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 : رمان عشق مرتد ی مقدمه

 

پررنگ که بهش  جانیه هی….بهمکنهمی مزه…قشنگه یلیکه خ  یس.تر هی…ترس بالذت  هی اما…دمیترسیم اولش
 دفعه با جرات تر وپررنگ نی.ادارمیبرم گهیقدم د هیعشق .  گنیم

 یدنرسی ششم قدم به هنوز…سه تا چهار تا پنج تا  شهیدو تا!دوتا م شهیقدم م هی…!عاشق تر دیترببخش
 که  یهرچ دونمیعادت؟منم نم  نیهست ا ی.احتماال چشهیم دایعادت پ  یسروکله 

 !پررنگ تر شده جانستی.احتماال همون هدهینم یخوب یبو هست

سخته  ،براتیهستم!!دختر یاک  یلی!نقاب من خینقاب بزن دیبا نجایا  هیسانسور روخودییتغ یبعد قدم
 ارامبخش  دهیم گاریدود س یخوبه مزه  یلینقابه خ نی!اما ادونمیم ی.غرور داردونمیم

 شقترعا  دیتر..اخ ببخش وپررنگ

نجاتت  قیمن!غر یوا ی..اینجات باش قیدنبال غر دیبا یغرق شد  یبدجور ینیبیم یگردیبرم یبه چهارم یرسیم
 خوش پوش یهمونه همون که غرقت کرده تا گردن!همون ناج

 هشیخوب توج میگرفت  ادیشده! یمعن یب یلیروزا خ نیا  ینه معشوقه.قدم چهارم گناهه!راست یناج دیببخش
 !.هیتوج نیا  کنهیبدجور ارومم م کنمیکارو م  نی.منم هم میکن

کردم هم نقابم جاخوش   دایوعادت ردشدم هم نجات پ جانیبا فکرتر !ازه ندفعهی..ایبه سمت پنجم رمیتر م یقو
 !!کرده رو صورتم

 ینطوریچرا ا گمی!میخودت گهیزمیتمسخرام ییصدا هی ستمین نینه من ا نمیبی.م کنمینگاه به سرتاپام م هی
 عاشقانه به  یها یخود سانسور نی.امان از ایقدم اولتو بد برداشت گهیشدم.!م

 !عشق  متیبه ق رهیم ادمیهمش اسمش  دیپررنگ ببخش جانیه متیق

 دی..عشق مرتدوفراموش نکندمیمتفاوت .شعارنم یرمانم با سوژه ا نیسوم

 

 «میاهلل الرحمن الرح  بسم»

و باالتر کشيدم وبا سربه.زير انداخته کليد وتوقفل تر ازهميشه بود.زيپ کاپشن نازک توسي رنگم هواسرد
 انداختم .دعا دعا ميکردم سروکله اش پيدا نشه امشب ازون شبايي بود که که

ديدنشو نداشتم.راه.پله ي نا گرفته مون خدارو شکر خلوت بود اروم کليد چراغ ولمس کردم وبرقارو روشن  چشم
 را باالرفتم واروم کليدو تو شد پاور پاور چين دوسه.تا پله ي جلو درخونه

 درانداختم

 به به رسيدن به خير_
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نخراشيدش دوباره توگوشم پيچيد چشمامو از حرص بازوبسته کردم وجسورانه به.سمتش  صداي
 برگشتم.باوقاهت هميشگيش سرتا پامو برانداز کردولبخندي چندش اورشو نمايش دادو

 گفت

 بهت گفته بودم مثه سايه.مواظبتم گلم_

 رت بهش خيره شدم وگفتمنف با

 اقا باالسرنخوام بايد کيوببينم .هان؟_

 چپشو باالبرد واز روي زيرپيراهن چرک مردش سينه.اشو خاروندوگفت دست

 يه دخترتنها تو شهر غريب..اقا باالسرنمي خواد؟_

 بخوادم تو نيستي .تو خودت مصبيتي يکي ميخواد توروجمع کنه_

 اومدتوهم کردويه.پله پايين تر  اخماشو

اينطوري نکن که.بيشتر گرفتارت ميشم .بوي الکل دهنش حالمو بهم.زد چهره امو درهم کردم وسرم وپايين _
 .انداختم

اورد پايين ودستشو گذاشت زيرچونه ام ووادارکرد که نگاهش کنم.باز همون نگاه.پرازشهوت .حالمو   سرشو
 ترداشت بهم ميزد.چشمامو بستم تا نبينمش.بوي الکل دهنش شديد 

.باوحشت چشماموبازکردم تويه قدمي صورتم بود .دست مشت کردمو زدم تخت سينه اشو بادست ديگه ام شد
 دروبازکردم وپريدم توخونه.تپش قلبم رفت روهزار.دفعه اولش نبود اما

 .همينطوري تنمو ميلرزوند.صداي نخراشيدش از پشت دراومدهميشه

 ...يه.بار جستي مخلک دوباره جستي مخلک_

کن کوچولو خيلي نميتوني دووم بياري زيادي لي لي به الالت گذاشتم اداي)...(در نيار که خوب ميدونم   گوش
 چي کاره اي!!!بچرخ تا بچرخيم

 

باالرفتنش اومد اهسته از پشت چشمي خاک گرفته درب رفتنشوتماشا کردم وخيالم که راحت شد.با  صداي
 سختي رو گذرونده بودم خسته گي خودم وروي تخت کنار در انداختم.چه روز

 .ياد اوريش خسته تراز قبل شدم.دستمو اروم باالسربردم وکليد چراغو زدم ونفهميدم چجوري خوابم برد با

زنگ موبايلم بلند شد.نگاه به ساعتش کردم هنوزهشت نشده بود.با خودم گفتم يه دقيقه اي بيشتر  بازصداي
 .بخوابم که صداي در خونه بلند شد
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م افشين اين موقع صبح بيدار باشه وحوصله کل کردن داشته باشه.ازجابلند شدم وتازه فهميدم ميدونست بعيد
 با لباسهاي بيرون خوابيدم وهمشون چروکه .با سرگيجه وسردرد به سمت در

حدسم درست بود افشين نبود باباش بود.دراروم بازکردم ودرحالي که فقط سرم بيرون بود سالم کردم.بي  رفتم
 :هي به صورتم انداخت وگفتتفاوت نگا

 _چه عجب خونه اي!افشين ديشب يه چيزايي ميگفتغالم

 چي ميگفت؟_

 ميگفت چهار ماهه کرايه.تو ندادي.فکر کردي من رو گنج نشستم يا عاشق چشم ابروتم؟هان؟_

 :وگفتم دروبيشتربازکردم

 به.خدا نداشتم از قصد نبود که اقا غالم_

ن اين حرفا خاليم نيست ياتا اخرشب هرچهارماه وتسويه.ميکني يا _بي خود حرف مفت نزن براي مغالم
 ميندازمت بيرون مثه اينکه يادت رفته چي هستي وچه لطفي درحقت کردم

نه به.جون مادرم يادم نرفته اقا غالم ولي حداقل تا اخرهفته.بهم وقت بده.تا اخرشب من چي کارکنم؟دزدي _
 کنم؟

ن فقط زودتر پول منو بده اگه اين.پسره ي احمق زوتر لو داده بود پول _من نميدونم هر غلطي ميکني بکغالم
 ندادي تا االن توکوچه بودي خدارو شکر کن که سرش خورده به.حايي

 عاشق شده  وخبرش

نگاهش کردم وسرموپايين انداختم ميدونستم صبح نشده زهرشو ميريزه غالم بدون خداحافظي رفت باال  عاصي
 درنشستم وسرمو رو زانوم گذاشتم.تا کيودروبستم وهمونطور پشت 

انقدر بد بختي رو دنبال خودم بکشم اين تاوان کدوم کارم بود سرم داشت ميترکيد از درد زياد. انگار   ميخواستم
 روزاي خوش کال با من قهر بودن .بازم صداي،زنگ موبايل بلند شد کم

 بايد راه ميفتادم کم

 

مو روي ميزريختم ومشغول شدم انگار هيچ کدوم ازين کرم هاي مارک جام بلند شدم ولوازم ارايش هميشگي از
 داروپنکک هاي سفيد کننده گودي چشممو نميپوشوند ميدونستم اگه

باشم صداي هوشنگ درميادوحوصله ي حرف،زدن با اونو که اصال نداشتم.با هربدبختي اي شده خودمو  نامرتب
 ويه مانتوي سفيد رنگ رنگ ولعاب دادم ولباسهاي ديروزو رومبل انداختم

شال صورتي وکيف صورتي ست کردم.واماده ي رفتن شدم.خودم از خودم خنده ام گرفت اين رخت ولباس  با
 واين لوازم ارايش وعطر کجا واين خونه دود گرفته کجا.توي اينه کي بودم
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وسينک زنگ زده ي  اينه چي؟سرکه چرخوندم ديدم زندگيم خالصه شده تو يه اجاق گاز قديمي سبز رنگ  ؟بيرون
 .ظرفشويي ويخچال کوچک هميشه گرم گوشي ي اتاق

ديگه.ي اتاقم يه تخت چوبي ويه تلويزيون چهارده قديمي که.هيچ وقت انتن نداشت.با مرور اون صحنه  طرف
 اشک.چشماموپرکرد ونزديک بود هرچي،ساخته بودم به باد بره.دسته.کليدو

رفتم ودروازحرص به هم کوبيدم .بيرون از خونه برايم شيرين تر بود  روي تخت برداشتم وبا سرعت به طرف در از
 چون خودم نبودم چون ساره نبودم.چون شيرين بودم ؛مهسا بودم ؛مريم

.همه چيز بودم جز،ساره... واين حسابي اررمم ميکرد.بازم هوا سرد بود کاپشن سفيد رنگمو هم پوشيدم بودم
 گاه ها با تحسين به طرفم ميچرخيدواروم اروم به طرف خيابون رفتم.همه ن

خيلي اين صحنه.ها رو دوست داشتم.انگار براشون حسابي بزرگ بودم براي دخترا حسادت وبراي پسرا  من
 .حسرت

بلند کردم واولين تاکسي اي که نگه داشت سوار شدم.صداي اهنگي از مرتضي پاشايي کل فضا رو  دستم
 يد منو ميبرد به قبل به روزايي کهپرکرده.چه قدر ارومم ميکرد اين صدا...شا

 نامردانه وزود تموم شد خيلي

 

نه ونيم ونشون ميداد خداروشکر نيم ساعت زود رسيدم به سرعت پله.هاروباالرفتم هنوز مشتري نرسيده  ساعتم
 بود وهوشنگ پشت دخل مشغول شمردن پول هاش بود وهراز گاهي

رود من وخوردن در به اويز پر سروصداي باالي در توجهش با اب دهانش خيس ميکردوادامه ميداد با و شصتشو
 بهم جلب شدوگفت

 زود اومدي؟_

 .سالم.زود بيدار شدم ديگه زود راه افتادم_

 :از سرتاپام چرخوندوگفت  نگاهشو

 .خوبه برو بشين بگم برات يه چيزي بيارن_

 نفرتشو بهم دوخت وگفتازصندلي هارو انتخاب کردم و محسن با يه فنجون قهوه اومد ونگاه پراز   يکي

 !_بيا بخور انرژي داشته باشيمحسن

 انقدر به من متلک ننداز اعصاب ندارما_

 خندي زدوگفت پوز

 .حيف که ننم مريضه وگرنه يه دقيقه تو اين کثافت خونه نميموندم_
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 از حرفش دراومدوبدون حرف بلند شدم وبه طرف دستشويي رفتم که محسن داد زد  حرصم

 .کن بيشتر کاسب ميشيبرو پررنگ ترش  _

 وايسادم وبدون اينکه به طرفش برگردم گفتم درجا

 ..محسن خواهش ميکنم خفه شو.فقط خفه شو_

روشکر حرفي نزدو به دستشويي رفتم وبه قول محسن رنگ لبمو پررنگ تر کردم و بيرون اومدم.ناگهان ياد  خدا
 سمتپول هاي تو دست هوشنگ افتادم وخرفاي صبح غالم با ترديد به 

 :رفتم وروبه روش نشستم.بدون اينکه سربلند کنه گفت صندوق

 پول ميخواي؟_

 .کرايه خونم چهار ماهه عقب افتاده_

 چه غلطي ميکردي با پوالت_

 ما ه پيش مريض شدم يادتون نيس؟_

 اروم تکون دادوگفت  سرشو

 چه قدر بدهکاري؟_

 پونصد تومن کارمو راه ميندازه_

 پوزخندزدوگفت

 رو دل نکني؟_

 چيزي نيس که پول خورد شما هم نميشه کرايم ماهي صد تومنه_

 کجا زندگي ميکني که ماهي صدتومن ميدي؟_

 پيش فاميلمون_

 :از جابلند شدم وکمربندشو سفت تر کردوگفت  هوشنگ

 .اخر وقت بيا بگير_

کنم.مثه   از جام بلند شدم محسن هنوزم با پوزخند بهم نگاه ميکرد دلم ميخواست ميتونستم خفش  خوشحال
 همه پر بود از نگاه ها وقضوت هاي عجوالنه

 

مشتري يه دختر پسر جوون بودن نگاهي به در انداختم وبعد از ديدن اونا دوباره مشغول سرگرم شدن با  اولبن
 گوشيم شدم که غزل هم رسيد وطبق معمول شاد وخوشحال به سمت
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 .ميزاومد

 _افتاب ازکدوم طرف دراومده تو زود رسيدي؟غزل

 .فکر کنم از غرب اين دفعه_

 گردوند ودور تادور کافه رو نگاه کردوگفت  سرشو

 !!_خلوتهغزل

 !اره فکر نکنم.کاسب باشيم امروز_

 :دوباره سرشو به.عقب چرخوندوصندلي روبه روي منوکنارکشيدونشست وباصداي آروم گفت غزل

 ديروزيه رو يادته؟_

 کدومشون؟_

 .ن زردههمون که زانتياي نقره اي داشت؛پيره_

 .کم فکر کردم وچهره ي مضحکش يادم اومد با خنده گفتميه

 اره يادمه.با اون مدل موهاش!حاال چي شده_

 :يه اخم پررنگ کرد وگفت غزل

 .مدل موهاش که.مد روزه ولي خواسته.جدي باهم باشيم_

 يه.برقي زدوازتوکيفش يه.جعبه دراوردوگذاشت روي ميزوبا چشم بهش اشاره.کرد چشماش

 م ديروز خريد برام نميدوني چه قدر پولداره رويا.نگاه به اون ماشينش نکن تازه يکي ازماشيناشه اوناين_

 :بهش تحويل دادم وگفتم پوزخندي

اين صدمين گزينه ست که خواسته جدي باهم باشيد تومثه اينکه درس عبرتت نشده .خود من چند نفر روز _
 اول قول ازدواج دادن بهم تو نميشناسيشون ؟؟

 :با دلخوري جعبه انگشتروبرداشت وگفت غزل

 . کاميارفرق داره رويا حاال ميبيني.من عشق وتوچشماش ديدم_

 .فعال که بابد عشق وتوچشماي بقيه تا بعد ازظهر جستجو کني پاشو تا کسي نديدمون بريم تو اشپزخونه_

تري شديم محسن بي تفاوت به ما با غزل که هنوز توروياي ديروزش بود به اشپزخونه رفتيم ومنتظر مش همراه
 مشغول خوندن درس براي امتحان فرداش بود.وهمزمان آشپزي هم

 .باالخره حدود ساعت يازده هوشنگ نفس نفس زنان اومد تواشپزخونه وگفت ميکرد



 

 
8 

 .رويا مشتري اومده پاشو بروببينم چه ميکني_

 . يم کردم وبيرون رفتمجام بلند شدم واز توي اينه اشپزخونه نگاهي به سروشکل مصنوع از

پسر بايه پورشه مشکي وارد فضاي،رستوران شدن وهردو اولين ميز وبراي نشست انتخاب کردن.ازدور  دوتا
 نگاهي بهشون انداختم وبا عصبانيت به سمت هوشنگ برگشتم

 

 اينم شد مورد!؟؟اين ده هزارتا دوست دختر داره من برم چي بگم بهش؟  آخه

 .يکمي.ببين اگه پول کرايه خونتون ميخواي بايد تورش کني_برو بشو ده هزاروهوشنگ

 :شده نگاش کردمو گفتم عاصي

 اخه يه نگاه.به سروشکلش بنداز !ببين چه قدر قيمتشه_

_منم کم خرج تو نکردم .ياد گرفتي فقط بمالي به.سروکلتو خانم بشيني تو کافه سيگاربکشي برات هوشنگ
 چيز ديگه ست .حاال هم واينسا بروبراسپرسو بيارن؟نه خير خانم شغل تو يه 

 . کن برو سراغش  منونگاه

با غصبانيت رفت ودوباره به سمت پنجره برگشتم تا بتونم بهتر ببينمشون.هردوقهقه زنان با هم حرف  هوشنگ
 ميزدن وهر لحظه صداشون بلند تر ميشد چه قدر قلبم درد گرفت از ديدن

هم اجازه.ندادم بيشتر پيش بره اروم وبا تمأ نينه قدم برداشتم وبه  صحنه چي ميشد منم مثه اونا...به فکرم اون
 سمت يکي از اونا رفتم .هردوباديدن من صحبتاشونو قطع کردن وبه سرتا

 :خيره شدن.با لبخند شهوت انگيز نگاهشون کردم وگفتم پام

 مي بخشيد فندک خدمتتون هست؟_

که کاپشن قرمز رنگي تنش بود اروم دست تو جيبش   دو با تعجب وجا خورده به هم نگاه کردن ويکيشون هر
 .کردوفندک وجلو روم گرفت

 .دندوناي،يک دست سفيدمو نمايش دادم وجوري که دستم به دستش برخورد کنه فندکو ازش گرفتم بازم

 :ديدن اون صحنه پسر رو به روي نيشش تا بنا گوش باز شدوگفت با

 نميخواي که تنها بشيني؟_

 :ردمو گفتمي کش داري ک خنده

 . از تنهايي بيزارم_

 جوون صندلي کنار دستشو کشيد عقب وگفت پسر
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 ! بشين عزيزم_

بشينم که دستشوگذاشت رو دسته صندلي واونو متمايل تر که به سمت خودشو يه چشمک به رفيقش  اومدم
 :زد.که گفتم

 اده بود اشاره کردم(با دوستم اومدم اون رفت دستشويي اونجا وايساده)به غزل که رو به روم ايست_

يکي هم نيشش باز شد،به غزل اشاوه کود بيادوغزل با همون ترفند زنونه ش وراه رفتناي ظريفش نزديک  اون
 :شدوگفت

 . چرا اينجا؟خب يه ميز جدا ميرفتيم_

 :جووني که از غزل خوشش اومده بودوسيامک نام داشت گفت پسر

 شيني باهاتون لذت ببريم؟اشکالي داره با ما باشيد ومنو پيامم از هم ن_

 ._نه خيلي هم خوبهغزل

 :صندلي غزل وعقب کشيدواونم نشست وشروغ به.صحبت کردن که پيام گفت سيامک

 خب؟از خودت بگو_

حرف بزنم که دستشو اروم گذاشت رو دستم وطبق معمول تمام تنم مور مور شد ولي بدون اينکه عکس  اومدم
 ارم وبه دستم دوختم وبايه حرکتالعمل خاصي داشته باشم نگاه شيطنت ب

 :فشردم وگفتم انگشتاشو

 ديگه الزم به حرف نيست عزيز.همه ي حرفا گفته شد_

 :شوق به چشمام خيره شدوگفت با

 قليون ميکشي؟_

 معلومه_

 پس بيا_

کشيدجلوي منو داد دستم با لبخند تو چشماي سبز روشنش خيره شدم وبدون حرف شروع به کشيدن   قليون
 با لذت به صورتم خيره شده بود که انگار تا حاال دختري نديده کردم چنان

 :.غزل سرفه اي به معني اينکه منو به خودم بياره کرد ومنم با نيم نگاهي اول به هوشنگ بعد به پيام گفتمبود

 من خيلي گرسنمه برم يه چيزي سفارش بدم_

حسن وصدا کرد.طبق معمول با عصبانيت بلند بشم که پيام دستشو گذاشت رو دستم وبا اشاره دست م اومدم
 وترش رويي اومد باالي ميزو به.نشانه ي تمسخر يه پوزخند تحويلمون داد
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 :پيام رو به غزل کردوگفت.

