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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 

 و باهَم که   ےزمان ما ےدُنیا... ایستادیم هَم پُشت   و هَم ک نار ردَ  ما که ُشد زیبا ےزَمان ما   ےدُنیا

  .و طَراوت شد ےشاد از پُر جَنگیدیم؛ هَم ےبرا

  .ما دُنیایَمان را ساختیم، با هَم پیروز م یدان ُشدیم

ه ها... گ ریه ها... د لتَنگ   .داشتیم بَر راه َسر از را ها دُشمن و گُذشتیم ها ےاز غُص 

 لَبَخند بَخشققققید، ےشققققاد ما ےدُنیا به   ع شققققی... کرد نور اَز پُر و رَنگی را ما ےان ما دنیاع شققققی  می

  .بَخشید

ویم ےما دَر دُنیایمان نااُمید نم    ےدنیا دَر ما... کُنیم ےم تَبدیل قَهقه   و خنده به   را ها گ ریه و شققققققَ

کَست ساختیم؛ که     ےزیبای  ...هَمیم ک نار   ردَ  و هَم ےبرا کهق   ےوَقت خُوریم ےنم ش 

 ےحمیرا_خالد#

 خالصه#

دنیای ما روایت زندگی سه برادر و خواهریه که در کنار هم از سختی ها و نامردی های زندگی عبور 

می کنند. سختی هایی که گریه رو مهمون چشم هاشون می کنه و گاهی ناامیدی توی دلشون جا 

و تنهایی ها رو پشقققت سقققر می  ارند. می  خوش می کنه... اما اون ها در کنار هم تموم سقققختی ها

 ...جنگند تا کنار هم بمونند و لبخند رو به لب های هم دیگه بیارند

. 

. 

 دانلود رمان بازیگر عشی دانلود رمان باتالق عشی
 دانلود رمان حکم اجباری
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. 

. 

 طُ  ےما برا

 ما ےطُ برا

 ...چ قَدر قََشنگ اَست این ع شی  میان  مقا

 پارت_اول#

ی اشققنهبا شققنیدن صققدای در نگاهم رو از آسققمون آبی گربتم و به پشققت سققرم نگاه کردم. صققدای پ

کفش هاش توی اون اتاق خالی و ساکت می پیچید و اعصاب من رو هم بهم می ریخت. چینی به 

بینیم دادم و به چشققققققم هاش نگاه کردم. لنآ های آبی، دما، عملی، لب های پروتآی همه و همه 

ر اون چهره ی پیر رو زشت تر می کرد. نمی دونم این زن چرا به مردن بکر نمی کرد؛ یه پاش لب گو

  .بود ولی باز هم هر روز یه عمل جدید و یه کار جدید روی صورتش انجام می داد

با دستی که روی سینه ام نشست به خودم اومدم. دست های چروکش رو با اون ناخن های بلند 

قرمآ رنگ، آروم و نوازش گونه روی سققینه ام می کشققید. چندشققم شققد ولی چیآی نگفتم. لب های 

 .د و بعد از مکثی آروم زمآمه کردقرمآش رو روی هم بشر 

 .با من باش ماکان-

با بهت و تعجب به چشققققققم های پر از خواسققققققتنش نگاه کردم. لبخندی زد؛ لبخندی که از ن ر من 

 .خیلی زشت بود

من دوسققققققتت دارم، با من باش ببین چه جوری تموم چیآ هایی که رزم داری رو برات براهم می -

  .کنم

 .شت اشاره اش رو روی لب هام گذاشتخواستم چیآی بگم که انگ

تو به این کار نیاز داری ماکان، به خاطر برادر هات و به خاطر خواهرت. اگه... اگه با من باشی من -

تو و خانواده ات رو از هر ن ر سققققققاپورت می کنم؛ تو دیگه مشققققققکلی نخواهی داشققققققت و حتی رزم 

 .نیست کار کنی

تم؛ دسقت گذاشقته بود روی نق ه فقعفم ولی من قرار از بهت خارج شقدم و قدمی به عقب برداشق

 .نبود بخاطر این که به این کار نیاز دارم هر غل ی بکنم

چی داری می گی خانم بروتن؟ زشقققققته بخدا  شقققققما شقققققوهر داری  بچه داری  این... این حر  ها -

 یعنی چی؟
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 ...کن عآیآم، منبا عشوه موهاش رو از روی صورتش کنار زد و با ناز گفت: تو به اونا بکر ن

 .پا برهنه وسط حربش پریدم

 .من همین ارن از کارم استعفا می دم خانم بروتن، ل فا دیگه ادامه ندید-

کیف سققامسققونت مشققکیم رو برداشققتم و بدون نگاه کردن به اون زن که ارن از ن رم زشققت ترین و 

 .چندش ترین زن بود، از کالس خارج شدم

ایم  ن، تازه تونسقققتم نفا راحتی بکشقققم، دسقققتی توی موهای قهوهبا خارج شقققدن از آموزشقققگاه زبا

  .کشیدم

 «یا خدا این زن دیونه شده بود؟»

پا تند کردم و با عجله به سققققققمت خیابون ربتم؛ تاکسققققققی گربتم و آدرس خونه رو به راننده دادم. 

 .چشم هام رو بستم و چند تا نفا عمیی کشیدم تا کمی آروم بشم

*** 

. نگاهی به خونه ی یک طبقه با نمای چوبی شقققققققدم و کرایه رو حسقققققققاب کردماز تاکسققققققی پیاده 

کوچیکمون کردم. این خونه رو هم از صدقه سر عمه داشتیم وگرنه ارن باید توی پارک ها تو چادر 

  .زندگی می کردم

 «.کارمم پرید، بردا باید به دنبال یه کار دیگه باشم»

ک و موزاییک شقققققده گذشقققققتم؛ در سقققققالن رو که باز کردم با در رو با کلید باز کردم و از حیاط کوچی

  .دیدن سالن دهنم یه متر باز شد و چشم هام نآدیک بود از حدقه بیرون بآنه

 «!یا خدا شتر با بارش این جا گم می شه»

 .نفسم رو با حرص بیرون برستادم و داد زدم

 هاکان... ماهان... ماهک؟-

 پارت_دوم#

عجله و هول از آشقققققق آخونه بیرون اومد. با دیدن لب و لوچه و سققققققر و با صققققققدای داد من ماهان با 

 .وفعش چینی به بینیم دادم

 !سالته ۲۰تو کی یاد می گیری ماکارونی بخوری؟ ناسالمتی -

 .لبخند دندونمایی زد

  سالم داداش خوبی، خوشی؟-
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شکی و نآدیک تر ربتم و دستی توی موهای قهوه ایش کشیدم و به صورت سفید و چشم های م

 .شی ونش نگاه کردم

 خوبم تو خوبی؟ این جا چرا مثل بازار شامه؟ چی شده؟-

 .ابروهاش رو بار انداخت و با انگشت اشاره اش طبقه ی بار رو نشون داد

 .تقصیر اون دو تاست-

بینی گوشتی ولی کوچیکش رو کشیدم و گفتم: باشه برو اون آش آخونه رو یه کم جمع و جور کن؛ 

 .ی ماکارونی کردیبشور عین بچه های دو ساله انگار سرت رو داخل قابلمه اون صورتتم

 .خندید و گفت: چشم

 .از پله ها بار ربتم و دوباره با داد هاکان رو صدا کردم

 هاکان؟-

 .هاکان بی خیال با اون صورت سرد، لباس های بشن و عجیب و غریبش از اتاق بیرون اومد

 چرا داد و بیداد می کنی؟-

 حرص گفتم: سالن رو دیدی؟با 

 .بی خیال گفت: اهوم

ی کوبتی رو تمیآ کنم؛ چرا یه کم رعایت نمی با داد گفتم: عین خدمتکارا من هر روز باید این خونه

 کنید؟

دسققققت هاش رو داخل جیب شققققلوار جینش برد و آروم گفت: تقصققققیره اون مارمولکه که چ یده تو 

 .اتاق

 .با کف دست یکی به پیشونیم کوبیدم

 !اون می خواد بگه تقصیره کیه-

 .هاکان تک خنده ای کرد و با چشم های مشکی و سردش توی چشم هام زل زد

 .زیادی لوسش کردی، جواب هیشکی رو نمی ده-

شققونه ای بار انداختم و از کنار هاکان رد شققدم؛ هم قد بودیم ولی اون باشققگاه می ربت و هیکلش 

ه می ربتم ولی ارن اون قدر درگیرم که برصققققت نمی کنم. اتاق ورزیده تر بود. منم یه زمانی باشققققگا

 .های بار رو همه گشتم، ماهک نبود

 ماهک کجاست هاکان؟-

 ...بی خیال گفت: اتاق مامان
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بعد وارد اتاقش شقققققد و در رو بسقققققت. پوبی کشقققققیدم و با حرص از پله های چوبی پایین اومدم. به 

 .دم و بعد وارد شدمسمت در اتاق مامان ربتم؛ تقه ای به در ز 

 .سالم-

 پارت_سوم#

ماهک با موهایی شقققلخته از روی تخت مامان بلند شقققد و با سقققری پایین ایسقققتاد. ولی نگاه من به 

چشقققم های مهربون اما بی رمی مامان بود؛ چشقققم هاش به زیبایی دریا بود، رنگ چشقققم های منم 

 امان خوشکلم، خوبی مامان؟به خودش ربته بود. با لبخند نآدیک ربتم و گفتم: سالم به م

لبخند کم جونی روی لب هاش نشققققسققققت و پلک هاش رو روی هم بشققققرد و بعد از مکثی باز کرد. 

  .دلم گربت، از این که نمی تونستم صدای دلنشین مامان رو بشنوم

 .کنار پاش زانو زدم و دستم رو روی دسته های ویلچر گذاشتم

 و دختر تو رو عاصی کردند؟بدای چشم های خوشکلت بشم. باز این پسر -

 .ماهک بدون نگاه به من با اخم گفت: تقصیره هاکانه

 .خندیدم

بله، ماهان که می گه تقصقققیر شقققما دو تاسقققت، هاکان می گه تقصقققیره ماهکه، تو هم که می گی -

  !تقصیره هاکانه

 .ماهک با چشم های مشکی و دلرباش به چشم هام نگاه کرد

 .داداش تقصیره هاکانه-

 .ار پای مامان بلند شدماز کن

 ...می دونم-

 .به سمت ماهک ربتم و توی بغلم گربتمش

 .شی ون بالی ما همیشه بی تقصیره-

 .آروم خندید

 ای جان... حار بگو چی شده؟-

 .از بغلم بیرون اومد و با حرص گفت: دوستم تولد گربته، هاکان نمی زاره برم

 .و رغر مامان رو توی دستم گربتم آهانی گفتم؛ روی تخت نشستم و دست های چروک

 مهمونی مال کدوم دوستته؟-

 .دستی به موهای مشکی و لختش کشید
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 .سارا-

 .به چشم هاش نگاه کردم، خودش بهمید و آروم گفت: دختر و پسر قاطیه

 .ه زدمب*و*سروی دست های مامان رو 

 ...پا نباید-

 .با عجله وسط حربم پرید

 .میمهباید برم داداش، تولد دوست صمی-

 .با اخم نگاهش کردم

 .بآار حربم تموم شه-

 .لب هاش رو غنچه کرد

 .چشم-

 .بلند شدم و پشت ویلچر مامان ایستادم و دسته ها رو گربتم و آروم به سمت جلو هل دادم

 ...پا نباید تنها بری-

 .خواست چیآی بگه که دستم رو بار آوردم

 ...خودم همراهت میام نه هاکان، به شرطی که-

 .ا  وق بار و پایین پریدب

 چه شرطی؟ چه شرطی؟-

 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .بیست سالته، هنوز بچه ای-

 .با ناز خندید و چیآی نگفت

 .لبخند زدم و گفتم: به شرطی که سالن تمیآ شه

با عجله همراه مامان از اتاق بیرون اومدم و به غر غر ها و اعترافققققققش توجهی نکردم. وارد سققققققالن 

 .. ماهان از روی مبل کرم رنگ و قدیمی بلند شدشدم

 .نهار آمادست-

 .آروم خندیدم

 !کدبانویی شدیا-

 .دستی به موهاش کشید

 .دست پرورده ی خودتونم-
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 .با صدای بلند خندیدم

 !دیونه-

با هم وارد آشقق آخونه شققدیم. سققوپی که ماهان درسققت کرده بود رو آروم آروم به خورد مامان دادم؛ 

ا می خورد ولی سقققوو دوسقققت داشقققت. هر چی اصقققرار کردم چیآ دیگه ای نخورد ولی خیلی کم غذ

  .توی آش آخونه نشست و غذا خوردن من و بقیه رو نگاه کرد

 .رو به هاکان کردم

 .ماهک می ره مهمونی-

 .هاکان دست از غذا خوردن کشید

 !نه-

 .قاشی و چنگال رو داخل بشقاب گذاشتم و به صورت برزخیش نگاه کردم

 .خودم همراهش می رم-

خیالش راحت شد و نفا آسوده ای کشید. لبخندی زدم، هاکان ماهک رو خیلی دوست داشت 

و خیلی روش حسققاس بود ولی هیو وقت بلد نبود ابراز عالقه کنه و همیشققه بیش تر داد و بی داد 

  .می کرد

 .از پشت میآ بلند شدم

 پارت_چهارم#

 . آخونه رو جمع کنرو به ماهان کردم و گفتم: میآ و آش

چشقققمی گفت. این بچه خیلی م لوم بودم. رو به هاکان و ماهک هم گفتم: سقققالن هم به عهده ی 

 .شما

 .هاکان با حرص گفتم: من نیستم

تا همراه مامان از حیاط بر می  با تحکم گفتم:  به هاکان  ته ی ویلچر مامان رو گربتم و رو  دسقققققق

 .گردیم، سالن تمیآ باشه

 .اه مامان خارج شدم که صدای هاکان لبخند به لبم آورداز آش آخونه همر 

 .زورگو-

همراه مامان وارد حیاط شقققدیم. حیاط خالی از هر چیآی بود،بقط یه گل محمدی بآرو گوشقققه ای 

از حیاط کوچیک بود که مامان خیلی دوسققتش داشققت. هر روز سققاعت ها می اومد و این جا رو به 

  .می شد روی این گل می نشست و غرق گذشته ها
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از دو سال پیش که بابا تصاد  کرده بود و جونش رو از دست داده بود، مامان ویلچر نشین شده 

  .بود و ما از شنیدن صدای زیباش محروم شده بودیم

ی عمه بخاطر دادن دیه مجبور به بروختن خونه و ماشین و مغازه ی بابا شدیم؛ ارن هم توی خونه

  .جورایی خوب نبودزندگی می کردیم و وفعمون یه 

 .نفا آه مانندی کشیدم و کنار مامان، تکیه به ویلچر نشستم

 مامان؟-

 .از کارم توی آموزشگاه استفعا دادم-

 .مامان با چشم هایی نگران نگاهم کرد

 نگران نباش قربون آبی چشات برم. اشکال نداره، یه کار دیگه پیدا می کنم-

 .بیدمبعد با حرصی آشکار مشتم رو روی پام کو

ی کثابت با وجود داشقتن شقوهر و بچه ازم می خواسقت باهاش باشقم. خجالت نمی کشقید زنیکه-

 .با اون سنش

 .لب های مامان می لرزید

  .عه مامان  قرار نبود این ها رو بگم که ناراحت شی، قرار بود یه کم درددل کنم بقط-

 .آهی کشیدم

ناراحتی و خجالت کشیدن شما بشم، درسته به شرابتم قسم هیو وقت کاری نمی کنم که باعث -

من به پول نیاز دارم، به کار نیاز دارم و وفقققعمون خوب نیسقققت ولی هیو وقت، هیو وقت همچین 

 .کاری نمی کنم

 .مامان لبخند کم جونی زد. دست های نحیف و سردش رو توی دست هام گربتم

 .توی این همه سختی، وجود تو دل گرمیه برام-

 .ا کف دست به پیشونیم کوبیدمبا جیغ ماهک، ب

 .شروع شد باز-

همراه مامان وارد سقققالن شقققدیم. ماهک با لباس زیبای سقققفید رنگش روی مبل تک نفره ایسقققتاده 

 .بود و هاکان براش خط و نشون می کشید

 چتونه باز؟ چرا مثل موش و گربه باز به جون هم ابتادین؟-

 .ب وشم ماهک با جیغ گفت: هاکان نمی زاره این لباس رو

 .هاکان با حرص و تهدید گفت: من عمرا بآارم این لباس رو ب وشی
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 .رو به هاکان به آرومی گفتم: آروم باش هاکان، بیا مواظب مامان باش

 .خودم به سمت ماهک ربتم و رو به روش ایستادم و دستم رو به سمتش دراز کردم

 .حقیر بدید پرنسا زیبا ل فا چند لح ه از وقت گران بهاتون رو به منه-

ماهک ناز خندید و دستش رو توی دستم گذاشت. آروم کنار هم و همراه هم به سمت اتاق ماهک 

  .ربتیم

 پارت_پنجم#

وارد اتاق که شدیم، رو به روی ماهک ایستادم. صورت سفید و زیباش از همیشه قشنگ تر شده 

 .بود و با اون چشم های م لوم به صورتم نگاه می کرد

 ...ی داداش، می دونی که هاکان دوستت داره و روت حساسهیکی یه دونه-

 .نگاهی به لباس سفید رنگ و ساده اش کردم

 ...لباست تا روی زانو و کوتاهه، آستین نداره-

 .دستی به لباس کشیدم، نرمیه پارچه باعث شد لبخند روی لبم بشینه

 ...یا باید لباس رو عوض کنی-

 .وسط حربم پرید

 ...نه-

 .اخمی کردم

 !حربم تموم نشده-

 .سرش رو پایین انداخت

 .ببخشید-

 .موهای بر شده اش رو از روی صورتش کنار زدم

 .یا باید ساپورت و یه کت کوتاه ب وشی-

 .ی آویآون به سمت کمد ربت. لبخندی زدمکمی نگاهم کرد و بعد با لب و لوچه

 .ار می کنیآبرین به این دختره حر  گوش کن، می رم آماده شم؛ ببینم چیک-

از اتاق خارج شقققدم. هاکان توی سقققالن روی مبل نشقققسقققته بود و سقققرش تو گوشقققی بود. به سقققمتش 

 .ربتم

 .این قدر سر این دختر داد نآن-

 .سرش رو بلند کرد و به صورتم نگاه کرد، سرد و بی احساس
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 .تقصیره خودشه، حر  گوش نمی ده-

 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .آروم و درست بهش بگیچرا گوش می ده، اگه -

  .جوابی از هاکان نشنیدم؛ به سمت اتاق خودم ربتم

وارد اتاق شدم و به سمت حمام ربتم تا دوش بگیرم. بعد از نیم ساعت از حموم بیرون اومدم و رو 

 .به روی کمدم ایستادم

 حار چی ب وشم؟-

 .با شنیدن این حر  از زبونه خودم، زدم زیر خنده

 !دخترا نمی دونم چی ب وشم نگاه توروخدا عین-

شلوار جین مشکی رو همراه با یه پیراهن سفید و کت اس رت مشکی بیرون آوردم. نگاهی به کت 

ی لوسققققققم بود. نمی دونم چرا تا تقی به توقی می خورد و اسقققققق رت کردم. این یادگار لیال دختر عمه

  .اصال ازش خوشم نمی اومد مناسبتی بود برا من کادو می آورد؛ خیلی لوس و نازنازی بود و من

لباس ها رو پوشققققیدم و موهام رو رو به بار شققققونه کردم و مدل سققققاده ای زدم. دسققققتی به صققققورتم 

کشیدم و ابرو هام رو مرتب کردم. صورت گرد، بینی گوشتی مناسب و لب های گوشتی؛ شباهتم 

ه کردن به خودم دل کندم و از به بابا بی اندازه بود و بقط چشم های آبیم به مامان ربته بود. از نگا

اتاق بیرون ربتم. ماهک با همون لباس سققققفید که حار با کت مشققققکی کوتاه و سققققاپورت مشققققکی 

پوشیده تر و زیباتر شده بود، رو به روی هاکان نشسته بود. هاکان با اخم نگاهش می کرد و ماهک 

  .براش ادا در می آورد و شی ونی می کرد

 .م: بلند شو شی ون، بلند شو بریمبا لبخند رو به ماهک گفت

 .با خوش حالی به سمتم اومد و دست هاش رو دور بازوم حلقه کرد

 .قربون داداش خوشتی م برم-

هاکان از جاش بلند شقققققققد و لوس و بی مآه ای نثار ماهک کرد. خندیدم و مقداری پول روی میآ 

  .شیشه ای گذاشتم

رش پیتآا بده برای خودتون؛ مواظب مامان ماهان کجایی؟ پول روی میآ هال گذاشققققققتم، سققققققفا-

  .باشید

 .صدای ماهان رو از توی آش آخونه شنیدم

 .چشم داداش-
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 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .سر و تهش رو هم بآنی تو آش آخونست این بشر، شکمو -

  .ماهک خندید و من با لبخند از خونه خارج شدم

*** 

ویالیی بآرو ربتیم. وارد حیاط که شققدیم به این نتیجه ی از تاکسققی پیاده شققدیم و به سققمت خونه

رسققیدم که باید اسققم حیاط رو از این جا برداشققت به جاش گفت با،. به تمام معنا با، بود؛ یه با، 

بآرو و سرسبآ و بسیار زیبا. ماهک محو این همه زیبایی شده بود و من حواسم به ماهک بود که 

  .از حواس پرتی یه وقت نخوره زمین

با دیدن سقققارا که روی پله ها برای ماهک دسقققت تکون می داد، لبخند زدم و سقققرم رو نآدیک گوش 

 .ماهک بردم

 براش کادو خریدی؟-

 .سرش رو به معنی تأیید تکون داد

 .بله داداش از هاکان پول گربتم-

 .اخمی کردم

 !چرا از اون؟ به خودم می گفتی-

 .وم نشدبا خجالت گفت: آخه از تو خیلی پول گربتم، ر 

 .اخمی کردم

 .بعدا در این باره حر  می زنیم-

باهم با سققققارا احوال پرسققققی کردیم و سققققارا و ماهک با  وق هم دیگه رو بغل کردن و جیغ جیغ می 

 .کردم. آروم زمآمه کردم: چه اعصاب خورد کن

با ماهک پشت میآی نشستیم. عین عقاب حواسم به چهار طر  بود که یه وقت کسی به ماهک 

  .یک نشه، کسی ا یتش نکنه و کسی بهش پیشنهاد رقص ندهنآد

وقتی خیالم راحت شقققد که ماهک با سقققارا داره اون وسقققط می رقصقققه، نفا راحتی کشقققیدم و آب 

پرتقال رو برداشققققتم. سققققرم رو که بلند کردم چشققققمم ابتاد به پسققققر قد بلندی که رو به روی ماهک 

. تندی از جام بلند شققدم. ماهک تا چشققمش ایسققتاده بود و ماهک با خجالت باهاش حر  می زد

 .به من ابتاد، با عجله پسره رو کنار زد و به سمت من اومد

 داداش؟-
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 پارت_ششم#

 .نگاهم رو به چشم های ترسیده ی ماهک دوختم

 کی بود؟-

 .ماهک با تته پته گفت: هیشکی بخدا، بقط... بقط پیشنهاد رقص داد

دوختم که خودش رو توی جمع دختر و پسققر هایی که می  نگاهم رو از ماهک گربتم و به اون پسققر

 .رقصیدند، گم کرد

 !احساس می کنم که از یه پیشنهاد رقص بیش تر بود... نگاه تو به اون پسر-

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .نه به خدا-

باشققه ای گفتم و روی صققندلی بلآی نشققسققتم. صققددرصققد از یه پیشققنهاد رقص بیش تر بود ولی تا 

  .چیآی نمی گفت، اصرار بی خود بقط درو، بیش تر به همراه داشتخودش 

ماهک و دوسقققتاش کلی خوش گذروندند و من اما مثل یه مجسقققمه روی صقققندلی نشقققسقققته بودم، 

ی این جشن ها رو نداشتم. نگاه اون پسر رو بقط یه بار همراه ماهک تانگو رقصیدم. زیاد حوصله

بودم ولی باز هم چیآی نگفتم تا ماهک خودش لب روی ماهک می دیدم و بدجور مشققکوک شققده 

 .باز کنه

وقتی به خونه رسققیدیم همه خواب بودند جآ هاکان که روی مبل نشققسققته بود. با دیدن ما از جاش 

بلند شققققققد و همون طور که به سققققققمت اتاقش می ربت، گفت: دیگه تا صققققققب  می موندید، چیآی 

 .نمونده به صب 

 .هاکان خندید و من بقط لبخند زدم ماهک به این غر غر و حرص خوردن

 .یدمب*و*سروی موهای ماهک رو 

 .برو بخواب یکی یه دونه، شبت بخیر-

 .مرسی داداشی، شب بخیر-

  .وارد اتاقم شدم و خودم رو روی تخت پرت کردم

 «.ای خدا، باید صب  زود بلند شم و دنبال کار بگردم»

  .تگی زیاد بالباصله خوابم بردچشم هام رو بستم و بدون عوض کردن لباس هام از خس

 پارت_هفتم#

 .فربه ای به در اتاق زدم و بعد از شنیدن بفرمایید، وارد اتاق شدم
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 .سالم-

 .مرد مسنی با موهای جوگندمی، رغر و قد بلند از جاش بلند شد

 .سالم خوش اومدید-

 .دستم رو توی دست دراز شده اش گذاشتم و گفتم: خیلی ممنونم

ی پشقققت میآ کار بآرگش نشقققسقققت و به من هم اشقققاره کرد که روی مبل قهوه ای روی صقققندلی چوب

 .رنگ چرمی بشینم

 .بفرمایید، برخی هستم در خدمتم-

نفا عمیقی کشققیدم و رو به اون چهره ی مهربون کردم و گفتم: راسققتش من دنبال کار می گردم، 

ل یه مشقکل شقخصقی از لیسقانا زبان دارم و یه مدت توی آموزشقگاهی تدریا می کردم. به دلی

اون جا اسققتفعا دادم. گفتم اگه این جا بتونم توی یکی از کالس ها تدریا کنم؛ خیلی ممنون می 

 .شم، راستش به این کار نیاز دارم

  .آقای برخی دست هاش رو توی هم قالب کرد و با لبخند به من نگاه کرد

 ...م مئنم که شما دبیر خوبی هستید آقای-

 .صفوی-

ی کالس هامون دبیر دارند ون داد و گفت: بله آقای صققفوی، ولی راسققتش این جا همهسققرش رو تک

 .و ما به دبیر نیاز نداریم

 .لبخند کم جونی زدم

 .متوجهم، خیلی ممنونم-

 .از جام بلند شدم و گفتم: بیش تر از این مآاحمتون نمی شم

 .به مبل اشاره کرد و گفت: بشین جوون چند لح ه

رو از جیبش بیرون آورد و شققققققماره گربت. نگاهم رو از اون مرد خوش قلب بعد گوشققققققی آیفونش 

گربتم و به اتاق بآرو و مرتب دوختم. اتاقی که دیواره های سققققققفید داشقققققققت و قاب عکا های 

کوچیک و بآرگی روی دیوار دیده می شققد. دو تا پنجره ی بآرو با پرده های سققفید سققل نتی که به 

سقققرم رو چرخوندم که چشقققمم به دوتا گوشقققه های اتاق ابتاد که  اتاق نور و روشقققنایی می بخشقققید.

گلدان های سفید با گل های طبیعی و بآرو خودنمایی می کرد. لبخند زدم گل ها واقعا قشنگ و 

  .زیبان
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نگاهم رو از اتاق گربتم و به سققققققمت آقای برخی برگشققققققتم که با لبخند نگاهم می کرد. توی جام 

 .درست نشستم و سربه ای کردم

 .ببخشید-

 .کاغذی از روی میآ برداشت و چیآی یادداشت کرد

این آدرس خونه ی دوستمه. پسرش قراره بره خارج از کشور، می خواد زبان یاد بگیره. کالس های -

  .این جا خیلی طول می کشه ولی اون می خواد بشرده و سریع و در مدت زمان کمی یاد بگیره

 .نفسی گربت و ادامه داد

زنگ زدم و گفتم یه دبیر خوب می برستم؛ خیلی خوش حال شد. شما می تونی بری ارن بهش -

به این آدرس و اون جا کارت رو شروع کنی. م مئن باش پول خوبی هم می دن؛ آرزوشون ربتن به 

 .خارجه برای همین کلی پول می دن تا خوب زبان یاد بگیرن

 .برخی گربتم با خوش حالی از جام بلند شدم و کاغذ رو از دست آقای

 .خیلی خیلی ازتون ممنونم آقای برخی، ل ف بآرگی در حقم کردید ممنونم-

 .دستم رو بشرد و لبخندش پرنگ تر شد

 .خواهش می کنم پسرم، موبی باشی-

ازش خداحاب ی کردم و از آموزشگاه خارج شدم. سوار تاکسی شدم و به سمت آدرسی که باری 

  .تمشهر و محله ی پولدار ها بود، رب

 پارت_هشتم#

 .کرایه تاکسی رو حساب کردم و رو به روی عمارت بآرو ایستادم. نگاهی به کاغذ کردم

  !آقای صادقی-

 . صدای ظریفی از توی آیفون گفت: کیه؟زنگ در رو بشردم

 .سالم، دبیر زبان هستم، با آقای صادقی کار داشتم-

شققدم. کناره دیواره های حیاط و گوشققه بالباصققله در باز شققد. وارد حیاط بآرو و سققنگ برش شققده 

ها، با، و گل های رنگارنگ بود. وسط با، بقط سنگ برش بود و یه آرچیی داشت، همین. چینی 

به بینیم دادم؛ من اگه یه حیاط به این بآرگی داشققققققتم ق عا همه اش رو به چمن و با، تبدیل می 

شققمم ابتاد به دختر ریآه میآه ای کردم. همون طور که برای اون حیاط بآرو نقشققه می کشققیدم، چ

که روی پله های سققفید که به شققکل زیبایی با گو تآ یین و درسققت شققده بود، ایسققتاده بود. پا تند 

  .کردم و از پله ها بار ربتم
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  .سالم، صفوی هستم دبیر زبان-

دختر همون طور خیره خیره نگاهم می کرد. نگاه کلی بهش کردم، صقققققورت سقققققفید و چشقققققم های 

کشقققیده ای داشقققت، لب های کوچیک و قلوه ای با بینی کوچیک؛ بی اندازه بیبی بیا و  مشقققکی

. باد موهای مشقققققکی بلندش رو که از زیر شقققققال آبی رنگش بیرون زده بود، نوازش می کرد. ریآ بود

  .تونیک آبی رنگ بلندش با اون شلوار سفید خیلی بهش می اومد

 .به خودم اومدم و سربه ای کردم

 .ببخشید-

 .با گیجی سرش رو تکون داد و انگار که تازه به خودش اومده، از جلوی در کنار ربت

 .سالم... ببخشید، بفرمایید خوش اومدید-

  .ممنونی گفتم و دستی به لبم کشیدم تا لبخند بآرگی که قرار بود، روی لبم بشینه رو مهار کنم

  .به سالن و مبل های کرم رنگ سل نتی اشاره کرد

  .د، ارن داداشم میادبفرمایی-

باشققققه ای گفتم و روی مبل نرم نشققققسققققتم. نگاهی به سققققالن کردم. سققققالن بآرو و مجلل بود، انواع 

وسققققایل داخل سققققالن دیده می شققققد. از قاب عکا های بآرو و کوچیک و مختلف تا گلدان های 

این جا رنگارنگ، مجسققققققمه ها و پرده های اجی وجی، نمی دونم شقققققققاید من زیاد بی  وق بودم یا 

  .زیادی شلخته بود

با صققدای پایی که از پله ها پایین می اومد، نگاهم رو از سققالن گربتم. پسققر قدبلند و چهارشققونه ای 

 .با موهای بور، با عجله از پله ها پایین می اومد. با دیدن من لبخندی زد و به سمتم اومد

 .سالم، کیان صادقی هستم، خیلی خوش اومدید-

 .ند کم رنگی جواب دادملبخندش رو با لبخ

 .سالم، ماکان صفوی هستم، خوشبختم و خیلی ممنونم-

 .به مبل اشاره کرد

  .بفرمایید بشینید-

ی سفیدم کشیدم و نشستم. کیان روش رو به سمت آش آخونه کرد و با دستی به پیراهن مردونه

 .صدای بلند گفت: کیانا... خواهرم برای مهمونمون چایی بیار

 .ریف و دلنشین پاسخ دادهمون صدای ظ

 .چشم داداش-
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 .لبخندم رو پرنگ تر کردم« پا اسمش کیانا بود »

 .ل فا زحمت نکشید-

 .دستی به موهای بورش کشید و تکیه اش رو به مبل داد

سالمه و هنوز  ۲۶زحمتی نیست. خب می خوام در مورد خودم بیش تر توفی  بدم. راستش من -

  .ابی انگلیسی حر  بآنم، با این که دارم برای دکترا می خونمی درست حسنمی تونم چند کلمه

 .دستی به ته ریشش کشید و ادامه داد

من می خوام توی شققش ماه تمام و کمال زبان رو یاد بگیرم، برای هر ماه دو میلیون و نیم پول می -

ش تر دم. سققققعی خودم رو هم می کنم که خودمم با کمک شققققما توی این شققققش ماه یاد بگیرم و بی

  ...طول نکشه

با اومدن خواهرش، حربش رو نصققققققفه رها کرد. خواهرش با لبخند نازی که روی لب های زیبا و 

 .سرخش جا خوش کرده بود، سینی چایی رو رو به روم گربت

 .بفرمایید-

 .استکان چایی خوش رنگ رو برداشتم

 .مرسی-

ینی روی میآ شققیشققه ای اشققاره کیان هم چایی برداشققت. کیانا از سققالن خارج شققد و کیان به شققیر 

 .کرد

  .ل فا شیرینی هم بردارید و با چایی میل کنید-

 .نگاهم رو از شیرینی های خوش رنگ و خوش طعم گربتم

 .حتما، ممنونم-

کیان قل ی از چاییش خورد و گفت: شقققققما می تونید بیش تر در مورد خودتون بگید؟ می تونید که 

 توی شش ماه به من کمک کنید؟

رو روی میآ گذاشتم و نگاهم رو از گلدان شیشه ای و گل های رز روی میآ گربتم و به صورت چاییم 

  .مردونه و بدون نقص کیان خیره شدم

من لیسققققققانا زبان دارم، مدت طورنی توی یه آموزشققققققگاه کار می کردم، ولی از اون جایی که با -

ا و خود صاحب آموزشگاه از صاحب آموزشگاه مشکل داشتم نتونستم ادامه بدم. در کل شاگرده

کار و نوع تدریسققققققم رافققققققی بود. من چون کار دیگه ای ندارم، می تونم کل روز و هر روز رو بیام و 
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مشغول تدریا باشم. توی شش ماه واقعا سخت و بشرده هست یادگیری ولی اگه شما هم تمام 

 .تالشتون رو بکنید ان شاء هللا که می تونیم انجامش بدیم

 .بآرگی روی لب هاش نشستکیان لبخند 

این خیلی خوبه، واقعا ممنونم. من بعال بقط خودم قصد دارم زبان یاد بگیرم اگه خواهرمم دلش -

 .خواست، م مئنن حقوق شما رو هم زیاد می کنم

تشققکری کردم. نیم سققاعت کامل در مورد زبان و نحوه کار و تدریا و خوندن زبان حر  زدیم. بعد 

  .کردماز اون من قصد ربتن 

از کیان خداحاب ی کردم و به سمت در ربتم که با کیانا چشم تو چشم شدم. سرش رو کج کرد و 

 گفت: دارید می رید؟

 .مثل بچه ها شده بود و من حدس می زدم بقط بیست سالش باشه

 .سرم رو به معنی آره تکون دادم

 .بله دیگه ربع زحمت می کنم، بخاطر چایی و شیرینی ممنونم-

  .اهم کنار ربت و گفت: خواهش می کنم، نوش جان. خیلی خوش اومدیداز سر ر 

تشکر کردم و از خونه خارج شدم؛ تا وقتی که از حیاط بیرون برم و در رو ببندم کیانا کنار در ورودی 

  .عمارت ایستاده بود و نگاهم می کرد

 .نفا عمیقی کشیدم

  .آخی کارم جور شد-

  .. باید امروز یه استراحت کامل می کردمتاکسی گربتم و آدرس خونه رو دادم

*** 

وارد حیاط شدم و در رو پشت سرم بستم. به آرومی به سمت خونه ربتم که با صدای داد هاکان 

  .توی جام خشک شدم

 ...یاخدا-

  .پا تند کردم و وارد خونه شدم

 پارت_نهم#

 هاکان#

تم؛ سقققرم رو بین دسقققت هام گربتم. با ورود ماکان نگاه عصقققبیم رو از لیال گربتم و روی مبل نشقققسققق

 .ماکان نآدیک تر اومد
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 خوش اومدی لیال، این جا چه خبره؟-

لیال با عشوه و گریه ی ساختگی نآدیک ماکان ربت و گفت: از داداشت ب رس، سر من بی خودی 

 !داد می زنه

 .یهو منفجر شدم

 !بی خودی؟ یه نگاه به سر و وفعت بنداز-

  .ه لباس ها و صورت لیال انداخت؛ صورتش توی هم ربتبا این حربم ماکان نگاهی ب

دختر عمه این چه لباسققققیه که پوشققققیدی؟ واقعاکه... تو که از حسققققاسققققیت هاکان خبر داری، پا -

 .نباید این مانتوی جلو باز رو می پوشیدی

 .پوبی کشید و دستی به موهای خوش حالت و قهوه ای رنگش کشید

 !از آرایشت هم که نگم-

ی به موهای مشققکی رنگش کشققید و با عشققوه رو به ماکان گفت: چشققم، دیگه این جوری لیال دسققت

  .بیرون نمیام

ماکان سققری از روی تأسققف تکون داد اما من چشققم هام گرد شققد. یه سققاعته من دارم می گم، چرا 

این لباس رو پوشققققققیدی؟ چرا با این لباس بیرون اومدی، براش مهم نبود و جواب سققققققر بار می داد 

 چرا پیش ماکان حر  گوش کن شد؟ ولی

نمی خواستم نگاه ها، حساسیت های لیال رو برای ماکان، باور کنم. من عاشی لیال بودم؛ اون هیو 

وقت به حر  من گوش نمی داد، نگاه عاشقانه بهم نمی کرد و کار های من براش مهم نبود ولی... 

  .ولی وقتی ماکان رو می دید همه چیآ عوض می شد

 .ماکان به اتاقش، لیال اومد و کنارم نشست با ربتن

 هاکان؟-

 .ی آرایش شده اش نگاه کردمبه چشم های مشکی و کشیده

 چرا؟-

 .با گیجی سرش رو تکون داد. موهای مشکی رنگش رو از روی صورتش کنار زدم

 چرا لیال؟ چرا با من این کار رو می کنی؟-

 .لب های قلوه ای و قرمآ رنگش رو غنچه کرد

 ...خشیدبب-

 .لبخند کم رنگی زدم. ابرو های کشیده اش رو بار انداخت
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 .ببخشید هاکانی-

 ...به آرومی و با غم گفتم: تو عاشی ماکانی

با بهت نگاهم کرد، چندبار لب هاش رو تکون داد ولی نتونسققت چیآی بگه. هول کرد، رنگش پرید 

 .و تندی از جاش بلند شد

 ؟ دیونه شدی؟چی داری... چی داری می گی هاکان-

 .پوزخندی زدم و از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم

بخاطر دیدن اون میای پیش من، بخاطر کنار اون بودن به من گفتی عاشققققققمی، دلتنگش که می -

 .شی میای پیش من تا اون رو ببینی... نگو نه، نگاهت همه چیآ رو لو می ده

 ...با تته پته گفت: نه... نه هاکان

 .ه چشم های بهت زده و زیباش نگاه کردمبا غصه ب

 ...تو عاشی ماکانی-

  .کمی نگاهم کرد و بعد بدون گفتن حربی، با عجله و دو از خونه خارج شد

ق ره اشقققکی از چشقققمم چکید که با عجله با انگشقققت شقققصقققتم پاکش کردم. دسقققت های ظریف و 

 .تمکوچولویی دورم حلقه شد. با صدای بغض آلود ماهک، چشم هام رو بس

 .داداشی ناراحت نباش، اون لیاقته تو و عشقت رو نداره-

 .دست های سفیدش رو نوازش کردم

 .ناراحت نیستم ماهک، گریه نکن-

 .بینیش رو بار کشید

 !ببخشید بینیم رو با لباست پاک کردم-

 با داد گفتم: چی؟

ب و شقققلوارک خندید و ازم دور شقققد. به سقققمتش برگشقققتم. موهاش رو خرگوشقققی بسقققته بود و یه تا

 .صورتی تنش بود

 .ببخشید دیه-

 .با حرص گفتم: می کشمت ماهک

ماهک می دوید و منم دنبالش، برام ادا اطوار در میاورد و شقققققی ونی می کرد. با این کار هاش کلی 

  .خندیدم و تا حدودی غمه نشسته توی دلم رو براموش کردم

 پارت_دهم#
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 ماکان#

ی از اتاق بیرون اومدم. از اون دختره ی جیغ جیغو متنفر بوم؛ وقتی بهمیدم لیال ربته با خوش حال

 واقعا هاکان چ ور عاشی اون دختر شده بود؟

 .به سمت مبل های هال ربتم. هاکان دمغ روی مبل های هال دراز کشیده بود. به سمتش ربتم

 هاکان؟-

 .نشستم آرنجش رو از روی چشم هاش برداشت؛ با دیدن چشم های قرمآش هول کردم، کنارش

 چی شده؟-

 .بلند شد و نشست

 هیچی؟-

 .شونه اش رو بشردم

 لیال چی گفت؟ چرا این قدر بهم ریختی؟-

 .با غم نگاهم کرد

 !هیچی-

 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .واقعا هیچی؟ باید با عمه حر  بآنم، لیال خیلی داره ا یتت می کنه-

 .دستی توی موهای شلخته اش کشید

 .ر اخراج شدمبی خیال. از کا-

 با داد گفتم: چی؟ باز دوباره؟

شونه ای بار انداخت و بی تفاوت گفت: خب چی کار کنم دیگه، ر یسش اعصابم رو داغون کرده 

 .بود، منم شروع کردم به داد و بیداد... خب اونا هم بیرونم کردند

 .با کف دست به پیشونیم کوبیدم

 .از دست تو  واقعا شرکت خوبی بود، حیف شد-

 .سرش رو به پشتی مبل تکیه داد

 .می رم یه جا دیگه-

 .سری به نشونه ی باشه تکون دادم و گفتم: یه کم به اعصابت مسلط باش

 .خندید و گفتم: باشه

 .بعد از جاش بلند شد و بی رمی به سمت اتاقش ربت. نفسم رو با حرص بیرون دادم
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 .وری حال هاکان رو بد می کنیلیال... لیال دستم بهت نرسه می کشتمت، هر بار یه ج-

پو  کالبه ای کشیدم و به سمت آش آخونه ربتم تا برای شام غذا درست کنم. عاشی آش آی بودم 

و هر وقت مامان آشقققق آی می کرد کنارش می ایسققققتادم تا یاد بگیرم و ارن هم از دو سققققال قبل که 

د. هاکان و ماهک اصقققال بلد اون اتفاق ابتاد، خودم آشققق آی می کردم و واقعا دسقققت پختم خوب بو

نبودند ولی ماهان هم مثل من آشقق آی بلد بود؛ زیادی شققکمو بود و به خاطر خودش هم که باشققه 

 .آش آی رو خوب یاد گربته بود. از یاد آوری ماهان و کار هاش لبخندی روی لبم نشست

  پارت_یازدهم#

 ماکان#

ولی، بی کاری، این که خونه نداریم، همیشقققققققه بکر می کردم، مشققققققکالتی که ارن داریم؛ این بی پ

مامانه مریض احوالمون، پدری که دو سقققاله از دسقققت دادیم... این ها همه مشقققکالت سقققختمونه و 

کنار اومدن باهاش خیلی سقققخته ولی... ولی با مشقققکالتی که سقققر راهمون قرار گربت، تازه بهمیدم 

  .قبلیا در برابرش هیو بودند

از همون روز شروع شد. همون روزی که من خسته و کوبته از سر مشکالت و سختی و ناراحتی ما 

کار پیاده بر می گشتم، از کوچه ای که نآدیک خونمون بود رد می شدم که یه چیآی دیدم. با بهت 

 ...به داخل کوچه خیره شده بودم؛ آروم لب زدم: ماهک

کوچه ایستاده بود.  باورم نمی شد، ماهک من، خواهر زیبای من دست تو دست یه پسر غریبه ته

نآدیک تر ربتم، نآدیک و « چه خوب شققد هاکان این صققحنه رو ندید.»یه لح ه از  هنم گذشققت، 

نآدیک تر. با صققدای پام ماهک نگاهش به سققمت من برگشققت و با دیدنم خشققکش زد. نگاهی به 

م های پسققر کردم، قیابه اش آشققنا بود. پسققری قد بلند و رغر، با صققورتی کشققیده و جذاب. به چشقق

 .ماهک نگاه کردم

 ...قرار بود ارن خونه ی دوستت باشی ماهک-

 ...با گریه گفت: داداش من

 .دستم رو بار آوردم تا سکوت کنه

 !تو به من... به هاکان درو، گفتی-

 ...ماهک نآدیک تر اومد و با هی هی گفت: داداش باور کن
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بخشققید ولی من ماهک رو دوسققت پسققر نآدیک اومد و با آرامش گفت: سققالم من سققینا هسققتم، ب

چند باری باهاش حر  زدم؛ اون اصقققققال جوابم رو نمی داد، تا این که دو هفته پیش رافقققققی  دارم و

 ...شد تا بیش تر با هم آشنا بشیم، من

 .مشتی به صورتش زدم

 !خفه شو-

 .صورتش رو به سمت من برگردوند، از لبش خون می اومد

قصقد بدی ندارم؛ ماهک رو واقعا دوسقت دارم و قصقدم جدی من به شقما حی می دهم ولی واقعا -

 .و خواستگاریه

  .از حرص و عصبانیت نفا نفا می زدم

 .بقط خفه شو-

مو دست ماهک رو محکم توی دستم گربتم و اون رو دنبال خودم کشیدم. صدای بلند اون پسر 

یدم ولی بی اعتنا رو که دنبالمون می اومد و گاهی من و گاهی ماهک رو صققققققدا می کرد، می شققققققن

  .بودم

تا این که از دسقققت صقققدا کردن هاش حرصقققی شقققدم و ایسقققتادم و بدون این که نگاهش کنم گفتم: 

 .ل فا دنبالمون نیا آقا سینا

بعد دوباره همون طور که ماهک رو دنبال خودم می کشققققققیدم وارد خونه شققققققدم. هی هی و گریه ی 

 .با هول و عجله از خونه بیرون اومدندماهک، کل خونه رو برداشته بود. هاکان و ماهان 

 چی شده داداش؟-

 .جواب ماهان رو ندادم و با داد رو به ماهک گفتم: گمشو تو اتاقت

 .ماهک با دو از کنار هاکان و ماهان رد شد و وارد خونه شد. هاکان به سمتم اومد

 چی شده؟ چرا ماهک گریه می کنه؟ چیکارش کردی هان؟-

  .کشیدم تا از عصبانیتم کم بشهتند تند نفا عمیی می 

 .باید... باید باهاش حر  بآنم-

 ...هاکان رو کنار زدم و وارد خونه شدم. داد زدم: ماهک

 پارت_دوازدهم#

 ماکان#
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ماهک توی اتاقش بود و من با تندی در اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شقققققققدم. ماهک با هول روی 

 .گاهم کرد. نآدیک ربتمتخت نشست و با چشم های گریون و ترسیده ن

 چرا ماهک؟ چ ور دلت اومد به ما درو، بگی؟ به ما که جونمون رو برای تو می دیم هان؟-

 .با داد من شونه هاش بار پرید و هی هقش اوج گربت

 ..... منمتأسفم داداش.-

 .دستم رو بار آوردم تا سکوت کنه

وی اون کوچه می دید، به خدا که هم تو و بقط یه لح ه تصقققققور کن اگه به جای من هاکان تو رو ت-

 .هم او پسره ی رغر مردنی رو می کشت

صققققورتش رو توی دسققققت هاش گربت. رو به روش زانو زدم و با غم گفتم: چند بار سققققرت داد زدم؟ 

 بگو؟

 .موهاش رو کنار زدم و دست هاش رو از روی صورتش برداشتم

 بگو؟-

 ...با بغض گفت: هیو وقت

 .م گربتسرش رو توی آغوش

من هیو وقت سرت داد نآدم به جآ امروز، هر چی گفتی گفتم چشم. هر چی خواستی بالباصله -

گفتم چشم، ولی... ولی از درو، امروزت دلم شکست ماهک؛ من همون شب تولد سارا، این پسره 

رو دیدم که جلوت سبآ شد باید همون شب همه چیآ رو می گفتی، نباید پنهون کاری می کردی تا 

. تو به من، به هاکان درو، گفتی... گفتی می ری ن امروز این قدر دردناک این موفقققوع رو بفهممم

 .پیش دوستت ولی تو رو تنها پیش یه پسر دیدم

 .نفا عمیقی کشیدم تا از عصبانیتم کم بشه

 .باورم نمی شه ماهک-

 .با گریه دستش هاش رو دور کمرم حلقه کرد

اشقققققتباه کردم. بخدا سقققققینا رو توی دانشقققققگاه دیدم... چندبار متأسقققققفم داداش... من رو ببخش، -

درخواسققت دوسققتی داد که رد کردم، اون شققب مهمونی هم اصققرار داشققت به حر  هاش گوش کنم 

 ...ولی اهمیت ندادم

بینیش رو بار کشید و ادامه داد: تا دو هفته پیش با اصرار زیاد رافی شدم تا باهاش حر  بآنم، 

 .بخدا همین قدر بود
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 .موهاش رو توی دستم گربتم و سرش رو بلند کردم

 چ ور اجازه دادی بعد دو هفته دستات رو بگیره ها؟-

 .تند تند سرش رو تکون داد

بخدا محو ابراز عالقه و حر  هاش شده بودم تا یهو دست هام رو گربت، همون لح ه هم تو سر -

 ...رسیدی، داداش من

 .ر  های ماهک نصفه موند. با اخم به هاکان نگاه کردمبا باز شدن یهویی در و ورود هاکان، ح

 چرا یهو وارد اتاق می شی؟-

هاکان با عصقققبانیت و حرص گفت: چتونه یه سقققاعته چ یدین تو اتاق، با داد و اشقققک و آه اومدین 

  .خونه حار هم که یه توفی  درست حسابی به ما نمی دید

 .یدمب*و*سموهای ماهک رو 

 .حر  می زنیم بعال استراحت کن، بعدا-

نگاهم رو از چشقققم های ترسقققیده و نگران ماهک گربتم، می دونسقققتم از واکنش هاکان می ترسقققه. 

 .همراه هاکان از اتاق خارج شدم

 .بشین رو مبل توفی  می دم، ماهان تو هم بیا-

 پارت_سیآدهم#

  ماکان#

 .کمر هاکان رو گربته بودم و کشون کشون دنبال خودم می کشیدمش

 .وم باشهاکان آر -

 :داد زد

می کشققققققمش، می کشققققققمش چ ور با یه پسققققققر ربته بیرون؟ غلط کرده دسققققققت هاش رو گربته  -

 .جفتشونو می کشم

ماهان جلوی هاکان ایسققتاد و با ترس گفت: هاکان ل فا آروم باش ماهک می ترسققه، م مئنم داره 

 .گریه می کنه

تش رو داخل موهاش برد و آروم هاکان کمی آروم شد و سرش رو با تأسف تکون داد؛ با حرص دس

  .کشیدشون

 !درو، گفته... اون به ما درو، گفت-

 .دستم رو روی شونه اش گذاشتم و آروم بشردم
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 .هاکان، ل فا آروم باش... بخاطر ماهک-

  .هاکان با حرص خودش رو روی مبل پرت کرد

 !باورم نمی شه-

 .پوبی کشیدم و روی مبل نشستم، سالن دور سرم می چرخید

 .ماهان برام یه لیوان آب قند بیار-

 .با نگرانی نآدیک اومد

 خوبی؟-

  .سرم رو نامفهوم تکون دادم

 .اره خوبم، بقط یه کم بشارم ابتاده-

با هول و دو به سققمت آشقق آخونه ربت. امروز اون قدر بشققار عصققبی روم بود که دیگه داشققتم جون 

 .به دستم داد. با لبخندی نگاهش کردممی دادم. ماهان با نگرانی کنارم نشست و آب قند رو 

 .مرسی-

 .با همون لحن نگران جوابم رو داد

 .بخور تا حالت بهتر شه -

ی مقابل ماهک این پسققققر خدای مهربونی و خوبی بود؛ آروم و سققققر به زیر و گاهی شققققی ون، نق ه

 .نه از ن ر قیابهبود؛ یا این که دو قلو بودند ولی شباهت زیادی به هم نداشتند نه از ن ر ربتار و 

 .دستی داخل موهاش بردم

 .برو پیش ماهک، کمی آرومش کن-

  .سرش رو به معنی تأیید تکون داد و از جاش بلند شد و به سمت اتاق ماهک ربت

 .خم شدم و آرنجم رو روی زانو هام گذاشتم؛ سرم رو توی دست هام گربتم

 .هاکان ل فا آروم باش، ماهک بچه نیست؛ بیست سالشه-

 .ستست.. بچهاد زد: بچهد

 .سری از روی تأسف تکون داد

 .... هر غل ی دلش خواست می کنهزیادی بهش رو دادی، سر خود شده-

 .پوزخندی زد

  خدا می دونه این پسر کیه؟ چیکاره ست؟ اصال آدمه؟-

 .نفا عمیقی کشیدیم
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 !ت حسابیهخب ما هستیم... می ریم، می پرسیم، می بهمیم... ببینیم اصال آدمه درس-

 .نگاهم کرد؛ با چشم های سرد و بی روحش

 .اوکی، خوبه-

 ...از جاش بلند شد و یهو رو به اتاق ماهک داد زد: از اون اتاق کوبتی میای بیرون که

 .چشم هام رو محکم روی هم گذاشتم و با حرص اسمش رو صدا زدم

 ...!هاکان-

ا نگرانی و چشم های ترسیده توی چهارچوب . چشمم به مامان ابتاد که ببا تندی وارد اتاقش شد

 .در اتاقش روی ویلچرش نشسته بود و به من نگاه می کرد. لبخند کم جونی زدم

 ...!حواسم هست من هستم.. قربون چشم هات بشم، ناراحت نباش، نگران نباش، نترس..-

رو توی . کاش می تونسقققت حر  بآنه، کاش می تونسقققت سقققرم پلک روی هم گذاشقققت و لبخند زد

 ...آغوشش بگیره، کاش می تونست به سمتم بیاد و آرومم کنه، کاش

 ماکان#

پشقققت میآ چوبی و گرد، توی کابی شقققاو نشقققسقققته بودیم؛ من آروم بودم ولی هاکان نه... تند تند 

نفا عمیی می کشید تا عصبانیتش برو کش کنه. به سمتش متمایل شدم و گفتم: ل فا... ازت 

 .ش و دعوا راه نندازخواهش می کنم آروم با

چیآی نگفت و به سققمت در شققیشققه ی کابی شققاو نگاه کرد. با ورود پسققر قد بلند ولی رغر، پوبی 

 .کشیدم

 .اومد-

م. سققینا چون هاکان مثل یه شققیر زخمی به اون پسققر نگاه می کرد، سققری از روی تأسققف تکون داد

 .من رو می شناخت، به سمتمون اومد

 .سالم-

 .دراز کرد دستش رو به سمت من

 خوب هستید؟-

 .آروم دستش رو بشردم

 .ممنون-

 دستش رو به سمت هاکان گربت و گفت: خوب هستید آقای صفوی؟
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هاکان به ممنونی اکتفا کرد و حتی باهاش دسقققت نداد. سقققینا با خجالت و سقققری پایین رو به روی 

 !غفوری من نشست. نفا عمیقی کشیدم و گفتم: م مئنن می دونید چرا این جایید آقای

 سرش رو به معنی آره تکون داد. هاکان یهو با حرص گفت: زبونت رو موش خورده؟

 ...سینا با ترس گفت: نه... آره... بله من

خنده ام گربته بود ولی خودم رو کنترل کردم که یه وقت فققققققایه بازی در نیارم و قیابه ی جدیم رو 

  .حفظ کنم

ارن هیو کسی توی زندگیش نبوده، هیو راب ه ی عاشقانه ... ماهک، خواهر ما تا ببین آقا سینا-

. از ن ر ما اون هنوز یه دختر کم سن و سال هستش و حی نداره که به این چیآ ها بکر ای نداشته

 .کنه

 .نفا عمیقی کشیدم

اما از اون جایی که بین شققما حسققی به اسققم دوسققت داشققتن به وجود اومده، نمی شققه بی خیال -

فققربه وارد بشققه. من شققما رو نمی شققناسققم، خانواده ات رو نمی شققناسققم، نمی  شققد تا به دو طر 

 ...دونم چیکاره ای... نه می دونم که کی هستی... اما می خوام بدونم، دلیل اومدنمون به این جا

 .هاکان وسط حربم پرید

 ...کشتنت بود-

چرا  .. نمی دونم..سققققققینا با تعجب و ترس نگاهی به من و هاکان کرد؛ با لکنت کرد و گفت: من.

