بهتره اما  نمیشدم بب  وهاید ی باال آورد وارد و تی سا  یزدم کل سرچو
  نارویه؟ایکرمو پودرو رنگ چ نهمهیخدا ا  ا ی:/ دمیرسی م یچیبه ه  شتریب  کردمیم نشییباال پا

رو لباش اما   زنهی نداره فقط رژ لبو م یرژ هم که کار هیرژ بزنه کاف هی:/ به نظرم ارمیاز کجا ب
  یچ نمیسرچ بزنم بب   سایطول برد وا یبزنه کل خواستیرژ ساده م هیبار آرسل  هی ادمهینه 
   ارهیم

 سرچ زدم   گهی د زیچ  هیسرچ گوگل شدم مجدد  وارد

 "نحوه رژ زدن" 

 بودم در اتاق باز شد  دنید  لمی باز کردم همونطور که مشغول ف وهاروی د یاز و  یکی

 خوبه؟  نی _ونداد امهتاب

 دم یپرس یکنم سوال یبه لباسش توجه نکهیباال آوردم بدون ا سرمو

 هر فصل رنگ رژ مختص به خودشو داره   یدونستی_مهتاب م

 ؟ یدونیاز کجا م ناروی_ا مهتاب

 با حرص بهم نگاه کرد  دمی دیکه داشتم م یلمیف دنی به سمتم اومدو کنارم نشست با د بعد

 ؟ ینیبیم ینیش یم هیچ نای_ا مهتاب

 ر یبگ ادی نیخودت بب ایباشم ب شگرتی آرا رمی گیم ادی_دارم 
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 شد    دنی زدم اول مشغول د لمویازم گرفت ف لویموبا  مهتاب

 ندارم  ی _وا من رنگ قهوه امهتاب

   دهیداره آموزش م ن یبزن ا گهی رنگ د هی_خب تو  

شدم مهتاب معلوم بود وسطاش داره خسته   دنیگفت منم مشغول د  ی باشه ا مهتاب
 حوصله به سمتم برگشت  یب ن ی به خاطرهم شهیم

 رژ؟  هی ی دنگو فنگ فقط برا  نهمهیا گمی_ممهتاب

 بود خط لب؟  یمداده اسمش چ ن یا گمی_م

 گفت  یزی چ نیهمچ هی _آره فکر کنم  مهتاب

پودر   نیبعد از ا  کشهیدختره داره م نیکه ا یینجا یاز ا نیدور لبت بب یبکش دی _خب با
 روش  یزنی وسط لبت بعد رژو م یزنی م نیاسمش از ا هیچ ده یسف

 کار یچ خوادیپودر م زنم یخب همون رژو م هی_چه کارمهتاب

رژ و   یماندگار ی ...براسوی نو  ریز نیبزنم عقب...بب  سایداد وا حیتوض نجایا  نی_خب بب
 م؟ یدار یپودره استفاده کن نیاز خشک شدن و براق شدن بهتره از ا  ی ریجلوگ 

 م ی دی خر فقط چند قلم بود که به اصرار آرسل   مید ینخر  ادیز  لیبه خدا وسا  دونمی _نممهتاب

 ازش گرفتم و با حرص گفتم  لویموبا  کالفه

  هیبگو  شگاهی آرا برمت یسر راه م  میزنی فوقش گند م  می کنیم شیکار هی می بر الیخ ی_ب
 ساده برات بکنن  تی ال  شیآرا

 ه؟ یچ  تی ت؟الی _المهتاب

  شیآرا هیساده خب کلمه ساده داره حتما   تی ال  گفت ی بار م هی دمیاز آرسل شن دونمی_نم
 مختصرو سادس  
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خنگ بودن   نهمهیخنده از ا  ریز  م یبعد زد   مینگاه کرد  هیبهم   دمیپشت گردنم کش یدست بعد
  شون یاما ا ی زیچ هیندونم   زارو ی چ نیحاال من ا  م ی کردیهمو مسخره م می خودمون داشت

 شد یسرش م ییزای چ  هی دی دختر بود با

بلند شد به سمت اتاقش رفت تازه متوجه لباسش شدم خوشگل بود بدرد امروز   مهتاب
 کشو درآورد ی از تو الشوی منم بلند شدم دنبالش وارد اتاق شدم مهتاب وسا  خوردیم

 الش یهاله داشته باشه بصبر بگردم تو وسا دی _شامهتاب

با   ایب کننیده نماستفا ایلیکه خ هیموارد اضاف یسر   هی شی آرا ی _فکر نکنم داشته باشه تو
   می کنی م شیکار ه یخودمون  لیوسا نیهم

 زیم  ی رو گهید ی نگاه به مدادا هینشست خط لبو برداشت بعد    یصندل  ی رو مهتاب
 انداخت مردد به سمتم برگشت 

 االن خط لبه؟  ن یا گمی_ممهتاب

 م ی دید لم ی ف ی بود که تو ینی هم ه یشب گهی_آره د 

 آخه؟   میدار یپس؟خط لب مشک هی چ نی_خب ا مهتاب

 که درست کردن   می _حتما دار

 _ونداد من شک دارم آخه آرسل اون روز...مهتاب

 ه یچ نمی_بده روشو بخونم بب 

 ؟ ی بلد ی_خارجمهتاب

 نم یبده بب ی_پس چ

بعد تک   دی ابروم باال پر  ی تا هیروش  ی نوشته ها دنیازش گرفتم و روشو خوندم با د  مدادو
 کردم  ی خنده ا



 شهر  یبچه پرو ها 

 
536 

 

 نوشته؟  ی_چمهتاب

 خط چشمه   نی_ا

 _خط چشم؟ مهتاب

 خط لبه   یک ی  نیو ا  نیابروهه ا  ی برا نمیا  نی_آره بب

 ؟ ی_مطمئنمهتاب

 خودش نوشته   ی رو زمی_آره عز

 کرد به سمتم برگشت  یاز خط لبارو برداشت بعد مردد به هردوش نگاه  یکی  مهتاب

 _کدومش قشنگ تره؟ مهتاب

 باشه فکر کنم  ی کیبا رنگ رژت   دیبا  دونمی_نم

از رژ لباشو برداشت بعد رنگ مدادشم انتخاب کرد مدادو خواست رو لبش   یکی  مهتاب
 به سمتم برگشت  دیبکشه اما دستش لرز 

 آقاجونت بره   ی خرابش کنم بعد آبروم جلو ترسمیم ستمی _من بلد نمهتاب

  دمی دور لبش کش یبا بدبخت دمی د لمیف ی که تو ییزای چاز دستش گرفتم طبق  مدادو
 :/ فتادیدست من خط م خوردیوول م یمهتاب هم ه

  نهیبب نهیآ  ی بعد بهش اشاره زدم خودشو تو دمیلبش کش ی رو رژو

 _چه طوره؟ 

 ست؟ یکمرنگ ن کمیفقط   ستی _خوبه بدک نمهتاب

 _کمرنگ خوبه  

 ی نزد  نجاشوی_ا مهتاب
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 نزد خودت با دست پخشش کن  لمهی_داخل ف

با لباش ور   کهیرژشو پخش کرد درحال دویلباش کش ی رو یبا انگشت اشارش دست مهتاب
از   یکی دنید لم ی گشتن و ف ینت دنبال آموزش خط چشم بودم بعد از کل  ی منم تو رفتیم

کنم بماند   ادش یچشماش پ  ی تونستم رو یکردم با هزار بدبخت دایسادرو پ  ی خط چشما
 درست شد   نکهیتا ا  می دوباره از سر گرفت موی ردبعد دوباره پاکش ک  می ند زدچندبار گ

 بزن رو چشمت  نمیاز ا ای_ب

 ی زد یقبل از خط چشم م دی _اونو با مهتاب

 ؟ یدونی_از کجا م

 کردیکارو م نی_هاله هممهتاب

   میبر   گهی_پس ولش کن خوب شد د

 شالمو سرم کنم  سای _وامهتاب

مرتب کردم بعد به سمت مهتاب برگشتم اونم همزمان به سمتم    یخودمو کم ی لباسا
بار که خوب بود   نی اول ی خوب شده بود برا شیینگاه به صورتش انداختم خدا هیبرگشت 

خط چشم   هیحد دوست داشتم   نیکنه تا هم  شی روزم اجازه بدم آرا هیهرچند من اگه 
   نیرژ کمرنگ هم هیساده و  

 م؟ همون کفشارو بپوش دی _بامهتاب

 بپوش  گرو ی د یکیکه...  شهی_نه اونا نم

 رفت با خودش ببره  ادشیکه مال آرسله  می دی دونه اسپرت خر  هی_فقط مهتاب

   رمیگی براش م یکی_همونو بپوش بعدا  
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مهتاب درحال بستن بند کفشاش بود منم به کارگرا   رون ی ب می گفت باهم زد ی باشه ا مهتاب
تو   نجایتماس با مهران گرفتم که خودشو برسونه ا  هیکار کنن بعد   یگوشزد کردم که چ کمی

 رون ی ب می راحت زد الیکار باشه بعد با خ ی نبودمون رو

  عینشناستش سر  یزد تا کس  ی دود نکیع هیمعذب بود  یاون لباسا حساب ی که تو مهتاب
   می سوار شد مویرسوند   نی و به ماشخودمون

 داد بعد به سمتم برگشت  رونیراحت شده بود نفسشو فوت مانند ب الشیکه خ مهتاب

 موهام خوبه؟  گمی_ممهتاب

  شیشونی پ ی سمتش برگشتم تازه متوجه موهاش شدم که چون کوتاه بود جلوشو رو به
اتفاقا   ومدی بهش م  یبودو به صورت کج شده به امون خدا آزاد گذاشته بود بدجور ختهیر

 بود:/ رونیب ی ادیجذاب ترش کرده بود اما ز

 ؟ یحجاب یب نقدریرونه؟ا ی _چرا انقدر موهات ب

 د یبه موهاش کش یروشو ازم گرفتو دست مهتاب

 شهی منم مثل زبون شما سرجاش بند نم ی موها  دی_ببخشمهتاب

 بزنش تو  کمیودشونه _مگه دست خ

 نه مهتاب  کامینره من ال ادتیباش اما   رونیحد ب نی تا ا خوامی_ونداد خودمم نممهتاب

 خودمو به سمتش کش آوردمو دستمو سمت موهاش بردم کمی

  ی ندازیم رونیحد موهاتو ب نیتا ا یکنی م خودیپس ب یباطن مهتاب ییکا یظاهرا ال ی_آره ول
 عه 

 زدم ی مند تی ند رضاموهاشو تو زدم بعد لبخ کمی
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به اسم شال   ی زیچ یخونوادگ   یوقت هیمن چ ی موها ی رو تتیحساس فهمم ی_من نممهتاب
 هست   یاصال چ د یدونینم

  کمی امیکوتاه ب دیشا  یمهمون  ی برا یاز طرف هیچ ی شال برا فهممیم ستمین ینطوری_من ا
 عمرا   ابونیشالت عقب بره اما خ

 داره مگه؟  می_فرقمهتاب

   هیکیز یف کم ی فرقشو برات نگم چون  دمی م حی_ترج

  یبعض فتمیبکنمو راه ب ییصدا  یبهم رفت که باعث شد تک خنده ب ی چشم غره ا مهتاب
  شی آرا  نداختوینم رونیکه موهاشو ب  یمهتاب باشه همون مهتاب  خواستیوقتا دلم م

 یمن باشه اما خب چاره چ  ی فقط برا کنهیکارارو م  نیاگرم ا  خواستیدلم م کردینم
  شهیآشنا م گم ی د ی زایشو چی کنه با آرا دای دختر درونشو پ یبود؟وقت

 

 

 ✨مهتاب ✨

 منو حست  باز

 که عشقه  گنیم

 حسه چه خوب شد که  نیا  اسم

 عمرو روح جونم  ی شد تو

 نذار تنها بمونم  نرو

 وونم ید هیمن   ینباش

 لحظه  هی یفکر نباش  یحت عذاب
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  دادویبه سمت ونداد برگشتم که سر خوش داشت به آهنگش گوش م ده ی باال پر ی ابروها با
   فتهیبرامون ب ییو امکان داره چه اتفاقا م ی ری کجا م میاصال براشم مهم نبود که دار

 

 نذار دلم تنهاتر شه  یمی تموم زندگ  تو

 چشامو که زل زده تو چشاتو  نیبب

 ازم دستاتو  یر ینگ نهیهم یعاشق

 کرد  ری دل من گ و یکه تو همون دمی از نگاه اول فهم من

  به یعج یلیقلب تووو حساسم به تو خ به

 مثل من عاشق فکر نکنم باشه واسه تو   دهی ند یکس

 

خدا بهم عقل داده  نکهیاز ا کردمی فکر م  یتمام وجودمو فرا گرفته بود هرچ ی بیعج استرس
  نداختم ینم یفیکث یباز نیهمچ  هی ی چون اگه واقعا عقل داشتم خودمو تو زدمی سرباز م

 خودمه  ی تهش نابود  دونستمیکه م  یخطرناک یباز

بزرگ به  نیراست دمیترسیدرصد نگران خودم نبودم فقط م هیوسط خدا شاهده  نیا
 بزنه   ب یخونوادم آس

کنم   ریحد تغ نی تا ا میزندگ  ی شدن ونداد تو  دایبا پ شدیباورم نم دمیبه موهام کش  یدست
اومد   یکه اصال ازشون خوشم نم یپولدار ی به تن کنم الک بزنم و با آدما ینطوریا ی لباسا

 رفتو آمد داشته باشم  
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وقت دلم    چیخودمو به آقازاده ها بچسبونم ه خواستیبلند شدنم دلم نم ی وقت برا چیه
ه  با پولدارا بپر خواستیدلش م شه یبشم برعکس هاله که هم  شونیوارد زندگ  خواستینم

 و شوهر پولدار داشته باشه 

 اوقات متضاد هم  یگاه یمتفاوت و حت ی ایاما با دو دن می جنس بود  هیهاله هردو از  منو

 تو؟  ی شنوی_عجبا صدامو نم

که به خودش جرات داده بود   یبه خودم اومدم و به سمت کس  یدر پ یپ  ی تکون خوردنا با
  یونداد که هم کالفه بودو هم کم افهیق دن یبکشه برگشتم با د رونی تو فکرم منو ب یوقت

 نداره تو فکرم؟  کنه؟شعوریم نیچشه؟چرا همچ نیاخم کردم ا کمینگران  

 : دمیرو بهش غر  یلحن نسبتا تهاجم  با

 ؟ ی ندازیبه جونم م ی شتری_چته تو؟چرا لرزه هشت ر

 آسمان خراش  زنمی_طلبکارم شدم؟سه ساعته دارم صدات مونداد

 آسمان خراش؟  یاالن به من گفت _تو

  یالیخیبا لحن ب کردیمرتب م نی داخل ماش نهییآ ی تو  یداشت موهاشو کم کهیدرحال ونداد
 گفت: 

لرزه   شهی تکون کوچولو هم باعث م هی کننیجلب توجه م شهی_آره آسمان خراشا همونداد
 االن تو  نیع فتهیبه جونشون ب  ی ادیز

 خودتن؟شک دارم به موال  ی همشون حرفا نای_نه بابا...ا

  نی بهش برمو از ماش یچشم غره خفن ارمیچپ چپ نگام کرد که باعث شد منم کم ن ونداد
حالم بد بود   یخر خودم به اندازه کاف شعوریپسره ب دمی شم از لجش درو محکم کوب ادهیپ

 حسابش کرد آخه؟  شهیآدمه؟نه واقعا جزو دسته آدما م ن یبدترش کرد آخه ا 

 شد و برعکس من درو آروم بست  ادهیپ نی از ماش ونداد
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 ش ی ببند یتونستی شوهرته محکم ترم م نی _راحت باش توروخدا ماشونداد

 ی هم فشردم درو دوباره باز کردم محکم تر از قبل بستمش که باعث شد چشما ی رو لبامو
از   خواستم یدور زدم م نویکردم و ماش نیی قلمبه بشه ابروهامو براش باال پا  یونداد حساب

 بهش زدم ی کنارش رد بشم تنه ا 

 جناب شوهر   فتی_راه ب

کفشش چه قدر نرمو راحت بود  شی توجه به کوپ کردن ونداد خودم راه افتادم آخ یب
 بزنم آخ هم نگم   ارویدور کل دن  تونم ی کفشا م نیبا هم کردمیاحساس م

 کفت ببره  دادمی بهت نشون م یشوهر  ه یوگرنه   ستی جاش ن فی_حونداد

  شتری برو بابا براش تکون دادم که باعث شد ب  یکردمو دستمو به معن ییصدا   یب ندهخ
  ی فقط غد یالک یکار کن یچ  یتونستی حرص بخوره پسره لنگ دراز قصه گو آخه بگو م

 برام   ییایم

  م یقدمامونو با هم هماهنگ کرد م یخونه پدر جناب شوهر که شد  ی اصل ی ورود  کینزد
هم بازو بسته کنم من داشتم   ی اعث شد چشمامو کوتاه روونداد آروم دستمو گرفت که ب

  نیراست دونستم ی م یحت کردی م دای تهش با لو رفتن ما خاتمه پ یباز  نیکردم؟ایکار م یچ
کار شده بودم چرا  نیاما باز حاظر به انجام ا  کنهیکار م یبزرگ با خودمو خونوادم چ

 بود؟  ن یتنها راهش هم یعنیونداد؟  ی ها  یجبران زحمات و خوب ی واقعا؟فقط برا

عقب تر اومد منتظر   یگوشه در برد دکمرو فشرد و کم ی دستشو سمت زنگ کوچولو ونداد
معلوم   یخاس  ز یاز چهرش چ  ادیبه ونداد انداختم که ز یتا در باز بشه نگاه کوتاه میموند 

منم   کنه یاحساسات درونشو مخف تونست یبود حداقل م ن یونداد ا  ینبود اما خب خوب
 چه مرگمه  النا دونم یبودما فقط نم ینطوریا

آروم شدم   کم یپدر ونداد  دنیکه درو باز کرده بود برگشتم با د یکه باز شد به سمت کس در
 احساساتم باشه فروکش کرد   شیآت  ی رو یآب نی باشم ع دهی پدر وندادو د نکهیانگار از ا
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 ن؟ ی طرفا...راه گم کرد نی_به به از ابابا

ونداد زوم شد ونداد دستمو آروم ول کرد به  ی رو  شتریکرد و ب یبه هردومون نگاه بعد
بودم که انگار  ی مرد ی سمت باباش رفتو بغلش کرد فقط من شاهد بسته شدن چشما

   هیآغوش نیهمچ   هیسالها منتظر 

کارو نکرد چشماشو باز   نیا ستادوی باال اومد تا دور پسرش حلقه بشه اما ا نی راست ی دستا
کرد آروم وندادو از خودش دور کرد ونداد جا خورد انگار انتظار پس زدن از طرف پدرشو  

چه   نی نداره بکش بب یحاال نوبت باباشه اشکال  زدیعمر اون باباشو پس م هیداشت هه 
 داره   یحس

 ندم؟ هات بب یگستاخ ی چشم رو همه   یخرم کن ییا یبغل ب هیبچم با  ی _فکر کردبابا

چون   دادیبدجور داشت آزارش م یانداخت انگار احساس شرمندگ  نییسرشو پا   کمی ونداد
 بهش نگاه کنه آروم گفت:  نکهیبا التماس بدون ا  دیبه سمت باباش رفتو دستشو بوس

 نکن   یهارو باهم قات هیلطفا قض یکمکم کن ی نره بابا قول داد ادتی_ونداد

   دی کش یپوف نیراست

 ده یتو هنوز آقاجون نرس   نییا یب ری خب دست زنتو بگ یلی_خبابا

 دیپشت گردنش کش یحد ممکن چشام گرد شد ونداد به سمتم برگشت دست نیآخر  تا

 تو  می بر ایب دمیم  حی_برات توضونداد

 تو؟...زنت؟  اریب ریگفت؟دست زنتو بگ  ی چ قا یخودش زودتر رفت تو االن دق بعد

من کجا عظمت    یونداد کجا و خونه پدر یه پدرشدم خون نیوارد خونه شاهانه راست مردد
برکه کوچولو   هیبا   انوسویاق ییبود بخوا  نیما کجا مثل ا یکجا و عظمت زندگ  نایا یزندگ 
 ی کن سهیمقا
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و ونداد که کنار هم نشسته بودنو داشتن    نیاز اطراف خونه گرفتم به سمت راست نگاهمو
 بلند شد که باعث شد شرمنده بهش نگاه کنم   دنمی با د نیرفتم راست زدنی حرف م

 مهتاب نباشه  هیبدم تا صدام شب ریلحنمو تغ  کمیکردم  یسع

   دینیبش  دیی_بفرما 

 به سمت ونداد برگشت   نیراست

 ی که راه انداخت یباز  نی_خدا نکشتت با ا نیراست

نگاه کردم حرفاش   نیمشکوک به راست  کمی خندش گرفته بود تعارفم زد نشستم  ونداد
 دونست یم  تموی و هو  میبودار بود انگار خبر داشت من ک 

 بهش ندارم ازدواج کنم؟  یحس چ یکه ه یبا دختر دی نداشتم بابا انتظار داشت ی _چاره اونداد

 دارم  یخوب  ی زایچ ندهیدر آ  فتونیخودتو احساسات شر ی _برانیراست

از استرسم بخوابه گفته بودم   کمیزد که باعث شد ناخواسته   ی تک خنده مردونه ا ونداد
   شد؟یجذاب تر م زدیلبخند م ا ی دی خندیم یوقت

 گفتم:/  یندارما کل یجون منظور به

 ونداد برگشت نگاه بهم کرد بعد دوباره به سمت  هیبه سمتم برگشت  نیراست

 د ی پا پس بکش د یتونینم  دیراهو هم بر  هیبق دی با  نیاومد نجاشویتا ا  ی_وقتنیراست

 به سمت من برگشتو ادامه داد  بعد

 کرده  فیبرام تعر   وی ونداد همه چ دونمی م تتوی _هونیراست

 حرص به  سمت ونداد برگشتم  با

 بودم؟  بهیوسط فقط من غر  نی_ا
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 بهت بگم نشد  خواستمی_مونداد

 نداره  یدخل چیهمشون نقشه پسرتونه به من ه  نایا نیراست ی _آها نشد...آقا

 آخه؟ نیدست ا  ی _تو چرا عقلتو دادنیراست

 گه ی_دست شما درد نکنه دونداد

هر سه تامون   نیب ینیانداخت سکوت سنگ یکیاون  ی پاشو رو هیزد  ه یبه مبل تک نیراست
و به  کردمیم یخوشگلم بدم با انگشتام باز  ی ناخنا دادم نگاهمو به حی حاکم شد منم ترج

خود  کمی  دی جلوش رفتار کنم با یچه طور  دیبا ادیبزرگ ب نی که االن راست کردمیفکر م نیا
 دارتر باشم  

پسر عاشق من هم   رهیم ذارهیم کنهی قهر م کایال  یقراره شب مهمون ن ی_نقشه از ا نیراست
ونداد  ی چرتو پرتا   دنیحاظر به شن کایهتل ال رسونتشیم کنهی م داشی پ فتهیدنبالش راه م

  شهینم

خندم گرفت اما پدر ونداد همچنان   کمی من  ی ول دی کش یچشماش گرد شد پوف ونداد
 به ادامه داستانش پرداخت  ی جد

  نکهیتا ا دهی نم چکسویه ی و جواب تماسا کنهیدخترا با همه قهر م نی_ونداد هم ع نیراست
  نجایا ادیب  کایکه با ال گمیو بهش م  کنمی م داشیو پ رمی گیمن هرجور شده باهاش تماس م

 م یتا ماجرارو حل کن

 دوباره پا بذارم تو خونوادتون  یاحترام ی_من عمرا حاظر باشم بعد اون ب

به نشونه آره   یبود سر ی جد افش یهم همچنان نگاه و ق  نیاز حرفام جا خورد راست ونداد
 د ی کش ششیبه ته ر یتکون دادو دست

 _مهتاب؟ ونداد

 خب...حق داره  گه ی _راست منیراست
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 بودم حاظر نبودم برگردم  کایبود اگه ال نی_منظورم ا 

 م یبهونه جور کن  هی دی _پس باونداد

 کردن دختره با من  یبه آقاجون گفتم که راض ستین  یازی_بهونه ننیراست

  ییرا یچشم غره از هردومون پذ  هیبه هردومون نگاه کرد و با  نی راست دی ابروم باال پر  ی تا هی
 کرد

..به آقاجون گفتم ونداد رفته دنبالش دی کنیم ییمنو مجبور به زدن چه دروغا دینی_ببنیراست
گرفتم    کارویبه زور از ونداد شماره ال ن یاما حاظر نبوده باهاش همراه بشه به خاطرهم

 دم اونم متقاعد شده و قبول کردباهاش حرف ز

 بابا   ی کاره ا  نیخوشم اومد تو هم ا ولی _اونداد

 ی کارگاه ها ی کار کردنمو تو هیقض یچه طور می هم دار  گهیمشکل د هیوسط   نی _اما ا 
 دانشگاه   ی تو یحت ایواقعا اونجا حضور نداشتم  م؟منکهیکن یشرکتتون ماسمال

  یچ  ویسنار  نیا ی برا نمیبب دییخب شازده بفرما  نهکیم نارمیا  یریگی_آقاجون حتما پنیراست
 د؟ یدر نظر گرفت

به من من نکردن افتاد که باعث شد   کمی نکرده باشه  نجاشو یهول کرد انگار فکر ا کمی ونداد
 بکوبه   شیشونیبه پ ی ضربه آروم نیراست

   کنمی _من آخرش از دست تو و کارات سکته منیراست

انگار خونه خودم باشه رفتم از تو   یسیشدم به سمت آشپزخونه رفتم بدون رودربا بلند
  نجایمدت کوتاه ا هیشربتو برداشتم و براشون شربت درست کردم چون   شهی ش خچالی

به دست به سمت سالن رفتم   ینیس ن یبه خاطرهم دونستم ی م ویهمه چ ی جا بایبودم تقر 
  یبا نگران کمیبه سمتش گرفتم   واناروی از ل یکی ونشستم   نیبه راست ی صندل نی تر کینزد

 فته یبراش ب یاتفاق دمی ترسی حرص بخوره م خواستیبهش نگاه کردم دلم نم
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 م یکن ی براش م یفکر هی  دی بخور نیاز ا  کمی_

 ازم گرفت   وانویکردو ل ینگاه به شربت انداخت تشکر  هی  نیراست

 به حال پدرت  تو نگرانم باشه خوش  نیدخترم بهم نداد ع هی_خدا نیراست

شد با   مونیافتاده باشه پدر من فوت شده از حرفش پش ادشیسکوت کرد انگار   کهوی  بعد
 زدم  ی غم لبخند

 داره   یمن دخترتونم چه فرق دی_فکر کن

 کرد  ی خودشو برداشتو نوچ وانیل ونداد

 نه دخترش ی_فعال عروسشونونداد

   یری کبیبهم رفت که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم پسره ا  ی چشم غره ا بعد

به اون گروه شرورتون   دینیبچ  یزیچ ی برنامه ا هی هم  هیقض  نیا ی برا  دیبا  می _بگذرنیراست
 فکر براش بکنن  هی  دیبگ

خندمون گرفت   میخوب منظورشو از گروه شرور گرفت می ونداد به سمت هم برگشت همراهه
به    موی اف اف هر سه تامون ساکت شد ی صدا دنی با شن  میتفا کرد اک دنی خند زیر  زیاما به ر

بلند شد به سمت اف اف رفت با   نیآب دهنمو پر صدا قورت دادم راست م یسمتش برگشت
  نیاز تو چشمام خوند که چه قدر نگرانم به خاطرهم انگاربه سمت ونداد برگشتم  ینگران

 دستاش گرفت   ی گذاشت خودشم اومدو کنارم نشست دستامو تو زیم  ی شربتشو رو وانیل

 _ونداد اگه من...