 شما همه چي دوست داريد سفارش بدم ؟_

 وسيامک هم.موافقتشونو اعالم کردن بعد از اون پيام روبه محسن گفت غزل

 يمرو کره.پنيرهمه چيازهمه چي بياريد برامون.املت ن_

 :براي اماده.کردن سفارش به اشپزخونه رفت بعد از رفتن محسن پيام چشمکي به سيامک زدوگفت ومحسن

 فکر کنم حسوديش شدا؟_

 :هم براي خودشيريني يه نگاه پر ازعشق به غزل دوخت وروبه منوپيام گفت سيامک

 .بايدم حسوديش بشه_

يدم کالفه با حرص به غزل نگاه.کردم غزل خوب فهميد حالمو وبراي اينکه دوباره ازاينکه انقدر دروغ مي.شن باز
 پيام وسيامک متوجه م نشوند دست سيامک وگرفت وباصداي تقريبا بلند

 گفت

 .خوب بهتره ماتا غذا حاضرشه بريم قدم بزنيم رويا واقا پيامم تنها باشن_

همراه.سيامک رفت.بعد از جدايي اونا پيام باز چشم خوره به.من فهموندکه بايد اروم بشم و شاد وخندان  وبا
 صندليشو جلوتر کشيد ودستاموگرفت تو دستش وبه صورتم خيره شد.برام خنده

 .بود اما کمي مغذب شدم وسعي کردم نگاهم به چشماش نيفته دار

 _تا حاال کسي بهت گفته بود چشمات سگ داره؟پيام

 :تصنعيمو تحويلش دادم وبا عشوه گفتم خنده

 . عزيزم تواولين کسي هستي که ميگينه  _

 :ابروهاشو به نشانه تعجب باال دادوگفت  پيام

 اولين؟_

 اروم روهم گذاشتم وباز کردم وبااين حرکت پيام دستشو دور کمرم حلقه کردوصورتشو جلوتر اورد  چشمامو

 

د تا اينکه کامل دوباره تو صورتم خيره شد وبااين کار هي حلقه ي دستشو دور کمرم تنگ تروتنگ ترکر  باز
 دراغوشش بودم.به سختي خودمو رها کردم وعضالت منقبض شدمو شل تر

 :.ازين حرکتم پيام خنده شيطوني کردوگفتکردم

 از خودت برام بگو_
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 از چي؟_

 .چيکاره اي؟چند سالته ؟با چند نفرتا االن بودي؟ازين حرفا ديگه_

 :رو صندلي جابه جا کردم وگفتم خودمو

 وبگيدوست دارم اول ت_

_من سي سالمه.تو پاساژ )......(مغازه دارم لوازم ارايشي.خونمونم طرفاي زغفرانيه ست.االنم سينگلم.ولي پيام
 .اگه افتخار بدي ديگه نباشم

 :عادي نگاش کردمو گفتم  خيلي

 .منم بيست ودو سالمه خونمون سعادت آباده دانشجوي گرافيکم و سينگل_

 :خنديدوگفت پيام

 باهم باشيم؟اينا يعني ميشه _

 .چرا که نه_

 _پايه ي مهموني که هستي؟پيام

 :با شوق زدم وگفتم لبخندي

 خوراکمه_

 :سوييچ تو دستشو چرخوندوگفت پيام

امشب خونه سيامک اينا پارتيه دوست دخترش ديروز ولش کرد امروز خدا براش از اسمون فرستاد اگه مياي _
 .بيام دنبالت

 حتما ميام_

لفات اومدواروم شروع به چيدن محتويات داخل سيني روي ميز کردوغزل وسيامکم از با سيني پراز مخ محسن
 دور به سمت ما اومدن پيام حلقه ي دستشو که دورکمرم بود اروم باز

 :به ميز گفت کردوبااشاره

 .مشغول شو_

بي پول تو چهارتا صبحونه رو خورديم وبعد از اونم با سرگرم کردن سيامک وپيام با حرفاي بي خودي حسا هر
 جيب هوشنگ ريختيم ودراخر حدود ساعت دوازده.ظهربود که سيامک وپيام

دل کندن واز اونجا بيرون رفتن.از خستگي هم.من هم غزل تو اتاق استراحت ولو شديم رو زمين.غزل که  باالخره
 ازصبح فکرش درگير دوست پسر جديدش بود دوباره به فکر رفت
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 .به سقف اتاق خيره شد ومتفکرانه

 _رويا؟غزل

 هان_

 ._به نظر تو ما ها اصال ادميزادحساب ميشيمغزل

 :تفاوت به سقف خيره شدم وگفتم بي

 نه_

 

 :خنده ي بلندي کردوگفت غزل

 ميدونم_

 شدوبه سمت دررفت وازجابلند

 _من ميرم ديگه امروز به اندازه کافي هوشنگ وشارژ کردم.ميرم پيش عشقمممغزل

 ال ميري پيش عشقت؟تواالن تو بغل سيامک بودي حا _

_سيامک خره کيه!راستي مهموني امشب مياي ديگه؟يه بتيغ بتيغي راه بندازم اون سرش نا پيدا قراره بياد غزل
 .بريم لباس بخريم

 خاک برسر گداصفتت کنن_

 ._اين جماعت پپه رو بايد خوب تکون داد وگرنه اخرشب تکونت ميدنغزل

 .خرمنت برس نميخواد نصيحتم کني برو به اون لولو سر_

 :با تمسخرپوز خندي زدوگفت غزل

 شب ميبينمت زيادي به سروکلت نمالي ميدوني که خوشگلي اينجور جاها دردسره_

 .جواب رومو ازش برگردوندم ودوباره به سقف اتاق خيره شدم که صداي نکره ي هوشنگ بلند شد بدون

 _کجايي تو؟اون که گذاشت رفت توهم اومدي اينجا استراحت؟هوشنگ

 چي شده اقا هوشنگ؟_

 ._مشتري دارم يه پسرتنها.پاشو برو سراغشهوشنگ

 اقا هوشنگ امروز که خوب بوديم شبم که مهموني وپنجاه درصدشو شما ميگيري.براي امروز بس نيس؟_

 :برافروخته نگام کردوگفت هوشنگ
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 .بيابرو.شايد فردا بيکارباشين بدو ديگه_

ومشکي زدم واز دراتاق بيرون اومدم که باديدن پسري که اونجا  صبحمو عوض کردمو يه تيپ قرمز لباسهاي
 .نشسته بود بهت زده به هوشنگ نگاه کردم

 _چيه؟چرا خشکت زده؟هوشنگ

 اقا هوشنگ اين مذهبيه بچه مثبته من با اين چيکارکنم اخه؟_

 :بدون نگاه به اون پسرگفت هوشنگ

 .روانقدر بهونه نياراون ماري که زبونو چشماي تو داره همرو نيش ميزنه ب_

 .شده.وبا ترديد به طرف ميز رفتم پسر جوون سربلند کردوبا نگاهي پراز سوال بهم خيره شد عاصي

 ببخشيد ميشه اسمتونو بدونم_

 :باز نگاه پرازسوال وتعجبشوتحويلم دادوگفت پسر

 چرا؟_

 .اخه چهرتون خيلي اشناست_

 :اينکه حرفي بزنه اومدم بلند شم که گفت  نگام کرد تودلم يه ناسزا به هوشنگ گفتم وقبل جدي

 فرهاد_

 ممنون فکر کنم اشتباه اومدم_

 هاشو باال انداخت وبه بيرون خيره شد شونه

حرص از جا بلند شدم و به سمت صندوق رفتم .هوشنگ که مارو زير نظر داشت با ديدن من تو اون حال  با
 :گفت

 !!نتونستي؟حيف نون_

 اده گفتم پا نميده من از يه کيلومتري ادم عوضي رو بو ميکشماين انگار از دماغ فيل افت_

 

 _اين پسره رفت برو ميز چهار.اونا که ديگه قيافشون معلومه چي کاره انهوشنگ

به.ميز چهار انداختم ديدم درست شبيه پيام وسيامک هستن .اروم ويواش بدون اينکه.متوجه من بشن  نگاهي
 ز رستوران خارج بشه.وبرم سراغ ميزبه سمت اتاق رفتم تا اون يکي پسر ا

 .چهار

 :اين فاصله به اشپزخونه رفتم محسن باز درحال درس خوندن وهم زمان درست کردن کيک.بود باديدنم گفت  تو
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 مشتري نيس؟_

 فعال بيکارم.کمک نميخواي؟_

جديشو بهم دوخت .چشماي مشکي کشيده عينک با قاب مشکي لب وبيني کوچيک وته ريش کمرنگ  نگاه
 ...همه ي اينا کنار هم صورت بانمک وبچه گونشو تشکيل داده بود اگه کمي

 تر و ورزيده تربود حتما خيلي خوشتيپ ميشد.باصداي ارومش از خيال بيرون اومدم چاق

 ...بيا اين آردارو الک کن_

 .کنجکاوي بهش نگاه کردمو گفتم  با

 تو ازمن بدت مياد؟_

 :تم محسن باز هم با جديت گفتهارو برداشتم وتوي ظرف مخصوص ريخ ارد

 اره.متاسف ميشم با ديدنت_

 براي چي؟_

 براي اين مملکت_

 چه ربطي داره؟_

 .چون دختراش امثاله توان_

 پسراش چي؟_

 .پسراشم امثاله هموني که توبغلش بودي_

 راحت قضاوتمون ميکني_

 قضاوت نيست حقيقته_

 . انقدرراهم بد نيستيم_

 ري هم همبنطوربدي شاخ ودم نداره.حروم خو_

شنيدن اين کلمه ناگهان تنم يخ کردوکيسه ارد از دستم روي زمين رهاشد صداي ي ارامش بخش توگوشم  با
 پيچيد)نون حالل يعني فرزند صالح يعني برکت واي به روز مسلموني که

 ... نکرده بيفته به حروم خوري...(يه صداي اشنابود يه صدايي که خوب ميشناختمش خداي

 .خورد سرم درد گرفت اروم نشستم کف اشپزخونه.محسن با يه ليوان اب اومد به سمتم زنگ گوشم

 چت شد يهو؟_
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 !هيچي_

 فشارت پايينه فکر کنم بيا ازاين شيريني بخور_

 :به عالمت منفي باالبردم وبه کمک ميز حواستم بلند شم که محسن گفت دستمو

 . دستتو بده من پاشو_

 :تمبهش نگاه کردمو گف باعصبانيت

 .نجس ميشي برو جانمازتو اب بکش_

 .هاج وواج موندومن لنگان لنگان خودمو به صندلي رسوندم بازم همون صداي اشنا تو گوشم پيچيد بيچاره

از گوشه ي چشمم سرازيرشد.اروم پلک زدم تا رها بشه روي گونه هام.نگاهم به سمت درکشيده شد بايد   اشک
 م يه وزنه سنگين بود اروم بلند شدمميرفتم سراغ اون چند تاپسر ولي هرپا

هنوزم نگران نگاهم ميکرد .به سختي خودمو به دررسوندم واز اشپزخونه بيرون رفتم نبايد ساره ميشدم  محسن
 ... من رويابودم رويا

ساعت سه.بود که براي آماده شدن به خونه ي پري رفتم.طبق معمول مشغول ساختن خودش بود با  حدود
 :بلند کردوبعد ازاينکه تازه فهميد دورش چه خبره گفتديدنم با گنگي سر 

 !طويله.هم در داره همينطوري نميرن تو_

توجه به حرفش رفتم.تو اتاق و در کمدوباز کردم.ذهنم.متمرکز نبود چند باري لباسها رو از طرف راست کمد به  بي
 :چپ واز چپ به راست کشيدمو کالفه داد زدم

 .ني دعوتمبيا يه چيزي بده.بپوشم مهمو_

 ._وايسا االن ميامپري

لب فحشي بهش.دادم و روي تخت ولو شدم.صداي صندالي پاشنه بلند پري بلند شد و با همون عشوه  زير
 :هميشگيش وارد اتاق شدوگفت

 کجا هست مهموني؟_

 .نميدونم ولي ازون خرپوالست پسره_

 :پوزخندي زدوگفت پري

 .خداشانس بده رويا_

 .دوني واسه چي ميخواد ماروچرت نگو بابا خودت مي_

 _منه بدبختو واسه اونم نخواستن.ببين اين خوبه؟پري
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لباس صورتي رنگ تو دستش اشاره.کرد از روي تخت بلند شدم.وبدون اينکه با دقت بهش.نگاه کنم لباسامو  به
 دراوردمو شروغ که پوشيدن کردم.يه.پيرهن ساده ولي فوق العاده.شيک

 :د وروي سينه اش کارشده بود.پري بعد از پوشيدن ضربه اي به بازوم زدوگفتقدش تا باالي زانوم بو که

 .به نظرم که خوردني شدي_

 :از تواينه بهش. انداختم وگفتم  نگاهمو

 موهامو چيکارکنم؟_

 .ساده برات اتو ميکنم براي يه.همچين مهموني اي ساده.بودن بهتره_

 .درس اينجارو دادم مياد دنبالميه کاري کن قيافم تابلو نشه چي کاره ام راستي ا_

 :با حرص نگام کردوگفت پري

 .تو و اون هوشنگ عوضي اخر ابرو نميذاريد برام.بابا خب ادرس يه گورستونه ديگه رو ميدادي_

 .نميتونستم جلوش کم بيارم که بايد ميگفتم هم سطحشم_

وع به لخت کردن موهام کرد.از موهامو گرفت از پشت وبا حرص منو نشوند روي صندلي وبا اتوي داغ شر پري
 توي اينه به صورت ظريفش خيره شدم.چشماي عسلي درشت؛بيني عمل

تزريق شده که چهره شو تصنعي کرده بود؛موهاي بلند کوتاه وخال کوبي روي گردنش توجهمو جلب  کرده؛لبهاي
 کرد.پري هم يکي از ادماي هوشنگ بود ومسئول رسيدگي به ريخت

ين مواردي به جاي کاري که.ميکرد هوشنگ درصدي از درامدشو به اون ميداد.از وقتي ي ما تويه.همچ وقيافه
 که براي هرشنگ کار ميکردم هميشه تنها ميديدمش واز

 .شخصيش سردر نمياوردمزندگي

 

 :از،يکي دوساعت باالخره حاضر شدم انصافا کار پري فوقالعاده.بود نگاهي ازسرتحسين به خودم کردم وگفتم  بعد

 .ريزاد پري.چي ساختيدست م_

 :با دقت به ارايش چشمام کردوگفت نگاهي

 .فقط نصفه شب که برگشتي نياي زنگ بزنيا راهتو کج ميکني طرف خونت_

 :نگراني به سمتش برگشتم وگفتم با

 .اگه خودش منو برسونه خب بايد بيام اينجا ديگه پري_

 مگه هوشنگ بهت ماشين نداد؟_
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 .نه بابا نداد_

 :ز حرص به سقف خونه انداخت ودوباره منو نگاه کردوگفتنگاهشو ا پري

خيله.خب اون کليدو از روي ميز ناهار خوري بردار فقط دفعه اخرته ها ايندفعه از هوشنگ ماشين بگير بتوني _
 .بري خونه خودت

اينکه   اگه از هوشنگم ماشين بگيرم خودمو چي جوري از ديد افشين خالص کنم که دائم سرخيابون پالسه دنبال_
 بفهمه من دارم چه غلطي ميکنم با ماشين هوشنگ برم پدرمو

 .پسره ي عملي دراورده

 درحالي که به طرف در ميرفت داد زد پري

 .مشکل خودته من نصفه شب اعصاب توواون دوست همه کارتو ندارم.لباسم بشور وقتي اومدي_

گرفتم.با خوردن سه.چهارتا بوغ باالخره جواب اوردن اسم غزل ناگهان يادش افتادم تلفن وبرداشتم وشمارشو    با
 داد _الو؟

 سالم.معلوم هست کجايي؟ساعت هفت ميان دنبالمون توهنوز نيومدي پيش پري؟_

_نگران نباش من حاضرم مگه.نگفتم با اين پسره.ميام خريد خب بعدشم رفتم.ارايشگاه ديگه االنم.منتظرم غزل
 بياد توچي؟پيام.نيومده.دنبالت؟

خبرش نيومده هنوز راستي غزل شب موندن نداريما زيادي هم نميخوري مثل مهمونيه شاهرخ مست نه بابا _
 کني منو بندازي توهچل

 خيله.خب بابا فهميدم يکي بايد تورر جمع کنه شب ميبينمت_

غزل خداحافظي کردم که از پنجره ديدم ماشين پيام پيچيد توکوچه کيفمو برداشتم.وبا خداحافظي مختصري   از
 پري از خونه ببرون زدم وقبل اينکه پيام.بخواد زنگ بزنه خودمو به از

 :.رسوندم.پيام با ديدن من نگاه شهوت انگيزشوپررنگ ترکردوگفتکوچه

 ...خبر نداشتم چه تيکه اي گيرم اومده_

با دست کنارگردنم ريختم و دستشو با عشوه.گرفتم وسوار ماشين شدم .پيام.هم دور ماشين  موهامو
 وارشد.انصافا بارسيدن به.خودش.پسربرازنده.اي شده.بود.وبوي عطرش تمامچرخيدوس

 و دربرگرفته.بود.بعد ازسوار شدن پيام دوباره نگاهشو به سرتا پام کشيدوگفت ماشين

 .حيف که.ديره وگرنه حرکت نميکردم_

 اينجوري ميگي پررو ميشما_

 قربون روي زيادت.آماده.اي ؟_
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 .اره.بريم_

ز ديد مردم شهر من وپيام تو اون ماشين گرون قيمت چه قدر آرزو بوديم دخترايي که رد ميشدن راه افتاد ا پيام
 وباحسرت نگام ميکردن پسرايي که چشمشون روي سانت به سانت ماشين

خيره ميموند همه وهمه از ديد من يه درد بود يه درد خبلي بزرگ کسي چه.ميدونست من کي ام .کسي  پيام
 نيستم .از دبد همه االن خوشبخت ترين بودم چه.ميدونست من رويا

 

ودست نيافتني نگاهمو به نيمرخش دوختم.غرق در موسيقيه درحال پخش تو ماشين بود.کاش منم  خوشبخت
 مثه اون بي غم بودم انقدر که براي يه ثانيه فکر وذهنم از پول کرايه

.روي همه ي جووني کردنا اما حيف وگذشته ي تلخم روي موسيقي متمرکز ميشد روي لذت هاي دنيا وهوشنگ
 که.من ازين دسته.نبودم واين نقش من بود فقط.پيام با ديدن نگاه.معني

 :اخماشو توهم کردوگفت  دارم

 چيزي ميخواي بگي رويا؟_

ازش برداشتم وبه بيررن دوختم ترسيدم متوجه حاالت بدم بشه.به.قول غزل تمام.احساس من ميريخت   نگاهمو
 .اه.ميشد فهميد ته دلم چي ميگذرهتوچشمامو با يه نگ

 :دوباره سوالشو تکرار کرد وگفتم پيام

 .نه عزيز دلم چيزي نشده يه خورده دلتنگ شدم_

 دلتنگ کي؟_

 .دلتنگ مامانم اخه.مسافرته_

 برسيم اونجا همه ي دلتنگيتو رفع ميکنم.نگران نباش_

گفت بخند رويا همون خنده که با عشوه تو ازين حرفش خوشم.ميومد چون رويا بودم يه صدايي تو درونم    بايد
 .تحويلش بده .تو رويايي

 :.بهش خنديدمو گفتم اروم

 با تو که باشم معلومه.حالم خوب ميشه_

پاشو روي گاز بيشتر فشردوانگاربا دادن اين اوکي انرژيشو صد برابر کردم.باالخره.رسيديم صداي موسيقي  پيام
 تمون نگاه کردم اينجور مهمونيهاوماليمي از داخل ميومد با تعجب به.ساخ

 :ماليم؟پيام فکرمو خوندوگفت موسيقي

 شروع نشده هنوز نگران نباش اوني که دعوت کرده امشب ميترکونه حوصلت سرنميره_
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تکون دادمو درحالي که دستمو دور بازوي پيام مي انداختم وارد باغ شديم.چندين دختر وپسر تو ي باغ  سرمو
 با ديدن ما همشون برگشتن ،با تعجب به.منو پيام مشغول بگو وبخند بودن