ولی... خب من ماهک خانوم رو دوسققت دارم و خیلی وقته می شققناسققمشققون، واقعا هم قصققد بدی 

 .ندارم

گارسقققون قهوه ای که سقققفارش داده بودیم رو روی میآ گذاشقققت. به چشقققم های مشقققکی سقققینا نگاه 

 .کردم

 .از خودت و خانواده ات بگو-

 .دکمه ی اول پیراهن آبی رنگش رو باز کرد

ساله و مهندس نقشه کشی هستم و توی شرکت معتبر... کار می کنم. از  ۲۶من سینا غفوری، -

سالگی جدا از خانواده زندگی می کنم؛ چون مامانم بعد از بوت بابام دوباره ازدواج کرد و من از  ۲۰

  .ناپدریم خوشم نمی اومد، به همین دلیل جدا شدم

ع به کار کردن بکنم، ناپدریم بهم کمک می کرد؛ از ن ر نفسققی گربت و ادامه داد: تا وقتی که شققرو

مالی، پول و خونه و اینا، ولی وقتی خودم شققققققروع به کار کردم از خونه ی که اون برام خریده بود 
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بیرون اومدم و خودم خونه اجاره کردم. وفققع مالیم بد نیسققت؛ بقط من یه مدت توی دانشققگاه که 

م ازدواج و تشکیل خانواده ست همین، این رو به خودشون بودم از خواهرتون خوشم اومده و قصد

 .هم گفتم

هاکان با سقققققردی که همیشقققققه مهمون چشقققققم هاش بود، رو به سقققققینا کرد و گفت: چرا از ناپدریت 

 خوشت نمی اومد؟

سققققققینا با غم نگاهی به هاکان کرد و گفت: اون می خواسققققققت جای پدرم رو بگیره، اون اخالق های 

ایی که می کرد خوشم نمی اومد؛ درو و درو، گو بود، دوسش نداشتم و نمی گندی داشت، از کار ه

  .خواستم باهاش زندگی کنم

سقققققرم رو به معنی بهمیدن حر  هاش تکون دادم. ظاهرا قانع شقققققده بودیم ولی من باز پرس و جو 

 می کردم. از جامون که بلند شدیم، سینا بلند شد و گفت: ل فا به من برصت بدید، برصت بدین

خودم و دوسققت داشققتنم رو  ابت کنم. من مسققتقلم و هیو ارتباطی به پدرم ندارم و قول می دم که 

  .خواهرتون رو خوشبخت کنم

 .هاکان سرش رو نآدیک برد و خیلی نامحسوس یقه اش رو گربت

خواهر من نازک نارنجیه، یکی یه دونسققققققت، ناز پرورده و خانمه. ببینم زرنگ بازی در میاری، یا  -

ر ت می دم. یقک ق ره اشققققققکش بخو ای ا یتش کنی، نقاراحتش کنی، خقدایی نکرده گریقه کنققه، ج 

 .مساویه با مرو تو

 .سینا تند تند سرش رو تکون داد

  .چشم... چشم، م مئن باشید دلش رو نمی شکنم و ناراحتش نمی کنم-

کنار زد.  هاکان باشققققه ای گفت و آروم با کف دسققققت به سققققینه اش کوبید و سققققینا رو از سققققر راهش

لبخند کم رنگی به سقققینا زدم و خداحاب ی کردم. همراه هاکان از کابی شقققاو لوکا بیرون اومدم. 

نگاهی به آسققمون آبی و صققا  کردم. دسققتم رو داخل جیب شققلوار کتان مشققکی بردم. بکرم درگیر 

این بود، چرا می خواسققققققت  ابت کنه که از ناپدریش جداسققققققت و ارتباطی با اون نداره؟ و ای کاش 

سوال رو از خودش می پرسیدم... ن رسیدن و ندونستن این موفوع یه اشتباه بآرو بود، اشتباهی 

  .که بعد ها بهش پی بردم

 ماکان#

  .به آرومی وارد اتاق ماهک شدم. ماهک کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون خیره شده بود

 ماهک؟-
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 .به سمتم برگشت و م لوم نگاهم کرد؛ لبخندی زدم

 .با سینا حر  زدیم-

 .قدمی نآدیک اومد و با تعجب نگاهم کرد. نآدیکش ربتم و دست هام رو روی بازوهاش گذاشتم

  .پسره خوبیه ولی من باز بیش تر درموردش پرس و جو می کنم-

 .با نگرانی نگاهم کرد می دونستم بخاطر چیه

 .نگران هاکان نباش، اون آروم و خوب با سینا ربتار کرد-

 .ی زد و با خجالت گفت: ممنونم داداش، ل فا من رو ببخشیدلبخند

 .باید بری پیش هاکان و از اونم تشکر کنی و البته عذرخواهی-

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .چشم-

ماهک از اتاق خارج  از جلوی راهش کنار ربتم که به سققمت در اتاق ربت و بیرون ربت. پشققت سققر

 .شدم. خواهر کوچیک و مهربونم، آروم به سمت هاکان می ربت؛ ترس از واکنش هاکان داشت

 هاکان....داداش؟-

هاکان سرش رو از روی گوشیش بلند کرد و با تعجب به چشم های ماهک نگاه کرد. ماهک سرش 

  .خوام که ناراحتت کردم رو پایین انداخت و با صدای فعیفی گفت: ممنونم و این که معذرت می

 .هاکان ابرویی بار انداخت و گفت: بخشیدم ولی با تکرار دوباره اش می کشمت

 ماهک پشت چشمی نازک کرد 

 .چشم-

 .هاکان خنده ی آرومی کرد و موهای ماهک رو بهم ریخت

 .برو وروجک-

ه بی اندازه رو دوسققت داشققت ولی هیو وقت نشققده بود ک لبخندی به این عشققی هاکان زدم؛ ماهک

 ابراز عالقه کنه 

 .ماهان از اپن آش آخونه به هاکان و ماهک نگاه می کرد، داد زدم

 غذا حافره سر آش آ؟-

 .ماهان که از داد من ترسید با حرص گفت: بله آماده ست، ل فا تشریف بیارید آقای شکمو

 .خندیدم و به سمت آش آخونه ربتم

 .بیارماهک بیا، هاکان تو هم برو مامان رو -
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هاکان از جاش بلند شققققد و به سققققمت اتاق مامان ربت، ماهک هم با ورجه وورجه وارد آشقققق آخونه 

شد. یه چند روزی بود که ماهک به خاطر اون موفوع ساکت و توی خودش بود ولی امشب مثل 

  .قبلنا دوباره شی ونی هاش رو از سر گربت و کلی سر به سر من، ماهان و هاکان گذاشت

ر هم، در کنققار خواهر و برادرهقام و مقامقان خوبم شققققققبققه خوب و پر از خنققده ای رو اون شقققققققب کنققا

  .گذروندیم، شبی که بعد ها برام مثل یه خاطره ی خوب و یه حسرت موند

 ماکان#

 .با حرص توی جام نشستم

 !این سروصدا چیه اول صبحی آه-

د. با عجله از جام بلند یه نگاه به سقاعت گوشقیم کردم، چشقم هام گرد شقد؛ سقاعت دوازده ظهر بو

شقققدم و بدون عوض کردن لباس هام از اتاق خارج شقققدم. به سقققالن که رسقققیدم با دیدن لیال چشقققم 

 .هام گرد شد

 سالم، این جا چه خبره؟-

 لیال که پشتش به من بود چرخید و با لبخند گفت: سالم ماکان خوبی؟

 .یرون تنش بودتشکر کردم و چشم چرخوندم که چشمم ابتاد به ماهک که لباس ب

  به سالمتی جایی می خواستید برید؟-

 .یهو هاکان منفجر شد

 .لیال می خواد ماهک رو ببره بیرون، من اجازه نمی دم-

 .با تعجب اول به ماهک که سر به زیر بود و بعد به لیال نگاه کردم

 چرا می خوای ماهک رو ببری بیرون؟-

اشکالی داره؟ یه کم می ریم بیرون و خرید، این  لیال قری به گردنش داد و با عشوه گفت: خب چه

 .دختر تو خونه پوسید

 .چیآی نگفتم و به ماهک نگاه کردم

 می خوای بری باهاش؟-

 .سرش آروم به معنی آره تکون داد. منم آروم گفتم: حی نداری بری

 .با تعجب و حرص اسمم رو صدا کرد

 !ماکان؟-

 .بی خیال گفتم: همین که گفتم
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 .و ناراحتی گفت: واقعا که خیلی بی شعورید لیال با اخم

بعد با قدم های تند از کنارم رد شد و بعد از چند  انیه، صدای در بهم بهموند که لیال ربته. از لیال 

 .خوشم نمی اومد؛ دوست نداشتم ماهک باهاش جایی بره

ه  چرا نمی هاکان پوزخندی به ماهک زد که اخم کردم. یهو ماهک با گریه و جیغ گفت: واقعاک

زاریققد هیو جققا برم؟ چرا این قققدر من رو محققدود می کنی؟ چتونققه؟ من حی خوش گققذرانی نققدارم؟ 

 چرا... چرا این قدر به من گیر می دید؟

 .با تعجب نگاهش کردم

 ماهک؟-

 .دوباره با جیغ گفت: ولم کنید

 .ش بگذرونخواست به سمت اتاقش بره که گفتم: بیا برو... برو بیرون، برو تفری ، برو خو

 .با تعجب به سمتم برگشت

 جدی؟-

 هاکان جلو اومد و با خم و عصبانیت گفت: چی می گی ماکان؟

 .آروم و با اطمینان رو به هاکان گفتم: بآار بره

 .ماهک با  وق گفت: مرسی داداشی

 بعد با خوش حالی از کنارم رد شد و از خونه بیرون ربت. هاکان با خشم گفت: چرا اجازه دادی؟

 .مون طور که ریلکا به سمت اتاق می ربتم، گفتم: برو لباس بیرون ب وش بهت می گمه

وارد اتاق شققدم و شققلوار ورزشققی راحتیم رو با جین آبی و تیشققرتم رو با پیراهن زیتونی عوض کردم. 

همراه هاکان از خونه بیرون ربتیم به دنبال ماهک که تنها توی خیابون ایسققتاده بود برای تاکسققی. 

 .ربته بود و اون مجبور بود خودش بره به جایی که لیال اون جاست لیال

 .هاکان همه اش داشت حرص می خورد

 چرا گذاشتی تنها بره؟-

 .شونه اش رو بشردم

 .عجله نکن، اون باید یه چیآهایی رو بدونه، ببینه و بفهمه-

ومد، شدیم. ماهک سوار تاکسی شد و ما هم با عجله سوار تاکسی که پشت سر تاکسی ماهک ا

  .به راننده پول دادیم که تا دنبال تاکسی جلویی بره و گمش نکنه
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من نمی خواسققتم ماهک رو تنها بآارم ولی می خواسققتم بدونه که من چرا مانع تنها بیرون ربتنش 

  .می شم؛ یا چرا نمی زارم که با لیال بیرون بره

شققققدیم و به دنبالش با کمی  تاکسققققی ماهک جلوی شققققهربازی نگه داشققققت و ما هم همآمان پیاده

  .باصله وارد شهربازی شدیم

 ماکان#

 .وارد شهربازی که شدیم غرغرهای هاکان شروع شد

از شقققهربازی متنفرم... از این شقققلوغی، از این جیغ و داد، اصقققال از این دسقققتگاه ها متنفرم، حالم -

 ...ازشون بهم می خوره. من از

گفتم: اوکی بهمیدم از همه چیآ متنفری، رزم نیست دستم رو روی شونه اش گذاشتم و با خنده 

 .همه اش رو بگی

 .با حالت با مآه ای نگاهم کرد و گفت: آهان اوکی باشه

با خنده از میون جمیعیت زیاد گذشقققتیم و نامحسقققوس دنبال ماهک می ربتیم. ماهک به سقققمت 

سققققمت ماهک و لیال  لیال که گوشققققه ای دنج ایسققققتاده بود، ربت. بعد از چند دقیقه چند پسققققر به

ربتند. لیال با  وق با همه دسققققت داد ولی ماهک بقط جواب سققققالمشققققون رو داد. هاکان با حرص 

دندون هاش رو روی هم بشار می داد. می دونم که عاشی لیال بود و دیدنش کنار این و اون سخت 

  .ولی باید می بهمید لیال چ ور دختریه

سرا بود و براشون عشوه می اومد، ماهک اما ترسیده بود نیم ساعت بود که لیال همون طور کنار پ

و کمی دورتر ایسققتاده بود و جواب پسققرهایی که به سققمتش می اومدند رو نمی داد. خواهرم بود و 

می شناختمتش، اون اهل پسربازی و بی بندوباری نبود. اون یاد گربته بود که یه خانم باشه، لیال 

ار داشقققققت باهاش بیرون بیاد و ارن می دونسقققققتم که رو درسقققققت نمی شقققققناخت برای همین اصقققققر 

  .پشیمونه

 .هاکان با غضب نگاهم کرد

 وقتش نرسیده که ماهک رو ببریم خونه؟-

ابرویی به نشونه ی نه بار انداختم، پوبی کشید و دوباره به سمت ماهک نگاه کرد. سروصدا زیاد 

ود و اگه یک لح ه نگاهمون رو از بود و صققققدای جیغ و داد ها کر کننده. شققققهربازی خیلی شققققلو، ب

  .ماهک می گربتیم، گمش می کردیم و من نمی خواستم بالیی سرش بیاد

  .با گربتن دست ماهک توسط یکی از پسرها، هاکان قدمی جلو گذاشت که جلوش رو گربتم
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 .عجله نکن-

 مو پسری که قد بلند و هیکلی گنده داشت، ماهک رو به سمت خودش می کشید. ماهک با تقال

دسققتش رو از دسققت اون پسققر بیرون اومد و رو به لیال با گریه چیآی گفت؛ با عجله و دو به سققمت 

  .خروجی شهربازی ربت

من و هاکان هم پا تند کردیم و دنبالش ربتیم. ماهک سققققر خیابون ایسققققتاده بود و با دسققققت های 

ن انت ار داشققت که توی و چشققم های گریون، به ماشققین ها نگاه می کرد. خواهر سققاده ی ملرزون 

این تاریکی و شقققب یه تاکسقققی با یه پیرمرد مهربون براش نگه داره و اون رو به خونه برسقققونه. ولی 

خیالی خام بود چون بقط ماشققققین های مدل بار می ایسققققتادند و پیشققققنهاد های بی شققققرمانه می 

که به سقمت ماهک دادند. با پیاده شقدن پسقری سقوسقول با اون لباس های مدل بار و اجی وجی، 

  .می ربت هاکان دیگه طاقت نیاورد و با عصبانیت و خشم به سمت پسر ربت

ماهک با دیدن هاکان چشققققققم هاش از خوش حالی برق زد و میون هی هی هاش لبخند زد. هاکان 

که از سر شب و دیدن وفع لیال و اون پسرهایی که به ماهک نآدیک شده بودنن، خیلی خودش 

د، حار تمام عصقققبانیت رو سقققر اون پسقققر خالی کرد و تا می تونسقققت بحش های رو کنترل کرده بو

رکیک داد و کتکش زد. ماهک روی پاهایش نشققققققسققققققته بود و با جیغ هاکان رو صققققققدا می کرد. به 

سقققمتش ربتم و بغلش کردم. اول ترسقققید ولی وقتی من رو دید آروم شقققد و با ترس و گریه تند تند 

 ..... غلط... کردممی گفت: ببخشید... غلط کردم.

سعی در آروم کردن ماهک داشتم که هاکان پسره رو که آش و رش شده بود، ول کرد و به سمت 

 .ما اومد. حتی نیم نگاهی به ماهک نینداخت

 .بریم-

هاکان از داخل جمعیتی که جمع شقققده بودند بیرون ربت و من هم ماهک رو از جاش بلند کردم و 

بانیه، می به دنبال هاکان راه ابتادیم . هاکان تند تند نفا عمیی می کشققققققید، می دونم عصقققققق

دونسققققققتم داغونه ولی چقدر خوب بود که توی این لح ه چیآی به ماهک نمی گفت، ق عا دلش 

  .نمی اومد

 .یدم؛ مثل یه جوجه توی بغلم می لرزید و گریه می کردب*و*سروی موهای ماهک رو 

 .آروم باش گلم، آروم-

ر شقققدیم و آدرس خونه رو به راننده دادیم. همه سقققاکت بودیم و چیآی هاکان تاکسقققی گربت؛ سقققوا

  .نمی گفتیم، بقط گاهی صدای بین بین های ماهک سکوت تاکسی رو به هم می زد
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  .هاکان آروم بود و این آرامشه قبل طوبان بود، می دونستم

 ماکان#

کجا بودید شما؟ من خیلی وارد خونه که شدیم ماهان با عجله به سمتمون اومد. با نگرانی گفت: 

 ...نگرانتون

با دیدن ماهک و چشققققم های سققققرن و گریونش، حربش نصققققفه موند و پا تند کرد و ماهک رو توی 

 .آغوش گربت

 !چی شده؟ چه بالیی سرش اومده؟ من دلم شور می زد می دونستم یه چیآی شده-

، ماهان انگار حسققققققش می دو قلو بودند و هر وقت ماهک گریه می کرد، ناراحت بود یا مریض بود

 .کرد و می بهمید و بلعکا ماهک هم همین طور. لبخند خسته ای زدم

 .چیآی نیست نگران نباش-

 «.شروع شد»با داد هاکان، چشم هام رو روی هم محکم بشردم، 

 ...چیآه نشده نه؟ هنوز مونده؟ نباید می  اشتی ماهک بره بیرون-

 .لی لی به ر رش گذاشتیم پرو شدهبا خشم به سمت ماهک برگشت و گفت: خیلی 

دسقققتی به موهاش کشقققید و با داد گفت: آخه با خودت چی بکر کردی هان؟ بیرون ربتنه تنهایی؟ 

اونم تو که هنوز بیسقققت سقققالته  نمی دونی تنهایی و بیرون چه قدر خ رناکه، تو هنوز نمی تونی از 

 .پا خودت بربیای

ید و گریه می کرد، گفت: برات چی کم گذاشتیم آخه این با غم به ماهک که تو بغل ماهان می لرز 

جوری می کنی؟ تو جون بخواه ما جونمون رو تقدیمت می کنیم... شقققهری بازی دوسقققت داشقققتی؟ 

؛ بازار، پارک، مهمونی یا هر کوبت دیگه ای تو بقط بگو، ما سققه تا می گفتی سققه سققوته می بردمت

  .ون ربتن نداری، حداقل توی این سنهمیشه در دسترسیم... اما... تنهایی حی بیر 

. چیآی نداشققققتم بگم، همه ی حر  خودش رو روی مبل پرت کرد. رو به روش روی مبل نشققققسققققتم

  .هاش درست بود

دوباره به ماهک نگاه کرد و گفت: حار گریه نکن. من بقط نمی خوام صقققققققدمه ببینی، تو دختری 

تنهایی نمی تونی، نمی تونی توی خیابون هسقققتی که همیشقققه یکی باهات بوده، یکی کنارت بوده، 

های شب و پر از گرو های آدم نما که برای دوستی میان جلو ولی بعد ها می دَرَّن د، از پا خودت 

  .بر بیای ماهک

 .هاکان چشم های نم دارش رو بست و سرش رو به پشتی مبل تکیه داد
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نمی شققنوی. یکی « نه»کن، از زبون ما تو سققه تا بآن بهادُر کنارت داری، ما هسققتیم و تو بقط امر -

یه دونه ی ما تویی، دلخوشققققققیت و خنده هات آرزوی من، ماهان و ماکانه؛ پا... پا ل فا دیگه 

  .کاری نکن که ما این همه نگرانت بشیم

 .ببخشید ماهک حار که آروم شده بود با صدای گربته و بغض دار گفت: من متأسفم..

 .تا برای ماهک آب بیاره. با صدای زنگ در ابرو هام بار ربتماهان به سمت آش آخونه ربت 

 کسی قرار بود بیاد ماهان؟-

 .ماهان لیوان آب رو به ماهک داد و به سمت در ربت

 .نه-

ماهان در رو باز کرد و بعد از چند دقیقه قیابه ی نحا لیال پدیدار شقققد که هاکان با عصقققبانیت و 

بهش که پشقققت بند لیال عمه هم وارد شقققد. با عجله از خشقققم از جاش بلند شقققد و خواسقققت بتوپه 

 .جام بلند شدم

 .سالم عمه، خوش اومدید-

 .سری تکون داد

 .ممنون-

با غرور از کنار من و ماهان گذشققت و روی مبل نشققسققت. شققال آبی رو از سققرش برداشققت؛ موهای 

 .خرمایی رنگ بلندش روی شونه هاش پخش شد

 .خوب نیستچی شده ماکان؟ انگاری ماهک حالش -

یهو لیال بققدون این کققه اجققازه بققده من جواب بققدم گفققت: این هققا مثال داداشققققققن، اجققازه نمی دن 

 .خواهرشون یه کم تفری  کنه

 .هاکان با داد گفت: تو یکی خفه شو دختره ی خیره سر

  .عمه چپ چپ به هاکان نگاه کرد

 مثال عاشقشی و این جوری باهاش حر  می زنی؟-

 .هاکان پوزخندی زد

 .عاشی؟ غلط کردم یه زمان از این خوشم می اومد-

 .لیال با جیغ گفت: این به درخت می گن بی شعور

 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .ل فا آروم باشید-
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 عمه با ناز موهاش رو کنار زد و گفت: خب نگفتید چی شده؟

ر بالیی ممکنه هاکان با حرص گفت: هیچی بقط دیگه دوسقققققت نداریم ماهک با لیال بیرون بره؛ ه

 .سرش بیاد

 .لیال با قدم های محکم به سمت هاکان اومد و با نفرت توی صورتش زل زد

تو خودتو چی برض کردی که داری آقا بارسققققققر بازی در میاری؟ عقدا ی روانی... تو... تو اصققققققال -

 ...داداش واقعی ماهک نیستی که داری زر زر می کنی و دستور می دی، تو

ورتش زدم خفه شقققد. خونه توی سقققکوت برو ربته بود و من جرهت نگاه کردن به با سقققیلی که به صققق

 «...وای خدای من»صورت هاکان رو نداشتم. 

 ماکان#

بعد از چند  انیه که به خودم اومدم به هاکان نگاه کردم. با بهت و چشققم های گرد به لیال نگاه می 

ی شد. از شک زیاد کلمات یادش ربته کرد؛ لب هاش باز می شد تا حربی بآنه ولی دوباره بسته م

  .بود و پلک چشم چ ش می پرید

 هاکان؟ داداش؟-

 .با گیجی نگاهم کرد؛ شونه هاش رو گربتم و به سمت مبل هدایتش کردم

 داداشم، بیا... بیا بشین حالت بهتر شد، حر  می زنیم خب؟-

 .شونه هاش رو از بین دست هام بیرون آورد

 تو... ت...و می دونستی؟-

 .دوباره به سمتش ربتم

 ...بیا حر  می زنیم خب-

نگاهی به جمع کرد. عمه سقققرش رو بین دسقققت هاش گربته بود و لیال با نگرانی و شقققک به ما نگاه 

  .می کرد. ماهان و ماهک هم عین میت روی زمین ولو شده بودند و نای بلند شدند نداشتند

 .به هاکان نآدیک تر ربتم

  هاکان؟-

  .چشم های به رنگ شبش به اشک نشسته بودجوابی نداد؛ 

 ...من-

 .رو به روش ایستادم؛ صورتش رو توی قاب دست هام گربتم

 ...داداشم... داداشم ل فا... بیا... بیا حر  بآنیم-
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صقققققورتش رو با تندی از بین دسقققققت هام بیرون آورد و با توان کمی که براش مونده بود، من رو هل 

 .داد

 !داش تو نیستمدرو، گو... من... دا-

 .با بغض گفتم: تو داداشمی، تو بهترین دوست و بهترین داداشمی... نگو اینو هاکان

 .پوزخندی زد و از کنارم با قدم های آروم و شونه های ابتاده رد شد

 هاکان؟-

 .عمه آروم گفت: بآار کمی تنها باشه

ان بی رمی کفش هاش رو با عجله گوشققققیش رو از روی مبل برداشققققتم و از سققققالن بیرون ربتم. هاک

 .پوشید و وارد حیاط شد. صداش کردم

 هاکان؟-

 .ایستاد ولی برنگشت. با دو به سمتش ربتم. گوشیش رو همراه با کارت پولم به سمتش گربتم

توروخدا هر جا می ری، گوشققیت رو خاموش نکن؛ نآار بیش تر از این نگران بشققم، شققهر رو زیر و -

 !رو می کنما

گربت. نگاهم کرد؛ چشققققم های نم دار و بغضققققی که توی گلوش نشققققسققققته بود، گوشققققی و کارت رو 

 .وجودم رو به آتیش کشید

 متأسفم هاکان، ل فا زود برگرد؛ حر  می زنیم خب؟-

بقط سققققرش رو آروم به معنی باشققققه تکون داد. به سققققمت در ربت و از حیاط خارج شققققد؛ با عجله 

 .شیت رو خاموش نکندنبالش ربتم و داد زدم: ل فا... ل فا هاکان گو

 .جوابی نداد و به راهش ادامه داد. دستی به صورتم کشیدم و بغضم رو قورت دادم

 .خدایا مواظبش باش-

هاکان که از دیدم خارج شققققققد، به خودم که اومدم؛ خشققققققم تمام وجودم رو پر کرد. با حرص و قدم 

ی بهت بودند، نشقققسقققته هایی محکم و تند وارد خونه شقققدم. عمه کنار ماهک و ماهان که هنوز تو

  .بود. لیال هم تکیه به دیوار داده بود و گریه می کرد

 ...می کشمت دختره ی ابله-

لیال جیغی زد که من دسققت هام رو دور گردنش محکم حلقه کردم؛ قصققد خفه کردنش رو داشققتم. 

 .عمه با عجله به سمتم اومد

 ماکان چی کار می کنی؟-
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 .تند تند نفا نفا می زدم

 .... می کشمش این کثابته مریض رو..می کشمش-

 ...عمه داد زد: ماکان ولش کن

ولی من دیونه شده بودم؛ از نگرانی برای هاکان داشتم می مردم و بقط می خواستم لیال رو بکشم 

 .تا یه کم آروم شم

 ...آخه-

ی با دیدن صقققققورت سقققققرن و چشقققققم های گریون لیال انگار تازه به خودم اومدم؛ دسقققققت هام رو از رو

گردنش برداشتم. لیال با زانو روی زمین ابتاد و به سربه ابتاد. عمه کنارش نشست و سرش رو توی 

  .آغوش گربت

 ...تند تند نفا عمیی می کشیدم، آروم نمی شدم... آروم نمی شدم

  ماکان#

با داد رو به لیال گفتم: لعنتی چ ور تونسقققققتی؟ چ ور تونسقققققتی با بی رحمی این حر  رو به زبون 

 اری هان؟بی

 ...لیال با تته پته گفت: ماکان...ب...ن... دا من

 .داد زدم: خفه شو، خفه شو

  رو به عمه کردم و گفتم: قرار ما این بود عمه؟ مگه قرار نبود کسی نفهمه؟

عمه با ناراحتی گفت: دیروز داشققتم با دوسققتم در مورد هاکان حر  می زدم که لیال شققنید، اصققرار 

 .مه چیآ رو بگم و من مجبور شدمپشت اصرار که باید ه

 .پوزخندی زدم

وای خدا... چقدر شققققققما بی رحمید  کجا حار پیداش کنم؟ کجا می خواد بره اصققققققال؟ اگه بالیی -

 !سرش بیاد؟

 .عمه لیال رو از جاش بلند کرد و گفت: بچه که نیست، یه کم آروم شه، بر می گرده

 ...لیال با صدای لرزون گفت: ماکان... من

 .ت در اشاره کردمبه سم

 .ل فا برید بیرون-

 عمه با پوزخند گفت: ما رو از خونه ی خودمون بیرون می ندازی؟

 .لبخندی زدم
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 .اشکال نداره ما می ریم-

 .یهو عمه هول کرد

 .چقدر همه چیآ رو جدی می گری پسر؟ شوخی کردم-

  .ن ربتچیآی نگفتم که کیف و وسایلش رو برداشت و بدون گفتن حربی از خونه بیرو

 .به سمت ماهان و ماهک که کنار هم روی سرامیک ها نشسته بودند و چیآی نمی گفتند، ربتم

 .بازوی ماهک رو گربتم

 .بلند شید بیایید روی مبل حر  بآنیم-

ماهک رو روی مبل نشققققققوندم، چشققققققمم به مامان ابتاد که با چشققققققم های گریون و غم زده توی 

خند کم جونی زدم و به سقققققمتش ربتم؛ دسقققققته های ویلچر رو چهارچوب در، به ما نگاه می کرد. لب

  .گربتم و کنار مبلی که ماهک روی اون نشسته بود، ایستادم

  مامان؟-

  با بغض گفتم: دیدی چی شد؟ اگه چیآیش بشه؟

 .یدمب*و*سدستی به صورتم کشیدم و روی موهای مامان رو 

اشققققققم وگرنه هیو وقت نمی  ارم تو گریه نکن قربونت برم، من حواسققققققم هسققققققت؛ مگه من مرده ب-

 .براشون اتفاقی بیفته

روی مبل کنار ماهک و رو به روی ماهان نشقققسقققتم. ماهک با دسقققت های سقققفید و نرمش، دسقققت 

 .های سردم رو گربت

 ...داداش؟ هاکان... اون-

 ...ون داداش ماست، داداش بآرو تر شماهاوسط حربش پریدم و با جدیت گفتم: ا

 .نفا عمیقی کشیدم

ره در واقع اون پسر خالمونه؛ وقتی هشت ماهش بود و خاله و شوهرش می رن اصفهان برای یه ا-

 ...سفر کاری، هاکان کوچولو رو پیش ما می زارن

 .از یادآوری اون روز ها لبخند روی لب های بی رنگم نشست

ی یادش بخیر کوچولو و ت ل بود، اون گونه های برجسقققته و سقققفیدش، دسقققت های نرمش... خدا-

من اون خیلی کوچولو و دوسققت داشققتنی بود... من بقط پنج سققالم بود؛ تنها و بدون دوسققت بودم؛ 

 ...هاکان کوچولو وقتی اومد پیشمون من از خوش حالی داشتم پر پر می زدم

 .بغضم گربت
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با این که هنوز خیلی کوچولو بود و بازی بلد نبود ولی من عاشقش بودم، می نشستم ساعت ها -

کردم و دست های ت لش رو توی دست هام می گربتم... اون روز که قرار بود خاله بیاد  نگاهش می

 .تا ببرتش خونه، خیلی ناراحت بودم؛ دلم براش تنگ می شد

 .به چشم های اشک آلود مامان نگاه کردم

ساعت ها گذشت ولی خاله نیومد، همه اش منت ر بودیم ولی نیومد؛ تا این که با صدای جیغ و -

ه ی مامان از اتاقی که هاکان داخلش بود، بیرون پریدم. از ر به ری حر  ها و گریه های مامان گری

بهمیدم خاله و شققوهرش تصققاد  کردند. اونا هیو وقت نیومدن و هاکان کوچولو پیشققمون موندگار 

 .شد

 .با هی هی ماهک به سمتش برگشتم؛ صورتش رو توی دست هام گربتم

ن برای هاکان گریه می کرد و از یتیمیش می گفت، ولی بابا با جدیت گریه نکن ماهک... ماما-

گفت که هاکان پسقققققر ماسقققققت و دیگه هیو وقت و هیو جا حر  از پدر و مادر هاکان نشقققققد؛ دیگه 

هاکان داداش من بود. خوش حال بودم که یه داداش داشققققققتم؛ هر لح ه حواسققققققم بهش بود، هر 

  .و با هم روزامون رو می گذروندیم لح ه نگاهم بهش بود، تا کم کم بآرو شد

پنج سقققققال که گذشقققققت شقققققما دو قلو ها به دنیا اومدین و اون موقع خوش حالی و خوشقققققبختی ما 

 .تکمیل شد

 .ق ره اشک گوشه ی چشمم رو پاک کردم

ی که لیال به کار برد هاکان عاشققی شققما بود... ماهان و ماهک نبینم و نشققنوم یک لح ه این کلمه-

 .د. هاکان برادر واقعی شماست؛ جوری ربتار نکنید که دلش بشکنهرو تکرار کنی

ماهان با بغض گفت: هاکان یه برادریه واقعیه، اون از چیآی برامون کم نذاشققققققته. هیو وقت حتی 

لح ه ای به بکرم نرسققققیده که اون برادر واقعیمون نباشققققه و من همیشققققه مثل یه داداش بآرو تر 

 .نشده و اون داداشه بآرگترمونهدوسش داشتم؛ ارن هم هیچی عوض 

 ...ماهک تند تند سرش رو تکون داد و با گریه گفت: همین طوره

 .نگاهش رو به چشم هام دوخت

 .توروخدا داداش برش گردون، نآار جایی بره-

 .لبخند کم رنگی زدم

 .نمی  ارم-

 ماکان#
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گران روی مبل، توی ی نصفه شب گذشته بود. هاکان هنوز خونه نیومده بود و من نساعت از سه

تاریکی نشسته بودم. به زور مامان، ماهک و ماهان رو برستاده بودم که بخوابند ولی خودم خوابم 

  .نمی برد. چندبار به گوشی هاکان زنگ زدم، جواب نمی داد و این نگرانیم رو بیش تر می کرد

 «خدایا یعنی کجاست؟»

داداش کجایی؟ بگو بیام دنبالت، خیلی  هاکان؟» پوبی کشققققققیدم و پیامی به هاکان برسققققققتادم: 

 «.نگرانتم

 .بعد از ده دیقه پیام اومد

 .بام-

با عجله از جام بلند شقققققدم و کیف پول و کلید ها رو برداشقققققتم و از خونه خارج شقققققدم. بعد از نیم 

  .ساعت بارخره ماشینی که خواسته بودم، رسید. سوار شدم و آدرس بام تهران رو دادم

  .ه بارخره هاکان جواب داد و من می تونم همه چیآ رو براش توفی  بدمخوش حال بودم ک

پیاده شقققدم و با دو به سقققمت نیمکتی که یه پسقققر روی اون نشقققسقققته بود، ربتم؛ م مئنن توی اون 

  .تاریکی و نصفه شب، کسی جآ هاکان نبود

 هاکان؟-

که نفا نفا می زدم،  سرش رو چرخوند و بی رمی و با چشم های غم زده نگاهم کرد. همون طور

  .روی نیمکت کنارش نشستم

 .چرا جواب نمی دادی پسر؟ خیلی نگرانت بودم-

چیآی نگفت و نگاهش رو از چشققققققم هام گربت. به رو به رو خیره شققققققدم، به خونه های که از اون 

 .بلندی، کوچیک دیده می شدند و چرا، هایی که سو سو می زدند

  .دم هاکان می دونم شک بآرگی بود، بهت حی می-

 .نفا عمیقی کشیدم

 .بآار همه چیآ رو بگم، باید بشنوی و بدونی. تو... در واقع پسر خالمی-

 .نگاهم کرد، برق اشک رو توی چشم هاش دیدم

شاید باید زودتر بهت می گفتیم، ولی تو وقتی وارد خونواده ی ما شدی، بقط هشت ماهه بودی، -

ه خاله و شققوهرش تصققاد  کردند و دیگه برنگشققتند، تو کوچولو و دوسققت داشققتنی. از اون موقع ک

پسر خانواده شده بودی؛ بابا از همه قول گربت که دیگه درمورد خانواده ی تو حربی زده نشه و تو 

 .بقط و بقط پسر مایی
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 .دستم رو روی شونه ای هاکان گذاشتم و آروم بشردم

، خودت می دونی که چقدر ما متأسقققققفم. هاکان تو دوسقققققت، پسقققققر خاله و داداش منی، بهترینی-

بققاهم صققققققمیمی بودیم و کنققار هم روزامون رو گققذرونققدیم. مققاهققک و مققاهققان هم همین طور، خیلی 

  .دوستت دارند. ماهک اصال آروم و قرار نداشت تا تو باز بیای خونه

 .هاکان بغضش رو قورت داد

 .ر می کردم شاید شوخیهوقتی لیال یهو اون حر  رو زد، خیلی شوکه شدم. باورم... نمی شد، بک-

 .چشم هام رو با حرص بستم

 !اون... اون لیالی کثابت حقش مردنه، نمی دونم چ ور این قدر بی رحمانه اون حر  رو زد-

 .هاکان دستی توی موهاش کشید

 .اشکال نداره، شاید رزم بود گفتنش تا بدونم-

 .آروم به شونه اش کوبیدم

 .تهبیا برگردیم، می ریم خونه؛ دیر وق-

 ...هاکان انگار که هنوز هم باورش نشده بود، با بغض گفت: یعنی من

 .وسط حربش پریدم

تو داداش من، ماهان و ماهکی. پسققر این خانواده ای، ل فا... دیگه نگو که من از خانواده ی شققما -

ی نیسققتم. شققاید مامان تو رو به دنیا نیاورده باشققه ولی اندازه ی پسققرت دوسققتت داره. نبودی ببین

امشققب چقدر گریه کرد و نگرانت بود؛ بابا با همه جونش تو رو دوسققت داشققت. خودت یادت میاد 

 .که چقدر با عشی باهات ربتار می کرد

 .تک خنده ای کردم

یادته وقتی از دست من عصبانی می شد، می گفت من یه پسر خوب دارم اونم هاکانه. هاکان تو -

ی بققایققد زودی حققالققت خوب بشقققققققه؛ من تنهققام، بققایققد برای همققه ی مققا عآیآی. بهققت حی می دم ول

  .حواسمون به مامان و ماهک و ماهان باشه. تو باید همراهم باشی، کنارم باشی

 .آروم سرش رو به معنی باشه تکون داد. بینیش رو بار کشید

 .بریم-

 .از جاش بلند شد؛ بلند شدم و بدون این که چیآی بگم، بالباصله هاکان رو توی آغوش گربتم

 .تو داداش قوی منی-

 .بعد از چند  انیه دست هاش بار اومد و روی پشتم نشست
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 .ممنون ماکان-

  .با هم دیگه، توی سکوت و اون تاریکی شب، راهیه خونه شدیم

 ماکان#

صب  با صدای جیغ جیغ ماهک از خواب بیدار شدم. یه لح ه ترسیدم که نکنه چیآی شده باشه 

 .ه بیرون ربته باشهو یا هاکان دوباره از خون

  .با عجله، با همون شلوارک و تیشرت از اتاق بیرون ربتم

 چی شده؟-

 .ماهان از آش آخونه بیرون اومد و با خنده گفت: باز این دوتا زدن به تیپ و تار هم

 به ماهک و هاکان نگاه کردم که داشتند دنبال هم می کردند؛ داد زدم: چتونه شما باز؟

 ...: باز داره ا یت می کنه ماکان  باز داره ا یت می کنههاکان ایستاد و گفت

 با تعجب گفتم: چرا؟ واسه چی؟

 !هاکان با حرص گفت: آخه نگاش کن با چه وفعی داره می ره بیرون

  .نگاهی به تیپ ماهک کردم. یه ساپورت مشکی با یه مانتوی جلو باز آبی پوشیده

 .با انگشت به سمت اتاقش اشاره کردم

 .بعد بیاعوض کن -

. ماهک با نوچی کرد. اخم کردم که با خنده به سققمت هاکان ربت. سققری از روی تأسققف تکون دادم

  .محبت هاکان رو بغل کرد و گفت: قربون داداشای غیرتیم برم، چشم عوض می کنم

 .بعد چشمکی به هاکان زد و گفت: بقط دلم می خواد این بی اعصاب رو ا یت کنم

اکان کرد، چشقققم های من و ماهان گرد شقققد.. همیشقققه اون قدر غد و مغرور خندیدم؛ با کاری که ه

 .بود که به هیو کا ابراز عالقه نمی کرد

 .لبخندی زدم و بدون این که به روی خودمون بیاریم. با اخم رو به ماهک کردم

با اون پسققره نری بیرون ها  بفهمم و ببینمت می کشققمت. پا پیچت شققد بگو بیاد خواسققتگاریت، -

 .می زارم همین جوری باهاش بری بیرونن

هاکان هم سقققری به معنی تأیید حربم تکون داد. ماهک م لوم چشقققمی گفت و به سقققمت اتاقش 

  .ربت

رو خوردیم؛ بعد هر کدوم به دنبال  همه پشت میآ صبحونه نشستیم و با هم و کنار هم صبحونه

 .ارمکار های خودمون ربتیم. هاکان دنبال کار ربت و من هم سر ک
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 .ماهک ربت دانشگاه و ماهان هم خونه موند، پیش مامان

ی خودمون رو نداشققتیم، کار درسققت حسققابی نداشققتیم؛ ولی کنار زندگیمون سققاده بود، حتی خونه

هم بودیم، پیش هم بودیم و همین برای دلخوش بودنمون کقققابی بود، همین بودن هقققا بقققاعقققث 

خدا بودم؛ که اگه خیلی چیآا رو نداشتیم، حداقل خندمون بود و من بابت این موفوع واقعا شاکر 

 .یه خونواده ی خوب داشتیم

 ماکان#

 .وارد خونه ی بآرو شدم. کیان روی پله ها برام دست تکون داد

 .خوش اومدی ماکان-

 .دستم رو براش تکون دادم

  سالم. ممنونم-

  .از پله ها بار ربتم و باهاش دست دادم

 خوبی کیان؟-

 .تم گذاشت و گفت: ممنونم ماکان جاندستش رو روی پش

  .وارد سالن که شدم با دیدن کیانا توی اون کت و شلوار آبی، فربان قلبم بار ربت

 .سالم-

 .روسری سفیدش رو کمی جلو کشید

 .سالم آقای صفوی، خوش اومدین-

کار کردن و تدریا کردن توی این خونه، می  ماه از  ممنونی گفتم و روی مبل نشققققققسققققققتم. یک 

شت. کیانا از همون روز های اول تصمیم گربته بود که شاگردم باشه؛ زبانش خیلی از کیان بهتر گذ

بود. کیانا سقققققر به زیر و آروم بود. زیبا و خیلی خواسقققققتنی. اما گاهی نگاه های خیره اش ا یتم می 

 کرد؛ با هر نگاهش فققربان قلبم بار می ربت و درگیر حا های مختلف می شققدم. اصققال دلم نمی

خواسقققت این طور باشقققه؛ من هنوز کلی کار برای انجام دادن داشقققتم، اول باید خانواده ام رو سقققر و 

سامون می دادم. من سی سالم بود ولی هنوز نتونسته بودم خونه ای داشته باشم، یه کار درست 

حسققابی نداشققتم و به خیلی دلیل های دیگه نمی خواسققتم به کسققی بکر کنم. من توی مشققکالتم 

 .ودم و نمی تونستم کسی رو وارد زندگیم کنمغرق ب

اما گاهی خرمن موهای مشقققکی رنگ کیانا، دلم رو به بازی می گربت؛ خنده های جذاب و آرومش 

  .باعث می شد قول و قرارم رو با خودم براموش کنم و محوش بشم
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روم،  نفا عمیقی کشققققیدم و به خودم مسققققلط شققققدم. بدون نگاه کردن به اون موجود زیبای رو به

  .درس دادن رو شروع کردم. اون قدر غرق تدریا شدم که همه چیآ رو براموشم شد

بعد از تموم شدن ساعت کاری، بالباصله بدون خوردن چیآی از خونه ی ویالیی خارج شدم. نفا 

 .راحتی کشیدم

 ...وای خدا، اون چشماش-

سقققوار تاکسقققی شقققدم و به سقققمت سقققرم رو تند تند تکون دادم تا از بکر و خیال رها بشقققم. با عجله 

  .خونه ربتم

توی دریای ابکارم دست و پا می زدم؛ گاهی به کیانا، گاهی به هاکان و گاهی به ماهک و سینا بکر 

می کردم. توی ابکارم همه جا داشقققتند، برای همه نگران بودم و دلم می خواسقققت همه خوش حال 

نه... من بآرو تر یه خانواده بودم و باید به  باشقققند، اما... اما نمی تونسقققتم به خودم بکر کنم هنوز

بکر همه باشم، همه رو سر و سامون بدم اون موقع که دوباره همه چی به روال دو سال پیش وقتی 

اون موقع دیگه » که بابا بود، برگشقققت؛ اون موقع شقققاید به حال خودم بکری کردم. پوزخندی زدم: 

 «.پیر شدی آقا ماکان

  .دم اومدم؛ کرایه رو حساب کردم و پیاده شدمبا صدای راننده به خو

وارد خونه شققدم. کسققی توی سققالن نبود و همه جا مسققکوت بود. شققونه ای بار انداختم و به سققمت 

 .اتاقم ربتم که صدای ناله و التماس های آرومی رو شنیدم

 یعنی کیه؟-

 .و باز کردمصدا از اتاق هاکان می اومد، نگران و هول به سمت اتاق ربتم. تندی در ر 

 هاکان؟-

 ماکان#

 .با دیدن هاکان بند دلم پاره شد. با هول به سمتش ربتم

 هاکان؟ داداش؟-

هاکان اما داشققت توی تب می سققوخت، از سققر و روش عرق می چکید و با درد چشققم هاش رو روی 

ماره ی هم بشقققرده بود. با هول کمی این ور و اون ور ربتم، بعد یادم اومد که به دکتر زنگ بآنم. شققق

به دکتر دادم. دکتر خانوادگی عمه بود ولی اگه ما هم  با عجله آدرس خونه رو  دکتر رو گربتم، و 

  .زنگ می زدیم، بارباصله خودش رو می رسوند، مرد خوب و مهربونی بود
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ی آب برداشتم؛ دوباره وارد اتاق هاکان شدم و سعی کردم که وارد آش آخونه شدم و حوله و کاسه

یین بیارم. تند تند حوله رو توی آب خیا می کردم و روی پیشققونیش می  اشققتم. چیآ تبش رو پا

زیادی از مراقبت کردن یه بیمار نمی دونسقققتم، این ها رو هم از صقققدقه سقققری مامان می دونسقققتم. 

  .هاکان هنوز داشت هذیون می گفت و به خودش می پیچید

 ...... به این جا... نیستم...نیا...تم... من.. متعلینمی خوام، من... با...ید... برم-

 .نفا توی سینه ام حبا شد

 هاکان؟-

 .با صدای زنگ در، از جا پریدم. با عجله در رو باز کردم

 .سالم، خوش اومدی آقای دکتر-

دکتر که مرد قد بلند و رغری بود، تشکری کرد و همراه من به اتاق هاکان اومد. روی تخت نشست 

  .ه ی هاکانو شروع کرد به معاین

عینک باریکش رو از روی چشققققم هاش برداشققققت و گفت: چیآی نیسققققت، رزم به این همه نگرانی 

نیسقققققت. تب کرده؛ ارن هم تبش پایین اومده، من یه سقققققرم بهش می زنم، تو هم این قرص ها رو 

  .براش بگیر

 .تند تند سرم رو تکون دادم

 .چشم-

  .دکتر که ربت؛ باری سر هاکان ایستادم

ی دونم به خاطر اون موفقققوع هنوز ناراحتی، هنوز باهاش کنار نیومدی و همین باعث این تب و م-

  .لرزه

 «.برم قرص هاش رو بگیرم حداقل»دستی به صورتم کشیدم. 

از خونه بیرون ربتم و بعد از نیم سققققققاعت به داروخونه ای رسققققققیدم. قرص ها و دارو های هاکان رو 

  .ه ابتادمگربتم و دوباره به سمت خونه را

  .توی راه چندبار شماره ی ماهک و ماهان رو گربتم؛ نمی دونم اونا دیگه چرا جواب نمی دادند

 ...ای خدا-

  .با وارد شدنم به خونه، کفش های پاشنه بلند قرمآی رو جلوی در ورودی خونه دیدم

 یعنی کی اومده؟-

 .از نهادم بلند شدبه قدم هام سرعت بخشیدم و وارد سالن شدم. با دیدن لیال آه 
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 تو این جا چیکار می کنی؟-

 .از جاش بلند شد و قدمی جلو اومد

 .سالم ماکان، اومدم عذرخواهی-

 .با پوزخند گفتم: پذیربته نشد، حار می تونی بری

 ...با بغض گفت: ل فا ماکان

 .وسط حربش پریدم و به سمت در خونه اشاره کردم

 ...بیرون-

 .ادجلو اومد و رو به روم ایست

 ...ماکان من-

 .روم رو ازش برگردوندم

  .برو، هاکان مریضه؛ نمی خوام ببینتت، حالش بدتر می شه-

 .اشک روی گونه هاش رو پاک کرد

 .باش خداحابظ-

 .دستی توی موهام کشیدم

 ...راستی-

 به سمتم برگشت و با  وق گفت: چی؟

 .پوزخندم پر رنگ تر شد

اسققققققتفاده کنی، حار خونه ی شققققققماسققققققت می دونم ولی بعال حی نداری دیگه از اون کلید زاپاس -

 .حریم شخصی ماست

 .تند تند سرش رو تکون داد و با دو از خونه بیرون ربت. پوبی کشیدم

 .عنتر-

به آرامی در اتاق هاکان رو باز کردم؛ هنوز خواب بود. نفا راحتی کشققیدم و وارد آشقق آخونه شققدم. 

  .کنم تصمیم گربتم که برای هاکان سوو درست

با بکر و خیالی درگیر، مشققققغول کار شققققدم. نگران بودم، نگران هاکان، نگران زندگیمون، نگران همه 

 .چیآ. نمی دونستم چیکار کنم، دیگه داشتم خسته می شدم

*** 
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این تازه اولش بود. هاکان از اون روز حالش بدتر شقققده بود؛ هر روز تب می کرد، هر روز هذیون می 

واهش می کرد که از این خونه بریم، از عمه دور باشیم، از لیال دور باشیم... اما گفت و گاهی ازم خ

من هیو کاری از دسقققتم بر نمی اومد، جآ این که با بغض نگاهش کنم. آخه کجا برم؟ خونه از کجا 

  !پیدا کنم؟ با این حقوق کم؟

 .شماره ی ماهان رو گربتم

 جانم داداش؟-

 .تند تند شروع کردم به حر  زدن

 .ماهان جان من دارم می رم سر کار، مواظب هاکان باش-

 .چشمی گفت

 .لبخند کم رنگی زدم

 .ببخش ماهان جان، همه کار ها ابتاده رو دوش تو-

آروم خندید و گفت: داداش این حر  ها چیه؟ خب همیشققققه کار ها رو دوش تو بوده، این بارم من 

 .یه کار مفید انجام بدم

 .خندیدم

 .نونباشه گل پسر مم-

گوشقققی رو ق ع کردم و وارد عمارت شقققدم. کیانا جلوی در ورودی خونه ایسقققتاده بود. نفا عمیقی 

 .کشیدم تا کمی آروم بشم. دستم رو روی قلبم گذاشتم

 .آروم باش، آروم باش-

  .لبخند بیکی زدم و به سمت کیانا ربتم

 ماکان#

 .بدون نگاه کردن به چشم های کیانا سالم کردم

 خانم خوب هستید؟سالم کیانا -

 .صدای آرومش رو شنیدم

 .سالم، ممنونم. خوش اومدید-

تشکری کردم و همراهش وارد خونه و سالن بآرو شدم. کیان با دیدنم از روی مبل سل نتی بلند 

 .شد

 سالم، خوش اومدی آقا ماکان، احوال شما؟-
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 .لبخندی زدم

 سالم خیلی ممنون. خوبم تو چ وری؟-

  .سمت مبل هدایت کردتشکر کرد و من رو به 

 چه خبرا؟-

 .کیف سامسونتم رو پایین مبل گذاشتم

 سالمتیت کیان جان، تو چیکارا می کنی با درس و زبانت؟-

 .آه جگر سوزی کشید

 .چی بگم از عذابی که می کشم؟ هر چی بگم باز کم گفتم-

 .خندیدم و گفتم: کم غر بآن پسر، چیآی نمونده به تموم شدن

ا وارد شققققققدن کیانا دوباره رو به من کرد و گفت: ولی کیانا خدایی خوب یاد خودشققققققم خندید که ب

  .گربته ها  من به گرد پاشم نمی رسم

 .کیانا سر به زیر سینی که لیوان های آب پرتقال روش بود رو، رو به روم گربت

 .خیلی ممنون زحمت کشیدید-

لی تالش می کنند و خداروشققققققکر که بعد رو کردم به کیان و گفتم: بله همین طوره، کیانا خانم خی

 .موبقن

صققققدای آروم کیانا رو شققققنیدم که تشققققکر می کرد. لبخندی زدم و آب پرتقال خوشققققمآه رو مآه مآه 

  .کردم

  خب شروع کنیم؟-

 .کیان دست هاش رو بهم کوبید

 .البته-

دو ظهر  کاغذ ها و کتاب های زبان رو از توی کیف سامسونتم بیرون آوردم. شروع کردم و تا ساعت

مشققغول تدریا شققدم. سققخت بود، بی وقفه و بدون خوردن چیآی درس می دادم، سققخت بود که 

با اون همه درگیری و مشققققققغله بکری باید حواسققققققم رو جمع می کردم ولی باز هم وظیفه ام رو به 

  .خوبی انجام دادم و بعد با خیالی راحت از خونه ی ویالیی و بآرو خارج شدم

 .دستی به شکمم کشیدم

 .خب برم یه ساندویج بگیرم و بعد دنباله خونه بگردم-

  .نفا عمیقی کشیدم و با گفتن بسم هللا به سمت ساندویج بروشی ربتم
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باید یه خونه پیدا می کردم. حال هاکان هنوز بد بود و نمی تونست تو اون خونه راحت باشه. منم 

کفا  دادن اجاره خونه رو نمی  دوسققت نداشققتم زیر منت عمه و دخترش باشققم. با این که حقوقم

داد ولی نمی تونسققققتم زیر قولم به هاکان بآنم و دلش رو بشققققکونم، پا به امید و توکل به خدا از 

  .همون روز شروع به گشتن و دیدن خونه های اجاره ای کردم تا یه خونه ی مناسب پیدا کنم

  ماکان#

ساعت، از این سر شهر به اون سر شهر، یک هفته گذشته بود؛ من اما بدون وقفه و هر روز و هر 

از این بنگاه به اون بنگاه، از این خونه به اون خونه می ربتم و دنبال خونه ی اجاره ای مناسقققققققب 

  .بودم، اما دریغ از پیدا شدن

خیلی از خونه ها کوچیک بودند، خیلیاشون خیلی بآرو و خیلی هاشون اجاره شون بار بود. اهل 

م جآ هاکان، نمی خواسققققققتم بعال بی خود امیدوار نسققققققت من دنبال خونهخونه هیو کا نمی دو

  .بشند

 .پوبی کشیدم و روم رو به مرد چاق و چرب زبون توی بنگاه کردم

 .خیلی ممنونم، مرسی. ببخشید توی زحمت ابتادید. من باز میام، این بار با داداشم-

 .بنگاه دار از روی صندلی چرم و چرخدار بآرگش بلند شد

 .واهش می کنم آقای صفوی، هر وقت اومدید من در خدمتمخ-

تشققققکری کردم و با ناامیدی از بنگاه بیرون زدم. همون طور که بی حوصققققله و خسققققته توی پیاده رو 

قدم می زدم، نگاهم ابتاد به پارک کوچیکی. به سمت پارک ربتم و روی نیمکت قهوه ای نشستم. 

اب و سققرسققره داشققت. سققه تا پسققر بچه ی قد و نیم قد پارک سققر سققبآ و دنجی بود و بقط چند تا ت

 .مشغول بازی بودند. نگاهم به بچه ها بود ولی توی گذشته ها غرق

 بابا؟-»

 .پدرم نگاهش رو از خیابون شلو، گربت و با چشم های مشکی رنگش به چشم هام نگاه کرد

 جان بابا؟-

 .کمی روی نیمکت سبآ رنگ جا به جا شدم

 روز برید سفر؟ ما تنها می مونیم  آخه من تنهایی چیکار کنم؟ یعنی می خواید چند-

بابا خندید و گفت: هنوز که نربتم؟ تازه من اون قدر به تو و تواناییت ایمان دارم، چند روز که سهله 

 !اگه ماه ها و سال ها برم بازم نمی ترسم که تو اشتباه کنی یا واسه داداش ها و خواهرت کم بآاری

 فت: درسته؟و گ چشمکی زد
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 .سرم رو آروم به معنی تأیید تکون دادم

 ولی بابا خسته می شم این همه باید مواظبشون باشم آخه؟-

 .نی زدم: سخته

 .بابا با صدای بلند خندید

باز منو کنارت می بینی لوس شقققدی؟ من که تو رو می شقققناسقققم واسقققه اون وروجکا جونت می ره، -

شقه... همه خسقته می شقن بابا جان، گاهی جسقمی، خسقتگی نمی شقناسقی اگه اسقم اونا وسقط با

  .گاهی روحی؛ ولی باید کم نیاری، بی خیال هدبت نشی

 .سرم رو تند تند تکون دادم

 .چشم بابا-

 .ید و موهام رو بهم ریختب*و*سروی سرم رو 

 .برو پیش اون وروجکا، من می رم براتون بستنی می گیرم-

 «...مبا  وق چشمی گفتم و به سمت وسط پارک ربت

 .دستی به صورتم کشیدم و از گذشته و خاطرات بیرون اومدم

 .بابا واقعا خسته شدم-

 .پوبی کشیدم و از جام بلند شدم

ولی خب کم نمیارم و واسه هد  و خواسته ای که تو دلمه می جنگم. نمی  ارم داداشام و ماهک -

 .و مامان دلشون بگیره و ناراحت بشن

اسقققتم تاکسقققی بگیرم و برگردم خونه که صقققدای گوشقققیم بلند شقققد. با از پارک بیرون اومدم. می خو

 .دیدن شماره ی روی گوشی با حرص چشم هام رو روی هم بشردم

 ...!عمه-

  ماکان#

 .دکمه ی سبآ رنگ گوشی رو بشردم

 جانم عمه؟-

 عمه با صدای مهربونی گفت: سالم خوبی پسرم؟ کجایی؟

 .ابرویی بار انداختم

 داشتم بر می گشتم خونه. چ ور؟بیرون بودم، ارن -

 با صدای آرومی گفت: می شه بیای این جا؟
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 «نکنه بهمیده دنبال خونه ام؟» یک لح ه از  هنم گذشت: 

با بی میلی چشققققققمی گفتم. بعد از خداحاب ی تاکسققققققی گربتم و آدرس خونه ی عمه رو به راننده 

  .تاکسی دادم

ببینم ولی مجبور بودم؛ نمی تونستم دل عمه اصال دوست نداشتم برم خونشون و ریخت لیال رو 

  .رو بشکونم

سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و از شیشه ی ماشین به خیابون های شلو، خیره شدم. به 

آدم هایی که هر  انیه در حال ربت و آمد و خرید بودند. یه سری هاشون لبخند به لب و یه سری 

ن بودند. من اما مثل یه سقققققری هاشقققققون لبخند هاشقققققون با چشقققققم های غم زده، مشقققققغول قدم زد

  .دروغین داشتم با چشم هایی به غم نشسته

با توقف تاکسققی، از بکر بیرون اومدم و کرایه رو حسققاب کردم. زنگ در آهنی بآرو رو بشققردم؛ بعد 

از دو  انیه در باز شد. با قدم های سست از راه سنگ برش شده گذشتم. از پله های گچیه طراحی 

ار ربتم؛ لیال باری پله ها با لبخند ایستاده و منت رم بود. رو به روش که ایستادم با صدای شده ب

 .آرومی سالم کردم. با  وق جوابم رو داد

 .سالم ماکان، خوش اومدی-

 .بدون نگاه کردن بهش و سرد گفتم: ممنون

م و به سمت عمه جلو تر از اون وارد سالن شدم. کفش هام رو با رو برشی داخل سالن عوض کرد

 .که روی مبل های سل نتی و آبی رنگ نشسته بود، ربتم

 سالم عمه، خوبید؟-

 عمه از جاش بلند شد و با لبخند گفت: خوش اومدی ماکان جان، تو خوبی؟

 .لبخند کم رنگی زدم

 .به ل ف شما، ممنون-

شقلوار گلبهی  روی مبل و رو به روی عمه نشقسقتم. لیال با سقینی شقربت جلوم ظاهر شقد. یه کت و

. نگاهم رو ازش رنگ تنش بود؛ آرایش مالیمی روی صقققورتش بود و موهاش مدل سقققاده ای داشقققت

  «!انگار اومدم خواستگاریش»گربتم. 