 وجود نداره   یتو اگر ی _ششش...براونداد

ادامه  یداد با لحن آرامشبخش لمیتحو  یشدم لبخند مهربون  رهیخ شی قهوه ا  ی چشما به
 داد
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ختر نترس  همون د ینره تو هنوز مهتاب ادتی اما  گسی د زی چ هیالن تو  ت ی _درسته هوونداد
از پا درش   تونهینم یچیهست که ه ی قو می نگرانش کنه اونقدر تونهینم یچیکه ه یشجاع

   ارهیب

 تکون دادم ونداد آروم خم شد کنار گوشم زمزمه کرد د یی به نشونه تا یسر

  ستم یمرد ن ی همه چ ری بزن ز ی ادامه بد یتونینم ی احساس کرد ی _اگه خسته شد ونداد
 بزنن خودم مراقبتم   یب یاگه بذارم بهت آس

 _هردوشون اومدن؟ 

به  می بلند شد عیو سر   می آقاجون هردو از هم جدا شد ی بم و جد ی صدا دنیشن با
   کردیم دیی که پدر ونداد با آقاجون در حال دست دادن بودو حرفشو تا  می سمتشون برگشت

ونداد    ی ون داد نگاهش از روتک  دیی به نشونه تا یما سر دن ی وارد سالن شد با د آقاجون
به   یهول کنم اما وقت کمی بهم کرد که باعث شد  ی طوالن ی نگاه جد هی من نشست و   ی رو
  یوقت یاز طرف  شدیدلم گرم م فتهیبرام ب یاتاق ذارهیکه ونداد پشتمه نم کردمیفکر م نیا

نگران نباش بازو   یکه پشت آقاجون چشماش به معن فتادیم نیتنگاهم به نگاه گرم راس
  ستادمیبسته کرد محکم تر ا 

 _سالم 

 _سالم آقاجون ونداد

 بهمون نگاه کنه جواب داد: نکهی بدون ا  ومدی که به سمتمون م همونطور

 سالم   کیسالم...عل کی _علآقاجون

  ی کوتاه انقدر قو قهیچند دق نیهم ی تو کردمیدادنش با طعنه بود اما احساس م  جواب
تو نقشم فرو برم تو نقش معشوقه ونداد  خواستمی تنمو بلرزونه م تونهی نم یچیشدم که ه

 باشم   خواستیدلم م یلیکه خ ییکایخونواده و تو نقش ال  نی تو نفش عروس ا
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نشست پدر ونداد هم به سمتمون اومدو کنار پدرش نشست با حرکت   یوقت آقاجون
آقاجون   می کنار هم نشستمنو ونداد هم  مینیدست آقاجون که به هردومون اشاره زد که بش

 برگشت  نیبه سمت راست یرفت بعد سوال زی م ی رو ی نگاهش به سمت شربتا

 یکن یی رای از مهمونات پذ یتونی خدمتکارات نباشن خودتم م  دونستم ی _نمآقاجون

کار   نی زدو به سمت من برگشت بعد نگاهشو گرفت ا یزد چشماش برق ی ونداد لبخند پدر
 بهم بندازه    یقیو نگاه عم نهیمن بش ی باعث شد نگاه آقاجون رو نیراست

   دهیکارا از پسر من بع  نیا ی که کنارته برد یدل پدر، پسر  دهی_انگار از راه نرسآقاجون

 زد   یقیو لبخند عم د یپشت گردنش کش یدست ونداد

 اد؟ یداشته باشه به وجد ن یعروس نی همچ هیآدم  هشی_آقاجون مگه منیراست

جا  کم ی حرفو از طرف پدرش نداشت خودمم   نیجا خورد انگار اصال انتظار ا  کمی ونداد
 حرف زود بود  نیزدن ا ی برا کمیخوردم 

 انداختم   نییسرمو پا  نی به خاطرهم دمیخجالت کش ی کردم گر گرفتمو کم احساس

  یوسط من ک  نی وصلت مصره پس ا نی ا ی _خوبه پس نه تنها نوم بلکه پسرمم روآقاجون
 باشم که دخالت کنم 

 آقاجون   هی حرفا چ نی_ا نیراست

 فتهینم یآقاجون بدون اجازه شما اتفاق دی حرفو نزن نی _اونداد

 تکون داد بعد با طعنه رو به پدرو پسر گفت: دیی به نشونه تا یسر آقاجون

 خونواده هنوز منم   نیبزرگ ا  فته یب دمی_نبا آقاجون

بزنه اما ونداد اجازه نداد   یمبل راست تر شد خواست حرف ی رو کمیکرد و  ی اهم نیراست
 روبه آقاجون گفت:  
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شما هستم پس   نیبه قول خودتون منم جانش دی خاندان شما  نی_درسته...بزرگ اونداد
  اقتیباشه که ل لیاز هر نظر تکم دیبا  کنمیازدواج انتخابش م ی برا د یکه با  یقطعا دختر

 آقاجون؟   ستیخاندانو داشته باشه درست ن نی خاتون بودن ا

 برات پسند کردم  سارویمثل مل یدختر نیبه خاطرهم قای_دقآقاجون

  کهویکم داشتم؟  سای از مل ی...پر از نفرت مگه من چی کردم وجودم پر شد از حسود احساس
 کم نداشتم  یچ  دمیپرس یم دی ره بود باسوالم خندم گرفت واقعا مسخ  نیخودم از ا

  نی که شما برام پسند کرد یاز دختر یزیاما انتخاب منم چ ذارمی_به نظرتون احترام مونداد
 کم نداره 

 گفت: رحمانهی کرد ب تی نگاهشو به سمتم هدا آقاجون

  نیکه من سرمو زم گهیبهت بگم دو روز د  دی_اگه چشمت دنبال ثروت باباشه باآقاجون
  یکنیکه فکرشو م یزیاز اون چ شتریب یبدون دی پس با رسهی ثروت من هم بهش مبذارم کل 

  دیمنه با ی نوه سر به هوا  دنیاالن هدفت فقط پول و چاپ  نیقراره به ونداد برسه اگه از هم
      رونیبرو ب  شی فقط از زندگ   دمیبهت م ییهرقدر بخوا  رسونمتیبهت بگم به هدفت م

بزنه که مانعش شدم و با نگاه ازش   یخواست حرف دی اخماشو تو هم کش یحساب ونداد
ازش راحت شد دوباره به   الم یسکوت کرد خ نی نگه به خاطرهم یچ یخواهش کردم ه

 سمت آقاجون برگشتم تا حرفاشو بزنه

و شکم   رهی شما صورت بگ نیب  یوصلت ندهیحساسم اگه در آ یلیونداد خ ی _من روآقاجون
که خودت  کنم یم یو کار بندمیم  یهمه چ ی چشم رو یکه دنبال پولش  بشه ل یتبد نیقیبه 

که حقته ازش  یزی و هرچ هی مهر  یو حت ی دادگاه درخواست طالق بد یخودت بر ی با پا
  یفقط از شر منو خونوادم خالص بش یبگذر

 _آقاجون... ونداد
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که آخر   کنمیبراش روشن م وی االن همه چ نی_حرفام هنوز مونده ونداد...دارم از همآقاجون
 کاله نمونه  یسر سرش ب

بارش کنم تا بفهمه من   ادیاز دهنم در م یاالن پاشم هر چ یحت ا یبحث کنم  خواستمینم
  تجا یبارم شده آروم بحث کنم ا هی ی برا خواستمی قضاوتم کنه م ینطوریحق نداره ا  مویک 
 باشم نه مهتاب:(  کایال د یبا

  دیباالخره بزرگ خاندان با  دیاز مسائل باش یلینگران خ دمی بزرگ بهتون حق م نیراست ی _آقا
مغرور هم   ی وقتا گروگان غرور خودمم آدما یلیخ می باشه من تو زندگ  یحواسش به همه چ 

 پوله   نیهم شی کی ست یبراشون مهم ن زایچ یلیخ

 نبود   یسخت ادیپس کار ز زدمی داشتم مقابلش حرف م یبه راحت شدیکردم باورم نم  یمکث

  نجامیاحمقه منم االن عقلمو دنبال کردم که ا کن قلبت دنبال  عقلتو   گهیم  شهی_پدرم هم
  تونهیکنم ارزششو داره چون م هیروز به خاطرش گر  هیکه اگه  نجامیا  یچون به خاطر کس

 و آروم کنه مثل من  یدختر

از حرفام جا خورد اما من فقط نگاه و   کمیونداد هم    یکرد حت ری رنگ نگاهش تغ نیراست
 آقاجون بودو بس   ی تمام تمرکزم رو

درست مثل   می ما اصالت دار می انقدر ادعا ندار ی ول می _ما خودمون تا دلتون بخواد زرنگ
ونداد  ی که قراره برا یخونواده نامدار شما که اصالت دارن...من چشمم دنبال پولو ثروت

  یزیداشتن عشقش از هرچ ی که حاظره برا هیمن فقط چشمم دنبال مرد  ستیباشه ن
 د یگی مکه شما  یپول ن یهم  شیکی بگذره 

 مه حرفام بگم و به سمت ونداد برگشت که باعث شد در ادا دی ابروهاش باال پر آقاجون

  چی...ونداد هد؟ینیبیشرکت...م ادیب  یمدت حت ن ی_خبر دارم که به خاطر من حاظر نبود ا
  یبه بلوغ کامل فکر یپسر نی بابت از دست دادن اون شرکت نداره به نظرتون همچ یترس
 گمشدشو انتخاب کنه؟  مهیکه خودش بخواد ن ده ینرس ییجا ده؟بهینرس
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  ی شد اما نگاه من فقط رو  تیسه تاشون به سمتم هدا مبل بلند شدم نگاه هر  ی رو از
 آقاجون بود

مادرشو   یوقته بزرگ شده درست وقت  یلیبهتون بگم نوتون خ نهیفقط ا نجامیا نکهیا لی_دل
  گهیدختر د هی  دیبرگشت فهم  یبزرگ شد مرد شد وقت یبیاز دست داد و ده سال تو غر

نگران محروم شدن از   نکهیبراش پسند کردن به خودش جسارت داد حرف دلشو زد بدون ا
انتخابش کرده   یپسر نی همچ هیکه  یداره دختر مکانارثو داشته باشه به نظرتون ا
 چشمش دبال ثروت باشه؟ 

 برداشتم    زیم ی از رو فمویک 

ون بود که چشم  و فقط به خاطر نوت  امیحاظر شدم که ب نی _به حرمت تماس جناب راست
   نینشناخته دربارم کرد دهیکه ند  ییهمه قضاوتا ی بستم رو

 لحن محکم آقاجون مجبور شدم به سمتش برگردم  دنیبرم که با شن خواستم

 ن ی _بشآقاجون

 مونده؟  م ی_مگه حرف

 اما من نه ی _تو حرفاتو زدآقاجون

کردم و   ت ی هداگفتمو کنار ونداد مجدد جا گرفتم نگاه سردمو به سمت آقاجون  ی ا باشه
 بزنه  خوادیم یچه حرف نمیمنتظر موندم تا بب

 یمنم مخالفت ستیوصلت ن  نیپدر ونداد که پسر خودمه مانع ا نمیبیم ی_وقتآقاجون
   کنمینم

 _واقعا؟ ونداد

 لب خدارو شکر کردم   ریدادمو آروم ز  رون ینباشه نفسمو راحت ب هیکه زا یطور
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زده بود بهداد   بتیمدت که تو غ نیقبول کردم فقط بهداده...چون ا  نکهیا لی_آره...دلآقاجون
 هیک   ی که انتخاب کرد یدختر  نمیفرصت بهت بدم بب  هیباهام حرف زد که بهتره  یکل

  دن یکه با د  هیکار پدرش چ نی عکس العملش نسبت به ا نمیسمت ونداد برگشتم بب به
پسره   نی ا ی جا خوردم وا یحساب  دی درخشیکه از شدت ذوق م ییخوشحالو چشما افهیق

 ه؟ یا افهیچه ق گهید ن ی نقشش فرو رفته ا ی چه قدر خوب تو

 شدم  یفقط به خاطر بهداد فعال راض گم ی_و بازم مآقاجون

 آقاجون   کنمینم مونتونی_پشونداد

 تکون داد و به سمت من برگشت  دیی به نشونه تا یسر آقاجون

  هیپس قطعا بق د یهمو بشناس شتر یتا ب د یباش_و چون قبول کردم که با ونداد با هم آقاجون
 یزندگ  نجا یا یاریم یکنی جمع م التویوسا یکش یشما زحمت م جهی در نت فهمنیهم م

 کنه  یهتل زندگ  ی عروسمون تو ستیچون اصال در شان خونواده ما ن یکنیم

به  دمی بگه که د یزیچ هی برگشتم تا حداقل اون   نی گرد شده به سمت راست  ی چشما با
 کرد د یی سمت آقاجون برگشتو حرف پدرشو تا

 مونهیم نجایبشه ا  یکه خونه خودشون بازساز یتا مدت دیی فرمای_بله شما درست منیراست
 کنم یراحت خودم حلش م التونیخ

چشمو ابرو اومد که سکوت کنم به   نیگفت خواستم مخالفت کنم که راست  ی باشه ا آقاجون
 دادم فعال سکوت کنم  حیو ترج  دمی کش یبا حرص پوف  نیخاطرهم

  یدرآورد به شماره نگاه لشوی موبا  بشیج ی از تو ن ی آقاجون زنگ خورد به خاطرهم لیموبا 
   دیکش یکردو رد تماس زد پوف

 د ی برم خودتون کارارو بکن دی _من باآقاجون
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که باعث    ستادی آقاجون روبه روم ا می بلند شدن آقاجون هممون به احترامش بلند شد با
 نگران بشم   شیکینزد نهمهیاز ا کمیشد  

  خوامینم یینجا یا ی...تا وقتی د ی _از حرفام ناراحت نشو به وقتش خودت بهم حق مآقاجون
اره باهم حرف  ونداد بگو بعدا دوب  ا ی نی به راست یالزم داشت  یزیهرچ یداشته باش  ی کمبود

   میزنیم

 نهیس  ی کردو رفت همه نفسا تو یبزنم آقاجون هم خدافس یکردم لبخند مهربون یسع
نفسامونو   ال یشد و رفت با بسته شدن در بزرگ و  نیآقاجون سوار ماش  نکهیحبس بود تا ا 

  دمیبه سمتش برگشتم که د کهویونداد  یداد خوشحال ی صدا  دنیبا شن می داد رونیراحت ب
چشماش گرد شده بود   یهم حساب ن یراست دهیم  ارشمحکم پدرشو بغل کرده و داره فش

 واکنشو از ونداد نداشته  ن یانگار اصال انتظار ا 

آقاجون نفوذ داشته باشه که   ی حد حرفات رو نیتا ا  شهی بابا باورم نم  ی وا ی وا ی _واونداد
 قبول کنه عاشقت بابــــــــــــا  یدردسر چی االن بدون ه

  زدیبرق م ی که چشماش از خوشحال نیلبام نشست به راست ی رو ی لبخند محو استهناخو
لبخند بهم نگاه کرد و دستاشو پدرانه دور ونداد حلقه کرد و دو ضربه آروم   هیشدم با   رهیخ

 به شونه پسرش زد 

 گه ید زدمی م یحرف هی د ی_باالخره منم بانیراست

خلوت کنن بهتره   کمیبخوان   دیداشتن شا هم حرف   ی دادم برم باالخره پدرو پسر برا حیترج
 که من نباشم  

   رمیم رمویگیم  نی زحمتو کم کنم خودم ماش گهی _من د

شونه باباش بود به سمتم   ی دستشو رو هی کهیاز پدرش جدا بشه درحال نکهیبدون ا  ونداد
همه حجم   نیاز ا  شدیلباش بود که واقعا باعث م ی رو یلبخند گنده واقع هیبرگشت 

حد   نیتا ا یعنیحد خوشحال بشه  نینداشت تا ا  یخوشحال شدن ونداد جا بخورم لزوم
 متنفر بود؟  ی از اون دختره لوس افاده ا
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 امشب شام مهمون من  یرینم  یی_شما جاونداد

 بزنم که پدر ونداد به حرف اومد  یحرف خواستم

 باشه   نجایا  دی با کای رفته آقاجون گفت ال ادتی_نکنه نیراست

 برگرده خونه خودش  دی باشه با جای ا  تونهی نم کای_اما ال

 نداره   ی خونه ا  کای _النیراست

 _مهتاب که داره  

 نه مهتاب  ییکای _فعال شما النیراست

 ... د ی که اوضاع خونم چه طوره با د یخودتون خبر دار گهید دینکن  تی اذ  نیراست ی _آقا

   زنمیبهش سر م رمی_مهتاب نگران خونت نباش هر روز خودم مونداد

 لوسترتونو بشمارم؟  ی ستاالیکر  نمیبش نجا ی_اون وقت من ا

 با لبخند گفت: نداختیشونه ونداد م ی دستشو رو کهیدرحال نیراست

  هی  نیمنو ونداد هم ع یباش نجایدخترم تو ا یکنیم   نیخونمونو تام ی _نه شما گرما نیراست
اصال انگار نه انگار من تو خونه  شونیا یتو نباش یاما وقت میکنیم رفتار مخونواده باه
 وجود دارم 

 د ی زد و گونه پدرش بوس ی با حرص به سمت ونداد برگشتم که لبخند محو نهیبه س دست

 _من قربون شما برم که...اون موقع ها خر بودم شعور نداشتم  ونداد

   رهیفقط کارت گ یهست   شعوری_االن هم همون خر بنیراست

هم   نیخنده راست ری ز م یچشمام گرد شد همزمان با ونداد زد ن یهمه رک بودن راست نیا از
 جدا شد    یخودش خندش گرفت و از ونداد کم
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  نمیکه باعث شد به سمتش برگردم بب ستادیخنده هاش به سمتم اومد کنارم ا نیب ونداد
 آروم دستمو گرفت و روبه پدرش گفت:  کهو یکه  خوادیم یچ

  یبمونه منو شما طور نجایا تونهی اما حق با مهتابه نم خوامیکه م ی ز ی_برخالف چونداد
   نجاستیانگار ا می کنیوانمود م

 اخم کرد  خواستینم ویز یچ نیکه انگار همچ نیراست

 اس؟ ی راحت نی به ا ی فکر کرد  یشناسیانگار پدر بزرگتو نم یزنیحرف م ی طور هی_ نیراست

رفتو آمد داشته باشم که   نهیبهتون سر بزنم منظورم ا نجا یا امیب یچند بار دمی _من قول م
 د یدروغ بگ ادیبه پدرتون ز دی شما مجبور نباش

 بابا  گه ید تمی_شرمنده اخالق ورزشونداد

  کنهیچه طور دهنمو باز م نی _برو شرمنده...اهلل و اکبر ببنیاستر

 با حرص به هردومون نگاه کنه  نیکه باعث شد راست می دی خند زی ر زی ونداد ر با

 شه؟ یتموم م ی ک  غتونی_صنیراست

به  نهیشد و دست به س ثی خب نی درعوض نگاه راست دی رو لب هردومون ماس خنده
 هردومون نگاه کرد 

  گهی _چند روز دونداد

 د ی کردنشو که ندار د ی_قصد تمد نیراست

 محکم گفتم:   عیبگه که زودتر به حرف اومدم و سر یز ی خواست چ ونداد

 _نه 

  هیهم مشکوک   نی بهم کردو روشو ازم گرفت راست  یبه سمتم برگشت نگاه کوتاه ونداد
 نگاه به هردومون کرد بعد روشو ازمون گرفت 
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     دینکن یکار چ یبا من ه  یبدون هماهنگ گهی د دارمی _امنیاستر

   کنمیازتون پنهون نم یچیه یکیتخت من   التون ی_خ

 کردم بعد به سمت ونداد برگشتم  یساعت گرون دور دستم نگاه به

   رمیخودم م ییایشده بهتره برگردم تو اگه نم رمی _من د

   رسونمتی_نه خودم مونداد

 د یشام بمون ی _حداقل برانیراست

هست   ای خورده کار  یسر  هیخونرو زودتر تموم کنم در نبود کارگرا  ی کارا دی _شرمنده من با 
  دمی خودم انجامش م

   رونی ب می ریشام م ی برا گهیشب د هی _باشه پس نیراست

شام دور    خواستیدلش م یل یشدم انگار خ یطور هیشده بودم  شیباعث ناراحت  نکهیا از
پدر خودم  ادیناخواسته  نیراست  دنی چرا اما هر بار با د دونمینم دمیکش ی فپو میهم باش

رفتن به پارک زده   ی پسر بچه شده بود که برا هی ن یناراحتش کنم ع ومدیافتادم دلم ن یم
 هرقدرم سنشون باال بره همون پسر بچه سه ساله مامانشونن  مردا ن یبودن تو ذوقش ا

از کنار ونداد رد شدم به سمت مبل رفتمو نشستم که باعث شد هردوشون به   دمی کش یپوف
 سمتم برگردن  

   دیلباساتونو عوض کن دی _منتظرم بر

 _چرا؟ ونداد

 ؟ ی شد مون یپش رون؟نکنهیب ی _مگه قرار نبود شام مارو ببر

آماده شم ونداد خان شما هم زودتر برو آماده   رمی شه من م مون یپش  کنهی_غلط منیراست
 شو 
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لبام نشست وتا   ی رو ی به سمت پله ها رفت لبخند عیسر یحرف چ ی ه یخودش ب بعد
 موندم   رهیمحو شد بهش خ دمی از د یوقت

 ی وقت غرق نش هی_به پا  ونداد

 کردم  ی نگاهمو جد کمیسمت ونداد حسود برگشتم لبخندمو خوردم و  به

 ؟ ی دلشو بشکن یالک  ی زایسر چ یبه راحت  ادی_چه طور دلت م

 چه طرز نگاه کردنه؟ نیا ه یبق ی ماس مهربون شدناش برا ی برا اشی_سگ اخالقونداد

 هست   نکهی_هم

 که نرفته من هنوز شوهرتم   ادتی_عه چه جالب  ونداد

بهش نگاه   دی مبل خودمو عقب بکشم با تهد ی برداشت که باعث شد رو  زیخبه سمتم  بعد
 کنم

 زنما یم غی_نکن ج

  زیبه خودم مسلط شدم و همچنان با غ  عیبشم اما سر یجور هیکه باعث شد  دی خند ونداد
 بهش نگاه کردم 

 و مهتابم برم  کایقربون ال شیپ  شیهمه رفتارات برم پ ی _من فداونداد

 چرا؟  کای_ال

 باشم   تت یعاشق هردو شخص دیبا  گهیگمشدتم د مهی_نونداد

 داشتم گفتم:  شهیکه هم یبهش رفتم و با اعتماد به سقف ی غره ا چشم

 گمشده ندارم   مهیبه ن یازین گهید  دهی _خدا انقدر منو کامل آفر

  رمیقدرمونو بهتر بدونن االنم م ،تای نباش یمثله برق،چند ساعت دیوقتا هم با   ی_بعضونداد
 نه   ای ی اریدووم ب می از دور یتونیم نمیبب
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لبخند کوتاه اکتفا کردم پسر حسود  هیازم جدا شدو رفت خندم گرفته بود اما به زدن  بعد
 تخس خجالتم نمکشه عه عه عه آخه آدم تا چه حد پرو 

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 )دو روز بعد( 

همش   وینثار کارگرا کردم که در لعنت یو فحش  دمیکش یزنگ در پوف ی صدا دنیشن با
  وی در کوفت نیا  ستین یازین  دی کنیکار م دیدار اط یح ی تو یچند صدبار گفتم وقت بندنیم

 کر   ی باز باشه آخه نکبتا دی بذار دی ببند

از ونداد کس   ریونداده چون به غ  دونستمیم دمیجلوتر کش یکم مویراست کردم روسر کمر
از کارگرا درو باز   یکی من به در برسم   نکهیاومد اما قبل از ا ینم یبدون هماهنگ ی ا گهید

  هیجا خورده باشه   یشد کوپ کردم انگار اونم حساب  انی که پشت در نما یکس دنیکرد با د
نگاه   اط یبه ح یاومد با ناباور نیی در پا ی پله جلو هی و با تعجب از    رفتدستشو به لبه در گ

شد وجودم    انیدرگاه نما  ی هاله که پشت مامان تو  دنیکرد بعد به سمت من برگشت با د 
 پر از غم شد   

رفت و   نیو خونه از ب  اط یاوضاع ح دنیلباش بود با د  ی که رو ی هاله و لبخند طونیش نگاه
 با تعجب به اطراف نگاه کرد  

 خدا چرا انقدر زود برگشتن  ی ا

 چه خبره مهتاب نجای_ا

 روبه همشون گفتم:  ی خودم اومدم و به سمت کارگرا برگشتم با لحن جد به
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 نم یسر کاراتون بب ن یبه در؟برگرد نی زل زد هی_چ

کنم خونوادم هول نکنه اگه از قبل   یکردم کار یکردم و سع یکارگرا متفرق شدن اهم همه
 کنن حد کوپ ن  نیکه تا ا کردمی م یغلط هیبرگردن قطعا  خوانیکه م دادنی بهم خبر م