 :.کردن که يکي از دخترها داد زدنگاه

 جاي سوگل اورديش؟_

 :با عصبانيت به سمتش برگشت وگفت پيام

 براي کوري بعضيا_

 کنجکاوي به.صورت پيام نگاه.کردم  با

 سوگل کيه؟_

 .بودمدوست دختر قبليم بوده عزيزم منکه بهت گفتم.بودم قبال با کسي _

 انقدرباهاش بودي که.همه ميشناسنش؟_

 :لبخندي زدوگفت پيام

 .ازين به بعد بايد تورو بشناسن_

به نشونه تاييد حرفاش تکون دادمو هردو به سمت ميز،سيامک وغزل رفتيم باديدن غزل بااون سرووضع  سرمو
 حسابي خندم گرفت.ياد لقبش افتادم واين دک.وپوز االنش...انگاري فهميد

 :به چي فکر ميکنم.اومد جلووقبل سالم.دادن گفت دارم

 مرده شورتو ببرن نخند مثال بايد عادي باشه برات_

 :دست خودم.نيس ياد لقبت افتادم غزل)...(دستشو گرفت جلو دهنمو گفت_

 .خرشدي يکي بشنوه کارم تمومه بي خيال شو رويا_

 . خيله خب دستتو بردار زشته_

وبه سمت پيام رفت وبعد ازدست دادن باهاش کنار سيامک نشست هرکاري  دستشو از روي دهنم برداشت غزل
 ميکردم به اون سرووضع غزل نخندم نميتونستم.ياد اون روزايي که تازه

 اورده بودش افتاذم انصافا براش اين کار حسابي نون کرده بود  هوشنگ

 

نمايي هاي مضحک خودش بود رفته تعداد مهمونا بيشتر ميشد.پيام هم درست وسط مجلس مشغول هنر  رفته
 غزل هم تا تونسته.بود مشروب خورده.بود واصال نميفهميد دورش چي
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.من هميشه منترل شده.مصرف ميکردم اما غزل هميشه زياده روي ميکردوکاردستمون ميداد.پيام اومد ميگذره
 به سمتمو دستمو گرفت وبه.طرف جمعيت هدايت کرد ميدونستم.خيلي

ي همين تمام هنرمو نشون دادم وتقريبا خيلي از کسايي که توحال خودشون بودن ميتونم.برقصم برا خوب
 وميفهميدن دورشون چي ميگذره متوجه هنر رقص من شده.بودند پيام هم

زده وبا افتخارنگاهشو به سرتاپام دوخته بودو با لبخند تشويقم.ميکرد.واخر هم طاقت نياورد وجلوي هم  شگفت
 وبغد از خسته.شدن دستمو کشيد وبه.طرف يکيشروع به.بوسيدن لبام کرد 

 :هابرد با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم ازاتاق

 کجاميريم؟_

 :که چشماش قرمز شده.بودوتو حال خودش.نبود دستمو محکمترگرفت وگفت  پيام

 يشتر ازين طاقت ندارم بيا_

دم وحاال وقت به.قول غزل تيغ دوباره کشيدووارد اتاق شديم ازاول هم چنين اتفاقي رو پيش بيني ميکر  دستمو
 زدن بود.بي حرکت نشستم رو تخت وبه پيام.که مشغول باز کردن

بود خيره.شدم از نگاهم فهميد که چيزي ميخوام بگم اومد کنارم نشست روي تخت  کمربندش
 :ونگاه.پرازشهوتشو بهم دوخت وگفت

 چيه.عزيزم؟_

وهاي لختمو تکون دادم واروم زيپ لباسمو بازکردم خوب .جابلند شدم تا دستش بهم نخوره رفتم جلوي آينه.وماز
 ميدونستم چطوري بايد ديوونش کنم بايد پيداشدن کمرم

.نگاهش بي قرار ترشدوخواست بهم نزديک بشه که برگشتم.سمتش ودستمو زدم روقفسه.ي سينه ش اززيرلباس
 :وپسش زدم.با تعجب به.دستم نگاه.کردوگفت

 چيه؟_

 : دم دستمو کنارالله ي گوشش حرکت دادمو.وگفتمتوچشماش خيره ش باقدرت

 ..اين روزا هيچ چيزو نميشه.مفت به دست اورد حتي معاشقه_

حرفم.اول جا خورد ولي بعد نيشش بازشدوازتوجيبش يه دسته.پول گذاشت کف دستم.نگاهم که.پوال خورد  از
 خيالم راحت شد.ورفتم به سمتش

.بايه حرکت تند منو خوابوند روتخت وهيکل درشتشو انداخت چيکارکرده.فقط غرق در لذت بود نميفهميد
 روم.نميدونم اين نوشيدني چه باليي سراينا مياورد که نميفهميدم دورشون چي

.شده بودم يه تيکه گوشت براي گرگي مثه پيام نميدونست بايد چطوري شروع کنه.حريصانه.بهم خيره ميگذره
 خت بلندم کردومثل يه گرگشده بود واخر طاقت نباورد وبايه.حرکت ازت
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 .افتاد به جون بدن ضعيفم  وحشي

حرحرکتش تمام تنم.ميشد درد خوب ميدونستم اين درد همش درد روح نه جسم.اخه براي من که جسمي  با
 نمونده بود من يه روح زخمي بودم زخمي همين نگاه ها زخمي همين گرگ

ل؟پول به چه.قيمتي؟به.قيمت فروش تن . به گرسنه صداي هميشگي بهم ميگفت داري پولشو ميگري.پو   هاي
 قيمت فروش اعضاي بدنم؟بازم همون صداي مزاحم ميگفت اداي ادماي

ابکشيده.رو بهتره درنياري چون تو رويايي.نه ساره ...بفهم که تو ديگه.رويايي.بفهم که لقب داري لقب   جانماز
 ...رويا طال...تو ساره نيستي.ساره ديگه مرده.خيلي وقته.که.مرده

کردم سبک شدم برگشتم ديدم پيام بي حال وخيس عرق افتاده.روي تخت وچشماش بستست   احساس
 ونفساش تند تند باال وپايين ميشه.بايد ميرفتم تا توحال خودش نيست بايد

خالص ميشدم بدون معطلي تند تند لباسهامو پوشيدم ودسته پول هارو برداشتم وبدون اينکه حتي  ازشرش
 ت سرم بندازم از باغ بيرون زدم .دختر پسرها هنوزم غرقيه.نگاه به.پش

ومستي بودن هيج کس خداروشکر حواسش به من نبود.از درباغ زدم بيرون ودوان دوان به سمت  توخوشي
 ....اژانس محل دويدم وبا ماشين خودمو به خونه رسوندم

بود اروم اروم در زنگ زده ي حياط وباز روشکر خبري ازافشين نبود نگاهمو به ساعتم انداختم حدودا دوازده  خدا
 کردم اما هرچه قدر هم تالش ميکردم صدايي ازش درنياد موفق نبودم

 .نخراشيدش بلند ميشد وصداي

به.راه.پله انداختم مثه اينکه امشب از دستش راحت بودم پاورچين پاورچين به طرف خونه رفتم  نگاهمو
 .ودروپشت سرم بستم

 

پوالرو از تو جيبم درآوردم وانداختم روي ميزورو تخت ولو شدم.صحنه ها مثه هميشه.عين .نفسام باال اومد تازه
 يه.کابوس توسرم چرخيد دستمو بردم تو جيب مانتوم تازه.يادم افتاد کليد

.پري دستمه وبايد ميرفتم اونجا.کالفه به.کليد نگه کردم واونم پرت کردم کنار پوال وخسته از جابلند خونه
 روسري ولباس هاي پري رو با دست شستم ولوازم ارايش رويشدم.مانتو و

پاک.کردم.از توي اينه.نگاهي به.خودم انداختم چه.قدر شبيه ساره شدم...چه.قدر دلم براش تنگ  صورتمو
 .شده.بود....چشمامو اروم بستم.اشک.از روي گونه هام سرازير شد

 .يکردم.اين اينه بااين صورت منو ياد ساره مي انداختبدجور گرفته بود نبايد زيادي خودمو تو آينه نگاه م دلم

روتخت درازکشيدم وبه.سقف چشم دوختم.صداي خنده هاي خودم تو گوشم پيچيد.صداي مامان  اروم
 ............صداي،بابا
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با خنده ميدويدم به.سمتشون بادکنک قرمزم تودست راستم.بود وبادست چپم دستاي مهران و  داشتم
 .گرفته.بودم

تو هردوتا دستش پراز خوراکي بود مهران ميگفت هرکي زودتر برسه ميتونه خوراکي ها روبرداره ميدونست  اباب
 اون برنده ميشه هميشه از من زودتر ميرسيد اما هميشه هم بيشتر خوراکي

 ميداد به.من ......دوست داشتم.غرق بشم تو همون خيال هارو

شتم خودمو زدم بخواب اما ميدونستم اون چيزي حاليش زنگ دربلند شد اصال حوصله افشين وندا صداي
 .نيست وخودش با وقاهت مياد تو

شد بعد جواب ندادن من سرشو انداخت پايين وبالگد دروباز کرد.از بوي نا متعفن بدنش فهميدم نزديک  همونم
 .تخت اما چشمامو باز نکردم

 _خبر مرگت تا االن کجا بودي؟افشين

 :م گفتماينکه چشمامو بازکن  بدون

 مفتشي؟_

 اره حرفيه؟_

 هرگورستوني بودم به تو مربوط نيس_

 :زدبه پام از درد چشمام باز شد ونشستم روتخت.نگاه چندش اورشو دوخت بهم وگفت بالگد

 کجا بودي مثه اينکه بهت خيلي ساخته؟_

 .به.تو چه_

 :کرد به پوالي روميزوگفت  اشاره

 با خرطرف نيستي_

 ه خونه روجدا کردم وپرت کردم تو صورتشوازش کراي پوالروبرداشتم

 

 :از رو زمين برداشت وگفت  پوالرو

 ...اخ اخ اخ ادم به.صاحبخونش اينجوري کرايه ميده؟جاي اين کارا بزار به.جاي يکي دوماه کرايت يه.شب_

 :حرص دستمو بردم به سمت پارچ روي ميز که خودش فهميد ودستشو باال بردوگفت با

ت ميشي.حيف اون چشات نيس.ولي بدون اخرعقدت ميکنم من مثه اون پسرا نيستم من تسليم.چرا ناراح_
 .يه.شب بخوامت من تا اخر عمرم نوکرتم
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 :باال مياوردم با نفرت بهش خيره شدم وگفتم داشتم

 گورتو گم ميکني يا جيغ بزنم همه بريزن اينجا_

 :ي کش داري کردوگفت خنده

مارن حنجره اتو.هم پاره کني کسي سراغت نمياد.ولي خب گفتم که من که ترسيدم حسابي اينجا االن همه.خ_
 .من مثه اون بچه سوسوال اشغال نيستم وايميسم تا با عشق بياي سمتم

دهنمو پرت کردم روزمين وباحرص روتخت خوابيدم وملحفه.مو تا روي صورتم کشيدم تا بيشترازين چشم تو  اب
 نه ميره بيرون بگيرنشچشمش نشم.روزي صدبار ارزو ميکردم که از خو

با اين همه کيفي که هرروز ميزد از زن ها نميدونم چطوري تونسته بود تا االن از دست پليس فرار کنه  وبرنگرده
 .وگيرنيفته

 .از خستگي زياد تا چشمامو گذاشتم روي هم خوابم برد  بازم

شونه هامو از پله ها باال رفتم باصداي دعوا وفحش هاي افشين به باباش بيدار شدم.مانتومو انداختم رو صبح
 .غالم با يه دسته چوب بيرون وايساده بود وبه افشين بدوبيراه ميگفت

 چي شده.اقا غالم؟_

 هيچي،باز اين کثافت به باراورده.تو چرا کرايه خونه رو دادي دسته اين الدنگ هان؟_

 .ش اسايش ندارمچيکارکنم نصفه شبي اومده بود باالسرم شما که جمعش نميکنيد من از دست_

 :چوب تودستشو با قدرت پرت کرد توخونه وبا غيض گفت غالم

من نميدونم اين اگه.حروم زاده.هم بود نبايد انقدر بي وجود بارميومد مرده.شور ريختشو ببرن همه پسردارن _
 ما هم داريم اه

 

 :هم به.سمت من برگشت وگفت بعد

 .ه اين تمام وسايلت توکوچه ستازين به.بعد کرايه رو فقظ ميدي به خودم بدي ب_

 :وحشت نگاش کردمو گفتم با

 .نه نه ميدم به خودتون حتما_

معطل نکردم وپله هارو دوتا يکي،رفتم پايين سريع لباسمو عوض کردم وبا بقيه پوال به سمت رستوران به  بيشتر
 راه.افتادم .طبق معمول غزل نبود با اون حجم مشروبي که اون ريخته

 :علوم بود امروز خواب ميمونه.هوشنگ با ديدن من يه دسته پول اورد وگفتتوشکمش م بود
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 .مگه قرار نبود کرايه خونتو بگيري از من_

 .جورشد ديشب سهم شمارم اوردم_

 :رو گرفت از دستم وگفت پوال

 .کارت خيلي خوبه رويا اگه.همينطوري ادامه.بدي خوب کاسب ميشي_

شتري شدم .خبري ازمحسن نبود با کنجکاوي سرمو چرخوندم حرف به اشپزخونه رفتم ومنتظر م بدون
 دوراشپزخونه.ترسيدم براي مادرش اتفاقي افتاده باشه ميدونستم مادرش سرطان

ومحسن هم براي مخارجش داره کار ميکنه.سريع شمارشوگرفتم با خوردن چند بوق پشت هم گوشي رو  داره
 :برداشت وگفت

 الو.رويا؟_

 مادرت چيزيش شده سالم محسن چرا نيومدي_

 مگه امثال توهم نگراني حاليشونه ؟_

 ميشه به جاي چرت گفتن جوابمو بدي_

 اره حالش بد شده اوردش بيمارستان امروز نميام هوشنگ ميدونه_

 ميخواي بيام اونجا؟_

 نه توهم بياي صداي هوشنگ درمياد تو رستوران بمون_

 .باشه پس منو بي خبرنزار_

حالش سوخت بااينکه.هميشه با هم.دعوا داشتيم اما طاقت ناراحتيشو نداشتم.همون قطع کردم دلم به. تلفن
 :مرقع روگوشيم اس ام اس اومد ديدم محسنه نوشته

 .منو ببخش به.خاطر حرفام مرسي که به.فکرم.بودي_

من رولبام.نشست اولين باربود احساس انسانيت ميکردم .چه.ارامشي داشت اين انسان بودن.چيزي که. لبخندي
 ازش.دور شده.بودم انقدر دور که با اين پيامک اشک تو چشمام جمع بشه

گوشي رو باز کردم وپيام وخوندم اخرين باري که تشويق شدم کي بود؟يادم اومد همونروز بود همون روز   دوباره
 که......خاک.برسرت هزاربارگفتم ساره.نباش.رويا باش رويا.اره من بايد

به.طرف ميز هشت يه.پسرجوون بازم تورمو انداختم با همون نگام من رويا بودم رويا  طاا باشم.باحرص رفتم رويا
 طال...دستاي پسروگرفتم.تو دستام.بوي سيگارشو با وجودم.حس کردم تو

با عشوه نگاه کردم . ...اما ...اما ...صداي اذان بلند شد درجا ميخ کوب شدم اين صدا هميشه.اذيتم  چشماش
 م...پسربا تعجب نگام کردوچيزي ميگفت اما منميکرد .گوشامو گرفت
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 ...چشام.خيره به يه.نقطه.بودنميشنيدم

 صدا منو پرت کرد به.خاطراتم اين

 بخش اول پايان

 

 بخش دوم رمان عشق مرتد ابتداي

 

معمول بابا سجاده.اشو پهن کرد توي حياط روفرش الکي دستابافي که مادربزرگ براش بافته بود وبلند اهلل  طبق
 بر گفت وشروع به.خوندن نماز اول وقتش کرد.با لبخند بهش خيرهاک

بودم چه.موجود دوست داشتني اي بود پدر!!!مخصوصا با ريش هاي جوگندمي وهيکل درشتش که  شده
 .چهرشو مهربون تر از همه ي بابا ها نشون ميداد

فشهاش غر غر ميکنه.نگاهشو به من داد وبيداد سينا باز،بلند شد برگشتم ديدم داره باز براي واکس زدن ک صداي
 :که جلوي پنجره ايستاده.بودم انداخت وگفت

_خواهر گلم چي ميشه بياي ودر حق من براي اولين بار لطف کني واين کفش هارو رديف کني ميخوام برم سينا
 !مسجد بابا ديرشد

 .چه فايده داره تا بري اونجا با دوتا لگد ترتيب کفشاتو ميدن برات_

 .نميخوام انجام بدم ديگه_بگو سينا

 .بي ميلي رفتم طرفشو واکس وازدستش گرفتم با

 ...خدا منو از تو نگيره_

 ._باالخره که ميگيره وقتي شوهر کنيسينا

 مامان از تو آشپزخونه بلند شد صداي

 _سينا داري مياي ماستم بگيرمامان

 :از روي کالفگي يه نگاه به سقف انداخت وگفت  سينا

 زير لب گفت(خدا نکنه بخواي پاتو از خونه.بزاري بيرون کل مايحتاج يک ماهو ميگن بخرچشم چشم )وبعد _

 _راستي نمکم نداريم بگيرمامان

 :ام گرفت سينا سريع کفشارو ازدستم کشيدوگفت  خنده

 .يه خورده بيشتر بمونم وضع بدتر ميشه مارفتيم_
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 :هي به.اطراف انداخت وگفتخونه رفت بيرون مامان مالقه.به دست از اشپزخونه اومدنگا از

 سينا کو؟_

 رفت مسجد_

 ._ميخواستم بگم.روغنم بگيرهمامان

 .براي همين در رفت ديگه_

 :سري تکون دادوگفت مامان

 از بچگي از زير کار درميرفت.تو مسجد نميري؟_

 .نه امروز حال ندارم_

بودم دلم گواهي ميداد حتما قراره  شدم وبه طرف اتاقم رفتم.نمبدونم چرا انقدر دلشوره داشتم وبي قرار بلند
 اتفاقي بيفته.از پنجره نگاهي به حياط انداختم.انگار هوا هم فهميده.بود من

 ....چون حسابي گرفته وابري بودچمه

 . حال روي تختم دراز کشيدم .کتاب رياضيات گسسته ي کنار دستم وبرداشتم وشروع به خوندن کردم بي

 ...تا حوصله م بيشتر سر نره ودلم نگيره درس خوندن خيلي کمک مي کرد باز

سخت رياضي رو به.زور تو مخم فرو کردم درسم خيلي خوب بود اما نه به اندازه براومدن از پس اين  معادالت
 همه فرمول عجيب غريب.احساس گرسنگي بد جور بهم فشار اورد از اتاق

 ادن به اخبار بودبيرون بابا هم نماز تموم شدوجلوي تلويزيون مشغول گوش د  اومدم

 

زنگ تلفن بلند شد.مامان درحالي که دستاي خيسشو به پيش بندش مي ماليد آروم به سمت تلفن رفت  صداي
 .وگوشي روبرداشت

سالم...خوب هستين حاح خانم...جان ...جان...بله بله.دست شما درد نکنه.حتما خدمت مي رسيم با _
 و...خداحافظ شماساره...قربان شما ...سالم.برسونيد حاج اقا ر

 :رو قطع کردورو به من گفت گوشي

 سفره حضرت ابوالفضل دعوت کرده خانم رحماني..فردا شبه_

 ..ميشه من نيام_

 :با ترش رويي نگام کردوگفت مامان

 .نه نميشه دختر توسن وسال تو اينجور جاها بايد بره_
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ود.به آشپزخونه رفتم وسفره روبرداشتم حوصله رفتن نداشتم اما مخالفت کردن بامامانم کار آسوني نب اصال
 ووسايل نهارويکي يکي از روي اپن رو سفره چيدم .باالخره سروکله ي سينا

پيدا شد با صورت يخ زدش از سرما اومد و بدون اينکه جايي بره خودشو پاي سفره رها کرد...مامان نگاهي  هم
 :به.سرووضعش انداخت وگفت