 .شربت آلبالویی خوشمآه و سرد رو سر کشیدم

 .ممنون خوشمآه بود-

 .ملبخند زد و کنارم نشست. کمی خودم رو جمع و جور کردم که با حر  عمه کپ کرد
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 !چقدر بهم میاید-

 .با بهت و چشم های گرد به عمه نگاه کردم

 چ...ی؟-

. حا خوبی نداشققتم؛ اسققترس عمه خندید. خنده اش اما برق داشققت، یه زنگ خ ر برای من بود

وجودم رو پر کرد. چیآی نمی گفتم و بقط به سققققققر پایین لیال و لبخند من ور دار عمه خیره بودم. 

سوال همه اش توی سرم می چرخید ولی طولی نکشید که عمه به حر  این « این جا چه خبره؟»

 .اومد و جواب سوالم رو داد

 ...ماکان جان-

  ماکان#

ماکان جان... ببین پسققققققرم لیال مدت زیادی رو با هاکان دوسقققققققت بوده؛ هاکان بکر کرده که لیال -

. راسققتش خیلی سققرزنشققش دوسققش داره ولی واقعیت این که... لیال با اون بود تا بقط تو رو ببینه

کردم که چرا هاکان رو به بازی می گیری و این کار رو می کنی ولی خب می دونی که لیال کله شققققی 

 .و البته عاشی بود و به حربم گوش نمی کرد

ُشک و بُهت کلمات کوچیکی بودند در برابر حالی که من داشتم. باورم نمی شد، هاکان بازم از لیال 

سققققم بار نمی اومد... لیال من رو دوسققققت داشققققت و به خاطر من با هاکان فققققربه خورده باشققققه  نف

  دوست بود؟ برای این که به من نآدیک بشه؟

 .چشم هام سیاهی می ربت، دستی به گردنم کشیدم که شاید راه نفسم باز بشه

 ...باورم...نم...ی...شه-

 .عمه با نگرانی نگاهم کرد

دست لیال ناراحت شده بودم ولی دیگه کاریه که شده. اما می دونم ماکان جان، خودمم خیلی از -

ارن من یه بکر خوب برات دارم. تو... تو... خب می تونی که با لیال باشققققققی، باهاش ازدواج کنی و 

اون موقع من هر چی که دارم رو به نامت می کنم تو هم مثل پسرم؛ دیگه اصال رزم نیست دنبال 

در آوردن شقققققب و روز کار کنی، خواهر و برادر ها و مادرت رو  خونه باشقققققی، رزم نیسقققققت برای پول

 ساپورت می کنم و تو می تونی کنار لیالی من خوشبخت بشی. هوم؟ چ وره؟

هیو کلمه ی پیدا نمی شقققد که حال بدم رو توصقققیف کنه؟ هیو چیآ نمی تونسقققت بفهمونه که من 

حال بند اومدن بود. می خواسققتم در اون لح ه چه حالی داشققتم  تمام تنم می لرزید و نفسققم در 

دهنم رو باز کنم و هر چی از دهنم در میاد نثار اون همه وقاحت و کثیفی کنم؛ از نق ه فعف من 
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بە نفع خودشققققون اسققققتفاده می کردند. مثل ماهی توی آب دهنم باز و بسققققته می شققققد و کلمه ای 

را رت عمه گربتم و به چشقققم خارج نمی شقققد. سقققرم رو چرخوندم و نگاهم رو از چشقققم های پر از شقققَ

 .های ریآ شده ی لیال دوختم

 ...هاکان...می دونه که... تو-

 .تند تند سرش رو تکون داد

 ...اره، یه بار از میون حر  هام بهمید که تو رو-

 .دستم رو بار آوردم و با تمام توانم سیلی به گونه اش زدم

 .دهنت رو ببند کثابته آشغال بی شرم-

بدنی که از خشم می لرزید از جام بلند شدم. انگشت اشاره ام رو تهدیدوار رو با پاهایی سست و 

 .به اون دو تا تکون دادم

از خانواده ی من باصله بگیرید، آرزوی بودن با من رو به دلت می زارم لیال و دیگه حتی نمی زارم -

ما بیرون میام و زندگیم رو به ب هترین شققققققکل می از ده کیلومتری من رو ببینی. از زیر منت شقققققق

 .سازم... تا دیگه آدم هایی مثل شما که به اص الح دلسوز هستید ازمون سوء استفاده نکنید

 .عقب گرد کردم که با حر  عمه، نفا توی سینه ام حبا شد

 ...!با شکستن دل دختر من آب خوش از گلوت پایین نمی ره-

 .هیستریک و با صدای بلند خندیدم

 .آب خوش از گلوی شما پایین نمی ره، م مئن باشید با شکستن دل برادر من هم-

بعد پا تند کردم و از اون خونه ی خفقان آور بیرون زدم. تند تند نفا عمیی می کشیدم تا بغضی 

  .که توی گلوم چم اته زده بود، سر باز نکنه

 ...اوه...اوه خدا... وای خدا-

 .سرم رو توی دست هام گربتم

 ...اهاکان می دونست... وای خد-

 .با خشم و حرص مشتی به دیوار حیاط خونه ی عمه کوبیدم

این بار دومتونه که دل داداشقققققم رو شقققققکسقققققتید و من نمی زارم این طوری، راحت و خوش و خرم -

  .باشید

 .با نفرت نگاهم رو از اون خونه گربتم و به سمت خیابون ربتم تا تاکسی بگیرم و برگردم خونه

 ماکان#
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  .نه شدم. شنیدن صدای خنده های ماهک و ماهان لبخند به لبم آوردبا بی حالی وارد خو

 سالم، چه خبرتونه؟ من نیستم خوش و خرمید؟-

 .ماهک از جاش بلند شد و با خنده به سمتم اومد

 .داداش خوش اومدی، داشتیم هاکان رو ا یت می کردیم-

 موهاش رو نوازش کردم و گفتم: واسه چی دوباره؟

 .نداخت و گفت: داداش هاکان قراره آش آی کنهماهان پا روی پا ا

 .ابرو هام از تعجب بار پرید

 جدی؟-

 .هاکان با حرص گفت: نخیر این طور نیست

ماهک با پیش بند گل گلی از آشقققققق آخونه بیرون اومد و با خنده گفت: چرا دیگه، گفتی بلدی ... 

 .می خواییم هنرت رو رو کنی

خندیدم و گفتم: یه دوش می گیرم و میام دسققققققت پخت هاکان چشققققققم غره ای به ماهک ربت که 

 .خوشمآه ی هاکان رو می خوریم

 .هاکان با صدای نسبتا بلندی گفت: من آش آی بلد نیستم

ماهک با جیغ جیغ گفت: خودت گفتی  خودت گفتی، زود باش دیگه... نمی تونی حربت رو پا 

 .بگیری

ودشققون به توابی برسققن. در اتاق رو بسققتم و با خنده ازشققون دور شققدم و به سققمت اتاقم ربتم تا خ

پشققققتم رو به در تکیه دادم. خسققققته بودم، پر از حرص و عصققققبانیت بودم؛ می خواسققققتم داد بآنم، 

انتقام بگیرم، عمه و لیال رو به خاک سقققیاه بنشقققونم ولی نمی دونسقققتم چه طور و چیکار کنم؟ ولی 

 .اول از همه باید یه خونه پیدا می کردم

  .گربتم و از توی کمد چوبی، حوله ام رو بیرون آوردم از در باصله

 .یه دوش بگیرم، حداقل یه کم آروم شم؛ بعدا به همه چی بکر می کنم-

*** 

به رزانیایی که به طرز زیبا و وسقققوسقققه انگیآی تآ ین شقققده بود، نگاه کردم. دهن هممون از تعجب 

 .باز شده بود

 !هاکان م مئنی از بیرون نگربتی؟-
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رو به روم نشققسققت؛ با خسققتگیی که از سققر و روش می بارید با حرص و غر غر گفت: کوبت هاکان 

بخورید ایشال، دو ساعته من دارم این جا جون می کَنَم و برا شما غذا درست می کُنم بعد می گی 

 از بیرون گربتم؟

 .خندیدم

 خدایی باورم نمی شه هاکان  تو که هیو وقت آش آی نکردی آخه؟-

 انداخت و چیآی نگفت. نگاهم به ماهان و ماهک ابتاد که بدون توجه به ما و با ولع شقققونه ای بار

داشقققققتند غذا رو می خوردند. نگاهی به مامان کردم که با لبخندی پر از عشقققققی نگاهمون می کرد. 

 .تکه ای کوچیک از رزانیا رو با چنگال برداشتم و به سمت لب های مامان بردم

 ...ه مامان، شاهکار هاکانهاین رزانیا خوردن دار -

هاکان پوبی کشققققید که لبخند بآرگی روی لبم نشققققسققققت. خودم هم تکه ای از رزانیا رو توی دهنم 

 .گذاشتم. خوب توی دهنم مآه مآه اش کردم. طعم بوق العاده ای داشت

 .ایول هاکان، عالیه پسر  چیکار کردی تو؟  از این به بعد کار آش آی به عهده ی خودته-

 .رص و عصبانیت گفت: عمرا، من دیگه از ده کیلومتری آش آخونه هم رد نمی شمبا ح

با این حر  هاکان همه با صقققققدای بلند خندیدم. اون شقققققب رو با خنده و شقققققوخی و سقققققر به سقققققر 

  .گذاشتن هاکان، گذروندیم؛ یکی از شب های به یاد موندی و عالی بود

  ماکان#

 .با کف دست یکی به پیشونیم کوبیدم

 !ی دیر شد، دیر شد آهوا-

با عجله زنگ در رو بشقققردم. در با صقققدای تیکی باز شقققد و من با قدم های بلند و تند از راه سقققنگ 

برش شققققققده گذشققققققتم. پله ها رو یکی دو تا بار ربتم و جلوی در ورودی ایسققققققتادم و نفا عمیقی 

 .و پایین انداختکشیدم که در باز شد و قامت بلند کیان توی در نمایان شد. با خجالت سرم ر 

 .سالم، شرمنده خیلی دیر کردم می دونم-

 .با صدای بلند خندید و گفت: واه واه نیگا؟ خجالت بهت نمیاد پسر بیا تو

 .خندیدم و وارد خونه شدم

 .امروز خیلی درگیر بودم نتونستم حتی یه زنگ بآنم و اطالع بدم که دیر میام-

 .کیان دستی به شونه ام کشید

 پسر. حار جدی یه مدته خیلی درگیری، چه خبره؟ قراره زن بگیری؟ اشکال نداره-
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 .با صدای بلند خندیدم

 !زن؟ کی به من زن می ده بابا-

 .کیان خودش رو روی مبل پرت کرد و گفت: دلشون هم بخواد

 .نفا آه مانندی کشیدم

ه ای از راسقققققتش مشقققققغله هام اون قدر زیاده که زن گربتن و ازدواج چیآی نیسقققققت که حتی لح -

 . هنم بگذره

 کیان آروم گفت: چی شده؟

 .دستی به موهام کشیدم و نگاهم رو به مجسمه ی زیبای روی عسلی دوختم

دنبال خونه ام. باید هر چه زودتر یه خونه ی درسقققققققت حسقققققققابی اجاره کنم. امروز هم برا همین -

 .نتونستم بیام، چندتا بنگاه و چند تا خونه ربتم ولی باب میلم نبودند

 کیان با تعجب گفت: جدی یعنی تو این همه مدت دنبال خونه بودی و به من نگفتی؟

 .کوسن مبل و به سمتم پرت کرد

 .خاک تو سرت-

  .با خنده گفتم: نمی خواستم بار افابه برای کسی باشم و کسی رو درگیر مشکلم کنم

 .کیان ادامو در آورد

 بار افابه؟-

 .پوبی کشید

 .نمدلم می خواد بآنم لهت ک-

چیآی نگفتم و بقط با لبخند نگاهش کردم. پسقققر خوب و دوسقققت داشقققتنی بود؛ این مدت خیلی 

  .باهام صمیمی شده بودیم. با وارد شدن کیانا از جام بلند شدم

 .سالم-

 .کیانا با لبخند نآدیک تر اومد

 .سالم خوش اومدید آقا ماکان، بفرمایید بشینید ل فا-

 .نشستم. نگاهی به کیان کردم که متوجه شدم توی بکرهتشکری کردم و دوباره روی مبل 

 کیان؟-

 .گیج به سمتم برگشت. سری از روی تأسف تکون دادم

 .اش زیاد بکر نکن، یا خودش میاد یا نامه-
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 .با حرص گفت: زهرمار

 .من و کیانا خندیدم که یهو کیان گفت: یه بکر توو

 .با تعجب نگاهش کردم که گفت: برای خونه دیگه

 .روی مبل رو به روش بلند شدم و کنارش نشستماز 

 خب؟-

 .دست هاش رو به هم کوبید و گفت: بیا این جا

 .ابروم بار پرید

 چی؟ دیونه شدی؟-

  ماکان#

  کیان با خوش حالی گفت: چرا دیونه شده باشم؟

 .بعد خندید و گفت: گفتم بیا این جا من ورم این نیست بیا ور دل من

: پشققققققققت خونمون توی حیققاط یققه خونققه داریم خققالیققه. قبلنققا خونققه ی چشققققققمکی زد و ادامققه داد

مسققتخدممون بود ولی ارن چند سققالی می شققه کسققی تو اون خونه زندگی نمی کنه. تو و خانوادت 

 بیایین توی اون خونه زندگی کنید هوم؟

 .از اون همه مهربونی و خوبی لبخند روی لبم نشست

ولی من حتما خونه پیدا می کنم رزم نیست که مآاحم ممنونم کیان جان بخاطر این ل ف بآرو -

 ...شما و

 !وسط حربم پرید و با چشم غره گفت: چه قدر حر  می زنی؟

از جاش بلند شقققققد، دسقققققتم من رو هم گربت و دنبال خودش کشقققققید. همون طور که من رو دنبال 

به پشت عمارت خودش می کشید از خونه بیرون ربت. تند تند دم ایی ها رو پوشیدم و همراهش 

  .ربتیم

 .کیان ایستاد و من هم که نفا نفا می زدم کنارش ایستادم

  دیونه چه خبره؟-

 .کیان با انگشت اشاره به جایی اشاره کرد

 .اون جاست-

رد نگاهش رو گربتم. یه خونه ی کلبه مانند انتهای حیاط بود. خونه به شققققکل یه کلبه ی قدیمی و 

  .البته بآرو بود
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 ...!چه زیبا-

 .کیان به سمت کلبه قدم برداشت

 .تازه باید داخلش رو ببینی-

دنبال کیان راه ابتادم و با هم وارد خونه شققققققدیم. یه خونه که کامال چوبی بود؛ هر چیآی که داخل 

سالن بآرو با یه آش آخونه ی دنج و دو تا اتاق خواب.  اون خونه بود از چوب ساخته شده بود. یه 

حیاط بآرو بود و خیلی چشققققم انداز زیبایی داشققققت. عاشققققی اون کلبه ی  پنجره هاش رو به با، و

  .دوست داشتنی شده بودم

 ...رو به کیان کردم و گفت: کیان جان این جا واقعا عالیه ولی خب می دونی من

 .کیان یکی تو سرم کوبید و گفت: خفه شو چقدر تعار  می کنی تو

 .ر خودته دیگه، اعصابمو به هم می ریآیبا تعجب نگاهش می کردم که خندید و گفت: تقصی

خندیدم و چیآی نگفتم. کیان به اتاق ها اشققققققاره کرد و گفت: دو تا اتاق داره، ولی خب اتاق هاش 

بآرگه، شققما می تونید دو تا تخت توی اتاق هاتون بآارید. زیاد بآرو نیسققت ولی بکر کنم مناسققب 

 .می کنی باشه؛ حداقل تا وقتی که یه خونه درست درمون پیدا

 .دستم رو روی شونه اش گذاشتم

واقعا ممنونم کیان جان، هین جا خیلی خوبه و من واقعا نمی دونم چ وری ازت تشققققکر کنم بابت -

 .این همه ل ف و مهربونی؛ امیدوارم بتونم جبران کنم

 .لبخندی زد

دت خواهش می کنم تو هم مثل داداشققققققم. تا هر وقت خواسققققققتی این جا باش؛ مثل خونه ی خو-

 .راحت باش. من و خواهرم که این جا تنهاییم می تونیم کنار هم روز های خوبی داشته باشیم

 .چشم هام رو به تأیید حربش روی هم گذاشتم

 .همین طوره، باز هم ممنونم-

 .کیان یکی به شونه ام کوبید

 ...بسه چقدر تشکر و تعار . ولی-

 با تعجب گفتم: ولی؟

 ن تمرین نکنیم؟م لوم گفت: می شه امروز زبا

 .با صدای بلند خندیدم

 .تنبل  ولی خب باشه-
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 .با  وق نگاهم کرد و گفت: واقعا ممنونم

 .بعد جدی نگاهم کرد

 .همین ارن برو وسایلت رو از اون خونه جمع کن و بیار این جا-

 .تند تند سرم رو تکون دادم

 .باشه کیان جان. خیلی ممنونم. پا من بعال می رم-

 .ردم و از خونه خارج شدم. نفا راحتی کشیدمخداحاب ی ک

  .خدایا شکرت-

خونه جور شققده بود و کم کم من می تونسققتم نقشققه هام رو عملی کنم. از مغازه ای چند تا کارتون 

 .بآرو خریدم تا وسایل هر چند کممون رو برای جا به جایی، داخل کارتون ها بآاریم

 .خونه راه ابتادمبا حالی خوب و دلی سرشار از خوشی به سمت 

  ماکان#

 .به سمت اتاق ماهک ربتم و با تقه ای به در و شنیدن اجازه ی ماهک وارد اتاق شدم

 ماهکی؟-

 .با دیدنش که روی تخت نشسته بود و گریه می کرد، دلم ریش شد

 جون دلم چرا داری گریه می کنی؟-

 .تنگ می شهبا سری پایین بدون این که نگاهم کنه، گفت: دلم برای این خونه 

 .به سمتش ربتم و سرش رو توی آغوشم گربتم

قربونت برم الهی، می دونم، ما هم دلمون تنگ می شقققققققه ولی باید بریم. می دونی که چرا؟ این -

 .خونه از اولشم مال ما نبود

سققققرش رو به معنی تأیید حربم تکون داد. بینیش رو بار کشققققید و با بغض گفت: چشققققم من ارن 

 .ل فرورویم رو جمع می کنملباس ها و وسای

 .بدات بشم عآیآ داداش-

 .ازش باصله گربتم

 کمک نمی خوای؟-

از روی تخت بلند شقققد و با لبخند کم رنگی گفت: نه... نه وسقققایل زیادی نیسقققت، خودم جمع می 

 .کنم
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باشققققققه ای گفتم و از اتاق بیرون ربتم. هاکان کارتون به دسققققققت از اتاقش بیرون اومد، با دیدن من 

تون رو روی زمین گذاشقققققت و به سقققققمتم اومد. رو به روم ایسقققققتاد و با سقققققری پایین گفت: واقعا کار 

 .متأسفم، می دونم که به خاطر من مجبور به این کار شدی

  .لبخند کم رنگی زدم

اگه بخاطر تو این کار رو نکنم، باید واسقققه کی این کار رو بکنم؟ تازه کال خودمم خوشقققم نمی اومد -

  .ر منت عمه باشیم و هر روز لیالی بی چشم و رو، بدونه اجازه وارد خونه بشهکه این قدر زی

 .چشمکی زدم

 .وقتی وارد خونه ی جدید شدیم خیلی کارها و نقشه ها توی سرمه باید باهم انجامشون بدیم-

 .با تعجب نگاهم کرد

 چه کاری؟ نقشه؟-

 .چشمکی زدم

 .یه انتقام شیرین-

ا، بققدون نققاراحتی. بقط بققایققد از زیر منققت عمققه و لیال بیرون می انتقققامی بققدون جنققگ، بققدون دعو

 اومدم؛

زندگیمون رو به بهترین شقکل می سقاختم. باید حسقرت دیدنمون رو به دل عمه و لیال می  اشقتم 

 .و ازشون دوری می کردم؛ باید در برابر اون ها و مشکالتم قوی می بودم

 .ه توی هال روی ویلچرش نشسته بود، دوختمخندیدم و نگاهم رو به چشم های نگران مامان ک

 .قربون اون چشم های نگرانت، همه چی خوبه نترس-

 .ماهان با یه کارتون بآرو از اتاق بیرون اومد. به سمتش ربتم

 چرا نگفتی بیام کمک؟-

 .ماهان نفا نفا زنان، کارتون رو روی زمین گذاشت

 .چندتا کتاب بود بقط، ممنون-

 .دم و نگاهم رو دور تا دور خونه و سالن چرخوندمدست هام رو به کمر ز 

خاطرات خوبی رو این جا داشققققققتیم ... اشققققققکال نداره توی خونه ی جدید هم بدون سققققققر خر کلی -

 .خاطره ی خوب می سازیم، کنار هم و با هم

 .لبخندی زدم

 .خب ماشین اومده برید کارتون ها رو تو ماشین بآارید-
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نگاهشقققون بود، چشقققمی گفتند و با نگاهی به سقققالن، مشقققغول کار هاکان و ماهان با غمی که توی 

  .شدند

 .به سمت مامان ربتم؛ رو به روش روی صندلی نشستم

  مامان؟-

 .به چشم های دریاییش خیره شدم

می دونم نگرانی، می دونم می ترسققققققی، می دونم دلت تنگ می شققققققه... ولی بدون بی خود و بی -

  .اد دارم؛ نمی شه گفت ولی پُرَم، بآار پیش خودم بمونهجهت این کار رو نمی کنم. دلیل زی

 .نفا عمیقی کشیدم

باید مواظبشقققون باشقققم، به تو و به بابا قول دادم و من واسقققه این که قولم رو عملی کنم، هر کاری -

 می کنم، می دونی که؟

 .یدمب*و*سبه تأیید حربم، پلک بست. دست های چروک و رغرش رو 

  .و نگران هیچی نباش بدات بشم، تو بقط باش-

 .لبخند کم رنگی زد. در اتاق ماهک باز شد. از جام بلند شدم

  .به کارتون دست نآن، خودم میام میارمش-

  .باشه ای گفت و به سمتمون اومد

 داداش؟ امشب از این خونه می ریم؟-

 .سرم رو به معنی آره تکون دادم

 .و این که به هیو عنوان نمی خوام کسی بدونه-

 .تند سرش رو تکون داد تند

 .چشم-

*** 

دونه به دونه کارتون ها رو داخل وانت بار گذاشققققققتیم و آدرس خونه ی کیان رو به راننده دادم. 

 .تاکسی اومد و من رو به هاکان کردم

 .خب برید سوار شید، منم ارن میام-

دای خنده ها و گریه دوباره وارد خونه شقققققدم. این خونه پر بود از خاطرات خوب و بد، پر بود از صققققق

هامون. دلم براش تنگ می شققققد. وسققققط سققققالن چرخی زدم؛ این خونه متعلی به ما نبود، نه تخت 
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هاش، نه اون مبل های زیبا، نه اون گلدون های سفالی، ما بقط چند دست لباس این جا داشتیم. 

 .دندون هام رو روی هم بشردم

خند می زد و منت رو سقققققرمون می  اشقققققت که برای همین بود که عمه وقتی می اومد این جا پوز -

 .همه چیآ رو از اون داریم

 .مشتم رو کف دستم کوبیدم

  .تالبی می کنم، همه چیآ خودمون رو می سازم، می بینی که می تونم-

با عجله کلید ها رو برداشتم و در های سالن رو قفل کردم. نگاهم به گل محمدی توی حیاط ابتاد. 

 .تلخ لبخند زدم

 .ل دیگه برات می گیرم مامانیه گ-

 .دستی به صورتم کشیدم و از خونه ی پر از خاطراتمون بیرون زدم

. 

. 

. 

 ماکان#

کتاب ها رو داخل قفسققققه ی کوچیکی که توی اتاق بود، مرتب کردم. اتاق بقط یه قفسققققه و یه کمد 

هک وارد اتاق دیواری داشت. کف اتاق پارکت های چوبی بود و دیواره هاش همه و همه از چوب. ما

 .شد و من لبخند کم جونی زدم

می دونم که دوسققت نداری اتاقت با کسققی شققریک بشققه ولی یه مدت باید با مامان توی این اتاق -

 .باشی

 .خندید و گفت: چه خوب، من و مامان تو یه اتاق این عالیه

 .به چشم هاش نگاه کردم

 .می دونی که تخت هم نداریم باید روی زمین بخوابی-

 .سمتم اومد و رو به روم ایستادبه 

داداش اشققققکالی نداره، تو چقدر نگرانی  باور کن من مشققققکلی ندارم، می خوام یه کم از این نازک -

  .نارنجی بودن بیرون بیام

 .توی بغلم گربتمش

 .قربونت برم کوچولوی ریآه میآه-
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 .خندید و ازم جدا شد

 داداش؟-

 .دمموهای خوش حالتش رو از روی صورتش کنار ز 

 جانم؟-

 ...سرش رو پایین انداخت و با کمی من و من گفت: داداش... دیروز... خب سینا

 .ابروم بار پرید

 خب؟-

با ترس گفت: داداش به خدا به زور جلو راهم رو گربت و گفت که می خواد بیاد... برای... خب... 

 ...اون

 .لبخندی زدم

 خواستگاری؟-

 .تند تند سرش رو تکون داد. با صدای بلند خندیدم ماهک با دست هاش صورتش رو پوشوند و

 !خجالت؟ اونم ماهک؟ وای خدا به حی چیآ های ندیده-

ماهک ولی چیآی نگفت و بقط توی اون حالت مونده بود. نآدیک ربتم و دسقققققققت هاش که هنوز 

 .یدمب*و*سروی صورتش بود رو 

 .اگه دیدیش بهش بگو بیاد-

 .شت و با تعجب نگاهم کردماهک دست هاش رو از روی صورتش بردا

 .چیه؟ خب اگه قصدش جدیه بگو بیاد-

  .ماهک آروم چشمی گفت و من با لبخند از اتاق بیرون ربتم

ماهان و هاکان توی اتاق کناری مشقققغول جمع و جور کردن وسقققایلشقققون بودند و مامان از پنجره ی 

 .هال مشغول تماشای با، بود

 قشنگه نه؟-

 .. به سمتش ربتم و کنارش ایستادموند و لبخند زدمامان سرش رو به سمتم چرخ

با، قشققققققنگیه، دیگه این جا خسققققققته نمی شققققققی؛ هر روز می تونی بری توی با،. این جا کلی گل -

  .محمدی قشنگ هست

 .نفا عمیقی کشیدم
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مامان؟ سینا همون پسره ای که ماهک رو دوست داشت، به ماهک گفته میاد خواستگاری. منم -

، نمی دونم کار اشققققتباهی کردم یا نه؟ ولی می دونم که ماهک هم بی میل نیسققققت، گفتم بآار بیاد

  .نمی خوام بینشون قرار بگیرم

 .پوبی کشیدم

  .نگرانم، می ترسم اشتباه کنم-

 .تکیه به ویلچر نشستم

  .می خوام یه کارایی بکنم، ولی بعال باید کمی دوباره سر پا شم. باید یه کار دیگه هم پیدا کنم-

 .دیدمخن

 !بآرو تر خانواده هم عالمی داره ها-

 .نگاهم به چشم های مامان ابتاد که پر از نگرانی و غم بود

 .صورتش رو توی قاب دست هام گربتم

عققه مققامققان  اگققه من بیققام پیش تو دردل کنم و حر  بآنم تو هر بققار این جوری نققاراحققت بشققققققی، -

 !پشیمون می شما

 .قربونت برم همه چی خوبه، نترس-

 .بخند زدمل

 .تازه کیانا خانوم امشب برا شام دعوتمون کرده-

 .مامان ابروش رو بار انداخت، با صدای بلند خندیدم

 ...تو هم بهمیدی مامان؟ کیانا خانوم... وای... وای از کیانا خانوم و چشم هاش -

 

  .همراهم باشید

  ماکان#

با این که سنی داشت ولی هنوز کلمه توی جام صا  نشستم و رو به مرد قد بلند و چهارشونه که 

  .ی جذاب برازنده اش بود

  .خیلی خوش اومدید-

 .مرد مهربون لبخند زد

ممنونم پسرم، ببخشید دیگه مآاحمتون شدیم ولی م مئنم خودت هم می دونی که هر چه زوتر -

 .تکلیف این دو تا جون روشن بشه بهتره
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 .سرم رو به معنی تأیید حربش تکون دادم

  .ه درسته همین طورهبل-

به سقققینا که کت و شقققلوار مشقققکی و خوش دوختی تنش بود و سقققر به زیر روی مبل نشقققسقققته بود، 

 .اشاره کرد

سققققینا جان، در واقع پسققققر واقعیم نیسققققت ولی خب من اندازه ی پسققققرم دوسققققتش دارم. از من و -

گرنه من و مادرش مادرش جدا زندگی می کنه بنا به دلیل هایی که بقط خودش رو قانع می کنه و

 .تنهاییم و واقعا دوست داریم که اون کنارمون باشه

نفا آه مانندی کشققققققید و ادامه داد: از وقتی که گفته دل باخته ی دختر خانمی شقققققققده، من و 

مادرش خیلی مشققتاق و خوش حال شققدیم و ارن در حضققور شققما به انتخاب پسققرم احسققنت می 

  .خیلی خانواده دار هستندگم. ماهک خانم بسیار زیبا و با وقار و 

دستی به ته ریشش کشید و رو به من گفت: م مئنم که با پسرم صحبتی داشتید و در موردش 

می دونید. می خوام اگه صالح می دونید و اجازه می دید این دو تا جون برن با هم حر  بآنند، ما 

 .هم یه سری صحبت ها رو داشته باشیم

ند کم رنگی نگاهم می کرد؛ لبخند زدم و نگاهم رو به هاکان دادم نگاهی به مامان کردم که با لبخ

که مثل قاتل ها به سققققینا و پدرش نگاه می کرد. دسققققتی به گوشققققه ی لبم کشققققیدم تا خندم نگیره. 

ماهک سقققر به زیر و ماهان بی خیال بود. کیان مثل کارآگاه ها به این خانواده خیره شقققده بود و اما 

بودم. نگاهی به سققققینا و خانواده اش کردم؛ نمی دونم چرا مثل اون روز  من پر از نگرانی و اسققققترس

  .که سینا رو توی کابی شاو دیده بودم، حا خوبی نداشتم؛ مثل قبلنا از سینا خوشم نمی اومد

  .نفا عمیقی کشیدم تا کمی آروم بشم

  .اجازه ما هم دست شماست، بفرمایید-

  .مت اتاق مشترک ماهک و مامان ربتندسینا و ماهک از جاشون بلند شدند و به س

یاد معده درد گربته بودم. برای بار هآارم توی دلم نالیدم:  بابا کاش »از اسققققققترس و تشققققققویش ز

 «...بودی

  ماکان#

پدر سقققینا بعد از ربتن پسقققرش به اتاق، سقققرش رو بلند و جدی به من نگاه کرد. از نگاهش لرزی به 

 .تنم نشست؛ نگاهش سرد بود خیلی سرد

 خب شما انگاری در مورد پسرم می دونید؟ چون یه بار گفت که با شما دیدار داشته؟-
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 .پام رو روی پا انداخت

 .بله یه بار با ایشون دیدار داشتم-

 .لبخندی زد

سالشه، شش ساله از ما جدا هستش. مهندس نقشه کشیه توی یه شرکت  ۲۶خب سینا جان -

 .خیلی معتبر

 .انداخت و کج لبخندی زدنگاهی به دور تا دور خونه 

 .خونه ی خودش رو داره، کار داره. برای دخترتون زندگی مربه و خوبی رو تأمین می کنه-

 .حرصم گربت از حربش، داشت پولش رو به رن ما می کشید

ماهک ما از اولشم زندگی خوب و مربهی داشته خداروشکر، ارنم همین طوره. اگر ارن توی این -

واجش بکر می کنم به این دلیل  که حسی بین این دو نفر وجود داره و من نمی سن کم دارم به ازد

  .خوام دچار اشتباه و گناه بشند همین

پدر سققینا با هول گفت: بله هیمن طوره، ببخشققید ولی من قصققد بدی نداشققتم؛ ل فا سققوء تفاهم 

 .نشه

ار می گیره پول و مالش رو چیآی نگفتم و به مامان نگاه کردم. نمی دونم چرا هر کی سققققققر راه ما قر 

به رن ما می کشققه مگه ما محتاجیم؟ چرا به حال و دل ما توجه ندارند و حر  های نیش دارشققون 

  رو می زنند؟

سقققققری از روی تأسقققققف تکون دادم. صقققققدای در اتاق ماهک اومد. لبخند روی لبش به معنی جواب 

  .مثبت بود؛ ولی من نمی خواستم این قدر زود جواب بده

که پدر ناتنی سققینا پرسققید که دهنمون رو شققیرین کنیم  ماهک با خجالت سققرش رو پایین همین 

. سققققققربه ای کردم و رو به پدرش کردم و گفتم: به ن رم یه چند روزی رو به ما و خواهرکم انداخت

  برصت بکر کردن بدید؟

افی باشه ای گفت. از پدرش با ابرویی بار ربته نگاهی به سینا و بعد به زنش کرد و بعد آروم و نار 

  .نگاهشون هیو خوشم نیومد

بعد از نیم سقققاعت قصقققد ربتن کردند. بیرون از خونه کنار کیان ایسقققتاده بودم و به ماه نورانی نگاه 

 .می کردم

 .نگرانم کیان؛ حا خوبی به این خانواده ندارم-

 .کیان دست روی شونه ام گذاشت
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روز تحقیی می کنیم هر جور شققده اطالعات بیش  منم همین طور، بقط عجله نکن توی این چند-

 .تر از خانوادشون پیدا می کنیم

 .لبخند کم رنگی زدم

 .ممنونم کیان جان، ببخشید امشب توی زحمت ابتادی-

 .مشتی به شونه ام کوبید

 .گمشو لوس-

 .بعد از کنارم رد شد و خمیازه ی بلند باریی کشید

 .بعال تا بردا-

به سمت خونه راه ابتادم. با وارد شدنم به خونه یک راست به سمت اتاق سری براش تکون دادم و 

 .ماهک راه ابتادم

 .ماهک روی تختش نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود

 خواهرکم؟-

 .سرش رو به سمتم چرخوند

 جانم داداش؟-

 .به سمتش ربتم و صورت زیباش رو توی قاب دست هام گربتم

 .یستی که چند روز برصت خواست؟ من بقط نگرانماز داداش ناراحت ن-

 .آروم خندید

  نه داداش چرا باید ناراحت باشم؟ اصال خیلیم خوب کردی مگه من هولم؟-

 .یدمب*و*سخندیدم و سرش رو 

قربونت برم، نمی دونم چرا حا خوبی بهشقققون ندارم بخصقققوص پدرش، یه چند روز جوابی نمی -

م چی می شه. خودت هم مواظب این پسره باش، ببین چیآی دیم تا بیش تر تحقیی کنیم تا ببین

 !مشکوکی نداره

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .چشم داداش، حتما-

 .یدمب*و*سگونه هاش رو 

 .بدات بشم. ارنم بخواب و استراحت کن-
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از اتاق خارج شققققدم که چشققققمم به هاکان ابتاد، روی مبل توی هال نشققققسققققته بود و سققققرش رو توی 

  .ه بود. کنارش نشستمدست هاش گربت

 !نگران نباش-

 .سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد

 .تو هم نگران نباش -

 .آروم خندیدم

 .با هم درستش می کنیم-

 .لبخند زد

 .آره باهم درستش می کنیم -

. 

  ماکان#.

 .کنار زن میان سال مهربونی توی پارک نشسته بودم. نفا عمیقی کشیدم

ش... خب چ ور بگم اون همسققققایه ی رو به روتون... همون ببخشققققید که مآاحمتون شققققدم راسققققت-

پسری که بیست و شش سالشه، آقا سینا؛ یه جورایی عاشی خواهرم شده و من می خواستم یه 

 ...، اگه شماکم در موردش بدونم

 .وسط حربم پرید و دست های چروک و سفیدش رو توی هم قفل کرد

 .پسر خوبیه-

  «همین؟»با تعجب نگاهش کردم. 

 خب شما چند وقته می شناسیدش؟-

 .خانم سرش رو بلند کرد و با غم نگاهم کرد

 .اون برادرزادمه-

  ...با هول و بهت گفتم: ای وای... خب

 .لبخندی زد و گفت: اشکال نداره، بهت حی می دم. بارخره اومده خواستگاری خواهرت

 .نفا عمیقی کشید

کرد ما کم تر هم دیگه رو می دیدیم و یه جورایی از وقتی داداشققم بوت شققد و زنش دوباره شققوهر -

 .نمی خواستیم مآاحم زندگی جدیدشون بشیم

 .ی رنگش رو توی دست هاش بشردمانتوی سرمه
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 ...شوهرم که بوت شد-

 .آروم زمآمه کردم

 .متأسفم، خدا رحمتشون کنه-

 .لبخند زد

دور از خانواده ش زندگی می  ممنون. اون موقع تنها شده بودم؛ بچه نداشتم. وقتی بهمیدم سینا-

 .کنه، تصمیم گربتم توی اون ساختمون مسکونی یه خونه بخرم و دورادور حواسم به سینا باشه

 .آهی کشید

 ...سینا پسر خوبیه ولی لجباز و کله شقه. نمی دونم یعنی یه مدته مشکوکه-

 .سرم رو نآدیک تر بردم

 .اسب نیست خواهرم رو دستش نس ارممشکوک؟ ل فا هر چی هست به من بگید، تا اگه من-

 .با چشم های به اشک نشسته و پر از غم به چشم هام زل زد

 ...اون پسر خوبیه، بقط-

 .با بغض گفتم: خواهش می کنم هر چی هست بگید

 .دستی روی گلوش گذاشت و چند تا نفا عمیی کشید تا بغض رو قورت بده

دسقققت شقققده، کار دقیقش رو نمی دونم، گاهی اون دو سقققه سقققالی می شقققه که با پدر ناتنیش هم -

چند تا مرد هیکلی که بیش تر به بادیگارد شققققققباهت دارند همراه پدرش میان و سققققققاعت ها پیش 

سینا می موندن. گاهی... گاهی هم جون هایی که همسن خود سینان میان ولی اونا حال خوشی 

 ...ر مواد.. کاولی خب بکر می کنم سینا توی. ندارن، نمی دونم ولی..

 .بغض ترکید و هی هقش بلند شد

بچه ی داداشققققم تباه شققققده، یکی یه دونه ی داداشققققم تباه شققققده. زن داداشققققم با ازدواج دوباره ش -

  .زندگیش رو به باد داد. اونم زندگی خوبی نداره. یه چشمش اشک، یه چشمش خون

  «...اورم نمی شهوای خدا ب. »با بهت به چشم های گریون زن رو به روم نگاه می کردم

 .اشک هاش رو پاک کرد

. سینا هم برای این مردک بی همه چیآ بکر کنم تهدیدشون می کنه، اونا حالشون خوب نیست-

  .که اون مرد کاری به مادرش نداشته باشه، هر کاری می کنه

 .با التماس به چشم هام نگاه کرد
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باش بقط... بقط نآار خواهرت توی  ل فا چیآی در مورد من نگو، ل فا کاری به سققققققینا نداشققققققته-

خ ر بیفته و از سینا دورش کن همین، ل فا کاری به سینا نداشته باش، اونو تحویل پلیا نده... 

 .اون بی گناهه، اون مجبوره

 .دستی به چشم های ترم کشیدم و سرم رو تند تند تکون دادم

 .حتما... حتما همین کار رو می کنم-

 .از جام بلند شدم

خیلی ازتون ممنونم، ل فا من رو ببخشققققققید که ناراحتتون کردم و باعث شققققققدم گریه کنید. خیلی -

ندارم بقط خواهرکم رو ازش دور نگه می دارم،  نا  به سققققققی کاری  ل ف بآرگی در حقم کردید. من 

  .همین

 .لبخند کم رنگی زد

 .ممنون-

 .لبخندش رو با لبخند نصف نیمه ای جواب دادم

 .م. خدانگهدارتونمن می رم، بازم ممنون-

 .از عمه ی سینا دور شدم، خیلی دور. وارد کوچه ای شدم و همون جا روی زمین نشستم

وای خدای من، چ ور به ماهک بگم؟ چ ور این اتفاق ابتاد؟ من داشققتم یکی یه دونه خواهرم رو -

 دست یه خالبکار می دادم؟

 .روم رو به سمت آسمون کردم

راهم قرار دادی. توی این چنققد روز کققه تحقیی کردم هیو چیآ ممنون خققدا کققه این زن رو سققققققر -

 ...مشکوکی نبود و دیگه داشتم به این نتیجه می رسیدم که جواب مثبت بدیم. ممنونم خدا

 .تندی از جام بلند شدم

 .باید با ماهک حر  بآنم، آره اون باید بدونه-

 .بگیرم و برگردم خونه از کوچه بیرون اومدم و با عجله به سر خیابون ربتم تا تاکسی

  ماکان#

 .وارد اتاق ماهک شدم. مشغول مرتب کردن لباس هاش بود تا من رو دید از جاش بلند شد

 سالم داداشی، کی اومدی؟-

 نآدیک تر ربتم و با لبخند گفتم: یه نیم ساعتی می شه گلم، حالت خوبه؟

 .سرش به معنی آره تکون داد
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 .خوبم ممنون-

  .تاق نشستمروی پارکت های سرد ا

 .بشین کارت رو بکن-

 .با تردید نشست

 چیآی شده؟-

 .لبخند زدم

 چقدر به داداش ماکان اعتماد داری؟-

 .دستش رو روی چشم هاش گذاشت

 .اندازه ی چشم هام-

 .لبخندم پررنگ تر شد

 ...داداش ماکان هر چی بگه-

 .وسط حربم پرید

 .و می دونم صالحه داداش ماکان هر چی بگه، همونه، هر چی بگه درسته-

  .داداش قربونت بره-

 .نفا عمیقی کشیدم

 ماهکی؟-

 !لبخندی زد و گفت: جونم؟ بگو داداشی می دونم می خوای یه چیآی بگی

 «خدای من چ وری بهش بگم؟»به صورت زیبا و معصومش خیره شدم. 

 .پوبی کشیدم

و هر کجا سقققوال می  ماهک خوشقققکلم، این چند روز من خیلی تحقیی کردم و راسقققتش از هر کی-

  .پرسیدم، از سینا تعریف می شنیدم

 .دستی داخل موهام بردم

 ...ولی امروز صب  -

. ادامه دادم: عمه ی سققققققینا رو دیدم. خواهر پدر واقعیش. یه چیآ ماهک کنجکاو نگاهم می کرد

 .هایی می گفت

 گفت؟ماهک با همون تعجب و کنجکاوی که توی چشم هاش موج می زد، پرسید: چی می 
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شققروع کردم به گفتن حر  های عمه ی سققینا، هر چیآی که دیده بودم و شققنیده بودم رو گفتم. به 

چشققققققم های ماهک نگاه نمی کردم؛ می دونسققققققتم که بارونی و غمگینه. حر  هام که تموم شققققققد، 

 .دست های لرزونش رو گربتم

، تو هم باید می نمی خواسققققققتم ناراحتت کنم خواهرکم ولی چیآ هایی که من شققققققنیده بودم رو-

ات تباه بشه و این که دلت بشکنه. تموم تالشم  شنیدی. من بد تو رو نمی خوام؛ نمی خوام آینده

 ...رو می کنم که از بدی ها و زشتی ها دور باشی، ولی

 .سخت بود گفتنش ولی باید می گفتم

ی حتی با این مشکل .. اگه بازم می دونی سینا رو خیلی دوست داری یا نمی تونی ازش بگذر اگه.-

بآرگی که داره، این رو بدون که ما سه برادر مثل کوه پشتتیم. ازت می خوام که تصمیم درست رو 

  .بگیری عآیآم

 .نگاهم رو از دست هاش گربتم و به چشم هاش دوختم

 ماهک؟ خواهری؟ بیش تر بهش بکر می کنی آره؟-

ض سنگینی تو گلوشه. سرش رو به صورتش غمگین و چشم هاش نم دار بود، می دونستم که بغ

 .معنی تأیید تکون داد و با صدای گربته ای گفت: آره حتما

قربونت برم، نگران هیچی نباش؛ درست بکر کن و بدون که ما همیشه کنارتیم، همیشه پشتتیم -

 .و تنهات نمی  اریم

 .لبخندی زد

 .می دونم-

 .از جام بلند شدم

 .هالم هر چی بود، هر چی خواستی، بقط به خودم بگو به مامان می گم بیاد پیشت. من توی-

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .چشم-

  .از اتاق خارج شدم و تکیه ام رو به دیوار دادم

بمیرم برا قلب مهربون و کوچولوت خواهرکم... چرا باید کسقققی که دوسقققش داری این جوری از آب -

 !در بیاد؟

 .بلند شدهاکان تا چشمش به من ابتاد از روی مبل 



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

75 

 

چی شققققده؟ از صققققب  که اومدی دپرسققققی، ارنم که یه سققققاعت با ماهک تو اتاقی، حالت که بیرون -

 اومدی باز حالت بده ... چی شده؟

 .به سمت آش آخونه ربتم

 .بآار یه قهوه بیارم، می گم برات-

 ماکان#

  .اکان دوختملیوان قهوه رو روی میآ چوبی گذاشتم و نگاهم رو به چشم های سرن و پر از بهت ه

  باورت نمی شه نه؟-

 .پوزخندی زدم

  داشتم چه غل ی می کردم؟ دستی دستی خواهرم رو بدبخت می کردم؟-

 .پو  کالبه ای کشیدم

 .حا می کنم به هیو دردی نمی خورم-

 .هاکان دستی توی موهاش برد و با حرص کشیدشون

 !ن آدمی باشهوای خدا... به اون پسره ی رغر مردنی نمی خورد که همچی-

 .مشتش رو کف دستش کوبید

 ...حقش مردنه کثابت، خواهرک ساده ی من-

 .تندی از جاش بلند شد و گفت: حتما ارن ناراحته و داره گریه می کنه، ما باید پیشش باشیم

  .به سمت در اتاق ماهک ربت که با عجله از جام بلند شدم و بازوش رو گربتم

 .پیششصبر کن، به مامان گفتم بره -

 .هاکان خواست چیآی بگه که صدای ماهک بلند شد، داشت با مامان صحبت می کرد

مامان؟ کاش می تونستی حر  بآنی، یه چیآی بگی، آرومم کنی، راهنماییم کنی... نمی دونم چرا -

این طوری شقد؟ اصقال... اصقال انت ار نداشقتم  اصقال... به قیابش نمی خورد، حر  هاش، حرکاتش 

 .نشون نمی داد که پسر بدی باشه، واسه همین دل بهش دادماین طوری 

 .با بغض ادامه داد

بابا نیسققت ولی خداروشققکر داداشققا هسققتند، اگه من از سققر همین سققادگی حربش هاش رو بیش -

تر باور می کردم و جواب مثبت می دادم چی؟ اشققققکال نداره، سققققینا رو براموش می کنم؛ دنیای ما 

 !ال سینا نبود یکی بهتر... همین کیان، نگاه چه خوشگلهکه به آخر نرسیده، اص

 .هاکان با چهره ی حرصی زیر لب گفت: دختره ی خیره سر
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. آروم خندیدم و گفتم: هیا بقط داره شققققققوخی می کنه، می خواد خودش و مامان رو آروم کنه

 .حالش خوب نیست

 .هاکان نگران نگاهم کرد

 .امیدوارم که زود حالش خوب بشه-

 .د زدملبخن

 .خوب می شه، ما کنارشیم-

 ماکان#

 .سینا با حرص و خشم رو به من کرد

یعنی چی؟ به چه دلیل؟ ما هم دیگه رو دوسقققققققت داریم، چرا می خوایید جدامون کنید؟ اصققققققال -

 ماهک کجاست هان؟

 .هاکان با داد گفت: ببند دهنتو، صداتو چرا انداختی رو سرت هان؟ نمی خوادت به زور که نیست

 .پوزخندی زد سینا

 .من رو می خواد شما نمی زارید، شما... شما مانع باهم بودنمونید -

خواستم چیآی بگم که با شنیدن صدای قدم های آرومی به پشت سر برگشتم. ماهک بود، آروم 

داشققت به سققمتمون می اومد. هاکان اسققمش رو زمآمه کرد. ماهک کنار من ایسققتاد و با جدیت رو 

رو نمی خوام، این تصققققققمیمه منه. هیو کا مانع نیسققققققت بقط من نمی  به سققققققینا گفت: من تو

 .خوامت

 .سینا با هول اومد و رو به روی ماهک ایستاد

 ...این یعنی چی ماهک؟ قرار ما این نبود  ما-

 .ماهک وسط حربش پرید

 .مایی وجود نداره. تو توی زندگی من و توی دنیای ما جایی نداری سینا، پا ل فا برو-

ب گرد کرد و هیستریک خندید و گفت: باشه ولی بد می بینید، همتون رو به خاک سیاه سینا عق

  .می نشونم

هاکان به سقققمتش قدم برداشقققت که مانعش شقققدم. سقققینا با قدم های تند از با، خارج شقققد و من 

  .نفا راحتی کشیدم

 .ماهک سرش رو به شونه ام تکیه داد و آروم گفت: تموم شد

 .تمسرش رو توی بغلم گرب
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  .همه چی درست می شه یکی یه دونه ی داداش، همه چی درست می شه-

 .سرش رو بلند کرد و با لبخند کم رنگی نگاهم کرد

 .می دونم داداش-

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

 .ببخش که این طوری شد عمر داداش-

  .دست هاش رو دورم حلقه کرد و با بغض گفت: اشکال نداره

دل خواهرکم شققکسققته بود و من بقط ن ارگر بودم و کاری از دسققتم بر چیآی برای گفتن نداشققتم، 

  .نمی اومد

 .کیانا به سمتمون اومد

 ماهک جون اگه دوست داری امروز رو بیا پیش من؟-

  .ماهک ازم باصله گربت و دستی به چشم هاش کشید؛ با لبخند گفت: البته که دوست دارم

  .، ماهان، هاکان و کیان وارد کلبه شدیمماهک همراه کیانا به سمت عمارت ربتند؛ من

 .دستی توی موهام کشیدم

 نمی دونم چیکار کنیم؟-

 کیان شونه ای بار انداخت و گفت: تموم شد دیگه، چیکار باید بکنیم؟

 .با حرص نگاهش کردم

 !تهدیدیش جدی بود-

 .کیان لبخند زد

 .ما همه مواظب ماهک خانومیم، نگران نباش-

 .تکون دادم سرم رو به معنی نه

 .نه، تو نه... این مدتم از کار و زندگی ابتادی بخاطر ما-

 .ابرویی بار انداخت

 .لوس نشو ل فا-

بعد پا روی پا انداخت و گفت: ما همگی چهارچشقققمی حواسقققمون به ماهک خانوم هسقققت تا کمی 

 .آب ها از آسیاب بیفته

 .لبخندی زدم

 .ممنونم-
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 .ودنگاهم به هاکان ابتاد که توی بکر ب

 به چی بکر می کنی هاکان؟-

 .پوبی کشید

  .بقط نگران ماهکم همین. حال روحیش و حار این تهدید-

 .خودم رو روی مبل پرت کردم

 .نگران نباش درست می شه، خدا بآرگه. کنار هم و باهم درستش می کنیم-

 .توی دلم نالیدم

 «...خدایا هوامونو داشته باش»

. 

. 

. 

 ماکان#

ود. روزها آروم و خوب می گذشققت. سققینا انگار بی خیال شققده بود و حال ماهک یه هفته گذشققته ب

  .هم رو به خوبی بود

من، هاکان، ماهان و کیان چهار چشققققمی حواسققققمون به ماهک بود و هر لح ه هر جا که می ربت 

 .همراهش بودیم جوری که گاهی از دستمون کالبه می شد

  .خواستیم که تنهایی جایی برهاما ما نگرانش بودیم و به هیو عنوان نمی 

 .امروز تولدشون بود و خواهرکم و ماهان بارخره بیست و یک ساله می شدند

قرار نبود جشقققن و مهمونی بآرگی بگیرم، بقط دعوتشقققون می کردم به یه رسقققتوران تا با هم دیگه و 

  .کنار هم شب خوبی رو بگذرونیم

این مدت یه کمی پول پا انداز کرده بودم تا برای مدتی بود که همآمان دو تا کار می کردم و توی 

ماهان و ماهک کادو بخرم و خب امروز برای هر دوتاشققققون گوشققققی آیفون خریده بودم. گرون بود و 

برای منی که هر لح ه به پول نیاز داشقققتم زیادی بود ولی خوش حالی خواهر و برادرم ارزشقققش رو 

  .داشت

همراه خودش بیرون برده بود تا ما سوپرایآمون رو آماده کنیم. ماهان دانشگاه بود و کیانا ماهک رو 

کار زیادی قرار نبود انجام بدیم، بقط کمی داخل حیاط رو چراغونی و پر از بادکنک کرده بودیم. یه 

  .کیک تولد بآرو هم گربته بودیم و بعد می خواستیم بریم رستوران
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 .هاکان و کیان گفتم: عالی شدهدور تا دور حیاط رو نگاه کردم و با لبخند رو به 

 .هاکان لبخندی زد

 .خوش حالم که همه چیآ به خوبی تموم شد-

 .در خونه باز شد و ماهان وارد خونه شد. کیان گیتار به دست شروع کرد به خوندن آهنگ تولد

 .ماهان با تعجب و لبخند به سمتمون اومد

 ...سالم، وای مرسی-

  .ا مرسیخندید و گفت: چه سوپرایآی، واقع

 .به سمت من اومد و مردونه بغلم کرد

 .مرسی داداشی-

یدم و گفتم: خواهش می کنم پسقققر، تولدت مبارک ان شقققاء هللا که صقققد و ب*و*سقققپیشقققونیش رو 

 .بیست ساله شی

 .با  وق تشکر کرد و به سمت هاکان ربت و بغلش کرد. هاکان با غر غر از خودش جداش کرد

 .ابراز احساسات هی بی خیال خوشم نمیاد از این-

 .ماهان خندید که هاکان شونه اش رو بشرد

 .تبریک می گم ماهان جان، آرزوی داشتن عمر طورنی و زندگی خوبی رو برات دارم-

 .ماهان با بغض تشکر و به سمت کیان ربت

 .ممنونم داداش کیان-

  .کیان هم بغلش کرد و تبریک گفت و کلی سر به سرش گذاشت

 .کردمبه ساعت مچیم نگاه 

 ماهک و کیانا خانم چرا نیومدن؟-

 .کیان شونه ای بار انداخت

  .نمی دونم وار، میان حار. این خانوما ربتن بازار راه خونه رو گُم می کنند-

لبخندی زدم ولی نمی دونم چرا دلم شققور می زد. توی همین حین در حیاط باز شققد. کیان گیتارش 

کنه صدای هی هی کیانا بلند شد. به معنای واقعی بند  رو برداشت و تا خواست شروع به خوندن

دلم پاره شقققد. پا تند کردم و با دو به سقققمتش ربتم. کیانا با زانو روی زمین ابتاد. توان هیو کاری رو 

نداشتم و صدا ها رو نمی شنیدم. بقط جای خالی ماهک بدجور بهم چشمک می زد. تنها بودن 
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به همراه داشقققققققت، خیلی بد. با ترس و لب های لرزون زمآمه ی کیانا، خبر خیلی بدی رو و گریه

 .کردم

 ...ماهکم-

. 

. 

. 

. 

  ماکان#

 .با عجله کنار کیانا زانو زدم

کیانا خانم ماهک کجاسققققت؟ چرا همراهتون نیسققققت؟ ربته سققققوپر مارکت سققققر کوچه آره؟ حتما... -

 حتما بکر کرده تولدشو یادمون ربته و قهر کرده آره؟

 .هان روحم شده بودهی هی کیانا سو

 توروخدا بگید چی شده؟ حتما عمه به زور وادارش کرده بره پیشش تا براش تولد بگیره اره؟-

 .تک خنده ای کردم

  شاید می خواد ما رو بترسونه و سوپرایآمون رو خراب کنه هان؟ آره؟-

چرا... چرا شققال مشققکی رنگ کیانا رو توی دسققتم مشققت کردم و با بغض گفتم: توروخدا بگو... بگو 

 ماهک همراهت نیست؟ ل فا گریه نکن، بگو... بگو ماهک کجاست؟

 ...کیانا با صدای گربته و هی هی گفت: یه ون

 با هول گفتم: ون؟ ون چی؟

 .کیانا صورتش رو توی دست هاش گربت

یه ون مشکی... یه ون مشکی سر کوچه ایستاده بود و تا ما... از کنارش رد شدیم درش باز شد و -

مرد هیکلی دست ماهک رو گربت و... همراه خودش داخل ماشین برد... من... من خیلی تقال یه 

کردم، دسقققققت ماهک رو ول نمی کردم ولی... سقققققرعت ماشقققققین زیاد بود و من روی زمین ابتادم... 