  یو هل کرده مامان و هاله نگاه کردم سع  دهی رنگ پر ی ها افهیسمتشون رفتم و به ق به
 بود  یچ یهم موفق نبودم اما خب بهتر از ه ادیلبام بنشونم که البته ز  ی رو ی کردم لبخند

 خبردار بشم   د یشدم که نبا  بهیمن غر نی گردی برم یتا حاال وقت یاز ک  دی_خوش اومد 

کرد بعد دوباره   یکه بهش دست داده بود به اطراف خونش نگاه م ی با حال آشفته ا مامان
 به سمت من برگشت 

افتاده چرا   یچه اتفاق نجای تو نبودم ا  گمیحرفارو ول کن مهتاب دارم بهت م نی_ا مامان
 وضع در اومده؟  نیخونم به ا 

ه مامان همه  بدم چون اگ حیتوض  وی همه چ  خواستمیحفظ کنم نم موی کردم خونسرد یسع
  فی با سانسور تعر یهمه چ د ی پس با کردیقطعا سکته م  شدیخبردار م اتیماجرارو با جزئ

   کردمیم

 کوچولو و... یسوز شیآت  هیمادر من فقط  فتادهین ی_اتفاق خاص

حال شدنش چشمام گرد شد هاله که پشت مامان   یمامان و ب ی بسته شدن چشما  با
مامانو   ع یکه تو دستش بودو انداخت سر یلیبه خودش اومد و وسا عیبود سر ستادهیا

بود هاله توان نگه داشتن مامانو نداشت به   نی گرفت به سمتش رفتم چون مامان سنگ
 نشوندش نیزم ی آروم آروم رو  نیخاطرهم

 ؟ ی شنوی_مامان؟مامان؟صدامو مهاله

هول کرده    یکه اشک تو چشماش جمع شده بود با ترس بهم نگاه کرد خودمم حساب الهه
 کرد ینگرانم م شتریب  نیبودم رنگ به صورت نداشت هم
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 می_کمکم کن بلندش کن

خوش نداشتم کارگرا  چیه  یاز طرف میاومد  یاز پسش بر نم  ییبود تنها نیسنگ مامان
 ردنش کمکم کنن بلند ک  ی تو نکهیچه برسه به ا  انیسمت مادرم ب

 مش یبنشون اط یتخت گوشه ح ی و رو  میبلندش کن می بود فقط تونست ی هزار زورو بدبخت با

 نگران نباش  اریآب قند ب  هی_هاله بدو 

آروم به صورت مامان ضربه زدم و مدام   دی به سمت خونه دو عی" گفت و سر ی "چشم هاله
کردم خدا سرشاهده   ی لب چند فحش نثار احمد ر ی ز ادیبهوش ب دی اسمشو صدا زدم تا شا

   کنمیم کش یت کهیت  ادیسر مادرم ب ییبال 

به   دمی کردم به سمت مادرم رفتم و پاش سی دستمو خ کمی سمت آب حوض رفتم  به
   دی پلکاش لرز  کمی نکه یدم تا اصورتش آروم نوازشش کردمو با التماس صداش ز

 ...ماماننینشده...چشماتو باز کن خودت بب یزی_مامان چشماتو باز کن...به خدا چ

هم زدن آب قند تو دست هاله به سمتش برگشتم که با عجله داشت به   ی صدا دنیشن با
  یزیکردو ناله ر یبه خورد مادرم دادم سرفه کوتاه کمیازش گرفتم و   وانوی ل ومدی سمتم م

 کرد

 _خدا مامان

 ؟ ی خوب ی_مامانهاله

تخت نشست با بغض   ی از من گرفت و رو شویخوشگلشو باز کرد تک ی رنگ ی چشما مامان
 پام زدم   ی رو ی ضربه ا یشد عصب ری به اطراف خونش و کارگرا نگاه کرد اشکاش که سراز

با   یکنیم  نی اشکات حساسم چرا همچ ی چه قدر رو یدونیکه م...تو زی مادر من...نر ز ی_د نر
 من  



 شهر  یبچه پرو ها 

 
562 

 

 ی اومد اشکا یم دی با یکی اشکاشو پاک کرد حاال  دوی به صورت مامان کش یدست هاله
  نیکردنشون حساسم به ا هیگر   ی من چه قدر رو دوننیدوتا م نیا  کردیخودشو پاک م

 ختن یر یمقابلم داشتن اشک م یراحت

 بود سرمون اومد   ییچه بال  نیتو سرمون شد ا  ی_چه خاکمامان

دستاش گرفت خوب شد که    ی دستشو تو یشونش گذاشت و به نرم  ی سر مامانو رو هاله
  تونستم ینم دادمی دستور م  شتریآروم کردن آدما نداشتم ب  ی تو یهاله بود من تبحر خاس

 کنم   ی همدرد

کنم اما   ف یرارو براش تعرحال مامان بهتر بشه بعد ماج  کمیتنهاشون بذارم تا  خواستم
 براش بگم   وی اجازه نداد همون لحظه مانعم شد و ازم خواست که همه چ

  دونستمیبود که فقط خودم صالح م  ییزا یچ ،یگفتم البته منظورم از همه چ وی همه چ منم
باعث و   ی خودمو وندادو نگفتم اما ماجرا  نیب غهی ص انیکه ازش خبر داشته باشه مثال جر

 یکردم حت فی ونداد چه قدر همراهم بوده براشون تعر نکه یگرفتن خونه و ا  شیآت یبان
براشون نگفتم به نفعم بود که فعال خونوادم در   کردمویم یکه داشتم باز ینقش هیقض
 نباشن   ییزا یچ ن یهمچ انیجر

به   یتر زمی آخه ما چه ه یداریکه دست از سرمون برنم ی خدا ازت نگذره احمد ی _امامان
 ی کنیم مونیبا زندگ  یکار نیکه همچ  می تو فروخت

 دم یبه صورتم کش یو دست  دمی کش یپوف

 کنه یدرست م ویمهتاب همه چ ی_تو غصه نخور مامانهاله

اومده چرا   ت ی زندگ  سر خونه ییچه بال  نی برگرد بب ی نگفت ؟چرای بهم نگفت ی چی_چرا همامان
 ؟یحل کن ییتنها  ویهمه چ یی خوا یم ی انقدر غد

مسافرتت خراب بشه؟مگه مغز خر   ؟کهیبشه سکته کن  تیز یچ هیتا  دادمی_بهت خبر م
 تنها هم که نبودم   ی تازه...تنها امیبرب یاز پس همه چ  تونستمیخوردم؟خودم م
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 ؟ ی چ یعنی_ مامان

  یحاال چه طور کردینگاه به هاله انداحتم که مشکوک داشت بهم نگاه م هی دمی کش یهوف
درباره    ویکنارم بوده و کمک دستم بوده؟منکه همه چ شهیکه ونداد هم گفتمی بهشون م

  یبه چشم نم ادیازش برده بودم که ز یکوتاه ی اسما هیونداد بهشون نگفته بودم فقط 
 اومد 

 

 

 ✨ونداد ✨

صد بار  دمی کش یپوف یدر باز خونشون عصب  دنی با د دمیخونه مهتاب که رس کینزد
  هی شهینداره در باز باشه هر کسو ناکس رد م  یلزوم  دی ببند ویبهشون گفته بودم در لعنت

  یتا حاال از کس یکو گوش شنوا؟اصال مهتاب خانوم از ک  یبندازه بعد راشو بکشه بره ول دید
با   ی برخورد جد هی  دی نه با گهیدفعه د  نیا یدومش باشه ول بار نیداشته که ا ی حرف شنو

  کردمیمهتاب خانوم م

  ی دو تا خانوم رو دن ینشده بودم که با د اط یشدم و درو بستم چند قدم وارد ح اط یح وارد
شده بودن کوپ کردم نگاهم به سمت   رهیگرد شده بهم خ ی که با چشما اط یتخت ح

 داشت   یکر کالفه و پ افهیشد که ق دهی مهتاب کش

که به  ی تخت افتاد از شباهت کم ی نگاهم به دختر جون رو دیابروم باال پر  ی تا هی هنگ
که ته  ییبا یبودم حدس زدم هاله باشه و خانوم ز دهی که ازش د یمهتاب داشت و عکس

خونوادش    نکهیدرباره ا  یزیهالرو داشت حدس زدم مادر خونواده باشه اما مهتاب چ افهیق
 برگشته باشن بهم نگفته بود 

گذاشتم نگاهم اول به سمت مادر    نیزم ی که کرده بودمو رو ییدا یسمتشون رفتم و خر به
جوون تر    یلیخ خوردینم افشی بود اصال سنش به ق بایز  اریخانوم بس ه یمهتاب رفت که 

 دزیم
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 _سالم 

به مهتاب انداخت بعد دوباره به سمت من   یو نگاه منظوردار دیشالشو جلوتر کش هاله
 زد یبرگشتو لبخند مصنوع

 د؟ ی_سالم آقا ونداد خوبهاله

به سمت   می باهم نداشت ی برخورد چی جا خوردم چون تا حاال ه کمی منو شناخته بود  نکهیا از
کنم از   یدادم خودم خودمو معرف حیترج زد شیشونیبه پ یمهتاب برگشتم که ضربه آروم

 :/ شدیگرم نم یکه آب شون یا

 آقا ونداد هستن؟  شونی_ا مامان

 د ی مادر مهتاب باش دی _بله خودم هستم شما هم با

  کی جا خورد انگار انتظار نداشت دخترشو به اسم کوچ یمهتاب از اسم "مهتاب" حساب مادر
دست به   ن یبه خاطرهم شهینم ینطوریا دمیصدا بزنم هنگ به سمت مهتاب برگشت د

 نگاه منظوردار به سمت مهتاب برگشتم  هیبا  نهیس

 گردن؟ یخونوادت امروز برم یبهم نگفت  ؟چرایبگ  یزیچ  ییخوای_نم

 نگاه بهم انداخت  هیبا حرص  مهتاب

 _خودمم خبر نداشتم  مهتاب

  شهیرم نمخوابم باو کنمی_احساس ممامان

 داره   تی واقع یهمه چ یخیخانوم ش د ی ستی _شما خواب ن

 شما... ی_ولمامان

  نیا کردمیکه گفتم باهاشون کار م یآقا ونداد هستن همون پسر شونی_مامان ا مهتاب
 کمکم کردن و... یلیمدت خ
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باز شد   شتر یتخت بلند شد چهرش ب ی به مهتاب اجازه نداد ادامه بده از رو یخیش خانوم
  ومدی بهش م نهیلبام بش ی رو ی بهم زد که باعث شد ناخواسته منم لبخند ی لبخند گرم

 باشه چون بدجور به دلم نشسته بود   یخانوم مهربون

  ییخوایاز خدا م یهرچ ی مدت کنار دخترم بود نی کمت نکنه ا  ی_پسرم خدا از برادرمامان
 ی ت داره که دخترمو تنها نذاشتمادرت نگه ی بهت بده خدا برا

 ...برادر؟...پس خانوم به مادرشون نگفته بود که زنمه...عجــــب دی ابروم باال پر  ی تا هی

 _مامان مهتاب

  ییصدا  یبه سمت مهتاب که با حرص صداش زده بود برگشت تک خنده ب  یخیش خانوم
 کردمو صداش زدم که باعث شد به سمتم برگرده 

  هی نیکارو نکردم درواقع ع نی بوده خانوم اما به عنوان برادر ا فهیکردم انجام وظ ی_هر کار
 مدت کنارش بودم درضمن مادر من فوت شدن:(  نیدوست ا 

 به روم زدو گفت: ی متاثر شد اما بعدش دوباره لبخند  یمادر مهتاب حساب چهره

   دهیخاک خواب ری داره و ز یپسر نیهمچ هیمادرت که  فهی_خدا رحمتش کنه پسرم حمامان

چشه که   نمیلبام بود به سمتش برگردم بب ی که رو ی کرد که باعث شد با لبخند یاهم هاله
   ادیداره به مادرش چشمو ابرو م دمید

مادر...قربونت برم اصال   نی_وا چتونه شما دو تا؟من پسر ندارم آقا ونداد جا پسرم...ببمامان
آرزو   شهیکه هم ی پسر نداشته ا ی م جاتو ه شمیخودم مادرت م ایغم نبود مادرتو نخور 

 ی که مادرا برا  ایغذا خونگ نی از ا رمی گیخودم برات زن م ییداشتم داشته باشم بخوا
 خونم آماده بشه   یالبته وقت پزمیخودم برات م کننی پسراشون درست م

چشماش بود به سمت خونش برگشت مهتاب با حرص داشت   ی که تو یبا غصه خاس بعد
 کرد یهاله هم خندش گرفته بود اما مدام خندشو جمع م کردیبه مادرش نگاه م
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بغلش کنم بگم چه خوبه که با زن   خواست یزدم دلم م  شیمهربون نهمهیبه ا ی لبخند
 مثل شما آشنا شدم  یمهربون

االنشم صاحب   نی شما هم  دیی فرمایم یاما شکسته نفس یخیخانوم ش دی _شما لطف دار
 د ی پسر هست

لبخند  هی خودمم با   دنیبه مهتاب اشاره کردم که باعث شد با هاله شروع کنن به خند بعد
  افش ینگاه کنم ق کردی بهم فشرده داشت بهم نگاه م ی به سمت مهتاب که با حرص و لبا

   کنمیحافظم قطعا ثبتش م ی بود تو  یدنی واقعا د

 خودتو مامانو ببر تو  لی تموم شد وسا دنتی_هاله هروقت خندمهتاب

کرد و بلند شد به سمت کارگرا   ی اهم نطوریخندشو جمعو جور کرد مادر مهتاب هم هم لهها
 بود رفت هاله با حرص غر غر کرد  یکه در حال بازساز ی به خونه ا کی رفتو از نزد

 بابا  ی بده ا ریبذار دو ساعت از اومدنم بگذره بعد بهم گ  دیوسط به من پر  نی _باز اهاله

 ازش فاصله گرفت   عیبا حرص دستشو باال برد که هاله سر مهتاب

 د یگینم یز یبه من چ دی گردی_حرف نشنوما...دارم برات...حاال برممهتاب

 حرفاش بود گفت:   یطعنه و حرص قات یکم کهیدرحال هاله

نذاشتن من بهت   شونیداشتن پسر به دلش مونده ا ی بگو که آرزو زتی _برو به مادر عز هاله
   می کنیم زشیسوپرا م یر یمخبر بدم گفت  

  یپر کل یگرفته بود خوب منظور حرفشو گرفتم هاله برعکس مهتاب قد بلند و ه خندم
  زهی م زهیر  ی جزو دسته دخترا یی جورا هی  بایمتوسط که تقر یقد متوسط با اندام هینداشت  

نازو خوشگل بود انگار هاله خوب تونسته بود برعکس  یاما حساب شدیمحسوب م
 بودن خودشو حفظ کنه  خواهرش دختر 
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سرخ و    یبا هزار غرغر کردن بلند کرد به سمتش رفتم که کم گروید لی چمدونا و وسا هاله
 شد   دیسف

 _بده من کمکت کنم 

 برمی_نه شما چرا خودم مهاله

   برهیخودش م  یزحمت بکش خوادی _شازده تو نممهتاب

 لبخند به سمت من برگشت  هیبا حرص چپ چپ به مهتاب نگاه کرد بعد با  هاله

پله ها   ی تا باال  نارو یاگه ا دیکنی دارم لطف م اجیبه کمکتون احت کنمی_حاال که فکرشو مهاله
   دی اریبرام ب

بردارم آروم    الرویکرد خندم گرفته بود خم شدم تا وسا ی دست به کمر دندون قرچه ا مهتاب
 که فقط هاله بشنوه گفتم:  یطور

   نی آفر یکنی _خوب باهاش لج م

 بود  یداد الحق که دختر ناز لمی تحو ی ا زه یم زهیلبخند ر هاله

مرد به سمتش   هیاسمم از زبون   دنیپله ها بذارم که با شن ی برداشتم تا ببرم باال  الرویوسا
افتاد که امروز با مهران قرار داشتم   ادمیو تازه   دی ابروم باال پر ی تا هیمهران  دنیبرگشتم با د 

 نبود  ادمیاصال  ارهیبرامون ب دی چون قرار بود بنا کار جد

هاله شده بود مشکوک به   رهیگذاشتم و تازه متوجه مهران شدم که خ نی زم الرویوسا دوباره
من به سمتم    نیمهران شد اما با حس کردن نگاه سنگ  رهیه اونم خسمت هاله برگشتم ک 

  عیسرخ شد و سر یحساب کنم ینگاه مشکوک بهش نگاه م هیدارم با  د ید یبرگشت وقت
 گرفت    مهرانانداخت و روشو از  نیی سرشو پا

 جواب سالمشو داد  یلب ری به سمتمون اومد و سالم کرد هاله هم ز مهران

 یی ایبندارم که ب ادتینبود  ادمیاصال  ی اومد_سالم پسر خوب شد خودت 
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 ادمیزدم که فردا  امیبهت پ ی کل شبید نهیا شی _بله جناب...ممنونم واقعا...خوبمهران
 ام یب یبنداز

اما داشت   شناخت یکردمو به سمت هاله برگشتم که انگار مهرانو م ی خنده مردونه ا تک
   گرفتیروشو ازش م

 تو باشه؟  دیپله ها خودتون ببر  ی باال ذارمیم  نارویتو من ا  دی _هاله خانوم شما بهتره بر

 _باشه ممنونم هاله

بود برداره که مهران اجازه نداد و   هیکه سبک تر از بق الرویوسا  هیخودشم خم شد تا بق و
 اونم خم شد 

 د ی شما زحمت نکش ارمی_من ممهران

  ارمیمخودم  ی زند ی آقا ستین یازی_نه نهاله

 د؟ ی شناسی_شما همو م

 منم  شونیاز دروس عمل یک ی_بله استاد  مهران

احمق تموم اون   نینگفته بود؟بعد ا ی زیگرد شد مهران استاد هاله بود به من چ چشمام
  یمنو بشناسه به همه چ دی کنه تا مراقبش باشه نگفت شا بیکه قرار بود هالرو تعق ییروزا

 گند بزنه؟واقعا چرا انقدر خنگ بودن؟ 

به   نجای ببر تو ا نارویمگه من نگفتم ا  ن؟هالهیستادی جا چه خبره چرا همتون ا نی_ا مهتاب
 دمت ی ند ی اومد یشلوغ هست...سالم ک   یاندازه کاف

 آوردم   دی بناکار جد شهیم ی ا قهی_سالم چند دق مهران

 گهید ی _دستت درد نکنه دستمزدشو توافق کردمهتاب

 تخت   التی_آره خرانمه
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 برده بود انداختو ادامه داد قش ی ی سرشو تو ی نگاه منظوردار به هاله که حساب هی  بعد

 یخیدرسته؟هاله ش کتهیخواهر کوچ شونی_ا مهران

 هول کرد   یاخم کرد اما هاله کم مچهین هی  مهتاب

 _آره خواهرمه  مهتاب

 زد بعد روبه هاله ادامه داد ی پوزخند تلخ مهران

  یخی خوشبختم خانوم ش  تونیی _از آشنامهران

به سمت خونشون   عیباشه سر  نیبراش سنگ یبگه انگار جو حساب یز یچ  نکهیبدون ا هاله
هستو مهران بهم   یزیچ هیشدم نه   رهی رفتنش خ ریمشکوک به مس کم ی شد  بیغ دو یدو

 نبود یعیهاله و مهران اصال طب  ی رفتارا نینگفته ا

 چه طرز برخورد با خواهرمه؟  نی_ا مهتاب

 _چه طور رفتار کردم مگه؟ مهران

  فهمهی حرفت خر هم باشه م ی _طعنه تومهتاب

 _مهتاب...لطفا

به مهران انداخت بعد همزمان به هردومون نگاه کردو با   گهی نگاه د هیبا حرص  مهتاب
 گفت:  دی تهد

 تکرار نشه  گهید ی برخورد  نی_همچمهتاب

 لباش بود   ی رو یبه سمت مهران برگشتم که پوزخند تلخ یدنبال هاله رفت سوال بعد

 ن؟ ی_چه خبره مهران؟تو و هاله باهم برخورد داشت

هم االناست    دیپله هاشون بنا کار جد  ی باال ذارمیم نارویا  ستیداداش مهم ن ال یخی_بممهرا
   رمیبعد م ندمبیجا باهاش م  نیبرسه قرارداد هم
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 به سمتم برگشت    ستادوی بره که بازوشو گرفتم ا  خواست

  یکن فی برام تعر وی همه چ دی با ام یکوتاه نم ایراحت نی به ا  یدونی_خوب م

و به سمت مادر   دمی کش یبه نشونه باشه تکون داد بازوشو ول کردم رفت پوف یسر مهران
به سمتش رفتم و کنارش  کردی نگاه م یمهتاب برگشتم که با غصه داشت به همه چ

 د ی باال کش شوینیب دویبه صورتش کش یدست  دنمیبه سمتم برگشت با د  ستادمیا

 خودم برگشتم کنارشم   ستین یازین گهید  ی دیزحمت کش یل یمدت خ نی_ا مامان

 بوده    فمیمن هرکار کردم وظ د یحرفو نزن نی_ا

 پدر بزرگتونه درسته؟  تونمییواسطه آشنا کردهیمدت باهات کار م هی_مهتاب بهم گفت مامان

  گردهیمنو مهتاب برم  ییواسته آشنا ییطورا  هی اوردهیمهتاب م ی برا ناشوی_بله آقاجونم ماش
 به آقاجونم 

 باباشه   نی ع ارهیاما به روش نم شکنهیم هی_مهتاب دختر سرسختمامان

خونرو تا قبل   ی بود که کارا نیمدت خواستش ا  نیتمام ا  هیو محکم ی _بله مهتاب دختر قو 
 از اومدن شما تموم کنه تا آب تو دلتون تکون نخوره  

 شد با بغض گفت:   ریسراز   شتریمهتاب اشکاش ب مادر

چه   دونمی منه نم ی دخترم باشم اون در تالش برا  ی من در تالش برا نکه یا ی _به جامامان
  هیخوشبخت بشه با  کنمینم فقط آرزو م براش جبران ک  نارویروز همه ا هی  تونمیم یطور

 چند سالشو براش جبران کنه    نیا  ی مرد خوب که بتونه تمام کمبودها

باال   دنمید  ی سرشو برا یکه باعث شد کم ستادمیزدم روبه روش ا  ی لبخند محو ناخواسته
 بهش زدمو گفتم:  یبخش  نانیلبخند اطم ارهیب

 د ی مراقبشم نگران نباش شهی _من هم
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 کرد   ریادر مهتاب تغ م  ی چشما حالت

 اد یاز پس خودش برب تونهی خوب م ی لیاون خ د ی_شما نگران دخترتون نباش

 برگشتمو ادامه دادم   یسمت خونه درحال بازساز به

کارش   نی ساده از ا دی مطمئن باش شهینم داشی پ نورایا گهید  دیهم نباش ی _نگران احمد
 براش دارم  یخوب ی نقشه ها گذرمینم

 نگران شده تند تند گفت:  یمهتاب که معلوم بد حساب مادر

 دردسر ننداز  ی کارو نکن خودتو تو   نی_نه پسرم ا مامان

مادرم افتادم؟چرا احساس کردم مادر خودمه که برام نگران شده    ادیسمتش برگشتم چرا  به
 شدم؟   ف یبدجور ضع طی شرا  نیا ی مادرمو کردم چرا احساس کردم تو ی هوا کهوی چرا 

 ی دردسر بنداز ی خودتو تو  خواست ینم  چوقتی_اگه مادرت زنده بود همامان

  ادی دمی دور شم که صدام زد ناخواسته لرز یرومو ازش گرفتم خواستم ازش کم یسخت به
   کردیم وونم ی مادرم داشت د

 ی ندازیدردسر نم ی _بهم قول بده خودتو تومامان

 _چرا براتون مهمه؟ 

  یحت ایبشه  مونیخصوص میوارد حر  یپسر چی_چون تا حاال مهتاب اجازه نداده همامان
  هیپا گذاشته پس حتما  ری خودشو ز ی با تو همه قانون ها نمیبیم یباهاش کار کنه اما وقت

  ی آرزو شهیپسرم هم ی نداشتن منم پسر ندارم تو جا هیکه بق یمنحصر به فرد داشت زیچ
   برمیروز به گور م هیهم  وآرزوم  نی داشتنشو داشتم وا

 مادر  دیپسر دار هیچون حاال   فتهی نم یاتفاق نی_همچ

 بهم زد بعد تند تند گفت:  یچشماشو پس زد و لبخند گرم ی مهتاب نم اشک تو مادر
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   می بعد به کارامون برس می بخور ییچا  هیتو  می بر ایپسرم...ب ای _بمامان

لبام  ی که رو یخودش زودتر به سمت خونه رفت منم دنبالش راه افتادم با لبخند گرم بعد
نشده دوستم داشت   یچیمادر مهتاب هنوز ه نکهیبود انگار بدجور سر ذوق اومده بودم از ا 

 بهتر؟  نیاز ا یخوشحال بودم چ  یتو خونشون حساب امیب دادی و اجازه م

مادر مهتاب که  ی صدا دنیبه در زدم با شن ی تقه اپله ها باال رفتم کفشامو درآوردم و  از
اومد با   رونیاتاق ب ی از تو ی مهتاب عجله ا کهویتو پسرم وارد خونه شدم   ای ب گفتیم

 حرص بهم نگاه کرد 

 تو؟  ی اومد  ؟چرایکنیکار م  یچ نجای_تو ا مهتاب

 اد یچه طرز برخورده؟من بهش گفتم ب نی_ا مامان

 از کنار مهتاب رد شدو به سمت اتاق رفت همزمان گفت:  مامان

 ی وگرنه با خودم طرف  ایبد حرف بزن زمیبا پسر عز نمی_نبمامان

لبام نشوندم و چشم و ابرو به مهتاب اومدم که با   ی لبخند گنده رو  هیبسته شدن در اتاق  با
 شد   رهیبهم خ نهیدست به س زیغ

 تا چه حد؟  ی_چاپلوسمهتاب

 اد یازم خوشش ب یه مادر جنابعالحد ک  ن ی_تا هم

 اد؟ ی_به چه کارت ممهتاب

 _به تو چه

 _به من چه آره؟ مهتاب

عقب گرد کنم مهتاب محکم دستمو گرفت   یبرد که باعث شد با خنده کم زیسمتم خ به
 گفتم:  یطونی خواست بزنتم که با لحن خونسرد و ش
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 ن؟ یکه همسرم هست دی به مادر محترمتون گفت  زمی_عز