 با لباس بيرون؟دست نشسته؟_

 .جون مامان بي خيال.بزار دو لقمه بزنيم االن ميرم_سينا

 :نگاه جديشو به سينا دوخت وگفت بابا

 اين طرز حرف زدنو بچه هاي کوچه يادت ميدن؟_

 _ببخشيد..اقاجون ديگه اينطوري حرف نميزنيمسينا

 ... _نميزنيم نه نميزنمبابا

 _نميزنمسينا

 بشين_پاشو برو دست وصورتتو آب بزن پسرم بعد بيا مامان

 :با کالفگي به طرف دستشويي رفت ومامان روبه بابا گفت سينا

 .هر چي ساره سربه راه بود اين پسر تن منو ميلرزونه_

دلم به خودم حسابي نازيدم پس من مهر تاييد مامانو گرفته بودم .لبخندي از شيطنت وغرور روي لبم نشست  تو
 .وآروم قاشق کنار ظرفمو برداشتم ومشغول خوردن شدم

يه خانواده چهار نفري بوديم مامان واقاجون من وسينا!!!سينا از من يک سال کوچيکتر بود اما دوبرابر من  ما
 هيکل داشت وپشت لبش سبز شده بود.منم تقريبا اندام کودکانه ام جاشو

با نگاه به دخترونه عوض کرده بود وبه قول مامان بايد حسابي مراقب ميبودم.هردفعه جلوي إينه ميرفتم  بااندام
 تغييراتي که روي بدنم اتفاق ميفتاد ميفهميدم که دارم بزرگ ميشم دارم به

مامان خانم ميشم و حسابي ميرم توچشم.مامان از بلوغ زودرس سينا ميترسيد ميگفت شونزده.سالگي زوده  قول
 که سينا حرفاي گنده تر از دهنش بزنه وبه.مسائل بزرگا)به.قول مامان(فکر

من بد نميدونستن همه ميخواستن منو چون دخترم به زور بزرگ کنن وسينا رو چون پسره بچه.نگه  .اما برايکنه
 دارن

 

جاي ما برعکس بود سينا دائم سرک ميکشيد به همه ي مسائل ولي من غرق تو دنياي درس ومشق ودانشگاه  اما
 بودم.مامان سعي ميکرد باياد دادن مهارتهاي مختلف به.من منو براي
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ي مشترک آماده کنه اما من کال فازم فرق داشت وبه هيچ چيز جز رسيدن به آرزوم ودانشجوي مهندسي زندگ يه
 معماري دانشگاه تهران شدن فکر نميکردم.باالخره روز رفتن به.سفره

.رسيد.مامان يه کرم سفيد کننده پوست برام روي ميز گذاشته بود تا مثال خودمو با اون آرايش باالخره
 ز کرم به صورتم ماليدم اما با وجود ابروهاي پرپشت دخترونه وموهايکنم.مقداري ا

 .که کم هم نبود کرم رنگ ورومو بدتر کرد  صورتم

از پاک کردن صورتم با دستمال به سمت کمدرفتم ويه.شلوار مشکي جذب ويک بليز استين سه ربع سفيد   بعد
 مشکيبرداشتم وتنم کردم.به.نظرم براي اين مجلس مناسب بود موهاي 

هم يک دست باالي سرم جمع کردم وبا کش بستم.به نظر خودم بد نشده بود در کل.صداي مامان از  بلندمو
 .اتاق،بغلي بلند شد که ازم خواست زودتر حاضربشم

مو از روي جالباسي برداشتم وتنم کردم وچادرمشکيمو تو دست گرفتم تا بعد از پوشيدن کفش بندازم  مانتو
 د که چادروتوحياط بپوشم ومامان هم هميشه از دستسرم.اين عادت من بو

 .شاکي به.خاطر اين مسئله من

.مامان از خونه بيرون رفتيم چون قديمي محل بوديم به محض باز کردن دربايد سالم عليک ميکرديم تا همراه
 .رسيدن به خونه خانم رحماني

کردن وخداي نکرده اگر اتفاقي ميفتاد محل ها رو دوست نداشتم انگاري آدمو براي هرکاري معذب مي اينجور
 .همه محل ميشدن کاسه داغ تر از اش

درب توسي رنگ خونه خانم رحماني جلوي چشمامون خود نمايي کرد.دعا دعا کردم مرتضي جلوي در  باالخره
 نباشه اما ازون جايي که همه چيز برعکس خواسته.ادم اتفاق ميفته صداي

 .به قول همه بلند شد دلنشينش

 _سالم حاج خانم ...سالم ساره خانمضيمرت

 :با ديدن مرتضي گل از گلش شکفت وگفت مامان

 سالم به روي ماهت پسرم.خوبي؟_

 :سربه.زيرنگاهشو به.زمين دوخت وگفت مرتضي

 به لطف خدا بد نيستم .مشغول درس ودانشگاهيم_

 ._پس توهم مثه ساره دست از سرکتاب ودرس برنميداري.موفق باشي پسرممامان

 ._اره ديگه چاره اي نيست ممنون حاج خانم با اجازتونمرتضي

 :از رفتن مرتضي مامان با غيض برگشت سمتمو گفت  بعد
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 .تو چرا سالم نکردي بهش.زشته فکر ميکنن از پشت کوه اومدي_

 :شيطنت به مامان نگاه کردم وگفتم با

 خودت گفتي صحبت با نامحرم حرام است_

دختر راه بيفت برو.درضمن اين دفعه مرتضي رو ديدي واينسا نگاش کن بزار ببينه _خودتو نزن به اون راه مامان
 زبون داري توهم

 من از اين پسره از خود راضي که فکر ميکنه چون دانشجوي پزشکيه بايد خودشو بگيره خوشم نمياد_

 _بايد بگيره مگه دکتر شدن کمه دختر.غيبتم نکن انقدرمامان
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م ها دورتا دور نشسته بودند ودعا ميخوندن خانم.رحماني با ديدن ما سربلند مجلس شديم همه خان وارد
 کردواشاره کرد بريم باالي مجلس اما مادر امتناع کردوبا گذاشتن دست روي

.اش به معني تشکر اشاره.کرد که.همين پايين ميشينم منم کنار مامان نشستم.و کتاب دعا رو باز کردم سينه
 .وهمراه بقيه مشغول شدم

وسطاي دعا بود که خانم رحماني تو گوش خانمي که.مشغول خوندن دعا با صداي بلند بود چيزي گفت  تقريبا
 :واون خانم دعارو قطع کردوروبه.من گفت

 دخترم خانم رحماني ميگه تو نفس گرمي داري ميشه همراهيمون کني؟_

به.سوي من بود آروم از جام بلندشدم استرس به مامان که با افتخار نگام ميکرد خيره شدم همه نگاه.ها   با
 ومستاصل به سمت ميکروفون رفتم .خانم رحماني با چشماش اشاره کرد که

کنم ميدونستم که تو خوندن قران ودعا هميشه وهمه جا نفر اولم اما اونروز کمي استرس گرفتم با ترديد   شروع
 کتاب وباز کردم وشروع به خوندن کردم.همه جمع ساکت به دعا گوش

.خودمم باورم نميشد بتونم انقدر خوب بااين استرس از پس کاربربيام.اروم سربلند کردم که ميدادن
 ازپنجره.چشمم به.چهره.ي مرتضي افتاد که با دقت مشغول گوش دادن صداي من بود

حرص نگاش کردم واخمامو توهم کردم انگاري خودشم متوجه شد چون سريع از ديد بقيه خودشو دور  با
 تودلم گفتم پسره که.همش جانماز اب ميکشه.وايساده.بروبر منو نگاه کردورفت

.وصداي نا محرم گوش ميده!خاک تو سرت ساره اومدي صواب کني کباب کردي!مگه نشنيدي ميگن ميکنه
 .صداي،زن حرومه که بلند بشه.بيا حاال گناه.کردي

 :اررم سرمو بوسيدوگفت  خانمرحماني

 ين دخترمون صلواتبراي سالمتي وعاقبت به.خيري ا_
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بلند صلوات فرستادن ومن اروم از جا بلند شدم وبا لبخند کنار مادربرگشتم.يه.خانومي بغل دست مادر  همه
 :گفت

ماشاال حاج.خانم عجب شيرپاک.خورده.اي تربيت کردي.عاقبت به.خير شه ايشاال.خود خانم فاطمه زهرا نگه _
 .دارش باشه

 :خندبدوگفت مامان

 .ممنون حاج خانم_

 :روبه من کردوگفت وبعد

 خيلي خوب خوندي دخترم_

وسربه زير رفتم تو روياهام.چه قدر احساس خوبي بود مورد توجه بودن اونم براي يه.دختر هفده  خوشحال
 ساله.يه دختر افتاب مهتاب نديده که نميدونست اين زندگي چه بازيايي براش

عريف هاي خانم رحماني خالصه.نميشه.نميدونست چه نمبدونست اين زندگي تو نگاه پرازعشق مرتضي وت داره
 قدر اين دنيا براش نقشه چيده...نميدونست

 

مجلس بيرون اومديم ديدم مرتضي درحال جمع وجور کردن قابلمه ها از توحياطه.با ديدن ما دوباره سرجاش  از
 ايستاد ويه لبخند به نشانه ي احترام تحويلمون دادوباسر خداحافظي

چرا به دلم نمي شست هرکاري هم مي کرد باز اوني نبود که من ميخوام يواشکي موقع کفش .نميدونم کرد
 پوشيدن يه نگاه خريدارانه بهش انداختم يه بلوز ابي ويه شلوارجين پاش بود

هاي مشکيش مرتب ويک دست صورتشو پوشونده بودن!!! چشماي مشکي درشتي داشت وبيني  ريش
 زنده.وخوشتيپ بود.ميدونستم مامان واقاجوناستخواني وکمي کشيده.در کل برا

دوست دارن که اين وصلت اتفاق بيفته از دروهمسايه هم يه حرفايي شنيده بودم وخانم رحماني هم  خيلي
 موضوع رو سربسته با مامان درميون گذاشته بود اما من فقط ميخواستم برم

لي از پيشرفت هاي منو ميگيره وآزادي رو حس ميکردم اين ازدواج اونم توسن هفده سالگي جلوي خي دانشگاه
 .ازمن سلب ميکنه

درخونه خانم رحماني بيرون اومديم هوا حسابي خنک.ودلچسب بود آروم تنفس عميقي کشيدم وبه مامان  از
 :گفتم

 مامان هواچه قدر خوبه مگه نه؟_

 :نگاه.پرازتعجبشو بهم دوخت وگفت مامان

 چي شده؟تشويق شدي سرحالي؟_
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 ه.حال ميدهخب آره ديگ_

 :چشماشو ريزترکردوگفت مامان

 ديدي خانم رحماني منو کشيد کنار؟_

وايساد مبدونستم دنباله ي اين حرف چي قراره.بشنوم بدون اينکه جوابي به.مادر بدم به.سمتش  قلبم
 :برگشتم.وبه لبهاش چشم.دوختم مامان لبخندي رضايت بارزدوگفت

 !ميدي راجع به کيخانم رحماني از ما جواب ميخواد خودت فه_

 :شده توچشماي مامان نگاه.کردم وبا نگاهم فهموندم که نه.مامان باز چهرش.درهم رفت وگفت عاصي

دختراي امروزي چي.ميخوان.پسره دکتره خوش قدوباال برازنده پسر حاج اقا رحمانيه ازنظر مالي تامين ساره لگد _
 .پيدا کنينزن به بختت فکرنکن تو اون دانشگاه.ميتوني مثه اينو.

 

مادر من؛من درسمو چيکارکنم؟امسال.کنکور دارم بايد ازهمين االن به کوب بخونم براي کنکور.نميتونم  خوب
 .ازدواج کنم حواسم پرت ميشه

خانم رحماني گفت همه اينا روميدونه حتي خود مرتضي قبول کرده وگفته خودش کمکت ميکنه تو درسا.يعني _
 م خودت ميدوني اما نظر من واقاجونتاينکه تازه کمک.حالتم هست.باز 

 .به اين ازدواج مثبته واز نظر ما مرتضي پسرخوبيه بشين فکراتو بکن جواب خانم رحماني رو بده نسبت

به مادر جوابي ندادم با همون فکر پرازمشغله وارد خونه شديم سينا تو باغ مشغول ضربه زدن به توپ  ديکه
 :رو زدوتوپو گرفت تودستشو گفتفوتبالش بود با ورود ما اخرين ضربه 

 .مامان چرا انقدر دير کردين!ميخواستم بگم دارم با رفيقام ميرم زمين_

 :چشم غره اي بهش رفت وگفت مامان

 .پس کي درس ميخوني هان؟همش زمين همش بازي همش فوتبال_

 :عاجزانه يه نگاه به مادر انداخت وگفت  سينا

 ..همه پسرا بزرگن به زور مارو راه دادن بزار برم ديگهمامان بزار ديگه.دوستاي مهرانم هستن _

 _امان ازين مهران باز نشست زير پاي تو هواييت کنه؟مامان

 !!!عمه  سالم

به سمت صدا برگشتيم مهران تو چارچوب درخونه ايستاده بودونگاهمون ميکرد مامان با ديدنش با تعجب  همه
 :نگاهي به سرتا پاش کردوگفت
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 ميکني؟تو اينجا چيکار _

 :درحالي که سيب تودستشو گاز ميزد از چهارچوب دربيرون اومدوگفت مهران

 بزار اين بچه با من بياد ما درس خونديم چي شديم مثال؟پول تو فوتباله عمه.اينم استعداد داره ها_

 _الزم نکرده درس واجبترهمامان

 نگاهشو به سمت من برگردوندوگفت؛ مهران

 پول تو فوتبال نيس؟تو يه چيز بگو دختر عمه ._

 :حوصله بدون اينکه جوابشو بدم روبه مامان گفتم بي

 بزار بره مامان حاال يه دفعه ست ديگه مهرانم که تا اينجا اومده ببرش_

 :سرشو تکون دادوگفت مامان

 فقط مواظب باشيدا مهران توهم با سرعت رانندگي نميکنيا عمه مراقب بچه باش_

 !..بچه چيه_مامان منکه.بزرگ شدم .سينا

به نشانه اطاعت دستشو گذاشت روچشمشو درحالي که يه اهنگ وبلندبلند براي خودش ميخوند به  مهران
 سمت دررفت

 

خونه شديم دروپشت سرم بستم وبه اتاق رفتم ناگهان صداي،زنگ موبايل نااشنايي بلند شد نگاهي با  وارد
 ميز بود !!طبق تعجب به دور و برم کردم گوشي اندازه.ي سيني مهران روي

وسايلش وجا گذاشته بود به سمت گوشي رفتم.عکس يه دختر مو بلوند افتاده بود رو گوشيشو کنار  معمول
 عکس هم نوشته بود)پريا(!!دکمه ي رد تماس وزدم وروي تختم دراز کشيدم

 .صداي زنگ بلند شد ميدونستم مهرانه گوشي رو برداشتم وبه طرف دررفتم که

 !!ه ساره_باز کن ديگمهران

 :با حرص بازکردم وگفتم درو

 . نترس فقط يه بار زنگ زد_

 :پررنگشو تحويلم دادوگفت لبخند

 جواب که ندادي؟_

 .نه دلم براي موهات سوخت حيف بود کنده بشن_

 _قربون دخترعمه ي چيز فهم.مارفتيممهران
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 :بره که گوشه ي کاپشنشو کشيدم برگشت به طرفم.اروم گفتم اومد

 دختره حرف نزني ميدوني چيزي از دهنش بپره مامان اينا کشتنت چشم وگوش بچه رو باز نکنجلوسينا با_

_خب با توام سينا از من گنده تر شده تواين دوره وزمونه چيرو ميخوايد کنترل کنيد بدتر ميشه ها.ازما مهران
 .گفتن بود هي بچه رو زندوني کنيد حاال

 درس دارم خداحافظ همين مونده تو نصيحت کني.برو زودتر کلي_

وبه اتاق برگشتم.بازم فکر مرتضي افتاد تو سرم چي بايد جوابشونو ميدادم اخه؟به قول مامان خيلي  دروبستم
 ...حسن داشت نجيب ؛سربه راه؛دکتر؛خوشتيپ و

زنش ميشدم منم خانم دکتر صدا ميزدن.واي چه حالي ميداد.ميشديم زوج نمونه يه مهندس يه  اگر
 ولي چرا ته دلم يه چيزي کم بود؟شايد مثه بقيه دوستام مثه شيوا وزهرهدکتر...ولي....

يه عشق افسانه ايم.امانه من که ميدونم همش پوشالي.مرتضي پسر خوبيه تواين دوره وزمونه کم پيدا  دنبال
 ميشن امثال مرتضي!ميگن بختم که يه.بار به ادم رو ميکنه نکنه بخت منم

ينا مخالف بودن حداقل دلمو اينطوري راضي ميکردم اما بدبختي همه هم تاييد باشه.خدايا کاش مامان ا مرتضي
 ميکنن جواب رد ندم پس،فردا مثله )...(پشيمون شم نتونم درستش

.؟؟چيکار کنم.؟خودمو کنار مرتضي تصورکردم!تصور شيريني بود!اولين بار بوديه حس غجيب داشتم ميديدم کنم
 ارن مدرسه يا زنگ اخر باهاشوندوستام دوست پسر دارن وعکسشونو مي

ميذارن اما من تو اين فازا نبودم اولين باربود داشتم فکر ميکردم که شايد منم ميتونم يه حسي مثه اونا  قرار
 داشته باشم.واي اگر بچه ها ميفهميدن من نامزد کردم مدرسه ازين خبر مي

 ...ترکيد

 

هم نه حواسم به درس بود نه.خودم چند روزبود روزي با ذهن وفکر خودم کلنجار رفتم تو مدرسه  دوسه
 نميتونستم درست تست بزنم وتمرکز کنم خودمم فهميدم بايد هرچي زودتر

اين قضيه.رو روشن کنم.يا بايد جواب رد بدم با مثبت اون روزم داشتم از مدرسه برمي گشتم وغرق   تکليف
 دوروبرش درخيال هاي خودم که ديدم مرتضي هم سرکوچه ايستاده وداره به

ميکنه.باديدن من اول يه کم هول شدوبعد اروم لباسشو مرتب کردوبه سمتم اومد.قلبم هري ريخت  نگاه
 نميدونستم بايد چي کار کنم اگه مي رفتم خيلي زشت بود اگرم ميموندم توانايي

 زدن باهاشو نداشتم دستپاچه نگاهمو به باال پايين مي انداختم خودمو کمي جمع وجور کردم حرف
 :ووقتي،نزديکم شد نگاهمو به زمين درختم وبا استرس گفتم

 ..اقا مرتضي  سسالم



 

 
34 

 .بدتر از من خيس عرق شده بود چند ثانيه سکوت کردوگفت اونم

 .سالم خوب هستيد ببخشيد ميخواستم اگه ميشه.چند دقيقه وقتتونو بگيرم_

 : تعجب با سربه زير انداخته نگاش کردمو گفتم با

 بفرماييد_

سارا خانم ميدونم که مادر اون قضيه رو با خانم توکلي مطرح کرده وشما هم درجريانيد ميخواستم اگه  راستش_
 ميشه.زودتر جواب منو بديد ميدونيد)کمي مکث کردودستشو کرد

 . (ميدونيد من يه کم بي طاقت شدمتوجيبش

ي سعي کردم جلوي شوق تو ذلم قند اب کردن ..فکر کن ساره اين پسر براي جواب تو بي طاقت شد...خيل تو
 چشمامو بگيرم سرمو انقدر انداختم زير تا چونه ام چسبيد به سينه

 .مرتضي ادامه دادام

راستش همونطور که ميدونيد من بهتون عالقه دارم اگه ميشه.ساره خانم خواستمو رد نکنيد من ميدونم _
 ميخوايد درس بخونيد من کمکتون ميکنم .بعد درسم مطب ميزنم شما هم

 ...سرکار يه.زندگي ميريد

 :گوشام داغ کرده بود با هرکلمه اش تپش قلبم صد برابر ميشد ديگه نزاشتم ادامه بده سربلند کردمو گفتم  تا

 ...اقا مرتضي من بايد فکر کنم جواب وبه خانم رحماني ميگم با اجازتون_

رسوندم به خونه و توحياط نشستم فشنگ دررفتم از روي ناپختگي نميفهميدم دارم چي کار ميکنم خودمو  مثه
 روي زمين.هنوزم تپش قلبم باال بود.به خودم گفتم تو که طاقت حرفاشو

چجوري ميخواي جواب رد بهش بدي؟يعني عاشق شدن اينجوري بود!!!ايناروبايد ازمهران ميپرسيدم اون  نداري
 تجربه اش زياد بود گرچه اصال نميفهميد عاشقي چيه.به قول مامان