 ...نتونستم... نتونستم به ماهک برسم من... متأسفم

هی کلمه ی متأسققققققفم رو از میون زمآمه هی هقش اوج گربت و با صققققققدای بلند گریه می کرد و گا

 .هاش می شنیدم
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مسققخ شققده و توی بهت بودم، نمی تونسققتم حر  های کیانا رو هضققم کنم. باورم نمی شققد... باورم 

 !نمی شد

سرم رو ربات وار چرخوندم و به هاکان و ماهان نگاه کردم. ماهان یه گوشه روی زمین نشسته بود و 

بود و بقط به یه نق ه خیره شقققده بود. کیان با غم و نگرانی به  گریه می کرد، هاکان هم توی شقققک

  .ما نگاه می کرد و م مئنن چیآی برای گفتن نداشت

چشقم هام می سقوخت و به چیآی انگار توی گلوم گیر کرده بود، نفسقم بار نمی اومد و چشقم هام 

 ...سیاهی می ربت. قرار بود امشب یه شب بوق العاده باشه ولی

ی چرن های ویلچر مامان، به پشت سر برگشتم. مامان با لبخند به سمتمون می اومد ولی با صدا

. تا چشمش به ما و اوفاعمون ابتاد، لبخند روی لبش خشک شد و سرعت ویلچر رو بیش تر کرد

نگاهش روی چهره ی تک تکمون چرخید، چندبار نگاهش رو توی حیاط چرخوند و بالخره طاقت 

 .تند تند سرش رو تکون داد. اشکم چکید نیاورد و رو به من

ماهکمون نیست مامان، یکی یه دونه خواهرم نیست، بردنش، اون... اون سینای بی همه چیآ... -

 .کار اونه... می دونم

مردمک چشم های مامان می لرزید و اشک توی چشم هاش جمع شده بود. با داد هاکان نگاهم 

 .تش کوبیدرو از مامان گربتم. هاکان مشتی کف دس

 ...می کشمش اون پسره ی حرو... می کشم. آشغال-

 .بعد با بغض ادامه داد

  ...نباید تنهاش می  اشتم، باید باهاش می ربتم، باید... باید پیشش می بودم-

 .تند تند اشک هام رو پاک کردم و از جام بلند شدم

 ...پیداش می کنیم، پیداش-

حال ابتاده بود و چشم هاش بسته بود. با هول داد زدم:  چشمم به مامان ابتاد که روی ویلچر بی

 مامان؟

  ماکان#

توی راهروی بیمارسققققققتان قدم می زدم. ترس و نگرانی و ناراحتی تنها حا هایی بود که اون لح ه 

داشقققتم. نگرانی برای حال مامان، ترس برای نبودن ماهک، داشقققتم دیونه می شقققدم. حال ماهان و 

ود؛ یه گوشه روی زمین نشسته بودند و ساکت بقط به یه نق ه خیره شده هاکان هم بدتر از من ب

  .بودند
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خداروشکر حداقل توی این وفع کیان و کیانا بودند و کمک می کردند. ربته بودند تا پلیا رو در 

جریان بآارند تا شقققاید پلیا بتونه کاری بکنه، چون ما بقط توی بهت بودیم و نمی دونسقققتیم چه 

من صققققققبر کرده بودم تا مامان به هوش بیاد، اون موقع می ربتم و کل شققققققهر رو می غل ی بکنیم. 

گشقققتم تا ماهک رو پیدا کنم، تموم جاهایی که سقققینا می ربت رو می ربتم تا پیداش کنم و از روی 

 .زمین محوش کنم

 .با دیدن دکتر که از اتاق بیرون می اومد، به خودم اومدم و با عجله به سمتش ربتم

 کتر... مامانم؟آقای د-

 .دکتر لبخند مهربون و اطمینان بخشی زد

خداروشقققققکر که حالشقققققون خوبه و خ ر ربع شقققققده. چون یه بار سقققققکته کردند خیلی باید مواظب -

 .ی دیگه ای نشندباشید که به ایشون شک وارد نشه تا خدایی نکرده باز هم دچار حمله

 «...ک و خ راین روز ها زندگیمون شده پر از ش»توی دلم نالیدم: 

 .لبخند کم جونی زدم

 خیلی ممنونم آقای دکتر، حتما مواظبشون هستم. راستی می تونم ببینمشون؟-

دکتر به اتاق اشققققاره کرد و گفت: البته وارد بخش شققققده می تونی بری ببینیش ولی زیاد پیشقققققش 

 .نمونید بآارید استراحت کنه

 .تند تند سرم رو تکون دادم

 .حتما آقای دکتر ممنونم-

پا تند کردم و به سقققققمت اتاق مامان ربتم. وارد شقققققدم؛ با دیدن بدن نحیف و رنگ پریده ی مامان، 

 .بغض توی گلوم نشست

 مامان؟-

 .به تخت نآدیک شدم

مامانم؟ عآیآ من؟ بلند شققو مامان... حالمون خوب نیسققت، چشققم هات رو باز کن و با اون چشققم -

 .ار نیرو بگیرم که برم ماهک رو پیدا کنمهای مهربونت نگاهم کن، بآار جون بگیرم، بآ 

 .بغضم رو به سختی قورت دادم

مامان؟ دسقققققت و دلم به هیو کاری نمی ره. حال بد تو... نبودن ماهک... همه و همه داره  ره  ره -

 .جونم رو می گیره. تو خوب شو بآار من از حال تو خیالم راحت شه

 .دست های سرد و چروکش رو گربتم
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 .اهک رو پیدا می کنم نگران نباشبدات بشم، م-

 .با تکون خوردن انگشت شصت مامان، چشم هام گرد شد و هول کردم

 مامان؟ مامانم؟-

 .خواستم دستم رو از دستش بیرون بیارم و به پرستار ها خبر بدم که دستم رو بشرد

 ...ما...هک... پیدا...ک...ن...اون...می...تر...سه-

 .سال بود صدای دلنشینش رو نشنیده بودم، نگاه می کردم با بهت داشتم به مادری که دو

 ...وای... مامان... تو... داری... حر  می زنی-

 .لبخند بآرگی روی لبم نشست

 ...مامانم؟ مامان مهربونم-

 .ی چشمم چکیدق ره اشکی از گوشه

قهه کاش ماهک بود، کاش ارن وفقققعمون این جوری نبود تا من و بچه ها از شقققنیدن صقققدات قه-

 .بآنیم و شادی کنم. متأسفم مامانم که این طوری شد... نتونستم مواظب یکی یه دونت باشم

 .اخمی کرد و دوباره دستم رو بشرد

 ...نگو...ماکانم... بقط...پیداش...کن-

 تند تند سرم رو تکون دادم. 

پیداش می ... چشققققم... پیداش می کنم، قول می دم تا وقتی پیداش نکنم این جا نمیام.. چشققققم-

 .کنم

بدات بشم، مرسی که هستی مامانم، از شنیدن صدات خیلی خوش حالم، ماهکم میارم پیشت -

 تا اونم از شنیدن صدات مثل من  وق کنه خب؟

 .اشک های صورت مامان رو پاک کنم

 .گریه نکن قربونت برم، گریه نکن. ارن می رم تا ماهان و هاکان هم بیان پیشت-

تند از اتاق خارج شققققدم. با بیرون ربتنم از اتاق صققققدای گریه ام بلند شققققد. مهم با قدم های بلند و 

نبود همه می بینند، مهم نبود چی می گن، مهم نبود ترحم می کنند یا مسققققققخره... نه مهم نبود، 

مهم این بود که ارن جای یکی از اعضای خانوادم خالی بود، نمی دونستم کجاست، نمی دونستم 

ه؟ گریه کرده؟ نمی دونسقققتم و داشقققتم از دوریش نابود می شقققدم؛ حا می حالش خوبه، ترسقققید

 ...ی بآرو از قلبم کنده شدهکردم یه تیکه

 .تند تند اشک هام رو پاک کردم، قول دادم... آره باید پیداش کنم... من به مامان قول دادم
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 .به سمت ماهان و هاکان ربتم. لبخند کم رنگی زدم

 ...!تازه... تونست حر  بآنه مامان به هوش اومده... -

 هاکان تندی از جاش بلند شد و ماهان با  وق گفت: جدی؟

 .سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم

 .برید پیشش-

ماهان با چشققققم ها اشققققکی و دو به سققققمت اتاق مامان ربت، هاکان هم خواسققققت بره که بازوش رو 

 .گربتم

 .مواظب خودت و مامان و ماهان باش-

 .کرد با اخم نگاهم

 کجا می ری؟-

 .بازوش رو آروم بشردم

 .می رم پیش کیان و کیانا تا ببینم چیکار کردنند، مواظب خودتون باشید-

 .دستش رو روی دستم گذاشت

 .منم میام-

 .به چشم های نگرانش نگاه کردم

 .بعال مامان رو ببین، بعدا بهت زنگ می زنم که کجام-

 .شه ای گفتکمی با شک و تردید نگاهم کرد و بعد با

  .خداحاب ی کردم و تندی از بیمارستان خارج شدم

 .سرم رو بلند کردم و به تاریکی شب خیره شدم. با صدای گربته ای آروم زمآمه کردم

 هوامو داری دیگه آره؟-

 ماکان#

 .همون طور که سوار تاکسی می شدم شماره ی کیان رو گربتم. بعد از دو بوق جواب داد

 الو ماکان؟-

  یی خش دار و گربته گفتم: چی شد کیان؟با صدا

 .آهی کشید
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ما همه چیآ رو به پلیا گفتیم و اطالعات کامل رو دادیم ماکان، تو رزم نیسققققققت بیایی ما هم بر -

می گردیم خونه. بیا خونه با هم می ریم جاهایی که سققققینا قبال اون جا بوده. شققققب هم که هسققققت 

 .ونهجای زیادی نمی تونیم بریم، بعال برگرد خ

  .بقط تونستم بگم باشه و گوشی رو ق ع کردم

ی سقققققینا رو به راننده دادم. من نمی تونسقققققتم برگردم خونه؛ نبود ماهک تو اون ی عمهآدرس خونه

  .ام می کرد، پا همون بهتر که به چند جا سر می زدمخونه دیونه

ی حرکاتم معلوم بود از پله از تاکسی پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم. با عصبانیتی که کامال تو

 .ها بار ربتم، حتی صبر نکردم که آسانسور پایین بیاد. نفا نفا می زدم

 ...کثابت بی همه چیآ-

به در خونه ی سققینا رسققیدم، تند تند زنگ در رو بشققار می دادم و با مشققت به در می کوبیدم. می 

 .. چند لگد به در زدم، داد زدمدونستم که از اون جا ربته، ولی هنوزم ته دلم امید کمی داشتم

  .بقط دعا کن دستم بهت نرسه پست ب رت-

ی بار برسققم. زنگ خونه ی عمه اش رو زدم. نیم سققاعت اون با عجله از پله ها بار ربتم تا به طبقه

جا ایسققققتادم ولی در باز نشققققد. نمی خواسققققتم بی خیال شققققم، م مئن بودم که عمه اش هنوز اون 

ر هم زنگ در رو زدم که بارخره در به آرومی باز شقققد و قامت خمیده و جاسقققت. چندبار پشقققت سققق

 .بدن نحیف زن توی چهارچوب در ظاهر شد

 ...خانم... خانم ل فا-

بدون گفتن حربی به داخل خونه اشقققققققاره کرد. تند تند کفش هام رو از پام در آوردم و وارد خونه 

  .شدم

  خانم... شما از سینا خبر دارید؟-

 .رد شد و روی مبل کرم رنگ و قدیمی نشستاز کنارم 

 باز چیکار کرده؟-

 .صدام با بغض همراه شد

خواهرکم رو برده... بهش جواب نه دادیم... گفت نمی زاره آب خوش از گلومون پایین بره، دیشب -

 .یکی خواهرم رو به زور سوار ماشین کرده. می دونم کار خودشه

 .ه می کردزن تمام مدت با تعجب و بهت به من نگا

 ...!یعنی... سینا این کار رو کرده؟ وای-
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 .کنار پاش زانو زدم

توروخدا اگه چیآی می دونید، اگه جایی رو می دونید که ربته... بهم بگید ل فا، خواهرم توی -

 ...دست اون نامرداست... ل فا

 .ی سینا که حار اشک توی چشم هاش جمع شده بود با ناامیدی نگاهم کردعمه

ب با هول ور اومد و یه سققری وسققایل داخل کوله اش چ وند و ربت، می ترسققید، می لرزید، دیشقق-

نگران بود، می دونسقققتم که یه کاری کرده ولی من نمی تونسقققتم برم و ازش ب رسقققم، بقط از دور به 

 ...کارهاش نگاه می کردم. از دیشب ازش خبری ندارم، بقط

 .با  وق نگاهش کردم

 چی؟ بقط چی؟-

 .رو توی هم قالب کرد دست هاش

آدرس یه چند جا رو می دم برو اون جا ها رو ببین، هر چند بعید می دونم که تا ارن اون جا هم -

 .مونده باشه

 .اشکم چکید

 اشکال نداره، بگید... می رم همه جا رو می گردم، بقط بگید... کجاست؟ کجاها برم؟-

  .اره کردی کنار میآ تلفن اش. به دبترچهبا غم نگاهم کرد

 .اون رو بیار و بنویا-

 .چهار زانو به سمت میآ تلفن چوبی ربتم. دبترچه رو همراه با خودکار آبی رنگ برداشتم

 ...بگید-

آدرس چند خونه، کارخونه، ویال و با، رو بهم داد. همه رو یادداشقققققققت کردم و با هول از جام بلند 

  .شدم

 .ا جبران می کنمممنونم، خیلی ممنونم. جبران می کنم، به خد-

 .لبخند زد

 .برو پسرم، امیدوارم که هر چه زودتر خواهرت رو پیدا کنی-

 .لبخند کم رنگی زدم

 .ممنونم، مواظب خودتون باشید-

 .با عجله از خونه خارج شدم و همون طور با دو از پله ها پایین ربتم

 ...پیدات می کنم ماهکم، پیدات می کنم-
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 ماکان#

ی ویالیی ولی قدیمی ربتم. چراغی توی اون خونه روشقققن و به سقققمت خونهاز ماشقققین پیاده شقققدم 

نبود ولی من باز نا امید نبودم و زنگ در رو بشققققققردم. چندبار زنگ رو بشققققققردم، چندبار با مشققققققت 

محکم به در زدم، چندبار با لگد به در کوبیدم ولی هیو خبری نبود. آهی کشققققققیدم. آخرین جایی 

ی پدر و ی خونه ها، شرکت ها حتی خونهی ویال ها رو ربتم، همهمهبود که آدرسشش رو داشتم. ه

مادرش ولی هیو کا ازش خبری نداشقققققققت. مادرش با اشقققققققک و آه ازم خواهش می کرد کاریش 

نداشته باشم ولی من بقط می خواستم بکشمش. پوزخند و نگاه خونسرد ناپدریش روی اعصابم 

 .چیآی نمی گفت بود و من م مئنم بودم که ازش خبر داشت ولی

 .دست هام رو داخل شلوار لیم بردم و نگاهی به آسمون کردم

 ...ل فا... ل فا کمکم کن-

نگاهم رو دوباره به ویال دوختم و همون طور قدمی به عقب برداشققققققتم. نا امید و پر از غم به اون 

م که حداقل ی درب و داغون و قدیمی نگاه می کردم. بعد از گشقققتن اون همه جا، امید داشقققتخونه

این جا باشققه، امید داشققتم که حداقل این جا و بعد از دو روز ماهکم رو پیدا کنم ولی انگار شققانا 

  .با من یار نیست

 .باز می گردم، همه جا رو می گردم و پیدات می کنم-

پشقققتم رو به ویال کردم و خواسقققتم از اون جا برم که با صقققدای ابتادن چیآی که از حیاط ویال اومد، 

  .ستادمای

 یعنی ممکنه؟-

  .ی اتاق باریی ویال دیدمسرم رو بلند کردم که سایه ای رو پشت پنجره

 ...اینجان ... وای خدا-

  .خواستم نآدیک تر برم و از دیوار بار برم که پشیمون شدم

اونا ارن می دونند این جام، پا م مئنن اگه من وارد بشققم بالیی سققر ماهک میارن، پا بعال  »

 «.کمی از این جا دور بشم تا بکر کنند که بی خیال شدم باید

 .پشتم رو به ویال کردم و با قدم هایی آروم و سری پایین از ویال دور شدم

  ماکان#

ی نآدیک ویال شققدم. با هول و دسققت های لرزون شققماره ی کیان رو گربتم؛ پا تند کردم و وارد کوچه

 .بعد از یک بوق برداشت
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 م گوری هستی دو روزه تو هان؟الو خبر مرگت کدو-

 .بدون توجه به داد و بیداد کیان شروع کردم به حر  زدن

. من اون جام تو ی سینا این آدرس رو بهم دادهکیان من یه جایی هستم که خیلی مشکوکه، عمه-

 .و هاکان هم زود بیایید؛ چون من رو دیدن م مئنم که به زودی برار می کنند، ل فا زود بیایید

ن گفتن حر  دیگه ای و بدون این که منت ر جواب کیان باشقققم. گوشقققی رو ق ع کردم و آدرس بدو

رو پیامک کردم. گوشققققققی رو روی سققققققایلنت گذاشققققققتم و با یه نفا عمیی از کوچه بیرون زدم. توی 

تاریکی و سایه ها حرکت می کردم. دور و اطرا  ویال رو خوب وارسی کردم، بعد از این که کسی رو 

دیدم با سرعت خودم رو به دیوار حیاط رسوندم. با مشقت از دیوار بار ربتم؛ کسی داخل اون جا ن

حیاط نبود ولی وجود ظر  های یک بار مصر  غذا، نشون می داد که کسانی داخل ویال هستند. 

  .هیو چراغی توی ویال روشن نبود و همین من رو سردرگم می کرد

 ن نیست؟اگه داخل ویالن پا چرا هیو چراغی روش-

به آرومی و احتیاط از دیوار آجری پایین اومدم؛ به دیوار حیاط چسقققققق یده بودم و توی تاریکی به 

با دیدن  ندم و از همون دور،  گذرو ها رو از ن ر  آرومی حرکت می کردم. تموم ویال، درها و پنجره 

 .قفل بآرو در، آه از نهادم بلند شد

 ...لعنتی-

کردم تا نگاهی به پشققققققت حیاط هم بندازم. با رسققققققیدنم به حیاط دوباره با قدم های آروم حرکت 

پشققققت، پله هایی که به زیرزمین منتهی می شققققد و نور کمی که از پنجره بیرون زده بود، توجهم رو 

 .جلب کرد. نور امیدی توی دلم نشست. آروم زیر لب زمآمه کردم

 خدایا یعنی می شه این جا باشند؟-

  ماکان#

را  انداختم، کسقققی بیرون ویال نبود. با قدم های آروم به سقققمت زیرزمین ربتم. دوباره نگاهی به اط

سققعی کردم با کم ترین سققر و صققدا وارد بشققم. نمی دونسققتم چی در انت ارمه، نمی دونسققتم کی و 

چند نفر اون پایینن ولی من بقط می خواسقققتم ماهک رو صقققحی  و سقققالم اون پایین ببینم و چیآ 

  .دیگه ای مهم نبود

تا دور زیرزمین کوچیک و کثیف  با پایین اومدم و نگاهم رو دور  له هم  نفا عمیقی از آخرین پ

چرخوندم. انت ار دیدن ماهک، سققققینا و بادیگارد هاش رو داشققققتم ولی با دیدن ده، دوازده دختری 

 .که توی خودشون مچاله شده بودند، چشم هام گرد شد و با بهت لب زدم
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 این جا... چه خبره؟-

د سققققرم رو چرخوندم و میون اون همه دختر که هیو کدوم حال خوشققققی نداشققققتن، به دنبال تند تن

 .ماهک زیبام می گشتم. نآدیک تر ربتم

 ماهک؟ ماهک این جایی؟-

جسقققققم بی جونی که روی زمین با لباس هایی خاکی و پاره، دراز کشقققققیده بود، تکونی خورد. با قدم 

و زدم. پشتش به من بود ولی لباس ها و موهاش می های بلند خودم رو بهش رسوندم و کنارش زان

 .گفت که این جسم فعیف ماهک منه. دستم رو روی بازوش گذاشتم و تکونش دادم

 ماهک؟-

مثل برق گربته ها سرش رو بلند کرد و به من خیره شد. چشم هاش دو دو می زد و مردمک چشم 

 هاش می لرزید. توی بهت بود، آروم لب زد: دوباره خواب؟

 .ستم رو جلو بردم و صورت رنگ پریده و زخمیش رو آروم نوازش کردمد

 ...نه... خواب نیست ماهکم-

  .با سرعت بلند شد و مثل من دو زانو رو به روم نشست

 داداش؟ داداش ماکان من خواب نمی بینم؟-

 .تند و با تموم قدرتم بغلش کردم، محکم به خودم بشردمش

 ...خواهرکم-

 ...یکی یه دونه ی من-

 .دست از نوازش موهاش برداشتم و صورتش رو از شونه ام جدا کردم

  ...عشی داداش-

هی هی و گریه به ماهک اجازه نمی داد که چیآی بگه. به صورتش نگاه دقیقی کردم. زیر چشمش 

 .کبود شده بود و پیشونیش زخمی بود، زخمی که صدرصد به بخیه نیاز داشت

 .زیر لب غریدم

 سرت آورده؟ سینا آره؟کی این بال رو -

 .تند تند سرش رو به معنی آره تکون داد

 .می کشمش پسره ی الدنگ بی همه چیآ رو... پست ب رت-

یدم و نگاهی به پشقققققت سقققققرش کردم. دختر هایی که اصقققققال توی ب*و*سقققققروی موهای ماهک رو 

  .وفعیت مناسب نبودند با چشم های گرد نگاهمون می کردند
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 ه شدید؟شماها... شماها هم دزدید-

یکیشقققون که چهره اش از همه بچه تر نشقققون می داد و از موقعی که ما رو دیده بود، گریه می کرد 

 ...گفت: توروخدا نجاتمون بده... ما رو به زور آوردن، ل فا

 ...!ای بهش زد و با تشر گفت: خفه شودختر موشرابی که معلوم بود از همه بآرو تره سلقمه

که با نگاه ترسققیده ی دختر ها رو به رو شققدم؛ نگاهشققون به پشققت سققر خواسققتم دوباره چیآی بگم 

بود. خواستم برگردم و به پشت سر نگاه کنم با فربه ای که به پشت گردنم خورد یک لح ه همه 

 .چیآ جلوی چشم هام سیاه شد

  ماکان#

دم جلوی چشم هام تار شد. می دیدم که ماهک جیغ می زنه و گریه می کنه ولی چیآی نمی شنی

بقط صقققدای سقققوت مانندی توی سقققرم می پیچید. فقققربه خیلی محکم بود و گیج  گیج شقققده بودم. 

شققل و وا ربته سققرم رو چرخوندم و به پشققت سققر نگاه کردم. با دیدن مرد هیکلی که یک پاش بار و 

رو به صورت من بود، بهمیدم که اون فربه یه لگد محکم از جانب این غول تشن بوده. یقه ام رو 

م گربت و از روی زمین بلندم کرد. تازه انگار از اون منگی بیرون اومده بودم و صقققققدا ها رو می محک

 .شنیدم. صدای جیغ و گریه و التماس های ماهک آتیش به جونم می زد

 ...توروخدا... ولش کنید... خواهش می کنم-

ه سققققینه ی مرد درد بدی توی ناحیه ی گردن و سققققرم احسققققاس می کردم. مشققققتم رو بار آوردم و ب

 .کوبیدم

 .ولم کن آشغال بی همه چیآ-

  مرد خندید و گفت: همه زورت همینه؟

 .با خشم به چشم هاش زل زدم

 ...راحت ازت نمی گذرم-

خواسققت چیآی بگه که صققدای قدم های آرومی توی زیرزمین پیچید. مرد یقه ام رو ول کرد؛ با زانو 

د های درشققت اندامش از پله ها پایین اومدند. با دیدن روی زمین ابتادم. سققینا و چند تا از بادیگار 

 .من پوزخندی زد

  شجاعتت ستودنیه آقا ماکان، تنها اومدی این جا ... می خوای آبجی جونت رو نجات بدی؟-

 .خندید

  .نمی تونی. می خوام خواهرت رو همراه این چندتا دختر بفرستم اون ور آب-
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 .اهک رو از ن ر گذروندبا نگاه دریده و کثیفش سر تا پای م

 .از همه خوشکل تره، پول خوبی به جیب می زنیم-

 .با تموم توانم از جام بلند شدم و به سمتش یورش بردم

 پدرسگ بی همه چیآ، می کشمت پست ب رت... این بود ادعای عاشقیت؟-

 .تا خواستم یقه اش رو بگیرم دو تا از اون بادیگارد ها از پشت گربتنم

 .لم کنید کثابتاولم کنید، و-

سقققینا پوبی کشقققید و گفت: عاشققققی؟ مگه خرم. بابا من کارم همینه، دخترا رو اغفال می کنم بعد 

این جوری می بروشمشون. پول خوبی گیرم میاد. با پول عشی و حالم می کنم، دیگه رزم نیست 

  .عاشقی کنم

اون بادیگاردا خالص بشم.  تموم وجودم از خشم و عصبانیت می لرزید. تقال می کردم که از دست

 .بقط دستم بهش می رسید نابودش می کردم

 ...حروم-

قبل از این که حربم تموم بشققه، مشققتی توی دهنم خورد. سققینا با لبخند رو به مردی که من رو زده 

 .بود، گفت: اشکال نداره بهادر، بآار خودشو خالی کنه

 .خون توی دهنم رو تف کردم توی صورتش

 .گذرم سینا، م مئن باش راحت ازت نمی-

 .خندید و چشمکی زد

 .آره حتما-

بعد دسقققتش رو بار آورد و اشقققاره ای به بادیگارد هاش کرد؛ خواسقققتم ببینم می خوان چیکار کنند 

  .که فربه ای محکم به پشت زانوی چپ و بعد به زانوی راستم خورد

 ...آن-

ودش کشید و از پله ها بار برد. برخورد روی زمین ابتادم که یکیشون یقمو گربت و من رو دنبال خ

سققققرم با پله ها بیش تر باعث سققققردرد و بی حالیم می شققققد. نگاهم به ماهک بود که زجه می زد و 

مشقققققققت های کوچیکش رو به زمین سققققققفت می کوبید، التماس و خواهش می کرد. آروم زیر لب 

 .زمآمه کردم

 ...متأسفم ماهکم... منو ببخش-

 ماکان#
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من رو روی زمین سققققققرد و سققققققفت توی حیاط پرت کرد. تموم تنم درد می کرد به مرد غول تشققققققن 

سققختی خواسققتم از جام بلند شققم که همون مرد که سققینا بهش می گفت بهادر، لگدی به شققکمم 

زد. آخم بلند شقققد و دوباره روی زمین ابتادم. سقققینا کنارم روی پاهاش نشقققسقققت و گفت: همین جا 

  .مون نشی، تا ارنم کلی از وقتمون رو گربتیدخل تو رو هم میاریم که سد راه

 .رو کرد به بهادر و گفت: یه کم نمایش بآن بآن اجرا کن، بعد بکشش از دستش خالص شیم

بهادر با خنده ای چندش چشققمی گفت و به سققمتم اومد. از جام بلند شققدم؛ شققل و بی حال رو به 

  .بریده بود؛ ولی نباید کم می آوردمروش ایستادم. سرم گیج می ربت و درد زانو هام امونم رو 

 ...نمی زارم ماهک و اون دخترا رو از این ویال... بیرون ببرید... مگر از روی جنازم رد شید-

 .بهادر و بادیگاردا خندیدند و سینا پوزخند زد و گفت: باشه بابا، حار ببینیم چند مرده حالجی

کرد. عقب عقب ربتم؛ نآدیک به ابتادن بودم ی صورتم بهارد به سمتم یورش آورد و مشتی حواله

 .ولی باز ایستادم

یکی دیگشقون به سقمتم اومد و پاش رو بلند کرد تا بهم لگد بآنه که جا خالی دادم. دوباره و دوباره 

این کار رو کرد ولی من هر بار جا خالی دادم. بهادر که خسته شده بود همراه یکی دیگه بهم حمله 

پی اش رو به سققققینه و صققققورتم می کوبید. توانم تحلیل ربت و روی زمین  کرد و مشققققت های پی در

 .ابتادم. بی انصابی بود، من تنها و اونا پنج نفر بودند

نفا نفا می زدم و گیج بودم و همه چیآ رو تار می دیدم اما باز سققققققعی کردم که از روی زمین 

 .بلند شدم که سینا محکم پاش رو روی پشتم گذاشت و بشار داد

 بسه دیگه حوصلمو سر بردی. بهادر؟-

 .بهادر نآدیک اومد

 بله آقا؟-

 .سینا با بی حوصلگی گفت: اون تفنگ رو بآار روی شقیقه اش و خالصش کن

 .ی تفنگ رو روی شقیقه ام گذاشتبهادر از زیر کتش کلتش بیرون آورد، بی مع لی لوله

  .وشه ای چشمم چکیدجیغ های ماهک وجودم رو به آتیش می کشید. ق ره اشکی از گ

 ...ماهکم-

  .سینا با داد گفت: مع ل چی هستی دیگه؟ زود باش... کلی وقت از دست دادیم

انگشققت بهادر روی ماشققه نشققسققت و تا خواسققت بشققار بده، صققدای قدم هایی که داشققتند به این 

  .سمت می دویدند، به گوش رسید
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ازم باصققله گربت و به سققمت سققینا که  سققینا لعنتی گفت و پاش رو از روی پشققتم برداشققت و بهادر

 .کمی از من دور شده بود، ربت

ناتوانی تموم وجودم رو در بر گربته بود و هر چقدر که تالش  خون توی دهنم رو تف کردم. درد و 

می کردم که از جام بلند شقققم نمی تونسقققتم. بی حال روی زمین ابتاده بودم که با صقققدای دادی که 

 .یا رو بهم دادندخیلی آشنا بود، انگار دن

 ...!هاکان-

 هاکان#

همراه کیان از دیوار ویالی قدیمی بار ربتیم. جایی که ماکان آدرسقققش رو داده بود. بعد از شقققنیدن 

سققر و صققدای داخل حیاط بهمیدم که اینجان. به پلیا هم خبر داده بودیم ولی من و کیان زودتر 

اط و منبع صققدا ربتیم. با دیدن ماکان که رسققیده بودیم. با دو و قدم های بلند به سققمت پشققت حی

 .روی زمین ابتاده بود. تموم وجودم رو خشم و ترس پر کرد

 ...آشغاری بی همه چیآ-

  .می خواستم به سمت ماکان برم که یکی از بادیگارد های سینا رو به روم ایستاد

 .از من رد شو بعد برو پیش داداشت-

 .پوزخندی زدم

 .البته با کمال میل-

ی صورت سیاه سوخته اش کردم؛ چون یهویی بود صورتش به یه الباصله مشت محکمی حوالهب

طر  کج شد و من از برصت استفاده کردم و یکی به رپاش کوبیدم. روی زانو هاش ابتاد؛ زانوم رو 

  .بلند کردم و توی صورتش کوبیدم که دهنش پر خون شد و پهن زمین ابتاد

 .غول تشن-

مشغول زد و خورد با اون بادیگارد های سمج بود ولی من بقط چشمم به سینا کیان هم مثل من 

 .بود که داشت یواش و دور از چشم همه عقب عقب می ربت. با دو به سمتش یورش بردم

 ...تو رو می کشم بعد با ابتخار و بدون پشیمونی می رم باری دار ناکا-

شققققققتش به بادیگارد هاش گرم بود. با تموم یقه اش رو گربتم؛ فققققققعیف و رغر مردنی بود و بقط پ

 .توانم پرتش کردم روی زمین و روی تخت سینه اش نشستم. نفسش ربت

 در همین حدی بدبخت؟-
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ی صورتش کردم؛ دوباره و دوباره این کار رو کردم تا وقتی که خون رو توی دهن و روی مشتی حواله

 .بینیش رو دیدم

تموم توانم بشارش دادم. بشار دادم تا جلوی چشم هام  دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و با

خفه بشه و دیگه نفسش بار نیاد؛ می خواستم روحش رو ببینم که از کالبدش جدا می شه، اون 

موقع من نفا راحت می کشققققیدم. صققققورتش کبود شققققده بود؛ بدنش شققققل شققققد و دسققققت از تقال 

  .برداشت

ز روی سققینا بلند کرد؛ سققینا شققروع کرد به سققربه ی پیراهنم رو گربت و من رو اکسققی از پشققت یقه

 .کردن

 ...آه لعنتی نمرد-

به پشت سر برگشتم و با دیدن بادیگارد خشمم دو چندان شد و پام رو بلند کردم و با همه قدرتم 

ام جدا شد و عقب عقب ربت. با گیجی دوباره به سمتم اومد به سینه اش کوبیدم. دستش از یقه

پشققتش ایسققتادم. تا خواسققت حرکتی کنه، صققدای بلند و پر از ابهت و تحکمی که جا خالی دادم و 

  .گفت: این جا توسط پلیا محاصره شده، دست ها بار

نفا راحتی کشقققققیدم؛ با یاد آوری ماکان با عجله به سقققققمتش ربتم. روی زمین ابتاده بود. کنارش 

 .روی زانو نشستم

 داداش؟-

 .جوابی نداد. بغض توی گلوم نشست

 ان داداش؟ماک-

تکون آرومی خورد، نفا راحتی کشققیدم. با صققدای جیغ و گریه ی ماهک به سققمت ویال برگشققتم. 

 .ماهک با سر و وفعی داغون از زیرزمین ویال بیرون اومد و با دو به سمت ما اومد

 داداش؟ داداش ماکان؟-

 .کنار ماکان روی زمین نشست. با گریه موهای ماکان رو کنار زد

 اش خوبی؟داداشم؟ داد-

 ...به سمتم برگشت و با هی هی گفت: یه کاری بکن... بدجور کتک خورده

  .از شک بیرون اومدم و کیان رو صدا زدم. با پای لنگون و دما، خونی به سمتمون اومد

 .کیان بیا بلندش کنیم ببریمش حالش خوب نیست-

 .کیان آروم گفت: آمبورنا رسیده، ارن میاد داخل
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 ...زودداد زدم: ل فا 

ام می کرد. توی دلم نالیدم: باید بهم می گفتی ماکان، باید باهم می اومدیم... بغض داشققققت خفه

  مگه قرار نبود، کنار هم و پشت هم باشیم؟ آخه چرا تنها اومدی؟

ی چشققققمم رو پاک کردم. ماکان رو روی تخت گذاشققققتن و من ماهک رو همراه ق ره اشققققک گوشققققه

ی آخر با دیدن چند م همراه کیان راهی بیمارسقققققتان شقققققدیم. لح هآمبورنا برسقققققتادم، خودم ه

  دختری که اون جا بودند و گریه زاری می کردند، تعجب کردم؛ اون جا چه خبر بود؟

 .ولی وقت برای بکر کردن نبود و حال ماکان و ماهک مهم تر بود

 هاکان#

 .دست های ماهک رو توی دستم گربتم

 عآیآم حالت خوبه؟-

 .غض سرش رو تکون دادآروم با ب

 ...ماکان-

 .لبخند کم رنگی زدم

 .نگران نباش اونم حالش خوبه، به بکر خودت باش-

  .چسب روی دستش رو لما کردم

 .خوبه که زیاد صدمه ندیدی-

ی روی پیشونیش کردم. از روی صندلی بلند شدم. چیآی نگفت و من نگاهی به زخم بخیه خورده

 .. خواهرکم ترسیده بودم نشستهی هقش بلند شد؛ بغض توی گلو

 .آروم شونه هاش رو بشردم و سعی کردم که روی تخت بخوابونمش

بخواب، آروم باش عآیآم. تو ارن پیش مایی و همه چی خوبه. می رم یه سققققققر هم به ماکان می -

 زنم. باشه؟

 .با صدای گربته ای گفت: می خوام ببینمش

 .اخم کم رنگی روی پیشونیم نشست

احت بعد. اگه ماکان تو رو این جوری ببینه، حالش بدتر می شقققه؛ اون اشقققکات رو پاک اول اسقققتر -

 .کن

 .دستی به صورتش کشید و نفا عمیقی کشید

 !باشه کمی می خوابم، بعد باید من رو ببری پیشش-
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  .پلکم رو به معنی باشه روی هم گذاشتم. ماهک چشم هاش رو بست و من از اتاق بیرون ربتم

یل و سقققفید رنگ بیمارسقققتان گذشقققتم و به سقققمت اتاق ماکان ربتم. با وارد شقققدنم به از راهروی طو

 .اتاق چشمم ابتاد به دکتر

 آقای دکتر؟-

 .به سمتم برگشت و با لبخند گفت: خداروشکر حال برادرتون خوبه

 .با نگرانی جلو تر ربتم

 پا چرا به هوش نمیاد؟-

ی بد به پشققققققت گفت: به هر حال یه فققققققربه بعد از چک کردن سققققققرم ماکان، رو به روم ایسققققققتاد و

گردنشون خورده و می دونی که کتک بدی خورده. ولی جای نگرانی نیست؛ زخم ها عمیی نیستند 

 .و هیو شکستگی وجود نداره

 .به زخم روی دست و صورتش اشاره کرد

زخم هاش بقط در همین حده ولی بدنش کوبته شده و بی هوشیش هم به خاطر همون فربه و -

که تا یه سقققاعت یا نیم سقققاعت دیگه به هوش میاد و اون موقع بقط دو روز نیاز  سقققتگی بدنشقققهخ

 .داره تا کامل بهبودیشون رو به دست بیارن

 .نفا راحتی کشیدم

 .خیلی ممنونم آقای دکتر، خسته نباشید-

و  لبخند مهربونی زد و از اتاق خارج شققققققد. روی صققققققندلی کنار تخت وا ربتم. این چند روز بشققققققار

 .استرس زیادی رو تحمل کرده بودم؛ از نگرانی برای مامان، ماهک و حار ماکان

 .ی آرومی به دست مردونه و سردش زدمبا کف دستم فربه

از دسققققت تو ماکان آخرش دیونه می شققققم، آخه مگه سققققوپر منی که تنها پریدی وسققققط اون همه -

 بادیگارد و غول؟

 .پوبی کشیدم

 .بقط زود به هوش بیا-

هام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. دیدن اون اتاق سفید رنگ و خالی که  چشم

  .بقط یه تخت داشت، هیو جذابیتی برام نداشت من از بیمارستان متنفر بودم

 .با حرص دستی توی موهام کشیدم

  .وای خدا به مامانم سر نآدم-
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  .مون شدماز جام بلند شدم که برم اتاق مامان ولی یک لح ه پشی

ی ماهک و ماکان رو؟ حداقل بآار ماکان به هوش برم چی بهش بگم؟ این وفققققققع و حال آشققققققفته»

 «.بیاد، بعد می رم همه چیآ رو می گم

 .کالبه دوباره روی صندلی نشستم

 ماکان#

با سقققققر درد بدی چشقققققم هام رو باز کردم. صقققققدای همهمه و پو پو های دورم باعث شقققققد سقققققرم رو 

 ه درد بدی پشققققققت گردنم پیچید. آن آرومی گفتم که هاکان باری سققققققرم با پچرخونم که یک لح

 .نگرانی ایستاد

 .به هوش اومدی؟ درد داری؟ صبر کن دکتر خبر کنم-

با بی حالی دستش رو گربتم و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می اومد، گفتم: خوبم... چیآی 

 نیست. بقیه کجان؟

 یه ای؟با اخم گفت: هنوز نگران بق

  .لبخند کم رنگی زدم که اخمش پرنگ تر شد

  .این جا بودند، سر و صداشون زیاد بود، بیرونشون کردم-

نگاهم رو توی اتاق چرخوندم. سققققفیدی و بقط سققققفیدی دیده می شققققد، دیواره های سققققفید، تخت 

 .سفید و پرده های سفید. پوبی کشیدم و رو به هاکان کردم

 ماهک چ وره؟-

 .ونه ام گذاشتدستش رو روی ش

 .خوبه، نگران نباش. اصرار داره ببینتت-

دهن باز کردم تا چیآی بگم که با عجله گفت: مامان و ماهان و کیان و کیانا خانوم هم خوبند، 

  .عالیند

تک خنده ای کردم که درد توی قفسقققه ی سقققینه ام پیچید. صقققورتم توی هم ربت که هاکان با هول 

 .گفت: می رم با دکتر میام

 .الفتی نکردم و بقط چشم هام رو بستممخ

*** 

نیم سقققاعت از ربتن دکتر گذشقققته بود؛ حالم خوب بود و بقط کوبتگی بدنم کمی ا یتم می کرد. با 

ای ایستاده بود و ماهک با چشم های لبخند نگاهی به اعضای خانوادم کردم. هاکان با اخم گوشه
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ان و کیانا هم گوشققققه ای نگران ایسققققتاده گریون دسققققت هام رو توی دسققققتش گربته بود. ماهان، کی

  .بودند

 .من خوبم-

 .هاکان با حرص گفت: آره دیگه سوپر من خان، خوبی من بودم چند ساعته بی هوشم

 .کیان به هاکان تشر زد

 .عه هاکان-

هاکان با همون اخم گفت: آخه چ ور باید تنها می ربت اون جا؟ چرا زودتر به ما نگفت؟ باید 

 .سرش می اومدحتما این بال 

 .لبخندم پررنگ تر شد

 .منم دوستت دارم-

  .هاکان چشم غره ای بهم ربت و از اتاق بیرون ربت

 .ماهان نآدیک تر اومد

 .بقط نگران و دلخوره-

 .دستش گربتم

  .می دونم ماهان، از دستش ناراحت نیستم و بهش حی می دم-

 .ماهان لبخندی زد

 .خوش حالم که حالت خوبه داداش-

 .ری به دستش وارد کردمبشا

 .منم خوش حالم که دوباره می بینمتون-

  :ماهک با بغض و صدای گربته ای گفت

 ...متأسفم داداش، بخاطر من-

 .وسط حربش پریدم

 همه چیآ تموم شده دیگه درمورد حر  نمی زنیم، این اتفاق بد رو به براموشی می س اریم خب؟-

 .به معنی باشه تکون داد. کیان به سمتمون اومدبینیش رو بار کشید و تند تند سرش رو 

 .خب بیایید بریم، ماکان استراحت کنه بعد می بریمش پیش مامانتون-

 .با عجله گفتم: ارنم خوبم، منو ببرید پیشش
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کیان با لبخند گفت: ارن اجازه نداری، تازه بهت آرام بخش و مسققققققکن هم زدند، بعال اسققققققتراحت 

 .بعد می برمت

و بقط توی سققکوت نگاهشققون کردم که از اتاق بیرون می ربتند. آخرین نفر کیانا بود چیآی نگفتم 

که بعد از مکثی به سققمتم برگشققت و نگاهم کرد. نگرانی توی چشققم هاش موج می زد. آروم گفت: 

 .خوش حالم که حالتون خوبه

  .بعد بدون این که به من اجازه ی جواب دادن بده از اتاق بیرون ربت

 .لبم نشست لبخندی روی

 .منم خوش حالم که دوباره دارم می بینمت-

 ماکان#

دسققتگیره ی در رو پایین کشققیدم و آروم پا به اتاق بآرو و سققفید گذاشققتم. به سققمت تخت مامان 

  .ربتم که با صدای پام چشم هاش رو باز کرد

 .مامان قشنگم-

 .لب هاش لرزید

 ...ماکان-

 دست هاش رو گربتم 

صققققدای قشققققنگت بشققققم... الهی دورت بگردم، چرا صققققدات می لرزه؟ آخه چرا قربونت برم، بدای -

 .گریه؟ ببین من خوبم

با بغض چندبار اسققمم رو صققدا زد. دسققت های لرزون و چروکش رو آروم روی زخم دسققت هام می 

 .کشید و گریه می کرد

 !چیآی نیست مامان قشنگم، من خوبم. ببین صحی  و سالم رو به روتم-

 .ولیده اش رو که از زیر روسری بیرون اومده بود مرتب کردمموهای سفید و ژ 

امروز دیگه همه بر می گردیم خونه. حالت خداروشققکر خیلی خوبه. ماهکم خوبه، منم که عالیم. -

 می ریم خونه و یه جشن به مناسبت این حال خوبمون می گیریم خب؟

مه به داخل اتاق آه از نهادم بلند شد. با باز شدن در اتاق نگاهم رو از مامان گربتم. با وارد شدن ع

  .با قدم های بلند به سمتم اومد

 ارن باید بدونم هان؟-

 .سیلی آرومی به صورتم زد
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 حتما باید می مُردی بعد بهم می گفتند آره؟-

چیآی نگفتم و به پشت سرش نگاه کردم، ماهان م لومم نگاهم کرد. نگاهم رو به چشم های عمه 

 .دوختم

 .متأسفم-

 .ا بغض گفت: واقعاکه بچه ای ماکانب

 .من رو کنار زد و به مامان نآدیک تر شد

  خوبی زن داداش؟ من چرا باید ارن این همه اتفاق  ابتادَه رو ب دونَم؟-

 .مامان آروم لب زد

 .ماکان نمی خواست نگرانتون کنه-

 .عمه با بهت یه نگاه به مامان و یه نگاه به من کرد

 نی؟تو... تو حر  می ز -

 .لبخند زدم

 .خداروشکر مامان مدتیه می تونه حر  بآنه-

 .رنگ از رن عمه پرید؛ با تعجب نگاهش کردم

 خوبی عمه؟-

 .با هول و تند تند سرش رو تکون داد

 .آره... آره، خداروشکر؛ خوش حالم... خوش حالم-

  .نگاه مشکوکی به عمه کردم

 !عمه حالتون خوبه؟ حا می کنم رنگتون پریده-

 .ای زدند نصف نیمهلبخ

  .نه عمه جان خوبم-

 .بعد از ما باصله گربت

لیال هم خیلی نگرانتون بود، شققب حتما بهتون سققر می زنیم خب؟ خوش حالم که همگی حالتون -

 .خوبه، خداروشکر

 .لبخند زدم

 .ممنونم-
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تم عمه با عجله از اتاق خارج شققد و ماهان هم همراهش بیرون ربت. با تعجب سققمت مامان برگشقق

 .که نگاهم به لبخند کج مامان که بیش تر شبیه به پوزخند بود، ابتاد

 مامان چیآی شده؟-

 .نگاهم کرد و گفت: بعدا حر  می زنیم

 .ه زدمب*و*سسرم رو به معنی باشه تکون دادم و روی پیشونیش رو دوباره 

*** 

می کرد، نگاه دیا برنج رو روی سققققفره گذاشققققتم و با لبخند به هاکان که داشققققت ماهک رو ا یت 

 .کردم. کیانا کنارم ایستاد و گفت: خیلی خوبه که همه حالشون خوبه

 .نگاهی به چشم های بە رنگ شبش کردم

 .خداروشکر، کم کم همه چیآ براموش می شه و همه چیآ مثل اولش می شه-

 .لبخند کم رنگی زد

 .همین طوره-

 .کیان تند تند سیخ های کباب رو روی نون ها گذاشت

  .ای سوختموای و-

. همه دور سققفره جمع شققدند و من به همه یه خندیدم و به بچه ها اشققاره کردم که بیان سققر سققفره

سیخ کباب دادم. پیشنهاد کیان که گفته بود توی حیاط سفره بندازیم و زیر نور مهتاب امشب رو 

  .جشن بگیریم، معرکه بود

همه وجودم رو پر از شققققادی و خنده هاشققققون، حال خوبشققققون، شققققوخی و کل کل هاشققققون، همه و 

ساده ای نبود که به این راحتی براموش شه ولی نمی شد که همه  آرامش می کرد. اون اتفاق چیآ 

اش غمباد بگیریم و یه گوشقققققه ابسقققققرده باشقققققیم. این شقققققادی، این جشقققققن، این خنده و دورهمی 

همیم و پشققققققت هر رزممونه؛ برای این که یادمون باشققققققه هر اتفاقی بیفته ما پشققققققت همیم، کنار 

 .سختی کلی خوشی و آرامش هست

  ماکان#

ی که بدون دردسققققر، بدون ناراحتی و یک هفته گذشققققته بود؛ یک هفته ی آروم و خوب. یک هفته

بدون غصققققققه گذشققققققته بود. چند روز اول  بعد از اون اتفاق، ماهک مدام تب می کرد و هذیون می 

  .ود و مثل همیشه سر حال بودمی دید ولی ارن حالش خیلی بهتر ب ب*و*سگفت و کا
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چیآی که ا یتم می کرد مهربونی های بی اندازه ی عمه بود؛ مشکوک می زد. اون هیو وقت تا این 

حد مهربون و دلسققوز ربتار نمی کرد؛ انگار از چیآی می ترسققید. هر روز بهمون سققر می زد و برامون 

ی می اومقد و خودش برامون توی غقذا و خوراکی می آورد. گقاهی برای خونقه خریقد می کرد و گقاه

. هر ی خودمون غذا درسقققققت می کرد. با همه خیلی خوب ربتار می مرد، به خصقققققوص مامانخونه

  .چی از مامان در این باره سوال می پرسیدم چیآی نمی گفت و بقط می گفت خودت می بهمی

د و انگار باید منت ر یه پوبی کشققیدم و از خونه بیرون زدم تا کمی توی حیاط قدم بآنم. هوا ابری بو

بارون قشققنگ باشققیم. همون طور که توی با، قدم می زدم و بکرم درگیر بود، گاهی نامحسققوس به 

پنجره اتاق کیانا هم نگاهی می انداختم. چند روزی بود که درسققققت حسققققابی ندیده بودمش و دلم 

  .براش تنگ شده بود

نجره بندازم که با تکون خوردن پرده، لب هام به سققققققرم رو بلند کردم تا برای آخرین بار یه نگاه به پ

 .خنده باز شد

 یعنی اونم منو دید می زد؟-

 .لبخندم پررنگ تر شد

 .چه خوش خیال-

حسققی که به کیانا داشققتم یه حا قشققنگ و زیبا بود؛ حسققی که بعد از ماه ها و دیدار ها به وجود 

دم که هیو وقت برصققققت نداشققققتم حتی اومده بود. یه حا زودگذر نبود. اما من اون قدر درگیر بو

درسققت حسققابی بهش بکر کنم. کیانا زیبا بود و خانم. شققاید به همین زودی ها از این جا می ربت 

و من از دسققققت می دادمش و کاری ازم بر نمی اومد. نمی تونسققققتم وقتی تکلیفم با خود و زندگیم 

همین از دور دیدن هاش  روشقققققن نیسقققققت، کسقققققی رو پابند کنم؛ پا بآار آزاد باشقققققه و من هم به

  .رافیم

  .نفسی آه مانند کشیدم که چشمم ابتاد به عمه؛ با حالی پریشون داشت به سمتم می اومد

 .سالم ماکان جان-

 با تعجب از دیدن حالش گفتم: سالم عمه، خوش اومدین. چیآی شده؟

 .دسته های کیفش رو توی دستش بشرد

 .ممی شه حر  بآنیم؟ با مامانت هم حر  دار -

 .تند تند سرم رو به معنی باشه تکون دادم

 .البته، بفرمایید داخل-
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همراه عمه وارد خونه شقققققدیم. بارخره قرار بود دلیل این حال و همین طور مهربونی های بی اندازه 

 .اش رو بفهمیم

  ماکان#

 کنجکاو روی مبل های هال رو به روی عمه نشققققسققققته بودم. مامان هم کنارم نشققققسققققته بود؛ هاکان

  .بیرون بود و ماهان و ماهک هم دانشگاه بودند

عمه سققققققرش پایین بود و با دسققققققته های کیفش بازی می کرد. من بقط با تعجب به عمه نگاه می 

کردم، این سر پایین و خجالت کشیدن ازعمه بعید بود ولی مامان بی خیال بود، انگار می دونست 

  .چی می خواد بگه

 عمه چیآی شده؟-

 .رد و با چشم های پر از غم نگاهم کردسرش رو بلند ک

  .ماکان... من واقعا... بابت همه چیآ متأسفم-

  .خواستم چیآی بگم که عمه به سکوت وادارم کرد

بآار بگم. می دونم کققه خیلی ا یتتون کردم، هم خودم و هم لیال. می دونم کققه ازمون دلگیر و -

  .دلخورید

 .آهی کشید

ی خودتون دل بکنید و بیایید توی این ید که باعث شققدم از خونهمن واقعا پشققیمونم، منو ببخشقق-

 .کلبه

 .دستی به موهام کشیدم

 .ی شما بوداشکال نداره عمه، به هر حال اون خونه-

 .ی شماست. اون خونه و شرکتی که ارن مال من محسوب می شهبا بغض گفت: نه... اون خونه

 .ه اشکش چکیدبا بهت و چشم های گرد به عمه نگاه می کردم ک

پدرتون من رو امانت دار دونسقققت و گفت اگه روزی من نبودم... حواسقققت به مال و اموال بچه ها -

  .باشه تا روزی که یاد می گیرند درست از اون استفاده کنند

 .دسمالی از کیفش بیرون آورد و اشک هاش رو پاک کرد؛ با صدای گربته ای ادامه داد

ل که ابتاد، یادم ربت بچه های برادری وجود دارند. بعد از اون طمع کار بودم و چشققققققمم به پو-

تصقققاد  وقتی مامانتون دیگه نتونسقققت حر  بآنه، انگار همه چیآ به نفع من بود. شقققما که چیآی 
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نمی دونسققققتید پدرتون نبود و مادرتون هم که حر  نمی زد. پولی که از شققققرکت در می آوردم خرج 

 ...ی که مال خودتون بود، سرتون منت گذاشتمونهخودم و لیال می کردم، به خاطر خ

 .دوباره گریه اش گربت

 ...متأسفم ماکان جان-

 .رو کرد به مامان

 .معذرت می خوام زن داداش که نتونستم به خوبی از بچه هات مراقبت کنم-

توی بهت و شقققک بودم؛ اشقققک جلوی دیدگانم رو گربته بود. باورم نمی شقققد عمه... خواهر پدرم... 