 ر ی _نخمهتاب

 و... ی کینزد  نهمهی_پس ا

کرد همون لحظه مادر مهتاب    یازم فاصله گرفت و اهم عیتازه به خودش اومد سر  مهتاب
راحت روشو ازمون   الیبا خ م یآروم دی د ینگاه به منو مهتاب انداخت وقت هیاومد  رونیب

 گرفت به سمت آشپزخونه رفت 

   ساده یوا  نیی باال زشته پا  ادی_پسرم دوستتم صدا بزن بمامان

 رون یخودشو انداخت ب یدر اتاق به شدت باز شدو هاله با هول کهوی

چرا   گهیبراش د برهیبده به آقا ونداد م ییچا وانیل هیچرا مادر من؟   گهی_دوستش دهاله
 تو  ادیب

 و چپ چپ به هاله نگاه کرد  ستادی درگاه آشپزخونه ا ی تو مامان

 که...   بسی_مگه غر مامان

 ست؟ ین  بهیست؟غر ی_نهاله

 دمونه ی منتظر بناکار جد ستین  یازی_مامان جان ن

 _مامان جان؟اوه اوه مهتاب

 مهتاب خانوم؟  دیدار ی_بله شما مشکلمامان

 با حرص چشماشو تو حلقه گردوند  مهتاب

 ی _نه مامان جان چه مشکلمهتاب

 تو زشته   ادیب دی پسرمو صدا بزن یکی _اون مامان
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 روزه صاحب ده تا پسر شد مادرم  هی_ماشاهلل هاله

به سمت هم   یبا حرص رفت تو اتاقو درو محکم بست همزمان با مهتاب سوال بعد
 م ی برگشت

 دو تا چشونه؟  نیا  ی_تو خبر دارمهتاب

 _نه اصال خواستم از تو بپرسم  

  شهینم ینطور یا ارمیسر از ماجرا در ب دی _باابمهت

   می دوتا باش ن یا ر یگیپ  دیکه با  میکار ی_آره خب انقدر ب

 دوتا خواهرمه جناب نیاز ا یک ی  دای_ببخشمهتاب

 داداش منه    شونمیکی_اون  

   زحمتیباش ب  ریگی _چه بهتر پس خودتم پمهتاب

به سمت آشپزخونه رفت منم عقب گرد کردم به سمت پنجره بالکن رفتم و مهرانو   مهتاب
 تو فکر بود   یصدا زدم که حساب

 _مهران؟ 

 جا خورد  کمی خونه بودم  ی که تو  دنمیبه سمتم برگشت با د  مهران

 ؟ یکنیکار م ی_اونجا چمهران

 م یتو نهار بخور   ای کلفته ب مونی_پارت

 کرده   ریبناکارم د منتظر شمی_نه من مزاحم نممهران

 تو  ییایمادرجون گفتن که شما هم ب ومدهیخب حاال که ن یلی_خ

 _مادرجون؟ مهران
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  یکه باعث شد مهران هم با خنده فحش دمیپشت گردنم کش یکردمو دست ی خنده ا تک
 :/زدمی کاش صداش نم شعوریسوخت پسره ب  مییجاها ه یبهم بده که بدجور 

 وارد خونه شد که همون لحظه مهتاب هم سفره به دست وارد سالن شد   انی هلل گو ا ی مهران

 اهلل بگو  ایتو  ییای م نکهیقبل از ا  ریبگ اد یازش   کمی_ مهتاب

 _من در زدم

 گذار بود ری _تاثمهتاب

 که بهم داده بود نگاش کردم  ی سمت مهران برگشتمو چپ چپ بابت فحش به

 نداره  ومدنی _بچه پرو راسته تعارف اومدن ن

   رهی گیم کهوی یکنیما هم کلفته خب...تعارف م  ی_پارترانمه

  نییسرشو پا   کمی زد مهران هم  ی اومدن مادر مهتاب که نگاهش به مهران افتاد لبخند با
 انداخت 

   نیبش ای پسرم تعارف نکن ب ی _خوش اومدمامان

   می مزاحمتون شد   یشرمنده با ونداد حساب یخی_ممنونم خانوم شمهران

 وسط  یاز ندی_اسم منو چرا م

 اتاق گفت:  ی و هالرو صدا زد هاله هم از تو د یخند  مامان

 ندارم   لی_مهاله

هاله جواب نداد مهتاب قابلمه    نباریدوباره هالرو صدا زد اما ا  اوردیغذارو م کهیدرحال مهتاب
 د یابروم باال پر  هیکتلت  دن یگذاشت مامان سره قابلمرو که برداشت با د  نیزم ی غذارو رو

 د؟ یکتلت آماده کن نیوقت کرد ی_ک 
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  دی حوصله نهار درست کردن ندار دی خسته ا دی گردیخواهرم درست کرد گفت برم  نوی_ا مامان
 قسمت شما هم شد  مونهیشام هم م  ی درست کرده که برا می اونقدر

 کرد  یاومد اخم یبشقاب به دست م کهیدرحال مهتاب

 ندارم؟   لی م گهیخورده م ی_هاله مگه چ مهتاب

 تو راه مغزمو خورد انقدر گفت گشنمه   گهیصداش بزن دروغ م  _برومامان

به سمت مهران برگشتم که باز تو فکر فرو رفته   ارهیبه سمت اتاق رفت تا هالرو ب مهتاب
 ومد؟ ینم رونیهاله به خاطر مهران ب یعنیپکر بود   کمی  افشیبودو ق

نقطه از مهران   نی اومدن هاله در دورتر رونیباز شدن در اتاق هاله و مهتاب باهم ب  با
 یمنو هاله نشست و اصال توجه ن یهم بهش نکرد مهتاب هم ب ینگاه  مین ینشست و حت

 به هردوشون نکرد  

مهران    کردینگاه م گهیسمت د  هیکرد اما هاله به  یسرشو باال آورد به هاله نگاه مهران
کردم اصال به  یو توجهشو به غذاش داد منم سع دیموهاش کش ی تو یکالفه دست

 گشنم بود  یغذام باشه چون حساب ی توجه نکنم و فقط تمرکزم رو چکدومشونیه

  کهویمهتاب زنگ خورد  یگوش کهوی که  می همه مشغول غذا خوردن بود یبی سکوت عج در
   می شتبه سمت هم برگ  یبا نگران  موی هول کرد یهمزمان با مهتاب حساب

   گهید د یکدومتونه؟جواب بد  ی_گوشهاله

 بلند شد به سمت تاقچه رفت هاله هنگ به سمت من برگشتو گفت:  عیسر مهتاب

 ست؟ ی ن فونیآ یگوش  ی صدا  نی_اهاله

 بابا  ی ا دمی کش یپوف

 کرد بعد با اخم مشغول غذا خوردنش شد   یمشکوک بهم نگاه مامان
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 فونهیکه آ ی دیم  صیزنگ تشخ ی صدا ی از رو دهی چه خوب ند ن ی_آفرمهران

 زنگ دارن   هی فونای همه آ دی_بهتره خودتونو مسخره کنهاله

  لشونیموبا ی دارا رو فونیکه همه آ ی زنگ همون آالرم خز ی صدا نیچون ا   بهی_عجمهران
   ستین ذارن یم

دونه دونه حرفاش   دونستمی مهرانو از حفظ بودم م ی حالتا نی شد خوب ا یجور هی هاله
 ؟ یاما مثال چ ندازهیهاله م  ادی  وییزا یچ هیداره 

 _حدس زدمهاله

که آدم دلش براش  یمظلوم شده بود طور  یلی خ افشیروشو از مهران گرفت ق بعد
 مهران با طعنه گفت:   سوختیم

 ی دکترا دار یی_تو مظلوم نما مهران

 ومد و هردوشون ساکت شدن حرف مهرانو بده که مامان به حرف ا  نیخواست جواب ا هاله

   دیپر یبهم م ی_عه شما دو تا چتونه همامان

 دم یبا اخم برگشت و کنارم نشست آروم خم شدم کنار گوشش پرس مهتاب

 بود؟  ی_ک 

 د ی ابروم باال پر ی تا هیشده بود   یجور هیبه سمتم برگشت حالت چشماش  مهتاب

 تو ی _بده گوش

  چیاما من ه دنیی پا یداشتن مارو م یچشم ر یروشو ازم گرفت مامان و هاله ز مهتاب
مطمئن بشم اون   خواستمیتو سرشون نداشتم فقط م ی فکرا یو حت چکس یبه ه یتوجه

   ست ی که االن تو ذهنم اومده ن یکس

   تو ی _مهتاب با شمام گفتم بده گوش
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   ستی االن وقتش ن میزنی _بعدا حرف ممهتاب

  می مهران به سمتش برگشت لیزنگ موبا  ی صدا دنی کنم که با شن یفشار پا  شتریب خواستم
  میمهتاب بود مهران ن  لیهمون آالرم زنگ موبا قایدرآورد دق بشیج ی از تو لشو ی مهران موبا

  ی رفتار مهران برا نی بهش زد که باعث شد هاله از ا یبه هاله انداخت و پوزخند تلخ ینگاه
ظرف ول کردو رفت   ی قاشقشو تو عیبود سر دهی رنگش پر ادی بند ب سشلحظه کوتاه نف هی

 از مهران شد   ری کار باعث جا خوردن همه ما به غ  نیتو اتاقش که هم

  دیاریب  فیتشر  دونمیکه براتون فرستاد...م ی...بله...بله همون آدرسد؟یی_الو بفرمامهران
 م ی منتظر  خدا بد نده  ست ی ن ی...باشه مشکلینشر ی بود آقا نا یقرارمون زودتر از ا

 تماسو قطع کرد بعد به سمت من برگشت  مهران

   کمی_بنا کاره بود تو راهه گفت نزد مهران

 زنگ در مهران از سر جاش بلند شد   ی صدا دنیشن با

 درو باز کنم   رمینداشتم من م  گهید دنشویزود رس  نهمهی_انتظار امهران

به سمت مهتاب برگشتم   نروی رفتن مهران مامان هم بلند شد تا چادرشو سرش کنه بره ب با
 بلند شد منم دنبالش بلند شدم   عیسر می تنها شد دی د یکه وقت

 بود بهت زنگ زد؟  یک  یازم فرار کن یتونینم یدون ی_خودت خوب م

 ونداد ادای خوشم نم چیرفتارا ه نی_از ا مهتاب

حس مردونم بهم   هیرادآرام قو  یدونی ...خودت خوب مهیرفتارام به خاطر چ نیا  یدونی_م
 اون حروم زاده بود نه؟  گهیاشتباه نم

 _بس کن  مهتاب

دستمو   عی اومدن مامان سر رونیکه با ب رمیبه سمتش رفتم خواستم بازوشو بگ تیعصبان با
 ما نگاه کرد ی ها افهیمامان با تعجب به ق دمیعقب کش
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 د؟ ی کنیم یاز من مخف دی دار ویهست نه؟چتونه؟چ تونیزیچ  هی_همتون  مامان

  ه یک  دیبنا کار جد  مینی بب  میمادر من بر  ستین یچی _همهتاب

اومدم و به  رون ی به مهتاب رفتم خودم زودتر از مهتاب ب ی رفتن مامان چشم غره ا با
 سمتشون رفتم  

 کنم آخه؟  یخال یچه طور   مویزندگ  ؟خونهی چ یعنی_ مامان

   میکنی م شیکار  هی یخیخانوم ش  دی _نگران نباشمهران

 شده؟  ی_چ

 میکن یخونرو خال دی و فاضالب با  دهی که به آشپزخونه رس ییها  بیآس رات ی تعم ی _برامهران
  میجمع کن  دیبا  الرویهمه وسا 

 تر شد   کی قدم بهمون نزد هی  یبا هول مهتاب

 باشه    دیبا گهیراه د هی...شهینم ینطوری_نه ا مهتاب

کارتون   ل یبا جمع کردن وسا  نیاگه مشکل فاضالب نداشت نهی_متاسفانه تنها راهش ابناکار
  نکهیهم ا نیاما هم مشکل فاضالب دار نیموند ی از اتاقا م ی کی ی افتاد فوقش تو یراه م

   دهید ی جد  ب یآشپزخونه آس

 ن ید ی_اما شما که هنوز آشپزخونه منو ند مامان

   دمیکردن عکسارو هم د  فیبرام تعر ی مهندس زند اتیبا جزئ  ی_همه چبناکار

بردو از ما فاصله گرفت    گهیسمت د  هیتخت نشست مهران بناکارو به  ی رو  یبا ناتوان مامان
آرومش   کمیبتونه   دی و باهاش مشغول حرف زدن شد مهتاب کنار مادرش نشست تا شا

 داره که خودشو آروم کنه   ازین و یکی معلوم بود   افشینکرد بلکه از ق یکنه اما نه تنها کار

 نداره آخه؟  یما تموم ی بتایچرا مص  ای_حاال من با دو تا دختر برم کجا...خدامامان
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کنار مادر جون نشستمو   عیکه به سرم زد سر یبا فکر  کهوی  دمیموهام کش ی تو یدست کالفه
 گفتم 

  دیتونی ره ماتاق دا یبزرگه کل یلیخونه ما...خونه ما خ د ییا یب دیتونیفکر دارم م ه ی_من 
   دیراحت اونجا ساکن بش

 الزم نکرده  ری _نخمهتاب

به تو و خونوادت زحمت    ی مدت به اندازه کاف  ن یا می شی_نه پسرم مزاحم شما نممامان
   میداد

  یچون االن کس شهیاتفاقا پدرمم خوشحال م  دیمادر جون شما مراحم  هیچه حرف نی_ا
همون   دیکن یما هم غذا درست م ی برا  دییا یدرست کنه شما م یخونگ  ی براش غذا ستین

 االن وقتشه   کنهی پسرش درست م ی برا  یهر مادر نیکه گفت ییها یغذا خونگ

   دیبه صورتش کش یدست مامان

نه پسرم من دوتا  کنمیخونم درست بشه تو خونه خودم برات درست م شاهللی_ا مامان
 ادیدر م حرف برام یاونجا کل امیدختر مجرد دارم ب

منم با مادرم  م؟امایکنیکار م یچ  میمگه دار  ارهیما در ب ی حرف برا کنهیغلط م  ی_کسمهتاب
   می بکن د یبا  گهی فکر د  هیموافقم 

 صورتش گرفته بود   یبه سمت مهتاب برگشتم که حساب یو سوال  دمی کش یپوف

 م؟ یکار کن یچ  می تونی م دی دار یچه فکر  دیی_خب بفرما 

 تا از فردا کارو شروع کنه   دیجمع کن  الرویامروز همه وسا   گهی_بنا کاره ممهران

 گفت:  یشده بود با زار  ر یکه اشکاش سراز مامان

 جمع کنم کجا برم؟  المو ی_آخه وسا مامان
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  شهیتوش جا م المونیبزرگه وسا ی لیاونجا خ می گاراژ بذار  ی تو الرویوسا  میتونی_ممهتاب

 د؟ یشی _اون وقت خودتون کجا ساکن ممهران

  رمی گی_براشون خونه م

  ستادمی تخت بلند شدم و کنار مهران ا ی مامان و مهتاب به سمتم برگشتن از رو  همزمان
 به هردوشون نگاه کردم  تی شلوارم فرو بردم و با جد  بیج ی دستامو تو

   رمیبراتون خونه بگ د ی با م یندار  ی _چاره ا

 م؟ ی پول اجاره بد می تونی_مهتاب دخترم ممامان

   دنیماه که خونه اجاره نم  هی ی _مادر من ارزششو نداره برامهتاب

   رمی گیگفتم م کنمینگفتم که اجاره م  نی _اشتباه متوجه شد

   شمی_من متوجه نم مامان

  خرم ی_براتون خونه م

  ی بهم انداخت که باعث شد منم نگاهم جد ی با حرص دستاش مشت شد نگاه بد مهتاب
   کنهیم نی چشه چرا همچ نی تر بشه اتر و اخمالو

 _نه پسرم اصال حرفشم نزن  مامان

   م یخودمونو براشون آماده کن ی الهایاز و یکی  یتونی _ممهران

 فهمهیکه م  یکس نیاونجا اول می پامونو بذار نکهیهم د یبه ذهنم رس  نی _خودمم اول هم
 آقاجونه 

 ه؟ ی_آقاجون؟آقاجون ک مامان

 خبردار بشه دی وجه نبا چی_پدر بزرگ من...به ه
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  مشونیبر یست؟میتو ن ی مگه برا  رانی شم ی خونه تو م یبکن  گمیکار د هی می تونی _ممهران
 اونجا

افتادم  ی زیچ هی  ادی یبه مهتاب انداختم اما بعد وقت یدار یفکر کردم و نگاه معن کمی
 کردم   ینوچ

 سرهنگ مراد پوره  ی ال یو ک ی نزد شهی_اونم نم

  نیی سرشو انداخت پا شدیم ر ی اشکاش سراز کهیمامان در حال دیکش یبا حرص پوف  مهتاب
مامان   ی تخت بلند شد و دست به کمر مشغول قدم زدن شد روبه رو ی از رو یمهتاب عصب

 یرنگ  ی که باعث شد چشما دمیگرفتمو بوس دشوی زانوهام خم شدم آروم چادر سف ی رو
 به روش زدم   ی بخندناخواسته ل ارهیب خوشگلشو باال  یاشک

 کنه؟  هیگر ینطوری_مگه من مردم مادرم ا

 با گوشه چادرش اشکاشو پاک کرد  مامان

 حرفو نزن   ن یا گهی_خدا نکنه پسرم دمامان

  کردمی چهره مادرمو فراموش کنم هربار به مادر مهتاب نگاه م تونستم ینم کردمیکار م هر
 نهمهی چرا ا دمشید هیاما من که فقط چند ساعت شدیمادرم تنگ م ی وار دلم برا ونهید

اونقدر برام با ارزشه که حاظرم هر کار براش انجام  کنمیدوسش دارم؟چرا احساس م
  دی گس؟شای د ی زایچ لشیدل  ایمادر مهتابه  نکهیخاطر ا  ه مهتابه؟فقط ب  لشیدل یعنیبدم؟ 

   کنمیم فت ایکه بدجور ازش حس مادرانه در  نهیا الشیاز دل یکی

   خورمی_من هم مراقب خودتم هم دو تا دخترات قسم م

به روش زدم چه قدر از خدا   ی لبخند مهربون دیباال کش  شوینیاشکاشو پاک کرد و ب مامان
  خواست ی که دلم م ییمثل مادر مهتابو سر راهم قرار داد تا کارا ی ممنون بودم که فرشته ا

که با وجود   یزن ی ال انجامشون بدم اونم برامادر خودم انجام بدم اما نتونستم حا ی برا
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بهش عشق داشتم و ازش حس  ایدن ه یاما به اندازه  دمشید شهی مدو ساعتم ن نکهیا
  کردمیم  افتیمادرانه در

باشه که   ی زندگ  ی کست تو نی زتر یعز ادآوریبدجور    ینیبب وی کی  یریقرار بگ یتیتو موقع شده 
   تمیمن تو همون موقع ؟حاالی از دستش داد

 ؟یکار کن یچ ییخوای_باشه...ممامان

 خونه ما  ییایب یقبول کن  هی_فقط کاف

 کنه یمهتاب قبول نم ی_ولمامان

 _مهتاب با من خوبه؟ 

 ؟ ی_دانشگاه هاله چمامان

از درساشم   ی کی نه اما من استاد  ای بهتون گفته  دونمی_دانشگاه هاله خانوم با من...نممهران
   کنمیمن کمکش م  گذرهیم دشونی از شروع ترم جد  ی چند روز  بایتقر

 نگاه کرد   یبه هردومون با قدردان مامان

 د ینیبب تونیاز جون ریازتون تشکر کنم خ یچه طور دونمی _نممامان

   می دار  نجارویا ی منو ونداد هوا دی نباش یزی_شما نگران چ مهران

  ی پله ها  ی باهم حرف بزنن به سمت مهتاب رفتم که رومهران و مامان فاصله گرفتم تا  از
کردم فعال    ی دستاش گرفته بود سع نیخونه نشسته بود کنارش نشستم سرشو ب ی ورود
 تماسو فراموش کنم چون االن وقتش نبود  هیقض

 ونداد؟  شهی_چرا تموم نم مهتاب

   ومدهیداستان هم هنوز سر ن ن یا انی داره نگران نباش پا  ی انیپا هی یزی _هر چ

 دستاش برداشتو به سمتم برگشت   نی سرشو از ب مهتاب
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   میتموم شه دوباره آرامش برگرده به زندگ  خوامی م ادیزودتر سر ب خوامی_اما من ممهتاب

 اد یخونه ما سر م یی ایکه با خونوادت ب ی_اگه قبول کن

 _حرفشم نزن  مهتاب

اومدنتون به   نیبب نی کنار هم بچ وی فکر کن همه چ  عاقالنه کمی؟ یکنیم  ی_مهتاب چرا لجباز
 خونه ما همه جوره به نفعه همه برنامه هامونه  

 ؟ ی چ یعنی_ مهتاب

   می دو نشون زد ریت ه یبا   ینطوریا یعنی_

باشه اما   یدختر باهوش کردمیکرد فکر م زی شدو چشماشو ر لیبه سمتم متما  کمی  مهتاب
 رگ خنگ بودنو داره   هیهم   شونیا ستین نطوریا

 ؟ یزنی _چرا واضح حرف نممهتاب

از   یبازساز ی برا شهیم یگاراژ خونه خال می بر یم التونویخونه ما وسا انیخونوادت ب ی_وقت
  م یرسیخونه م  ی ما هم به کارا کنهی م شویاون طرف مادرت جاش امنه و راحت داره زندگ 

  میاستفاده کن نی از هم می تونیاشه؟خب مخونه ما ب  کایبه کنار مگه قرار نبود ال  نایحاال همه ا
 که به نفع همه نقشه هامونه  یمونیم  ییو در کنار خونوادت جا یشی م کایتو ال

  ن یبشم؟مگه به ا کایمن ال  ییخوایم یر یو  یری ه نیا  ی تو؟تو یگیم ی_چمهتاب
 به خونوادم نگفتم  یچی ه هیقض نیدرباره ا اس؟منیراحت

به خونوادش  وی زیچ نیهمچ  هی دونستمیتکون دادم از اولشم م د یی به نشونه تا یسر
 نگفته  

شدن خونه و   یخال تی موقع ن یا  ی فراموش کن تو  نویخونوادت بفهمن فعال ا ستی_قرار ن
سه شب    یعنی نی مونده ا غمونیخونوادت مهمه منو تو فعال سه روز به ص ی امن بودن جا
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  شی کار  هیتموم بشه بعد از اون  عتریتا سر  م ی کارا باش ر یگیپ میبمون  نجایهم می تونیم
   میکنیم

 دیبه صورتش کش یو دست  دیکش یآه  مهتاب

 خونه شما...پدرت... ان یخونواده من ب ی_آخه چه طورمهتاب

کارخونس شبا   ستی...بابام در طول روز خونه ن؟یکار به پدرم دار  ی_پدرم با من تو چ
   میمونی نم بینص یما هم ازش ب کنهیغذا درست م هیوسط مادرتم    نیخونه ا گردهیبرم

 ره یچپ چپ بهم نگاه کرد که باعث شد خندم بگ مهتاب

   یبه فکر شکمت یطیتو هر شرا یعنی_ مهتاب

 رم؟ ی با پدرم تماس بگ گه؟من ی _پس حله د

   یکالفه روشو ازم گرفت قشنگ معلوم بود هم خجالت زدس هم عصب مهتاب

 اصرار نکن  ادی _باشه زنگ بزن فقط زمهتاب

  ی از تو  لمو ی زدم و موبا ی لبخند یمادرش با خوشحال شیخودش بلند شدو رفت پ بعد
  یخودم چه فکر  ش یقطعش کردم من واقعا پ عی درآوردم شماره بابارو گرفتم اما سر بمیج

  ی؟حسابیاز طرف پدرم بهشون قول دادم؟االن اگه بابا قبول نکنه چ نطوریکردم که هم
 بابا ی بعد با خونواده مهتاب ا زدمی حرف م  درم:/کاش اول با پ ره ی م ششونیآبروم پ

انجام  تونستمی هر کار م دی زدم با ایاسم بابا دلمو به در دنی با د دیدستم لرز ی تو یگوش
 خونه ما   انیمهتاب بتا بابا قبول کنه که خونواده  دادمیم

 _الو بابا؟ 

 ؟ یکشیخجالت نم یندازی _سالم چرا تک مبابا

 گرفته بود   خندم
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زنگ زدم   دونم ی خودم م یبگ ست ین یازیشمارم ن  ی خورده رو ی_حتما دستت اشتباهبابا
 ؟ یندار ینشده کار  یزیراحت بشه چ المیفقط خ

 _نه بابا اشتباه زنگ نزدم 

 اد؟ یپول کمتر برات ب  ییخوای؟می _پس چرا قطعش کردبابا

چه قدر از پدرم دور  دمیخط کش کایی موزا ی کردم با نوک کفشم رو ی خنده مردونه ا تک
 بودم    بینص یهاش ب یشوخ   نیبودم که از ا

 باهاتون صحبت کنم   یزیچ هی درباره   خواستم ی_م

 کارخونه؟  ییا ی_جانم؟مبابا

 بگم   تونمی پشت تلفن هم م نی_نه هم

 _باشه بابا جان بگو بابا

 حفظ کنم   موی کردم خونسرد یو سع دمیکش یقیعم نفس

 _بابا خونواده مهتاب برگشتن  

 خودت  یسر خونه زندگ  ی گردی برم گهیهم د  یجنابعال ینطوریخدارو شکر ا ؟خوبهی _جدبابا

  گفتی م ارهیهم سر در م نایاز فاضالب و ا ارویآشپزخونه   ی آورده برا  دی_مهران بناکار جد 
 کار کنن توننینم ینطوریبشه ا یخونه خال د یبا

بود با    دهی رس ییجاها هیتر شده بودو خودش به  ی جد افشیق کمیکه فکر کنم االن   بابا
 قبل نبود گفت:  نیکه ع یلحن

 داره؟  یبه منو تو چه ربط نی_خب؟االن ا بابا

 شن یآالخون واالخون م  _چه طور ربط نداره بابا مهتاب هنوز زنمه خونوادش

 صداش باال رفت   کمی  بابا
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زنمه انگار ازش ده تا بچه   گهیم یجور هیبدرک... شنی_آالخون واالخون نمبابا
 هفته تموم شه؟   نی...مگه قرار نبود تو ا نویبفهم ا  غتهیداره...احمـــــــق ص