افته جدا بافته ماست.بايد از زهره وشيوا ميپرسيدم؟اخ ساره چه قدر توخنگ ربي تجربه اي زهره وشيوا ت مهران
 همه پسرا رو درسته.قورت ميدن تو عين امل ها ميموني به.خدا.خاک

 کنن.اه  برسرت

 .ساره اونجا جاي نشستنه؟کجا بودي تااالن؟پاشو چادرت پرخاک شد_

بلههه چادرم پراز خاک شده کيف مدرسه.مو انداختم کنار حياط وشير اب  از جابلند شدم برگشتم.ديدم  اروم
 .باغچه رو باز کردم وخاک چادرمو گرفتم

 :با کنجکاوي سر تاپامو نگاه کردوگفت مامان

 دزد بهت زده انقدر باهيجان اومدي؟_
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 نه دويدم تا خونه_

 !!!وا_

ينهمه سال با وجود اينکه مرتضي رو هرروز مبديدم مامان دررفتم وبه اتاق پناه بردم نميدونم چرا ا اززيرچشم
 انقدر حالم دگرگون نشده بود از تو آينه نگاهي به.خودم انداختم لپام سرخ

بود.دستي به صورتم کشيدم با وجود هواي سرد صورتم داغ کرده بود تا حاال به خودم انقدر با دقت نگاه  سرخ
 يه به.ظاهرم اهميت نميدادمنکرده.بودم .چراشو نميدونم اماهيچ وقت مثه بق

 .خودم فکر کردم چي تواين چهره.بوده.که.مرتضي رو جلب کرده چند قدمي به آينه نزديک شدم با

عسلي کشيده.ابروهاي مشکي دخترونه که حتي به تار هم از موهاش.کم نشده ؛بيني کامال معمولي   چشماي
 رتمو بانمکوکشيده ولبهاي قلوه اي.!!گوشي ي لبم هم يه.خال بود که صو

 ...ميکرد.مقنعه امو از سرم برداشتم موهاي بلند خرمايي تيره اگر بي دقت نگاه.ميکردي شايد مشکي تر

.قدم عقب تر رفتم.!!اندامم خوب بود الغر اندام پاهاي کشيده وباسن برجسته تنها اشکالم.زيادي گودي کمر يه
 بد نبودم بود که باعث ميشد دائم کمردرد داشته باشم....ازاين نظرم

.کم.چاق تر شايد جذاب ترم ميشد.صداي مامان بلند شد ميخواست براي ناهار خوردن به اشپزخونه برم سريع يه
 مانتووشلوار مدرسه امو درآوردمو ازاتاق بيرون رفتم.زيرچشمي يه نگاه.به

...خودمو کنارش ميترسيدم بخونه تو مغزم چي ميگذره ...همه ي سلول هاي تنم شده.بود مرتضي. مادرانداختم
 دوباره.تصور کردم حس خيلي شيريني بود لبخند ناخوداگاه.روي

 ..نشستلبم

 حواست کجاست ساره؟_

 :مامان منو ازافکارم بيرون کشيد نگاهمو اول به.مامان بعد به.بشقاب دوختم.وگفتم صداي

 مامان!واقعا منو اقا مرتضي به.نظرتون باهم خوشبخت ميشيم؟_

 :دادوگفتابروهاشو باال  مامان

اين بستگي به.خودتون داره.به.عالقه اي که بهم.داشته.باشين به گذشتي.که.براي هم بکنين!حاال _
 چطور؟باالخره ازخرشيطون پايي اومدي؟

 چهره ي مرتضي توذهنم.نقش بست خواستم اعتراف کنم.آره.اما نگفتم دوباره

 ... نه همينطوري پرسيدم_

 زنيم_حاال غذاتو بخور بعدا حرف ميمامان
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از ناهار دوتاچايي ريختم وکنار مامان نشستم.مامان يکي از چايي هارو برداشت وخنده ي شيطتنت آميزي   بعد
 :کردوگفت

 :مثله اينکه وقتشه!سرمو ازخجالت پايين انداختم وحرفي نزدم.مامان يه ذره از چايي رو مزه مزه کردوگفت_

وسخت ترين انتخابيه که توزندگيت داري.شايد االن ببين ساره ازدواج اصال شوخي نيست دخترم.مهمترين _
 نفهمي چه قدر مهمه اما مني که يه.عمره از ازدواجم ميگذره خوب اينو

ميکنم.حاال اينکه چرا ما ميگيم مرتضي چند تا دليل داره.اوال پسر سربه.راه واهل نمازيه دوما تحصيل کرده  درک
 يره وتوهم درستووخونواده داره.سوما نميخواد جلوي پيشرفتتو بگ

.ساره من خيلي خونه دل خوردم تا تو به اينجا رسيدي مادر.تا تواهل نماز وقرآن بار اومدي!!تو انقدر ميخوني
 تواين سن پاک موندي ودست از پاخطا نکردي...چشمم ترسيده.که.خداي

باد بره.ازدواج با  .اينهمه رنجي که منوبابات کشيديم تا تووسينا درست باربياين خداي نکرده همش بهنکرده
 مرتضي هم براي تو يه همدم خوب مياره هم اينکه از هرچي گناه جووني

 ....به دور ميمونيد ازهمه باالتر اينکه.سنت پيامبره جفتتون

 مامان من که سرم به کار خودم بوده!يعني شما ميگيد فقط ازدواجه که ميتونه از گناه جلوگيري کنه؟_

ت نداره دختر زيادم توخونه باباش.باشه اين روزا همه چي عوض شده!چرا من فقط ازدواج نيست اما خوبي_
 نميذارم شما ازين ماسماسکاي امروزي که.مهران داره دست بگيريد چي بهش

تلگرامه ؟تلگرافه نميدونم چه کوفتيه. چون اينا ادم وازخودش دور ميکنه دختر وپسر حاج اقا توکلي بايد  ميگن
 جابتت شهرت همس.کي بهتر ازمرتضي مادر.بهباهمه فرق کنن.تو که ن

 ... بد راه نده.ايشاال که.خيره دلت

چي ميگفت؟!!!!!ايشاال که.خيره يعني تموم.يعني.جواب مثبتو بده.خب توام که.بدت نمياد  مامان
 ساره!!!.باالخره زن اقاي دکتري ديگه چي ازين بهتر احمق نشو.!! سرکالس حواسم به

ا وزهره هم.هي پچ پچ ميکردن ومنو به هم نشون ميدادن اخر اعصابم خورد شد چي بود جز درس شيو  همه
 وباچشم غره بهشون نگاه کردم وجفتشون پق زدن زيرخنده

 

 :عصبانيت وصداي اروم وخفه گفتم  با

 ميشه ساکت شيد؟يه ريز.دم گوش من حرف ميزنيد_

 :به شيوا يه نگاه انداخت وگفت زهره

 .مثبته تودهنش نميچرخه بگهمنظورش خفه شوئه انقدر بچه_
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 !!من مثه.شما نيستم_

 _اوه اوه اوه!حاال چي شده.که بچه خرخون ما انقدر توعوالم خودشه؟زهره

ازترس به معلم انداختم وبا ترديد به جفتشون خيره.شدم.زهره به معني )چيه(سرشو تکون دادوبه.شيوا   نگاهي
 :.نگاه کرد.اروم يه.کاغذ برداشتم وروش نوشتم

 .ضي رحماني ازم خواستگاري کرده.ميخوان بيان خونمونمرت_

.جلوي زهره وشيوا ناگهان هردوبا ديدن کاغذ اب دهانشون گير کرد توگلوشونو شروع به.سرفه وگذاشتم
 کردن.معلم توجهش به.ميز ما جلب شدوبا کنجکاوي سرشو باالتر گرفت تاببينه

 :کردم.معلم اومد جلو وگفت.خبره.از ترس کاغذوسريع برداشتم.وتو دستم.مچاله  چه

 يه.ريز داريد حرف ميزنيد حاال هم که.سرفه هاتون کالسوبرداشته.ميشه بگين چه خبرتونه؟_

 :که قرمز شده بود خودشو کنترل کردوگفت  زهره

 .ببخشيد يه ذره خاک اومد از پنجره اينجوري شديم_

ه.بودم که جاي ناخن هامو رو دستم با شک.نگاهي به.دوروبرميز کرد انقدرکاغذ وتودستم سفت گرفت معلم
 احساس ميکردم باالخره به خيرگذشت وخانم معلم برگشت سر جاش.خدارو

 : زنگ نجاتم به.صدا دراومدوبه محض رفتن معلم شيوا وزهره.هردو داد زدن شکر

 چي؟؟؟؟؟_

 :دهن هردوشونو گرفتم واروم گفتم جلوي

 .....بفهمن اخراجم.چتونه؟اه_

 !!!ساره ها _واقعا؟خرشانسيزهره

_ما يه.عمر تومراسماي خونشون خم.وراست شديم وحمالي کرديم يه.نگاهم به ماننداخت اقاي به.اصطالح شيوا
 دکتر.حاال تو که.عين برج زهرمار وپپه اي اومده. سراغ تو؟شانسو ببينا

 ساکت شيد بابا خودمم گيجم اخه تو اين سن ازدواج؟_

 .ل ديگه ولي ممکنه يکي مثه اين نيادا_چه فرقي داره احمق امسال نشد سا زهره

 خودمم همين فکروکردم ولي ازيه طرفم دوست دارم دانشگاه واول ببينم.با جو اونجا اشنا بشم بعد ازدواج_

_بروبابا.دانشگاه خواهر من ميگه پرپسراييه که شلوارشون ازپاشون داره ميفته تواينو پچسب اينم شيوا
 .دانشجوئه ديگه ولي ادم حسابيش
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نميدونم بچه ها برام دعا کنين تا من محصلم که نميتونيم عقد کنيم اما مطمئنم قبل کنکور همه چيز جدي _
 ميشه

 :دفعه شيوا وزهره گفتن يه

 اي يار مبارک بادا ايشاال مبارک بادا_

 :روبه شيوا کردوگفت زهره

 !!!کي فکرشو ميکرد،ساره زودتر ازمنو تو شوهرکنه هان_
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 .به باره.نه به داره خوشه ها نه دلتون

 :چشماشو به معني تمسخر ريزکردوگفت زهره

 .يعني ماهم نفهميديم تو دلت قند داره آب ميشه_

جاي جواب خنده ام گرفت وهردوتاشون با اين حرکتم بلند بلند خنديدن وتا خونه براي نحوه برگزاري مراسم  به
 .وکاراش برنامه ريزي کردن ورويا بافتن

کفش هاي پاشنه پنج سانتي خانم رحماني که جلودر بود درجا ميخ کوبم کردوطبق معمول رسيدم خونه   وقتي
 تپش قلبم رفت روهزار.مقنعه امو با دست صاف کردم وبا يه.سرفه وارد

 :شدم خانم رحماني باديدن من چشماش برق زدوگفت خونه

بر سرت کنن ساره انقدر خوش.اومدي عروس گلم )عروس گلم؟؟؟؟(مامان جواب مثبتو پس داده بود.خاک _
 ....رنگ به رنگ نشو فکر کنن خبريه.اروم باش .اروم

بلند کردم وتوچشماي خانم رحماني نگاه پرازخجالتمو انداختم وزيرلب سالم کردم.حودش اومد جلو وسرمو  سرمو
 :بوسيدودرحالي که چادرشو روسرش ميانداخت روبه مادرگفت

اين خبرو مرتضي بشنوه امشب خوابش نميبره)چشمکي ازشيطنت به ايشاال اخر هفته مزاحم ميشيم پس برم  _
 من زد ومن طبق معمول دست وپام وگم کردم(بعد از رفتن خانم رحماني

.که.حسابي غرق تو فکر بود بدون حرف ظرفارو حمع کردوبه اشپزخونه.برد.خودمم هم هيچ رقمه مامان
 و بگو!!!جلوي اونروم.نميشد حرفي بزنم حاال باز مامان خوب بود.اقا جون

 .جوري سرباال کنم؟چه  

خش داره سينا منو ازجا پروند با هيجان هميشگيش کيفشو پرت کردگوشه ي اتاق وصورت ازسرما سرخ  صداي
 :شدشو جلواوردوگفت
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 ميخواي زن مرتضي بشي؟_

 :کردم وگفتم  اخم

 ..به تو اين حرفا نيومده پسر.برو ناهارتو بخور_

 :ي بلندي کردوگفت خنده

ودم ديدم خانم رحماني خوشحال از در اومد بيرون بچه که نيستم ميفهمم.خوش به حالت اينجوري ديگه خ_
 درسم نميخوني

 کي گفته قراره درس نخونم هان؟درسمم ميخونم.نکنه اقا مرتضي چيزي گفته؟_

 .برو بابا ديوونه من جاي تو بودم به بهونه شوهر کردن مبشستم خونه_

 :ق پرت کردم طرفش وجاخالي دادگفتماز گوشه ي اتا   جورابمو

 به تواين حرفا نيومده.برو بيرون_

رفت بيرون ومنو با هزار فکر ودلشوره.واسترس تنها گذاشت.تا اخر هفته ميشدم نامزد مرتضي واي  باالخره
 خداوندا مگه ميشه انقدر سريع همه چي اتفاق بيفته.کاش زهره وشيوا بودن

 کردن کاشدل پراز استرسمو اروم مي حداقل

اخر هفته شدوروز موعود رسيد صد بار طول وعرض اتاق وطي کردم از شدت استرس نميتونستم رو پام   باالخره
 وايسم ميوه وشيريني هاي رو ميز حسابي بهم دهن کجي ميکرد!امروز

بودم برداشتم  خواستگاري وبله برونمه.!!!!!از تو کمد يه بلوز کرم رنگ با يه روسري شکالتي که قبال حاضرکرده روز
 وچادر سفيد هميشگيمو هم روي سرم انداختم.خيلي بچه تر ازاوني

که عروس بشم بيشتر شبيه يه کودکي که ميخواد اداي بزرگارو دربياره هنوز بيني وگونه هاي صورتم رشد   بودم
 نکرده بود وچهره بچه گانه ام کامال هويدا بود.دوباره سرتاپامو برانداز

رون رفتم مادر وخاله تواشپزخونه مشغول چيدن وسايل بودن واقاجون کت وشلوار پوشيده واز دراتاق بي کردم
 روي صندلي نشسته بود ودرحالي که با تسبيحش باژي ميکرد به يه نقطمه

خيره بود.با ورود من همه نگاه ها به سمتم برگشت وهمه لبخند خشنودي زدن هيچي نشده از.خجالت  نامعلوم
 وي يکي ازمبل ها نشستم.منم مثله اقاجون سختسرخ شدم اروم رفتم ر

بودم توفکر اتفاقاتي که در انتظارم بود توفکر محرم شدن با مرتضي!صداي،زنگ در همه رو هول زده.کرد  توفکر
 اينبار قلبم ديگه از جا کنده شد با نگراني از پنجره بيرونو نگاه کردم

کت و شلوار زغالي!اولين چيزي که توجهمو جلب کرد   رحماني يکي يکي داشتن وارد ميشدن!مرتضي با خانواده
 چهره ي خودش بود عينکشو روصورتش جابه.جا کردوبابابا
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.به.استقبالشون رفته بود دست داد.صداي شوخي وخنده از حياط بلند شد.چه.قدر خوب بود که
 هکه.هردوخانواده انقدر يکسان وهم.سطح بوديم....حاج اقا رحماني واقاجون جلوتر ازبقي

 .به سالن رسوندن وصداي سالم عليک هاي رسمي ومتداول کل فضا روپر کرد خودشونو

گل رز بزرگ وجعبه ي شيريني دست مرتضي بود اول تحويل مادر دادوسرشو انداخت پايين وزيرلب   دست
 سالمي اروم به من کرد.خانم رحماني هم رومو بوسيد وهمه باالخره جا

اشپزخونه رفتم .خاله.مريم ليوان هايي چاي رو تو سيني چيد ومشغول ونشستند.همراه.مادر به.  گيرشدند
 ريختن شد.به چايي ها نگاه.انداختم وگفتم

 من چايي نميبرما خاله.ميترسم کله.پا بشم_

 :.خنديدوگفتخاله

 خودم ميبرم نگران نباش_

س نشونه قسمت وحشتناک ترين قسمت خواستگاري براي من بود که.توسط خاله حل شد.سکوت مجل اين
 جدي شدن بحث بود.اروم گوش وايسادم ببينم قضيه.چيه

 

مهريه بودپونصد تا سکه بريدن حاج اقا رحماني بي چون وچرا قبول کرد.جاي اينکه.حرفي،زده بشه تو شان  حرف
 هيچ کدوم از حونواده.ها نبود.صداي صلوات بلند شد وقت رفتن من بود

حال بودند از جمله مرتضي که دائم لبخند ميزد وعينکشو روي طمانيه رفتم وميون جمع نشستم.همه خوش با
 صورتش جابه جا ميکرد.خانم رحماني جلواومدويه انگشتر تک نگين وازجعبه

دراورد واروم تودستم کرد.حس،بزرگ شدن بهم دست داد.يه حس خيلي قشنگ زير چشمي به مرتضي نگاه  ش
 مون بود بعد ازکردم هردوبهم لبخند زديم اين اولين ديدار صميمي 

دست کردن اقا رحماني از بابا اجازه گرفت که.با مرتضي به.حياط بريم.انقدر هول بودم بدون  انگشتر
 اينکه.کاپشن بپوشم با همون بليز تنم رفتيم بيرون مرتضي هم لباسي تنش نبود جز

 :نگاه کردوگفت.باورودمون به.حياط جفتمون به يه چيز فکر.کرديم)سرما!!!(مرتضي با نگراني بهم کت

 !برو کاپشن بپوش_

 :برو؟؟؟؟(چه صميمي شد يه دفعه!متوجه تعجبم شد خنديد واروم گفت)

 !ديگه نامزديم_

 :لبخند زدم وگفتم بهش

 کاپشن الزم نيست.بريم رو تاب بشينيم؟_
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 :سرتاييد کردوکنار هم نشستيم نگاهشو به اسمون دوخت وگفت با

 .حيلي منتظر امروز بودم ساره_

 :کردم وجوابي بهش ندادم نفسشو اروم بيرون داد وگفت  سکوت

 !!حدا کنه اليق تو باشم_

 داغ کرد اروم سربلند کردم وبهش خيره شدم گوشام

 اليق نجابت وخانوميت.اليق اينهمه زيبايي_

داشت ازجابراش.کنده ميشد ولي بلد نبودم به زبون بيارم.فقط تو ذهنم کلمات ميچرخيد اما زبونم قفل  قلبم
 رده بود.تا حاال اين موقعيت وتجربه.نکرده.بودم تو فيلما ديده.بودم سعيک

 يه سکانس بيارم توذهنم تا بتونم تقليد کنم.مغزم اما هنگ کرده.بود کردم

 تو چيزي نميگي؟_

 .واال.....منم.ميخواستتتم بگم خيلي خوشحالم که اين اتفاق افتاد_

 .براي همين چند تا کلمه مردم

اهم.غوغا کنيم من درسمو تموم کنم مطب بزنم توهم خانم مهندس بشي روزا بريم سرکارشبم ساره ميخوام ب_
 بيايم خونه يه زندگي ايده ال براي خودمون بسازيم يه زندگي اي

 .همه حسرتشو بخورنکه

 .منم موافقم.خيلي دوست دارم درسمو ادامه بدم.يه زندگي خوب داشته باشيم_

 .ميکنيم ميريم خونه خودمون ديگه خيالت راحت.ازهمه چيايشاال دانشجو بشي عروسي هم _

حرفاي شيرين.حرفاي کليشه اي وشيرين زديم.چه قدر همه چيز خوب بود مرتضي برام يه منبع آرامش بزرگ  کلي
 بود!مرتضي يه.نعمت بود که.خدا خيلي زود بهم.داد.يه.نعمتي که هر

که يکي مثه اونو دارم.از اون شب به بعد شدم يه خانم   به انگشتر تو دستم نگاه ميکردم به.يادم مياورد وقت
 متاهل.يه سوژه عالي براي زهره وشيوا!هر روز بعد مدرسه ميومدم

 .ومعموال براي شام يا من ميرفتم خونه خانم رحماني يا مرتضي ميرمدخونه

 