 !ی که از خون خودمون بود تا این حد در حقمون ظلم کرده باشهکس

 .با بغض نالیدم

 عمه تو چ ور تونستی؟-

  .عمه سرش پایین بود و بقط گریه می کرد

پا بگو چرا مهربون شده بودی  می خواستی ازت شکایتی نشه نه؟ می دونستی حار که مامان -

 م؟ نخواستی آبروت بره هان؟می تونه حر  بآنه گربتن مال و اموال راحته هو

نمی خواسققققققتم داد بآنم، نمی خواسققققققتم بی احترامی کنم؛ بآرو تر بود و احترامش واجب. خواهر 

پدرم بود و برای بابا عآیآ، نمی شققققققد حتی بهش بگم از خونه بره بیرون؛ ولی دلم شققققققکسققققققته بود، 

  .بدجور شکسته بود از کسی که بکر می کردم همه کا ماست

 ماکان#

 .ا دست های لرزون چند برگه کاغذ رو از توی کیفش بیرون آوردعمه ب

  .اینا... اینا اسنادیه که نشون می ده، خونه و شرکت مال شما و به اسم ماکانه-

 .دستی به چشم هاش کشید و اشکاش رو پاک کرد

 .هر چی بهم بگید حی دارید، من متأسفم-

ه مامان گفت: بچه های من م لوم بودند، چیآی نگفتم، حتی نگاهش نکردم. از جاش بلند شققد ک

  .خودت هم می دونی که تو رو همه کا خودشون می دونستند؛ این حقشون نبود

عمه چیآی برای گفتن نداشت و بقط با گریه از خونه خارج شد. با ربتن عمه آهی کشیدم و سرم 

 .رو به پشتی مبل تکیه دادم

 .از عمه انت ار نداشتم-

 .بازوم گذاشتمامان دستش رو روی 
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من همه چیآ رو می دونسققققتم ولی بعد از اون سققققکته نتونسققققتم حر  بآنم و حرکتی کنم تا  ابت -

  .کنم خونه و شرکت مال ماست

 .لبخند کم رنگی زدم

 .اشکال نداره مامانم. حداقل خوبه دیگه رزم نیست خواهر و برادرام توی خونه ی اجاره ای باشند-

 .مامان آروم پرسید

 خوای برگردی اون خونه؟ باز می-

  .تند گفتم: نه... هاکان از اون خونه بدش میاد، منم خوشم نمیاد

 .رو به مامان کردم

 تو رافی که بفروشیمش و یکی بهتر بخریم؟-

 .مامان لبخند زیبایی زد

 .البته عآیآم منم دیگه دوست ندارم برگردم اون جا-

و ماهک کله هاشون رو داخل آوردند. با تعجب  خواستم چیآی بگم که در باز شد و هاکان ، ماهان

 .گفتم: چیه؟ عین سه کله پوک کله هاتون رو آوردید داخل  کامل بیایید دیگه

  .مثل کارآگاه ها آروم وارد خونه شدند و با تعجب اطرا  رو وارسی می کردند

 چتونه شما؟-

عمه داشقققققققت گریه می  هاکان خودش رو پرت کرد روی مبل و گفت: چیکار کردی با عمه ماکان؟

  !کرد

 .پوبی کشیدم و از جام بلند شدم

ی مهربونشقققون چرا یه چیآی از بیرون سقققفارش بدید بچه ها. مامان براشقققون توفقققی  بده که عمه-

 .داشت گریه می کرد

وارد اتاق شققدم و روی زمین نشققسققتم. سققرم رو بین دسققت هام گربتم. هنوز هم باورم نمی شققد عمه 

رده باشقققققققه  نمی دونسققققققتم اصققققققال چرا همه ی اتفاقات تلخ و بد برای ما می همچین کاری با ما ک

  .ابتادند. تا می اومدیم بی خیال یکیشون بشیم، یه اتفاق جدید دیگه می ابتاد

تصققویر خوبی های تموم کسققایی که دورمون بودند، داشققت خراب می شققد. لیال، عمه، سققینا و بازم 

 ...عمه

 .نگران بودم... نگران این که باز قراره چه اتفاقی بیفته و چه مشکل دیگه ای سر راهمون قرار بگیره

 ماکان#



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

106 

 

کارتون وسقققایل رو توی سقققالن گذاشقققتم. نگاهم رو دور تا دور سقققالن بآرو چرخوندم. خونه معماری 

بلند، شومینه جالبی داشت؛ اون ستون هایی که گوشه ها و وسط سالن بودند، پنجره های بآرو و 

  .ی مدرن و حکاکی های روی دیوار ها همه و همه به خونه زیبایی بخشیده بود

 !ی جدید خوشتون اومده؟ ترکیبی از مدرن و قدیمهاز خونه-

 .ماهک با جیغ از اتاقش بیرون اومد

 .وای این جا محشره  اتاقاش خیلی بآرگه  عاشقش شدم خیلی خوبه-

 !دیم از خونه خوشت اومده، چقدر جیغ جیغ می کنیهاکان با حرص گفت: باشه بهمی

 .ماهک با حرص روسری توی دستش رو سمت هاکان پرت کرد

 .بی  وق-

 .خندیدم و روم رو به سمت مامان کردم

 ن رت چیه مامان؟-

 .مامان لبخندی زد

 .ی قشنگیهخیلی خوبه مادر، خونه-

 .کنار ویلچر نشستم

 .حمدی قرمآ بیارن توی باغچه می کاریمتازه سفارش دادم چند تا گلدون گل م-

 .یدب*و*سمامان با خوش حالی روی موهام رو 

 .ممنونم پسرم-

 .هاکان کنارمون نشست

 .ب*و*سمنم -

یدم. جیغ ماهک و ب*و*سقققققبا تعجب به هاکان نگاه کردم که مامان با خنده گونه ی هاکان رو هم 

 .داد ماهان هم بلند شد

 پا ما چی؟-

 .لند شدمبا خنده از کنار مامان ب

 .حسودای بی مآه-

 .زنگ در به صدا در اومد. در رو باز کردم

 .ماهان؟ هاکان؟ بیاین مبال و تختا رسیدن-



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

با کمک هم مبل های قهوه ای رنگی که خریده بودیم رو توی هال چیدیم. تخت ها رو توی اتاق 

  .گذاشتیم و خرده وسایلی که خریده بودیم رو هم باهم دیگه مرتب کردیم

 .دلی ها رو پشت میآ آش آخونه گذاشتم و کش و قوسی به بدنم دادمصن

 .آخیش تموم شد-

 .دوباره زنگ به صدا در اومد. تعجب کردم

 .یکی در رو باز کنه-

 .از آش آخونه ی تکمیل شده بیرون ربتم. با دیدن کیان و کیانا لبخند رو لبم نشست

 .سالم، خوش اومدین-

 .های غذا بود رو به سمتم گربتکیان نایلکسی که داخلش بسته 

 .بفرما، نشد بیاییم کمک ولی به جاش شام امشب به عهده ی ما-

 .نایلکا رو گربتم

  .خیلی ممنونم چرا زحمت کشیدید-

کیان بی خیال وارد سققالن شققد و اما کیانا رو به روم ایسققتاد. چشققم های سققیاهش از هر وقت دیگه 

  .ای زیباتر شده بود

 .بارک خیلی قشنگهخونه ی جدیدتون م-

 .محو لبخند دلربا و شیرینش شده بودم، گیج جواب دادم

 .ممنونم-

 .ی کلبه ای خیلی خالی بودکمی این پا و اون پا کرد ولی یک دبعه گفت: امروز جاتون تو خونه

 .بعد با عجله از کنارم رد شد و وارد سالن شد. لب هام به خنده باز شد

 ما؟ یا بقط من؟-

به موهام کشید. این دختر مو مشکی داشت با من چیکار می کرد؟ نفا عمیقی با حرص دستی 

  .کشیدم تا کمی تارو تارو کردن قلبم آروم بشه

 .وارد سالن شدم و روی زمین نشستم

 .بیایید غذا-

 .ماهک، ماهان و هاکان با عجله کنارم نشستند. کیان سری از روی تأسف تکون داد

 .قح ی زده های بدبخت-

  .دم و جعبه غذاش رو به سمتش گربتمخندی
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  .بخور کم غر بآن-

 .شب خوبی رو کنار هم گذروندیم؛ شبی پر از شوخی و خنده، به دور از دغدغه و غصه

بعد از ربتن کیان و کیانا با خستگی و بی حالی وارد اتاقم شدم؛ خودم رو پرت کردم روی تخت و با 

 .آرامش چشم هام رو بستم

 .ود آدم نمی شهی خهیو جا خونه-

صدای پیامک گوشیم باعث شد چشم هام رو باز کنم؛ چرخیدم و گوشی رو از روی پاتختی چوبی 

  .برداشتم

 لیال؟-

  .پوزخندی زدم

 .خجالتم خوب چیه واقعا  این دختر اصال خجالت سرش نمی شه-

  .پیامک رو باز کردم

 «...سالم، ماکان می شه بردا ببینمت؟ فروریه، ل فا، ل فا»

 .دوباره پیامک اومد

 «.ل فا ماکان... ازت خواهش می کنم»

 .همون طور گیج به گوشی نگاه می کردم

 .چی بگم حار؟ ای خدا از دست این خانواده آسایش نداریم-

 .دوباره پیامک اومد

 «.بیا پارک... باشه؟ منت رم ۴بردا بعدازظهر ساعت »

  .با حرص موهام رو بهم ریختم

 ...آه کنه-

 .انیت دکمه های پیراهنم رو باز کردمبا عصب

 باز قراره چه خاکی به سرمون بریآید؟-

دوباره خودم رو روی تخت پرت کردم. مخم داشققت از بکر و خیال زیاد می ترکید. به پهلو چرخیدم 

و چند تا نفا عمیی کشیدم تا کمی آروم بشم و خوابم ببره. بارخره خستگی زیاد باعث شد که 

 .ها بشم و به عالم خواب برو برماز بکر و خیال ر 

 ماکان#
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وارد اتاق شققدم و پشققت میآ چوبی بآرو نشققسققتم. روی میآ کار انواع کاغذ ها و پوشققه ها دیده می 

شققققد. کام یوتر روشققققن بود و می شققققد تعداد زیاد پوشققققه های باز شققققده رو دید. حوصققققله ی سققققرک 

لند شدم و به سمت پنجره بآرو کشیدن به پوشه ها رو نداشتم؛ از روی صندلی چرن دار چرمی ب

ربتم. پنجره رو به خیابون بود و ربت و آمد ماشققین ها و مردم به وفققوح دیده می شققد. دسققت هام 

  .رو روی سینه ام جفت کردم و به این ربت و آمد ها خیره شدم

 نمی دونم چقدر گذشته بود که در اتاق باز شد و هاکان با کت و شلوار مشکی رنگ وارد اتاق شد؛

 .سوتی زدم

 !به به چه ر یا خوشتی ی-

 .خندید و به سمتم اومد

 .خوش اومدی داداش-

 .اش رو بشردمدست جلو اومده

 ممنون. چه خبرا؟ کارا خوب پیش می ره؟-

  .روی مبل های قهوه ای توی اتاق نشستیم

 .خداروشکر همه چی اوکیه. یه کم سختمه ولی کم کم عادت می کنم-

 .لبخند زدم

 .م که تو توی این کار موبی می شی و اصال نگران شرکت نیستممن م مئن-

تشققققققکری کرد و بعد با ناراحتی گفت: داداش کاش خودت می اومدی به عنوان ر یا، خیلی بده 

 .که من به جای تو اینجام

 .اخم کم رنگی کردم

تازه تو چرا من بیام؟ مگه من و تو داریم؟ من کار خودمو دارم، تو هم توی شققققرکت مشققققغول باش. -

قبال توی شققققرکت های دیگه کار کردی از کار این جا سققققر در میاری من که عمرا چیآی بفهمم و یاد 

 .بگیرم

 .خندید و گفت: ممنونم ماکان

 .چشمکی زدم و از جام بلند شدم

 .یه چاییم به ما ندادی آقای ر یا-

 ...نبا هول یکی کوبید توی پیشونیش و گفت: وای اصال یادم نبود، صبر کن ار

 .دستم رو روی شونه اش گذاشتم و لبخند زدم
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دارم شققوخی می کنم پسققر. من ارن می رم یه کار کوچیک دارم، شققاید برای نهار وقت نکنم بیام، -

 .تو ربتی خونه برای بچه ها غذا ببر

 .چشمی گفت و من با خداحاب ی از شرکت بیرون زدم

و بهتر بلد بود و هم از این به بعد بیکار نبود. من شقققرکت رو داده بودم تا هاکان اداره کنه؛ هم کار ر 

هم به همون آموزش زبان قانع بودم؛ به اندازه ی کابی درگیری داشتم نمی تونستم شرکت رو اداره 

کنم؛ هاکان لیاقتش رو داشقققققققت. حتی ماهک و ماهان و مامان هم همین ن ر رو داشققققققتند و من 

  .ت هم و کنار همندخوش حال بودم که خانواده ام در همه حال پش

بود و من ارن با لیال توی کابی شاو قرار داشتم. لیال اصرار  ۱۱به ساعت مچیم نگاه کردم؛ ساعت 

و توی پارک هم دیگه رو ببینیم ولی من رد کردم. حوصلی پارک رو  ۴داشت که بعد از ظهر ساعت 

سققققققر بگیرم، برای همین این نداشققققققتم؛ بعد از ظهرم باید می ربتم پیش کیان تا آموزش زبان رو از 

  .ساعت رو برای قرار انتخاب کرده بودم

تاکسقققی گربتم و آدرس کابی شقققاو رو به راننده دادم. دسقققتی روی معده ام گذاشقققتم و آروم بشقققار 

  .دادم؛ گرسنگی زیاد باعث درد معده و فعفم شده بود

خونه بودم و نتونسقته  امروز از صقب  زود مشقغول کاشقتن گل و یه سقری خرید های جا مونده برای

 .بودم صبحونه ی درست حسابی بخورم

با ایسققتادن تاکسققی به خودم اومدم؛ کرایه رو حسققاب کردم و از ماشققین پیاده شققدم. کابی شققاو به 

ن ر خلوت می اومد، وارد که شدم چشم چرخوندم ولی لیال رو ندیدم. به سمت میآ چوبی و گردی 

صقققدا کردم و سقققفارش کیک و قهوه دادم؛ گرسقققنگی  ربتم و نشقققسقققتم. بالباصقققله پیش خدمت رو

بدجور بشار آورده بود. بوی خوش کیک مشامم رو نوازش می کرد؛ توی حال خودم بودم و از مآه و 

بوی کیک داشققتم نهایت لذت رو می بردم که با صققدای نحا لیال کیک توی گلوم پرید و به سققربه 

  .ابتادم

 .ات کردمای وای چی شد ماکان؟ ببخشید یهویی صد-

 .داشت آروم به پشتم می کوبید که دستم رو بار آوردم

 .خو...بم-

رو به روم نشقققسقققت و با نگرانی نگاهم کرد. نگاه از صقققورت آرایش شقققده اش گربتم و دور لبم رو با 

 .دسمال پاک کردم

 خب؟-
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 لیال با دلخوری گفت: اصال ن رسی خوبم یا نه؟

 .پوبی کشیدم

 ببخشید خوبی؟-

 اش کشید و گفت: ممنون. تو خوبی ماکان؟ حالت خوبه؟ همه چی خوبه؟دستی به موه

 .بی خیال سرم رو به معنی آره تکون دادم

 .آره خوبه ممنون-

 شال زرشکیش رو کمی جلو کشید و گفت: ماکان؟

 .با حرص سرم رو بلند کردم؛ نمی  اشت از کیک خوشمآه ام لذت ببرم

 بله؟-

 .اومدکمی من و من کرد ولی بعد به حر  

 .من... من خیلی دوستت دارم... ل فا... ل فا کمی به من توجه کن-

  .با تعجب و چشم های گرد نگاهش کردم

 ماکان#

باورم نمی شقققققققد؛ این دختر واقعا خجالت رو خورده بود یه بشققققققکه آبم روش. همین جوری عادی 

شققققققیدم و با بی داشقققققققت ابراز عالقه می کرد و تازه ازم می خواسقققققققت که بهش توجه کنم. پوبی ک

 ...حوصلگی گفتم: ببین لیال

 .وسط حربم پرید

تازه خیلی هم ازم بخاطر - به عنوان دختر عمه دوسقققققققت داری و  می دونم، می دونم من رو بقط 

هاکان و کار های مامان ناراحتی، ولی ماکان من دوسققققتت دارم. اینا منو قانع نمی کنه؛ کمی به من 

 .رو جبران می کنم ماکان بکر کن، کمی بهم توجه کن. همه چیآ

 .با ناراحتی به چشم هاش زل زدم

ل فا تمومش کن لیال، از همه چیآ هم که بگذرم من واقعا حسققققی بهت ندارم، نمی تونم دوسققققت -

 .داشته باشم. ل فا این بحث رو تموم کن

 .دستم که روی میآ بود رو توی دستش گربت

 .ماکان پسم نآن ازت خواهش می کنم-

 .رو از دستش بیرون آوردم با تندی دستم

 ...با کن لیال آه-
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 .اشک هاش روی گونه هاش سر خوردند

 .ماکان من ازت نمی گذرم... به هر قیمتی شده... تو باید برای من باشی-

 .پوزخندی زدم

تاوقتی دلم برای تو نباشققه من هیو وقت برای تو نمی شققم لیال حتی... حتی اگه جسققمم هم برای -

  .له که هیو وقت جایی برای تو ندارهتو باشه مهم د

 .از روی صندلی بلند شدم

ل فا بار دیگه وقتی خواسققققققتیم هم دیگه رو ببینیم بقط به عنوان یک دختر عمه و پسققققققر خاله -

 .باشه همین. دیگه نمی خوام این بحث ادامه پیدا کنه

 .لیال با چشم های اشک آلود نگاهم کرد

 .تو برای من می شی م مئن باش-

  .خشم نگاهم رو ازش گربتم و با قدم های محکم و تند از کابی شاو خارج شدم با

ی کیان رو در پیش گربتم. بکرم درگیر لیال و حر  قدم زنان از کابی شققققققاو دور شققققققدم و راه خونه

هاش بود. می خواسققققققتم بی خیال باشققققققم ولی حر  آخرش یه جورایی مثل یه تهدید بود و من رو 

 .نگران کرده بود

 .کشیدم آهی

 .روزمون زهر شد خدا-

بی حال زنگ در رو بشقققردم؛ بالباصقققله در باز شقققد و من با قدم های آروم وارد خونه شقققدم. کیان از 

 !آرچیی بیرون اومد و با صدای بلند گفت: درود بر ستاره ی سهیل، نیستی یه مدته داداش

 .لبخندی به اون همه انرژی زدم

 .ت می دونی چقدر درگیرمسالم کیان جان، ببخشید دیگه خود-

 .دستم رو بشرد و گفت: می دونم داداش، خوش اومدی

 .تشکر کردم و باهم وارد خونه شدیم. کیانا با کت و شلوار لیمویی رنگ به سمتمون اومد

 .سالم آقا ماکان خوش اومدید-

تنش ی زیبایی بگذرم؟ چ ور باید از دوسققققققت داشققققققآخه لیال چ ور ازم انت ار داشققققققت از این الهه

  دست بکشم و به لیال توجه کنم؟

 ممنونم کیانا خانم، حالتون خوبه؟-

 .دستی به شال سفیدش کشید و آروم گفت: مرسی خوبم
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سالن شدم. انرژیم با دیدن کیانا برگشته بود و تا حدودی حر   با لبخند از کنارش گذشتم و وارد 

  .های لیال یادم ربته بود

زبان کار کردم و وقتم رو گذروندم. اصققرار زیادی برای موندن داشققتن تا دیر وقت همراه کیان و کیانا 

  .تا شام رو کنار اونا باشم ولی من قبول نکردم و برگشتم خونه

با رسیدن به خونه لبخند عمیقی روی لب هام نشست. از صب  زود تا ارن ربته بودم و من چقدر 

ماهک و اخم های هاکان، برای خنده  دلتنگ شقققده بودم. برای مامان مهربونم، برای شقققی نت های

های ماهان و آرامش خونه. شقققاید لوس باشقققم ولی دلم تنگ شقققده بود؛ حتی بکر کردن به این که 

مدت زیادی دور از خونه باشققم، دیونه ام می کرد. من بقط دوسققت داشققتم پیش خانواده ام باشققم 

 .نوادهخا بقط شد می خانواده صر  بقط دلتنگی و عشی مقا ےتوی دُنقیقا

 ماکان#

کتاب رو بسققتم و دوباره به ماهان نگاه کردم. از وقتی که از دانشققگاه اومده بود زیر ن ر داشققتمش، 

موهای شلخته و حال پریشونش از ماهان  همیشه آروم و خندون آدم دیگه ای ساخته بود. کالبه 

م. ماهان هیو بود این رو از ربت و آمد های پی در پی و نشققققسققققتن و بلند شققققدن هاش می بهمید

وقت نمی تونسققققققت ت اهر کنه. می خواسققققققت ت اهر کنه که حالش خوبه و همه چی آرومی ولی 

موبی نبود. با وارد شقققققققدنش به اتاق، از جام بلند شقققققققدم و دنبالش ربتم. تقه ای به در زدم و با 

 .بفرماییدی که گفت، وارد اتاق شدم

 .با دیدنم از جاش بلند شد

 چیآی شده داداش؟-

 .ت نشستم و بازوش رو گربتم تا اون هم بشینهروی تخ

 !نه ولی انگار تو یه چیآیت شده-

 ...هول گفت: نه... اصال این طور نیست

 .بازوش رو بشردم که ساکت شد

این مدت زیاد درگیر بودم؛ یه سققققققری اتفاقا ابتاد که خودتم شقققققققاهد بودی، برای همین من زیاد -

ن غابل بشقققققم؛ یعنی هر کاری که می کنم بخاطر مشقققققغله داشقققققتم ولی هیو وقت نشقققققده که ازتو

شققماسققت. ارنم حواسققم به تو بود؛ کالبه و نگرانی. انگار یه اتفاقی ابتاده که تو تا این حد ناراحتی. 

 ...من که غریبه نیستم باید بالباصله بهم می گفتی چی شده ولی

 .نفا عمیقی کشیدم و ادامه دادم
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 ن چی شده؟ چی این قدر نگرانت کرده؟ولی ارنم دیر نشده، بگو ماهان جا-

  .نگاه نگرانش رو از صورتم گربت و به زمین خیره شد

 .از دانشگاه... اخراج شدم-

 با بهت گفتم: چی؟

 .شرم زده نگاهم کرد

داداش به خدا اصققال نمی دونم چی شققده؟ اصققال چ ور شققد؟ بقط دیروز من رو صققدا کردند و بعد -

  .ند اخراجیاز کلی حر  و داد و بی داد گفت

 .نفسی گربت

هی می پرسققیدم چرا، که آخر سققر گفتند بخاطر مسققا ل اخالقی. یه چند تا عکا به من نشققون -

 .دادن همراه یه دختر که خودم از تعجب شان در آوردم

  .چند تا نفا عمیی کشیدم هنوز توی شک بودم و باورم نمی شد

 .دختر؟ درست توفی  بده ببینم-

 .چشم هاش نمناک شده بود ماهان دوست داشتنیم

 ...بخدا داداش من کار اشتباهی نکردم، به خدا اصال من-

 .صورتش رو توی قاب دست هام گربتم و چند فربه آروم به صورتش زدم

ماهان من تو رو می شققناسققم، م مئنم که اشققتباهی نکردی، بقط برام توفققی  بده که بفهمم چی -

 !شده

 .د شروع کرد به توفی  دادنماهان که حار خیالش راحت شده بو

پریروز من از یکی از دختر های کالسققققمون جآو خواسققققتم. دختر خانم گفت من خودم رزمشققققون -

دارم ولی می تونیققد ک ی بگیریققد. بققاهققام ربتیم تققا از جآوه هققا ک ی بگیریم، چون یققه کم طول می 

دم. بعد ایشون ربتند کشید من برای تشکر به یه قهوه توی کابی شاو کنار دانشگاه دعوتشون کر 

  .و منم ک ی جآوه هام رو گربتم و برگشتم خونه همین

 .با حرص دستی به موهای لخت و خوش حالتش کشید

دیروز خبری نبود ولی امروز که ربتم پیش ر یا دانشقققققگاه یه چند تا عکا به من نشقققققون داد. -

بار من و اون دختره  عکا من و همون دختر خانم بود. عکا ها جوری گربته شقققققده بودند که هر

توی حلی هم بودیم، یا جوری گربته شقققده بود که دسقققت هم رو گربتیم. من م مئنم که بوتوشقققاو 

 .هم شده بودند. هر چی توفی  دادم و اصرار کردم اونا نخواستند بفهمند و من رو اخراج کردند
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 .پریشون نگاهم کرد

نمی خواستند توفیحی بشنوند، حتی داداش انگار بقط می خواستند من رو اخراج کنند اصال -

ی زیر نیم کاست. اون دختر خانم هم اخراج نشده و بقط به من گیر دادند. حا می کنم یه کاسه

 یعنی کسی بهشون پول داده؟ یا مجبورشون کردند؟

 .گیج سرم رو تکون دادم

 !نمی دونم... نمی دونم-

 .با حرص نگاهش کردم

 ی؟ اگه خودم نمی پرسیدم تا کی می خواستی مخفی کنی؟چرا از دیروز ارن داری بهم می گ-

م لوم گفت: به خدا می خواسققتم بگم، کالبگیمم بخاطر همین بود، نمی دونسققتم چ وری بهتون 

 .بگم

 .بعد سرش رو پایین انداخت

  ...شرمنده داداش به خدا من نمی خواستم باعث نگرانی و-

 .تند وسط حربش پریدم

  .ستاشتباهی نکردی. م مئنم کاسه ای زیر نیم کاسه شرمنده نباش ماهان، کار-

 .پوبی کشیدم و از جام بلند شدم

 !تو خودت رو ناراحت نکن، بردا باهم می ریم دانشگاه ببینم چه خبره-

 .ی باشه تکون دادسری به نشونه

 .ممنون داداش-

 .اش رو بشردمشونه

 .نگران نباش درستش می کنیم-

  .ارج شدم. وارد اتاقم شدملبخندی زد و من از اتاق خ

 !باز یه اتفاق جدید-

  .دستم رو محکم داخل موهام بردم

 آه... یعنی کار کی می تونه باشه؟-

 ماکان#

رو به ر یا دانشقققگاه کردم و گفتم: مگه شقققهر هرته همین جوری پسقققر مردم و از دانشقققگاه اخراج 

 که ازشون توفیحی بخوایید؟ کنی؟ بدون این که به خانواده اش اطالعی داده بشه  بدون این
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 .با خونسردی رو به من کرد

 ...ببینید آقای صفوی ما از برادرتون عکا داریم-

 .پوزخندی زدم

اره چندتا بتوشققققققاو  به من بگید چقدر پول بهتون دادند تا ماهان رو اخراج کنید؟ کی این کار رو -

 کرده؟

 .با خشم از روی صندلی چرمش بلند شد

 ...کهشما بکر می کنید -

 .وسط حربش پریدم

بکر نمی کنم م مئنم. من اون قدر به ماهان اعتماد دارم که این عکا ها و این حربا از ن ر من -

سققت؛ وگرنه هیو بقط چرت و پرت و توهین به ماهانه. من می دونم که یه کاسققه ای زیر نیم کاسققه

رو به تهمت کا بی خود و بی جهت و بدون داشقققققتن یه مدرک درسقققققت حسقققققابی یک دانشقققققجو 

مسققققققققا ققل اخالقی اخراج نمی کنققه، می دونیققد بققا این کققارتون مققاهققان دیگققه نمی تونققه توی هیو 

  دانشگاهی درس بخونه؟

رنگ از رخسارش پرید؛ پا زدم به هد . بقط مونده بود بدونم کی ازش خواسته ماهان رو اخراج 

 .کنه

خاطر پول این کار رو نمی کنه. کی ازتون خواسقققققته این کار رو بکنید؟ م مئنم آدمی مثل شقققققما ب-

باید دلیل محکم تری داشققققته باشققققید که همچین چیآی رو قبول کردید. خودتونم صققققدرصققققد می 

 !دونید که این عکا هایی که دست منه بتوشاپه

 .نفا عمیقی کشیدم

 .ل فا بگید آقای صالحی-

تکرار می کرد  آقای صالحی کالبه بود ولی قصد نداشت به حر  بیاد و بقط حر  های خودش رو

و از اون عکا های نحا می گفت. چیآی مثل خوره به جونم ابتاده بود. حر  های عاشققققانه ی 

  . یعنی می تونه کار لیال باشه؟لیال که مثل یک تهدید بود توی سرم رژه می ربتند

ه پوزخندی زدم و رو به آقای صالحی گفتم: م مئنم آتوی بآرگی دست خانم لیال کرمی دارید که ب

 .خاطرش این کار رو انجام دادید

با صورتی ترسیده نگاهم کرد؛ با قدم های تند به سمتم اومد و رو به روم ایستاد. با تته پته گفت: 

 ...ببینید آقای صفوی... من... واقعا متأسفم... ولی خانم کرمی مجبورم کردند... ببینید
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 .دستم رو به معنی این که ساکت باش بار آوردم

کاری که کردید واقعا یک اشققققتباه بآرگه، توهین و تهمت به ماهان و این که آبروش رو توی  ببینید-

 ...دانشگاه بردید

 .وسط حربم پرید

باور کنید کسقققی از اخراج ماهان چیآی نمی دونه و من به هر کسقققی که از غیبت ماهان پرسقققیده، -

اهان رو دوسققققت دارم دلم اصققققال گفتم بعد از چند روز بر می گرده. راسققققتش رو خوایید من واقعا م

 .رافی به این کار نبود ولی مجبور بودم... شرمنده

 .پو  کالبه ای کشیدم

 .من می تونم ازتون شکایت کنم-

با چشققم هایی پر از خواهش نگاهم کرد. سققری از روی تأسققف تکون دادم و بیش تر به حال خودم 

  .تأسف خوردم که همچین دختر عمه ای دارم

 .وی جیب شلوار لیم بردمدست هام رو ت

 .ماهان از امروز باز میاد دانشگاه-

 .سرش رو به معنی تأیید تکون داد

 .بله حتما. من واقعا متأسفم ولی مجبور بودم-

دیگه نمی خواسققققتم به حر  ها و توجیه هاش گوش بدم. از دبتر آقای صققققالحی بیرون اومدم و به 

نشققسققته بود، ربتم. با دیدنم از جاش بلند  سققمت ماهان که توی سققالن کنار یکی از دوسققت هاش

 .شد؛ لبخندی به چهره ی نگرانش زدم. با دوستش احوال رسی کردم و بعد رو به ماهان کردم

 .چند لح ه میای کارت دارم-

 .ماهان از دوستش عذرخواهی کرد و بعد به سمتم اومد

 جانم داداش؟-

 .دستم رو روی شونه اش گذاشتم و آروم بشردم

 .شد، می تونی از امروز دوباره بیای دانشگاه مشکل حل-

 .با خوش حالی نگاهم کرد

 جدی؟ یعنی اخراج و اینا حل شد؟-

 .لبخند خسته ای زدم

  .اره مشکل برطر  شد-
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با  وق تشققکر کرد؛ ازش خداحاب ی کردم و از دانشققگاه خارج شققدم. باید می ربتم پیش لیال؛ باید 

 .واقعا دیونه شده بود باهاش اتمام حجت می کردم، این دختر

 ماکان#

عصقققبی و با قدم های تند به سقققمت لیال که خرامان خرامان از پله ها پایین می اومد، ربتم. بازوش 

 .رو گربتم و به دیوار کنار پله ها کوبوندمش

دیگه داری رو اعصابم راه می ری لیال، دیگه داری اون روی سگم رو بار میاری... هی من می خوام -

شققققققم، هی من می خوام حرمتا نشققققققکنه ولی انگار تو نمی بهمی هان؟ چه مرگته؟ این کارا آروم با

 یعنی چی؟

 .ساکت بود و بقط به چشم هام زل زده بود؛ بازوش رو تکون دادم

 بگو چه مرگته؟-

 .آروم لب زد

 .دوست دارم-

 .داد زدم

  غلط کردی، بیجا کردی... نمی بهمی نمی خوامت؟-

 .می زدم، این سکوت و نگاه خیره اش بیش تر کفریم می کردعصبی بودم و نفا نفا 

 ...لعنتی-

 .همون طور که به لب هام خیره بود، سرش رو نآدیک آورد

  هی هی داری چه غل ی می کنی؟-

 .بی حر  سرش رو نآدیک می آورد؛ با هول قدمی به عقب ربتم و هلش دادم

 ...دیونه شدی به خدا-

 .اشکش چکید

 .ت دیونه ام کرده ماکاندوست داشتن زیاد-

با حرص و عصبانیت گفتم: چرت نگو ل فا... از دوست داشتن من بود که آمار دوست پسرات رو 

  به هآار بود؟ هر روز با یکی؟

روی زمین نشقققققسقققققت و با گریه گفت: اشقققققتباه کردم ماکان، بچگی کردم. توروخدا منو ببخش، بآار 

 .جبران کنم

 .توی دستم گربتمرو به روش نشستم و بازوهاش رو 
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ام بردار؛ داری آزارشقققون لیال من دوسقققت ندارم، چ ور بهت بفهمونم؟ ل فا دسقققت از سقققر خانواده-

  .می دی

... دلم بخواد می کنم... ا یتشققققققون می کنم تققا... تققا این جوری بیققای بققا هی هی گفققت: هر کققاری

 .پیشم... و ببینمت

 .با کف دست یکی به پیشونیم کوبیدم

 !خیلی نفهمی-

 .از جام بلند شدم

 .از خانوادم دور بمون، بهت اخ ار می دم لیال. نآار بیش تر از این از چشمم بیفتی-

صقدای هی هقش کل خونه رو برداشقته بود؛ بی توجه بهش از خونه خارج شقدم که صقداش باعث 

 .شد لح ه ای مکث کنم

 .تو مال من می شی م مئن باش-

  .ه بیرون زدمسری از روی تأسف تکون دادم و از خون

سرم داشت منفجر می شد؛ بقط می خواستم برسم خونه و یک دل سیر بخوابم تا حداقل کمی 

 .از این همه درگیری، از این همه بکر و خیال و اتفاق دور باشم

 ماکان#

سر قابلمه رو برداشتم و به زرشک پلوی خوش رنگ و لعابم نگاه کردم؛ سر قابلمه رو گذاشتم و گاز 

کردم. امروز خونه بیکار بودم و حا آشققق آ بودنم گل کرده بود و تصقققمیم گربته بود که رو خاموش 

غذا درسقققت کنم؛ مدتی بود که همه اش از بیرون غذا می گربتیم و دیگه داشقققت حالمون از غذای 

  .بیرون بهم می خورد

 .با صدای در سالن به خودم اومدم که ماهک با سرو صدا وارد خونه شد

 .اومدم سالم سالم من-

 .لبخند زدم

  .خوش اومدی یکی یه دونه-

 .وارد آش آخونه شد و نفا عمیقی کشید

 !آن جون بوی غذای خونگی و زرشک پلو میاد -

 .یدمب*و*سنآدیکش شدم و روی موهاش رو 
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آشقق آتون امروز از تنبلی بیرون اومده و غذا پخته، تا تو لباس هاتو عوض کنی و دسققت و صققورتت -

 .میان رو بشوری بقیه هم

  .چشمی گفت و با  وق از آش آخونه خارج شد و به سمت اتاقش ربت

مشغول شستن ظر  های داخل سینک شدم و بعد از اون میآ رو مرتب چیدم. صدای در رو که 

شقققنیدم از آشققق آخونه بیرون ربتم. ماهان با سقققری پایین سقققالم آرومی گفت و از کنارم با قدم های 

دای همیشگی نبود. بازوش رو گربتم که ایستادتند رد شد. این ماهان  آروم  .، ماهان  پُر َسرو ص 

 ماهان؟-

آروم بله ای گفت ولی به سقققققمتم برنگشقققققت. نآدیک تر ربتم و رو به روش ایسقققققتادم؛ چونه اش رو 

گربتم و سقققققرش رو بلند کردم. با دیدن صقققققورتش چشقققققم هام از تعجب گرد شقققققد و نگرانی و ترس 

 .وجودم رو پر کرد

  ماهان این چه سر و وفعیه؟ماهان؟ -

دسققققققتی به لب پاره شققققققده اش کشققققققیدم که صققققققورتش توی هم ربت؛ گونه اش ورم کرده بود و زیر 

  .چشمش کبود بود. موهای خون آلود نشون می داد که سرش هم شکسته

  !یاخدا ماهان-

 .لبخند پر دردی زد

 .ل فا داداش نگران نباش خوبم-

و سققر به زیر بود، خیلی تو دار و سققاکت. گاهی شققی ونی می چشققم هام تر شققد؛ ماهان خیلی آروم 

کرد ولی م لوم بود خیلی م لوم. این جوری که می دیدمش؛ این چهره ی زخمی و پر از درد دلم 

رو ریش می کرد. حی ماهان م لوم و آرومم این نبود؛ کی تا این حد بی انصققققا  بود که این کار رو 

 !باهاش بکنه؟

 .بازوهاش رو گربتم

 بقط صورتته اره؟ بدنت، دست هات، پاهات چیآیشون نشده؟-

 .با بغض سرش رو به معنی نه تکون داد. به سمت مبل هدایتش کردم

  .بیا بشین ببینم-

به سمت جعبه ی کمک های اولیه ربتم. خون مرده ی کنار لب و روی صورتش رو پاک کردم؛ روی 

  .مزخم هاش چسب زخم زدم و برای ورم گونه اش یخ آورد

 .بعال این چسب زخم رو روی پیشونیت می زارم، بعداً می ریم دکتر تا برات بخیه بآنه-
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 .ای گفت: داداش خوبمبا صدای گربته

  .منم بغض کرده بودم، دلم برای ماهان کوچولوی م لومم می سوخت

 بگو ماهان، چی شده؟-

د نفر ریختن سققرم، نمی آب دهنش رو قورت داد و گفت: داشققتم از دانشققگاه بر می گشققتم که چن

دونم کی بودند  نمی شققققناختمشققققون، توی دانشققققگاهمون هم نبودند. آدم های درسققققت حسققققابیم 

  .نبودند، بیش تر بهشون می خورد رت و قلدر و جیب بر باشند

 .دستی به کنار لبش کشید و با صورتی توی هم ربته ادامه داد

د، تازه کیف پولمم نبردند؛ بقط انگار اومده زیاد بودند، حریفشققققققون نبودم. چاقو و اینا نداشققققققتن-

  .بودند کتکم بآنند و برند

 .روی سرامیک های سرد نشستم؛ با غم به ماهان نگاه کردم که آروم خندید

 .داداش خوبم، ل فا این قدر غصه نخور-

 .خواستم چیآی بگم که صدای هاکان که پر از تعجب بود نگاهم رو به سمت در سالن کشوند

 ؟چی شده-

 .کیفش رو کنار در پرت کرد

  !ماهان؟ صورتت-

 .با قدم های تند اومد کنار پای ماهان زانو زد

 چی شده؟ تو سر و وفعت چرا این طوریه؟-

 .ماهان آروم گفت: چیآی نیست داداش خوبم

 .ی ماهان گذاشتهاکان آروم دستی روی ورم گونه

و پسققققت ب رت بوده؟ ده بنال  بشققققکنه دسققققت هر کسققققی که به صققققورتت خورده. کار کدوم ناکا-

 دیگه؟

 .دستم رو روی شونه ای هاکان گذاشتم که به سمتم برگشت

 ماکان چی شده؟-

 .آروم لب زدم

 .توفی  می دم-

 .رو به ماهان کردم

 .برو توی اتاقت یه کم استراحت کن-
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 .با بلند شدن از جاش ماهک از اتاق بیرون اومد؛ با دیدن صورت ماهان جیغ کوتاهی کشید

 یا خدا ماهان؟-

ماهان لبخندی زد و به سققققمت ماهک که توی بهت و تعجب بود، ربت. دسققققتش رو دور شققققونه ی 

 .ماهک حلقه کرد و همراه خودش اون رو به اتاقش برد

 .هاکان روی سرامیک ها نشست

 زود باش یه چیآی بگو ماکان، ماهان چرا این طوریه؟-

اکان بازگو کردم. هاکان حرص می خورد و با خشم به هر چیآی که از ماهان شنیده بودم رو برای ه

باعث و بانی وفققققققع ماهان، بحش می داد. منم کالبه بودم، هر روز یه اتفاق جدید، هر روز یه 

نگرانی جدید، خسته بودم... خیلی. تا می اومدیم یه کم حالمون خوب شه و خوش حال باشیم یه 

  .اتفاق می ابتاد که کاممون رو زهر می کرد

 .و به هاکان کردمر 

بردا ماهان کالس داره، باید نامحسوس دنبالش باشیم تا بدونیم کی دنبالشه، کی تهدیدش می -

 .کنه و اگه کسی خواست دوباره کتکش بآنه ما هواشو داشته باشیم

 .هاکان سرش رو به معنی تأیید تکون داد

 .باشه خیلی خوبه-

رده؟ و من چقدر اسققققققم نحا لیال و حر  هاش توی هر دو توی بکر بودیم، یعنی کی این کار رو ک

 .سرم می پیچید

 ماکان#

آروم و نامحسققققوس داشققققتیم با ماشققققین دنبال ماهان می ربتیم. ماهان بی خیال و سققققر به زیر راه 

  .دانشگاه رو در پیش گربته بود

ام دیگه نآدیکای دانشقققگاه بودیم که از کوچه ی نآدیک دانشقققگاه چند پسقققر قد بلند و درشقققت اند

شتند به سمت ماهان می ربتند. با عجله روم رو به سمت راننده تاکسی کردم و  بیرون اومدند؛ دا

 .گفتم: ل فا همین جا نگه دارید

ماشین رو که نگه داشت، کرایه رو حساب کردم و پیاده شدیم. هاکان خواست به سمتشون بره که 

 .جلوش رو گربتم

  .برار می کنند صبر کن آروم می ریم جلو، اگه یهویی بری-
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پسرا به سمت ماهان ربتند و دورش رو گربتند. یکی دست به موهاش می زد، یکی با لباس هاش 

ور می ربت. کال داشتند ماهان رو ا یت می کردند و بقط قصدشون همین بود. از طرز لباس ها و 

  .حر  هاشون معلوم بود که رت و الوات بودند و کارشون ا یت کردن و دزدی بود

با مشققتی که یکیشققون به صققورت ماهان زد دیگه صققبر هاکان تموم شققد و با دو به سققمتشققون ربت؛ 

همون پسققققری که به ماهان مشققققت زده بود رو گربت و هل داد و چون یهویی بود پسققققره روی زمین 

  .ابتاد. هاکان با مشت های محکمش به جون پسر ابتاد

شون ربتم و یقه ی دوتاشون رو گربتم و عقب پسر های دیگه دور هاکان رو گربتند که من به سمت

 .کشیدمشون

 .آشغال های کثابت... باید تاوان صورت زخمی و دردی که ماهان کشیده رو بدید-

دسقققت هام رو مشقققت کردم و هر بار مشقققت های محکمم رو حواله ی صقققورت یکیشقققون می کردم. 

ام می کردند ولی من اون  بقط من نبودم که می زدمشقون اون هامم گاهی فقربه هاشقون رو حواله

قدر عصبی بودم که امون نمی دادم. بعد از کلی کتک کاری و دعوا پسرا ترسیده، دمشون رو روی 

  .کولشون گذاشتن و با صورت های زخمی برار کردند

خون کنار لبم رو پاک کردم و به سققققمت ماهان که روی زمین ابتاده بود و ترسققققیده و نگران داشققققت 

 .ربتم. لبخند زدمنگاهمون می کرد، 

 خوبی ماهان؟-

گی  سرش رو تکون داد. به صورتش نگاه کردم؛ ناکا مشت رو روی گونه ی ورم کرده اش زده بود 

  .و روی گونه اش پاره شده بود و خون می اومد

 .بلند شو بریم دکتر-

 .هاکان نفا نفا زنان کنارمون روی زانوش نشست

 .بلند شو ماهان، حالت خوب نیست-

 .غم نگاهمون کردبا 

 ...ببخشید بخاطر من-

 .هاکان وسط حربش پرید

بی خیال، اگه بخاطر تو دعوا نکنیم واسقققققققه کی دعوا کنیم؟ تازه خیلی وقت بود بآن بآن و دعوا -

 .نداشتم حالم جا اومد
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لبخندی زدم و رو به ماهان گفتم: راسققققققت می گه تازه منم بهمیدم توی دعوا و بروسققققققلی بازی یه 

 .دارم مهارتایی

 .ماهان آروم خندید

 .ممنونم-

همراه هاکان بازو هاش رو گربتیم و از روی زمین بلندش کردیم. تا کسققققققی گربتیم و به سققققققمت 

بیمارسقققتان حرکت کردیم. توی بکر بودم نمی دونسقققتم شقققکایت کنم یا نه؟ سقققر کارهای سقققینا اون 

می ربتم دادگاه و دادگسققققققتری که  قدر درگیر شققققققده بودم و هر بار یا باید می ربتم کالنتری یا باید

دیگه خسققققققته شقققققققده بودم؛ نمی خواسققققققتم دوباره روز از نو روی از نو این مراحل رو طی کنم. می 

 !دونستم کار کیه، لیال... بی خیال نمی شد، واقعا نمی دونستم باهاش چیکار کنم

رت ماهان و توی راهروی بیمارستان روی صندلی های سرد نشسته بودم. پرستار ها داشتند صو

هاکان رو تمیآ و پانسققققمان می کردند. هاکان هم کمی صققققورت و دماغش زخم شققققده بود. من ولی 

خوب بودم، بقط کمی کنار لبم زخم شده بود که یکی از پرستار ها توی همون راهرو زخمم رو تمیآ 

  .کرد و یه چسب زخم به کنار لبم زد

بیمارسققتان خارج شققدیم و به سققمت خونه راه  ماهان و هاکان کارشققون تموم شققد، بعد از حسققاب از

  .ابتادیم

*** 

عصققبی توی اتاق قدم می زدم؛ از این سققر اتاق به اون سققر اتاق. از دسققت پیام های لیال کالبه شققده 

 .بودم. دوباره نگاهی به گوشی و پیام هاش کردم

 «.عاشقتم ماکان»

 «...دلم برات تنگ شده»

 «می شه هم دیگه رو ببینیم؟»

 «؟ماکان»

 «...ل فا»

هر بالیی که سققر ماهان میاد تقصققیر منه، می شققه بخاطر این بیای؟ دعوام کنی؟ داد بآنی؟ بقط »

 «ببینمت خب؟

  .گوشی رو پرت کردم روی تخت

  !دختره ی روانی-
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 .پنجره ی اتاق رو باز کردم؛ سرم رو بیرون بردم و چند تا نفا عمیی کشیدم تا آروم بشم

 .این بشرخدا خسته شدم از دست -

 .با صدای در اتاقم پنجره رو بستم و بفرماییدی گفتم. ماهان وارد اتاق شد

 .سالم داداش-

 .لبخندی زدم

 .سالم بیا تو-

 .با چهره ی غمگین و خسته نآدیک اومد و بی حال روی تخت نشست

 چی شده ماهان؟-

 .نگاهم کرد، بی قرار و پر از غم

 .دیگه نمی رم دانشگاه-

 ماکان#

 گفتم: چی؟ یعنی چی؟با بهت 

 .صورتش رو بین دست هاش گربت

 .دیگه حالم داره از دانشگاه بهم می خوره-

 .کنارش نشستم

 بگو چی شده؟-

یه  با حرص گفت: نمی دونم کدوم از خدا بی خبری شقققققققایعه پخش کرده. هر کی منو می بینه 

 .چیآی می پرونه

 !کالبه گفتم: درست توفی  بده ببینم

 .زل زد با غم توی چشم هام

شققایعه شققده که من یه گندی بار آوردم، با یه دختر... یعنی... با یه دختر راب ه داشققتم و گند بار -

 .آوردم؛ قرار بوده اخراج بشم و با پول دوباره اومدم دانشگاه

 .نگاهش رو ازم گربت و با صدای گربته ای گفت: حالم از همشون بهم می خوره

 .یال رو با دست های خودم خفه کنمتوی اون لح ه بقط می خواستم ل

 .کنار پای ماهان زانو زدم

نه من، نه بابا و نه مامان نا امیدی رو یاد شما ندادیم، شکست رو یادتون ندادیم. نشنوم و نبینم -

 که بخوای از این حر  ها بآنی. از حقت دباع کن، عقب نکش خب؟



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

126 

 

 .با بغض گفت: داداش سخته

 .ردمدست هاش رو گربتم و آروم بش

 درستش می کنیم ولی نباید نا امید باشی خب؟-

 .تند تند سرش رو به معنی باشه تکون داد

 .چشم-

 .از جام بلند شدم

 .بعال من تا یه جایی می رم یه کار کوچیک دارم-

باشققققه ای گفت و من از اتاق بیرون ربتم؛ وارد اتاق خودم شققققدم و با حرص مشققققتم رو کف دسققققتم 

 .کوبیدم

 ...ی احمین دخترهی.... آدختره-

تیشرتم رو با پیراهن سرمه ای عوض کردم و گوشی و کیف پولم رو برداشتم. باید با لیال حر  می 

 .زدم؛ از خونه زدم بیرون

*** 

از تاکسی پیاده شدم و به سمت در کرم رنگ ربتم. زنگ در رو زدم، به  انیه نکشید که در باز شد؛ 

 .انگار منت رم بود

 .شده گذشتم و وارد ویال شدم. با داد صداش زدماز حیاط سنگ برش 

 لیال؟ لیال؟-

 .از آش آخونه بیرون اومد

 .جانم؟ خوش اومدی-

 .به سمتش یورش بردم

 .می کشمت دختره ی آشغال-

 آخه چه مرگته؟ چرا بی خیال نمی شی؟ این کارا و مسخره بازی چیه؟-

 .م رو از دور گردنش برداشتمصورتش کبود شده بود، دست

  چرا خانوادمو ا یت می کنی هان؟-

 .چند سربه کرد و گفت: تا تو... بیای پیشم... نق ه فعفت خانوادته

  .کاش دختر نبود می زدم له و لوردش می کردم

 .لیال با کن-
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 .نآدیک اومد

 .نمی تونم-

 .آروم زمآمه کردم

 .خستم کردی-

 .یقه ام رو گربت

 .ته شدم، بیا با من باش همه چیآ رو تموم می کنم ماکانبخدا منم خس-

 .دست هاش رو از روی یقه ام برداشتم و قدمی عقب ربتم

 .نمی شه لیال بفهم، من نمی خوامت، دوست ندارم-

 .با گریه گفت: اشکال نداره، درست می شه

 .سری از روی تأسف تکون دادم

 .تو دیونه شدی، هیچی نمی بهمی-

 .گفت: چون دوست دارم دیونه شدمبا جیغ و گریه 

 .دستم رو توی موهام بردم و دور خودم چرخیدم

 !روانی-

تند تند گفت: آره آره من روانیم، اگه... اگه باهام نباشقققی، اگه منو نخوای همین طور همه رو ا یت 

می کنم. ماهان، ماهک، هاکان حتی مامانت. دیونت می کنم، خسققققققتت می کنم. همین... همین 

 .نگ می زنم به یکی ماهک رو ا یت کنه، می دونم ارن داره از دانشگاه میادارن ز 

 .به سمت گوشیش که روی مبل بود هجوم برد

 .تو باید برای من باشی، تو باید برای من باشی-

 .شماره گربت

 الو؟-

 ...ارن خواهر ماکان داره از دانشگاه-

 .گوشی صد تکه شدی سالن که گوشی رو از دستش گربتم و پرت کردم گوشه

 .کثابت آشغال باشه... باشه بقط تمومش کن-

  با بهت گفت: یعنی... یعنی قبول کردی؟

با داد تموم وسققایلی که روی میآ شققیشققه ی سققالن بود رو پرت کردم روی زمین؛ میآ شققیشققه ای رو 

  .بلند کردم و پرت کردم وسط سالن
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 .وادم بردار روانیآره... بقط تمومش کن... تموش کن... دست از سر خان-

 .ابتادم روی مبل، بی حال و گیج بودم

نگاهم به خرده شیشه های وسط سالن بود؛ حجم ع یمی از غم روی دلم تلنبار شده بود؛ داشتم 

خفه می شققققدم. لیال لیوان آبی به سققققمتم گربت که با مشققققت زدم به لیوان، از دسققققتش ابتاد آب 

  .ریخت روی زمین و لیوان شکست

د شققدم و خواسققتم از خونه بیرون برم، یک لح ه ایسققتادم و بدون این که به سققمت لیال از جام بلن

برگردم با حرص گفتم: من قبول کردم که باهات باشققم، عشقققت باشققم ولی لیال به خدای بار سققرم 

قسقم از این به بعد هر بالیی که سقر خانوادم بیاد از چشقم تو میبینم و اون موقع نابودت می کنم، 

 .حت باشن. اون گند توی دانشگاه ماهان رو هم یه جوری جمع کنبآار را

ی نحا بقط صقققدای فقققعیف و آرومش رو که گفت چشقققم، شقققنیدم و بعد با سقققرعت از اون خونه

 .خارج شدم

 ...ای خدا-

 ماکان#

 .با غم به چشم های مامان نگاه کردم

 .مامان مجبور بودم-

 .مامان با اخم و دلخوری نگاهم کرد

 ا؟ هان بگو دیگه؟مجبور؟ چر -

 .یاد پیام های لیال ابتادم

ماکان حی نداری در این باره چیآی به کسققققققی بگی، اگه کسققققققی در این باره چیآی بدونه، من بی »

 «.خیال نمی شم و به خاک سیاه می نشونمتون ماکان

 .آهی کشیدم

 .نمی تونم چیآی بگم مامان، بقط بدون اگه با لیالم بقط بخاطر شماست-

 .اهش رو ازم گربتمامان نگ

لیال خیلی ا یتمون کرد؛ دل هاکان رو شقققققکسقققققت، در حقش بی انصقققققابی کرد. مادرش این همه  -

مدت به شققققما درو، گفت حار گذشققققته ها بمونه چقدر دل من رو شققققکسققققته. تو چ ور می تونی؟ 

 !حتی دلیلش رو نمی گی

 .با بغض گفتم: مامان مجبورم، بقط بهم اعتماد کن
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آروم گفت: تا وقتی که با لیالیی و یه دلیل درسقققققت حسقققققابی نداری دیگه به این نگاهم نکرد بقط 

 .خونه نیا

 .با بهت از جا پریدم

 چی؟-

 .باز نگاهم نکرد. به سمتش ربتم و رو به روش نشستم

 مامان؟-

 .با بغض گفت: دیگه نیا

اشققققققکم چکید، با لب هام لرزید؛ لب هام رو باز می کردم تا چیآی بگم ولی کلمات یادم ربته بود. 

صقققققدایی که از ته چاه بیرون می اومد گفتم: نیام؟ برم مامان؟ دلم... تنگ می شقققققه آخه؟ مامان... 

 ...من... مجبورم

 .اشک های زرلش گونه های سرن و رغری رو خیا می کردند

 .نیا ماکان، تا وقتی با اون دختری نیا-

 .نالیدم

 .مامان؟ خواهش می کنم اینو ازم نخواه-

 .زمآمه کرد آروم

 .ماکان برو-

مات نگاهش کردم؛ بقط نگاه می کردم. قلبم درد می کرد، نفسققم بار نمی اومد. جسققم سققنگین و 

 .یدمب*و*سپر از دردم رو از روی زمین بلند کردم. روی سرش رو 

 .مواظب خودت باش مامان-

کرد... قلبم انگار از کنارش رد شقققدم؛ شقققونه هاش می لرزید؛ گریه می کرد، مادر مهربونم گریه می 

داشققت از سققینه ام بیرون می زد، داشققتم دیونه می شققدم. با عجله از اتاق خارج شققدم و صققورتم رو 

 .که از اشک خیا شده بود، پاک کردم

به سققمت هاکان که روی مبل هال نشققسققته بود، ربتم. چشققمش که به من ابتاد گوشققیش رو کنار 

 .گذاشت

 چی شده؟-

م. نگاهش کردم؛ با دقت و پر از غم. به صققققققورت بی نقص و بی حال کنارش روی مبل نشققققققسققققققت

 .جذابش، به اون چشم های سرد و نگاه بی تفاوتش
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می شه مواظب خودت باشی؟ می شه یه مدت مرد خونه باشی؟ حواست به همه باشه؟ مواظب -

 همه باشی؟

 .نگاه بی تفاوت و سردش رنگ نگرانی گربت

 چی شده؟-

 .لبخند کم رنگی زدم

 .ط من یه کم خستمهیچی بق-

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .البته من مواظب همه چی هستم، نگران نباش. تو یه مدت خیلی خسته شدی استراحت کن-

  .لبخندم پررنگ تر شد

 .ممنونم مرد خونه-

از جام بلند شقققققققد و از خونه بیرون ربتم. ماهک و ماهان داشققققققتند والیبال بازی می کردند و می 

ن کرد؛ لبخند و خندهاشققون رو به خاطر سقق ردم، صققورت معصققوم و زیباشققون رو خندیدن. نگاهشققو

 .توی  هنم  بت کردم

 ماهان؟ ماهک؟-

 .دست از بازی کشیدن و به سمتم برگشتند

 جانم داداش؟-

خوب مواظب خودت و دلت باش - .بهشقققققون اشقققققاره کردم که بیان پیش من. رو به روم ایسقققققتادن

 خب؟

 .روم رو به سمت ماهان کردم

 .مواظب خودت و خواهر دو قلوت باش-

 .چشمی گفت و بعد با نگرانی پرسید

 داداش جایی می ری؟-

 .خندیدم

 .نه بقط دلم می خواد مواظب خودتون باشید توی این دنیای خ رناک و پر از ادمای درو-

 .ماهان باشه ای گفت و من دستی به موهای مرتبش کشیدم

 .نباشهیو وقت کم نیار، هیو وقت نا امید -

 .با لبخند بیکم از کنارشون رد شدم
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 .من بیرون کمی کار دارم بعال-

صققدای خداحابظ گفتن هاشققون رو شققنیدم؛ از خونه بیرون ربتم. پشققتم رو به خونه کردم و با قدم 

های سقققنگین و آروم از خونه دور شقققدم. یه تیکه از قلبم رو توی خونه و پیش خانوادم جا گذاشقققته 

ی می ربت و احساس فعف می کردم. غم اندازه ی یه کوه روی دلم تلنبار بودم. چشم هام سیاه

شققده بود و من داشققتم کم می آوردم؛ این یکی دیگه توی توانم نبود. دوری از خانواده؟ سققختم بود 

 ...خیلی سخت

 ماکان#

  .کمی روی مبل جا به جا شدم که کیانا وارد سالن شد؛ قلبم دوباره محکم کوبیدن رو از سر گربت

 .خوش اومدین آقا ماکان-

 .لبخند نصف نیمه ای زدم

 .خیلی ممنونم-

 .کیان هم با انرژی وارد سالن شد

 ...به به  ببین کی این جاست. داداشم-

 .مردونه هم دیگه رو توی آغوش گربتیم و روی مبل نشستیم. کیان با دقت به صورتم نگاه کرد

 حالت خوبه ماکان؟ -

 .د. لبخند نصف نیمه ای زدمغم توی نگاهم رو خونده بو

 .می شه کمی حر  بآنیم -

 .کیان روش رو به سمت کیانا کرد

 آبجی جونم می ری برامون چایی بیاری؟-

کیانا بهمید که باید تنهامون بآاره، چشمی گفت و از سالن خارج شد. کیان روش رو به سمت کرد 

 .و نگران نگاهش رو توی صورتم چرخوند

 چی شده؟-

 .آهی کشیدم

 ام باشی؟می شه یه مدت مواظب خانواده -

 با تعجب گفت: چرا؟ چی شده؟

تمام و کمال قضیه ی لیال رو براش تعریف کردم. کیان چشم هاش از تعجب گرد شده بود و چهره 

 .اش پر از نگرانی و عصبانیت بود
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 .دختره ی ابله... واقعاکه-

دلیلش رو به مامانت می گفتی  بی  بعد با حرص رو به من گفت: تو چرا قبول کردی هان؟ باید

 .من ی نباش کیان این قضیه نباید مخفی بمونه

 .لبخند کم رنگی زدم

ام تموم من ی های دنیا رو من ی؟ تو داری از من ی با من حر  می زنی کیان؟ من بخاطر خانواده-

ن مجبورم براموش می کنم به عالوه لیال رو می شناسم اون نه من ی و نه قانون سرش می شه، م

کیان. بقط... بقط ازت می خوام حواسققت بهشققون باشققه نمی دونم تا کی؟ نمی دونم چقدر؟ بقط 

 .گاهی بهشون سر بآن، خودم هم از دور حواسم بهشون هست

 .کیان غمگین نگاهم کرد

 .نگران نباش من حواسم بهشون هست-

 .از جام بلند شدم

 .من می رم-

 .کیان تندی از جاش بلند شد

 .بر یه چیآی بخور بعد بروکجا؟ ص-

 .شونه اش رو آروم بشردم

  .ممنونم ولی می رم-

 .از در سالن بیرون ربتم که کیان کنارم شروع به راه ربتن کرد

 .هر وقت کمک رزم داشتی بهم خبر بده، منم هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام می دم-

 .لبخندی از این همه مهربونی روی لبم نشست

 .کیان جان، مرسیممنونم -

بعد از خداحاب ی از پله ها پایین ربتم که نگاهم به کیانا ابتاد؛ داشقققققققت گل ها رو آب می داد. 