 _سه روزش مونده  

  یاریاسم زن ب گهید یکه جرات نکن کنمی باهات م یسه روز تموم بشه من کار   نیا یعنی_ بابا
 م یبر  ایهردو مجرد از دن ینیتا آخر عمر ور دل خودم بش

 گرفته بود  خندم

 ؟ ی _االن شما مجرد

 فالن شده؟   ستمی_نه سه تا زن دارم...مگه نبابا

  ای  شدیزن از شوهرش جدا م  یکه وقت یروزگار ی واقعا؟تو  می کردیم یزندگ  یچه دوران ی تو
مرد  شدی برعکس م یوقت هیقض  نی اون وقت هم وهی ب گفتنیبه زنه م شدی شهرش فوت م

 واقعا؟  ضی مرد تنها تا چه حد تبع هی شهیمرد مجرد م هی شهیم

 ونداد؟  یی_کجا بابا

 اومدم رون ی ب الیبه خودم اومدم و از فکرو خ زدیبابام که صدام م ی صدا دنیشن با

 خونه خودمون  ارمشونیدو هفته ب یک ی  ی برا  ی اگه اجازه بد خوامی_بابا ازت م

 رو دارم  شی در پ ویکه راه سخت دمیداد بابا فهم ی صدا دنیشن با

  یخودت چه فکر  شیکاروانسراس؟پ ایاالن؟...مگه خونه من هتل   ی خورد ی_چه گوهبابا
تو خونه   یار یب ی ریبهت بدم دست سه تا زن بدون مردو بگ ی اجازه ا ن یهمچ هیکه  ی کرد

 من؟ 

و دختر   دنیخدمتکار جد  نا یا می بگ  میتونیم ستین نجایماه خانوم ا  ی_بابا االن که مهر
 خودشه  شیپ کشمیکوچ
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 _اون وقت مگه من پسر مجرد ندارم؟ بابا

که قرار   نایا  ینداشت یشما که اصال به حرف مردم توجه  هیحرفا چ  نیبابا پدر من ا  ی _ا
 م ی نوریمنو مهتاب ا  مونهیبرن خود مهتاب هم که اونجا نم انویمدام ب ستین

وقتا با خودم فکر   یونداد بعض  یعنی؟یذاریمنو با دوتا زن تنها م گهی_دستت درد نکنه دبابا
 به من داده   یافکار  نیهمچ هیبا  یپسر نی همچ هیکار کردم که خدا  یچ کنمیم

تازه ثواب    یشیخونواده م نیکارت باعث کمک کردن به ا  نی تو با ا نیبب  کنمی _بابا جبران م
 هم داره 

 ادامه دادم ن یبه خاطرهم  گفتی نم یزیسکوت کرده بودو چ بابا

که   دیپس شما مجبور شد   کنهیم یهم با خودمون زندگ  کاینرفته که ال ادتونی _درضمن 
وسط    نیا  گهی...دنایو ا شنیمثال دوست م کای التازه دختر هم داره با  دی ری خدمتکار بگ

  ادینم ش یهم پ یمشکل

 یفهمیم رمیگی خودم دهنتو گل م یاریاسم خونواده مهتابو ب هیماجرا تموم بشه کاف نی _ابابا
   گمیم یکه چ

 اون موقع خدا بزرگ بود فعال االن مهم بود که قبول کنه  ی حاال برا دمی کش یپوف

 قبوله؟  یعنی  نی_ا

 قبرستون   نهیس فرستهی_آقاجونت بفهمه هردومونو باهم مبابا

آقاجون نفهمه...اصال خونه خود آقاجون پر از خدمتکار    میکنی م شیکار  هی د ی_نگران نباش
 اد؟ یم ش یدونه مشکل پ هی ی برا  دیدختر جوونه حاال به ما رس

حرفش نفسمو راحت   دنیبا شن کهویحبس شده بود که  نهیکرد نفسم تو س یمکث بابا
 دادم  رونیب

 دو هفته  یکی  ی اما فقط برا انی خب بهشون بگو ب یلی_خبابا
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اجازه بابا چه قدر خوشحال   نیخوشحال شدنمو ابراز کنم که با ا  یچه طور  دونستم ینم
 ازش تشکر کنم فقط تونستم بگم  یدونستم چه طور ینم یشدم حت

  مونهیم ادمیکارات  نی _ممنونم بابا همه ا

 ؟ یندار یکار ارمیاز دماغت همشو در م زی _گمشو انقدر زبون نربابا

 کردم  ی خنده ا تک

 _نه مراقب خودت باش خدافس 

 _تو هم مراقب خودت و به اصطالح خونواده زنت باش خدافس بابا

نفر مهتاب   ن یتخت نشسته بودن اول ی برگشتم که رو هیقطع شدن تماس به سمت بق با
زدو سرشو   ی لبام لبخند خسته ا ی صورتم خوشحال و لبخند رو دنی متوجهم شد که با د

بود تا  گهی د ی زایوسط مهم چ  نیبود هم نه اما خب ا یانداخت انگار هم راض نییپا
 احساسات مهتاب 

مخالفت کردن و   یمادر گرام گهیدور د هیدادم البته ناگفته نمونه  یسمتشون رفتم و اوک  به
 م یبا مهتاب متقاعدش کن م یتونست نکهیتا ا  شدینم یجوره راض  چیه نباریا

آراس از ماجرا باخبر    می زد ونیو بار کام   میجمع کرد  الرویچنتا کارگر گرفت و همه وسا  مهران
گاراژو به آراس داد   دی بار زده شد مهتاب کل ال یوسا یکمک رسوند وقت  ی شد اونم خودشو برا 

  ی تو شدیم نا یکه شامل لباسو ا ییال یوسا  هیبق م یببره اونجا خودمونم موند  الرویتا وسا 
   می شتگذا  نیماش

 یلیخ دمیبه کمرم کش یگذاشتم و راست شدم دست نم یماش ی چمدونو تو نیآخر   بایتقر
سه   نی که قراره مهتاب خونه ما بمونه و ا کردمی فکر م  نیبه ا  یخسته شده بودم اما وقت

 شناختم یشب هم باهاشم سر از پا نم

 ؟ ی _خسته شدمهتاب
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  کنهیکمرم درد م کمیفقط   هی چ ی_نه بابا خستگ

 گذاشت   نی جعبه عقب ماش ی که دستش بودو تو یک ی ساک کوچ مهتاب

 نه؟ یتوشه انقدر سنگ  یچ دهی چمدون سف نیب ا _مهتامهران

 گاراژ   میکه ببر  می تونستیتوش نم ختهیهاله اس همه کتاباشو ر ی ال ی_وسا مهتاب

تر کردو پچ پچ   کی هاله به سمتمون اومد خودشو به منو مهتاب نزد  دی کش یپوف مهران
 مانند گفت: 

 ام؟ یشما ب نی لطفا من با ماش شهی_مهاله

 انگار چمدونشو شناخته باشه چشماش گرد شد با شوک به سمتم برگشت  بعد

 خودتون   نیتو ماش دی_آقا ونداد منکه گفتم چمدون منو بذارهاله

 با من   یکی  نی من جا نداشت مهران گفت ا ن ی_شرمنده ماش

جا   نشیجعبه عقب ماش ی به مهران که داشت چمدونو تو  نهیبا حرص دست به س هاله
 شد  رهیخ دادیم

 کارت کرده مگه؟  ی تو؟چ یکنیپسره بحث م نیبا ا نقدری_چرا ا مهتاب

 _حقشه بچه پرو هاله

باز کرد سوار شد و درو محکم بست خندم گرفته بود اما جلوشو   نمویبا حرص در ماش  بعد
 تو فکر بود   کمیگرفتم به سمت مهتاب برگشتم که 

 _چته؟ 

 ادی ام مشبا تنها بمونم قطعا خودشم باه ذارهی_مامان نممهتاب

 _نگران نباش اونش با من  
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   ششمیخودم شبا پ یبهش بگ ییخوا ی_نکنه ممهتاب

 _جرمه مگه؟ 

 به نشونه نه تکون بدم   یچپ چپ نگام کرد که باعث شد سر مهتاب

 م؟ ی روش بخواب یگذاشت یزیچ ینباشه فقط موکت  تی_نترس با من...کار

 گذاشتم   لهیخورده وس هی_آره دور از چشم مامان مهتاب

وجه   چیبه ه خواستیدادم دلم نم نیی گرفته بود جعبه عقبو پا  افشیاومدن مامان که ق  با
  ای  شدیوقت تموم نم  چیچند روز ه نی ا ستادویا  یچند روز تموم بشه کاش زمان م نیا
 صحنه هارو تکرار کنم    نیمدام فلش بک بزنم به عقب ا تونستمیم

 ...هوف

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨

  اهیس کمیروبه رو که  دیسف وار یبه د  رهی دهنم گذاشتم خ ی برداشتم و تو پسیدونه چ هی
که به راه  یگذشته بود در فکر باز یقابل باور کردن ریبودم که غ یشده بود در فکر امروز

نبودم،خود   یباز  نیا  کنی هرچند من باز می هاش بود کن یو هممون جزو باز   میانداخته بود 
 م یباز
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 ی قورت ندادم رو  پسویهم بستم چ ی چشمامو رو نباریبرداشتم و ا  گهی د پسیدونه چ هی
زبونم گذاشتم و به سقف دهنم چسبوندم تا خوب مزه سرکه و نمکش داخل دهنم پخش  

 آرومم کنه  کمی بشه و 

 ی ادیکه چه عرض کنم ز کمی ود هوا سرد ب  کمیسرد پشت سرم چسبوندم  واری به د سرمو
 سرد باشه    دمیسرد بود باالخره اواخر بهمن بود با 

دونه  هیقورتش دادم و   دن یجو  یبعد از کم نیرفت به خاطرهم نیاز ب پسیکم مزه چ کم
 برداشتم   گهید

موکت کوچولو   کهیت هیازش نمونده بود فقط   یچیکه ه ی اطراف خونم نگاه کردم خونه ا به
که فردا کارگرا کارشونو شروع کنن  میجمع کرده بود  الرویخودمون بود همه وسا  ری ز ی برا

چه طور   می نیکار تموم بشه حاال بب ی دو هفته ا دی اونطور که بهمون قول داده بودن شا
   رهیم شیپ

  متمویپالتو گرون ق کم ی شب بود  م یکردم ساعت ده و ن یدور دستم نگاه یساعت مچ به
زبونم گذاشتم چشمامو بستم دلم   ی برداشتم و رو  گهید پسیچ هیبه خودم چسبوندم و 

که امروز گذشته بود غرق بشم و  یداخل دهنم تو لحظات پسی با مزه چ خواستیم
 شد  نطورمیهم

ونداد به راه   یمهران و ونداد به سمت خونه پدر نیچمدونا داخل ماش یاز جاساز بعد
  نیاما هر بار به ا می شدم برگرد  مونیبگم نه پش خواستیدلم مراه  ی تمام مدت تو می افتاد

  یاز طرف مینداشت یی آشنا چ ی ه نجایکه ا م؟مایکن یکجا زندگ  می که اگه برگرد کردمیفکر م
اونجا   د یاتاق خونمون بود که بناکار گفته بود با دمی نبود تنها ام یناسبم  ی گاراج هم اصال جا

  یسر  هیوسط   نی که ا میکرد  یهم خال یانبار  لیوسا   شترینصف ب  یبشه حت یهم خال
   می فروخت نی بودن به خاطر هم  یواقعا اضاف ل یوسا

  روییخونه ها نی همچ هیمادرم و هاله  دونستمی م می ونداد شد یوارد خونه پدر  یوقت
که  ی هاله ا  یبشن و آبرومون بره اما در کمال ناباور یهمه چ ره یخ ادینگران بودم ز  دنیند
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کرد و به   یبه همه چ ییخونه پدر ونداد نگاه گذرا دنی با د اوردیدر م ی باز هیزا شهیهم
 رفتارشم مشکوک بود   نیهم  ارهیب رونیب  دوناروونداد کمک کرد تا چم

  سرخ شده بودم یحساب  دهی ونداد هم همون لحظه خودشو رسوند هنوز ند پدر
خونوادمم    دی مدت کم بودم حاال با  نیکنم خودم ا  یازش عذرخواه یچه طور  دونستم ینم

   کردمی بهش اضافه م

کتابخونه بزرگ   یازمون استقبال کرد حت یکه داشتم پدر ونداد با گرم یانتظار برخالف
گذاشت من   ارمونیهاله گذاشت تا درساشو اونجا بخونه دو اتاق در اخت  اری خونشونو در اخت

دربارش به مادرم نگفته بودم به  یزیقرار نبود شبا اونجا بمونم هرچند هنوز چکه 
 به هاله تا راحت باشن   یکی دادم اون  ادرماتاقو به م هی  نیخاطرهم

  کنهیم یجبران لطف پدر ونداد براشون آشپز ی که برا کردیصحبت م نی مادرم درباره ا یوقت
  تونستم یهم از مادرم که نم  دمیکشیخجالت م یحساب  کنهیم ز یعظمتو تم نیو خونه با ا 

  نی به ا خواستیدلم نم م یکه شده بود یریخونه براشون دستو پا کنم هم از تحق هیخودم 
همون بهت   قیدق ادیبدت ب یرو بندازم اما متاسفانه از هرچ  ودمخونواده خ ی خونواده برا
 :/ رمتی خودم بپذ ای  یریپذ  یمنو م گه یم زنهیچشمک م

خدمه   دیکار کن شهی مگه م دیولش قبول نکرد گفت که شماها مهمون من هست ونداد ا  پدر
  نیبه خاطرهم کنهی هاله هم اصرار کرد گفت که کمکش م یاما مادرم اصرار کرد حت رمیگیم

 کنن و کار نظافتو انجام ندن   ی که فقط آشپز رفتیپذ یپدر ونداد از سر ناچار

به هاله کمک کرد تا چمدونشو به کتابخونه ببره و کتاباشو اونجا بذاره و   یحساب مهران
 اتاقش بذاره:/ ی دوباره همون چمدونو طبقه باال برد تا لباساشو تو

  هیپسر خوب و چشم پاک نکهیمدت خوب شناخته بودمش ا  نی نبود تمام ا ی پسر بد مهران
هواشو داره هرچند   گفتیاد مراحت شده بود چون وند المیخ کمیاز هاله  ن یبه خاطرهم

نداشت   ی ا  گهی کس د ی به مراقبت ها یازین ادیاز پس خودش برب تونستی هاله خوب م
مثل مهران هواشو   ی مراقبش باشم کس تونستمیاما خب االن که چشمم ازش دور بود و نم

 بود   ایدن  هیداشته باشه برام 
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از   می بود  نیراست شیونداد پ  و اتاقاشون بودن منو ییمادرم و هاله سرگرم جابه جا  یوقت
 بهش نگاه کنم    تونستمیشدت شرم و خجالت نم

   خورهی رفتارت داره بهم برم  نی _مهتاب ان ی"راست

 لطفاتونو جبران کنم   نیروز همه ا هی دوارمیام خوامی_ازتون معذرت م

 تکون داد و به منو ونداد همزمان نگاه کرد   دیی به نشونه تا یسر نیراست

 ن؟ یالزم ندار یزیچ  رهیم  شیخونه چه طور پ ی _کارانیراست

رو هم   می دار یرنگ زن هیهم   یکل راتیآشپزخونه و فاضالب مونده بعد از تعم ی _کاراونداد
   شهیتموم م ی رفته دو هفته ا

ن شبا خونه خودمون  م م یزودتر از دو هفته تمومش کن دمی من قول م نیراست ی _آقا
 تموم بشه   یکه زودتر همه چ کنمیتا شب کار م  مونم یم

عادت   نیهم قایونداد افتادم که دق ادیفرو برد  بشیج ی اخم کرد دستاشو تو یکم نیراست
 پدرشو داشت  

 بشه؟  یکه چ یمونیاونهمه کارگر م نیب یی_حرفشو نشنوم مهتاب...تنهانیراست

   مونمیم ششیبابا منم پ ستی_تنها نونداد

 دو تا دختر پسر نامحرم... گهیبدتر مادرش نم گهی_د نیراست

 بفهمه"  یز یمادر مهتاب چ ستی_قرار نونداد

خونه   گردهیبعد دوباره برم کنهی کمکم م کمیخونه   گردهی که هر روز با من برم گفتی م مامان
چه قدره   نی خونه ما تا خونه راست نیفاصله ب د ی د یتا غذا درست کنه اما وقت نیراست
 حیترج شدیم یو نجوم می کرد ی حساب م یوقت  نویماش هیپول کرا  یشد از طرف  مون یپش
باالخره دانشجو   میبه هاله اختصاص بد   میدار یپول اضاف یچو هر می کارو نکن نی ا میداد

 اونم داشته باشم   ی هوا د یبود رفتو آمداش و دانشگاه خرج داشت با
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صداشو   یشبا خونه خودمون بمونم به شدت مخالفت کرد حت  خوامیم  د یهمف  یوقت مامان
شبانه روز    رمیگی آرومش کردن ونداد گفت که براش نگهبان م  کمیو ونداد  ن یباال برد راست

کوتاه اومد اما هنوز دلش رضا نبود   کمیمادرم  نکهیاونجا باشه مراقب خونه و دخترتون تا ا
 مادرم قبول کرد   نکهیگفت تا ا  یچ  دونم تو گوششی هاله نم نکهیتا ا

 کنه  هیبه راه انداخت که نبود پسرشو توج شی نما هینبود ونداد هم پدرش  ی برا

حرف بزنم هم دلم براش   کمی هاله رفتم تا باهاش  ش یپ نجایا  امیب فتمیراه ب نکهیاز ا قبل
براش روشن کنم خواهرکم پر از حرف بود اما ازم  و یی زایچ  هی خواستمیتنگ شده بود هم م 

  یهرچند به وقتش سر از همه چ  اره یبه زبون ب تونستی نم ای  دیترسیم ا یحاال  کردیم یمخف
  اوردمیدر م

دهنم گذاشتم و   ی زدم و تو ری ماست موس ی برداشتم و تو پسیچ هی نباریو ا  دمی کش یهوف
  ییها یاز خوراک یچیچه قدر خوشمزه بود تا ونداد فلک زده برگرده قطعا ه دمی با لذت جو

 موند یبراش نم م یبود  دهیکه خر

ساعته دارم فکر   هی یعنی  دمی هنگ میو ن ازده ی ساعت  دنیساعتم نگاه کردم با د به
 خبره مگه؟  کنم؟چهیم

شارژ   دم ی ه دکجاست چرا برنگشت ک  نمیبب رمیتماس با ونداد بگ  هیبرداشتم تا   لمویموبا 
  یشارژ زدم به سمت بالکن رفتم و کم ی تو لمویلب دادمو بلند شدم موبا ریز  یندارم فحش

  هینمونده بود  یو مرتب بودنش باق  یزیاز تم یچی که ه یاطیشدم ح  رهیخ اطمون یبه ح
و کلنگ و    لیسمت ب هیسمتش مصالح   هی مان یگچ و س ی ها یسمتش پر بود از گون 

   گهید ل یوسا

که از شر   م؟حاالی به زندگ  گردهی آرامش برم یراحت شم خدا ک  شهیتموم م یک  عییییه
 بود؟  ی نوبت چ  نیداشتم بعد از ا  بتویمص هی ن یخالص شده بودم ا ی احمد

که سرم گرم   دهیبرام خر  یدست ونداد بدجور دلم پر بود منو تک و تنها ول کرده خوراک از
 باشه انگار من بچم 
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 براش   دارم

منتظر بمونم تا شارژ بشه به   تونستمیشارژ بود نم ی رفتم که تو لمی موبا سمت  به
شارژ بود شماره وندادو گرفتم بعد از چنتا بوق باالخره   ی همونطور که تو نیخاطرهم
 برداشت  

 تو بخواب برگشتم از دلت در... ییخوایم  کشهیکارم طول م کمیز؟ ی_جانم عزونداد

بعد دم از  ی ول کرد نجایآره؟منو تک و تنها ا یادامه بده که کار دار  ن ی از ا شتر ی ب نذاشتم
 رت یشبا تنها بمونم آره؟ دارم برات مستر غ یذاری که نم یزنیم رتیغ

" گفتناش و صدا زدنش باعث  اخدا ی"  ی صدا دمیکش ی بلند غیازش فاصله گرفتم و ج کمی
وصدا راه انداختم و با  باهاشون سر یرفتم حساب نی زم ی رو ل یحز کنم به سمت وسا شدیم

  دمینال یشینما ی زجه ها

 از خونـــــم  ـــرون یبـــ دی نکن...بســــــــــه...بر ی _عــــا

توجه به صدا   یزدم و ب یشارژ بود جست ی تاقچه و تو ی که رو میبه سمت گوش عیسر  و
که  یاز رفتار  نییسر خوردم پا واری به د هیوحشت زده ونداد تماسو قطع کردم تک ی زدنا

که  یباال رفته بود اونقدر یعی انجام داده بودم هنوز تو شوک بودم ضربان قلبم به طرز فج
 دم یشنیم یبوم بومشو به خوب ی سکوت خونه صدا ی تو

زودتر    خواستیحد دلم م ن ی تا ا یعنی کارا بلد نبودم  نی منم؟واقعا منم؟اما منکه از ا نیا
 شم؟ ی بود وندادم زودتر برگرده پ نیا ی برا  کارا فقط نیهمه ا یعنیبرگرده خونه؟ 

تا حاال   یمال من بود؟اصال از ک  ی...وندادم؟...ونداد من؟...ونداد ک رونیاز حدقه زد ب  چشمام
 طور خطابش کردم   ن یمال من شده که ا

  ینی بیبارت بشه مهتاب وگرنه بد م نی آخر دمیتوهم کش اخمامو
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  وونمی داشت د فتهیبراش ن یاتفاق ایسکته نزده باشه   نکه یبلند شدم استرس ا نیزم ی رو از
اسم ونداد دستمو   دنی به سمتش رفتم با د دمی از جا پر لمیبا زنگ خوردن موبا کهوی  کردیم

 بود که من کردم؟  ی تیچه خر نیدهنم گذاشتم ا ی جلو

به سمت   دمی کشرفت تا جوابشو بدم اما نتونستم دستمو عقب  لیبه سمت موبا  دستم
  فتهیبراش ب یاگه اتفاق ی خودم جمع کردم وا ی خودم رفتم و نشستم پاهامو تو یقبل ی جا
   کردمیکارو نم  نیکاش ا  بخشمیوقت خودمو نم چیه

نشده بود که  دهیکش هیهم بستم اما به ده ثان  ی قطع شد با آرامش چشمامو رو  تماس
ول کن نبودا اخه بگو عقل کل االن   نیبابا حاال ا  ی ا  دمی کش یزنگ خورد پوف می دوباره گوش

 ؟ یزنیزنگ م یجواب بدم که تو ه   یگوش تونمیباشه من اصال م نجایا یکس

کردم خونسرد باشم   یهزار رفت اما سع ی به شدت باز شد ضربان قلبم رو اط یدر ح کهوی
زود برگرده   خواستینکردم به بالشم لم دادم و چهره مصمم خودمو حفظ کردم م یتوجه

 نزنم...واال   ی حرکت نیهمچ  هیخونه تا من  

هول کنم صداش   شدیباعث م زدیونداد که پشت سر هم اسممو صدا م ی داد زدنا ی صدا
 واقعا ترسناک شده بود 

و   پسیبه بالشت پشتم مشغول خوردن چ هیتک ال یخ یندادم همون طور ب ریتغ  حالتمو
  یکه بهم دست داده بودو مخف یجاناتیه یکردم استرس و حت یشدم سع رمیماست موس

 کنم 

از   عیبه تنم افتاد اما سر  یکه در خونمون به شدت باز شد لرز دیطول نکش شتر ی ب هیثان چند
وارد خونه  عیبلند سر  ی ونداد با خشم و قدما یالی خیبردم و دوباره خودمو زدم به ب نشیب

جا خورد چشماش   ینشسته بودم حساب لکسیمن که خونسرد و ر دنی شد سر گردوند با د
 قدم عقب رفت  هی  ناخواستهو   رونیاز حدقه زد ب

 ... غیج ی ...صدانجای_تو...تو...اونداد
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د به اطراف خونه  وندا شدمی م ینطوریتته پته کردن افتاده بود حق داشت منم باشم ا به
قبل از خودش    یکس نکهیاز ا یمرتب و سر جاشه و اصال خبر  یهمه چ  دی د ینگاه کرد وقت

 آرامش قبل طوفانه  نیا دونستم ی هنگ به سمت من برگشت م ستیتو خونه بوده باشه ن 

متعجب   ی چشما ی برداشتم و جلو پسیچ هی رمیبه خودم بگ  یتفاوت ی کردم چهره ب یسع
 انگشت بهش اشاره کردم  هی و سرگردون ونداد تو دهنم گذاشتم و با  

 ؟ یبرگشت  ریچرا د نمیکن بب فی _تو...تعر

 د ی ابروم باال پر ی تا هیبهم نگاه کرد  ره یطرف خم شد و همچنان خ ه یسرش به  ونداد

 ؟ ی _زبونتو جا گذاشت

 ...حرفات...چه خبر بود؟ ی...پشت گوشغیج ی _صداونداد

  تو یتکونش دادم ونداد هنوز موقع کمیانداختم و   یکی اون  ی پامو رو هیکردم  دراز پامو
 فوران نکرد  ن یدرک نکرده بود به خاطرهم

 _اول جواب منو بده  

شارژ بود کرد دستاش مشت شد    ی که تو لمینگاه به موبا هیهم فشرد   ی لباشو رو ونداد
 م جلب شد بلند شدم توجهش به سمت  ن یبه خاطرهم دمی بد د تویموقع کمی

 ییدستشو رمی _من م

  ی چون با حرص از ال دی فرار فکر کنم فهم ی برا تیموقع نی بود و بهتر اط یح ی تو ییدستشو 
 د یدندوناش غر 

 ؟ ی سرم آورد  یچ یدونی _مونداد

 _حقت بود

 کارت کردم نامرد؟   ی_چرا؟مگه چونداد
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 خوب کردم نجایا ی _منو تک و تنها ول کرد

  دمو یکش یفیخف غیبرداشت ناخواسته ج زیحرفا بود به سمتم خ نی تر از ا  یعصب ونداد
  افشیپشتش به سمتم برگشت با غضب بهم نگاه کرد ق دمی دستش در رفتم پر ریاز ز  عیسر