ار ميکرد خودمم نامه بعد از شاممون درس خوندن من بود.مرتضي هر شب بعد شام درساي تخصصي باهام ک بر
 با گذر زمان باالخره به وجود مرتضي عادت کرده.بودم و زندگيم روروال

 بود افتاده
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استرس کنکور ونتايجش سخت به همم ميريخت مرتضي بهم اطمينان داده بود که با توجه به رتبه امو نمره   اما
 هام حتما قبول ميشم اما خودم تو باورم نبود.ميترسيدم از مرتضي کم

باالخره اون تحصيل کرده بود ومنم حتما بايد قبول ميشدن برعکس زهره وشيوا که اصال براشون اهميتي  بيارم
 نداشت اما براي من اين قضيه خيلي حياتي بود.ماه هاي اخر روز وشبم

درس خوندن کرده بودم.انقدر ميخوندم که شبا از شدت چشم درد بيهوش ميشدم وزود خوابم ميرد  وصرف
 ي هيچ توجهي بهش نميکردم ولي انگار خودش خوب ميدونستبيچاره مرتض

 .ميکرد ودرکم

کنکور هم دادم به نظرم خوب تونستم از پسش بربيام براي دانشگاه رفتن خيلي ذوق داشتم شيوا وزهره   باالخره
 ميگفتن تنها کسي هستم که به خاطر شوهر پيدا کردن ذوق دانشگاه

مرتضي رو زدم اينطوري،راحت تر ميتونستيم رفت وامد کنيم وساعت هاي .تو انتخابام دقيقا دانشگاه  ونداره
 خالي باهم باشيم .دعا دعا ميکردم قبول شم.ولي همين که بار اصليش از

دوشم برداشته شد خودش جاي خوشحالي بود.ديگه خيلي بهتر ميتونستم بعد هشت ماه.نامزدي به  روي
 شوهرداري رو ياد گرفته مرتضي برسم.کم کم با دقت به خانم هاي فاميل

.ميدونستم وقتي مياد بايد برم سمتش وکيفشو بگيرم وقتي قراره ببينمش ارايش کنم وتميزباشم.توجمع بودم
 به حرفاش گوش بدم وبهش احترام بزارم.براش ميوه پوست کنم بهش برسم

 .کال ازين جور کارا که مادروبقيه خانم هاي فاميل البته همه ميکردن  يا

يه پيچ داشت ميتونستي،برش گردوني عقب تا گذشتتو بسازي وجبران کني؛تااز تجربه هايي که کردي  زمان کاش
 بتوني حداقل يه بارم شده براي ديگران نه براي خودت استفاده کني اما

 که.بغضي داشته ها خيلي زود از دست ميره زودتر از اوني که فکرشو کني  افسوس

 

ونه رو پرکرده بود تو پوست خودم نميگنجديم دورتا دور خونه ميدويدم خدايا شکرت قبول شدمم کل خ فرياد
 وجيغ ميزدم.سينا ومامان به.کارهاي غيرعاديم ميخنديدن.انقدر دويدم تا

خسته شدم صورت سرخم وگرفتم تو دستام ويه ريز اشک ريختم .صداي،زنگ گوشيم بلند شد.برداشتم  باالخره
 :وبدون سالم گفتم

 چک کردي اول بگو جايزه بهم چي ميدي؟ميدونم که.خودت _

 :ي بلندي کردوگفت خنده

 هرچي بخواي خانومم؟اون دستبند طال سفيده خوبه؟بايه.شام بيرون؟_

 ....عالي تر ازاين نميشه_
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 :.خنديدوگفتدوباره

معلومه چه قدر جيغ زدي صدات گرفته.حسابي.خدا روشکر که پيش خودمم قبول شدي اينطوري ميتونيم _
 .يمباهم بر

 واقعا خداروشکر.به مامان اينا گفتي؟_

 .نه هنوز اول به.تو زنگ زدم االن به اونا هم.خبر ميذم مطمئنم خيلي خوشحال ميشن_

 .باشه عزيزم.منم برم سراغ زهره.وشيوا ببينم اونا چيکار کردن_

 :مرتضي خداحافظي کردم وسريع شماره ي شيوا روگرفتم با اولين بوق برداشت وگفت از

 ي انقدر زود زنگ زدي يعني قبول شدي اونم معماريوقت_

 حدست درسته توچي_

من هيچي کامپيوتر پيام نور.زهره هم کاپميوتر قبول شده يه جاييم.واي خوش به حالت ساره.خيلي خوب _
 .جايي افتادي

 اينم بگو که روزايي که داشتم خر ميزدم تووزهره خوش ميگذروندين_

 ر!از عقد کنون چه.خبر؟خيله.خب بابا فاز نصيحت نگي_

 با مرتضي صحبت کردم قرار شد بعد از ترم اول کاراشو بکنيم_

 خيله خب بجنب ديگه.چه قدر نامزدي_

 . تو راست ميگي براي خودت پيدا کن.من برم ب ه کارام برسم شب مرتضي مياد دنبالم بريم بيرون_

اروم بستم وبه روياهام فکر کردم حاال واقعا   شيوا هم قطع کردم از هيجان روي،زمين دراز کشيدم چشمامو تلفن
 با مرتضي يکي شديم.منم ديگه حرفي داشتم جلوش.ياد صداي گرمش

خنده روي لبام نشست.)تنها مرد زندگيم(بلندشدم وسجادمو پهن کردم وشروع به نماز خوندن کردم نيتم  افتادم
 ه بردماين بود که نماز شکرم بخونم اينکارم انجام دادمو.سرمو به سجد

قلب خدا رو شکر کردم.من خوشبخت بودم يه خانواده ي خوب يه رشته خوب يه همدم خوب....هميشه  وازته
 شادي ها نگرانم ميکرد هروقت احساس خوشبختي داشتم تو دلم شور ميزد

 .ازم گرفته بشه.هيچ رقمه نميخواستم اون موقعيتمو از دست بدم  ميترسيدم

ونروز پرازتبريک شدم.اما بي صبرانه فقظ منتظر شب بودم وديدن مرتضي همه جا پيچيد ومن ا خبرقبوليم
 وگرفتن هديه هام هميشه بعد مسجدش ميومد دنبالم بايد تا اذان مغرب صبر

 !دلم ميخواست فقط تو بغلش از خوشحالي جيغ بزنم ميکردم
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حياط رفتم زنگ در که به  اذان مغرب،شد ميدونستم االنه که مرتضي پيداش بشه.چادرمو برداشتم به  باالخره
 صدا دراومد بي تاب تر ازهميشه خودمو به در رسوندم ميخواستم بپرم

.ذروباز کردم وباخوشحالي پريدم بيرون که.چهره ي مهران جلوم سبز شد.خنده رو لبم ماسيد.اول توبغلش
 :طلبکارانه بعد با پوزخند سرتاپامو نگاه معني داري کردوگفت

 منتظر شوهرت بودي؟_

 ره .مشکلي هست؟ا_

 .نه ولي انقدر هول نباش درسته.شوهر پيدا نميشه ولي اينجوري هم زشته.فکر ميکنن يه ايرادي داري_

 :ي بي مزه اي کردم وگفتم خنده

 مگه همه شبيه دوست دختراي توان؟_

 :توحياط نگاهي.به دوروبرانداختوگفت رفت

معلومه شوهر کردي مغزت باز شده.ماکه تو اين  شنيدم ترکوندي دختر عمه.دانشگاه خوب رشته خوب...ايول_
 .خواهراي گلمون هيچي نديديم

 خواهراي گل؟حاال شدن خواهر؟راستي دانشگاه ما شعبه نداري؟_

 .چرا اتفاقا يه دختره هست تازه باهاش اشنا شدم_

 (سالم چي ميگيد شما دوتا بهم)

 :حوال پرسي کردوگفتمرتضي بود مهران به طرف صدا برگشت وبا مرتضي سالم وا صداي

 هيچي داشتيم با دختر عمه بحث علمي ميکرديم_

 _يه چيز بگو بهت بيادمرتضي

 ._بهم مياد ديگه بحث شعبه جديد واين حرفا بودمهران

 :.ام گرفت هيچ وقت کم نمياورد مرتضي با خنده نگاهي به من بعد به.مهران کردوگفتخنده

 بفرما بريم شام_

 بيکاري دعوتش ميکنيبزار با شعب بانکيش بره _

 _حيف که احترام زيادي براي.محفل دونفرتون قائلم وگرنه با شعبه.اصليم شبتونو خراب ميکردممهران

زديم زير خنده.وبه.مرتضي اشاره.کردم که زودتر بريم .سوار ماشين که شديم .مرتضي دست گل رزي  هممون
 :که.برام خريده.بودوبهم دادوگفت
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 ...يکاين اوليش براي عرض تبر_

گل وبا وجودم حس کردم وبا خوشحالي توچشماش خيره شدم.اول لبخند پررنگي زدولي بعد اخماش رفت   بوي
 :توهم.با کنجکاوي گفتم

 چيزي شده.مرتضي جان؟_

 :چهره ي جديش گفت باهمون

 .ديشب خواب بدي دربارت ديدم خواب ديدم توروازم گرفتن از ديشب حالم بده_

 ي بلندي کردم وگفتم خنده

 .چرابايدمنو ازتوبگيرن مرتضي هيچ اتفاقي نميتونه جز مرگ مارو جدا کنه خيالت راحت_

کمرنگي زد.توچشماي مهربونش پر ازنگراني واميد بود... يکي با انگشترش زد به شيشه ي ماشين وصداي   لبخند
 نخراشيده.اي منو ازجا پروند برگشتم ديدم مهرانه با عصبانيت شيشه رو

 :تدادم وگف پايين

 .خواستم اين گل هارو بگيرم برم يه شعبه نو افتتاح کنم_

 :از دستش دراومد وروبه مرتضي گفتم  حرصم

 .زودتر برو تا اين مخمونو نخورده_

 .پاشو گذاشت رو گازو با اشاره از مهران که.داشت ميخنديد خداحافظي کرد مرتضي

 

ي از بهترين نقاط تهران اين عادت مرتضي بود که .مرتضي به رستوران رفتيم يه رستوران خيلي زيبا تو يکهمراه
 هيچ وقت برام کم نذاره.با نگاهي به سروشکل رستوران روبه.مرتضي

 :گفتم

 !!چرا اينجا مرتضي خوب ميرفتيم يه.جاي ارزونتر اينجا خيلي شيکه_

 :ي گرمش وتحويلم.دادوگفت خنده

 !گهمن خانم.مهندسوببرم يه.جاي ارزون؟اشکال نداره.يه شبه دي_

.ميز دونفره.دنج انتخاب کرديم ونشستيم.مرتضي منو روگذاشت جلوي من نگاهي به منو انداختم طبق يه
 معمول دلم ضعف رفت براي ماهي.مرتضي از نگاهم خوند بدون اينکه ازم

 .گارسن وصدا کردوغذا سفارش داد  بپرسه
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داشت من بودم بقيه همه با يا بي حجاي  به.دروبر انداختم پرازدختروپسر بود فقط تنها کسي که چادر سر نگاهي
 :نشسته.بودند يا خيلي بد حجاب.با تعجب گفتم

 :اينا چه.جوري بدون روسري نشستن اينجا ؟مرتضي بدون اينکه نگاه کنه شروع به.خوردن ساالد کرد وگفت_

 به.نفع صاحاب رستوران اينجوري سرگرم ترن_

 :ريز کردم وگفتم چشمامو

 پس تو هم آره؟_

 :گرد شدوساالد پريد توگلوش.هردوباهم زديم زيرخنده ومرتضي گفت  وچشماش

 .حاال بهتره.غيبتشونو نکنيم بنده هاي خدا خوشن ديگه_

.زير چشمي به.ميز بغل انداختم يه دختر وپسر که خيلي صميمي دست تو دست مشغول حرف بودن انصافا نگاه
 ي يه بشکن زددختر زيبايي بودوخوش لباس.با خيره شدن من به اونامرتض

 :چشمام وگفت جلوي

 !غيبت بي غيبت_

 !من که.غيبت نکردم_

 تو دلت داشتي غيبت ميکردي خودم فهميدم_

 .بي مزه_

کردتو جيبشو يه.جعبه ي زرشکي رنگ بيرون آوردو گذاشت جلوم.جاي تعجب نبود خوب ميدونستم توش   دست
 ديم.نگاهمچيه جعبه رو باز کردم.همون دستبند زيبايي که.باهم ديده.بو

سراسر تشکروعشق.نميدونستم ازخوشحالي بايد چيکارکنم.مرتضي اروم چشماشو باز  شد
 وبسته.کردودستبندوانداخت تودستم.تو دستاي سفيدم مي درخشيد يه.خورده نگاهش.کردم وبعد

 .دستمو کشيدم روش ساق

 دستت درد نکنه مرتضي جان خيلي قشنگه_

 !مبارک.باشه خانم مهندس_

دن شروع به.غذا خوردن کرديم از زير لباسم هر وقت دستبندوحس ميکردم سراسروجودم ميشد عشق رو اور  غذا
 مرتضي با افتخار وسربلندي نگاهمو به دورتادور رستوران دوختم انگار

داشتم.همه دخترها بفهمند که عشقي که.کنار من نشسته واقعيه واقعي.سرمو برگردوندم سمت ميز  ذوست
 ره نگاه.کردمبغل.شوک زده به.دخت
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سر جاش بوداما پسره عوض شده بود.با تعجب به.مرتضي که.مشغول خوردن بود خيره شدم انگارمتوجه  دختره
 دورش نبود دوباره برگشتم سمت ميز من اشتباه نميکردم پسره عوض شده

 .!!!آروم مرتضي رو صدا کردمبود

 مرتضي مرتضي؟؟_

 :کردوگفت  سربلند

 جانم چيزي مي خواي؟_

 :م به.ميز بغل اشاره.کردمو گفتمچش با

 .ببين بغلي رو تا االن دست تو دست يه.پسره ديگه.بود حاال پسره عوض شده بازم همونطوري نشسته_

 :نيم نگاهي بهش انداخت وگفت مرتضي

 .نه بابا اين حرفا چيه همين بود_

 .من مطمئنم عوض شده مرتضي_

 .ولشون کن ساره.غذا تو بخور يخ کرد_

م پسر قبلي سبز تنش بود اين يکي آبي مغزم جواب نداد چه اتفاقي افتاده.غذامونو خورديم وبه برگشت بازم
 خونه برگشتيم توراه همش فکرم درگيره همون قضيه بود.انقدر که ساکت شده

 :.مرتضي نگاهي به نيمرخم انداخت وگفتبودم

 ...هنوز توفکر رنگ لباس پسره اي.سبزوابي وازين حرفا_

ين با احساس بود دختره که ادم فکر ميکرد اين ليليه اون مجنون!اينا کي ان ديگه مرتضي خدا اره اخه همچ_
 .روشکر ماازين قماش نيستيم

 :اول يه نگاه بهم انداخت وبعد گفت  مرتضي

 .هيچ وقت کسي رو منع نکن ازکاري که کرده ماتو جايگاه قضاوت نيستيم ساره_

 .اين قضاوت نيس؟همه چيز معلوم بود_

 :به نشونه )هيس(انگشتشو گذاشت روبيني شو گفت تضيمر 

 رسيديم .برو خوب استراحت کن به چيزاي خوبم فکرکن.باشه خانومم؟_

 .بهش زدم صورتمو بوسيد وپياده شدم.وتا دور شدنش جلو درخونه ايستادم لبخندي
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ط سر احمد اقا باباي خنده هاي مهران ميومد انگاري خونه شلوغ بود چشمامو ريز کردم واز پنجره حيا صداي
 مهران وديدم.)پس عمه اينا اومدن!(

ورود من همه دست زدن وشروع به تبريک گفتن کردن خيلي پشيمون شدم زودتر نفهميدم همه جمعن  با
 ومرتضي رفت.يکي يکي سالم عليک کردم.مهران طبق معمول مشغول شلوغ

 :تودادوبيداد بود.چادروازسرم برداشتم ونشستم که عمه گف کاري

 .مبارکه عمه جون کاش دست راستتو ميکشيدي روسراين پسر من_

 ._مامان درس چيه خوشحال باش ميخوام برات عروس بيارممهران

 :اخمي کردوگفت  عمه

 خجالت بکش داييت اينجا نشسته من نميدونم اين به کي رفته اخه_

 

 :اقا که دوست صميمي بابا بود گفت  احمد

 !هميگن حالل زاده به داييش مير _

_وا خان داداش من جووني هاشم همش سربه زير بود به هيچ دختري نگاهم نميکرد.اين پسر به خونواده عمه
 !شما رفته انقدر سروگوشش مي جنبه

 :درحالي که خيار تو دستشو با بي رحمي گاز ميزد گفت مهران

 انقدر پشت سر من غيبت نکنين بابا ازمن مظلوم ترم مگه هست؟_

 !يلي مظلومينه نيست.تو که خ_

 !_به.جان خودم مظلومم يه کم شيطنت که الزمه ي هرپسريهمهران

 ..يه کم؟شعبه ها پس چي ان_

 :باسرفه حرفمو قطع کردوعم با کنجکاوي گفت مهران

 شعبه ي چي مهران؟_

 .هيچي بابا شعبه ي بانک وميگه.غروبي داشتيم درباره ش حرف ميزديم يه مسئله اي ببن من وساره بود_

 :ومد نشست کنارمنو اروم گفتا  بعد

 !جون هرکي دوست داري ضايع نکن.حاال بگوچي کاسب شدي_

 :دستبندمو نشون دادم.مهران سري به عالمت تعجب تکون دادوگفت اروم
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 !عمرا واسه خواهراي گلم ازين کارا کنم_

 .اره ديگه توفقط بلدي اويزون شي_

 .ا دوست ندارن ميگن مهران توفقظ به ماعشق بورزخود خواهراي گلم چشم ودلشون سيره.ازين بچه بازيه_

 .اخه تو چي داري؟من توتعجبم که به چي تودل ميبندن_

 .به تيپم ديگه_

تمسخراميزي زدم وازجاش بلند شد تا بره مخ يه نفر ديگه رو بخوره تودلم براي دوست دختراش ابراز  پوزخند
 کل توپريتاسف کردم.ميدونستم نون جذابيتشو ميخوره.قد بلند وهي

.چشماي خرمايي روشن وابروهاي نازک وکشيده که کمي هم زيرشو برداشته بود.وهميشه يه.اخم جذابي داشت
 رو چهرش بود.بيني استخواني وکشيده وريش هاي مشکي اي که

پوشونده بود.مهم تربن نقطه قوتش موهاي يک دست لخت وخماري چشماش وصداي گيرايي بود که  صورتشو
 .ث ميشد دختراي زيادي جذبش بشنداشت.وهمين باع

 .ياد اوردن دوست دختر هاي مهران دوباره ياد اون شب افتادم.هنوز کلم پراز سوال بود بابه

شب حدود دوازده شب بود که عمه اينا رفتن سرم از دست شلوغ کاري هاي مهران وسينا داشت ميترکيد  اخر
 ت دراز کشيدمسريع به اتاق رفتم وبا دراوردم مانتو وروسري روي تخ

 کي خوابم برد  ونفهميدم

 

ميرفتيم مسافرت...من ومرتضي...هردوتو ماشين...شادوخندون...مرتضي داشت حرف ميزد...بلند بلند  داشتيم
 مثه.هميشه...منم گوش مبدادم ...باعشق...مثه هميشه...رسيديم به

خواست منو نجات بده...ته دره ...مرتضي متوجه نشد...ماشين چرخيد...رفت لب دره...مرتضي پياده شدپيچ
 پرازاتيش بود...ميگفت ميسوزي...داد ميزد پياده شو...من پياده شدم ...اما رفتم

سمت دره...مرتضي نيومد...داد ميزد برگرد...اما من ميرفتم به سمت دره...پايين تر...گرماي اتيش تنم  به
 تنم وخيس عرق کرد...از درون داشتم ميسوختم...گرما داشت به تموم

 '!!...پاهام ميسوخت...دستمو کشيدم روپام سوزشش تا مغز استخونم رفت.ازدرد جيغ کشيدمميرفت

خواب پريدم.صورتم خيس عرق بود.پاهام ميسوخت.نگاه کردم ديدم پامو زده بودم به اتوي داغ کنار پام!يادم  از
 رفته بود بردارم.يه لکه ي قرمز بزرگ افتاده بود روپام وبه شدت