  .نگاهش کردم با دقت و پر از دلتنگی، پر از حسرت

انگار متوجه نگاه خیره ام شققد که به سققمتم برگشققت؛ با دیدن من که اون طور محو تماشققاش شققده 

 .از دستش ابتادبودم هول کرد و شلنگ آب 

 دارید... دارید می رید؟-

همون طور که به سققققققمتش می ربتم آروم سققققققرم رو به معنی آره تکون دادم. با عجله شققققققیر آب رو 

 .بست
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 .می موندید حار، یه چیآی می آوردم براتون-

 .آروم تشکر کردم

 .یه کم عجله دارم-

که می بینمش. بدون لح ه ای  رو به روش ایسققققتادم. بغض کرده بودم، حا می کردم آخرین باره

 .مکث و بدون این که کنترلی روی حر  هام داشته باشم، لب زدم

 .دلم برات تنگ می شه چشمون سیاه-

 .با بهت و چشم های گرد نگاهم کرد. تک خنده ای کردم

 .شاید یه مدت نباشم-

 .با هول و عجله پرسید

 کجا می رید؟-

 .رو که از زیر شال بیرون زده بود رو لما کردمبی اختیار دستم جلو ربت و موهای مشکیش 

 .نمی دونم ولی می رم، شاید دیگه نشه که ببینمت-

  .کمی نگاهم کرد که ق ره اشکی از گوشه ی چشمش پایین اومد

 نمی شه نری؟-

 .ق ره اشکش رو با انگشتم گربتم

 .مواظب خودت باش-

 .می شه از کنارش رد شدم ولی شنیدم که آروم گفت: دلم برات تنگ

 .پا تند کردم و از خونه بیرون ربتم

خیلی وقت بود که می دونسققققققتم اونم بهم حا داره؛ از نگاه های یواشققققققکیش، از نگرانی های زیر 

پوستیش، از وقت هایی که آمارم رو از ماهک می گربت، می دونستم، نگاه عاشقش رو می دیدم، 

ن اره گر باشم و توی حسرت داشتنش می بهمیدم که من رو می خواد ولی من بقط می تونستم 

بسقققوزم. بغض توی گلوم چن اته زد، مرد که گریه نمی کنه دیگه چه صقققیغه ای؟ وقتی من باید دور 

از خانواده ام باشققم؟ وقتی من باید بی خیال عشققی زندگیم بشققم و با کسققی باشققم که حتی  ره ای 

  بهش حا ندارم؟

 .انگشت شصت پاکش کردم و لبخندی زدم ق ره اشکی از گوشه ی چشمم سرازیر شد که با

 قوی باش ماکان قوی-

  .و بقط خودم می دونستم که دیگه هیو توان و قدرتی توی وجودم باقی نمونده
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دوباره نگاهی به خونه ی ویالیی پر از خاطره انداختم و اون تیکه ی قلبم رو هم توی این خونه جا 

 .آدم دیگه، یه آدم بدون  قلب و بی احساس گذاشتم. من موندم با جای خالی قلبم و شدم یه

 ماکان#

دسققققققتی به پیران سققققققفیدم که دکمه هاش تا نا  باز بود کشققققققیدم و خودم رو پرت کردم روی مبل 

  .ی مخمل. بی حال چشم هام رو بستم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادمقهوه

دون بودم. خودم رو توی ی مثل زنی نحا گذشققققققته بود، هفته ای که من توی این خونهیک هفته

کار خفه کرده بودم، بقط می خواسققققققتم از لیال و حر  هاش، از کارهاش، از لوس بازی هاش دور 

باشققققققم. دلم بدجور تنگ بود. دل تنگ خانواده ام بودم؛ دلتنگ مامان نازنینم، دلتنگ شققققققی نت 

دلم برای غر غر ی هاکان، حتی های ماهک، دلتنگ لبخند های پر از آرامش ماهان و صققورت اخمو

 .ها و بی اعصابی های هاکان تنگ شده بود. تک خنده ای کردم

 .دلم تنگ شده واسه صورت معصوم و چشم های سیاهت کیانا-

لب هام رو روی هم بشققققققردم. توی این یک هفته کیان و کیانا رو ندیده بودم، بقط با کیان تلفنی 

هان رو می دیدم. بهشققققققون زنگ می زدم؛ حر  زده بودم. می ربتم دانشققققققگاه و از دور ماهک و ما

  .ماهان مثل همیشه مهربون جواب می داد ولی ماهک دلخور بود

آهی کشقققیدم؛ هاکان هم دلخور بود. زنگ می زدم، جواب می داد، از اوفقققاع خوب خونه می گفت 

ولی لحن سققرد و جمالت کوتاهش نشققون از دلخوریه زیادش بود. بهشققون حی می دادم، بدون این 

  .هشون چیآی بگم، ربته بودم ولی من هم مجبور بودمکه ب

دسققت های سققرد لیال که روی شققکمم قرار گربت، چشققم هام رو باز کردم. سققرم رو چرخوندم و نگاه 

 .سردم رو به صورت آرایش شده اش دوختم. لبخندی زد و گفت: خیلی دوست دارم

 .ش قرار دادمپوزخندی زدم و سرم رو نآدیک تر بردم و صورتم رو مقابل صورت

 .. متنفرمولی من... ازت..-

دستش شل شد و نگاهش رنگ غم گربت. با هول و بغض نشسته تو گلوش، از جاش بلند شد؛ 

 ...تک خنده ای کرد و با صدای گربته گفت: چی می خوری؟ آب میوه، قهوه، چایی

 .وسط حربش پریدم

 .هیچی-

  .مکثی کرد و بعد پشتش رو بهم کرد و ربت توی اتاقش
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پوبی کشیدم؛ از این ربتارم با لیال رافی نبودم ولی خودش خواست که این طور باهاش بی رحمانه 

  .و سرد ربتار کنم

از جام بلند شدم و دکمه های پیراهنم رو بستم. دستی به موهای نامرتب و شلخته ام کشیدم و از 

 .های شلو،؛ دلتنگ و بی هد خونه بیرون ربتم. کار هر روزم شده بود، قدم زدن توی این خیابون 

 هاکان#

تکیه ام رو به چهارچوب در اتاق ماهک داده بودم و به ماهک که روی تخت نشققسققته بود، نگاه می 

کردم. خیره به پنجره بود و حواسققققققش اما این جا نبود و متوجه من نشققققققده بود. با اولین قدمم به 

 .لبخند کم رنگی زدمداخل اتاق، به خودش اومد و به سمتم برگشت. با دیدن من 

  .یک لح ه حا کردم داداش ماکان برگشته-

 .نگاهم رنگ غم کرد؛ آروم کنارش روی تخت نشستم

 .ل فا ماهک با خودت این کار رو نکن-

 .با بغض گفت: من دلم براش تنگ شده

راسققتش من مثل ماکان توی همدردی کردن و آروم کردن ماهک وارد نبودم و نمی دونسققتم چیکار 

لی وقتی چشم های به اشک نشسته اش رو دیدم ناخواسته دستم رو دور شونه هاش حلقه کنم و

 .کردم و سرش رو به سینه ام چس وندم

، ل فا آروم باش. می دونم که از دست ماکان دلخوری ولی این رو بدای چشم های بارونیت بشم-

م که برای این کارش دلیل هم باید بدونی که ماکان بی دلیل کاری رو انجام نمی ده و من م مئن

 .داشته ولی نگفتنش به صالحمونه

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

 .م مئنم روزی خودش میاد و همه چیآ رو توفی  می ده-

 .بینیش رو بار کشید

 .باشه-

 .از خودم دورش کردم

 .چندش-

 خندید و گفت: چرا به احساساتی شدنم گند می زنی؟

 .خندیدم و از جام بلند شدم
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ماهک ناراحت نباش، ماهان هم حال خوبی نداره و از همه بدتر مامانه. باید کنار هم باشیم ل فا -

 .و با هم با این قضیه کنار بیاییم

چشمی گفت و من با بی حالی از اتاق بیرون اومدم. ماهان گوشه ای از هال نشسته بود و سرش 

روز اول وقتی شققققققنید که ماکان توی جآوه هاش بود. ماهان به ماکان عالقه ای زیادی داشققققققت، دو 

ربته و دیگه خونه نمیاد، توی تب می سققققققوخت و حالش خیلی بد بود؛ ارن کمی حالش بهتر بود 

ولی هر روز با ماکان حر  می زد و آروم تر از همیشقققققه غرق درس خوندن شقققققده بود. مامان هم که 

د. حال همه بد بود، روزه ی سققکوت گربته بود و بقط با اومدن اسققم ماکان اشققکش سققرازیر می شقق

بخصققوص خودم؛ دلم برای ماکان تنگ شققده بود و این که کل کار ها روی سققر من ریخته بود. حار 

می بهمیدم که ماکان چقدر درگیر بود، چقدر همیشقققققه حواسقققققش به همه جا بود و همیشقققققه هم 

  .مهربون و لبخند به لب بود. آهی کشیدم

 .کرد و رو به من گفت: داداش کیان و کیانا خانومن زنگ در به صدا در اومد؛ ماهان در رو باز

 .از پله ها پایین اومدم

 .خوبه-

 .کیان وارد خونه شد

 .سالم به همگی-

 .لبخندی به کیان همیشه مهربون و پر انرژی زدم

 .سالم داداش کیان خوش اومدی-

نمی ره تشقققکری کرد و وارد سقققالن شقققد که پشقققت سقققرش کیانا هم وارد خونه شقققد. هیو وقت یادم 

؛ حتی وقتی بهمید که ماکان ربته پیش لیال، چه حالی شد. رنگش به وفوح پرید و حالش بد شد

نتونست اشک هاش رو کنترل کنه و همه ی ما بهمیدیم که اون ماکان رو دوست داره. من از نگاه 

جای تعجب  های ماکان هم بهمیده بودم که کیانا رو می خواد ولی این که لیال رو انتخاب کرده بود،

داشت. از دستش دلخور بودم ولی این رو می دونستم که دلیل داره و منت ر روزی بودم که بیاد و 

  .همه چیآ رو توفی  بده

 .با تکون خوردن دست های ظریفی جلوی صورتم به خودم اومدم

 اقا هاکان؟-

 .با هول گفتم: سالم کیانا خانوم، خوش اومدید. ببخشید
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با تشکری از کنارم رد شد. رغر شده بود و صورتش اون شور و نشاط قبل رو خنده ی آرومی کرد و 

 .نداشت. دوباره آهی کشیدم

 ماکان تو با ما چیکار کردی؟-

. کیان گفت که می خواد، ماهک و وارد سقققالن شقققدم و بعد از احوال پرسقققی ها و تعاربات معمولی

می خواست یه کم حال و هواشون رو عوض کیانا و ماهان رو ببره بیرون و من ازش ممنون بودم که 

 .کنه، چون خودم درگیر بودم و نمی تونستم

  .خیلی ممنونم داداش-

 .روم رو به سمت ماهان و ماهک کردم

 .کم کار دارم نمی تونم بیام شما برید، من شرکت یه-

  .کمی غر زدند ولی خداروشکر رافی شدند و همراه کیان ربتند

م. مسقققکوت و آروم روی ویلچرش نشقققسقققته بود و از پنجره به بیرون خیره به سقققمت اتاق مامان ربت

 .یدمب*و*سبود. پشتش ایستادم و روی موهاش رو 

قربونت برم، نکن این کارو، این قدر غصقققققققه نخور. ببین دل همه گربته؛ حداقل تو نکن این کارو -

 .حال ماهان و ماهکم خوب نیست

ی مد، گفت: دلم براش تنگ شده، ستون خونه بود؛ خونهبا صدایی که انگار از ته چاه بیرون می او

 .بدون اون از ویرونه بدتره

 .بغض کردم؛ راست می گفت، خونه با نبودن ماکان مثل ویرونه بود

 .میاد مامان، عجله نکن با دلیل میاد. می شناسمش اون اشتباه نمی کنه-

 .ه زدمب*و*سمامان چیآی نگفت و من دوباره روی موهاش رو 

 .نم، من یه کم می رم شرکت. زودی بر می گردم، نمی زارم زیاد تنها باشیماما-

  .بقط سرش رو آروم به معنی باشه تکون داد و من با قدم های آروم از اتاق خارج شدم

کیف پول و گوشیم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. سر خیابون تاکسی گربتم و آدرس شرکت رو 

  .به راننده دادم

پشتی صندلی تکیه دادم و از شیشه ماشین به بیرون خیره شدم. کمی پول توی دستم  سرم رو به

بود، باید یه ماشققین می خریدم. این طوری ربت و آمد کردن خیلی سققخت بود. توی همین بکر ها 

 .بودم که رسیدم؛ کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم

 هاکان#
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 دومبصل#

ان مشققکیم گذاشققتم و به نمای بلند شققرکت خیره شققدم. چقدر دسققت هام رو توی جیب شققلوار کت

به من  بدون لح ه ای مکث و نگرانی  به این بآرگی و موبقی رو  که شققققققرکت  کان مهربون بود  ما

سقق رد. همون طور به برج نگاه می کردم که با خوردن شققخصققی به سققمت راسققت بدن و بازوم آخم 

ین می کرد، برگشتم. یه دختر ریآه میآه بود بلند شد. با حرص به سمت اون شخص که ناله و نفر 

 .که دستش رو به سرش گربته بود و غر می زد

 چه خبره خانم؟ حواست کجاست؟-

با خشققم سققرش رو بلند کرد و دسققت به کمر نگاهی به سققر تا پام کرد و گفت: من؟ یا شققما که مثل 

 تیر برق اون جا ایستادین؟

 «گفت تیر برق؟به من »با چشم های گرد شده نگاهش کردم. 

 به من گفتی تیر برق؟ واقعا؟-

 .بی خیال شونه ای بار انداخت

 .اره-

 !نگاهی به دور و اطرا  انداخت، چشمش که به شرکت ابتاد با  وق گفت: وای پیداش کردم

 .بعد به سمت من برگشت و با چشم های ریآ شده نگاهم کرد

 .عمرا بآارم کار منو بگیری-

  .بلند به سمت شرکت راه ابتاد بعد با عجله و قدم های

 کار؟ کدوم کار؟-

 .دنبالش راه ابتادم

 صبر کن خانم  کدوم کار؟-

سققوار آسققانسققور شققد و با لبخند دندون نمایی گفت: م مئن باش این کار مال منه، من زودتر می 

 .رسم

سوار آسانسور شم که دکمه رو زد و در بسته شد. از حرص زیاد دندون هام رو روی هم  خواستم 

 .بشردم

 ...یآه دختره-

 .نگاهی به پله ها کردم، آه از نهادم بلند شد

 .لعنتی-
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 .تند تند پله ها رو یکی دوتا بار ربتم

  این دختره چی می گفت؟ کار؟-

 .بشکنی زدم

 !آهان یادم اومد-

 .آگهی زده بودیم که یه مهندس نقشه کشی برای شرکت می خواییم

 !بکر کرده منم همین کار رو می خوامپا بگو اومده بود برای کار، -

 .لبخند خبیثی زدم

 .دارم برات-

سالنی که شامل اتاق من و میآ منشی بود، شدم. دختر پشت به من و رو به میآ  نفا زنان وارد 

  .منشی ایستاده بود

 پا ر یستون کی میاد؟-

 .منشی خواست چیآی بگه که چشمش به من ابتاد؛ از جاش بلند شد

  .م آقای ر یا خوش اومدیداومدند. سال-

سقققری به معنای سقققالم براش تکون دادم. دختره به سقققمتم برگشقققت که با دیدنم رسقققماً کپ کرد؛ با 

 .چشم های گرد نگاهم می کرد. انگشت اشاره اش رو به سمتم گربت

 شما؟-

  بعد به سمت منشی برگشت و گفت: ایشون؟ ر یا؟

  .تندمنشی بی خیال گفت: بله ایشون ر یا شرکت هس

دختر بققا قیققابققه ای زار نگققاهم کرد کققه براش ابرو هققام رو بققار انققداختم؛ جلوتر ربتم و گفتم: برای 

 .مصاحبه اومدید؟ بفرمایید داخل اتاق

 .بعد خودم جلوتر ازش وارد اتاقم شدم

*** 

روی صندلی پشت میآ کارم نشسته بودم و اون دختر هم که هنوز اسمش رو نمی دونستم، رو به 

  .شسته بودروم ن

 ...خب خانم-

 .آروم گفت: تهرانی هستم
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همون طور که خودکار آبی رنگ رو توی دسقققتم تکون می دادم، گفتم: بله خانم تهرانی، خب یه کم 

  .از خودتون بگید و نقشه هاتون رو اگه ل ف کنید می خوام ببینم

 .ی سفید رنگ از کیفش بیرون آورد و به سمتم گربتچشمی گفت و یه پوشه

دو سالمه. راستش من برای چند تا شرکت معتبر... و... کار  ۲۲بفرمایید. من آتنا تهرانی هستم، -

کردم و به دریل شققققخصققققی مجبور شققققدم که اسققققتعفا بدم. یه مدت می شققققد بیکار بودم که آگهی 

 .شرکت شما رو دیدم

م؛ کارش سققققرم رو به نشققققونه ی بهمیدن حر  هاش تکون می دادم و به نقشققققه هاش نگاه می کرد

  .واقعا عالی بود

 .کارتون واقعا خوبه-

 .با  وق نگاهم کرد

 .ممنونم-

 .خبا ت درونم بعال شد

 ...اما-

 پکر گفت: اما چی؟

 .دستم رو زیر چونه ام گذاشتم و نگاهش کردم

 ...اما-

 با ناراحتی گفت: اما چی؟

 .دناز جام بلند شدم و دست هام رو پشت کمرم گذاشتم و شروع کردم به قدم ز 

 ...اما... شما-

 با هول گفت: من چی؟

 .روی میل رو به روش ایستادم

 ...شما... خب... یعنی که-

 .با ناراحتی کیفش رو برداشت

 .خب اشکال نداره اگه نمی تونم توی شرکت کار کنم، من درک می کنم می تونید راحت بگید-

 .لبخند زدم

 .شما از بردا می تونید بیاید سر کار-

 .و  وق نگاهم کرد با خوش حالی
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 جدی؟-

 .سرم رو به معنی آره تکون دادم

 .خیلی ممنونم-

 .از جام بلند شدم و از روی میآ کارم کاغذی رو برداشتم و به سمتش گربتم

 .این برم رو پر کنید-

کاغذ رو گربت و خودکاری از کیفش بیرون آورد و مشغول نوشتن شد. دوباره روی مبل رو به روش 

بایی بود؛ صققورت سققفیدی داشققت و خیلی بیبی بیا بود. چشققم هایی خمار و نشققسققتم. دختر زی

 .قهوه ای رنگ

دسقققتی به چتری هاش کشقققید که من حواسقققم ربت پی موهای قهوه ای رنگش. رنگ موهاش مثل 

رنگ موهای خودم بود. یک لح ه به خودم اومدم و با بهت از شقققققیشقققققه ی میآ رو به روم به خودم 

 .نگاه کردم

 دارم می کنم؟ من چه غل ی-

 .دختر با تعجب سرش رو بلند کرد

 چی؟-

 .با هول بلند شدم و دستی به موهام کشیدم

 هیچی، یه کاری داشتم ارن یادم اومد که باید انجام بدم. ببخشید شما تموم شدید؟-

 .کاغذ رو به سمتم گربت

 .بله بفرمایید-

 .کاغذ رو از دستش گربتم و دوباره اخم رو مهمون صورتم کردم

 .سر کار باشید؛ ان تایم باشید ل فا، من خیلی به دیر اومدن حساسم ۸خب شما از بردا ساعت -

 .تند تند سرش رو تکون داد

 .حتما-

با لبخند تشقققکری کرد که من به این نتیجه رسقققیدم واقعا لبخند زیبایی داره. از اتاق که خارج شقققد 

  .به سمت میآم برگشتم

 .ت، نه به م لوم بازی ارنشنه به پرو بازی بیرون از شرک-

پوبی کشققیدم و روی صققندلی نشققسققتم. نفا عمیقی کشققیدم و بکرم رو از اون دختر  زیبا اما پرو 

  .خالی کردم؛ نقش هام رو بیرون آوردم تا مشغول کارم بشم
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 دومبصل#

  هاکان#

ه باید کاغذ های لوله شققققده و بآرو رو برداشققققتم. تنها نقشققققه کش های شققققرکت من و آتنا بودیم ک

  .باهم همکاری می کردیم و نقشه ها رو می کشیدیم

از اتاق خارج شققققققدم و به سققققققمت اتاقی که آتنا توی اون مسققققققتقر بود ربتم. چند تقه به در زدم که 

صققدایی نشققنیدم. تعجب کردم؛ آروم در رو باز کردم که چشققمم به آتنا ابتاد که زیر میآ بود و انگار 

 .دای بلند صداش کردمداشت دنبال چیآی می گشت. با ص

 خانم تهرانی؟-

 .از صدای بلندم ترسید و یهو خواست بلند شه که سرش محکم به میآ خورد

 !وای-

 .با عجله نقشه ها رو روی زمین گذاشتم و به سمتش ربتم

 حالتون خوبه خانم تهرانی؟-

آقا؟ از  از جاش بلند شد و همون طور که دستش رو به سرش گربته بود، با حرص گفت: چه خوبی

 .صدقه سری شما مخم پوکید

 .اخمی کردم

این چه طرز حر  زدنه، شققققما زیر میآ چیکار می کردید؟ من بکر کردم اومدنم رو متوجه شققققدید، -

 .بکر نمی کردم که بترسید

 .همون طور که سرش رو ماساژ می داد گفت: خودکارم ابتاده بود زیر میآ

 .پوبی کشیدم و به نقشه ها اشاره کردم

 .اید این نقشه ها رو بکشیمب-

 !با تعجب گفت: بکشیم؟

 سرم رو به تأیید تکون دادم که گفت: چرا شما؟

 .ابرویی بار انداختم و نگاهش کردم

چون قبل از شققما من خودم نقشققه های شققرکت رو می کشققیدم. یه مدته که کار ها روی هم ابتاده -

 .ید با هم همکاری کنیمو ما باید این نقشه ها رو تا بردا تحویل بدیم پا با

 .دست به کمر شد و مغرور نگاهم کرد

 .رزم نیست، خودم تنهایی انجامش می دم-
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 .با تعجب و چشم های گرد نگاهش کردم

 !می دونید چقدر تعدادشون زیاده؟ تنهایی نمی تونید-

 .با همون نگاه مغرور به نقشه نگاه کرد

 .می تونم-

 .پوزخندی زدم

 .اعت کاری انجامشون بدیداوکی، پا تا پایان س-

  .بدون نگاه کردن بهش از اتاق خارج شدم

 .با حرص و قدم های بلند وارد اتاقم شدم؛ در رو محکم کوبیدم

 .ی سرتی  از خود رافیدختره-

  .به سمت صندلی ربتم و خودم رو پرت کردم روش

 .عمرا بتونی اون نقشه های سخت رو تنهایی انجام بدی، ببین کی گفتم-

 .خندی روی لبم نشست و به ساعت نگاه کردملب

 .بقط چهار ساعت وقت داری خانم تهرانی-

 .خانم تهرانی رو با حرص گفتم؛ پوبی کشیدم و مشغول بررسی پوشه های روی میآ شدم

*** 

چیآی به پایان سققققققاعت کاری نمونده بود و من خیلی دلم می خواسققققققت برم و حال آتنا رو با همه 

بلند شققققدم و اتاقم بیرون ربتم. به سققققمت اتاق آتنا راه ابتادم؛ نفا عمیقی  نقشققققه ببینم. از جام

کشققیدم و آروم دسققتگیره ی در رو پایین کشققیدم. آتنا روی پارکت های اتاق نشققسققته بود و با دقت 

مشققغول کشققیدن نقشققه بود. چند کاغذ لوله شققده رو روی میآ گذاشققته بود و چند تای دیگه هنوز 

  .رق نقشه بود که اصال نفهمید من باری سرش ایستادمکنارش بود. اون قدر غ

 تموم شدی خانم تهرانی؟-

جیغ برا بنفشی کشید که من دست هام رو روی گوش هام گذاشتم که مبادا گوش هام کر بشند. 

وقتی آروم شد دست هام رو برداشتم که گفت: چه خبرتونه آقای ر یا چرا مثل جن بو داده بار 

 نمی گید من سکته می کنم؟ سر آدم وایمیستید،

 «جن بو داده؟»با تعجب چند بار پلک زدم. 

 تو به من گفتی جن بو داده؟-

 .م لوم نگاهم کرد که خودکار رو از دستش بیرون کشیدم
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 .بآارید این نقشه ها رو تموم کنیم ل فا، بدون جنگ و دعوا-

لوار مشکیم کثیف می شه، چیآی نگفت و من روی پارکت های اتاق نشستم؛ برام مهم نبود که ش

 .بقط می خواستم این نقشه های کوبتی تموم شه و من از دست این دختر راحت شم

مشققققققغول کشققققققیدن بودم ولی نگاه خیره ی این دختر کالبه ام کرده بود. خودکار رو روی کاغذ پرت 

 .کردم و با حرص سرم رو بلند کردم

 می شه این قدر نگاهم نکنید؟ -

من که به شققما نگاه نمی کردم، بقط داشققتم به نقشققه نگاه می کردم که ببینم لبخندی زد و گفت: 

 !درست می کشیدش یا نه

با خشم گفتم: درست بکشمشون؟ واقعا؟ می دونید قبل از این که توی شرکت خودم کار کنم من 

 توی چند تا شرکت معتبر کار کردم؟ می دونید چند تا نقشه برای ساختمان های بلند و خونه های

بآرو کشیدم؟ شمایی که بقط یه سال دارید نقشه می کشید چ ور دارید روی کار من ایراد می 

 دارید هان؟

 .ریآ خندید

 .بقط شوخی کردم-

 با خشم گفتم: من به شما اجازه دادم که با من شوخی کنید؟

 .پشت چشمی نازک کرد و آروم گفت: عنی  بد اخالق

بهش بگم ولی بی خیال شقققدم. بقط می خواسقققتم سقققرم رو چند بار دهنم رو باز کردم که یه چیآی 

بکوبم به دیوار رو به روم، یعنی من قرار بود نقشقققه هام رو بسققق ارم دسقققت این دختره ی دیونه؟ ای 

 ...خدا

لبخند خبیثش نشققققون می داد که بقط می خواسققققت من رو ا یت کنه و عصققققبیم کنه. خودکار رو 

 «!تالبی می کنم» توی دستم بشردم. 

  .ره مشغول کشیدن نقشه شدم و آتنا هم ساکت مثل من مشغول شددوبا

بود و از ساعت کاری خیلی  ۸به ساعت روی دیوار نگاه کردم. ساعت  کش و قوسی به بدنم دادم و

  .گذشته بود

 خب خانم تهرانی من تموم شدم، شما چی؟-

 .مداد رو روی کاغذ گذاشت

 .منم تموم شدم-
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ها رو لوله کردم و داخل اتاقم بردم. در اتاقم رو با کلید قفل کردم و خسته نباشیدی گفتم و نقشه 

قبل از ربتن سقققرکی توی اتاق آتنا کشقققیدم. مشقققغول جمع کردن وسقققایلش بود؛ لبخند دندونمایی 

  .زدم

 .خانم تهرانی بکر کنم رزم باشه با همکارتون که توی این اتاق مستقر هستند، آشنا بشید-

مرتب کرد و با تعجب گفت: جدی؟ کجاست؟ مگه جآ من کا دیگه ای کیفش رو روی شونه اش 

 هم توی این اتاق مشغول به کار هست؟

سققرم رو به نشققونه ای آره تکون دادم و گفتم: بله، ایشققون خیلی وقته این جا هسققتند و کسققی هم 

 .کاری بهشون نداره و شما هم باید باهاشون کنار بیایید

 .داخمی کرد و مشت آرومی به میآ ز 

 مگه من دیونه ام که با ملت دعوا کنم؟-

 .شونه ای بار انداختم و به دیوار پشت سرش اشاره کردم

 .با همکارتون آشنا شید-

با تعجب به پشت سر برگشت و با دیدن سوسک بآرو و سیاه رنگی که بال هاش رو باز کرده بود 

 .ن اومدو آماده ی پرواز بود، جیغ بنفشی کشید و با هول و دو به سمت م

 .چندش-

 .صورتش توی هم ربت

 .وای خدا... یکی این رو از اتاق پرت کنه بیرون-

 .به ساعتم نگاه کردم

 .اوه، ببخشید من دیرم شده-

بعد از اتاق خارج شققققدم و سققققوار آسققققانسققققور شققققدم. آتنا با عجله در اتاقش رو بسققققت و به سققققمت 

رو زدم. آسقققانسقققور بسقققته شقققد و  آسقققانسقققور اومد که با لبخند حرص دراری نگاهش کردم و دکمه

 .صورت پر از بهت و خوشکل آتنا از دیدم خارج شد. با صدای بلند خندیدم

 .ایول به خودم، تالبی کردم-

همون طور لبخند بآرگی روی لبم بود که آسقققانسقققور ایسقققتاد. با آرامش پیاده شقققدم و به سقققمت در 

  .مخروجی ربتم که با صدای نفا نفا آتنا به پشت سر نگاه کرد

 اوه رسیدین؟-
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از حرص و عصقققبانیت زیاد پلکش می پرید و لب هاش مثل سقققکته زده ها کج شقققده بود. دلم می 

خواسقققتم همون جا از خنده پهن زمین شقققم ولی خیلی خودم رو کنترل کردم؛ سقققربه ای کردم و راه 

 .خروج رو در پیش گربتم. با قدم های تند به سمتم اومد

 ماشین همراهتون هست؟-

 .کردم نگاهش

 نه... چ ور؟-

 .م لوم گفت: آخه چون دیره و هوا تاریک شده، گفتم من رو تا یه جایی برسونید

 .ابرویی بار انداختم

عه جدی؟ خوشققبختانه ماشققین همراهم نیسققت تا بخوام شققما رو تا جایی برسققونم و تحمل کنم، -

 .خودتون زنگ بآنید آژانا

د پیروز مندانه ی زدم و از کنارش رد شققدم. گوشققیم با چشققم های گرد نگاهم می کرد که منم لبخن

  .رو بیرون آوردم و به آژانا زنگ زدم

 .ی دور از من ایستاده بود. پوبی کشیدمبعد از ده دیقه تاکسی اومد؛ آتنا اما گوشه

 .لعنت به دل مهربونم-

 .صداش کردم

 خانم تهرانی؟-

 .نگاهم کرد

 بله؟-

 .به تاکسی اشاره کردم

 .ی اومده، شما رو هم تا یه جایی می رسونهبیایید تاکس-

 .نگاهش رو ازم گربت

 .نخیر ممنون خودم می رم-

 .شونه ای بال انداختم

 .باشه، خداحابظ-

سققققوار ماشققققین شققققدم و خواسققققتم در رو ببندم که آتنا پرید توی ماشققققین. با بهت نگاهش کردم که 

 .لبخند دندونمایی زد

 .ممنون که تاکسی گربتید-
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ست و روش رو از من گربت و به راننده تاکسی آدرس خونه شون رو داد. دیگه چشمام بعد در رو ب

نآدیک بود از حدقه بآنه بیرون. کمی نگاهش کردم که نگاهش به جلو بود و آروم و با ناز دستی به 

 .چتری هاش کشید

 .پرو-

نه شققدم ی ریآش رو شققنیدم. لبخند روی لبم نشققسققت؛ دیونگاهم رو ازش گربتم که صققدای خنده

 چرا دارم این طوری با این دختر کل کل می کنم آخه؟

  دومبصل#

 هاکان#

 .سو یو رو از دست مرد قد بلند و خوش پوش گربتم

 ممنونم-

 .لبخندی زد

 .خواهش می کنم، مبارکتون باشه آقا-

بازم تشقققکر کردم و به سقققمت صقققمند سقققفید رنگ و تمیآی که امروز خریده بودم، ربتم. دسقققتی به 

اشین کشیدم؛ چقدر دلم می خواست امروز همراه ماکان بیام و با هم خوش حالیمون رو سقف م

  .از خریدن ماشین، جشن بگیریم

 .آهی کشیدم و با پکری سوار ماشین شدم

از شقققیرینی بروشقققی کنار خونه جعبه ای شقققیرینی خریدم و به سقققمت خونه راه ابتادم. وارد خونه 

بود. نبودن ماکان همه رو ابسرده و گوشه گیر کرده بود و  شدم؛ خونه مثل همیشه ساکت و دلگیر

  .من کاری از دستم بر نمی اومد؛ همه دلشون برای ماکان تنگ شده بود

 .سالم به اهل خونه-

 .ماهان لبخند کم رنگی زد

 .سالم داداش خوش اومدی-

 .لبخندش رو با لبخند جواب دادم

 .ممنونم-

 .ماهک هم از اتاقش بیرون اومد

 .م داداشسال-

 .لبخندم پررنگ تر شد و جعبه شیرینی رو جلو چشم های ماهک تکون دادم
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 .شیرینی مورد عالقته-

 .با  وق به سمتم اومد

 به چه مناسبت؟-

 .ی گذاشتم؛ به مبل اشاره کردمجعبه رو باز کردم و روی میآ شیشه

 .بیا بشین-

 .هر دوشون روی مبل نشستند؛ با لبخند نگاهشون کردم

 .خریدم ماشین-

 .ماهان با تعجب نگاهم می کرد ولی ماهک از  وق بار و پایین می پرید

 جدی؟ جدی؟-

 .از  وق و بچه بازیش خندیدم

 .اره عآیآم-

 اومد کنارم و گفت: امشب بریم دور دور؟

 .ماهان اخمی کرد

 !ماشین ندیده-

 .ماهک زبونش رو براش بیرون آورد و گفت: بی  وق

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

 .البته که می ریم عآیآم-

 .از جام بلند شدم

 .برو چایی بیار با چند تا پیش دستی، برم مامان رو بیارم-

 .چشمی گفت و من به سمت اتاق مامان ربتم. سرکی توی اتاق کشیدم

 مامان خوشکلم؟-

 روی ویلچر نشسته بود و کتاب می خوند؛ با صدام کتاب رو بست و گفت: جانم؟

 .ربتمبا لبخند به سمتش 

 نمی خوای توی خوشیمون شریک باشی؟-

 .لبخند کم رنگی زد

 چی شده مادر؟-

 .به سمتش ربتم و پشتش ایستادم؛ ویلچر رو به حرکت در آوردم
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 .ماشین خریدم مامان-

 .خوش حالیش رو از صداش تشخیص دادم

 .جدی؟ خداروشکر مادر، خیلی خوش حال شدم-

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

هم یه جشققن کوچیک می گیریم، شققام رو می ریم رسققتوران و به ماهک هم بدات بشققم، امشققب -

 .قول دادم بریم دور دور

 .مامان خواست مخالفت کنه که نذاشتم

ل فا مامان، امشقققققققب رو با ما باش، ماهک و ماهان هم گناه دارن. یه مدته که خیلی ناراحت و -

 .دلتنگن

با دیدن ماهان و ماهک که مثل مغول ها به مامان آروم باشققققققه ای گفت و من ویلچر رو هل دادم؛ 

 .شیرینی حمله کرده بودند، دادی زدم

 چتونه؟ پا ما چی؟-

 .ی اونا لب هام به خنده باز شدماهان و ماهک و مامان خندیدن و منم از خنده

*** 

در ماشقققین رو بسقققتم و با عجله وارد شقققرکت شقققدم. دیشقققب تا دیر وقت بیرون بودیم؛ ماهک نمی 

خونه همه اش از این خیابون به اون خیابون، که آخر سقققققر دیر شقققققد و من چون دیر   اشقققققت بریم

  .خوابیده بودم دیر هم از خواب بیدار شده بودم

  .سوار آسانسور شدم که با یادآوری آتنا لبخند روی لبم نشست

 .از آسانسور پیاده شدم که با دیدن آتنا کنار در اتاقم تعجب کردم

 سالم، چی شده؟-

 .از جاش بلند شدمنشی 

 ...خوش اومدید آقای ر یا، ایشون-

 .دستم رو بار آوردم تا سکوت کنه

 خانم تهرانی چی شده؟-

 .با حرص به اتاقش اشاره کرد

 .اون همکار لعنتی رو از اتاقم پرت کنید بیرون-

 با تعجب گفتم: همکار؟
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 .پوبی کشید

 .اون سوسک کثیف رو-

 .آهانی گفتم و تک خنده ای کردم

 یشون رو می گی؟ خب بآار باشند چه اشکالی داره؟ا-

 .جیغ کوتاهی کشید

 .ل فا-

باشه ای گفتم و با لبخند به سمت اتاقش ربتم. تا در رو باز کردم یهو سوسک بال هاش رو باز کرد 

 .و پرواز کرد

  .جیغ آتنا و منشی بلند شد و من خنده ام گربت

 .باشه دیگه چقدر جیغ می زنید  سرم ربت-

ک کنار در روی زمین نشست و من با جارو دستی که اوجا بود، محکم روی سوسک کوبیدم؛ سوس

چند بار این کار رو کردم تا سقققققوسقققققک بارخره بی حرکت شقققققد. با چند تا دسقققققمال کاغذی اون رو 

 .برداشتم و خواستم توی س ل آشغال بذارم که صدای آتنا باعث شد متوقف بشم

 .الهی سوسک بی چاره-

 .ه سمتش برگشتمبا تعجب ب

 سوسک بی چاره؟ هان؟ کی بود تا ارن جیغ می زد و می خواست سوسک رو پرت کنم بیرون؟-

چیآی نگفت و لبخند دندونمایی زد. منم خیلی شیک و مجلسی دسمال کاغذی حاوی سوسک 

 .پرت کرد رو انداختم تو بغلش، که دوباره جیغ زد و دسمال کاغذی رو

 .چندش، چندش، چندش-

 .با تأسف براشون تکون دادم و وارد اتاقم شدم و در رو بستمسری 

 .مجبور به چه کار هایی می کنند ای خدا، آدم رو-

 .روی صندلی نشستم که تلفن زنگ خورد

 بله؟-

 .منشی بود

 .آقای صفوی از شرکت رها اومدن برای نقشه ها-

 .نگاهی به نقشه های آماده کردم

 .باشه بگو بیان داخل-
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ر جاش گذاشققتم و دسققتی به کت اسقق رت مشققکیم کشققیدم. پسققر قد بلند و رغری وارد تلفن رو سقق

 .اتاق شد

 .سالم-

 .از جام بلند شدم و لبخند کم رنگی زدم

  .سالم خوش اومدید-

ایش رو باز کرد و روی مبل ی کت سققققرمهباهم دسققققت دادیم و پسققققر به سققققمت مبل ها ربت. دکمه

 .نشست

 .و تحویل بدیدامروز قرار بود که نقشه ها ر -

 .نقشه های لوله شده رو برداشتم و به سمتش ربتم

 .نبله بفرمایید، آماده-

پسر که بامیلیش ابراهیمی بود، با دقت به نقشه ها نگاه می کرد. بعد از ده دقیقه لبخندی از سر 

 .رفایت زد

 .عالین، مثل همیشه. خسته نباشید-

  .دیدشون با ما قرارداد ببندنتشکر کردم و قرار شد دوباره برای کار های ج

 .پسر که از اتاق بیرون ربت با لبخند و رفایت روی مبل لم دادم

 .خداروشکر این بار هم همه چیآ خوب پیش ربت-

 .بیکار بودم و حوصلم سر ربته بود. بشکنی زدم

 !آتنا-

س هام نمی دونم چرا دلم می خواسققت این دختر رو حرص بدم؛ از جام بلند شققدم و دسققتی به لبا

کشیدم و از اتاق بیرون ربتم. منشی سرش توی برگه ها بود و حواسش به من نبود؛ به سمت اتاق 

 .آتنا ربتم ولی توی اتاق نبود

 کجاست پا؟-

از پله هایی که به سققققالن بار منتهی می شققققد، بار ربتم که معاون شققققرکت رو دیدم که داشققققت به 

 .سمت بایگانی می ربت

 .سالم آقای رهبری-

 .خوش حالی به سمتم اومد با

 .سالم هاکان جان، منشی گفت که ابراهیمی از نقشه ها رافی بوده، گل کاشتی پسر-
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 .لبخندی زدم

 .بله خداروشکر، البته که کمک های شما و همکار هام بوده و من تنها نبودم؛ خیلی ازتون ممنونم-

شققرکت ربتم. چشققمم به  تشققکر کرد و من بعلنی گفتم و به سققمت آشقق آخونه ی کوچیک و مجهآ

  .آتنا ابتاد که یه تیکه کیک توی دهنش چ ونده بود و با لذت می جویید

 خانم تهرانی؟-

از صققدای بلندم شققونه هاش بار پرید و کیک توی گلوش پرید و به سققربه ابتاد. به سققمتش ربتم و 

 .آروم به پشتش فربه زدم

 خوبید؟-

داد. دسققتم رو برداشققتم و کنارش ایسققتادم.  صققورت سققفیدش سققرن شققده بود؛ آروم سققرش رو تکون

 .سربه اش که تموم شد با چشم های سرن و صورتی پر از خشم نگاهم کرد

 چرا هر بار من رو می ترسونید هان؟-

 .ای بار انداختمبی تفاوت شونه

 .نمی دونستم می ترسید-

ردم که گفت: به چی با حرص لیوان آب رو برداشت و سر کشید. با ابرویی بار ربته نگاهش می ک

 نگاه می کنید؟

 .نگاهی به سر تا پاش کردم

 .توی زیاد خوردن تجدید ن ر کنید و یه کم پیاده روی و ورزش رزمتونه-

 با تعجب گفت: چی؟ چرا؟

 .نگاهم رو ازش گربتم تا خنده ام نگیره

 ...نمی دونم شاید یه کم چاق-

 .حربم تموم نشده که چاقوی روی کابینت رو برداشت

 به من گفتید چاق؟-

 .نوک چاقو رو به سمتم گربت

 هان؟-

 .اخمی کردم

 .این چکاریه؟ من ر یستم-

 .چاقو رو نآدیک تر آورد
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  .ر یا؟ هه... هر کسی می خوای باش وقتی به من گفتی چاق، حقت مردنه-

  .با چشم های گرد نگاهش می کردم؛ قدمی عقب ربتم که با چشم های آتیشی نآدیک اومد

  .یگه اون چاقو رو بآار روی کابینتبسه د-

 خواست چیآی بگه که معاون وارد آش آخونه شد؛ با دیدن ما با تعجب گفت: چه خبره این جا؟

آتنا لبخند زیبایی زد و گفت: هیچی، آقای ر یا چاقو می خواسققتند و من می خواسققتم این چاقو 

 .رو بدم بهشون

من کرد. نگاه خبیثی به آتنا کردم که م لوم معاون برای م مئن شقققققققدن از حر  آتنا نگاهی به 

 .سرش رو به معنی نه تکون داد؛ دوباره به معاون نگاه کردم

 ...بله چاقو می خواستم-

 .چاقو رو از دست آتنا گربتم

 .ممنونم خانم تهرانی-

 .با لبخند از آش آخونه بیرون ربتم؛ لبخندم هر لح ه بآرو تر می شد

 .ای خدا از دست این دختر-

 .گاهی به چاقوی توی دستم کردم و کمی تکونش دادمن

 حار اینو چیکار کنم؟-

 .دوباره خندم گربت

 بصل_دوم#

 هاکان#

 .سرم رو از روی پوشه ها بلند کردم و کش و قوسی به بدنم دادم

 !وای خدا مردم از خستگی-

امید دیدن  به منشقققققی زنگ زدم و درخواسقققققت یه قهوه کردم، بعد از ده دیقه در باز شقققققد و من به

 .منشی سرم رو بلند کردم ولی با آتنای اخمو رو به رو شدم؛ ابروم با تعجب بار پرید

 چرا شما؟-

 .به سمتم اومد

 .این منشیتون همش وقت می کنه با تلفن صحبت کنه، قهوه رو داد من بیارم-

بلند همانا نآدیک تر اومد و نآدیک تر اومدنش همانا، پیو خوردن پاش با اون کفش های پاشققققققنه 

 .ریختن قهوه روی لباس نازنینم
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  .با بهت به پیراهن سفیدم خیره شده بودم و وای وای گفتن های آتنا رو اعصابم بود

 .عربده زدم

 .اخراجی-

  .حار اون بود که با بهت نگاهم می کرد

 چی؟-

 .دوباره داد زدم

 .بیرون-

ون ربت. چند دسقققمال کاغذی برداشقققتم و کمی با اخم و بهت نگاهم کرد و بعد با عجله از اتاق بیر 

ی رنقگ بآرگی ی قهوهی روی پیراهنم رو پقاک کردم ولی بقایقده ای نقداشقققققققت روی لبقاس لکقهقهوه

 .نقاشی شده بود. پوبی کشیدم و از جام بلند شدم؛ با کف دست یکی به پیشونیم کوبیدم

 !وای آتنا-

اشققت وسققایلش رو جمع می کرد و زیر لب با عجله از اتاق خارج شققدم و به سققمت اتاق آتنا ربتم. د

 .غر غر می کرد

بخاطر یه قهوه؟ یه قهوه؟ سققققققره من عربده می زنه؟ واقعاکه. من رو بگو بکر می کردم یه مرد با -

 .شخصیته

 .آهی کشید

 .ی ر یا هاستشانا ندارم که اینم مثل همه-

 .نالید

 .جواب مامانو چی بدم؟ دو روزه اخراج شدم-

 .دم که جلوی خنده ام رو بگیرمدستی به لبم کشی

 خانم تهرانی؟-

 .از ترس شونه هاش بار پرید و دستش رو روی قلبش گذاشت

 عادت دارید به ترسوندم؟-

 .لبخند کم رنگی زدم

 دارید چیکار می کنید؟-

 .پوزخندی زدم

  .اخراجم، دارم وسایلم رو جمع می کنم-
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 .نآدیک تر ربتم

 .صبانی شدمرزم نیست، ببخشید من یه لح ه ع-

 .دست هاش رو به کمر زد

 عذرخواهیم بلدین؟-

 .جدی نگاهش کردم

 .مغرور و بد عنقم درست ولی وقتی اشتباهی می کنم صدرصد که عذرخواهیم می کنم-

 .لبخند کم رنگی زد

 .به هر حال من می رم-

 .شونه ای بار انداختم

 .ندس نقشه کشیاوکی پا برم به خانم منشی بگم یه آگهی جدید بآنه برای مه-

 .جیغ خفه ای کشید

 .غلط کرده-

با چشقققم های گرد نگاهش کردم که خجالت زده دسقققتی به موهاش کشقققید و گفت: من پشقققیمون 

 .شدم نمی رم

 .لبخند بآرگی زدم

 .خیلیم خوب، موبی باشید-

 .بعد از اتاق بیرون ربتم؛ لبخند رو لبم نشست

 .یچه دختر بامآه-

*** 

 .تم استارت بآنم که در کمک راننده باز شد و آتنا پرید تو ماشینسوار ماشین شدم و خواس

 .ل فا زودتر حرکت کنید آقای ر یا من دیرمه-

 .چشمام نآدیک بود از حدقه بآنه بیرون

 چی؟-

 با اخم نگاهم کرد که گفتم: چیه؟ طلبکاری؟

 .پوبی کشید

 !خب من رو تا خونه برسون، چیآی از ابو قرافتون که کم نمی شه-

 .گشت اشاره ام رو تهدیدوار تکون دادمان
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 .رو ماشینم حساسم-

 .مشتی به داشبورد زد

 .نخواستیم آقا-

از ماشققین پیاده شققد و با قدم های آروم از ماشققین دور شققد. مشققت آرومی به برمون زدم و اسققتارت 

 .زدم. آروم حرکت کردم و وقتی به کنار آتنا رسیدم شیشه رو پایین دادم و صداش کردم

 م تهرانی؟خان-

 خانم تهرانی؟-

 .ل فا بیایید سوار شید-

 من بقط باهاتون شوخی کردم، می شه ل فا بیایید سوار شید برسونمتون؟-

اما آتنا همون طور بی خیال و بدون نگاه کردن به من از کنار ماشین رد شد. سر خیابون ایستاد تا 

 .ماشین بگیره که جلو پاش ترمآ کردم

 ؟می شه سوار شید ل فا-

نگاهش رو از گربت؛ عصبی شده بودم و خواستم داد بآنم که یه مرد نسبتا پیر کنار آتنا ایستاد و 

 گفت: مآاحمته بابا جان؟

 .آتنا م لوم نگاهش کرد

 .بله آقا، مآاحمه-

 !با تعجب و بهت گفتم: آتنا

ند و آتنا هم با بهت به سمتم برگشت، حی داشت به اسم کوچیک صداش کرده بودم. مرد قد بل

 .رغر به ماشین نآدیک شد

 خجالت نمی کشی جون؟ خودت خواهر و مادر نداری؟-

 .با بد خلقی گفتم: آقا نامآدمه، قهر کرده می خواد نازشو بکشم، ارن عصبانیه داره چرت می گه

 .مرد که بد اخالقی و بی ادبی من رو دید سری از روی تأسف تکون داد و از ما دور شد

 .به سمت آتنا برگشتم با عصبانیت و خشم

 .بیا سوار شو-

 .بقط نگاهم کرد که داد زدم

 .با توام-

 .با هول سوار ماشین شد
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 چرا داد می زنی؟-

 .چند تا نفا عمیقی کشیدم که دوباره داد نآنم؛ از بی خیالیش داشتم دیونه می شدم

 من مآاحمم؟-

 .لبخند دندونمایی زد و با ناز نگاهش رو ازم گربت

 .انی شده بودمیه کمی عصب-

با تعجب به این دختر خیره شدم. هر کا دیگه ای بود اخراجش کرده بودم، ولی این دختر... این 

دختر... ا یت کردن و حرص دادنش رو دوسققت داشققتم؛ تنها کسققی بود که هر لح ه من رو تا مرز 

  .انفجار می برد و با نگاه م لومش هم آروم می شدم

ود؛ انگار می دونسققققت که دوباره رو اعصققققابم رژه ربته، لبخندش زیبا با لبخند به جلو خیره شققققده ب

بود. شی ون بود و بامآه... سری از روی تأسف برای خودم تکون دادم؛ دیونه شده بودم چرا داشتم 

به این دختر بکر می کردم؟ پوبی کشققققققیدم و اسققققققتارت زدم تا این دختر غر غروی پرو رو به خونه 

 .برسونم

 بصل_دوم#

 هاکان#

و آتنا و « معاون»روی صققندلی چرمم، پشققت میآ کارم نشققسققته بودم؛ رو به روی من، آقای رهبری 

 .یکی دیگه از کارکنای شرکت روی مبل ها نشسته بودند

  :نفا عمیقی کشیدم و رو به جمع گفتم

بردا باید بریم اصققققفهان. یکی از دوسققققتام می خواد یه ویال بسققققازه، کشققققیدن نقشققققه ی ویال رو به 

 .ی ما گذاشتە؛ بردا می ریم و زمین ویال رو از نآدیک می بینیمعهده

 .همه موابقت کردن بقط آتنا ساکت بود؛ روم رو به سمتش کردم

 خانم تهرانی شما مشکلی ندارید؟-

 .سرش رو به معنی نه تکون داد

  نه مشکلی ندارم، بقط ساعت چند؟-

 .ی زیباش خیره شدمبه چشم های قهوه

 .کنیم، شماها نیم ساعت زودتر این جا باشید حرکت می ۹ساعت -

بعد از موابقتشققققون همه از اتاق بیرون ربتند. سققققرم رو روی میآ گذاشققققتم و چشققققم هام رو بسققققتم؛ 

 .سردرد امونم رو بریده بود
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  .از روی صندلی بلند شدم؛ امروز کار خاصی نداشتم پا بهتر بود برگردم خونه

. تقه ای به در زدم و وارد شقققدم؛ پا بار و اتاق معاون ربتم یاز اتاق بیرون ربتم و به سقققمت طبقه

 .از شنیدن بفرمایید وارد اتاق شدم

 .سالم آقای رهبری-

 .از روی صندلی بلند شد

 سالم آقا هاکان، حال شما؟-

 .لبخند زدم

ممنونم، آقای رهبری من امروز سقققر درد بدی دارم، می خوام برگردم خونه؛ می شقققه حواسقققتون به -

 باشه؟ شرکت

 با نگرانی گفت: چ ور؟ چیآی شده؟ سردردت برای چیه؟

 .نگاهی به چشم های نگرانش کردم

  .چیآی نیست، ل فا نگران نباشید. کمی استراحت کنم خوب می شم-

با این که هنوز نگران بود ولی باشه ای گفت؛ بعد از خداحاب ی از اتاق بیرون ربتم. از پله ها پایین 

 .ا رو به رو شدممی اومدم که با آتن

 عه این جایید آقای ر یا؟-

 با تعجب گفتم: بله چ ور؟

 .لبخند کم رنگی زد و سرش رو پایین انداخت

 می شه امروز به من مرخصی بدید؟-

  .ابرویی بار انداختم

 چرا؟-

 ...یه کم این پا و اون پا کرد و گفت: آخه... برای بردا یه کم خرید دارم باید... برم بازار... من

 .محکم گفتم: نه

 .بلند کرد با تعجب سرش رو

 چرا؟-

از کنارش رد شقققققققدم و همون طور که از پله ها پایین می ربتم، گفتم: من به کسققققققی که یک هفته 

 .شروع به کار کرده باشه، مرخصی نمی دم
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لبخندی زدم؛ چند روزی بود اصقققال ا یتش نکرده بودم ارن بقط می خواسقققتم کمی حرصقققش بدم. 

 .مددنبالم او

 .آخه بردا باید زود بیام این جا، تازه دیر هم از این جا می رم دیگه نمی تونم خرید هام رو بکنم-

 .بی خیال گفتم: مشکل خودتونه

. از صققدای بلندش شققونه هام ایشققی گفت و از کنارم رد شققد و وارد اتاقش شققد؛ محکم در رو کوبید

رص گفتم: مگه خونه خودتونه که همین طوری در رو بار پرید. با عجله دوباره در رو باز کردم و با ح

 ست؟محکم بهم می کوبی؟ می دونی چقدر قیمت این در صاب مرده

 .چیآی نگفت و بقط با اخم نگاهم کرد، منم اخم کردم و گفت: مرخصیت قبول شد می تونی بری

ار آسقققانسقققور بعد بدون این که برصقققت بدم تا چیآی بگه در رو بسقققتم و از اتاق باصقققله گربتم. سقققو

شدم. لبخند روی لبم نشست؛ سردردم یادم ربته بود و دوباره انرژی گربته بودم. واقعا ا یت کردن 

 .خوب می کرد این دختر هر بار حالم رو

از شرکت خارج شدم و به سمت ماشینم ربتم. سوار شدم و استارت زدم که همون لح ه آتنا هم 

ره بیاد سققوار ماشققین شققه ولی نه. حتی بهم نگاه نکرد و از شققرکت بیرون اومد. انت ار داشققتم دوبا

راهش رو به سقققققمت خیابون کج کرد. آروم حرکت کردم؛ نمی دونم چرا داشقققققتم دنبالش می ربتم؟ 

کاری دلش می خواسقققققققت می کرد و هر چی دلش می  جاعم بود؛ هر  این دختر پرو بود ولی شقققققق

کنم یا اصقققال نمی ترسقققید و من این خواسقققت می کرد اصقققال هم نگران نبود که شقققاید من اخراجش 

  .شجاعتش رو دوست داشتم

سققر خیابون ایسققتاده بود و دم به  انیه سققاعتش رو چک می کرد. پسققری قد بلند ولی رغر مردنی 

کنارش ایسققتاد؛ اخم هام توی هم ربت. پسققر شققروع کردن به حر  زدن و ادا اطوار اومدن ولی آتنا 

بود. از ماشقققین پیاده شقققدم و به سقققمتش ربتم؛ با نآدیک نسقققبت بهش بی اعتنا بود؛ پا مآاحم 

 .شدن صدای پسره رو هم شنیدم

 .م رو بگیر بعدا بحربیمخب لیدی زیبا شماره-

آتنا با اخم و چندش روش رو ازش گربت و گفت: گمشقققو میمون آویآون، حداقل قبل از پیشقققنهاد 

 .دادن یه نگاه به آینده می نداختی. ایکبیریه زشت

 .کرد و خواست چیآی بگه که من نآدیک ربتم پسر اخمی

 خانم تهرانی چیآی شده؟-

 .پسر سر تا پام رو از ن ر گذروندم
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 شما کی باشی؟-

 .پوزخندی زدم

 .کسی که می خواد مادرت رو به عآات بشونه-

 .قدمی به عقب ربت و گفت: این خانم دوستمه

شم هاش از تعجب گرد شده بود، نگاه ی پسر گربتم و به آتنا که چنگاهم رو از چشم های ترسیده

 .کردم. تند تند سرش رو تکون داد

 ...نه... دوست چیه؟ من اصال نمی شناسمش... یهو-

 .بدون این که بآارم حر  آتنا تموم بشه، مشتم رو توی دهن پسر کوبیدم

 .آتنا جیغی کشید و قدمی عقب ربت؛ پسر دستش رو روی صورتش گذاشته بود

 !گمشو-

  .رص نگاهم کرد و بعد با عجله ازمون دور شد؛ پوزخندی زدمپسره با ح

 .شجاعتت تو حلقم-

 ...آتنا نآدیکم اومد و گفت: ممنون که بخاطر من

 .وسط حربش پریدم

 .من بقط از مآاحما بدم میاد-

روم رو ازش گربتم و همون طور که پشققتم بهش بود و به سققمت ماشققین می ربتم، گفتم: می تونید 

 .یید، من تا بازار می رسونمتونهمراه من بیا

 .آروم گفت: بد اخالق

 .لبخند زدم

 !شنیدم-

 .با حرصی که توی صداش پیدا بود، گفت: گفتم که بشنوی

خندیدم و سوار ماشین شدم؛ استارت زدم که آتنا هم با عجله به سمت ماشین اومد و سوار شد. 