 چه قدر ترسناک شده بود 

 به نشونه آروم باش مقابلش گرفتم  دستامو 

 مگه  یندار یجنبه شوخ ر یبگ  ؟آرومی کنی_چته...چرا رم م

که  ی سکتم بد یساعت نیهمچ هی نکهیــــــــــــــــه؟ا ی شوخ نی ه؟ایشوخ نی _اونداد
 کشتمو زنده کردم؟  ویتو مغزم چند بار احمد  یدونی؟م ی شوخ گن یاومدن تو خونه بهش م

 بدبخت چرا؟  ی _احمد

دستو پام جون   ریکه قراره ز  ییتو ستین ی اونن...بدبخت احمد ی _فکر کردم آدما ونداد
 ی بد

که  یکاسه مالت دنی سمت آشپزخونه با د  دمیدو  عیبرداشت سر زیم خدوباره به سمت  بعد
خم شدم دستامو از مالت پر   ی توجه به همه چ یبه سمتش رفتم ب  عی گرفته شده بود سر

 تو صورتش دمیکردم پاش

ونداد با خشم دستشو آروم به سمت صورتش   ستادم ی کرد خودمم هنگ مقابلش ا کوپ
 قدم جلو اومد    هیقدم عقب رفتم  هیشماشو باز کرد  شدرو پاک کرد چ  دهیبردو مالت پاش

 یخودتو مرده فرض کن یتونیاالن م ن ی_تو از همونداد

ونداد محاصره شدم    ی قو ی دستا نی ب کهویکنم که   لیتحل  هیخودم تجز  ی حرفشو برا اومدم
  دمی تمام تنمو گرفت دستاش محکم دور بازوهام بود آروم سرمو باال گرفتم د یفیلرزش خف

 کنه یو غضبناک داره بهم نگاه م ثی نگاه خب هیبا 

 بود؟  یکار چ نیا  ی برا  زتی_انگونداد
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رفتارا واقعا   نی کرده بودم؟ا ریحد تغ نی کردم ترسمو پنهون کنم چرا تا ا یکردم سع یاهم
 بود  دیازم بع

 کار فقط آزار فرد مذکور بود  نیا ی ام برا زهی_به نام خدا...انگ

 د ی ابروش باال پر ی تا هی ونداد

 اره؟ یسرت م ییباخبر بشه چه بال  زتیاز انگ یوقت یفرد مذکور خبر دار نی _اونداد

 د یابروم باال پر  ی تا هیخودش  نی ع کهویجوابشو بدم اما   ارمیدر ب یبازم پرو باز  خواستم

 فتون؟ ی_منظور شر 

 کنم یم  تی_االن حالونداد

کاسه مالت مقابلمون   ی که داشت سرمو گرفت تو یخاص یبا خر زور یدر کمال ناباور و
  ی سرمو با غضب از تو ستادی مقابلم ا نهیکرد و بعد خودش ازم فاصله گرفت دست به س

شه  گو مان یس  سهیبه سمت ک   دمیغرش بود کش هیکه شب یغیکاسه درآوردم با خشم ج
به صورتم   یآشپزخونه رفتم مشتامو ازش پر کردمو به سمتش با خشم پرت کردم دست

 دم ی لرزیاز شدت خشم دستام مشت شده بودو م د یخند یم ی بلند ی ونداد با صدا  دمیکش

 کشمت  ی_م

 ...منو سکته...شعوریخنک شد دختره نفهم ب کمی االن دلم  شی _آخونداد

برداشتم که باعث شد ادامه حرفشو بخوره و در بره با غضب دنبالش  ز یبه سمتش خ کهوی
 دم یخودشو انداخت تو حموم اتاق محکم به در کوب کهویکه  کردمیم

 در صاب مردرو  نی _باز کن ا

 دم یبه در کوب ی ا گهی مشت محکم د  کردی م می ونداد بدجور کفر ی قه قه ها ی صدا

 رون ی ب ی ومدیم یاگه داشت گهید ید ندار رونی ب ایب ی_جرات دار
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انتقام خودمم گرفتم دلمم خنک شد هرجور دوست   گری _من جام راحته خانوم بازونداد
 فکر کن آره جرات ندارم یدار

کنم باهاش در حمومو بشکونم اما   دا یپ یزیچ  هیحرص به سمت آشپزخونه رفتم تا  با
اپن   ی مشت رو هی  یدر نورو پرداخت کنم کفر هیپول  د یبعدش با  کردمی فکر م  نیبه ا  یوقت
   دمیکوب

 ی لعنت ذارهیم ریآدمو تحت تاث یطیکه تو هر شرا   یپول یبر پدر ب ی _ا

از   تونستم ی بود اما م نیسنگ کم یبه کلنگ گوشه آشپزخونه خورد به سمتش رفتم    چشمم
  نشستم نی زم ی در حموم رو ی بلندش کردم به سمت اتاق رفتم روبه رو امیپسش برب

 رمیگی استخوناشو امشب نشکونم آروم نم ن ی من با ا یعنی  رونی ب ادیمنتظر موندم ب

 ؟ی_مهتاب پشت درونداد

 _اوال مهتاب نه قاتلت...دوما آره هستم  

 ی به جا کشه ی عه عه خجالتم نم ؟عهیدار فی پرو تشر ی ادیز  یکنی_خانوم قاتل فکر نمونداد
نه  یش م یاز دست من قا  دیاالن تو با  می کنه سکتم داده طلبکارم شد  ی ازم عذرخواه نکهیا

 من از دست تو 

 دم یدوباره انجامش م ادیب ش یپ تیکه هست شازده خوب کردم موقع نی_هم

 خورم یگولتو نم نباری_مطمئن باش ا ونداد

 ی خوریبار هم م نیدوم ی بار خورد هی_

 نه؟  می _بحث خوردن شد چه قدر گشنمه شام ندارونداد

   دمیبهت شام م رونی ب ای_ب

 رون یب ییا یبذار ب خواستیزدم بچه پرو ازم شام هم م ی پوزخند بعد
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حس سوزش داشتم   کمیصورتم   ی سفت شده بود تو یکه حساب دمیبه موهام کش  یدست
مالت کامل  نهیا ش یکردم تا حد امکان پاکش کنم حاال خوب یو سع دمی بهش کش یدست

 کنم یم شی حال یپسره عوض  سوخت ینگرفته بود وگرنه تمام صورتم م

 تنهات گذاشتم خواسته من نبود مجبور بودم   نکهی_اونداد

 _بدرک 

 با طعنه گفت:  ونداد

 زمی عز دمت ی نداره منم بخش ی_اشکالونداد

 ی نبخش اهیصد سال س  خوامی_م

االنمم   تی وضع  نیداشتم ا  ازیبه حموم ن دای نگفت منم سکوت کردم شد یچیه ونداد
 کردیداشت کالفم م

  نکهیسروصدا بلند شدم و کلنگ و تو دستم گرفتم هم یحموم آروم باز شد از سرجام ب در
که تو دستم بود چشماش گرد    ی کلنگ گنده ا دن یاومد و چشمش به من افتاد با د  رونیب

 قدم عقب رفت  هیشد  

 تو  ی ا وونه ی _به وهلل دونداد

 ی بالرو سرم آورد نی دستاتو بشکنم که ا ن،یبا ا  خوامی_م

 ونداد گارد گرفت داد زد  کهویسمتش رفتم با خشم کلنگ و باال بردم که  به

 نزن ندازمی_حمومو برات راه مونداد

بچگانه که  یشوخ  هیسر  خواستمیم کردم؟واقعای کار م یآوردم من داشتم چ نییپا  کلنگو
 م؟من چه مرگم شده؟ وندادو بزن  نیخودمم مقصر بودم با ا
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  یرفت ونداد وقت ج یگرفتم احساس کردم سرم گ می شونیدستمو به پ هیاز دستم افتاد   کلنگ
دستشو دورم حلقه کرد و مانع افتادنم   عیسر   ستی خوردم و حالم خوب ن یزی ر ی تلو دید

 شد  

 _چت شد تو؟ ونداد

 شدم   رهیرنگش خ ی نگران قهوه ا ی ها ی سرمو باال گرفتم و به اون گو آروم

 با اون...با اون بزنمت؟  خواستم ی_واقعا...واقعا م

   رونی ب میبر  ایب ی که نزد ی دید وونهی_نه بابا د ونداد

زانوهاش  ی نشوند مقابلم رو نیزم ی ونداد آروم منو رو  میاومد  رونی هم از اتاق ب با
 د یکش فمیبه صورت کث ینشست دست

 ن یبش نجا ینگران نباش همنداره   یحمومو راه بندازم کار رمی _مونداد

که قبل از ونداد تو   یاز شدت نفرت مشت شد از خودمو کارام متنفر بودم از مهتاب دستام
برام مهم    یچیشدم؟چرا ه یآدم ن یبودم چرا من همچ زاریب کردی م یخونه زندگ  نیا
 زدمش؟ یمن م زدی جلوم نبود؟واقعا اگه ونداد اون حرفو نم  یچیه  ست؟چراین

 _ونداد؟ 

  اقتیل یبه سمتم برگشت و طبق معمول با کلمه "جانم" جوابمو داد حت ستادی ا ونداد
 جوابشو نداده بودم  ینطوریبار ا  هی"جانم" گفتنشو نداشتم تا حاال   نیهم

اونقدر   خواستیبلم که دلم ممقا  یخال ن یمن بود اما من نگاهم به زم  ی نگاهش رو ونداد
 سرمو بکوبونم بهش که نابود بشم 

   خوامی_بابت امشب ازت معذرت م

چه راحت   کردینم یعذرخواه یهم بسته شد مهتاب مغرور که از هر کس ی رو چشمام
 کرد  یو ازش عذرخواه  رفتی امشب مقابل ونداد اشتباهشو پذ
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 کارو کردم فقط... ن یچرا ا دونمی...حوصلم سر رفته بود...نمی زودتر برگرد خواستم ی_م

 _مهتاب ونداد

نگاهمو به صورت مهربونش   نبار یحرفمو با صدا زدن ونداد خوردم سرمو باال آوردم و ا هیبق
 دم یبخش

و اصال هم   کننی م تی وقتا طرف مقابلشونو اذ  یلی...دخترا خهیعیطب ختنایکرم ر نی _اونداد
  ییبال  هی  دی شا  ایسکته کنه  دی کارم شا  نی با ا یاالن تو که نگفت نیع شهیمنطق سرشون نم

به هدفت   یخواستی...فقط می ا گهید  زیهر چ ا یراه تصادف کنه  ی تو  ای  ارهی ب یسر کس
 شده  یاه...حاال از هر ریبرس

فاصله گرفته بود و  زایچ  ن یکه از ا یدختر ی سخت نبود اما برا ادمیحرفاش ز  تحمل
 چرا...سخت بود...نبود؟قبولش کنه  خواستینم

 حمومتو راه بندازم  رمی _االنم فراموشش کن تموم شد قربونت برم مونداد

انداختم   نیی هم بستم و سرمو پا  ی صورتم گرفتم چشمامو رو  ی رفتن ونداد دستمو جلو با
  ی شدم؟از رفتارا  تیاذ  یاز چ شم؟اصال یم تیدارم اذ  شم؟چرایم نی چرا من دارم همچ

  ایمدت درون من خاموش بود؟ نی هست اما ا یکه تو ذات هر دختر یبیو غر  بیعج
 بره  شیپ  نطوریا میزندگ  ست یقرار ن نچون م شمیم تیرفتارم اذ  ری از تغ دمی شا

  نیهمه ا یکنه وقت دایادامه پ نطوریهم ستیصورتم برداشتم آره قرار ن ی از رو دستامو 
 شد ی م  اهیکه انگشتاش س ییهمون اوستا پنجه طال  شمیماجراها تموم بشه من باز م

 به انگشتام نگاه کردم بغض کردم عیسر

   خواستمیشن...نم اهیس خواستمی...نمنه

 دم ی به خودم چسبوندم آروم نال دستامو 

 بشن"   اهیدوباره انگشتام س خوامینم ای "خدا
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اومد و    رونیبه اون سمت برگشتم ونداد از اتاق ب عیاز حموم سر ی تقه ا ی صدا دنیشن با
 به روم زد ی لبخند

 فلکه آبو باز کنم تو هم برو حموم  رمی _مونداد

 _اما من لباس ندارم که:/ 

 خونه خودم اونجا برو حموم   برمتی_فقط برو سرو روتو بشور بعد فردا مونداد

  پسین نشست و مشغول چم  ی از سرجام بلند شدم درعوض اون جا دی ابروم باال پر  ی تا هی
 خوردن شد 

 نداشتم  ینگام نکن به دلتم صابون نزن منظور ینطوری_اونداد

 ی شعوریب یلی_خ

دست به کمر   ستادمیا  کهوی چشم غره رفتن به شازده ونداد به سمت حموم رفتم  هیاز   بعد
 خورد یم پسیداشت چ  یبه سمتش برگشتم که دو لوپ

 م ی جمع کرد وی_شازده من نه شامپو دارم نه صابون همه چ

رفت بعد   چشیموهاش زدو بلند شد به سمت سوئ ی تو یکالفه دست دیکش یپوف ونداد
 برداشت به سمتم پرت کرد  می انداخته بود رمونیکه ز ی موکت ی شالمو از رو

 خونه ما  می ری بپوش م ری _بگونداد

 _خونه بابات؟ 

صبح زود  می خوابیهست شبم همونجا م  یا همه چخونه خودم اونج ری_نخونداد
 اونجا م یرفتی م دی از اولم با نجا یا می گردیبرم

 ...دی_اما فردا صبح زود با 

 ی باش ینطور یتا فردا ا ییخواینکنه م دمی بهت قول م می گردیصبح زود برم  دونمی _مونداد
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شده   فیسرم انداختم و تازه متوجه پالتو تنم شدم که کث ی چپ نگاش کردم شالو رو چپ
 دم یشونش کوب  ی ضربه آروم رو هیبود از کنارش خواستم رد بشم 

 با خودت  نایا ت ی_مسئول

 غصه نخور خرمیم گهی د یسر  هی_فردا برات ونداد

   شعوری_غصه نخورو زهرمار ب

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨ونداد ✨

گذاشتم خودمم با آرامش نشستم و   زیم ی که درست کرده بودمو رو ی نسکافه ا ی وانایل
سرم    ی خشک کنم از رو سمو ی خ ی سرم انداخته بودم تا موها ی که رو ییحوله کوچولو
  یطوالن ی بعد از مدتها  نکهیحموم بود از ا ی که مهتاب تو شدیم یساعت  می ن بایبرداشتم تقر

که تا دو شب   یداشتم اونم با دختر یباالخره برگشته بودم تو خونه خودم احساس خوب
 زنم بود:(  گهید

ماجراها واقعا   نیمقصر ا فتهیب ییاتفاقا  نی همچ هیروز   هی دمی د یخواب هم نم تو
که  آشنا بشم  یدستشو ببوسم ازش تشکر کنم که باعث شد من با دختر خواستمیه؟میک 

 روزام بود  نیحالو روز ا یباعث و بان

و فکر مهتاب   ش یآت  ییبایمحو ز یبودم اما اونقدر نهیشوم  شیآت  رهیچه قدر خ دونم ینم
  کردمیبودم که سوزش چشمامو حس نم
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  یو همزمان غرق افکار خوردمیداشتم م مویکه آورده بودم تا با مهتاب بخور ی ا نسکافه
 که االن تو خونم بود یبه دختر  شدیم یبودم که همشون منته

که براش   ی بازو بسته شدن در اتاقم به سمتش برگشتم لباس مردونه ا ی صدا دنیشن با
  یکه شلوارم حساب افش یق  دن یبود با د  دهی خودمو پوش ی از شلوارا ی کیگذاشته بودم با  

 خنده   ریگشاد زدم ز  یبراش بزرگ بود و لباسمم حساب

پام زدم و دوباره هر هر به   ی رو  ی مقابلم گذاشتم ضربه ا  یعسل زیم ی نسکافمو رو  فنجون
به   گهی د  نیخندم به سمتم برگشت به خاطرهم  ی صدا  دنی مهتاب با شن دمی خند افش یق

طبقه باال   گفت ی بهم م یحس هی   دونمیبه سمت خودم اومد نم می سمت پله ها نرفت مستق
 که داشت بود  ی نه ایبه خاطر شوم دی بهتره شا مینیبش

 خوشگلت؟   ی لباسا ؟بهی خندیم  یدار ی_به چمهتاب

 ی لباسام افتاد ی تو که تو افهی_نه به ق

  یکینشست   لکسیر  پرن یبه طرف م ییطایشرا  نی همچ هی  ی دخترا که تو هیبق ن یع مهتاب
مشغول  ن یسرد شده به خاطرهم بایتقر  دی ازش خورد د کمیاز فنجونارو برداشت و 

 خوردنش شد  

 گفت: لکسیر

 _مرض مهتاب

 رم با شلوارت عوض _شلوا

 ره یداد که باعث شد خودمم خندم بگ یزدو عالمت اوک  ی به شلوار پاش اشاره ا مهتاب

 کار کنم؟   ی_لباسامو شستم فقط پالتومو چمهتاب

از اونجا   زنمی سر به شرکت م  هی  رمیخونه خودم م  ذارمیخونه تورو م می گردی_صبح زود برم
 نگران نباش  رمیگ یبرات لباس م رمیم
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  رهیظرف شکالتو برداشتم بهش تعارف زدم و خ زیم ی گفت خم شدم از رو ی باشه ا مهتاب
شده بود    رمیشده بود مهتاب انگار متوجه نگاه خ د ی سف یزیخوشگلش شدم که از تم افهیق

 دونه شکالت برداشت   هیبهم کرد بعد  ینگاه میچون به سمتم برگشت ن

 کرد   انینما خودشو  یی_شب شده و ماه روشنا

 نسکافشو خورد   هیشکالتشو باز کرد داخل دهنش گذاشت و بق مهتاب

  درخشهی روزا هم م ی _هرچند ماه من تو 

گذاشت کامل به سمتم برگشت به روش  زیم  ی شده نسکافشو رو  یخال وانی ل مهتاب
 زدم ی لبخند

 ؟ ی شد وونهید یش یم رهیبهم خ ی_فکر کنم افسونگر باشم چون شبا همهتاب

 زدم و به سمتش برگشتم گفتم: هیگذاشتم به مبل تک زی م ی رو ووانمیل

به  خوامینم کنهیگفت چون ماه نگاه م نهیی_به گل آفتاب گردون گفتن چرا شبا سرت پا
 کنم  انتیخ دمیخورش

 داشت؟  ی_چه ربطمهتاب

 ستم یمن که گل آفتاب گردان ن نهی_ربطش ا

 _هن؟ مهتاب

باشم   رشیخ تونمی باشم روزا هم م رشیتا خود صبح خ خوامیم شهیم  انی _ماه من شبا نما
 شهیاما خب متاسفانه نم 

 _چرا اونوقت؟ مهتاب

 گه ید ارن ی_چون حرف در م

 ارمیخودم چشاتو در م ارن ی_حرفم در نمهتاب
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 نداره اما مشکلت فقط با روزه درسته؟   یشدن اشکال رهیشبا خ  یعنی_آها پس 

لبام نشست و   ی رو ی زم گرفت لبخند محولحظه هنگ کرد سکوت کرد روشو ا کی  مهتاب
  یتونستیم  دی پریبه آدم نم گرفتیگارد نم  عیسر دای شدم جد  رهیخ دشی جد ی حالتا نیبه ا

 بود یخوب ی نشونه ها یهمگ نایا یباهاش آروم حرف بزن  ینیچند لحظه بش 

   رن یگیچشم منو م  نای_بهتر 

 اطرافت بهتر هم هست   ینیبیم ی_اگه چشاتو باز کنمهتاب

   دی ابروم باال پر  ی تا هی

 _مثال؟ 

پاش بود اونم   دی سف ی گذاشت نگاهم به انگشتا ز ی لبه م ی روشو ازم گرفت پاشو رو مهتاب
 زد یهمزمان پاچه شلوارشو به باال تا م

   کای_مثال المهتاب

 د ی هردو ابروم باال پر نباریا

 ...کلشمی...ههیدختر خوشگل کای _المهتاب

مبل   ی بلند شدم کنارش رو اوردمیشدمو خودمو به سمتش کشوندم طاقت ن مانعش
  ینشستم دستاشو گرفتم به سمت خودم برشگردوندم تو چشماش زل زدم با لحن آروم

 گفتم: 

 داره یتو خال ییبا یز هی_اون  

کوچولو تا    هی بای موهاش تقر گهیبلند شده بود حاال د  یسمت موهاش بردم که کم دستمو 
 موهاشو پشت گوشش زدم د یرسیشونه هاش م  نییپا

 تو چشم بزنه  نکهیکه چشمو نوازش کنه نه ا هیز یچ ییبا ی_ز
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 ردخور نداره  کایال ییبا ی_ز مهتاب

   زنهی _تو چشم م

 خوشحال شدم   یکرده بود کم د ییحرفمو تا  نکهی به نشونه آره تکون داد از ا  یسر مهتاب

  دهی فا گهیتر باشم هرچند فکر نکنم د م یباهات مال  ی که چه طور رمیبگ ادی  خوامی_ممهتاب
 داشته باشه  ی ا

 _چرا؟ 

 اعتبار داره   گهیکه تا دو شب د غمونمیص  شهیتموم م ی خونه به زود ی _کارامهتاب

   رهیازم فاصله بگ کم ی تر کردم که باعث شد  کیبه مهتاب نزد خودمو

   می باهم نباش ا ی مین یهمو بب ستیقرار ن  گهیکه منو تو د  شهی نم لیدل نای_همه ا

   می باهم ندار یکار گهی چون د هیمحکم لی_اتفاقا دلمهتاب

 شه؟ ی م یچ می نیبب ندهیآ  می بسپار روی قض نیا  ست ی _مهتاب بهتر ن

بود برداشت به سمتم   زیم ی که رو لشو ی حرفم تکون داد موبا دییبه نشونه تا  عیسر مهتاب
 گرفت  

 ستا یبرم تو ا  نیکار کن با ا  هی_ مهتاب

 بشه   یسوال افشیکه باعث شد ق دی ابروم باال پر  ی تا هی

 ستا؟ ی_ا

 ؟ ی بلد زارویچ  نیفقط خودت ا ی فکر کرد  هی_چمهتاب

جذاب  یمشک  ی ها ی اون گو ی ازش گرفتم و لبخندم رو چاک دادم نگاه شوخم رو لو یموبا 
 گرفت؟ ی نشست دروغ نبود اگه بگم اون نگاه خاصش نفس م
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  ی بپرسم برا تونمی ...فقط مکنمی نم یجسارت نیمن همچ ری...دوما نخنستا یا نه ستای_اوال ا 
 ؟ یی خوایم یچه کار

   خوانیم یچ  ی _مردم برامهتاب

 خوادیم یکار هی   ی _خب هرکس برا

 ؟ یکنیکار م یچ ی_دارمهتاب

 برات   کنمی_دارم نصب م

خندم گرفته بود اما جلوشو   هیمنظورم چ دیقسم بخورم نفهم تونستمیگفت م یآهان  مهتاب
 گرفتم تا ناراحت نشه 

 پسرونه کن  نستاموی ونداد ا نی_ببمهتاب

 گرد شد به سمتش برگشتم  چشمام

 اسم باحال هم براش بذار...مثال ماهان  هی_ مهتاب

 _پسرونه چرا؟ 

   ده یپا م نمیهاله بب رکتیبرم دا خوامی_ممهتاب

واقعا خندم گرفته    شییکهو یاز تخس شدن  رهیخندم باعث شد خودشم خندش بگ ک یشل
 بود 

 تو  ی ا وونهی _به خدا د

 ؟ ی _نصب کردمهتاب

 کار داره   کم ی  سای _وا

 موهامو شونه کنم  رمی _باشه ممهتاب
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 بلد شد دوباره به سمتم برگشت  نکهیهم مهتاب

اسم   نیر فقط مردونه باشه از ا بذا گهید زیچ هیاسم منه... هیشب کمی_نه ماهان نذار مهتاب
 ذارنیپسراشون م ی خونواده ها رو  دای سوسوال نباشه که جد

به نشونه  یکردمو سر ییصدا یشدم تک خنده ب  رهی رفتنش خ ریرفتن مهتاب به مس با
 تاسف تکون دادم و مشغول کارم شدم  

 

 

 ✨مهتاب ✨

  کمیخشکمو با کش باال سرم بستم با سشوار ونداد  مهین ی موها ستادم یا نهییآ  ی جلو
بلند نبود کوتاه بود فقط تا   ادمی موهامو خشک کرده بودم به خودم نگاه کردم موهام ز

 یلیمن خ ی حجم مو برا نی با کش ببندمش هرچند ا  تونستمیبلند شده بود که م ی حد
 بود   ادیز

ذره هم   هی  کهی طور زدمی وهامو مپسرونه صفر م شهی تا االن کوتاهشون نکردم؟منکه هم چرا
 موهامو با کش ببندم   تونستمیقابل بستن نباشه اما حاال م

  نهیکوتاهشون کنم آره به خاطر هم  تونستم یم  یک  طیشرا   نیخب...تو ا دهی نرس دستم

 

 " ادیبلند بهت م ی وقت کوتاه نکن مو چی "موهاتو ه

 

بابا منم   ی ا  ادیم ادمی  هیچ نایبره ا رونی تکون دادم تا افکار مزخرفم از سرم ب نی به طرف یسر
من که  ستادمیوسط اتاق ا  کهویعقب گرد کردم تا از اتاق خارج بشم اما   شمیم وونهیدارم د

 به خودم دروغ بگم  تونستمینم
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 شدم   رهیبه خودم خ شتریبرگشتم و ب نهییسمت آ به

دونستم    متیمدت فرصتو غن نی بلند داشته باشم حتما ا ی مو خواستیوقته دلم م یلیخ
 ی ا گهید زینه چ نهیآره به خاطرهم

  شدمیم وونهی به سرم نزنه داشتم د الیفکروخ  نیاز ا شتریزدم تا ب رونیاز اتاق ونداد ب  عیسر
تر رفتار   یع یطب کردمیم یسع  شدمیتر م  کیبود نزد م یگوش ی هرچه به ونداد که سرش تو

 توهم زدم  شیپ قهیکنم انگار نه انگار چند دق

هاله که فکر   رکتی فالورات برن باال بعد برو دا  دیمدت با  هیبرات زدم فقط   جوی پ ای_بونداد
 ی کینکنه ف