.اروم به سمت دستشويي رفتم واب يخ وروش باز کردم اما اروم نميشد.لي لي کنان به سمت اتاق ميسوخت
 مامان اينا رفتم داشتم از سوزش هالک ميشدم اروم درزدم مامان با چشماي
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 :کرده اومد بيرونو تا منو ديد هول شدوگفت  پف

 چي شده مادر!؟؟_

 :پام اشاره کردم وگفتم به

 .پام گذاشته بودمش قبل خواب لباس فردامو اتوکردم. يادم رفت بردارمچسبيد به اتو پايين _

 .نگاهي به پام انداخت ودلش ريش شد سريع از کمد پماد سوختگي برداشت وهمراه باند اورد مامان

 .بيا اينو بزنم به پات دختر حواست کجاست.فردا روز اول دانشگاهته .اين چه بالييه سرخودت اوردي_

 فردا؟خوب نميشم تا _

 .چه ميدونم اگربتوني کفش پات کني وگرنه که نميتوني بري_

 :نگراني به مامان گفتم با

 .نه تو روخدا من روز اول نرم استرس ميگيرم_

به کمک مامان پامو بستيم وباز لنگان لنگان به اتاق برگشتم وروي تخت دراز کشيدم به موبايلم نگاه کردم  باالخره
 هفت با مرتضي قرار داشتم.اگه اونم ساعت سه نصفه.شب بودوساعت

چه بي حواسي اي کردم حتما نااميد ميشد ازم.بايد هرطور شده ميرفتم.روي تخت دراز کشيدم بازم  ميفهميد
 استرس روز اول دانشگاه منو متوجه خودش کرد انقدر که يادم رفته.بود چه

کي بود روز اولي هوامو داشته باشه تامن ديده بودم.هيجان محيط جديد با ادماي جديد!خدارو شکر که ي خوابي
 !به اين ترسم غلبه کنم

وقتي براي اولين بار جايي ميخواستم برم تمام تنم ميشد ترس ووحشت وهميشه دنبال يه حامي بودم  هميشه
 .ميدونستم همه ي اينا ازاعتماد به نفس کمه منه

شه.اروم گذاشتمش رو زمين کمي درد گرف اما صبح شدچشمامو که باز کردم خدا خدا کردم پام بهتر با باالخره
 قابل تحمل بود بلند شدم وکاراي رفتن به دانشگامو کردم مامان ميگفت

 واستراحت کن اما دلم راضي نميشد.يکي از کالج هامو که راحت از پام درميومد پوشيدم بمون

 

ي،زمين سوار ماشين شدم با چشماي پف کرده به مرتضي سالم کردم ودرحالي که پاي،راستمو ميکشيدم رو با
 :نگراني گفت

 چه باليي سرخودت اوردي؟_

هيچي ديشب نخوابيدم تا دوازده يک بيدار بودم بعدشم رفتم لباسامو اماده کردم همين که اومدم بخوابم _
 موقع خواب پام چسبيد به اتوي داغ بيدارشدم ديدم سوخته تا اونو ببندم ودوباره
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 .ببره شد همون شيش صبح خوابم

 !ادم اتورو ميذاره پايبن پاش_

 .واي مرتضي همش حواسم به امروزه دلم شور ميزنه_

 .هيچ خبري نيست.االن ميري ميفهمي دلت برا خونه تنگ ميشه.ولي،ساره اگه حالت خوب نيست برگرد_

 .نه بابا خوبم بريم_

برداشتم ووارد دانشگاه شدم  ظرف دانشگاه رفتيم سردرش بد جور تو دلم قند اب کرد مصمم اما باسختي قدم به
 از روي کاغذي که دستمو بود فهميدم بايد جايي برم که از دانشگاه

 .اينا جداست همونجا ازهم جداشديم وقرار شد ساعت ناهار هموببينيم  مرتضي

زيبا وبزرگي بود.نفس غميقي کشيدم وهواي مطبوع دورم وبوييدم بوي گل هاي حياط ادم ومدهوش  دانشکده
 .يک پاييز بودوهوا هم حسابي دلپذيرميکردنزد

دانشکده شدم از روي برگه انتخاب واحد کالسمو پيدا کردم.تو کالس پربود از دخترپسروهم همه نگاهي به  وارد
 دور وبرانداختم بيشتر دختر بودن تا پسر.ازين بابت خوشحال شدم وبه

دستم دوتا دختر با هيجان مشغول حرف اعتماد به نفس کمم رديف اخروبراي نشستن انتخاب کردم.کنار   خاطر
 زدن باهم بودن تو دلم غبطه خوردم که کاش کسي که با من اشنا

 :.يکي از دخترها نگاهشو به من انداخت وگفتبود

 ببخشيد رتبه ي شما چند بود توکنکور؟_

 من هفتصد چطور؟_

 :نگاهي به بغل دستيش کردوگفت دختره

 باسهميه ديگه؟_

 .رم فکر کرده فرزند جانباز يا شهيدماز روي چادر س  فهميدم

 .نه من سهميه نداشتم_

 .همه همينو ميگن_

 :کردم وجوابشو ندادم بغل دستيش با ارنج زد به دوستشو گفت  اخم

 به تو ميخوره درس خون باشي.کالس تست کجا ميرفتي؟_

 شمام که کنارمنيد پس خوب درس خونديد.من کالس تست نميرفتم نامزدم کمکم ميکرد_

 :اول به چشمام بعد به انگشت حلقه ام نگاه کردن وگفتن  دوباتعجبهر 
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 !!!چه قدر زود ازدواج کردي_

 .خب ديگه_

 :دختر اولي که بعدا فهميدم اسمش مهرنوشه به بغل دستيش گفت همون

 .حتما عاشق شده بيا ساغر ما ترشيديم_

 ._بگرد همينجا يکي رو پيدا کنساغر

 :با تمسخرگفتنگاهي به پسرا انداخت و مهرنوش

 !اين جوجه هفتاديا؟؟من تو کار دهه شصتم_

 !خودتونم بايد هفتادي باشيد_

 ._اره ولي مهرنوش با پسراي سن باال ميپرهساغر

 تعجب ابروهامو باالدادم ورومو برگردوندم که ساغرگفت با

 .ميتونيم سه تايي باهم باشيم توهم از تجربياتت به ما بگو_

 :مزير خنده که گفت هردوزدن

 !ظاهرا تجربيات شما بيشتره_

 ._پس معلوم شد ازخودموني!!!ايولمهرنوش

 

که پيرمردي الغر اندام بود وارد کالس شد واول نگاه جدي شو به همه دوخت وبعد شروع به حرف زدن   استاد
 کرد.بعد از تموم شدن کالس ها ساغر ومهرنوش خواستند که براي ناهار

ابي براي مرتضي وتعربف کردن اون اتفاقات تنگ شده بود قبول نکردم وبراي اونا برم اما منکه دلم حس  همراه
 ديدن مرتضي به رستوراني که روبه روي دانشگاه بود وقرار گذاشته بوديم

مرتضي حدودا يه ربع ديرتر به رستوران اومد ولي مثه هميشه خندان باديدنش دست تکون دادم نگاه همه  رفتم
 ن چرخيد.مرتضي نزديک ميز شدودرحاليي دختر ها وپسرها به سمتمو

 :صندلي رو عقب ميکشيدگفت که

 _شيري يا روباه؟مرتضي

 .شير شير..کالسها خوب بود با چند نفرم اشنا شدم خداروشکر تنها نبودم_

 .الحمد اللهي گفت وغذا روسفارش داد  مرتضي
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شديم وبراي شرکت توبقيه کالس از خوردن ناهار وتعريف کردن وقايع اونروز براي هم دوباره ازهم جدا  بعد
 هامون به دانشکده رفتيم از دور ديدم مهرنوش وساغر با دوتا پسرديگه

حرف زدن وخنديدن هستند با ديدن من هردو دست تکون دادن وبا اشاره به من گفتن که برم  مشغول
 اونجا.اول معذب بوذم اما براي اينکه کم نيارم چادرمو روسرم مرتب کردم وجلو

 :هرنوش با نزديک شدن من گفت.مرفتم

 حسام ميدونستي ساره نامزد داره؟دکترم هست_

که پسري کم سن با چهره اي فوق العاده بچه سال بود نگاهشو به من انداخت با سر به هر دوشون سالم   حسام
 :کردم وحسام گفت

 .خوشبختم_

 .هم چنين_

 :به بچه ها کرذم وگفتم رو

 .اجازه فعال  من ديگه ميرم سر کالس بچه ها با_

 :که کنار حسام نشسته بود اروم از جا بلند شدوگفت  پسري

 . منم ميرم االن استاد مياد گير ميده_

 :سمتش برگشتم.وبا يه نيم نگاه دوباره به طرف ساختمون دانشکده رفتم که اومد دنبالم وگفت به

 دانشجوي معماري هستين_

 :به زير انداخته گفتم باسر

 بله_

 ونممن موسيقي ميخ_

 :من ازش پرسيده بودم که چي ميخونه نگاه بي تفاوتمو بهش دوختم وگفتم انگار

 .در هرصورت موفق باشيد_

به عالمت تايبد حرفم تکون دادوتوراهرو دانشکده گم شد.ابروهامو به نشونه تعجب باال انداختم وبه  سرشو
 کالس برگشتم

 

ن داشت.فکر سوارشدن اتوبوس ومترو داشت ديوونم مجبور شدم زودتر برگردم مرتضي يه.کالس بيشتر ازم من
 ميکرد اما چاره اي نداشتم باالخره با هربدبختي اي شده با درد پام که کم
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برام ملموس ترم شده بود خودم وبه خونه.رسوندم مامان مشغول پختن شام وسينا هم ظبق معمول سربه  کم
 .دمهوا مثال درس ميخوند کفش هامو با درد درآوردم ووارد ش

 :با ديدنم لبخند زدوگفت اقاجون

 .به به.خانم مهندس بابا.جه.خبر چرا مرتضي روتعارف نکردي_

 :سمت اقاجون پيشونيشو بوس کردم وگفتم رفتم

مرتضي يه کالس بيشتر داشت منم کلي کار استاد داده بود ميگه براي روزاول بايد صد تاورقه خط خطي کنين _
 .براي همين زودتر اومدم

 سالم دخترم خسته.نباشي_مامان

 .سالم مامان جان.حسابي خسته ام اما روز بدي نبود_

 ._برو دست وصورتتو بشور،بيا چايي بخورمامان

عوض،کردم وروي مبل ولوشدم چه قدر حس خوبي بود اينکه بعد از يه روز،سخت ميومدي خونه وچاي   لباسامو
 .همه اشونگرم ولبخند دل نشين مادر واقاجون وحتي شيطنت هاي،سينا

خوشبختي بود داشتن مرتضي ومحبت هاش ؛خونواده خوبش همه وهمه.ناخود اگاه درحالي که به چايي  نشونه
 :زعفروني خوش رنگ تو دستم خيره بودم لبخند زدم.مامان گفت

 چيه؟کبکت خروس ميخونه؟_

 :زدم وگفتم لبخندي

 .هيچي خوشحالم ديگه.باالخره به ارزوم رسيدم_

 :طنت اميزي کردوگفتخنده.ي شي مامان

 . بزار يه چيز بيارم خوش حال ترت کنم_

 .جا بلند شد با کنجکاوي به رفتنش خيره شدم که با يه.جعبه.ي بزرگ برگشت وگذاشتش جلوم از

 .درجعبه رو باز کردم نزديک بود جيغ بزنم اروم

 لباسمههههههه_

 عقد وراه ميندازيم_اره سه ماه زودتر امادش کرد ايشاال بعد محرم سفر بساط  مامان

 _ان شااهللاقاجون

خوشحالي لباس سفيد توجعبه.رو بلند کردم وبه سنگ هاي،زيباي روش خيره شدم .خيلي بهتر از اون چيزي  با
 شده بود که تصورشو ميکردم بلند شدم وجلوي اينه قدي گرفتمش دلم
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ميبينه فقط وفقط خود تاشب عبد امتحانش کنم دوست داشتم اولين کسي که.منو تو لباس  نميخواست
 .مرتضي باشه

 

.بار ديگه.روز عقدمون و تصور کردم من تواين لباس!!!!!واي.قند تودلم اب شد اما سه ماه.مونده بود تو دلم يه
 سه ماه وچند بار براي خودم مرور کردم واروم لباس وبادقت سرجاش

ان مغرب اومددلم هواي مسجدوکرده .وجعبه رو کردم زير تخت تا ازديد هرکسي محفوظ باشه.صداي اذ گذاشتم
 بود ميدونستم مرتضي هم احتماال بايد اونجا باشه چادرمو برداشتم وبه

رفتم.هروقت احساس خوبي داشتم سرازمسجد درمياوردم.انگار انرژيم خالي ميشد تو وضوخونه مسجد  مسجد
 مشغول وضوگرفتن بودم که بي بي هم وارد شد!بي بي مسن ترين ولي

ومهربون ترين پيرزن محل بود که هميشه روسري سفيد مکه اي وچادر تميزش که بوي عطرگالب  ترين بافهم
 ميداد وبه همراه داشت با ديدنش رفتم به سمتشو سالم کردم.طبق

 :اول سرمو بوسيدوگفت  معمول

 عاقبت به خير شي مادر.سالم_

 کمکتون کنم؟_

 :خنديدوگفت

 .انقدرراهم پيرنشدم_

اختم پرازنور بود وصفا اروم استين هاشو بالرزش دستانش باال داد واماده ي وضوشد.به به.چهره اش اند  نگاه
 :دستاش نگاه کردم وگفتم

 تسبيح فيروزه ايتون کو؟_

 :خنديدوگفت

 .دور دستمه_

بازش کرد اين تسبيح بدجور به من ارامش ميداد ازش گرفتم وبه صورتم چسبوندم وخواستم بهش پس  اروم
 :بده که گفت

 .ت خودت باشه بي بيدست_

برق زد تسبيح و انداختم گردنم ودرحالي که دستشو ميگرفتم براي نماز اماده شديم.بعد از نماز به.سمت  چشمام
 .خياط مردونه رفتم مرتضي با ديدن من اومد سمتمو گفت

 چي شده امشب اومدي اينجا؟_
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 خواستم ببينمت بعد برم خونه_

 :توچشمام نگاه کردوگفت شيطون

 .ريم يه.بستني بزنيمپس،ب_

 (منم مياما)

 صداي مهران.از توماشين تمام اسپرتش دست تکون داد با سربهش سالم کرديم واشاره کرد سوارشيم بازم

 

مرتضي به طرف ماشين حرکت کردم طبق معمول صندلي جلو پربود دختر حوون باديدن ما سالم با  همراه
 مهران ازتو اينه نگاهي به نازوعشوه اشو تحويل دادومنو مرتضي عقب نشستيم

 :کردوگفت  ما

 .معرفي ميکنم سحر خانم!سحر دخترعمم ساره وهمسرشون_

به سحرانداختم موهاي يک دست بلوندشو اززيرروسري کوتاهش بيرون داده بودويه باروني قرمز گوجه  نگاهمو
 اي هم تنش بود بيني عمل کرده ولباي خوش فرم.نميدونم چرا با ديدنش

شتم از تواينه ماشين نگاهي به.خودم انداختم انگار زيادي ساده بودم دوست نداشتم مرتضي خوبي ندا حس
 توجهش به غير من جلب شه با اينکه خوب ميشناختمش اما وحود سحر بدجور

ميکرد تو دلم از سوارشدنمون پشيمون شدم نگاهو به نيمرخ مرتضي انداختم داشت بيرونو نگاه ميکرد  معذبم
 نه سحرو!!!واي اين چه چرتيه ميگي ساره با دست پاي خودموشايدم از تواي

گرفتم !انگار خل شده بودم بازم نگاهمو به سحر دوختم.!منم جاي مرتضي بودم توجهم جلب ميشد من   نيشگون
 حتي ابروهامم دست نزدم ؛يه کرم خشک وخالي توصورتم نبود؛مگه يه

م ؛پس چرا من به خودم نميرسم ؟چرا موهاي صورتم نبايد به خودش خوب برسه ؛پس چرا من انقدر غافل زن
 هنوز هستن !يعني مرتضي نميگه اين چرا اين شکليه؟تو ذهنم چهره ي

از جلوي چشمم رد شدن.همه با من فرق داشتن احساس کمبود کردم نا   مهرنوش؛ساغر؛شيوا؛زهره؛سحر؛همه
 خود اگاه جلوي مرتضي جبهه گرفتم واخمام رفت توهم.مهران جلوي يه

فروشي نگه داشت وبا مرتضي براي سفارش پياده جدن.سحربدون هيچ حرفي صداي اهنگ ماشين وزياد  بستني
 .کردوبالب خوني شروع به همراهيه خواننده کرد

چرا باهمشون تو دلم دشمن شدم مرتضي اول سيني بستني رو به سمت سحر گرفت واونم درخالي که  نميدونم
 د پايبن وباعشوه بستنيشوکال روسري سرش نبود پنجره رودا

 :)مرتضي بهش لبخند زد(واي خدا ميخواستم خقه ش کنم.اومد عقب وسيني رو گذاشت بينمون وگفتبرداشت
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 !!بخورساره!همون طعمايي که دوست داشتي_

اره توهم که يادت بود!احتماال مهران گفته من چي دوست دارم!واي ساره خجالت بکش داري به مرتضي توهين )
 تضي(از حرفاي بچه ها هيچي نميفهميدم فقط شده بودمميکني!مر 

.عالمت سوال گنده!!يه تعجب!!يه غفلت!!دعا دعا کردم اين بستني خورون مسخره زودتر جمع شه!دلم يه
 ميخواست فرار کنم برم خونه اما اين چونه ي گرم مهران مگه دست بردار

بعد ساره بعد مرتضي بلند ميزدن .عصبي نگاهش ميکردم با هرکلمه اي که ميگفن اول خودش بود
 زيرخنده)مسخره ها(

 ......_حاال اينو بخونم براتون ياره ميره تو صف نونوايي بعدمهران

 !!مهران ميشه بسه.من ديرم شده_

 !!ماشين با صداي عصبي من شد سکوت همه

 :ازتواينه با چشماي گرد کرده نگاهم کردوگفت  مهران

 با اخر مدرکتو ميگيريبيا بزن مارو!خوبه روز اولته!با_

 

 ._راست ميگه تازه فردا هم که.کالس نداريممرتضي

توچشماش نگاه.کردم ببين دلش ميخواد اينجا بمونه!خوش گذشته بهش!منم بودم يکي جلوم موهاشو  عصبي
 هيکلشو ريخته بود بيرون خوشم ميومد!مهران خدا خفت نکنه!ببين اين کيه

وفاز خودش بودواصراري به موندن ما نکرد مهران هم همچنان تواينه خودت اوردي اخه!سحر که کال ت دنبال
 :منتظر جواب من بود بدون اينکه به مرتضي نگاه کنم گفتم

 !من وببر خونه مهران_

منو!منو يعني نميخواي مرتضي شام بياد اونجا!ولي مامان منتظرش بود!بايد چي کار ميکردم ؟بايد خودمو خالي )
 سرت کنن تقصير امل بازيه خودته!خب مرتضيميکردم !نه خير خاک تو

مرده ديگه توبايد به سروکلت خوب برسي !نديدي جلوي سحر توچي بودي!اخه زن شوهر دار اينجووي مياد  هم
 بيرون!(تا خونه حرف نزديم گاهي مهران ومرتضي باهم چند کلمه

پياده شد.نميدونم چرا ولي  البته که مسيرم خيلي نزديک بود!مرتضي هم همراه.من جلوي درخونه  ميگفتن
 حوصله حرف زدن باهاشو نداشتم.مهران پاشو گذاشت روگازورفت دنبال خوش

 .گذروني

 :انداختم تو در اول خودم بعد مرتضي وارد حياط شديم اومدم برم که مرتضي بازومو کشيدوگفت  کليد
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 ...چته ساره؟هان؟چرا عصبي بودي؟ازمهران_

 بود با دوست دخترش بود مهران چي؟مهران که کاري نکرده_

 خب؟_

 !تو...ازتو ناراحتم_

 :با تعجب نگاهي بهم کردوگفت مرتضي

 من چي کارکردم ساره؟_

 چي کارنکردي؟بستني اول به.خانم تعارف کردي وقتي اومد برداره لبخند تحويلش دادي.ازمن بهتر ديدي؟_

 :گفت  وواج توچشمام نگاه کردباورش نميشد اينا حرفاي منه با من ومن هاج

 ...ساره اون غريبه.بود من بايد اول به اون تعارف_

 :قظع صحبتش بردم باالوگفتم دستموبراي

 !هيچي نگو مرتضي.هيچي نگو!من يه زنم حس تورم خوب ميفهمم مرتضي خيلي خوب_

چه حسي؟ديرونه شدي؟ساره من پزشکم!يه.پزشک ميدوني يعني چي؟من اگه ميخواستم چشم ناپاک داشته _
 !!!يمارستان...اهلل اکبرباشم توب

 :نگاهي به اسمون انداخت ودوباره توچشمام خيره شدوگفت کالفه

ازت توقع نداشتم ساره.من نديد بديد نيستم!افتاب مهتاب نديده هم نبودم!اين حرفاي بچه گونه توهمات _
 خيال تو!بيشترازين نميخوام توهين کني بهم.خداحافظ

جره نگاه کردم خداروشکر کسي تبود.بغض داشت خفه ام ميکرد نشستم ومحکم دروبست ازترسم اول به پن رفت
 لب باغچه تا حالم جابياد.من مرتضي رو ناراحت کرده بودم اونم بي

!شايدم بادليل ازکجا معلوم بود.صحنه لبخندش دوباره اومد جلوي چشمم !تنم مور مور شد فکر نميکردم دليل
 ...ازمهرانم همينطور.ولي اونا کهانقدر بهش وابسته باشم!ازسحر متنفربودم .