 .اه ابتادمچیآی نگفت، من هم چیآی نگفتم و توی سکوت به سمت بازار ر 

  دومبصل#

 هاکان#

 .کنار پاساژی که آتنا گفته بود، نگه داشتم

 .بفرمایید-
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 .با لبخند به سمتم برگشت

 .خیلی ممنونم آقای ر یا-

 .لبخند شیرینش رو با لبخند کم رنگی جواب دادم

 .خواهش می کنم-

 .در رو باز کرد و از ماشین پیاده شد

 .بازم مرسی، خداحابظ-

و اسققتارت زدم و خواسققتم حرکت کنم که نگاهم به آتنا ابتاد که یه پسققر جلوش رو بسققالمتی گفتم 

گربتقه بود و بکش تکون می خورد؛ معلوم بود کقه یقه مآاحمقه و داره چرت و پرت می گقه. بقا کف 

 .دست یکی به پیشونیم کوبیدم

 !اگه دو دیقه شد تنهاش گذاشت-

تنا و رو به روی پسقققری که خوشقققتیپ و قد بلند از ماشقققین پیاده شقققدم و به سقققمت آتنا ربتم. کنار آ

  .بود، ایستادم

 چیآی شده آتنا؟-

 ...بار دوم بود که به اسم کوچیک صداش می کردم، اول با تعجب نگاهم کرد بعد گفت: نه... بقط

 .پسر وسط حربش پرید

 .من مآاحمش شدم؛ ازش خوشم اومده و خواستم بهش پیشنهاد بدم-

 .منگاهی به سر تا پاش کرد

 ...می دونی خوشکل و خوشتی ی ولی-

 .با تأسف سری تکون دادم

 ولی جنتلمن نیستی، یاد نگربتی که وسط حر  یه خانم ن ری؟-

دهن باز کرد چیآی بگه که یه مشقققققققت توی دهنش کوبیدم؛ از کار یهوییم چند قدم عقب ربت و 

  .دستی به صورتش کشید

 .قدمی جلو ربتم و یقه ی پسر رو گربتم

ین که چ ور شققد که از نامآد من خوشققت اومد وقتی هنوز درسققت حسققابی از کنارش هم رد دوم ا-

  نشدی؟

  .ی صورتش کردممشت دوم رو حواله

 ی الدنگ؟به جرم مآاحمت برای ناموس مردم بدمت دست پلیا؟ یا خودت گم می شی پسره-
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است کارش به پلیا و پسر مغروری بود، غرورش رو جریحه دار کرده بودم ولی معلوم بود نمی خو

کالنتری بیفته. با حرص دستم رو از یقه اش جدا کرد و با نفرت ازمون رو گربت و ربت. تعدادی از 

 .مردم دورمون رو گربته بودند

 .بیلم تموم شد می تونید برید-

  .کم کم دورمون خلوت شد. نگاهی به آتنا کردم که نگران نگاهم می کرد

  ار می ری بیرون این طوری می شه؟بار دومه  جالبه یعنی هر ب-

 .اخم کم رنگی کرد

نخیر خیلی کم پیش میاد. به دلیل این که خیلی خوشققققکلم این طوری می شققققه، تازه خودمم می -

تونسقققتم از خودم دباع کنم چون من کاراته بلدم و اصقققال مشقققکلی ندارم، بقط امروز شقققما همراهم 

 ...بودید و

مت پاساژ کشیدمش؛ ولش می کردم تا صب  بقط حر  می دستش رو گربتم و دنبال خودم به س

  .زد و دلیل می آورد

 .وارد پاساژ که شدیم به مغازه ها اشاره کردم

 .بفرمایید برید خرید هاتون رو بکنید-

 .بدون گفتن چیآی با ناز از کنارم رد شد؛ سری از روی تأسف تکون دادم

 .دختره دیونه-

اهم رو به آتنا دوختم که با  وق مغازه ها رو زیر و رو می لبخند کم رنگی روی لبم نشققققققسققققققت و نگ

کرد. از کققار هققای خودم تعجققب می کردم، غیرت بققازی، نققامآد خ ققاب کردنققاش واقعققا برای خودم 

عجیب بود  آتنا وارد مغازه ای شقققققققد و بعد از ده دیقه م لوم و بی صقققققققدا بیرون اومد و رو به روم 

 .ایستاد

 چی شده؟-

ن گفت: من انتخاب هام رو کردم ولی از شقققققانا خوشقققققکلم کارت... پولم یادم بعد از کمی من و م

 .ربته... می شه کمی... به من پول بدید؟ بردا حتما بهتون پا می دم

 .دست به سینه نگاهش کردم

 میای خرید ولی پول همراهت نیست؟-

 .ی آویآون نگاهم کردبا لب و لوچه

  .نیست، خریدهامم فروریه وگرنه بی خیال می شدمتا همین ارن نفهمیدم که کارتم همراهم -
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لبخند زدم و به سققققققمت مغازه ای که آتنا اون جا خرید هاش رو کرده بود، ربتم. قیمت خرید ها رو 

پرسقققیدم و بدون حر  و چون و چرا حسقققاب کردم. از مغازه که بیرون اومدم آتنا همون طور سقققر به 

 .ا رو به سمتش گربتمزیر بیرون مغازه ایستاده بود. پاکت خریده

  .بیا، م لوم بودن بهت نمیاد و این اصال خجالت نمی خواد-

بدون حر  پاکت رو گربت و من از کنارش رد شدم. بعد از چند  انیه صدای قدم هاش رو از پشت 

 .سرم شنیدم، کنارم ایستاد

 .خیلی ممنون آقای ر یا-

 .شونه ای بار انداختم

 .خواهش می کنم-

ظهر بود و من تازه یادم ابتاد  ۱۲؛ سقققاعت دم و نگاهی به سقققاعت مچیم انداختمسقققوار ماشقققین شققق

چقدر گشققنمه. آتنا سققوار شققد، ماشققین رو به حرکت در آوردم. قرار بود اول آتنا رو به خونه برسققونم 

 .که با دیدن رستورانی لوکا سست شدم

 .می ریم غذا می خوریم بعد می رسونمتون-

 .فا من باید برم خونهبا هول گفت: نه... نه  ل 

 .ماشین رو کنار خیابون نآدیک رستوران نگه داشتم و مسخ شده از ماشین پیدا شدم

 .اول غذا-

اون قدر گشقققنه بودم که هیو چیآی رو نمی دیدم بقط نگاهم به رسقققتوران بود. آتنا با غر غر و اخم 

  .از ماشین پیاده شد

 .معلومه خیلی شکموید-

 .دزدگیر ماشین رو زدم

 .من بقط گشنمه-

کنار هم وارد رسقققتوران شقققدیم. رسقققتوران لوکا و مجللی بود؛ امروزی و تمام وسقققایلش نو و مدرن 

 .ی گرد نشستیم؛ آتنا رو به من گفت: می رم دست هام رو می شورمبود. پشت میآ شیشه

ران ی باشققه تکون دادم و دوباره مثل ندید بدید ها مشققغول دید زدن رسققتوبقط سققرم رو به نشققونه

شققدم. اون لوسققتر های بآرو، میآ های شققیشققه ی و صققندلی های بلآی، پیش خدمت های شققیک 

پوش، اون گل های رز قرمآ روی میآ ها، همه و همه نشقققققون از یه رسقققققتوران شقققققیک و یه ر یا که 

  .داره، بود هوای رستورانش رو
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 .آتنا دوباره سر جاش نشست. پیش خدمت به سمتمون اومد

 .دسالم خوش اومدی-

تشکری کردم و منو رو از دستش گربتم؛ منو رو به آتنا دادم و رو به پیش خدمت گفتم: من کباب 

برو می خوام. آتنا هم جوجه سققققققفارش داد. پیش خدمت که ربت با نگاهی به رسققققققتوران گفت: 

 .همیشه جاهای خلوت و ساده رو ترجی  میدم

 .رهلبخند کم رنگی زدم و ناخودآگاه گفتم: ماکانم همین طو

 .با تعجب نگاهم کرد

 ماکان؟-

 .سربه ای کردم

 .داداشمه-

  .بعد خودم رو مشغول دید زدن مردم داخل رستوران کردم تا سوال دیگه ای ن رسه

غذا رو آوردن و ما توی سکوت مشغول خوردن شدیم. تموم که شدم سرم رو بلند کردم و نگاهی به 

دوباره حا ا یت کردن آتنا به سراغم اومد بود.  آتنا کردم. آروم و ظریف مشغول غذا خوردن بود.

 .لبخند خبیثی زدم

 .می خوای یه برنامه بریآ هر روز از خونه تا شرکت پیاده بیا-

 .با تعجب نگاهم کرد

 اون وقت چرا؟-

 .نگاهم رو به ظر  غذاش دوختم

 ...یه کوچولو چاقی-

 .با خشم زل زد به چشم هام؛ از عصبانیت زیاد پلکش می پرید

 من چاقم؟-

لبخند دندونمایی زدم که بارباصققله لیوان آب روی میآ رو برداشققت و روی صققورتم پاشققید. با بهت 

 .نگاهش کردم

 !عه-

 .خندید

 .حار شد-
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بعد با لبخند حرص دراری دوباره مشقققغول خوردن شقققد که بلفل روی میآ رو برداشقققتم و ریختم تو 

واسققت تو دسققتم که روی میآ بود، برو کنه که با غذاش. چنگالی که تو دسققتش بود رو بار آورد و خ

 .عجله دستم رو برداشتم

 چته؟-

 .با صدایی که سعی می کرد بار نره

 .آخرش با دستای من می میری-

 .خندیدم و از جام بلند شدم

 .اول خرمای تو رو می خورم-

 .بعد با عجله از کنارش رد شدم و به سمت پیش خوان ربتم و پول میآ رو حساب کردم

از رسقققتوران خارج شقققدم؛ سقققر و وفقققعم خیا بود ولی اهمیت نمی دادم؛ حرص دادن آتنا بدجور 

 .خوب کرده بود حالم رو

 از رستوران بیرون اومد و کنارم ایستاد؛ با اخم نگاهم کرد و گفت: چرا این قدر ا یتم می کنید؟

 .با  وق لپ نرمش رو کشیدم

 .چون دلم می خواد-

 .ین ربتم که آتنا هم دنبالم اومدبعد با دو به سمت ماش

 .خیلی بی انصابید-

 .با صدای بلند خندیدم؛ بعد از مدت ها از ته دل خندیدم

  بصل_دوم#

 هاکان#

 .سوار ماشین شدم که آتنا هم عقب نشست؛ با حرص از آینه نگاهش کردم

 مگه من راننده شخصیتم؟-

 با تعجب گفت: خب مگه آقای رهبری و آقای صالحی نمیان؟

 .به صندلی جلو اشاره کردم

  .نخیر، بفرمایید جلو بشینید-

 .به آرومی از ماشین پیاده شد و اومد جلو نشست

 ماشین رو به حرکت در آوردم؛ آتنا به سمتم برگشت و گفت: چرا نمیان؟

 .ی ماشین گذاشتم و سرم رو به کف دستم تکیه دادمی پنجرهآرنجم رو روی لبه
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 .همون آقای صالحی میان با ماشین امیر... یعنی-

 .آهانی گفت و نگاهی به فبط ماشین کرد

 اهنگ نداری؟-

 نه ای گفتم و اون هم ساکت شد؛ دو دیقه طول نکشید که دوباره گفت: چرا آهنگ نداری؟

 .شونه ای بار انداختم

 .حوصله اش رو ندارم-

 .کمی ساکت شد که دوباره پرسید

 من آهنگ بآارم؟-

 .خندیدم

 .باشه بآار-

با  وق آهنگی از ماکان بند گذاشقققت؛ من زیاد آهنگ گوش نمی دادم اینم از صقققدقه سقققری ماهک 

 .می شناختم که هر بار با غم می گفت: اسم داداش ماکان روی گروهشونه

 .نگاه خیره ی آتنا من رو به خودم آورد

 چیه؟-

  .ای به معنی هیچی بار انداخت و روش رو ازم گربتآتنا شونه

 م ساعت سکوت آتنا دوباره به سمتم برگشت و گفت: می شه قم پیاده شیم؟بعد از نی

 ...محکم گفتم: نه

 ی آویآون گفت: کاشان چی؟با لب و لوچه

 ...دوباره گفتم: نه

 .نالید

 پا کجا نهار بخوریم؟-

 .نیشخندی زدم

 گفته بودم برنامه ریآی کن کم تر غذا بخوری و پیاده روی کنی؟-

  .اشکش در میومد گفت: من چاق نیستمآتنا که دیگه داشت 

  «گفته بودم ا یت کردنش رو دوست دارم؟»

 آروم خندیدم و گفتم: صبحونه خوردی؟

 .سرش رو به معنی باشه تکون داد؛ نگاهش کردم
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 .پا تا کاشان می تونی تحمل کنی  آخه چیآی نمونده به قم برسیم و هنوز برای نهار زوده-

 .داشت بکر می کردلب هاش رو غنچه کرد و مثال 

 .نمی دونم شاید-

 .لبخندی زدم

 .خب حار شاید قم هم یه کم ایستادیم یه چیآی خریدیم-

 !با  وق گفت: گاهی مهربون میشیا

  .به همون لبخند کوچیک روی لب هام اکتفا کردم و چیآی نگفتم

ریدیم و هم یهویی با هم صقمیمی شقده بودیم؛ مثل دو تا دوسقت، دو تا دوسقتی که بقط بهم می پ

دیگه رو ا یت می کردیم. من تعجب می کردیم از این همه ل ابتی که در برابر این دختر از خودم 

نشققون می دادم؛ منی که به یه آدم مغرور و خشققک شققناخته شققده بودم. من حتی با لیال این طور 

ش می کردم؛ ربتار نکرده بودم. آتنا رو ا یت می کردم ولی مهربونی های زیرپوسققققققتیم رو هم نثار 

 حتی نمی دونم از کی برام شد تو؟

 .زیر چشمی نگاهی به آتنا کردم که سرش تو گوشی بود و تند تند تایپ می کرد؛ حرصم گربت

خدا بده شققانا یه دوسققت دختر هم نداشققتیم این طوری تند تند برامون جمالت عاشقققانه تایپ -

 .کنه

 .آتنا با تعجب به سمتم برگشت

 .یکنید من دوست پسر دارم؟ شما... واقعاکهچی؟ یعنی شما بکر م-

 .چینی به بینیم دادم

 ارن بکر می کنی من باور می کنم که دوست پسر نداری؟-

با حرص گفت: واقعا؟ خب منم بکر میکنم که شققما دوسققت دختر دارید و بقط دارید م لوم بازی 

 .در میارید

 .چشمکی زدم

 .من دوست دختر ندارم-

 .ددست به سینه نگاهم کر 

 .باور نمی کنم-

 .شونه ای بار انداختم

 .منم باور نمی کنم-
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 ...یهو هم زمان با هم گفتیم: به درک

 .کمی به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده

آتنا خواسققققت چیآی بگه که گوشققققیم زنگ خورد؛ ببخشققققیدی گفتم و گوشققققی رو از روی داشققققبورد 

 .برداشتم

  .سالم یکی یه دونه-

 .الم به داداش خودمماهک با ناز گفت: س

 .لبخندی رو لبم نشست

 عآیآم دل من چ وره؟-

 .ماهک با جیغ گفت: خوب نیستم، بدون من ربتی سفر

 .خندیدم

 .قربون جیغ جیغات، سفر کاریه جان دل-

 .ماهک آروم باشه ای گفت و ادامه داد

ه زیاد نخور، داداش مامان می گه مواظب خودت باش، هوا گرمه یه وقت گرما زده نشقی، هله هول-

 موقع رانندگی با تلفن حر  نآن، ارن می دونم پشت برمونی بعد حر  می زنیم، بای

 .و گوشی رو ق ع کرد؛ با خنده گوشی رو از روی داشبورد گذاشتم

 .ی دیونهدختره-

نگاهم به آتنا ابتاد که کنجکاو گوشققش رو نآدیک آورده بود. با دیدنش با صققدای بلند خندیدم که 

 .اومد و دستی به مانتوی یشمیمی رنگش کشید به خودش

 ایش، تا ارن که دوست دختر نداشتید؟-

 .روی برمون فرب گربتم و با همون ته مونده ی خندم گفتم: آبجیم بود

 .خنده ی تمسخر آمیآی کرد

 وای خدا چه با کالس شما برای این که کسی نفهمه به دوست دختراتون می گید آبجی؟-

 .اخمی کردم

 .می گم خواهرم بود دارم-

 .نگاهش که به اخمم ابتاد، آروم زمآمه کرد

 .حار نخور منو-

 .بکر کرد نمی شنونم ولی شنیدم برای همین گفتم: بد مآه ای نمی شه خوردت
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با حرص نگاهم کرد و خواسققققققت چیآی بگه که ماشققققققین رو نگه داشققققققتم. با تعجب گفت: چرا نگه 

 داشتی؟

 .پوزخندی زدم

 .نی نفهمیدی رسیدیم قماز با حر  می ز -

 با عجله از ماشین پیاده شدم که با جیغ گفت: یعنی من آدم پر حربیم؟

 چند بار ابرو هام رو براش بار انداختم و گفتم: شک داری؟

 .بعد بدون این که به آتنا اجازه بدم چیآی بگه با دو به سمت مغازه ای که اون ور خیابون بود، ربتم

  دومبصل#

 هاکان#

 .ا خوراکی رو توی بغل آتنا گذاشتمنایلک

 .بفرما-

 با اخم نگاهم کرد؛ با تعجب گفتم: چیه؟

 .بازم چیآی نگفت و نگاهش رو ازم گربت و به جلو خیره شد. سرم رو نآدیک بردم

 چی شده؟-

 .همون طور که نگاهش به جلو بود، گفت: شما به من گفتید پر حربی، منم نمی خوام حر  بآنم

 .خندیدم

 .من یه چیآی گفتم، شوخی کردم دخترحار -

 .بازم نگاهم نکرد. شونه ای بار انداختم و دستم رو به سمت نایلکا خوراکی ها دراز کردم

 ...پا اینا رو خودم-

 .حربم تموم نشده بود که آتنا نایلکا رو دو دستی چس ید

  !چیکار به اینا داری؟ وا-

 .خنده ام گربت

 .بخور فعف نکنی تا وقتی کە می رسیم کاشانباش، حار قهر نکن. یه چیآی -

 .تند تند سرش رو تکون داد و با دیدن خوراکی ها قهرش یادش ربت

 ...وای چی ا  وای پفک؟ نیگا شکالت  آن جون لواشک-

به  وق کودکانه اش لبخند زدم و ماشققققققین رو به حرکت در آوردم. آتنا بعد از کلی خوردن نگاهی 

 .بهم کرد و گفت: مرسی
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 .روم رو بار انداختماب

 .خوب شد یادت ابتاد-

خندید و چیآی نگفت؛ تعجب کردم که چرا جوابم رو نداد. نگاهش کردم؛ دیدم سرش رو به پشتی 

  .صندلی تکیه داده و چشم هاش خمار خوابه. چیآی نگفتم تا خوابش ببره

*** 

ین جا نهار می خوریم، جلوی رسققتورانی ایسققتادم که آقای رهبری از ماشققین پیاده شققد و گفت: هم

 .یه استراحتیم می کنیم؛ امیرم خستست

ی ماشین زدم اما آتنا از خواب نازش بیدار نشد. در سمت آتنا باشه ای گفتم و تقه ای به شیشه

 .رو باز کردم

 آتنا؟-

 .کمی خودش رو تکون داد ولی بیدار نشد. انگشتم رو به شونه اش زدم

 آتنا؟ آتنا؟ خرس خانم؟-

 .ار نشد؛ لبخند بآرگی زدم و داد زدمباز بید

 خانم تهرانی؟-

 .با صدای بلندم سیخ سر جاش نشست و گیج به این طر  و اون طر  نگاه کرد

 چی شده؟ یا خدا چی شده؟ تصاد  کردیم؟-

با همون لبخند دندون نما گفتم: نه... بقط هوای شقکم تو رو داشقتم برای همین جلو این رسقتوران 

 .نگه داشتیم

رص گفققت: من شققققققکموم؟ خودتون رو یقادتون ربتققه کقه اون روز توی بقازار بخققاطر غقذا من رو بقا ح

 .نرسونید خونه و بقط می گفتید، اول غذا... اول غذا

  .دستی به لبم کشیدم و بی خیال گفتم: من بقط گشنه بودم

 .با جیغ کوتاهی گفت: منم بقط گشنمه

 .خندیدم

 .باش حار بیا پایین-

 .ود که از ماشین پیاده شد و گفت: من بعد از نهار همراه آقای صالحی می رماون قدر عصبی ب

نمی دونم چرا، حرصقققققم گربت و ناخودآگاه بازوش رو گربتم و گفتم: پا بی خیال نهار، بیا سقققققوار 

 .شو تا برسیم اصفهان از غذا خبری نیست
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 ی آویآون گفت: یعنی چی؟با لب و لوچه

 .به ماشین اشاره کردم

 .که گفتمهمین -

 تخا گفت: چرا باید به حر  شما گوش بدم اصال؟

 .با صدایی که سعی می کردم بار نره گفتم: چون من ر یستم

  .کمی دندون هاش رو روی هم بشرد گفت: ل فا بآار غذا بخوریم

 .به ماشین نگاه کردم که گفت: شوخی کردم به خدا همراه شما میام نه آقای صالحی

 .و رهاش کردم آروم بازوش رو بشردم

 .باشه برو داخل-

 .آتنا با قدم های تند ازم دور شد و وارد رستوران شد. پوبی کشیدم

 من چم شده؟-

 .دستی به موهام کشیدم و با حرص کشیدمشون

 .بکر کنم دیونه شدم  نآدیک بود بازوی دختر مردم رو بشکنم-

ی آقای رهبری پشت میآی نشسته با قدم های شل و آروم وارد رستوران سنتی شدم. آتنا رو به رو

بود و آروم دسققتش رو روی بازوش می کشققید. کنارش نشققسققتم و لبخند کم جونی به نگاه خیره ی 

 .معاون مهربون و وبادارم زدم. با اومدن امیر نگاهش رو ازم گربت، سرم رو نآدیک گوش آتنا بردم

 بازوت درد می کنه؟-

 .اخم کرد و گفت: نآدیک بود بشکنیش

 .فتم: شرمندهآروم گ

با چشققم های گرد نگاهم کرد که نگاهم رو از چشققم هاش گربتم. نهارمون رو توی سققکوت خوردیم. 

من زود تر از همه تموم شققدم؛ بلند شققدم و به سققمت پیش خوان ربتم و پول غذا و میآ رو حسققاب 

ن بخوابیم کردم. بعد از نیم ساعت همگی از رستوران بیرون ربتیم؛ قرار شد نیم ساعتی توی ماشی

  .و استراحت کنیم

  .سوار ماشین شدم و صندلی ماشین رو پایین کشیدم و چشم هام رو بستم

آتنا سققوار ماشققین شققد ولی من چشققم هام رو باز نکردم؛ بعد از ده دیقه که نآدیک بود خوابم ببره 

 .آتنا صدام کرد

 آقای ر یا؟-
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 .نا باز بی خیال نشدنمی خواستم چشم هام رو باز کنم، خوابم می اومد ولی آت

 آقای ر یا؟-

 .پوبی کشیدم

 بله خانم تهرانی؟-

 با کمی من و من گفت: می خوایید... بخوابید؟ دیر نمی شه؟

 .ری یکی از چشم هام رو باز کردم

 .بگو من تنهایی چیکار کنم؟ نگو دیر می شه-

  .خندید و دستی به موهاش کشید

 .خب... خب دیگه-

 .ا  نشستم. دستی به صورتم کشیدم و موهام رو مرتب کردمصندلی رو درست کردم و ص

 .انگار نمی زاری بخوابم-

 .سرش رو پایین انداخت و چیآی نگفت. لبخند زدم

 .حار حر  بآن خوابم نبره-

همین حربم کابی بود تا آتنا حر  زدن رو از سقققققر بگیره و تا خوده اصقققققفهان یه بند حر  بآنه، اما 

که همراهیش می کردم منی که سققققققالی چند کلمه به زور حر  می زدم.  جالب تر از اون من بودم

اون قدر حر  زده بودیم که خواب هیو از سققرم پریده بود تازه هر لح ه امکان می دادم که بکمون 

 .بیفته پایین، نمی دونم چرا از حر  زدن خسته نمی شدیم

 .ر حر  رسیدیم، ل فا پیاده شیدجلوی هتل... اصفهان نگه داشتم و رو به آتنا گفتم: مادمازل پ

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: نکنه شما خیلی کم حر  و م لوم تشریف دارید؟

خندیدم و از ماشین پیاده شدم؛ خواستم به سمت ماشین امیر برم که گوشیم زنگ خورد. با نگاه 

تماس  ی گوشی، کوهی از دلتنگی به سمت دلم سرازیر شد. با دست های لرزونکردن به صفحه

 .رو برقرار کردم و گوشی رو به گوشم چس وندم؛ صدای مهربون و گرم ماکان توی گوشم پیچید

 .سالم هاکان جان-

چشققم هام رو محکم روی هم بشققردم؛ دلم می خواسققت با جون و دل جوابش رو بدم اما دلخوریم 

 .نمی  اشت

 .سالم-

 .کردم اون مهربون تر ربتار می کردماکان دریایی از مهربونی بود؛ هر چقدر من سرد ربتار می 
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 خوبی گل پسر؟ چه خبرا؟-

می خواستم از دلتنگیام بگم، از جای خالیش بگم، از نبودنش بگم، از این که خونه بدون ستونش 

 .داره ریآش می کنه اما نگفتم و بقط خفه خون گربتم

 .ممنون، سالمتی دیگه خونه و کار همین-

 پیدا بود، گفت: ماهان گفت ربتی اصفهان؟ماکان با خوش حالی که از صداش 

دسقققتی به صقققورتم کشقققیدم که نگاهم به آتنا ابتاد؛ نمی دونم چهره ام چقدر غمگین بود که آتنا با 

 .نگرانی نگاهم می کرد

 .ی ویالی یکی از دوستام رو بکشمبله، سفر کاریه. قراره نقشه-

ز کار هم خوش بگذرون، نگران هیچی با  وق گفت: تبریک می گم هاکان جان؛ موبی باشققی. بعد ا

 .نباش من حواسم به همه چی هست

می دونسقققققتم با این که نبود، با این که نمی اومد خونه، با این که نمی دیدیمش اما می دونسقققققتم 

تمام و کمال حواسقققش به ماسقققت؛ می دونسقققتم که ما نمی دونیم ولی اون پا به پای ماسقققت. برای 

این سققققققفر اومده بودم؛ می دونسققققققتم که بودن ماکان حتی از دور،  همین بود که با خیال راحت به

  .جایی برای نگرانی نمیآاره

 .چشم حتما-

از سردیه من دلش گربت؛ خداحاب ی کرد و من گوشی رو ق ع کردم. نگاهی به آسمون آبی کردم 

 .تا اشکی از چشم هام سرازیر نشه. آهی کشیدم که آتنا کنارم ایستادم

 خوبید؟-

 .م رنگی زدملبخند ک

 ...آره-

 .به هتل اشاره کردم

 .برو داخل همراه آقای رهبری و آقای صالحی، منم ارن میام-

 .بهمید که زیاد خوب نیستم؛ اصراری به بودن و زدن حربی، نکرد و ربت

 .آهی کشیدم و نگاهی به گوشی کردم

 ...کاش بهت می گفتم دلم برات تنگ شده-

  دومبصل#

 هاکان#
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د که رسقققیده بودیم هتل، همه در حال اسقققتراحت بودند و توی اتاق هاشقققون خوابیده دو سقققاعت بو

  .بودند؛ اما من از بکر و خیال زیاد بقط نیم ساعت خوابم برد

توی ربی تنها نشققققققسققققققته بودم و به ربت آمد پیش خدمت ها و مردم خیره بودم. هتل مجلل و 

د این هتل، چون همه تعریفش رو شققنیده باشققکوهی بود؛ هر مسققابری که از راه می رسققید می اوم

  .بودند

کارکنان و پرسققققنل تند تند جواب مشققققتری ها رو می دادند و کسققققی رو مع ل نمی کردند و همین 

  .موجب رفایت مسابر ها بود

آهی کشیدم؛ از وقتی صدای ماکان رو شنیده بودم، نتونسته بودم از بکرش بیرون بیام و دلتنگی 

  .رو قلبم آوار شده بود

با نشستن شخصی روی صندلی رو به روم، از نگاه کردن به مردم دست کشیدم. سر چرخوندم و 

 .نگاهم توی نگاه کنجکاو آتنا ابتاد؛ لبخند زد

 سالم، شما نخوابیدید؟-

 .لبخند کم رنگی زدم و به قهوه ام خیره شدم

 چرا نیم ساعت خوابیدم، بیش تر خوابم نبرد. تو خوب استراحت کردی؟-

 .رو به معنی آره تکون داد و به قهوه ام اشاره کرد سرش

 برای منم قهوه سفارش می دید؟-

به پیش خدمت اشاره کردم و ازش خواستم تا قهوه و کیک بیاره. آتنا تشکر کرد و بعد از کمی من 

 و من گفت: توی بکرید؟

 .ی سرد شده ام رو سر کشیدم و به پشتی صندلی بلآی تکیه دادمقهوه

 .ست، بقط کمی درگیرمچیآی نی-

پیش خدمت قهوه و کیک رو روی میآ گرد شیشه ای گذاشت. من و آتنا همآمان تشکر کردیم که 

 .ی کوچیکی از کیک رو توی دهنش گذاشتموجب خنده ی پیش خدمت شد. آتنا تکه

 .طعمش عالیه شما هم بخورید-

 .دستی به موهام کشیدم

 .ممنون زیاد بهش عالقه ندارم-

  .ار انداخت و بنجون قهوه رو برداشت و قهوه رو مآه مآه کردشونه ای ب

 یه چیآی ب رسم؟-
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 .نگاهم رو از زن و بچه ای که توی ربی نشسته بودند و زن به جون بچه اش غر می زد، گربتم

 .ب رس-

 .لب هاش رو به داخل دهنش برد و یهو پرسید

د، این بار دومتون بود  چرا؟ یعنی آدم توی رسققتوران کاشققان بخاطر بازوم ازم معذرت خواهی کردی-

 ...هایی مثل شما

 .وسط حربش پریدم

 آدم هایی مثل ما چشونه؟-

با هول گفت: سققققوء تفاهم نشققققه، بقط آدم های مغرور خیلی کم پیش میاد عذرخواهی کنند، تازه 

 .حی به جانب هم هستند

  .لبخندی زدم؛ صدای ماکان و حر  هاش توی سرم اکو شد

بخاطر اشققققققتباهش عذرخواهی کنه و پاش وایسققققققه وگرنه آدم های مهم زندگیش رو از  آدم باید-»

 «...دست می ده

 .یادم دادند که بخاطر اشتباهاتم عذرخواهی کنم-

یققک لح ققه بهتم زد؛ آتنققا برای من مهم بود؟ یعنی برای همین ازش معققذرت خواهی کردم؟ چون 

 ...!نمی خواستم از دستش بدم

دم و به آتنای بی تفاوت نگاه می کردم که آتنا لبخندی زد و گفت: ایول به همون طور بهت زده بو

 ...کسی که اینو یادتون داده

  .کالبه دستی به موهام کشیدم

 شب میای بریم بیرون؟-

 .آتنا با تعجب نگاهم کرد

 جدی آقای ر یا؟-

 .سرم رو به معنی آره تکون دادم و گفتم: دیگه آقای ر یا صدام نکن

  .هاش نآدیک بود از حدقه بآنه بیرون، خندیدمدیگه چشم 

 .می تونی اسمم رو صدا کنی-

ی بار بعد بدون نگاه کردن به چشم های پر از بهت و تعجبش از جام بلند شدم و به سمت طبقه

  .و اتاقم ربتم



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

176 

 

وارد اتاقم شققققدم؛ با قدم های آروم به سققققمت تخت یک نفره ربتم. روی تخت نشققققسققققتم؛ گیج گیج 

 .بودم

 من چم شده؟-

 .با مشت کوبیدم توی سر خودم

 به آتنا گفتم می تونه اسمم رو بگه؟-

 .با تعجب از آینه ی قدی رو به روی تخت به خودم نگاه کردم

  ازش معذرت خواهی می کنی چون برات مهمه؟ -

 .سرم رو توی دست هام گربتم

 یعنی من بودم که بهش گفتم بیا بریم بیرون؟-

شم، غیرت بازی هام، حساسیت هام،  وق کردنام از دیدن خنده ها و حرص مهربونی های کم و بی

خوردناش، همه و همه یادم اومد... باورم نمی شقققققد این من باشقققققم  باورم نمی شقققققد که من از اون 

  !دختر خوشم اومده

 .دستم رو داخل موهام بردم و تند تند بهمشون ریختم؛ خودم رو پرت کردم روی تخت و خندیدم

 .شدم پاک خل-

*** 

ای رنگم رو همراه با شققلوار کتان مشققکیم پوشققیدم. کمی ژل به موهام زدم و رو به بار پیراهن سققرمه

مدل زدم. دسققققتی به صققققورت صققققابم کشققققیدم و لبخند زدم. قرار بود با آتنا بیرون برم؛ بیش تر به 

نمی دیدمش. هر خودم رسقیده بودم. نگاهم به آتنا تغییر کرده بود؛ دیگه مثل یه همکار و دوسقت 

  .چی بکر می کردم این هیجان و حا ارن رو برای لیال و بودن با لیال نداشتم

گاهی بکر می کردم شاید یه حا زود گذر باشه ولی باز هم همه بکر و  کرم آتنا شده بود. اما باز 

ل نمی خواسققتم بی گدار به آب بآنم؛ نه خودم و نه دختر مردم رو دچار شققکسققت و سققختی کنم. او

 .می خواستم از حا خودم م مئن بشم

 .ی در به خودم اومدمبا صدای تقه

 آقای ر یا آماده نشدید؟-

 .با هول دوباره نگاهی به خودم کردم و به سمت در ربتم. در رو باز کردم

 .آمادم-



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

نگاهی به سقققر تا پای آتنا کردم؛ یه مانتوی بلند جلو باز آبی همراه با بلوز و شقققلوار سقققفید پوشقققیده 

 .بود. شال آبی رو جلو کشید. پوزخندی زدم

 .جلو باز پوشیدی شالتم جلو می کشی؟ رزم نیست جانم همون شالتم بنداز-

 .اخمی کرد

 مگه جلوباز چشه؟-

 .از چهارچوب در بیرون اومدم و در رو محکم کوبیدم

 !چش نیست گوشه. نیگا آرایشش رو-

 .نارم شروع به راه ربتن کرداز کنارش رد شدم که آتنا با دو دنبالم اومد و ک

 چتونه شما؟-

عصققققققبی بودم خون خونم رو می خورد؛ من از جلو باز متنفر بودم، حتی به ماهکم اجاره نمی دادم 

 .ب وشه

چیآی نگفتم و از هتل بیرون ربتم؛ آتنا هم آروم و سقققققر به زیر دنبالم بیرون اومد. سقققققوار ماشقققققین 

 .. با جیغ گفت: ل فا سرعت رو کم کنشدم؛ آتنا سوار که شد با سرعت حرکت کردم

ی خیابونی نگه داشققتم و یهویی سققرم رو نآدیک صققورت آتنا بردم؛ از ترس به در ماشققین رو گوشققه

ماشقققین چسققق ید و با چشقققم های گرد نگاهم کرد. نگاهم به لب های قلوه ی و غرق توی رژ قرمآش 

  .شبورد برداشتمی روی داابتاد. همون طور که نگاهم بهش بود دسمالی از جعبه

 .دسمال رو آروم روی لب هاش کشیدم

 .یه بار دیگه این قدر آرایش نکن-

 .لب هاش رو غنچه کرد و گفت: دلم می خواد اصال

  .نگاهم رو از لب هاش گربتم و آب دهنم رو با صدا قورت دادم

 .همین که گفتم-

 .دستی به چتری هاش زد

 .هر چقدر دلم بخواد آرایش می کنم-

 .مداد زد

 .غلط کردی، تا وقتی با منی آرایش ممنوع-

از دادم ترسقققید و چیآی نگفت. عقب ربتم و نگاهم رو به جلو دادم. چند تا نفا عمیقی کشقققیدم 

  .و بعد ماشین رو روشن کردم
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 وقمون خوابیده بود و بی هد  توی خیابون های چراغونی و شقققققلو، اصقققققفهان رانندگی می کردم. 

توی دکه ابتاد، حا کردم شاید آتنا دوست داشته باشه. ماشین رو چشمم که به بستنی سنتی 

  .نگه داشتم و پیاده شدم

 .دو تا بستنی قیفی گربتم و سوار ماشین شدم. بستنی رو به سمت آتنا گربتم

 .بیا بستنی-

 .اخم رو پیشونیش بود و قهر بود ولی از بستنی نمی تونست بگذره؛ بستنی رو از دستم گربت

 .ممنون-

 .خند زدملب

 .اخماتو وا کن-

 .با حرص به سمتم برگشت

 سرم داد می زنی  دعوام می کنی، تازه انت ارم داری خوش اخالق باشم؟-

 .لبخندم پررنگ تر شد

 ...بارخره گفتی تو-

 ...با هول گفت: یعنی خب... شما

 .دستی به چتری هاش زدم

 من یه نفرم پا بگو تو خب؟-

  .هربونی ارنم نه به داد و بیداد قبلمتعجب نگاهم می کرد؛ نه به م

شقققیرینی بسقققتنی و مآه ی خوبش یادم انداخت که مدت زیادی بسقققتنی نخوردم و دلم براش تنگ 

شققده. زودی بسققتنیم رو خوردم و ماشققین رو به حرکت در آوردم. باصققله ی زیادی با سققی و سققه پل 

و نگه داشققتم و خواسققتم پیاده نداشققتیم برای همین خواسققتم یه سققر هم به اون جا بآنم. ماشققین ر 

 .شم که آتنا صدام کرد

 آقا هاکان؟-

متعجب از این که اسقققمم رو صقققدا کرده بود به سقققمتش برگشقققتم که سقققردیی رو روی صقققورتم حا 

  .کردم. به آتنا نگاه کردم که می خندید

 .دیونه چرا بستنی رو رو به روی صورتم گربتی؟ بستنیت کثیف شد-

 .ر انداختبا خنده ابرو هاش رو با

 .از قصد این کار رو کردم، تالبیه داد و بیدادت -
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بعد با عجله از ماشین پیاده شد؛ دسمال کاغذی برداشتم و صورتم رو پاک کردم. از ماشین پیاده 

 .شدم و با دو به سمتش ربتم

 ...صبر کن ببینم-

  .شسته بودبقط می خندید و با دو به سمت پل می ربت؛ از خنده اش لبخند روی لب هام ن

 ...روی پل ایستاد و نفا نفا زنان گفت: تنبلی نتونستی من رو بگیری

از ن ر اون تنبل بودم ولی من بقط آروم دنبالش می ربتم تا خنده و  وقش رو ببینم، تا صققققققورت 

  .زیباش زیر نور مهتاب رو بیش تر توی  هنم  بت کنم

 .کنارش رسیدم

 .برنامه ی پیاده روی بچینم تا از تنبلی در بیام اره یه مدت تنبل شدم، باید همراه تو-

 .با حرص نگاهم کرد و جیغ کوتاهی کشید

 .من چاق نیستم-

 .چاق نبود تازه هیکل رو برم و خوبیم داشت ولی خب از ا یت کردنش نمی شد دست کشید

م. توی سکوت مشغول نگاه کردن به عروس زیبای آسمون بودیم. سر چرخوندم و به آتنا نگاه کرد

چشققققم هاش زیر نور مهتاب برق می زد؛ صققققورتش می درخشققققید و از هر لح ه ی دیگه ای زیباتر 

شققده بود. به سققمتم برگشققت و خواسققت چیآی بگه که با دیدن نگاه خیره ی من، هول کرد و گفت: 

 چرا این... طوری نگاهم می کنی؟

 .لبخند زدم و به چشم هاش زل زدم

 ...دوست دارم-

  دومبصل#

 هاکان#

 آتنا با بهت و دهن باز نگاهم می کرد؛ لبخند دندونمایی زدم که گفت: چی... چی گفتی؟

 .سرم رو نآدیک بردم

 .بقط یه شوخی بود-

 ...کمی نگاهم کرد و بعد آروم گفت: ولی تو گفتی که

 .خندیدم

 .اره گفتم ولی بقط شوخی بود یه کوچولو سرکاری-

 .دستش رو مشت کرد و محکم به سینه ام کوبید
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  !واقعاکه-

 .پشتش رو بهم کرد و با قدم های بلند و تند به سمت ماشین ربت

 آتنا؟-

چندبار صقققداش کردم ولی جوابم رو نداد. کنار ماشقققین بارخره بازوش رو گربتم و به سقققمت خودم 

 .برگردوندمش

 آتی چرا این قدر با سرعت می ری؟ صدات می کنم چرا جواب نمی دی؟-

 .با اخم نگاهم می کرد

 .به من نگو آتی-

 .لبخند حرص دراری زدم

 ...آتی-

 .چشم هاش رو محکم بست

 .به من نگو آتی-

 سرم رو نآدیک گوشش بردم و لوس گفتم: آتی جونم؟

 .جیغ زد

 .مرض-

 .خندیدم و گفتم: وای چه دختر بی ادبی

 .تالش کرد تا بازوش رو از دستم بیرون بیاره

 .ببخشید آتنا جان آروم باش، من بقط شوخی کردم.-

 .روش رو ازم گربت

 .واقعا شوخی بی مآه و بدی بود-

 .شرمنده سرم رو پایین انداختم

 .ببخشید-

 .آروم شده بود

 .باشه بازوم رو ول کن می خوام سوار ماشین شم-

بازوش رو ول کردم که چشققققمم ابتاد به شققققالش که از روی موهای لخت و زیباش پایین ابتاده بود. 

 .که یه قدم عقب ربتدستم رو نآدیک بردم 

 چیکار می کنی؟-
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چیآی نگفتم و یک قدم نآدیک ربتم و دستم رو به سمت شالش بردم که چشم هاش رو بست و 

 .جیغ زد

 .ولم کن-

 با تعجب گفتم: آتنا چرا جیغ می زنی؟

 با ترس گفت: چرا هی نآدیک میای؟

 .شالش رو گربتم و آروم روی سرش گذاشتم

 .رت بآارمبقط می خواستم شالت رو س-

 .کمی با تعجب نگاهم کرد و بعد با هول سوار ماشین شد. لبخندی زدم و سوار شدم

 بریم کجا؟-

 با صدای گربته ای گفت: هتل؟

 !با تعجب گفتم: چرا؟ هنوز زوده

 .باز آروم گفت: دلم می خواد برگردیم

  .اصراری نکردم؛ دور زدم و به سمت هتل برگشتم

. در ماشقققین رو بسقققتم و با تعجب دنبالش ربتم. به و وارد هتل شقققدبا عجله از ماشقققین پیاده شقققد 

سقققمت اتاقش ربت و مشقققغول باز کردن در شقققد؛ راهروی طویل و بآرو خلوت بود. پشقققت سقققرش 

 .ایستادم

 آتی؟-

ترسید و به سمتم برگشت که چون خیلی بهش نآدیک بودم صورتش به سینه ام برخورد کرد و یه 

نم از برصت استفاده کردم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم. اون توی جورایی ابتاد تو بغلم که م

بهت بود و کاری نمی کرد ولی من به خودم بشققردمش و بوی ع رش رو به ریه هام برسققتادم و یهو 

 .ولش کردم. بدون نگاه کردن به چشم هاش به اتاق اشاره کردم

 .برو داخل تا برم-

  .و در رو بستربات وار و گیج چرخید و وارد اتاق شد 

  .به سمت اتاقم ربتم و پریدم توی اتاق

 دیدی چی شد؟-

 .خندیدم و خودم رو پرت کردم روی تخت

 .آتنا اصال کپ کرد-
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 .یکی توی سرم کوبیدم

 .گرسوء استفاده-

 .تندی توی جام نشستم

. اصققال مال خودمه دوسققت دارم بغلش سققوء اسققتفاده گر چیه؟ خب دلم می خواسققت بغلش کنم-

 .کنم

 .های پیراهنم رو باز کردم دکمه

 .چه صاحبم شدم  شاید دختره اصال تو رو نخواد-

 .اخم کردم

 ...غلط کرده-

یه لح ه به خودم اومدم؛ واقعا خل شقققده بودم، مثل دیونه ها داشقققتم با خودم حر  می زدم  برای 

  .سمت حموم ربتماین که کمی آروم شم و از بکر و خیال نجات پیدا کنم حولم رو برداشتم و به 

*** 

 آتنا#

مسقققخ شقققده روی تخت نشقققسقققته بودم و گیج به اتاق نگاه می کردم. یهو با یادآوری دوباره ی اتفاق 

 .جلوی در، جیغ خفیفی کشیدم

 ...وای-

 .نآدیک بود بآنم زیر گریه

 ...وای... ربتم تو بغل پسر مردم... وای-

 .شام رو پرت کرد روی تخت

 .نخیر اون بغلت کرد-

 .حرص مشتم رو به تخت کوبیدمبا 

رش می کردم مرتیکه- ر وا ج   .ی جذاب روحقش بود با تکنیک های کاراته ایم ج 

 .دوباره جیغ خفیفی کشیدم و مانتوم رو از تنم در آوردم

به این مانتوی خوشکل بی خود گیر می ده، به آرایشم گیر می ده؛ یکی نیا بگه آخه به تو چه؟ -

 به تو چه؟

 .آهی کشیدم

 ...ای خدا-
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روی صققندلی رو به روی میآ آرایش کوچیک نشققسققتم؛ دسققمال مرطوبی برداشققتم و صققورت آرایش 

های توی ماشققققین یادم اومد؛  ام رو پاک کردم. دسققققمال رو روی لب هام کشققققیدم که صققققحنه شققققده

  .حرکت دستم آروم شد

 ایش یهو به آدم نآدیک می شه خب، نمی گه پا می ابتم؟ -

 .یآ گذاشتم و دستم رو زیر چونه ام گذاشتم؛ از آینه به خودم نگاه کردمآرنجم رو روی م

 ...نه به داد و بیدادش، نه به مهربونیاش، نه به حرص خوردناش، نه به شوخیاش-

 .پوبی کشیدم

 !جذابیتشم که بماند... آدم نمی دونه از دستش چه خاکی به سرش بریآه-

 .موهام رو توی دستم گربتم

گه یه مدت دیگه توی اون شرکت باشم، از دست کارهاش تموم موهام سفید می بقط می دونم ا-

  .شه

از جام بلند شققدم و حوله ام رو از چمدون کوچیکم بیرون آوردم. داشققتم به سققمت در سققفید رنگ 

سرویا می ربتم که یک لح ه یاد جمله ی دوستت دارمش ابتادم. انگشتم رو روی لبم گذاشتم 

 .و لبخند زدم

 .و بگو بکر کردم جدی می گه، می خواستم براش کالس بآارمایش من-

 .بغ کرده در حموم رو باز کردم

 آخه چرا با احساسات من بازی می کنه؟-

 ...چشم هام رو ریآ کردم و خبیث گفتم: آتنا نباشم اگه تالبی نکنم

 .خوش حال از بکر های شوم توی سرم وارد حموم شدم

  دومبصل#

 هاکان#

 .ه کردمبه ماشین اشار 

 .آتنا سوار شو، منم ارن میام-

آتنا سوار ماشین شد و من چند بار شماره ی ماهک رو گربتم ولی جواب نداد. نگران شدم ولی با 

  :نگاه کردن به گوشیم، بهمیدم که از خواب بیدار نشده. لب زدم

 .ی تنبلدختره-

 سوار ماشین شدم و رو به آتنا گفتم: احول خانوم خانوما؟
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 .ملیحی زد لبخند

 .خوبم ممنونم-

استارت زدم و ماشین رو به حرکت در آوردم؛ به سمت زمین ویالی دوستم راه ابتادم. زیر چشمی 

به آتنا نگاه کردم؛ دوباره کلی آرایش کرده بود و مانتوی جلو باز تنش بود. اول که دیدمش عصققققبی 

  .شدم ولی نمی خواستم داد و بیداد کنم تا ناراحت نشه

مین ماشققققین رو نگه داشققققتم؛ امیر و آقای رهبری هم از ماشققققین خودشققققون پیاده شققققدند. به کنار ز 

  .سمتشون ربتم که حا کردم آتنا هنوز پیاده نشده با تعجب به سمتش برگشتم

 خانم تهرانی چرا پیاده نمی شید؟-

  .کمی نگاهم کرد و بعد پیاده شد. ساکت و سر به زیر بود و این باعث تعجبم بود

صققاحب زمین به سققمتمون اومد و من نگاه از آتنا گربتم. به سققمت سققروش ربتم و مردونه سققروش 

 .هم رو بغل کردیم

 .سالم آقا سروش، پارسال دوست، امسال آشنا-

 .با کف دست محکم به پشتم کوبید که نفسم ربت

 .زهرمار بی معربت، تو از وقتی که از دانشگاه ربتی دیگه سرا، ما رو نگربتی-

 .گفت: حار آبرومون رو نبر پیش دوست و آشنا خندیدم و

 کنار گوشم آروم گفت: دوست و آشنا من ور همون خانم زیباست دیگه هوم؟

اخمی کردم که خندید و بعد به سقققمت بقیه ربت؛ باهاشقققون احوال پرسقققی کرد. رو به روی آتنا که 

 .روش زدایستاد با عجله خودم رو بهشون رسوندم. آتنا با دیدن من لبخندی به س

 .ممنونم آقا سروش حتما-

 .سروش به سمت آقای رهبری ربت؛ زیر لب رو به آتنا غریدم

 چی می گفت؟-

 .با ناز نگاهم کرد

 .برای قهوه دعوتم کرد-

 .سگرمه هام توی هم ربت

 .غلط کرده مرتیکه، هنوز دو دیقه نشده تو رو دیده-
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رمون رو شروع کردیم. سروش ربته بود و آتنا چیآی نگفت؛ پوبی کشیدم و به سمت بقیه ربتم. کا

نا هم مشققققققغول  قای رهبری عکا برداری می کردند و من و آت کار بودیم. امیر و آ ما مشققققققغول 

  .ی زمین بودیمحسابیات و کشیدن نقشه

ی ی اولیه بود و تکمیل کردن و نقشقققهدو سقققاعتی گذشقققته بود کارمون تموم شقققد؛ این بقط نقشقققه

  .پایانی کلی کار داشت

یستاده بودم و با دقت به نقشه نگاه می کردم تا چیآی رو جا نذارم. با شنیدن صدای قدم هایی، ا

سرم رو بلند کردم. آتنا داشت به سمتم می اومد؛ همون طور نگاهش می کردم که آروم به سمتم 

می اومد و نگاهش به من بود؛ ولی نمی دونم چی شققد که به خاطر حواس پرتیش پاش به سققنگی 

  .رد و سکندری خورد؛ نتونست خودش رو کنترل کنه و با صورت خورد زمینگیر ک

 .نقشه از دستم ابتاد

 آتنا؟ آتنا؟-

 .کنارش زانو زدم

 .خوبی دختر؟ سرت رو بلند کن ببینمت-

  .سرش رو بلند کرد و من با دیدن صورت خاکی و دهن پر از گلش خندم گربت

  .نمی تونستم خودم رو کنترل کنم زدم زیر خنده، با صدای بلد می خندیدم اصال

 ...وای... خیلی بامآه... شدی آتی-

 .بلند شد و توی جاش نشست

 خیلی بی شعوری به جای کمک، می خندی؟-

 .سربه ای کردم

 .ببخشید ولی خیلی بامآه شده بودی-

 .از جاش بلند شد و از کنارم رد شد. با عجله بلند شدم و کنارش شروع به راه ربتن کردم

 ی ناراحت شدی؟آت-

 .حواسم تمام و کمال به صورت گربته ی آتنا بود، اصال جوابم رو نمی داد

 آتنا؟-

آن قدر نگران آتنا و ناراحتیش بودم که حواسم به زیر پایی که برام گربت، نبودم و شالو با صورت 

می خوردم زمین. صققققققورتم توی گل و خاک بود و صققققققدای خنده ی بلند آتنا، تنها صققققققدایی بود که 

  .شنیدم
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 به من می خندی دیگه آره؟-

 .سرم رو بلند کردم و پوبی کشیدم؛ خاک بود که از دهنم بیرون می اومد

 ...ی وحشی می کشمتدختره-

تندی از روی زمین بلند شققققدم و ایسققققتادم؛ با این کارم آتنا قدمی عقب ربت. حرصققققی گفتم: بقط 

 .دعا کن دستم بهت نرسه

آتنا به قدم هاش سققرعت بخشققید تا جایی که به دویدن رسققید و من همین حربم اعالم جنگ بود؛ 

 .هم همین طور دنبالش می دویدم

 ...آتی می کشمت-

 ...می خندید و می گفت: نمی تونی... نمی تونی

به نفا نفا ابتاده بودم ولی بازم بی خیال نشده بودم تا این که خودم رو توی شیشه ی ماشینم 

 .و صورت و کت و شلوارم خاکی بود. تمام سر ، ایستادمدیدم

خندیدم؛ بی خود نبود آتنا می خندید. آتنا اومد و کنارم ایسققتاد، خودش رو از داخل شققیشققه نگاه 

 .کرد

  .وای سر و وفعم و نیگا  مثل این اسکور شدیم-

با این حربش دوتایی زدیم زیر خنده. اصققققال حواسققققمون به اطرا  و آدماش نبود، بقط من و آتنا و 

  .ده هامون بود که اون لح ه اهمیت داشتخن

*** 

  .کارمون تموم شده بود و بعد از نهار مفصلی که توی خونه ی سروش خوردیم، قصد ربتن کردیم

وسققایلمون که توی هتل بود، رو جمع کردیم و سققوار ماشققین هامون شققدیم. اسققتارت زدم که امیر به 

 .ی ماشین زد؛ شیشه رو پایین دادمشیشه

 جانم؟-

میر م لوم و با شرم گفت: آقا هاکان از شرکت پیکاسو زنگ زدند برای نقشه هاشون، چون امروز ا

 !نبودیم قراره بردا بیان؛ نقشه ها آمادن؟ یا امشب تقصیم کنیم و انجامشون بدیم

 .لبخندی به اون همه توافع و مهربونی زدم

ه ربتی آقای رهبری رو برسقققققون و یه نه امیر جان انجام دادم و بردا تحویل می دیم. از همین جا ک-

 .راست برو خونه استراحت کن که کلی خسته شدی

 .تشکر کرد و خداحاب ی کرد. آهی کشیدم و آروم سرم رو به پشتی ماشین کوبیدم
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 ...!وای نقشه ها-

 آتنا با تعجب گفت: چیه؟ انجامشون ندادی؟

 .دستی به موهام کشیدم

 .توی شرکتن باید برم برشون دارم چرا بقط یکیشون مونده، ولی نقشه ها-

 .حرکت کردم که آتنا گفت: اگه کمک خواستی من هستم

 .لبخندی به مهربونیش زدم

 .ممنون-

خمیققازه ی بلنققد بققاریی کشققققققیققدم؛ نگققاهی بققه چهره ی غرق در خواب آتنققا کردم. لبخنققد روی لبم 

  .نشست از اصفهان تا ارن که نآدیک قم بودیم، خوابیده بود

 .وی تنبلخوابال-

آروم خندیدم و ماشقین رو گوشقه ای از خیابون نگه داشقتم. پیاده شقدم و به سقمت مغازه ای ربتم؛ 

  .کلی خوراکی و تنقالت خریدم تا وقتی بیدار شد گشنه اش نشه

 .دوباره سوار ماشین شدم؛ که آتنا تکونی خورد

 آتی؟-

  .پلکش لرزید ولی بیدار نشد. چیآی نگفتم و حرکت کردم

خره اون راه طورنی تموم شد و ما رسیدیم تهران. اول از همه به سمت شرکت ربتم تا نقشه ها بار

  .رو بردارم و بعد آتنا رو برسونم

 .از ماشین که پیاده شدم؛ آتنا هم بیدار شد. در سمتش رو باز کردم

 .آتی ب ر پایین، باید بریم نقشه ها رو برداریم-

 .با چشم های بسته غر زد

 رو چیکار به من داری؟خودت ب-

ی ماشققین کوبید آروم و با لحنی ترسققناک گفتم: هوا تاریکه آتی... نترسققیا اگه یکی یهو به شققیشققه

 خب؟

 .چشم هاش گرد شد و سیخ سر جاش نشست

  .منم میام-

 .خندیدم و به سمت شرکت ربتم که آتنا هم با دو به سمت اومد و کنارم شروع به راه ربتن کرد

 بصل دوم#
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 انهاک#

. وارد سقالن که . آتنا خواب آلود بود و چیآی نمی گفتوارد شقرکت شقدیم و با آسقانسقور بار ربتیم

  .شدیم نگاهم به سمت اتاقم کشیده شد؛ درش باز بود و چرا، اتاق روشن

تعجب کردم؛ چرا در اتاق بازه؟ چرا چرا، روشققققنه؟ هر چی بکر می کردم، یادم نمی اومد که من در 

ته باشقققم  یا چرا، رو خاموش نکرده باشقققم  اصقققال به احتمال من یادم ربته باشقققه، چرا رو باز گذاشققق

 !منشی بی خیال ازش گذشته؟

 .آتنا از ایستادنم تعجب کرد

 چی شده؟-

 .دستم رو روی دهنش گذاشتم

 !هیا-

 آروم به سقققمت اتاق قدم برداشقققتم که با صقققدای ابتادن لیوان خودکار هام از اتاق، دوباره ایسقققتادم.