 اصال؟  هی چ  جیه؟پیچ یچ کی گفت؟فی م یداشت چ نی شده بودم ا رهیخنگا بهش خ نیع

 ی گیم یدار یحرف بزن بفهمم چ پلمید  ریز  نی_بب

 نکهی گذاشت کنارش نشستم از ا زی م ی رو لمویکرد و موبا ی تک خنده مردونه ا ونداد
احساس   یلیکه کنارش خ نهیبه خاطرهم   ومدی خوشم م ستمیبلد ن یچی ه کردی مسخرم نم

که   ی خودم بودم اما همون خود ییطورا هیباهاش راحت بودم  یاز طرف کردمی آرامش م
 م تر یونداد مال  ی هم بود اما برا هیبق ی برا

ونداد دستشو دور شونم انداخت منو به خودش چسبوند خواستم مانعش بشم اما اجازه  
سرم   ی به خودش چسبوند خودشم سرشو رو یشونش نشوند و منو حساب ی نداد سرمو رو

هم بستم ونداد موهامو بو کرد   ی چشمامو رو یچند لحظه با آرامش خاص  ی گذاشت برا
 بشم   یجور هیفتارش باعث شد  ر نیهم

اش   حهیناخواسته را  کنمیبهت فکر م ی دارن وقت ی بیعج ی بو هیموهات  یدونستی _مونداد
 چه یپیم  مینیب ی تو

گفتن   ی هم برا  یخاص زینداشتم چ ینگم من که جواب یزیدادم سکوت کنم و چ حیترج
 نداشتم  
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 ؟ ی گیسوال بپرسم راستشو بهم م هی_مهتاب ازت  ونداد

 ؟ ی دی_تا حاال ازم دروغ شن 

 دم ید یپنهون کار ی_نه ولونداد

نکنه انتظار داشت   یکرده بودم ول یپنهون کار گفتی داخل دهنم بردم راست م نموییپا لب
 گفتم ی بهش م مویزندگ  یمن همه چ

 ؟ ی تماس داشت ی _با احمدونداد

  رهیباال گرفتم به چشماش خ  یدم سرمو کمبو کی ازش جدا شدم اما هنوز بهش نزد آروم
موهام نشست کش موهامو باز کرد و آروم موهامو   ی دستش تو ی شدم ونداد به آروم

 نوازش کرد 

 ی مهربون نشد لیدل ی_پس ب

 سوال کردم  هیبا تو مهربونم مهتاب...ازت  شهی_من همونداد

 نهفتس گمید ی سوال سواال نی_پشت بند ا 

 بدونم؟   ستی _حقم نونداد

 ؟ ی_حقته بدون

 گفت:    یزدو با لحن آروم مینیب ی انگشت اشارشو آروم رو ونداد

 بگو  ی_آره...حقمه بدونم...دوست دارونداد

  یزیچ ه ی ا یکنم  شیعصبان خواستم یبگم نم یچ  دونستمی نم دمیدزد یازش کم نگاهمو
   خواستمینم  ونیمن ا   شدیباز باهم بحثمون م ینطوریبارش کنم ا گهید  زی بگه که منم دو چ

 اد؟ ی_خوابت نم

 ی ...جوابمو ندادمی رسی _به اونم مونداد
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 _آره امروز زنگ زد 

 گفت؟ یم ی...خب چزدمی_حدسشو مونداد

 دم ی کش یهوف

 با هم بحثمون بشه   خوامی_ونداد نم

با لحن مردونه آرومش که بدجور قدرت هر   دیبوس  قیعم مو یشونیپ  ی خم شد رو ونداد
 گفت:  گرفتی ازم م ویواکنش

   میفقط آروم باهم حرف بزن می بحث نکن دمی _قول مونداد

 بهم نشون بده   یز یچ  هی خوادی_ازم خواست برم مغازش م

ازم فاصله گرفت اخماش   کمینتونست خودشو کنترل کنه  دیاخماشو تو هم کش کمی ونداد
آروم شونه   ن یشد حاال نوبت من بود مانع بحث بشم به خاطر هم  هدیمحکم تر تو هم کش 

 هاشو گرفتم که توجهش به سمتم جلب شد  

 رمی _بهش گفتم با تو م

 _واقعا؟ ونداد

  امی_آره...گفتم تنها نم

بارم که شده   هی  ی باالخره موفق شده بودم برا نکهیدستش پشت سرم نشست از ا  ونداد
بار   هی خوادیداشت دلم م یحس خوب کردمیمن مانع بحث و دعوا بشم به خودم افتخار م

 که شده امتحانش کنم  گمید

از   هیهم بسته شد بعد از چند ثان ی که کرد چشمام رو یصورتم خم شد با کار ی رو ونداد
 انداختم  نیی پا زدم و سرمو ی زد منم ناخواسته لبخند  ی ونداد به روم لبخند م یهم جدا شد 

 ی لباسا هم جذاب ن یبا ا ی_حتونداد
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 نه یبی_کال چشمات منو جذاب م

   نهیبه خاطرهم ی_نه خودت جذابونداد

   می مبل بلند شد دستمو گرفت بلندم کرد باهم به سمت اتاقش رفت ی از رو ونداد

 م؟ یباهم بخواب یی خوای_م

 خوابن؟ یجدا از هم ممهتاب...زنو شوهرا مگه  ی پرسیازم م یسخت  ی _چه سواالونداد

لبام نشست انگار   ی رو یسکوت کردم لبخند محو کوتاه  نیحرفش حقه به خاطرهم دمید
 که امشبو کنارش بخوابم   نیا  خواستمیم نویخودمم هم 

تخت دراز  ی ونداد المپو روشن نکرد در عوض لباسشو در آورد و راحت رو می اتاق شد وارد
 بهش چپ چپ نگاه کردم  نهیدست به س دیکش

 یوقت خجالت نکش هی_

  نجایا  ای_چشم بونداد

پشت بهش چشمامو   دمیتخت دو نفرش دراز کش ی سمتش رفتم و کنارش با فاصله رو به
 دلم شماره معکوسو شروع کردم ی بستم آروم تو

 ک ی

  دو

  سه

تر شد و چون پشتم بهش بود   ظی لبم غل ی دور کمرم حلقه شد لبخند محو رو دستاش
 چهرم نبود همچنان حفظش کردم   ی نظاره گر حالتا

   می بخواب یمنو بغل کن ییا یشب نشد تو ب  هی_ونداد

 _بچه پرو 
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 دختره زشت   ی_خودتونداد

 حرکت موندم    یبغلش ب ی کردم و تو یخنده آروم تک

 ی تشکر بهت بدهکارم...ممنون که زهر ترکم کرد  هی_ ونداد

 اما کور خونده عمرا  یمفصل ازم بکن ی عذرخواه هی دی با  یعنیحرفش   نیا

  ی گرما شدیموهام پخش م ی ونداد تو ی هم بستم نفسا ی رو یبا آرامش خاص چشمامو
که   ییو مثل تموم شبا رمیآرامش بگ  شتریب شدیباعث م نیو هم دیبخشیبه تنم م یخاص

هم   ی چشمامو رو تیراحت و امن الیبا خ یفکر   چیامشبم بدون ه دمیخوابیرش مکنا
 ببندم  

 

 

 ✨هاله ✨

بره البته   شی که خوابم قشنگتر پ شدیبدجور باعث م خوردیکه به صورتم م یمی مال  مینس
قلقلک هم   نی اما هم ادیقلقلکم ب شدیباعث م خوردیقابل ذکره چون موهامم به صورتم م

 لذت بخش بود 

لبام بود چشمامو   ی که رو ی به خودم چسبوندم و با لبخند  شتریبغلم بودو ب ی که تو یبالش
  دادیم  یخوب ی بودم چه قدرم بو  دهی پر قو خواب ی باز کردم چه قدر جام نرم بود انگار تو

 اووووم محشر بود 

و ببرم باال خودمو  دستام نمیتخت بش ی شم و رو داری پرنسس ها از خواب ب نیع خواستم
به   یشکمم فحش  ی تو یشدن درد وحشتناک ده یچی با پ  کهویبکشم که    ازهیو خم ارمیکش ب

دخترونه دادم آه از نهادم بلند شد آخه االن   ی و کوفت و بال  یضی مر   یجدو آباد هرچ
 ی)مهران( که حت ابویبدشانسم؟اون از مالقاتم با مهر   منحد  نیوقتشه؟نه واقعا چرا تا ا

خواهر خوب من   قایدق کننی م ی تهران زندگ  نیا ی همه آدم تو نیا یعن یتو شوکشم  االنم
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  ضی شانس خوشگلم که مر  نیاز ا  نمیمثل مهران خان سروکار داشته باشه ا  یبا آدم د یبا
 بابا  ی شدم ا

که داخل اتاقم بود رفتم و بعد از   ییبلند شدم به سمت دستشو  اط ی تخت با احت ی رو از
وقت    چ یشدم ه رهیکه توش بودم خ یاومدم به اتاق قشنگ رونیمربوطه ب ی انجام کارا
 از اتاقاش بخوابم   یکی ی باشم و تو  ی خونه ا  نی همچ هی  ی روز تو هی کردمیفکرشو نم

داخل اتاقم   ی ها یاز صندل ی کی ی تخت پرت کردم و رو ی حوصله حوله صورتمو رو یب
ول کنه بره تو   نجارویا  تونستیچه طور م فهممیبرگشت خونه نم  شبیستم مهتاب دنش

  ی اما خب آقا رمیگفت که منم باهاش م  ومدی اون خونه بمونه البته مامان هم کوتاه ن
آقا ونداد   ی برا دی با قایدر و نگران نباشه دق ی جلو  ذارهیم گاردیگفتن که براش باد نیراست

   ادیب شی کار پ هی  شبیهم د

 قسم بخورم با همن:/  تونمیکاسشون هست م می ن ریز ی کاسه ا هی   زننیمشکوک م نایا

 راحت گولم بزنن   توننیکردن منم مامانم م فکر 

تراس   هیتراس گذاشتم  ی تراس رفتم بازش کردم و پا رو شهیو به سمت ش دمی کش یهوف
بزرگ و با صفا بود   یلیخ نیراست  ی خونه آقا شدی ختم م ال یو  ی بزرگ که به باغ بزرگ جلو

  یبودم از طرف  دهی قبلش خونه مهرانو د نکهیبه خاطر ا دی جا نخوردم شا ادیز  دنشی اما با د
فراموش    وی شدن به همه چ ره ی خ ادیاز دست مهران بودم که ز دناونقدر تو فاز حرص خور

 از عادتام بود:(  یکیکردم آخه 

  هیبا ما فرق داره انگار  ایشهر  باال یتنفس ی حجم گازا کردمیاحساس م دمیکش یقیعم نفس
چه قدر    اوردیحالمو جا م دیچسب ی به گوشت و استخونم م گهیجور د ه یچون  گس یجور د

  یکجا و آرامش زندگ  یزندگ  نی آرامش ا می کردی م ی جور جاها زندگ  ن یمام ا  شدیخوب م
 خودمون کجا 

  ی بود آدما لمایف  نیشدم چه قدر ع رهیبودن خ اط یح ی که تو ییمدل باال ی ها نیماش به
  زیکه االن م یی منتظر اربابشون و خدمه ها نی در ماش ی جلو پیخوشت  یکت و شلوار
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  شبیخونه که من باشم بره صبحونه بخوره هرچند د نیصبحونرو آماده کردن تا پرنسس ا 
زن   هی نجایکه خدمتکار ا گفتیم نی راست ی اومد که آقا ادمیاز خدمتکار نبود و تازه  یخبر

آخر هر   ششی کرده و شهرستان مونده پ مانیپسرشو داره دخترش زا  ه یمسنه که حکم دا
و   ستیاز صبحونه ن یخبر یعنی   نینظافت خونه پس ا ی کارا ی برا انیم  یسر هیهفته هم  

 خودم برم آماده کنم د یبا

قابل ذکره من   رونیسرم انداختم و از اتاقم زدم ب ی شال رو هیاز عوض کردن لباسام  بعد
 ی به مادرم تو دی خونه:/ چون با  نیخونرو دارم هم نقش خدمه ا  نیهم نقش پرنسس ا

   کردمیپخت و پز کمک م ی کارا

 بارت باشه   نی دوم نیکه ا یشانس داشت یک   چارهی هاله ب عییه

  یچیچه وضعشه؟چرا ه نینبود ا چی پله هاشون مارپ لمای ف نیع یرفتم حت نیی پله ها پا از
 بابا  ی ست؟این لما یف  هیمن شب  ییایخواب رو  نیاز ا

اصال   دیدمو دستگاه و عظمت آشپزخونه چشمام درخش دنی سمت آشپزخونه رفتم با د به
 جانم  ی ا نیبب الرویخونه باشه اوه اوه وسا نیخدمه ا کنهیآدم حز م

بود با ذوق   خچالیکه داخل   ییها یهمه چ دنی رفتم بازش کردم و با د  خچالیسمت  به
  دم یبودو برداشت روشو محکم بوس خچالیکه داخل  یینوتال  شهیو ش دمیکش ی خفه ا غیج

 و با عشق به خودم چسبوندم 

 من:(  ی خوشگل قهوه ا  خورمتیاالن م یینجایجونم تو هم که ا ی _ا

 ببند بعد ذوق کن   خچالوی_حداقل در  

رفت   ادمی بابا  ی اخم کردم ا کمی قدم عقب رفتم و   هیمهران   دن ی سمت صدا برگشتم با د به
نبودا خونشون   ادشون یاز عطوفت ز نی منو ببره دانشگاه البته ا ادیقرار بود ب شونیبگم ا 

 دانشگاه  برهیبود گفت سر راهش منم با خودش م  کی نزد نیراست  ی به خونه آقا  بایتقر

 د؟ ی ذوق کردنامو د یعنی عالم  خاک
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  نمیرفتم بب نتایگذاشتم به سمت کاب  زیم ی توجه بهش نوتالمو رو یبستم و ب  خچالوی در
 نه که با به حرف اومدن مهران به سمتش برگشتم  ا یکنم  دایپ وان یل تونمیم

 ندادن بچه؟  ادی_سالم بهت مهران

 د یشما سالم کن دی اول با نیجن ظاهر شد  نی شما ع  دای_ببخش

 کوچولوها  _اول مهران

 تمرکز داشته باش  گهید ی زا یچ ی رو یحساس نباش ادیقانون سالم کردن ز ی _بهتره تو

 _مثال؟ مهران

 آدم خبردار بشه    یاوهوم هی یاهم  هی یدزدا وارد خونه نش نیع نکهی_مثال ا

که  کنمی وارد خونه بشم اهم م نکهیقبل از ا  خرمیبلندگو م هیبه بعد   نی _باشه از امهران
 ی خوب صداشو بشنو ی صداش پخش بشه شما هرکجا بود

  ی هرچند خونه اون نبود اما خونه بابا کشهیخونشونو به رخم م ینبودم نفهمم داره بزرگ  خر
 نداشت   نجایاز ا یدوستش که بود خونه خودشونم دست کم

من مهم   ی ن مهمه چون اصال برا که براشو  ییدخترا  ی برا یپولتو بذار دنی_بهتره به رخ کش
 ست ین

رومو ازش گرفتم و محل سگم بهش نذاشتم پسره از  دی ابروش باال پر ی تا هی مهران
از درون   دوننیاما نم هیچه پسر آرومو مهربون  گهیم نتشیبیم یهرک  شعوریب یخودراض

 دو سره   ی اژدها هیشب

  خچالی ی از تو روی گذاشتم پاکت ش زیم ی برداشتم رو شویکی وانای کردن ل دای از پ بعد
  ی صدا دنیبا شن کهوی  ختمیخودم ر ی برا ری ش کمیمهران  ی برداشتم و بدون توجه به نگاها

بابا چه قدر دستوپا   ی که باعث شد سرخ بشم ا ختیر ری از ش کمیهول کردم  نی راست ی آقا
 شدم من   یچلفت
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 نداره  یاشکال ستین یزی_چنیراست

 کردم یشما صبحونه آماده م  ی _داشتم برا

 :/ گمیدارم دروغ م دیمهران گرد شد و با تعجب بهم نگاه کرد انگار فهم ی چشما  کهوی

 زد و به سمتم اومد  ی لبخند نیراست

 یکن یخواهرت صبحونه خوب آماده م نی_حتما تو هم عنیراست

 من چشمام گرد شد   نباریا

 _خواهرم؟مگه خواهرم براتون صبحونه آماده کرده؟ 

به نشونه   یهول کرد نگاهم به مهران افتاد که سر کمیجا خورد  یحساب  نیراست کهوی
 چارمی هست و منو مادر ب  ییخبرا هی نجایا زدمیتاسف تکون داد همونطور که حدس م

 م ی خبریب

 ی هست یبرو زرنگخواهر بزرگت دختر ز ن یحتما ع نهی_منظورم...منظورم انیراست

دارن   شونی که ا  ی...سرعتلیبرداشتن وسا  ی زرنگن به خصوص تو یلیخ  شونی_بله امهران
 نداشت  امرزیخدا ب گیم گیم

خنگا داشت به   نیکه ع نیراست کردیاشاره م لشی موبا ی داشت به ماجرا شعوریب پسره
که از ماجرا خبر   شون یتکون داد حق داشت ا د ییبه نشونه تا  یسر کردیمهران نگاه م

 نداشتن  

  دید؟با ینقاط مثبتو بگ ادیم د؟زورتونیگی نم نیراست  ی چرا از نمرات خوبم به آقا ی زند ی _آقا
 د؟ ی حتما طعنه بزن

 شد  رهیمنو مهران خ ی به جروبحثا نهی دست به س نیراست

 درس هم زرنگ هستن   ی تو شونیا  کردمی_بله داشتم عرض ممهران
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 شرکت داشته باشه مگه نه مهران؟  ی تو ییجا  هی تونهی_چه خوب پس حتما منیراست

 نگاه کردم نیبه راست یبه سمتم برگشت با خوشحال ثی خب مهران

 تو شرکتتون کار کنم؟   تونمیم یعنی _واقعا؟

مهران    ی دمدرکتو ارتقا ب  ی بد  لیدر کنارش ادامه تحص دی _آره چرا که نه البته بانیراست
 کنهی کمکت م

 شم ینم شونی_نه مزاحم ا 

 شرکت هواتو داره   ی _تونیراست

شانس رو   هیباشم؟چرا هر بار   نی چشم تو چشم ا دی شرکت هم من با ی تو یعنیبابا  ی ا
 گند بزنه بهش؟   ادیب یزیچ ه ی دی به من با کنهیم

 به هر حال ممنون  کنم ی_بهش فکر م

خودتو مهران آماده کن دخترم   ی من برم راننده منتظرمه صبحونه برا گهی_خب د نیراست
 من وقت ندارم 

کردم مهران هم به نشونه احترام بلند شد و ازش  یزدم و ازش خدافس یمصنوع لبخند
به اسم مهران محل نذاشتم و مشغول   ی اصال به موجود ن یکرد با رفتن راست ی خدافس

 شدم   رمیخوردن ش

نداره   یاما اشکال ی که ناکام موند ی بود نیراست ی کردن صبحونه برا  _در تالش آمادهمهران
 یدر عوض شانس آماده کردن صبحونه منو دار

 ستم یبخور نوکرت که ن زی چ هیباشه جون خودت پاشو  ر یخ ی دی_خواب د 

 شربت برام درست کن   هی_حداقل مهران
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  نهیدست به س بلند شد رفت ن ی زنگ خورد به خاطرهم لشیمخالفت کنم که موبا خواستم
 شهینم ینطور یکنم دلم خنک شه ا یکار هی د یشدم من با  رهیخ شیخال ی با حرص به جا

 پسره پرو 

رفتم چنتا تخم مرغ برداشتم خواستم درو   خچالیبه سمت  عیبه سرم زد سر یفکر  کهوی
گفتم کارم   یآروم ولیا یبا خوشحال زهیپاکت زرده تخم مرغ پاستور  دنی با د کهویببندم که 

 ول ی ا ول یا  ولیافتاد ا یاره م عتر یسر

  ییظرفشو  نکیبرداشتم به سمت س خچال ی ی مرغارو سرجاش گذاشتم و پاکتو از تو تخم
بعد   وانی کردم تو ل یخال زهیبزرگ از زرده تخم مرغ پاستور وانیل هیرفتم و بعد از برداشتن 

مش زدم با شربت پرتقال  ه  یشیقاشق برداشتم و نما هی خچال ی ی برشگردوندم تو عیسر
 به خودم ول یا  زدیمو نم

مهران که برگشت خواست   دم یتا ته سر کش رموی ش  وانیاز نوتالم خوردم و ل کمیتند   تند
کارم جا بخوره   نی از ا کمیشربتو به سمتش گرفتم که باعث شد   وانیل  عیبزنه که سر یحرف

 لبام نشوندم  ی رو  ی ازم گرفت لبخند گنده ا وانویمشکوک ل

 ازتون تشکر کنم  دی دنبالم اومد دی د یزحمت کش نکه یاز ا د ی_باالخره با 

 تو؟  ی کرد ر یانقدر تغ کهو یشد    ی_چمهران

 لباسامو عوض کنم رمی_م

عکس العملشو   خواستمیبه نشونه باشه تکون داد منتظر بهش نگاه کردم م یسر مهران
 شد؟ یبخوره از دست بدم اصال مگه م وی اون کوفت خواست یم یوقت افشوی محال بود ق نمیبب

 د ی ابروش باال پر ی تا هیقصد رفتن ندارم   دی د یوقت مهران

 گه ی د برو د یلباس بپوش یبر ییخوایم  ی_مگه نگفتمهران

   رمی_عااام...آره آره باشه االن م
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شدم از کنارش رد شدم خواستم   الیخیب  نیبه خاطرهم کردی شک م موندمیم  نیاز ا  شتریب
 و به سمتش برگشتم  ستادمی لحن مشکوک مهران ا  دنی که با شن رونیاز آشپزخونه بزنم ب

 رنگشم که... ده ی م یبیعج ی چرا انقدر بو نی_ا مهران

 اه اریانقدر بهونه ننخور  ینخور  ییخوای_اگه م

در اتاقمو محکم بستم   دمیبه سمت اتاقم دو عیمجال حرف زدن بهش بدم سر نکهیا بدون 
   دمی خند والیه  ختیر یزشت جذاب اون پسره ب افهیبه ق زیر  زیر دمی و به پشت در چسب

باز کردم و   پشویرفتم ز  ومدینم الش یاتاقو وسا نیبه سمت چمدونم که اصال به ا سرخوش 
 لب خوندم ری سرخوش ز

 

 ی زرنگ چه کرد  دختر

 ی رو دست ندار یخیش هاله

 د ی مهرانو ککتم نگز یکشت

 ووووووولی ا وهوووووی

 

رفتم و مشغول شونه  نهییتخت انداختم به سمت آ  ی و رو دمیکش رونی از مانتوهامو ب یکی
 بلندم شدم   ی زدن موها

هنوز نخورده   یعنی  نیا  ستیاز وجودش ن می ازش باال نرفته بود خبر یی صدا   چیکه ه فعال 
 ؟ یعنیخورده بدبخت سنکوب کرده هوم؟امکانش هست   دمیشا  ای

ترم هم باهاش درس دارم اگه  نی خاک عالم ا ی ؟وای بشه کار دستم بده چ یعصبان اگه
 کردم یعجب غلط ی ؟وایبندازتم چ
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پشت گوشم زدم اصال غلط کرد با هفت جدو   شویباال سرم بستم و باق یدم اسب موهامو
کارو بکنه منو هنوز نشناخته من از خواهرم   نی اگه ا شونمیآبادش مادرشو به عذاش م

 هارترم 

 :/دمیوسط کش  چارمویچرا اسم خواهر ب حاال

تند آماده شدم و بعد از برداشتن کولم بدو بدو به سمت اتاق مادرم رفتم درو آروم باز   تند
کنم   دارشی ب ومدیملکه ها به خواب رفته دلم ن نیا  نیع شیتخت سلطنت ی رو دمیکردم د

رفتم    نیی درو آروم بستم و به سمت پا نیخسته شده بود به خاطرهم یلیمدت خ نیا
باال انداختم و   ی از خودش نبود شونه ا یافتاد اما خبر زی م ی نصف شده رو وانیچشمم به ل

 منتظرمه  رونی حتما ب  رون یاز خونه زدم ب

 رفتم  پی خوشت ی از اون دراکوالها ی کیسمت  به

 آقا  د یببخش ی_ه

 خانوم  دیی_بفرما 

 د؟ ی دی ند  وی زند ی _شما آقا

 رسونتتون ی راننده هست م  دی ری م ییرفتن اگه جا شی پ قهی_چند دق

که بهم نشون داده   ینیسوار ماش  نکهیکردم و از خدا خواسته قبول کردم قبل از ا یتشکر
 دم ی پرس طنت یبود بشم به سمتش برگشتم و با ش

 د؟ ی دی آقارو د ی زند نی ا  افهیشما ق انای_اح

گزارششو   ن یراست نیباشه به ا ادمیباال گرفتو رفت:/  لیف ن یخر:/ دماغشو ع شعوریب پسره
 بدم که جواب پرنسس عمارتو نداد اصال تورو چه به همکالم شدن با من:/ 

 شدم   نیشدمو سوار ماش الشیخیب

 _خانوم کجا برم؟ 
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 لطفا فی_دانشگاه شر 

 از گفتن کلمه "چشم" راه افتاد   بعد

شدم از    رهی و آدماش خ ابونای که سوارش بودم به خ ییمدل باال نیاز پشت ماش اقیاشت با
  ی ا گهیاصال انگار شهر د کردیفرق م یلیتهران خ ی ابونا یخ لیها رنگو شما شهیش نی پشت ا

 خلق شده    دیجد  ی بود با آدما

 کهیشدم درحال  مونیبشم پش اده یخانوم" تشکر کردم خواستم پ مید ی گفتن جمله "رس با
 تند تند گفتم:  اوردمیدر م فمیک  ی پولمو از تو فیک 

 چه قدر شد؟   تونی_کرا

  نیماش نیاونم با ا  نجایکه ارث باباشو از من نخواد آخه از اونجا تا ا کردمی مدام دعا م و
 هوف کالهم پس معرکه بود

 ده یم گه ید یکی خانوم پول مارو  ستین یازی_ن

 کنم  می چه قدر شد تقد  دیبدن لطفا بگ نیراست ی منو آقا  نی ماش هیپول کرا شهی_نه آخه نم

هستن و   نی تحت دستور راست نا یافتادم ا نی ا ادیو همزمان  بهم کرد ینگاه معنا دار  راننده
  ینیماش  نیهمچ هیشدم اصال بهتر چه خوبه مفت اونم با    الیخیب رن ی عمرا از من پول بگ

 دانشگاه :(  ییایب

  نمینکردم ا یشدم و درو بستم نگاه چنتا از بچه ها روم بود اما اصال توجه ادهیپ نیماش از
 غلط کردنا:/ واال  نیگرفتم:( وگرنه منو چه به ا  ادی  لمای از تو ف

پسر   ن ی بود چون زبون دراز تر دهیکالسمون که شدم انگار زودتر از خودم خبرا رس وارد
 گفت:  ی کالس به سمتم برگشتو با لحن مسخره ا

 االن با بنز؟  یبا تاکس _قبلنا
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تو روحت مهران که   ی جانم چه قدر آرزوم بود بنز سوار بشم ا ی بنز سوار شده بودم:( ا پس
 سوار شدم  یانقدر غرق واکنشت شده بودم که اصال حواسم نبود چ

 ومده یبه شما ن ش ی_فوضول

کم کم کالس شلوغ   دمیکش  یو پوف دمیبه مقنعم کش  ینشستم دست می صندل ی بعد رو و
به سمتش   می با اومدن استاد هممون به احترامش بلند شد  دنیهم از راه رس هیشد و بق

خودمو امواتم   ی برا ی اخماشم تو هم بود فاتحه ا  یمهران که حساب دنیبرگشتم با د 
 بابا:)  ی پسره کالس دارم ا  نیبا ا یصبحنبود اول   ادمیفرستادم چرا من اصال 

نذاشته بودم  زمیم ی درآوردم هنوز رو فمیک  ی نکنم کالسورمو از تو یکردم اصال توجه یسع
 به سمتش برگشتم  عیمهران سر ی لحن محکم و جد دنیکه با شن

  موی " که ترم گذشته خوند1االتی س کی از کتاب "مکان ی خالصه ا یخی_خب خانوم ش مهران
 سراغ جلد دو  می که بر د یبرامون شرح بد 

  دونستیپسره خر م  نیخودش گرفته بود حاال ا به یبیگرد شد کالس سکوت عج چشمام
  وینیبود بتونم کتاب به اون سنگ رممکنیمدت مسافرت بودم و اگرم نبودم غ نیمن تمام ا 

 آخه  هیچه سوال  ن یبراش خالصه کنم ا قهیپنج دق ی تو

 یخیخانوم ش می _منتظرمهران

 _استاد من...

 که به سمت من نبود گفت: ش یتو هم و نگاه جد ی حرفمو قطع کرد و با اخما مهران

  ستیمن ن یبه معرف یازیگرفتن...ن یخیترمو خانوم ش نیا یمنف نی _خب اولمهران
   هیچه طور میو نمره ده سی تدر وهی ش  دیدونی همتون م

 نگاهش رو من نشست و ادامه داد نباریا مهران
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  ری ترمتون تاث انینمره پا ی که رو هیمعادل پنج نمره منف یفکه هر من دیدونیم نم ی_و ا مهران
 داره   می مستق

  ؟داشتی حد نامرد  نی ا شد؟تای هنوز کالس شروع نشده من نمرم از پونزده حساب م یعنی
 بکنم تو حلقش ارمیکفشامو در ب نی پاشم هم  گهیم طونهینه؟ش  کردیصبحو م یتالف

نمره امتحانام خوب باشه و فعال   یخودمو حفظ کنم باالخره وقت ی کردم خونسرد  یسع
نمره دادن  ی که چه قدر تو  کردمیفکر م  نیبه ا ی اما وقت دادی نم ریتاث مویباشم قطعا منف

 آه از نهادم بلند شد   کردیقبول نم وی کالس تیبود و هر فعال ری سخت گ

 بودن  یخیم شنمره کالسمون تو درس شما خانو نی _استاد ترم گذشته باالتر

  نی گرفتن ا م ینرفته تصم رونی ترم گذشته از تنشون ب یخستگ یخی_فعال که خانوم شمهران
 ترم استراحت کنن  

 دستم بود رسما بدبخت شدم ی جلو د ی کاغذ سف ی مشت شد نگاهم رو دستام

 

 گرام:  نستایا ی دی آ

 ❥•✨kiana__bahmanzad✨❥• 

 

 ✨مهتاب ✨

  ی و رومو ازش گرفتم تو دمیکش یسمت ونداد برگشتم که هنوز اخماش تو هم بود پوف به
اخماشو   لیبدتر نشه اما خب دل نی نگم تا اوضاع از ا یزیبهتر بود من چ تی موقع نیا

 بهش گفته بودم وی خودم همه چ یوقت دونستم ینم

 زنم یخودم حرف م یزنیباهاش حرف نم ادی_تو زونداد
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به سنگ شده    لیتبد فیپوست نازک و ظر  هی ی که از تو  یدختر بودم یخیمهتاب ش من
  رفتیمرد باشه تو کتش نم  هیکه راحت حرف زور به خصوص اگه از طرف  یبود دختر

کنه حاال چه طور به ونداد اجازه   یبهش امرو نه ی که تا االن اجازه نداده بود کس یدختر
باهام   خوادی هرجور دلش م دادمی طور اجازه م بده؟چهوقتا راحت بهم دستور   یلیخ دادمیم

 باشم؟  گرشی کنه و منم باز یطراح یعروسک برام باز نی ع ایحرف بزنه 

  ایبرد  یاخماشو تو هم م  یرخ مردونش شدم ونداد وقت  می ن رهیسمتش برگشتم و خ به
ابهت دار  ی مرد شدیگمشو اونور م  یزک  گهیپسر مهربون و آروم م افهی به ق شدیم یعصبان
حرف خودشونم   ی رو توننیکه نم ییسوسوال  نینه ا ومدی خوشم م ییمردا  نیهمچ هیکه از 

 باشن  کترسنا نکهیچه برسه به ا  سنیوا

  ی داشت تو یتی شخص نیهمچ هیمهربون باشه هم به وقتش ترسناک ونداد  دی هم با مرد
  هیو به وقتشم  لیمدت خوب دستم اومده بود به وقتش مهربون بود به وقتش زن ذل نیا

 حرف حرف خودش باشه و بس  دیکه فقط با  کتاتوریمرد ترسناک د

بهم انداخت و دوباره   ینگاه می خودش شده بود چون ن ی رو رم یانگار متوجه نگاه خ ونداد
 داد شی حواسشو به رانندگ 

 ؟ یکنینگام م ه؟چرای_چونداد

 تو؟  ی دی انقدر به من دستور م شه؟چرایروت کم م نمیبب  کنمی_دارم نگات م

 ندارم پس نذار سگ شم  یاصال باهات شوخ  هیقض  نی سر ا یدونی_مهتاب خودت مونداد

خودم   چونمیبرم تورو بپ یآب ر ی ز تونستمی االنشم م ن ی_منو از سگ شدنت نترسون من هم
 امیب

 کنم ی همون آب خفت م ریز  یبر یآب  ری_واسه من ز ونداد

 رومو ازش گرفتم گفتم: یدار یو با لحن معن دی ابروم باال پر  ی تا هی

  ادیم افه یخودم ق ی اونو گنده کردم...حاال داره برا نویاز پس ا  شدمیباشگاه م  یمرب دی _با
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از   هی؟چی بذارم خودت تنها بر یواسه خودت مهتاب؟ها؟انتظار دار یگ یم یدار ی_چونداد
 ؟ ی ه نذاشتم تنها برک  یناراحت نیا

 درخشهی هم تنهاست اما هنوز م دی _خورش

بزنه پس همون   ب یبهش آس تونهینم  مینکرده کس زیدندون ت دیخورش ی برا ی_کسونداد
 ؟ یبهتر تنها باشه اما تو چ

بشكنتم   یشکستم هرك  شهیش نی بدخواهمو بسوزونم ع  ستمیداغ ن دی خورش نی_من ع
که سهله از پس بدتر از   ی احمد حیواسه ما شده زنگ تفر  گهید یسخت  کنمیبدجور پارش م

 ام یبر ب تونمی م ییتنها ناشم یا

 کهیدرحال یی ایاز پس همه برب یتونیم ییتنها ی کرد ه؟فکریمشکل تو چ یدونی _مونداد
 آدما ترسناک ترن می دی د می بزرگ شد می دیترس ی از ارواح م م یبچه بود یکنیاشتباه م

 مورد عالقمه   حاتیز تفر _به زانو درآوردن بدخواهام ا

...مهتاب نذار  یکه باهاته گوش کن یبه حرف کس د ی با یستیتنها ن ی...اما وقتدونمی _مونداد
 توپم یاونجا بدجور توپ پر بهش م  می ر یم یاما وقت کنمینم شیتو خال ی شم رو یعصب

دادم   حیترج  میبود  کی نزد  بایبرگشتم تقر نیماش شهیو با حرص به سمت ش دمی کش یپوف
چون امروز بدجور  ی احمد ی بذارم برا می کردی بحث کردن باهم طلف م ی که برا یانرژ

 باهاش کار داشتم 

به سمتم   دوی موهاش کش  ی تو یکالفه دست ستادی ونداد ا  می که شد ی گاراج احمد وارد
 برگشت  

 ی وگرنه به خدا نجایا یذاریپاتو م هیبار نیآخر  نی ا کنمیتکرار م گهیبار د  هی_مهتاب ونداد
 زنم یم  شیبا آدماش آت نجارویاحدو واحد ا
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 ی که االن روبه رو ی ونداد  ومدی ازش بر م یشده بود که هر کار ییهمون زمانا نیع حالتاش
آرومش کنم وگرنه به ظرر خودمم   کردمیم یسع  دیبا  شدیم ادهیپ ینطور یا د یمن بود نبا 

 شد یتموم م

خودتو   ینطور یا  ستین یازین  امی با تو م امیر باشه ب_ ونداد من از اولشم بهش گفتم اگه قرا
   یکن یعصبان

 ؟یمنو آروم کن یکنیم یسع  ی_االن دارونداد

تا   دیبه لباش کش یاخماش خندشم گرفته بود دست نیتکون دادم ب دی به نشونه تاک یسر
لباش بود   ی رو یلبخند کوتاه مچهین هی نباریخندشو پنهون کنه دوباره بهم نگاه کرد اما ا

 لحنشم آرومتر شده بود 

 م ی ...بری _باشه...موفق شدونداد

 به سمتم برگشت  ستادویا  نیمچشو گرفتم به خاطرهم عیشه سر  اده یخواست پ ونداد

   یتند بر خوامیدعوا...پس نم ی برا می ومدی_ن

 زد مچشو آروم از دستم آزاد کرد ی زخندپو ونداد

شد بدجور   کی ناموسم نزد می مردونس...به حر یباز  هی نیدعوا...ا ی _اتفاقا اومدم براونداد
 شم یم کی خودشو ناموسش نزد می به حر

 ...االن مرده شیوقت پ یلیداشت...خ یعنیناموس نداره اصال زن نداره... ی _احمد

 حوالم کرد  یچشمک ونداد

 امی...مطمئن باش منم راحت کوتاه نمگهیداره د ینقطه ضعف هی ی _باالخره هر مردونداد
 ی مونده منو بشناس
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  و یمرکز  موتی شدم و درو بستم ونداد ر  ادهیشد منم پ  ادهیپ عیبزنم اما سر  یحرف خواستم
  ی آوردن ونداد عاقبت خوش دونستمی م می رفت ی دفتر احمد ی فشرد با هم به سمت ورود

 بدتر بود  ردنشاوینداره اما ن

  نیبود کنار هم نرفت به خاطرهم ستاده ی ا ی احمد ی از الشخورا یک ی در دفتر  ی رو روبه
به   یدست ن ینکرد به خاطرهم ی نه اما حرکت ای  رهیکنار م می نیبب می ستادی همزمان با ونداد ا

 و با لحن مخصوص خودم گفتم:   دمیکش مینیب

 مستر نوشمک..بکش کنار  خوادیم  افهیگرفتن ق  افهی_ق

 ا؟ یعا شهی هراسون م ریبشه ش یکه عصبان الشخور

 ؟ ی زد ی_چه زر

 که...بکش کنار   نهی_گوشاتم سنگونداد

نگاه   هیور هول داد که باعث شد راه باز بشه با  ه یبا کف دست محکم الشخورو به  ونداد
م و باهاش  کردنش زد یحرص  شتریب ی فقط برا ییصدا   یمسخره روبه الشخور تک خنده ب

  افهیتوهم رفته و ق ی شدم ونداد هم پشت سرم با اخما  ی کردم وارد دفتر احمد ی با ی با
 وارد شد   یعصبان

  کردی فندکشو روشن م کهینشسته بود درحال زش ی خورد که پشت م ی به احمد نگاهم
 مقابلش گرفتو روشنش کرد   گارشویس

  شهیروشن م ی خوبن...با هر جرقه ا یلیخ  گارایس نی _ای احمد

 بزرگ روشن کرد   شیآت هی  شهیم کمی جرقه کوچ هیکه سهله...با  گاری _سونداد

و   ی جد  افهی نگاهشو باال آورد و به ونداد نگاه کرد به سمت ونداد برگشتم که با ق ی احمد
  ینستتویوقتا واقعا نم یلیشده بود خ ره یخ ی که به شدت تو هم رفته بود به احمد ییاخما
االن ونداد که طبق گفته   نیشده باشه ع یرتیمرد غ یبه خصوص وقت یسی مردا وا ی جلو

 شد یمردونه ونداده که خورد م  رت یغ دی کشیداشت نفس م ی احمدتا االن  نکهیخودش هم
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 زد  ی من نشست لبخند ی ونداد کنار رفتو رو ی نگاهش از رو ی احمد

نه بابا مهتاب   دمی فهم ییایبچه خوشگله م  نیبا ا  یباهات تماس گرفتم گفت ی_وقتی احمد
تو ذات همه دختراس    نیبچه پولدار بچسبونه هرچند ا هیما هم بلده خودشو به    ی کوچولو

 نه؟ 

 گفتم:  ی بدم با لحن مسخره ا  ری تغ افمویحالت ق نکه یبدون ا نهیزدم دست به س ی پوزخند

  کنمیبارت م  ییزای ت زدن...نگاه نکن ساکتم دهنم بازشه چ_بهت گفتن آدم؟حتما بهت تهم 
 شکونه یکمر م یمن حرفام وزن نداره ول یتو گوگل سرچ بزن شونویکه معن

 تکون داد  ن یبه طرف یکردو سر ینوچ نوچ ی احمد

نمکدان را   ی دالور نمک خورد یکه آدمت کردم شاخ ش یقرار نبود واس من گهی _دی احمد
 ی در دهن گشادت را نبست یشکست

 کردم و دستامو از هم باز کردم ز یر یکم چشمامو

تونم ادامه بدم؟مفت بزرگ   ی نم گهی من د ینباش یکنی که فکر م ی د ی تو خودت د ی_چ
 ی نشدم كه بخواي زود كوچيكم كن

پست فطرت   نیا ی کرد اما من فقط نگاهم رو یونداد دندون قرچه آروم  دی خند ی احمد
 رذل بود

 مارو رنگ نکن  می الزم  یمنو نپيچون من بزرگت كردم بچه ما صافکار_ی احمد

که به لطف وجود اونه که من االن   گفتیبهم م می مستق ریداشت غ دی ابروم باال پر  ی تا هی
  کردیم یبهم حال   میمستق ریخاص خودمو دارم داشت غ ی ها  یخودم مغازه و مشتر ی برا

وابسته    ایمن بهش محتاج   کردهیسالها فکر م نی تموم ا یعنیکه اگه اون نبود منم نبودم 
 ستم؟ ی ن یچینباشه من ه کردهی ام؟فکر م
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  رهیم یپشتم بوده؟نه بابا ک   نیپشت چراغ قرمز بود حاال ا  سادنیکه پشتم وا ییجا تنها
نکنم   هیتک  یناکس چیه هتا ب  دمی خر واریراهو...منو از اوناش بودم که واسه پشتم د  نهمهیا

 زد؟ یو لطف م  تی داشت دم از حما ییبا چه رو  نی خواهرو مادرم شدم حاال ا واری خودمم د

 خام الیخ یزه هه

  یخوبه،ول نهیماش یمثل بخار  اتیخوب پره یم رهی که برق هم شمارو بگ یفاز دار ی _در حد
 حال بهم زنه 

بود   ی مخاطبم احمد کهیکردمو به سمت ونداد برگشتم درحال ی تک خنده مسخره ا بعد
 گفتم:  ی روبه ونداد با خنده مسخره ا

 مسخرست فکـر کـرده خداست...آره حق با شماست  یلی_خ

شده به   یشما؟عجب روزگار یگی حاال به خودم م شناسن ی_تورو به حساب من می احمد
 موال 

نگاه   دویکش  گارشیاز س یقیپک عم به نشونه تاسف تکون داد همزمان  یسر دویخند  بعد
  سوزوندی که بدجور داشت منو م ی ا انهیبه منو ونداد انداخت بعد با لحن موز  یحال بهم زن
 ادامه داد: 

 ر یبخ ادشی ییکجا یکه بشه غلط بکنه بگه جـوون ری_نسـل شما پی احمد

از هر   دیهرچند نبا شدی اشتباه کرده، شرمنده م دیفهمیم یکس ی قبلنا وقت  ریبخ ادشی_ونداد
 انتظار پروانه شدن داشت  یکرم

 هرکس از حدش گذشت غرقش کن؟  ری بگ ادی  ایاز در گنیم ی دی _شنی احمد

 باش آشغاالرو پس بزن؟  ایمثل در گنیم ی دی ...تو هم شندمی _آره شنونداد

ونداد  کردی مداشت بهش اشاره  می مستق ریدست ونداد بود که غ ی نگاهش رو  ی احمد
 آروم از کنارم رد شد دستاشو پشتش قالب کرد و شروع کرد به قدم زدن  
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 یونیاشانت  تو  یول داره یمت یق ی _هر کسونداد

 ادامه داد   دوی چرخ ی پشت پاش کامل به سمت احمد ی رو ستادویا  بعد

 که؟ یفهمی م یسوز ی بلکه م یلرزینه تنها م ی شنویاسممو م ی_وقتونداد

باهات ندارم   یهنوز...کار ی بچه ا اوردیواسم زبون دراورد جلو مشتام دووم ن  کهی_اونی احمد
 ان یب اتیبگو اول

که هر   دادی م ینگران بودم آرامش االن ونداد خبر از طوفان کمیهوا زد  ی تو یبشکن ونداد
   فتهیلحظه امکان داشت به راه ب

به   تویزندگ  یارزن ول ینممفت  تنیمثل کبر ایبرسم...بعض نیبه هم خواستمی_مونداد
   کشنی م شیآت

 اتاق نشست   ی ها یاز صندل یکی  ی رو ونداد

  هیضا یتر بشه مثال چاه مکن بهر کس  یامروز کمی   دیکه با  میدار ییضرب المثال  هی_ونداد
  یراست میما بذر بود  نکهیخواستن مارو دفن کنن غافل از ا ایآخه بعض یهمچو مگس  یشیم

کارت سوخت هم بهت تعلق    یسوزیم ینیبیمارو م شرفتیسوال تو که پ هی  ی جناب احمد
 ره؟ یگیم

کنه و طرفو بچزونه   یبا کلمات باز یخوب بلد بود چه طور یلیگرفته بود ونداد خ خندم
لحن آروم طرفو از   هیبا   یتونستی وقتا م یو صدا باال بردن نبود بعض یکه با قلدر  یهمه چ
 یبهتره از جمالت یگاه یبه موضوع اشاره کن میود مستقالزم نب شهیهم یبزن ش یدرون آت

  یکن دشیهم تهد  یهم طرفو بچزون یبه موضوع اشاره کن میرمستقیغکه هم   یاستفاده کن
 خوب بلد بود  یلیکه ونداد خ یکار

مانع  ی که برا ییزدن خونم و سنگا  ش یکه ونداد داره به آت دونستیخوب م یلیخ ی احمد
   کردیاشاره م نداختیشدنم جلوم م
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تو مختون فرو کرده؟من اگه  نارویا ی؟ک ی بافیخودت م ی برا هیچرتو پرتا چ نی _ای احمد
 کردم ی دشمن نداشم به قدرتم شک م

 تکون داد دییبه نشونه تا یسر  ونداد

 اریادا دوستارو در ن ی_بسه...خواستم بهت بگم دشمن باش ولونداد

 گفتم:   ی خاتمه دادن به بحثشون روبه احمد ی و برا دمی کش یپوف

 ؟ یکارم داشت ی_چ

 نجا یا دیی ایگفتم ب یچه کار  ی رفت اصال برا ادمیکه  دیکنی_انقدر با آدم کل کل می احمد

 زدم و به سمت ونداد رفتم کنارش نشستم همزمان گفتم:  یتلخ پوزخند

 شنومی...خب ممی دی با کالسه ما به فنا م ی _کل کل مال آدما

  یطوس ی پوشه دکمه ا هیباز کرد   زشویم ی از کشوها یکیزد و خم شد   ی پوزخند ی احمد
 گفت:  گشتیداخلش م کردوی گذاشت همزمان که بازش م زشیم ی و رو دیکش رونیرنگ ب

  یامروز کمی  دی هستن که با ییضرب المثال  هیمنم با حرفت موافقم   نی _جناب راستی احمد
به   شنیم  لی خودشونم تبد گذرهیخر آدما از پل م یدارم "وقت یکینمونه  ی تر بشه منم برا

 خر" 

 چنتا برگه که بهم منگنه شده بود به سمتم گرفت بلند شدم به سمتش رفتم   بعد

پام   ریبپا که ز یندار ازیبهم ن گهی مطمئن شو که د یکن یباهام بدرفتار نکه ی_قبل از ای احمد
 فشارت ندم 

و با خشونت برگه هارو ازش گرفتم دوباره به سمت  به نگاه مسخرش انداختم  ی بد نگاه
ونداد دستاشو پشتش   نیهم همزمان بلند شد و ع ی ونداد رفتم و کنارش نشستم احمد
 حلقه کرد و شروع کرد به قدم زدن 
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کم   یهاتون به معن یحجم از تهمت و زبون دراز نی _سکوت و نشستنم در مقابل ا ی احمد
از   کنهیرو خراب نم ی خونه ا  ی ریش  چینعره ه کنمی م دارم خشابارو پر  دی شا ستیآوردنم ن

 بترس  انهیسکوت مور 

 یخال  شتر یو ته دلم ب  دیلرزیم شتریدستام ب شدیچشمام گردتر م رفت ی جلوتر م یهرچ
 شد یم

 نوشته؟  ی_مهتاب چونداد

نحس   ی صدا ینداشته باشه اما وقت قتیکه حق کردمی از کار افتاده بود خدا خدا م زبونم
که نه  شدیبهم ثابت م شتریب  خوندمیقرارداد روبه رومو م  ی و نوشته ها دمی شنیم وی احمد

 داره   تی واقع گهید ی تمام مکافات ها  نیع  نمیا  ستیخواب ن

نداره اگه خفه  وی با هر شغال و کفتار دنیبه جنگ یازیاثبات قدرتش ن ی برا ری _شی احمد
بهم تهمت   کردوینم دمی بچه پولداره مدام تهد نی اگه ا ای  ی اومد ینم  ی جلوم غد ی شدیم

بهت تو هم ازم   فروختمیمن قطعه م می ومدیمثل قبل باهم راه م کردمیرو نم نویا زدینم
که  دی من دهنتونو ببند ی به بعد جلو نیاز ا  نه،پسیتامیسکوت سرشار از و  ی دی خریقطعه م

 پرستون نکنم ینطوریا

 توش نوشته؟  یچ دمی رسگه؟پی داره م یچ کهیمرت نی _مهتاب اونداد

  نیبا ا  شدیهم بازوبسته کردم باورم نم ی دستم بود چشمامو کوتاه رو ی برگه تو کهیدرحال
 منو... تونستیم  ی احمد یعنی حکم 

 

غول مرحله آخرو باالخره رو   ی احمد  شدیتموم نم  ایراحت ن یمهتاب و ونداد به هم داستان
 کنه ری تغ زایچ  ی لیخ شدی کار باعث م نیکرده بود و با ا 

 اد؟ یم یسر مهتاب و ونداد چ به

 شه؟ یم  دهیبه کجا کش داستانشون 
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خوشبخت شدن   ی و خفت فقط برا یازدواج سور هیبار رفتن   ر یخوردن مهتاب و ز چاقو
 خواهرش "هاله"  

 آرسل و آراس بهم   دنیبهم رس ی ونداد برا یطرف ازدواج زور هی از

 شد؟ یم نی وارث تاج و تخت راست یک 

 ونداد؟ 

 ...دانمی م دیرو بع شی اتفاقات پ با

ونداد و   یدر زندگ  یو النا چه طور نقش اری شومش؟ماز ی و نقشه ها مایچه خبر از ن اما
 مهتاب خواهند داشت؟ 

  یواقع  تیبه شخص یپ یندارد وقت  یدل خوش  یساختگ ی کایکه از ال ییسا یپس مل اما
 ده؟ ی نشون م یچه واکنش برهیم کایال

از   ا ی ی خبر احمد نی ا شه؟ازیاز رابطه ها از کجا شروع م یلیبزرگ و بهم خوردن خ  یزیآبرور 
 ار؟ ینقشه شوم ماز 

 :( داندیم خدا

رمانو از   نیا  دیتونیخوندن ادامش م ی برا دی از دست ند زویانگ جانیرمان ه نیا ادامه
خوشگلتون قرار   ی نگاه ها اریرمان در اخت  نیتا نسخه کامل ا دیکن یداری رمانکده خر تی سا
 :( رهیبگ

 

 د یمراجعه فرمائ  ری ز نکیصفحه به ل  1450رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر ی برا

https://zarinp.al/449354 

 

https://zarinp.al/449354
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باشد و در   یرمانکده م تیسا  ایباال و   نکیرمان ل نی ا دی خر ی : تنها منبع معتبر برا تذکر
عواقب آن به عهده   دیرمان کن ن یا دی اقدام به خر  ی گریهر منبع د قیکه شما از طر یصورت

در  یتیمسئول  چیباشد ه یرمان م  نی ا یرمانکده که منبع اصل تی باشد و سا یخودتان م
 قبال آن ندارد 

  نی حقوق ا  ی و تمام  باشدیعاشقانه م ی و انجمن رمان ها  تی سا یرمان رمان اختصاص نیا
 .  باشدیرمانکده محفوظ م ی اثر برا

  

 

 

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

 

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

www.romankade.com 
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