یکی توی اتاق بود، اصققققال شققققاید چند نفر بودند. نمی تونسققققتم ریسققققک کنم و آتنا رو همراه خودم 

 .ببرم

  .دستش رو گربتم و به سمت اتاق آتنا که درش باز بود، ربتم

وارد اتاق که شدم دستش رو ول کردم. آتنا با تعجب پشتش رو به دیوار کنار در تکیه داد و گفت: 

 کنی؟چیه؟ چرا این جوری می 

رو به روش ایسققتادم و با صققدای آروم و تند تند گفتم: یکی توی اتاق منه، یا دزده یا یکی از همکار 

هاسقققت. شقققاید اصقققال چند نفرن. تو باید سقققاکت توی این اتاق باشقققی تا من برم و ببینم کی داخل 

 .اتاقه

ه تو رو بکشقققققن؟ آتنا با ترس و هول گفت: وای یعنی کی می تونه باشقققققه؟ به پلیا زنگ بآنم؟ نکن

  من چه خاکی به سرم بریآم؟

 .با حرص صداش کردم

 آتنا؟-

 .ولی جوابی نداد و به حر  زدناش ادامه داد

 من رو هم می کشند، ناکام و جون از دنیا می رم، همش تقصیره توء، آخه چرا منو آوردی؟-

 .انگست اشارمو روی لبم گذاشتم

 .هیا آروم باش، چیآی نمی شه-
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مثل این بیلم های ترسققققناک و جنایی شققققده نه؟ بکر می کنی با تفنگ یا چاقو منو با بغض گفت: 

 می کشند؟

آتنا هنوز داشققت حر  می زد و من از حرص داشققتم منفجر می شققدم. توی یه حرکت غیر منت ره 

لب هام رو گذاشقققققت روی لب هاش، بقط یه لما سقققققاده و بالباصقققققله لب هام رو از روی لب های 

  .می خواستم ساکت بشه نرمش برداشتم؛ بقط

 .موبی هم شدم؛ با چشم های گرد و دهنی که از بهت و تعجب باز مونده بود، نگاهم می کرد

 .متأسفم آتی، تقصیر خودت بود-

. آروم بدون این که منت ر حربی از جانب آتنا باشقققم از اتاق بیرون زدم و به سقققمت اتاق خودم ربتم

شت تند ورقه های داخل پوشه ها رو زیر و رو می کرد، چشم وارد اتاقم شدم؛ با دیدن منشی که دا

 .هام گرد شد

 خانم ربیعی؟-

هین بلندی کشید و از ترس توی جاش سیخ ایستاد؛ دستش رو روی قلبش گذاشته بود و با ترس 

  .و بهت نگاهم می کرد

 شما... شما... برگشتید؟-

 .مسخره ی زدنآدیک ربتم و به ورقه های توی دستش اشاره کردم. لبخند 

 ..... می کردمداشتم... مرتبشون.-

 .پوزخندی زدم

 که مرتبشون می کردی؟-

  .دختر ترسویی بود چون بالباصله زد زیر گریه و ورقه ها رو پرت کرد روی میآ

 .آقای ر یا به خدا مجبور بودم... من... متأسفم-

داشقققققتی چه غل ی می  کالبه از صقققققدای هی هی و گریه هاش گفتم: درسقققققت توفقققققی  بده ببینم،

 کردی؟

 .بینیش رو بار کشید که چندشم شد

بخدا آقا... شرکت رها ازم خواستند... که... نقشه های شرکت پیکاسو رو بدزدم و براشون ببرم... -

 ...تا هم خودشون نفع ببرند... هم شما آبروتون بره و... شرکت اعتبارش رو از دست بده... من

 .وسط حربش پریدم

 ا مجبور بودی؟ بهت پول بیش تر دادند؟و تو چر -
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 .تند تند سرش رو به معنی نه تکون داد

 ...نه... بقط عکا هام... توی-

ی عکا هام، تا ته خط رو ربتم. دسققققققتم رو به معنی سقققققققاکت باش بار آوردم. با شققققققنیدن کلمه

 .خواستم چیآی بگم که آتنا وارد اتاق شد

 ...!چی شده؟ خانم ربیعی شما این جا-

یعی دوباره زد زیر گریه، به سمتش ربتم و تمام نقشه ها و کار های آماده شده ام رو داخل پوشه رب

 .گذاشتم و برداشتم. به ربیعی اشاره کردم

 .شما هم دنبال من بیایید، می ریم کالنتری و همه چیآ رو تمام و کمال اونجا توفی  می دی-

 .با التماس نگاهم کرد

 ...ل فا آقای صفوی-

 .ربش پریدموسط ح

 .همین که گفتم، دنبالم بیا-

 .آتنا پر از سوال نگاهم کرد که گفتم: دنبالم بیا

چون دیر وقت بود، باید مامان رو از نگرانی بیرون می آوردم. گوشققققققیم رو از جیبم در آوردم؛ پیامی 

  .برای ماهان برستادم

ا یه چیآی به مامان بگو ماهان جان من می رم کالنتری یه مشققکل برای شققرکت پیش اومده، ل ف»

 «.تا نگران نباشه، من زود میام

سایلنت گذاشتم و به سمت آسانسور ربتم. آتنا و ربیعی هم  پیام که ارسال شد، گوشی رو روی 

  .دنبالم اومدند

گریه های ربیعی روی اعصابم بود، آتنا هم با این که کلی سوال داشت ولی می دونست عصبی و 

  .ناراحتم، چیآی نمی گفت

 «...چه خوب شد که اومدم شرکت وگرنه بدبخت می شدم» با خودم گفتم: 

  بصل_دوم#

 هاکان#

روی صندلی های سرد، توی راهروی خلوت نشسته بودیم. شکایت نامه کتبیم رو انجام داده بودم؛ 

هم از خانم ربیعی و هم از شقققرکت رها شقققکایت کرده بودم. ربیعی و آتنا به عنوان شقققاهد قرار بود 

  .هادت بدند که شرکت رها به وسیله ی خانم ربیعی قصد دزدی از شرکت رو داشتندش
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سرباز قد بلند و رغری با لباس برم از اتاق  رو به روی ما بیرون اومد. از جام بلند شدم و به سمتش 

 .ربتم

 چی شد؟-

یدگی سرباز نگاه دقیقی به من کرد و گفت: شکایت شما  بت شد ولی تحقیقات مقدماتی و رس

به پرونده ی شققققما بردا انجام می شققققه. شققققما امشققققب رو برید خونه، بردا باز تشققققریف بیارید. اون 

  .خانمی که قصد دزدی داشت توی بازداشتگاه می مونە تا بردا

 .با خستگی سری تکون دادم

 .باشه خیلی ممنونم-

  .به سمت آتنا برگشتم که از خستگی نا نداشت

 .آتنا؟ بلند شو بریم-

 .ش بلند شد و کش و قوسی به بدنش داداز جا

 .وای مُردم-

 .با شرمندگی نگاهش کردم

 .ببخشید، باید تو رو می رسوندم خونه، خیلی خسته شدی-

 .لبخند ملیحی زد

  .اشکال نداره-

 .به سمت در اشاره کردم؛ آتنا جلو تر از من حرکت کرد

 .واقعا ممنونم آتی-

 .اخمی کرد

 .به من نگو آتی-

 .خندیدم

 .باشە -

تا ارن  ۸خودم راهیه خونه شدم. به ساعت مچیم نگاه کردم؛ از ساعت  آتنا رو به خونه رسوندم و

بود توی کالنتری بودم و از خسقققققتگی داشقققققتم می مُردَم. بقط دلم می خواسقققققت برم خونه و  ۱۲که 

 .خودم رو پرت کنم روی تخت گرم و نرمم

توی در چرخوندم و وارد حیاط شقققدم. همین که وارد ماشقققین رو نگه داشقققتم و پیاده شقققدم. کلید رو 

 .حیاط شدم ماکان و ماهان از خونه بیرون اومدند. ماکان با دیدنم با عجله به سمتم اومد
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 هاکان خوبی؟-

آب دهنم رو قورت دادم؛ با دقت اجآای صورتش رو از ن ر گذروندم. یک ماه بود که ندیده بودمش، 

 .بشرد بدجور دلتنگش بودم. شونه ام رو

 پسر حالت خوبه؟-

 .با گیجی سرم رو تکون دادم

 .اره خوبم ممنون، کی اومدی؟ خوش اومدی-

 .دستی به موهاش کشید و با نگرانی که توی چشم هاش بود به صورتم زل زد

ماهان زنگ زد و گفت کالنتری هسققققتی، ندونسققققتم کجایی؛ خیلیم به گوشققققیت زنگ زدم، جواب -

 .ندادی نگرانت بودم

 .پایین انداختم سرم رو

 .ببخشید گوشیم روی سایلنت بود-

 .به آرچیی توی حیاط اشاره کرد

 !بریم بشینیم، برام توفی  بده چی شده-

 .اخم کردم

 .چرا اون جا؟ می ریم داخل خونه-

 .با حسرت نگاهی به خونه و مامان که از پنجره نگاهمون می کرد، کرد

 .نه باید برم-

د آرچیی شققدم؛ ماهان هم اومد. ماکان رو به روم نشققسققته بود؛ دوباره اصققرار بیش تری نکردم و وار 

نگاهش کردم، این دیدار کوتاه، توی این تاریکی شقققققققب، برای ربع دلتنگی من و ندیدن یک ماهه 

 .اش کابی نبود

کان عصبی و ناراحت ماآهی کشیدم و هر چیآی کە اتفاقی ابتاده بود رو برای ماکان تعریف کردم. 

 .بود

 .باید به من خبر می دادی همراهت می اومدم-

 .نیشخند زدم

 .تو یه ماهه بهمون سر نآدی، چرا باید خبرت می کردم-

 .دلگیر نگاهم کرد

 .نبودم ولی دورادور همیشه حواسم بهتون بوده-
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 .چیآی نگفتم که از جاش بلند شد

 .ی ریم تا کارهای کالنتری رو انجام بدیمارن می رم ولی بردا حتما میام و با هم م-

 .به سمتم اومد و دستی توی موهام کشید

 .خدا روشکر که به موقع رسیدی و همه چیآ به خیر گذشته-

 .لبخند مهربونی زد

  .خودتو ناراحت نکن و برو استراحت کن-

 .چشمی گفتم که به سمت ماهان ربت

 .بعالمواظب خودتون باشید، حواستون به ماهک باشه؛ -

  .دوباره نگاهی به خونه کرد و بعد با عجله از خونه بیرون ربت

 .آهی کشیدم؛ اونم مثل ما دلتنگ بود

 .از جام بلند شدم و دستم رو روی شونه ی ماهان گذاشتم

 .قرار بود کسی چیآی ندونه-

 .چیآی نگفت و بقط سرش رو پایین انداخت. لبخند زدم

 .رص می شه وقتی هست، کم تر نگرانمولی خوب شد به ماکان گفتی، دلم ق-

 .پوبی کشیدم

 .بیا بریم بخوابیم که دیر وقته منم خیلی خستم-

 .باهم وارد خونه شدیم

  بصل_دوم#

 هاکان#

همراه ماکان تمام کارهای کالنتری رو انجام دادیم. ربیعی اعترا  کرد و آتنا شققققققاهد این ماجرا بود. 

سایر شرکت های دیگه به کالنتری و دادگاه باز شد. پای شرکت رها به جرم دزدی از شرکت من  و 

شققققرکت هایی که ازشققققون دزدی شققققده بود با دیدن شققققکایت من، شققققجاعت پیدا کردند و شققققکایت 

  .هاشون رو از شرکت رها  بت کردند

  .یک هفته گذشته بود و بارخره ما موبی شدیم و شرکت رها متوقف و پلمپ شد

شقققرکت هم سقققر می زد و آتنا با دیدن ماکان خیلی ازش تعریف  توی این یک هفته ماکان گاهی به

 .می کرد؛ باورش نمی شد که داداش منه

 .همراه ماکان وارد اتاقم شدیم. ماکان با لبخند گفت: این خانم تهرانی هم خیلی دختر خوبیه
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 .اخم کردم

 چ ور؟-

 .نآدیک اومد و گفت: می خوام برات بریم خواستگاریش

 .آی نگفتم. ماکان روی مبل نشست و گفت: می دونم دوسش داریخندم گربت ولی چی

 .سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم

 خیلی فایست؟-

 .خندید و سرش رو به معنی آره تکون داد. روی صندلی نشستم که تقه ای به در خورد

 !بفرمایید-

 .آتنا وارد اتاق شد

 .سالم-

. نآدیک اومد و پوشقققققه ای رو به ه ی آتنا شقققققدمن و ماکان همآمان جوابش رو دادیم که باعث خند

سققققمتم گربت. خواسققققتم پوشققققه رو بگیرم که یهو کاغذ های داخل پوشققققه روی زمین ابتادند؛ تا به 

خودم بیام ماکان بلند شد و دونه دونه کاغذ ها رو جمع کرد. آتنا با هول گفت: وای ببخشید آقای 

 صفوی، خودم جمع می کنم چرا شما؟

 .د مهربونش کاغذ ها رو به سمتش گربتماکان با لبخن

  خواهش می کنم، چه اشکالی داره اگه من جمع کنم؟-

 .آتنا دوباره تشکر کرد که ماکان رو به من کرد

 .من بعال می رم، روز خوش هاکان جان، روزتون خوش خانم تهرانی-

 .لبخند کم رنگی زدم

 .خداحابظ-

 .ش نگاه می کردم که با صدای آتنا به خودم اومدماز اتاق بیرون ربت؛ همون طور به راه ربته ا

وای این آقا ماکان چقدر جنتلمنه  چقدر صقققورت مهربون و جذابی داره. اصقققال باورم نمی شقققه که -

 ...این آدم  با ادب و خوب داداش تو باشه  وای خدا

 .سربه مصلحتی کردم که با هول به سمتم برگشت و پوشه رو به سمتم گربت

  .ای شرکت دیروزیاینم نقشه ه-

 .پوشه رو از دستش گربتم

 پا من بی ادبم؟-
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 .با ترس نگاهم کرد

 ...نه... من بقط-

 .تندی از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم

 که صورت جذاب و مهربونی داره هوم؟-

 !قدمی عقب ربت و گفت: من گفتم؟ من کی اینو گفتم

 .تفاده گرقدمی جلو ربتم که با اخم گفت: جلو نیا سوء اس

 .با چشم های گرد نگاهش کردم

 چی؟-

 .با دلخوری نگاهش رو ازم گربت

 .وسط حربش پریدم -

حر  آخر رو بی اختیار گفتم که با چشم های بهت زده ی آتنا رو به رو شدم. آب دهنم رو قورت  -

 .دادم

 آتی؟-

 .وبی کشیدمدوباره اخم کرد و با قدم های بلند و تند از اتاق خارج شد. پ

 .ای خدا... آتی صبر کن-

نا برام  ناز کردن های آت بدم می اومد چقدر ارن قهر کردن و  که از قهر  بالش راه ابتادم؛ منی  دن

شققیرین بود، اصققال دلم نمی خواسققت  انیه ای از دسققتم ناراحت باشققه و سققعی می کردم که زود از 

  .دلش در بیارم

 .الی منشی ابتاداز اتاق بیرون ربتم که چشمم به جای خ

 باز کجا ربته این خانم؟-

 .آتنا وارد اتاقش شد که منم خواستم وارد شم ولی در رو محکم رو به صورتم بست

 ...عه، دختره ی-

 .دستگیره ی در رو پایین کشیدم

 آتی؟-

 .نگاهم نکرد و مشغول مرتب کردن میآش شد. آروم گفتم: ببخشید

بگه که صدای منشی از پشت سر باعث شد شونه هام  سر بلند کرد و نگاهم کرد؛ خواست چیآی

 .از ترس بار ب ره
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 آقای ر یا؟-

 .با حرص به سمتش برگشتم

 !چه خبرته خانم زهر ترک شدم-

از خجالت سرش رو پایین انداخت و لب گآید، چشمم ابتاد به آتنا که ریآ می خندید. همون طور 

 «...قربون خنده هات»دلم گفتم: که نگاهم به خنده های دلنشین و زیباش بود، توی 

  بصل_دوم#

 هاکان#

چهار ماه گذشقققته بود؛ چهار ماهی که پر بود از روز های آروم و پر از خاطره. روز هایی که من و آتنا 

لح ه به لح ه اش رو با هم به عنوان دوسقققققت می گذروندین؛ هنوز نتونسقققققته بودم بهش بگم که 

وز ادامه داشققت، هم دیگه رو ا یت می کردیم، از دسققت دوسققش دارم. کل کل ها و دعوا هامون هن

هم حرص می خوردیم و بهم می پریدیم ولی باز هم طاقت دوری از هم رو نداشققققققتیم. گاهی بکر 

ماه  یه حدس و حا بود. توی این چهار  به من حا داره ولی این در حد  که آتنا هم  می کردم 

 .ی کردبقط دلتنگی برای ماکان بود که روی قلبم سنگینی م

  .کالبه بودم؛ دلم می خواست حر  دلم رو به زبون بیارم ولی از واکنش آتنا هم می ترسیدم

از روی صقندلی چرمی بلند شقدم و از اتاق بیرون ربتم. پاهام بی اختیار به سقمت اتاق آتنا کشقیده 

و با دقت  شقققدند. دسقققتگیره رو آروم پایین کشقققیدم و سقققرم رو داخل اتاق بردم. آتنا غرق در کار بود

 .مشغول کشیدن نقشه ها بود

 آتی؟-

  :هین بلندی کشید و سرش رو بلند کرد؛ اخم کرد و با حرص گفت

 .مرض، زهر ترک شدم-

 .آروم نالیدم

 .بریم بیرون-

 .با تعجب از جاش بلند شد و به سمتم اومد. نگاهش رو با نگرانی توی صورتم چرخوند

 چی شده؟ خوبی؟-

 .بم نشستاز نگرانیش لبخند روی ل

 بریم کابی شاو حر  بآنیم؟-

 .با هول گفت: آره، آره. بآار کیفم رو بردارم
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از اتاق بیرون اومدم و به سقققققمت آسقققققانسقققققور ربتم. آتنا هم با قدم های تند به سقققققمتم اومد و وارد 

آسققانسققور شققد؛ چون داشققت با عجله می اومد یهو پاش پیو خورد و چون نآدیک من بود، ابتاد تو 

 .ند روی لبم جا خوش کردبغلم. لبخ

 خوبی آتی؟-

 .با هول و سری پایین ازم جدا شد و کنارم ایستاد

  .آ...ره-

 .موهاش رو از روی صورتش کنار زدم

 پات درد نمی کنه؟-

تند تند سققرش رو به معنی نه تکون داد. چیآی نگفتم و بقط به صققورت زیبا و گونه های سققرخش 

یرون اومدیم. دزد گیر ماشققین رو زدم و سققوار شققدم. بعد از خیره شققدم. آسققانسققور ایسققتاد و با هم ب

 .این که آتنا هم سوار شد راه ابتادم

می خواسققققتم برم یه کابی شققققاو؛ بکرم درگیر بود. گاهی می گفتم بهش می گم که دوسققققش دارم 

  .گاهی هم به خودم تشر می زدم که باید بی خیال شم

 این قدر کالبه ای؟پو  کالبه ای کشیدم که آتنا گفت: چیه؟ چرا 

 .نگاهش کردم

 چیآی هست که نمی دونم بگم یا نه؟-

 .لب هاش رو غنچه کرد

 به من؟-

 .با دیدن لباش آب دهنم رو قورت دادم و نگاه ازش گربتم

 .به کسی که دوسش دارم-

زیر چشمی نگاهش کردم؛ اخم غلی ی روی پیشونیش بود. زیر لب گفت: می دونستم عاشقش 

 .می شه

 گفتم: عاشی کی؟با تعجب 

 .بدون این که نگاهم کنه گفت: همین منشیه دیگه

َشم اومده  .خندیدم و چیآی نگفتم که باز شنیدم گفت: چه خوش 

 .جلوی کابی شاپی که بیش تر اوقات باهم می اومدیم، نگه داشتم

 .پیاده شو مادمازل غُرغُروی ت ل-
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که بکرش در  ماشققققققین پیاده شقققققققد؛ معلوم بود  نا از چیآی نگفت و از  ندادن آت گیره وگرنه جواب 

 .محارت بود

وارد کابی شاو لوکا شدیم. دیواره های کابی شاو با کاغذ دیواری های ساده ی مشکی و قرمآ 

پوشیده شده بود. همراه آتنا روی صندلی های مبل مانند  مشکی و مخملی، پشت میآ چوبی که 

 .با پارچه ی مخمل قرمآ پوشیده شده بود، نشستیم

 هنوز اخم داشت؛ پیش خدمت به سمتمون اومد. با لبخند رو به آتنا گفتم: چی می خوری؟ آتنا

 .آروم گفت: قهوه با کیک

 .رو به پیش خدمت کردم

 .دو تا قهوه و کیک-

 .پیش خدمت چشمی گفت و ازمون دور شد

 .رو به آتنا کردم

 آتی خانم چرا قهر کرده؟-

 .نگاهی به دور تا دور کابی شاو  شلو، کرد

 .قهر نکردم-

  .همون طور به اخم و صورت بامآه اش نگاه می کردم که پیش خدمت سفارش ها رو آورد

ی تلخم رو خوردم. به این بکر می کردم که چ ور آتنا شروع کرد به خوردن و من هم قلوپی از قهوه

م و شروع به حر  هام رو بگم. نگاهی دوباره به چشم های دلربای آتنا کردم؛ بی اختیار لب باز کرد

 .گفتن کردم

-... 

  بصل_دوم#

  هاکان#

از همون اول یه پسققر تودار و تخا بودم. زیاد توی جمع نبودم، سققاکت و گاهی بی اعصققاب. با از -

سققالی بهمیدم به دختر عمم یه  ۲۲ی مادرم حالم بدتر هم شققد. تو سققن دسققت دادن پدرم و سققکته

بققارخره تونسققققققتم بهش بگم؛ لیال هم بققا جواب حا هققایی دارم. خیلی بققا خودم کلنجققار ربتم تققا 

  .مثبتش بهم بهموند که دوسم داره

 .نفا عمیقی کشیدم و ادامه دادم
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ی لیال خسققته شققده بودم. خیلی بهش من از ربتار های زننده روز ها پشققت سققر هم می گذشققت و-

ی بهش گوشققققققآد می کردم ولی اون نسققققققبت بهم بی اهمیت بود. دیگه ازش زده شققققققده بودم و کار 

نداشقققققتم؛ کم کم از ربتار ها و نگاه هاش بهمیدم که اون عاشقققققی ماکانه، برای همینم به من جواب 

 .مثبت داد تا به ماکان نآدیک بشه، شکستم خیلی برام سخت بود

 .به آتنا نگاه کردم که کنجکاو و ناراحت نگاهم می کرد. به قهوه اش اشاره کردم

 .بخور سرد شد-

 .ت: ادامه بدهبا صدای گربته ای گف

بنجون قهوه رو برداشققتم و قلوپی اش خوردم؛ سققرد شققده بود، دیگه طعم خوبی نداشققت. به پیش 

 .خدمت اشاره کردم که بیاد. وقتی اومد لبخند کم رنگی زدم

 .می شه قهوه هامون رو عوض کنید؟ سرد شده-

 .بنجون قهوه ها رو روی سینی گذاشت و لبخند زد

 .البته-

  .ا دادم که توی بکر بودنگاهم رو به آتن

شکستن واقعیم وقتی بود که لیال از دستم عصبانی شد و چیآی رو گفت که یه عمر ازم مخفی -

ی این خانواده نیسقققتم. من هیو وقت این موفقققوع رو کرده بودند. سقققرم داد زد و گفت که من بچه

با من ربتار کرده بودند که هیو به بکرم هم نمی  نفهمیده بودم چرا که این خانواده جوری  وقت 

 .رسید که بچه ی واقیعشون نباشم

  .آهی کشیدم؛ آتنا دستش رو روی دستم که روی میآ بود گذاشت

 .اگه سختته نگو-

 .لبخند زدم

هآار تا سققققققوال توی سققققققرم بود، هآار تا چرا... باورش برام سققققققخت بود. ماکان ولی مثل یه داداش -

م رو توی تصققاد  از دسققت دادم؛ ماهک و ماهان هم واقعی بهم گفت که پسققر خالشققم و خانواده ا

مثل همیشقققه و مثل برادر واقعیشقققون با من ربتار می کردند. چند هفته مریض بودم، از اون خونه 

متنفر شده بودم. از خونه ربتیم، بعد ها یه سری اتفاقات برای ماهک ابتاد و ما بهمیدیم که عمه 

برای خودش نگه داشققته و به ما چیآی نگفته. مدت ها شققرکت و خونه ای که به اسققم پدرم بوده رو 

بعد مشقققکالتی برای ماهان به وجود اومد؛ انگار خوشقققی به ما نیومده بود. ماکان از خونه ربت و به 

  .جای ما بودن پیش لیال رو انتخاب کرد
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 .بغضم رو قورت دادم

 ...ز همه سخت تر بود تاسختی های زیادی رو تحمل کردیم ولی ربتن ماکان و دلتنگی برای اون ا-

 .لبخندی از یادآوری اتفاقات خوب رو لبم نشست

تا وقتی که تو اومدی توی شرکت. ا یت کردن و حرص دادن تو، کل کل با تو یه جورایی سرگرمیم -

  .شده بود. اون اور زیاد ازت خوشم نمی اومد؛ از ن رم پرو و شی ون و بی اعصاب بودی

 .شدمولی کم کم که باهات آشنا 

 .دیدم البته که پرو و شی ونی ولی با معربت و مهربونم هستی-

 .دست های نرم و کوچولش رو توی دستم گربتم و به چشم هاش زل زدم

شققی ونیات دلمو برده بود آتنا، مهربونیات عاشقققم کرده بود و خبر نداشققتم. حسققودی می کردم و -

  .ممغیرتی می شدم ولی خنگ بودم نمی تونستم دلیلش رو بفه

 .زبونم رو روی لب های خشکم کشیدم

 .وقتی یهو به خودم اومدم و بهمیدم، باز نیومدم جلو خواستم واقعا م مئن بشم-

آتنا با تعجب و بهت نگاهم می کرد؛ انگار نفا کشققیدن یادش ربته بود و بقط با چشققم های گرد 

  .نگاهم می کرد. تک خنده ای کردم

قعا دوست دارم. دلیل لبخندامی، دلیل حال خوبم. تو اون پسر آتنا؟ من ارن م مئن شدم که وا-

  .اخمو و مغرور رو به یه پسر شی ون و دیونه تبدیل کردی

 .دستی به موهام کشیدم

ببین من گاهی بی اعصابم، مغرور و گاهی ا یتت می کنم ولی دوست دارم... خیلی دوست دارم. -

 تو این پسر بی اعصاب و دیونه رو می خوای؟

 .نه ای بار انداختمشو

 .اگه نخواییم باید بخوای زوره-

 ...تک خنده ای کرد و چشم هاش رو روی هم گذاشت؛ آروم گفت: هاکان متأسفم من

 «چرا باید متأسف باشه؟»پلکم پرید. 

 تو چی؟-

 .آب دهنش رو قورت داد

 ...من-

 تند گفتم: تو چی؟
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 .دستش رو از دستم بیرون آورد

 ...من... خب-

 .ی زدمپوزخند

 .اوکی بهمیدم که تو منو دوست نداری، راحت بگو رزم به این همه استخاره نیست-

  .خندید و گفت: من این پسره... دیونه و بی اعصاب رو می خوام

 .لب هاش رو غنچه کرد و شی ون گفت: اینم به تالبی اولین روزی که اومدم شرکت

 .با حرص نگاهش کردم

 ...می کشمت آتی-

م آتنا با خنده و دو ازم دور شققد و از کابی شققاو خارج شققد. مقداری پول کنار قهوه های با این حرب

  .نخورده و سرد شده گذاشتم و دنبالش ربتم

به ماشقققین تکیه داده بود و لبخند روی لب هاش بود. نآدیکش شقققدم که گفت: حیف شقققد باید یه 

 .کم کالس می  اشتم و دیر جواب می دادم

 .باش من نمی  اشتم، من همین امروز جواب می خواستم خوشکل من خندید و گفتم: م مئن

. 

 .جیغ خفیفی کشید که من از ته دلیل خندیدم -

 ...جیغ جیغوی من-

*** 

 .توی آش آخونه ی خلوت شرکت ایستاده بودم. آتنا با  وق وارد شد

 آوردیش؟-

 .اخمی کردم

 آخه چه اصراریه؟-

 .کنارم شونه به شونه ام ایستاد

 می خوام بدونم من خوشکل ترم یا اون؟-

 .می کشمتا-

 .خندیدم که گفت: نشونم بده دیگه

گی که لیال و عمه هم داخلش بود رو رون آوردم و عکا خانوادهگوشققققیم رو از جیب شققققلوار لیم بی

 .نشونش دادم
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 .بیا خانوم، اینم با هآار تا درو، از ماهک گربتم-

  .گوشی رو از دستم بیرون کشید و زوم کرد روی لیال. چندبار عکا رو نآدیک آورد

 بد نیست. هنوزم دوسش داری؟-

 .آه جان سوزی کشیدم

 .اره خیلی-

 .ند دندونمایی زد و به سمت چاقوی روی ظربشویی ربتآتنا لبخ

 این چیه هاکان جان؟-

 .به آرومی گفتم: چاقو

 .سرش رو تند تند تکون داد

 بله، به چه دردی می خوره؟-

 .شونه ای بار انداخت

 ...خب خردن و بریدن و-

 .قدمی نآدیک اومد

 .م لیال هم یادت ببرهنه عآیآم این چاقوی خوشگل رو قراره برو کنم تو شکمت که اس-

 .ی مسخره و ترسیده ای کردمخنده

. من که جآ تو کسی رو دوست ندارم، راستش بقط شوخی کردم یکی یه دونه هه هه، عآیآدلم..-

 ...ی من

 .پوزخندی زد

 .برار کن هاکان، بقط برار کن-

 .با چشم های گرد شده و دو از آش آخونه بیرون پریدم

 !رم منوای خدا چه عشی خشنی دا-

 .خندید که منم خنده ام گربت

 .عاشقتم-

 .لبخند خجلی زد

 ...منم دوست دارم-

 بصل_سوم#

 ماکان#
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تکیه ام رو به درخت داده بودم و نگاهم روی خنده های هاکان و ماهک قفل بود. خوش حال بودم 

و  که خنده هاشققققون رو می دیدم و دلتنگ و ناراحت از این که نمی تونسققققتم منم کنارشققققون باشققققم

  .بخندم

قدمی به عقب برداشتم و خواستم از اون جا دور شم تا کسی من رو نبینه ولی با برداشتن اولین 

 .قدم به عقب، پشتم به کسی برخورد کرد. با هول و عجله به سمت شخص برگشتم

 ...متأس-

 .مبا دیدن کیانا حر  توی دهنم ماسید؛ کمی به اطرا  نگاه کردم ولی جآ کیانا کسی رو ندید

 ...شما... این جا؟-

 بعد با هول گفتم: کا دیگه ای هم بهمید من این جام؟

 .نگاه خیره اش رو ازم گربت و دستی به موهای مشکی رنگش کشید

 .نه... من داخل ماشین کیان بودم و شما رو دیدم-

  .باشه ای گفتم. با دلتنگی اجآای صورتش رو از ن ر گذروندم

 ...!رغر شدی-

 .پوزخندی زد

 ...آره-

  .از چشم های زیباش دلخوریش رو می خوندم. آهی کشیدم؛ من به این دختر هم بد کرده بودم

 ...متأسفم-

 با بغض گفت: بخاطر ربتن یهوییت یا بودنت با لیال؟

 .آروم لب زدم

 ...هر دو تاش-

چقدر دلم اعترا  کردن می خواسققققت، چقدر دلم می خواسققققت بگم دلتنگتم، بگم ندیدن چشققققم 

امونم رو بریده، بگم حسقققرت نداشقققتنت روزگارم رو سقققیاه کرده. چی می تونسقققتم بگم به این هات 

دختره دل شقققققکسقققققته؟ دختری که با کارهام بهش بهمونده بودم دوسقققققش دارم ولی یهو ربتم و با 

  انتخاب لیال دلش رو شکوندم، چی می تونستم بگم؟

 .دوباره آهی کشیدم

 می شه کسی ندونه من این جا بودم؟-

 .چشم های به اشک نشسته اش رو توی نگاهم چرخوند
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 .باشه-

  .از کنارش گذشتم و مثل همیشه و هر بار دیگه تنهاش گذاشتم

*** 

وارد خونه شدم و با پاهایی سست و شونه های ابتاده وارد اتاقم شدم. بی حال روی تخت ابتادم 

  .و با یادآوری چشم های اشکی کیانا، غصه خوردم

دیدن خانواده ام از دور بود؛ هر روز کارم این بود که توی پیاده رو ها با دلتنگیم قدم  هر روز کار من

ی بآنم. هر روز باید لیال رو تحمل می کردم و اقداماتش رو برای عروسققققققی می دیدم. دیدن هر روزه

  .اون صورت نحا، حالم رو بهم می زد

کشققققققیدم و خاطرات خوب و زیبام رو مرور دیگه نایی برام نمونده بود؛ بقط روی این تخت دراز می 

  می کردم؛ چی از این که با خاطرات خوش گریه کنی، دردناک تره؟

هر روز آرزو می کردم که ای کاش می مردم و یه روز دیگه لیال رو تحمل نمی کردم. از کار ها و حر  

بودم... بدجور هاش، از مهمونی و تفریحاتش که من رو هم به زور و تهدید می بُرد، خسققققته شققققده 

  .خسته بودم

 .با شنیدن صدای لیال آه از نهادم بلند شد و اخم روی صورتم نشست

 ماکان؟ عآیآم؟-

 .در اتاق باز شد و قامت لیال توی اتاق نمایان شد

 تو باز توی اتاق خوابیدی؟-

  .در برابر لیال روزه ی سکوت گربته بودم و چیآی نمی گفتم

 ماکان؟-

. به پهلو چرخیدم و چشقققم هام رو بسقققتم تا آهی کشقققید و از اتاق بیرون ربت باز هم چیآی نگفتم؛

 .بلکه خوابم ببره و از بکر و خیال رها بشم

  بصل_سوم#

 ماکان#

پتو رو با تندی از روی سققققرم کنار زدم. تموم تنم توی تب می سققققوخت؛ حالم اصققققال خوب نبود. این 

بود؛ از دلتنگی زیاد مریض شققققققده بودم. چند  حال بد، این تب، این بدن درد، همه اش از دلتنگی

روز بود که این حال رو داشققققققتم، چند روز بود که غذا نمی خوردم، چند روز بود که دلتنگیم از روز 
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های دیگه بیش تر شققققده بود؛ از همون روزی که نگاه غم زده ی کیانا رو دیده بودم دیگه نتونسققققتم 

 .بی خیال باشم، دیگه نتونستم آروم بگیرم

 .ه پر دردی کشیدم و کف دست هام رو روی شقیقه هام گذاشتم و محکم بشار دادمآ

 !وای چقدر درد میکنه-

  .ی در آروم پایین اومد و لیال وارد اتاق شددست گیره

 ماکان؟ -

 .اخم کردم و نگاه ازش گربتم؛ اومد و کنارم روی تخت نشست

 .توروخدا بیا بریم دکتر، تو حالت خیلی بده-

 .چیآی نگفتم و نگاهم رو به لوستر پر زرق و برق باری سرم دوختمباز هم 

 ماکان؟ -

 :آروم زمآمه کردم

 .مسبب حال بدم تویی -

 .هی هقش بلند شد

 .ماکان من دوست دارم -

 .با حرص گفتم: خفه شو

 .دستش رو به سمت موهام دراز کرد که با عجله از جام بلند شدم و از تخت پایین ربتم

بده خب؟  نبینی نمی - حالم  که ازت متنفرم؟  ندارم؟ نمی بهمی  خوامت؟ نمی بینی دوسقققققققت 

تقصیره توه لیال... من از دلتنگی مریض شدم، من از ندیدن صورت مهربون مامانم مریض شدم، 

 ...از ندیدن و خواهر و برادرام

 .اشکم چکید؛ پشتم رو بهش کردم تا بدتر از این غرورم خرد نشه

ن لیال، چهار ماهه من دارم تحملت می کنم، دیگه خسقققته شقققدم. چهار ماهه گمشقققو از اتاقم بیرو-

منو با زور و تهدید کنار خودت نگه داشققتی. بسققه توروخدا، حداقل برو بیرون تا صققورت نحسققت رو 

 .نبینم و حالم بدتر نشه

 .با صدای بلند گریه می کرد و هی هقش اتاق رو پر کرده بود

 ...برو بیرون-
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ز اتاق بیرون ربت. روی زمین نشستم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم. مثل بچه هایی با گریه و دو ا

کوچیک که از خانواده شققققون جدا میشققققن، بهونه گیر شققققده بودم و بقط می خواسققققتم یه بار دیگه 

 .کنارشون باشم

*** 

نور خورشققید مسققتقیم توی چشققم هام می زد و خوابم رو زهرمار کرد. با حرص توی جام نشققسققتم 

ط یک ساعت بود که خوابم برده بود. با کرختی و سستی از جام بلند شدم و به سمت سرویا بق

ربتم. با شققنیدن صققدای لیال که با تلفن حر  می زد، توی جام متوقف شققدم. کارهای لیال برام مهم 

  .نبود ولی وقتی اسم آقا کیان رو توی مکالمه اش شنیدم، تعجب کردم

 :م؛ با سرگیجه از پله ها پایین ربتم. داد زدمبا عجله در اتاق رو باز کرد

 لیال؟ لیال کجایی؟ -

 .از آش آخونه بیرون اومد، با دیدن گوشیم توی دست لیال اخم روی پیشونیم نشست

 گوشیم دست تو چیکار می کنه؟ -

 .پوزخندی زد

 .دلم خواست یه نگاه بهش بندازم -

نآدیک شدی نشدیا  این نهار رو می  دست هام رو مشت کردم و با حرص به سمتش ربتم گفت:

 ...ریم بیرون خب؟ بهونه هم نیار چون

 .دستی به موهای اتو کشیده اش، کشید

 .کیانا کالس داره، چند تا از آشنا هامم اونجان، سرشون می خاره برای ا یت و آزار دخترا-

 .با تهدیدش لرزی توی تنم نشست

 ... به کیان چرا زنگ زدی؟کثابت آشغال-

  .س گفت: بهش گفتم خواهرش رو از زندگیمون حذ  کنهلو

 .با حرص گلدون کنار پاگرد رو برداشتم و به دیوار کنار آش آخونه کوبیدم

  ...ازت متنفرم -

 .لبخند غمگینی زد و چیآی نگفت. تهدیدش کار ساز بود و من قبول کردم که همراهش برم بیرون

 بصل_سوم#

 ماکان#

  .آرگی نگه داشتماشین رو جلوی رستوران ب
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 .این جا نهار می خوریم -

بی حر  از ماشین پیاده شدم؛ کنار هم وارد رستوران شدیم. رستوران دو طبقه بود، طبقه ی پایین 

تا حدودی شققققققلو، بود ولی لیال راهش رو به سققققققمت پله های چوبی کج کرد. دنبالش از پله ها بار 

 .ربتم

رو که با دیدن ابراد دور میآ، همون جا کنار پله ها طبقه ی بار کسققققققی نبود جآ یک میآ گرد بآ 

خشقکم زد. مامان، هاکان، ماهان، کیان، کیانا و آتنا پشقت میآ نشقسقته بودند. من رو ندیده بودند 

 .و با هم دیگه می خندیدند؛ قدمی به عقب ربتم و خواستم برگردم که لیال بازوم رو گربت

 .بیا بریم -

تش رو بار آورده بود و با  وق به حلقه ی توی دسقققققتش نگاه می کرد. نگاهم به کیانا ابتاد که دسققققق

اولش دقت نکردم و خواسقققققتم به بقیه نگاه کنم که با سقققققرعت دوباره نگاهم روی انگشقققققت وسقققققط 

دستم رو روی سینه و قلبم گذاشتم؛ فربانش کند شده « حلقه؟»دست چپ کیانا،  ابت موند. 

  .بود

انگار هوایی وجود نداشققت، داشققتم خفه می شققدم. لیال مانع  می خواسققتم از اون بضققا دور بشققم؛

 .عقب ربتنم شد و بازوم رو کشید

 ...بیا ماکان جان -

  .با صداش همه به سمتمون برگشتن؛ ماهان با خوش حالی از جاش بلند شد

 داداش ماکان؟ -

 .لبخند نصف نیمه ای زدم

 .سالم -

بقیه اما به سققققققردی و دلخوری بقط نگاهم می کردند. کیان و آتنا با خوش رویی جوابم رو دادند و 

 .کیان به دو صندلی کنار خودش اشاره کرد

 .بیایید بشینید -

با دلی پر و پاهایی لرزون نآدیک کیان شققدم و روی صققندلی بلآی نشققسققتم. کیان با اخم رو به لیال 

 گفت: خب چی می خواستی بگی که ما رو این جا جمع کردی؟

  !ای زد؛ تعجب کردم یعنی لیال این جا جمعشون کرده بود؟مهلیال لبخند نصف نی

 چیآی سفارش دادید؟-

 .هاکان با حرص رو به لیال گفت: رزم نیست، حربت رو بآن
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رو به روی کیانا بودم، سققققرش پایین بود و به حر  هامون گوش می داد ولی من بقط نگاهم به اون 

یعنی نامآد کرده؟ پا چرا »رو قورت دادم. حلقه ی ظریف و کوچیک توی دسققتش بود. آب دهنم 

 «من بی خبرم؟

 .اش کشیدلیال زبونش رو روی لب های قرمآ و ماتیک زده

  .گفتم این جا جمع شیم تا در مورد یه موفوع مهم حر  بآنیم -

 :نگاهی به ماهان کرد و ادامه داد

 ماهان؟یه مدت بود یه سری مشکالت برات پیش می اومد توی دانشگاه، یادته  -

ماهان آروم سقققرش رو به تأیید تکون داد که لیال گفت: همه اش تقصقققیر من بود، من به ابرادی که 

 .می شناختم پول می دادم تا ا یتت کنن

 ...هاکان عصبی گفت: پست ب رت

 .لیال تک خنده ای کرد

  .تو هم بدجور از من بدت میادا  بهت حی می دم خب... در حقت بدی کردم -

گفت: ماکان می دونسقققققت بال ها و دردسقققققرایی که براتون پیش میاد تقصقققققیر منه،  آهی کشقققققید و

چندبار هشدار داد، چندبار خواهش کرد ولی من باز کارم رو انجام دادم. ماکان کاری از دستش بر 

نمی اومد منم از موقعیت سقققوء اسقققتفاده کردم و گفتم اگه با من باشقققی بی خیال خانواده ات می 

  .شم

ن کرد و غمگین گفت: براش سققققققخت بود، به هر حال اون از من متنفر بود ولی بخاطر نگاهی به م

شما قبول کرد. تهدید کردم و بهش گفتم که چیآی به شما نگه و ماکان باز به خاطر تهدیدم قبول 

  .کرد

 :با بغض و صدای گربته ادامه داد

بقط با جسمش پیش من  من ماکان رو دوست داشتم برای داشتنش هر کاری کردم ولی ماکان -

 .. بخاطر همه چیآ متأسفم... همه چیآ تقصیر من بودبود. من..

 .همه از شوک حر  هاش ساکت بودند و بقط نگاه می کردند

سقققققرم گیج می ربت، حالم خوب نبود و دیدن اون حلقه توی دسقققققت های ظریف کیانا حال بدم رو 

. با بلند شدن لیال هاکان هم از ش بلند شدتجدید می کرد. دستی به موهام کشیدم که لیال از جا

 .جاش بلند شد

 من تو رو می کشم دختره ی گستان  روانی، چ ور تونستی همچین کاری با ما بکنی؟ -
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آتنا بازوی هاکان رو گربت و کیان هم اون رو به آرامش دعوت کرد ولی من بی حال روی صققققققندلی 

 .نشسته بودم و نای بلند شدن نداشتم

ی به من کرد و بعد رو به کیان گفت: ل فا ببریدش بیمارسققققققتان یه چند روزیه حالش لیال نگاه

 .خیلی بده ولی به حر  من برای دکتر ربتن، گوش نداد

 .لبخند کم رنگی زد

 .منو و ببخش ماکان -

لب گآید تا بغضققققش نشققققکنه و با قدم های بلند ازمون دور شققققد و از پله ها پایین ربت. نگاهم به 

 .ران و پشیمون مامان ابتاد، لبخند کم رنگی زدمچشم های نگ

 .گفته بودم مجبورم مامان-

 .کیان شونه ام رو بشرد

 .بیا بریم بیمارستان -

 .آروم لب زدم

 .خوبم -

 .همه پشیمون و ناراحت نگاهم می کردند؛ خندیدم

 چتونه؟-

 .هاکان با صدای گربته گفت: متأسفم ماکان

ک به سققققققمتم اومد و کنار پام زانو زد؛ سققققققرش رو روی پاهام بقط با لبخند نگاهش کردم که ماه

 .گذاشت

 .دلم برات تنگ شده بود داداش -

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

 .دل داداش هم برات یه  ره شده بود، یکی یه دونه -

 .کیان ادای گریه در آورد

 ...بیلم هندیش نکنید بابا -

 .ی و تبریک گفتنهخندیدیم که کیان گفت: نوبتی هم باشه نوبت خوش حال

از « یعنی قراره نامآدش بیاد؟» با گفتن کلمه ی تبریک، تموم تنم یخ کرد. نگاهم به حلقه ابتاد. 

 «...من باید برم وگرنه با دیدن این صحنه نابود می شم»جام بلند شدم. 

 .چشم هام سیاهی ربت، تندی دستم رو به میآ گربتم. کیان بازوم رو گربت
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 خوبی ماکان؟-

 .رو تکون دادمسرم 

 ...اره-

 .صا  ایستادم

 ...خب-

 ...خواستم بگم خب من می رم ولی کیان امون نداد و گفت: خب این شما و این

  بصل_سوم#

 ماکان#

 .دستش رو به سمت هاکان و آتنا گربت

 .این شما و این هم زوج جذابمون، آقا هاکان و آتنا خانم-

مادرش به آتنا خانم حلقه داده، ان شققققققاء هللا به زودی خندید و گفت: امروز آقا هاکان با اجازه ی 

 .هم می ره خواستگاری

 .لبخند بآرگی روی لبم نشست که هاکان شرم زده گفت: متأسفم داداش من بهت زنگ نآدم

  .بی خیال گفتم: اشکال نداره هاکان جان تبریک می گم

 .روم رو به سمت آتنا کردم

 .وشبخت بشینآتنا جان مبارک باشه ان شاء هللا خ-

 .با خجالت سرش رو پایین انداخت

 .ممنونم-

 .نگاهم به انگشتش ابتاد اما حلقه ای رو توی دستش ندیدم

 جسارت نباشه ولی حلقتون کو؟-

 .دستش رو بار آورد و وقتی با جای خالی حلقه اش رو به رو شد، جیغ خفیفی کشید

 !وای حلقم-

 داری؟هاکان با حرص گفت: دو دیقه نتونستی نگهش 

 .کیانا با خنده و خجالت، حلقه ی توی دستش رو بیرون آورد

بیا آتنا جان، شقققققرمنده اون موقع دادی نگاهش کنم منم با اومدن لیال و آقا ماکان یادم ربت پا -

 .بدمش، ببخشید

 .آتنا بی خیال خندید
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 .اشکال نداره عآیآم-

 .بعد با آرنج کوبید توی شکم هاکان

 .دیدی گمش نکردم-

 .ن که حار از درد صورتش توی هم ربته بود، تند تند سرش رو تکون دادهاکا

 .... بله... دیدمبله-

داشققتیم به کارهای این دوتا می خندیدیم، با نبودن حلقه توی دسققت کیانا تازه احسققاس می کردم 

که می تونم نفا بکشققم. نهارمون رو توی جمع صققمیمی و شققادمون خوردیم. انگار کم کم قرار بود 

  .سختی ها تموم بشه و خوشی و آرامش جاش رو بگیره

*** 

 .و کمی از جمع باصله گربتم بیرون از رستوران همه قصد ربتن کردن که من بازوی کیان رو گربتم

 جانم ماکان؟-

 .دستی به موهام کشیدم و سرم رو پایین انداختم

 می شه کمی با کیانا خانم حر  بآنم؟-

 بار ربته گفت: درمورد؟ دست به سینه شد و با ابروی

 .با حرص گفتم: می دونی دیگه

 .خندید و گفت: باشه داداش

 .بعد اخمی کرد و گفت: توی این مدت خیلی ا یتش کردی، جبران کن

 .چشمی گفتم و با هم دوباره به سمت جمع ربتیم. کیان رو به کیانا کرد و گفت: تو با ماکان برو

 .چیآی نگفت. کیان سو یو ماشینش رو به سمتم گربت کیانا با این که تعجب کرده بود ولی

 .ممنونم-

لبخند زد و از جمع خداحاب ی کرد. بقیه هم سقققوار ماشقققین هاکان شقققدند و ربتند. کیانا ایسقققتاده 

 .بود و به ربتنشون خیره بود که کنارش ایستادم

 .بریم-

بود. دل آدم فققعف  سققرش و به معنی آره تکون داد و به سققمت ماشققین ربت. زیادی آروم و متین

 .می ربت برای معصومیت و آرامش صورتش

 .سوار ماشین شدم و استارت زدم

 کجا بریم؟-
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 .لبخند ملیحی زد

 .برق نمی کنه هر جا که شما دوست دارین-

تان ب*و*سقراه ابتادم و رو به کیانا گفتم: بریم « پارک ملت ولیعصقر»تان ملت ب*و*سقبه سقمت 

 ملت؟ دوست داری؟

 .صورتش کنار زد موهاش رو از روی

  .البته خیلیم خوبه-

 .دیگه تا رسیدن به پارک حربی بینمون رد و بدل نشد

ی آب میوه بروشققی ربتم؛ دو کیانا روی نیمکت چوبی و قهوه ی رنگ نشققسققت و منم به سققمت دکه

  .تا آب میوه ی آلبالو گربتم و برگشتم پیش کیانا. تشکری کرد و قلوپی از آب میوه خورد

دختر و پسر هایی بود که روی نیمکت نشسته بودند و با هم بگو و بخند می کردند. هوا نگاهم به 

  .تان مثل همیشه سر سبآ و زیباب*و*سخوب بود و 

 کیانا؟ -

 .به سمتم برگشت. لبخندی نثارش کردم

  .برای همه چیآ متأسفم، می دونم که یه مدت خیلی ا یتت کردم -

 .شید و سرش رو پایین انداخته بودی لیوان می کانگشت شصتش رو به لبه

راسققققتش من باید عذرخواهی کنم، خب تو برای کارت دلیل محکمی داشققققتی و ما بد قضققققاوتت  -

 .کردیم

 .نفا عمیقی کشیدم

می خوام من قی باشقققی کیانا، اگه بهت از دوسقققت داشقققتن چیآی نمی گم برای اینه که درگیرم و  -

 ...عشی نباشه، منبالتکلیف. شاید توی دنیای من جایی برای 

  وسط حربم پرید و با حرص گفت: با من از من ی حر  نآن ماکان، مگه تو خودت من ی حالیته؟

 .بعد غمگین گفت: توی دنیای تو جایی برای عشی هست ولی انگار برای من جایی نیست

 .به سمتش چرخیدم

برای داشقققققتنت خوردم؟ از کیانا تو چی می دونی از بی تابیام؟ از دلتنگیام؟ از حسقققققرت هایی که  -

  عشقم؟ از دوست داشتن بی پایانم؟

 .نگاهم رو به صورت غمگینش دوختم
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من اگه چیآی نگفتم، من اگه کاری نکردم، بقط به خاطر خودت بود؛ نمی خواسققتم توی درگیری  -

. من بالتکلیف و تنها بودم کیانا، ها و غصه هام سهیم باشی، نمی خواستم درگیر مشکالتم باشی

  .توی مشکالتم غرق بودم و برصی برای کنار تو بودن نداشتم

 .با انگشت  اشاره به قلبم اشاره کردم

 .اما باز هم قلبم نتونست دوست داشتنت رو مخفی کنه و تو از کارها و ربتار هام بهمیدی -

 .بغض کردم، آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم هم همراه خودش ببره

ت دارم کیانا، من  - ت دارم. این مدت بدجور دلتنگت بودمدوس   .واقعا دوس 

 .ق ره اشکی از گوشه ی چشمش چکید

 .هر روز منت رت بودم، می دیدم بودنت با لیال رو، ولی قلبم باور نمی کرد -

 .نگاهم کرد؛ چشم های خیسش چشم هام رو نشونه گربته بود

ت داشتن رو دیده بودم ولی ربتنت من دنبال واژه نبودم ماکان، من از ربتارت، از چشم هام دوس -

 .من رو شکست

باد خرمن موهاش رو به بازی گربته بود، دسققققققتم رو جلو بردم و موهاش رو از روی صققققققورتش کنار 

 .بردم

  .جبران می کنم زیبای من-

 .میون گریە هاش تک خنده ای کرد

 .هنوز هم باورم نمی شه -

 .لبخند زدم

 ...تُ  هَمە   جانَم و د لُ  ےا ،ےدل و ےجان -

*** 

 .توی آرچیی رو به روی کیان نشسته بودم

کیان خودت می دونی که خیلی وقته خواهرت رو دوسققققت دارم. می دونم که خیلی ا یتش کردم  -

  .و می خوام جبران کنم

 .لبخند کم رنگی زدم

  .می خوام دوری و دلتنگی هامون تموم بشه -

 .ش دوختمنگاهم رو به صورت مهربون و لبخند اطمینان بخش

 .کی خانواده ات بر می گردن؟ می خوام بیام خواستگاری -
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 .خندید

 .بعال باید صبر پیشه کنی داداشم -

 .با عجآ نگاهش کردم

 یعنی چی؟ -

 .با لبخند دندونمایی گفت: یه هفته دیگه من می رم پیششون، بعد یه ماه با هم برمی گردیم

 :مغموم نالیدم

 ...وای -

 .حار تو هم باز خندید و گفت: خب

بعد جدی شقققققد و گفت: این یه ماه کیانا رو به شقققققما می سققققق ارم، نمی خوام تنها توی این خونه ی 

 درندشت باشه، پیش اقوام هم راحت نیست. مواظبش که هستی ماکان؟

 .لبخند اطمینان بخشی زدم

 ...بیش تر از جونم -

  بصل_سوم#

 پارت_اخر#

 ماکان#

 .دم کشیدمدست کیانا رو گربتم و دنبال خو

 .بدو دختر دیر شد-

 .کیانا با حرص گفت: ماکان صبر کن، من کفش پاشنه بلند پامه

 .ایستادم که کیانا هم کنارم ایستاد؛ چندتا نفا عمیی کشید

 .وای خسته شدم-

 .با  وق و لبخند به صورت آرایش شده اش نگاه کردم

 !خیلی خوشکل شدی دختر؛ این آرایش گر چه کرده-

 .بر کرده بود، پشت گوش انداخت و با حرص گفتم: من از اولشم خوشکل بودم موهاش رو که

 .چشمکی زدم

 .بر منکرش لعنت-

بعد نگران نگاهش کردم و گفتم: مواظب باش این خانمای عروسققققی یه جا خفتت نکنن و تو رو برا 

 .پسرشون خواستگاری کنن خب؟ بگو صاحب دارم
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 ...خندید و گفت: نترس

 .ی سفید و نرمش رو نوازش کردمبا پشت دست گونه 

  .از با زیبایی تا روزی که مال خودم بشی من همش می ترسم-

 .سرش رو نآدیک آورد

 .من ارنم مال توام-

 .صد البته که مال خودمی-

 .با خجالت مشتی به بازوم کوبید

 .بی حیا-

  .دست های ظریفش رو گربتم

 .یم تا یه لقمه چ ت نکردمبیا دلبر، بیا بر -

 .باز خندید و سرش رو به شونه ام تکیه داد

 .خیلی دوست دارم-

 .یدمب*و*سروی موهاش رو 

 ...من بیش تر عآیآدلم-

*** 

همراه مامان و کیانا به سمت هاکان و آتنا ربتیم. با دیدن ما از جاشون بلند شدند. مامان گونه ی 

بختی کرد و کادوش رو روی میآ گذاشت. کیانا هم ید و براشون آرزوی خوشب*و*سهر دوشون رو 

 .جلو ربت و آخرین نفر نوبت من شد؛ جلو ربتم و هاکان رو مردونه بغلم کردم

 .تبریک می گم هاکان جان-

 .ازم جا شد و با لبخند گفت: ممنونم داداش، ان شاء هللا عروسی خودت و کیانا خانوم

 .لبخند زدم و رو به آتنا کردم

 .ن آتنا جانخوشبخت بشی-

  .تشکر کرد و من بعد از دادن کادوم که پول بود به سمت مهمونا ربتم

مهمونی جدا بود؛ تعداد مهمونا کم بود و بیش تر شققامل دوسققت و آشققنا می شققد. ما بامیل زیادی 

نداشققققققتیم و بامیل های خانواده ی آتنا بیش تر بودند. کیانا گوشققققققه ای ایسققققققتاده بود و به جمع 

می رقصققققققیدند نگاه می کرد؛ توی اون لباس صققققققدبی رنگ  پُر زَرق و بَرق پولکی، که دخترهایی که 

  .انتخاب من بود، مثل ماه می درخشید
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نگاهم به ماهک و ماهان ابتاد که کنار هاکان و آتنا بودند. بعد تبریک باید همراه ماهان از مجلا 

  .زنونه خارج می شدیم

 .یآ رو برای مهمونا براهم کنن و از چیآی کم نآارندبه کارکنان تارر س رده بودم که همه چ

تکیه ام رو به ستون گوشه ی سالن دادم و به هاکان و آتنا نگاه کردم؛ آتنا اخم کرده بود و هاکان با 

ابرویی بار ربته و خنده داشقققققت نگاهش می کرد. سقققققری از روی تأسقققققف تکون دادم؛ این دو تا روز 

  .کردن هم بر نمی داشتند عروسیشونم دست از کل کل و ا یت

لبخند روی لبم نشققسققت؛ نامآدیشققون بقط یک ماه طول کشققید، هاکان اون قدر عجله داشققت که 

مثل بچه کوچولو ها بهونه می گربت و سققققققر آتنا غر می زد تا بارخره آتنا رافققققققی شققققققد که زود تر 

 .عروسی بگیرند

برگشقققته بود و من قصقققد داشقققتم پا بردا نگاهم به کیان ابتاد؛ امروز از آمریکا همراه خانواده اش 

برم خواستگاری کیانا. خواستم به سمت کیان برم که انگار مات جایی بود، نگاه خیره اش رو دنبال 

 .کردم؛ داشت به ماهک که اون وسط با دلبری می رقصید، نگاه می کرد؛ لبخندم پررنگ تر شد

 یعنی آقا کیانم بله؟-

و نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم. همه در حال رقص و شادی  دوباره تکیه ام رو به ستون دادم

با لبخند شققققققیرین و  بارخره پیداش کردم داشقققققققت  بودند ولی من نگاهم بقط پی یک نفر بود؛ 

  .دلرباش به سمتم می اومد

ارن...  ولی با و شد می خانواده صر  بقط ما ےدُنیا توی ےیادمه یه بار گفتم ع شی و دلتنگ

 مهم برامون که شققد می هایی آدم صققر  ما ےدُنیا توی ےپا می گیرم، ع شققی و دلتنگحربم رو 

 ...شد نمی نفر پنج شامل بقط دیگه ما ےدُنیا. بودند

 «.نگاهی به کیان، کیانا و آتنا کردم»

دند، بو ما از ےعضققققو دیگه ها اون ما، ےدُنیا توی بودند گذاشققققته پا که ےارن ما بودیم و کسققققای

 ...ما ےدُنیا از ےعضو و ما ےاداخانو از ےعضو

 

 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

هایتان در قالب نرم ابآار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.



                 
 

 

 حمیرا خالدی|  دنیای ما رمان
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 اد می شودپیشنه

 

 

 

 

 

 رمان شیاطین هم برشته اند
 رمان دختر شرور

 رمان کاش نبودم | مهال جعفری

https://forum.1roman.ir/threads/18312/unread
https://forum.1roman.ir/threads/39735/unread
https://forum.1roman.ir/threads/29026/unread