 نداشتن واي خدا..چه کار کردي ساره گناهي

 

وپام يخ کرده بود تا خاال يه همچين اتفاقي بين منو مرتضي رخ نداده بود.سالنه سالنه به طرف خونه  دست
 رفتم نميدونستم چه دروغي،براي نيومدن مرتضي سرهم کنم.کليد انداختم

 قدمات شام وميچيد با ديدن من اونم تنها !همزمان بااقاجون پرسيدنمامان داشت م ودروبازکردم

 پس مرتضي کو؟_
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 .بايد ميگفتم تاحاال دروغ نگفته بودم اما اين بارمجبور شدم چي

 .مرتضي يه کاري براي مجتبي پيش اومد رفت خونه اونا_

دراوردم وبعد از شام هم سري ابروهاشو داد باال ومشغول خوندن روزنامه تو دستش شد رفتم لباسامو   اقاجون
 به اتاق رفتم همش نگاهم توصفحه ي گوشي بود اما انگاربدجور ناراحتش

بود نه پيامي مي داد نه زنگ ميزد اعصابم بدجور خورد شده بود نميدونستم بايد چيکارکنم از منت کشيدن  کرده
 هم اصال خوشم نميومد.اخه منم حق داشتم نبايد به سحر توجه

اخه!!!اخه توجه هم نکرد بيچاره فقط يه بستني تعارف کرد.اين من بودم که جلو سحراحساس کمبود .ولي  ميکرد
 کردم وجاش سرمرتضي خالي کردم.بااين توجيه گوشي روبرداشتم

 :ونوشتم

 سالم!جواب نميدي؟قهري_

کردم با   حرفي نزدم دوباره گوشي رو گذاشتم رو ميز که ديدم چراغش خاموش روشن ميشه سري بلندش بيشتر
 دبدن اسمش روگوشيم گل از گلم شکفت

 الو؟؟_

 سالم_

 سالم_

 صداش ناراحتي موج ميزد.حرفي نزدوادامه دادم تو

 من وببخش حالم خوب نبود به تو گيردادم_

اشکال نداره عزيزم زنگ زدم بگم تو براي من يه تک ستاره تو اسموني هيچ کس نميتونه جاتو بگيره ساره _
 !.مطمئن باش

يرورو شد اروم چشمامو از ذوقم بازوبسته کردم ولبمو گزيدم چي بايد بهش ميگفتم ؟چه قدر دلم مي ز دلم
 .خواست اينجا بود!جه قدر اغوش گرمشو ميخواستم

 ..ميدونم مرتضي جان بازم منو ببخش_

همچين حرفامون شد مثه قبل خداروشکر کردم که به خيرگذشت.واز خودم ناراحت بودم که چرا به مرتضي  بقيه
 تهمتي زدم .بعد از قطع کردن تلفنم با مرتضي اروم به سمت اينه

..صورت من کامال دخترونه بود اما زيبا ودل نشين.ولي ديگه وقتش بود به.خودم برسم بايد با مامان رفتم
 صحبت ميکردم تا اجازه بده دستي به ابروو صورتم بکشم ميدونستم با اين کار
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خيلي خوشش مياد بااين تصوروخيال دوباره به تخت رفتم گوشيمو برداشتم عوض ميشم وحتما مرتضي   خيلي
 ونگاهي به.عکس صفحه اش انداختم خودم بودم ومرتضي!با لباي خندون

 ي خالي ازغم دست تو دست کنار هم نشسته بوديم.با ديدن عکس لبخندي زدمو چشمامو بستم وچهره

 

ز کردم ساعت حدود يازده بود!از جام بلند شدم ميدونستم تا ظهر خيلي بهم مزه کرد چشمامو که با خوابيدن
 ديگه اين موقع خبري ازصبحانه چيده رو ميز نيستومامان همرو جمع کرده از

يه کيک وشير برداشتم وروميز اشپزخونه مشغول خوردن شدم مامان هم با وسايلي که خريده بود  تويخچال
 .اشپزخونهبرگشت با ديدنش رفتم ووسايل وازدستش گرفتم وبه

.ميخواستم هرطور شده اونروز رضايتشو براي برداشتن ابروهام بگيرم نبايد بهونه اي دستش ميدادم بردم
 تادعوامون بشه تند تند ميوه هارو شستم وتو يخچال چيدم مامان با تعجب وابروي

عد از اتمام کارهام نشستم داده نگاهم ميکرد اما هيچي نميگفت ومنم انگار نه انگار که حسابي کارم گيره!!!ب باال
 روصندلي ميز ناهارخوري مامان داشت براي ناهارکشک بادمجون

 :االن بهترين وقت بود براي مطرح کردن خواستم اما قبل اينکه لب وا کنم گفت  ميذاشت

 ازصبح چي ميخواي بگي انقدرکاري شدي ساره؟_

 :ازين مامان که مغزمنو ميخوند من من کنان گفتم  امان

 مامان من االن ديگه دانشجوام مجردم که نيستم پس ...پس چرا بايد قيافم اينطوري باشه؟راستش _

 :با تعجب برگشت وگفت مامان

 قيافت چه جوريه؟_

 .اشاره به ابروهام اشاره کردم وگفتم  باانگشت

هنوز  زشته ابروهام پره مامان!همه دختراي دانشگاه ابروهاشون برداشتن که هيچ تاتوهم کردن اونوقت من_
 .اين شکلي ام تازه اونا مجردن اما من نه

مارسم داريم دخترقبل عقد برداره دوسه ماه ديگه صبرکني شبيه.اونا ميشي بعد پشيمون ميشي چرا برداشتي _
 .وهمش ريخت

 .نه مامان مرتضي هم حالش ازقيافه تکراري من بد ميشه اينطوري_

 .مرتضي تورو همينطوري ديده اين چه حرفي  دختر_

 :روصندلي بلند شدم ازپشت سردستامو دورکمر مامان قالب کردم وگفتم از

 .مامان جونم بزاربردارم به خدا اين رسما قديمي شده_
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 :حرفي نزد وگفت مامان

 .حاال بروبه درسات برس تا بعد_

 شده.گفتم عاصي

 !من امروز بيکارم_

 :دوباره با چشماي گرد برگشت وگفت مامان

 !تو نگرفتي بعد بياي اجازه بگيريخوب شد وقت ارايشگاه_

 :انداختم پايين مامان رفت به سمت گاز ويه.کم پياز داغ وهم زد ودوباره برگشت وگفت  سرمو

 !برو فقط خيلي نازک نکنه ها بگو دخترونه_

دنيارو به من دادن پريدم مامانو بغل کردم بوسيدم واولين روسري که به دستم رسيد سرم کردم وازدرخونه  انگار
 خودمو پرت کردم بيرون.ازهيجان داشتم مي مردم اگه مرتضي ميديد چي

 !!!ميشد

 

 :با ديدنم توارايشگاه.شاخاش دراومدوگفت شيوا

 ساره!اينجا؟افتاب ازکدوم طرف دراومده؟_

 .از طرف غرب...به جاي اين کارابيا درستم کن_

 :خنده پرازتعجب اومدجلووگفت با

 ميخواي ته موهاتو بزني؟_

 وهامو بردارنه ابر_

 :گرد شدوگفت  چشماش

 !چه.عجب رضايت دادين_

 .خب ديگه بيا زودتر کارتو بکن ديرم ميشه کلي کار دارم_

 :باز با شيطنت خنديدوگفت شيوا

 .چي بسازم براي اقاي دکتر رحماني.خودش حال کنه بشين تا خوب بسازمت_

ضربودم صد برابراينم درد به جون بخرم روي صندلي وشيوا مشغول کارش شد.انصافا درد داشت اما حا نشستم
 ولي ديگه کم نيارم.بعد از نيم ساعت چشمامو بازکردم واروم تواينه نگاه
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 .کردم

 :ازتو آينه نگاهشو بهم دوخت وگفت  شيوارضايتمندانه

 .انصافا عالي شدي بهترين کارم بود_

دم حالت داروکشيده چه قدر فرق به صورتم کشيدم قرمزومتورم اما روشن ترازقبل بعد به ابروم کشي دستمو
 کرده بودم حداقل دوسال بزرگترش نشونم ميداد.صورتم جاافتاده وخيلي خوب

 .بود.اما براي خودمم غريبه بودم شده

که بيرون اومدم با روسريم صورتم پوشوندم انگار ازهمه عالم خجالت ميکشيدم از علي اقا بقال؛اکبراقا   ازارايشگاه
 اقاي موسوي.؛همه وهمه بهتر بود صورتمکه نونوايي داشت ؛زن  

 !تا کمتر جلب توجه کنم رسيدم خونه دعا دعا کردم مامان گيرنده بگه نازک يا کلفته ميپوشوندم

 :مو بازکردم ورفتم به سمت اشپزخونه مامان با ديدنم عينکشو جلوتر اوردوگفت روسري

فت(..نازک کرديا ولي خوب شدي مثه تازه بزار ببينمت.)کمي دقت ووارسي کرد قلبم اومد تودهنم وبعد گ_
 .عروسا

 :مامان لبخند زدم دلم اروم شد که دعوام نکرد رفتم تواتاق سينا باديدنم اول تعجب کرد بعد خنديد وگفت به

 !چه قدر اخمو شدي_

ميگفت چهره ام جدي شده بود مامان گفت خوب شدي سينا اخمو مرتضي چي ميگه.نکنه بدش بياد.نه  راست
 اون که امل نيست مطمئنا دوست دارهبابا  

 

شام قرار بود مرتضي هم بياد.حسابي خودمو اماده.سورپرايزکردنش کرده.بودم.يه.شلوار تنگ کوتاه تا  براي
 زيرزانوم با يه تي شرت جذب کرم پوشيدم موهامو دم اسبي باالي سرم جمع

ازاقاجون بود که اونم اول باديدن من کمي تا کشيدگي ابروهام بيشتر به.نظربياد.تنها ناراحتيم خجالت   کردم
 چشماش گرد شدوبعد به خاطر حجب وحياي دختر پدري چيزي نگفت همه

براي اومدن مرتضي محيا بود که زنگ درم به صدا دراومد سينا دويد سمت درو دروبازکرد ازپنجره ي اتاق  چيز
 بباداومدنشو ديدم قلبم تند تند ميکوبيد تواتاق منتظرنشستم تا خودش 

صداي سالم عليکش بلند شد بعد از احوال پرسي با مامان وبابا سراغ منو گرفت.صداي قدمهاشو شنيدم  سراغم
 چند ضربه به درزدووارد اتاق شد اول بلند سالم کرداما بعد با ديدن صورتم

شدوچن  از روي لباش خشک شد.با ذوق بلند شدم وسالم کردم انگار توشوک بود يه.کمي توچشمام خيره  خنده
 قدمي عقب رفت وبعد دوباره اومد جلوونزديکم ايستاد.لحظات بينمون
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.کندي ميگذشت!نميدونستم چه عکس العملي بايد نشون بدم نفهميدم چي شد اما وقتي به خودم اومدم به
 تواغوشش بودم ودستام دورگردنش حلقه شده بود اروم سرشو تو گردنم فرو

 'زمزمه کرد کردوزيرگوشم

 ... دي ماه شب چهاردهمثه ماه ش_

 واقعا خوب شدم؟_

 !قشنگ بودي قشنگ ترم شدي_

 :جدا شيم چند بار صورتمو سفت بوسيدوگفت ازهم

 .بريم پيش مامانت اينا زشته بيشتر بمونيم_

به عالمت مثبت روهم گذاشتم ودست تودست ازاتاق بيرون اومديم ازراه روکه رد شديم دستامونو  چشمامو
 ي رفت کناراقاجون منم رفتم تواشپژخونه مامان با ورودازهم جدا کردي مرتض

 :لبخند پررنگي زدوگفت من

 چي گفت؟_

 :برقي از ذوق درخشيدوگفتم توچشمام

 .خيلي خوشش اومد_

 ._امان ازشماجوونا من گفتم نگه دارشب عقد اونوقت ديگه پس ميافتادمامان

طمئنا مرتضي خوشش ميومد .اين زيرخنده.ميدونستم شب عقد هم خيلي تغييرميکنم وم هردوزديم
 تغييرتوچهره ي دخترونه ي من سکوي اعتماد به نفس من شد ديگه تو دانشگاه

امل بودن يا به حساب نيومدن نميکردم.حالم خيلي بهتر بود وجلوي بقيه کم نمياوردم.ازون روز به بعد   احساس
 کم کم رابطه ي من با ساغر ومهرنوش صميمي ترشد وتقريبا همه جا

.تايي باهم بوديم درسته تيپ ظاهري من به اونا نميخورد اما انصافا دختراي خوب وبا معرفتي بودن ساغربا سه
 حسام که ازبچه.هاي موسيقي بود دوست شده بود ولي مهرنوش هم چنان

رو ادم حساب نميکرد گاهي اوقات حسام ودوستش هم تو جمع ما ميومدن اما من هيچ وقت با مرتضي  کسي
 يرفتم خوب ميدونستم اگربفهمه با اينا نشست وبرخواست ميکنماونجا نم

 ..وعصبي ميشه ناراحت

 برخالف پيش بيني هامون استاد هميشه منظم درس بيان معماري سرکالس نيومد اونروزم

بايد تا کالس بعدي بيکارميشستيم کالفه وسردرگم به ساعتم نگاه کردم سه ساعت اختالف!!اينجوري کال  ما
 شدم با موبايلم شماره مرتضي رو گرفتم چند باري بوق خوردديوونه مي
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 نداد طبق معمول سرکالس بود.ساغرومهرنوشم حسابي کالفه بودن که ساغرگفت؛ وجواب

 زنگ بزنم حسام با آيدين بيان بريم قهوه خونه؟_

 ._اگه بيان من فکرکنم اوناهم کالس داشته باشنمهرنوش

 :شونه هاشو انداخت باال وگفت ساغر

 !.تيري درتاريکي_

 :حوصله.هروکر هاي حسام ونداشتم براي همين گفتم اصال

 .من حسشو ندارم بچه ها ميرم نمازخونه بخوابم يه کم_

 :توهم کردوگفت ساغراخماشو

نمازخونه چيه ميريم يه.قليوني چيزي ميزنيم حسام وايدينم يه خورده چرت وپرت ميگن برامون ميخونن _
 !ميگذره ديگه

 :حوصله نداشتم ترجيح ميدادم تنها باشم با بي ميلي نگاهي به.مهرنوش انداختم وگفتماصال   ولي

 !شما مجرديد بهتون خوش ميگذره من بيام چي کارتازه مرتضي اصال خوشش نمياد من اينجورجاها برم_

 !_يه جور ميگه انگار کابارست بابا قهوه خونست تو نکش توچايي نبات بخورسرديت نکنهمهرنوش

 :زدن زير خنده براشون شکلک دراوردم وگفتم نجفتشو

 حاال زنگ بزن ببين دوست پسر جونت خرجت ميکنه يانه؟_

 :رفت بيرون وبعد از يه مکالمه ي کوتاه با روي خوش اومدوگفت ساغرازکالس

 .نگفتم اينا پايه ان جمع کنيد بريم_

به سمت دست شويي تا رژ لب هاشونو  اميدم هم نااميد شد بايد باهاشون ميرفتم ساغرومهرنوش رفتن  اخرين
 تجديد کنن منم همراهشون رفتم نگاهي از تواينه به.خودم انداختم خيلي

به چهره ي جديدم عادت کرده.بودم کمي دست کشيدم روپوستمو با اب مژه هامو خيس کردم ساغرنگاهي  زود
 :بهم انداخت وگفت

 تو اصال آرايش نميکني؟_

 نه اهلش نيستم_

 وازم ارايش نداري؟_يعني لساغر

 .دارم ولي خيلي کم نميزنم معموال_
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 :درحالي که خط چشمشو پررنگ مي کردگفت مهرنوش

 خوشگلي ذاتي داره_

 .خندم گرفت اون دوتاهم قشنگ بودن فقط ازمن خوش رنگ ولعاب تر ازتعريفش

 

 :برقي ازشيطنت توچشماش زدونزديک من شدوگفت مهرنوش

 !ساره بيا يه خورده رژ بزن_

 :قدم عقب رفتم وگفتم هي

 .نه ديوونه گناه داره من اين کارونمي کنم_

 :کرد توکيفشو گفت  ساغردست

 .خب راست ميگه اون چه رژي اخه قرمز گوجه اي !!!بيا ازين بزن_

 :صورتي کمرنگي دستش بود ازش گرفتم نگاهي انداختم وگفتم ماتيک

 .سام بزنم ولم کنين شماممن براي مرتضي ازين کارا نميکنم بيام براي ايدين وح_

 ._جون من ساره.بزار ببينيم با ارايش چطوري ميشي جون من؟اين که.خيلي کمرنگه بزن ديگهمهرنوش

به رژ لب تودستش دوختم راست ميگه کم رنگ وشيک بود وسوسم کرد کسي چه.ميفهميد نه اقاجون  نگاهمو
 دم به چهرهبود نه مامان نه مرتضي.رژ تو دستشو گرفتم اروم رولبام کشي

روح بخشيد ساره ومهنوش هم.لبخند رضايت اميزي زدن وبه طرف قهوه خونه به راه افتاديم همش حس  ام
 ميکردم کل دانشگاه خيره رولباي منند خودمم خنده ام گرفت ازين تفکر

 .مسخره

معذب  قهوه خونه که رسيديم ديدم ايدين وحسام روي تخت نشستند ومشغول دود کردن قليون .چه قدر به
 بودم بينشون اما ازتنهايي بهتر بود.همه گي رفتيم به سمتشون

با جفتشون دست دادن اما من فقط سالم کردم.ساغر رفت بغل دست حسام ومهرنوشم کنارش  ساغرومهرنوش
 نشست من موندم وجاي خالي کنار ايدين!!کمي تعلل کردم وبا چشم وابرو

 :نه انگار ايدين نگاهي به.من که.هنوز ايستاده بودم کردوگفتکردم مهرنوش جاشو عوض کنه اما انگار   اشاره

 بفرماييد)اشاره به بغل دستش پسره انگارتوباغ نبود(_

معذبي جمع وجور نشستم واي که اگه مرتضي اين صحنه رو ميديد چي ميشد.بچه ها نوبتي شروع به.کشيدن  با
 ردهقليون کردن منم به.قول مهرنوش خودمو با چاي ونبات سرگرم ک
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 :که.ايدين گفت  بودم

 !ساره خانم شنيدم نامزد داريد_

کردم ونگاهمو بهش دوختم مدل موهاي امروزي چشم وابروي روشن بيني کامال معمولي ولباي   سربلند
 برجسته.قطر بازوهاش اندازه ي يکي از روناي من بود روشون انگار چيزي نوشته

ن روزو شبشو تو باشگاه مي گذروند که اين هيکلو ساخته بود انصافا خوش اندام وخوش قيافه بود.مطمئن شده
 :بود انقدر غرق،ظاهرش شدم داشت سوالشو يادم ميرفت دستپاچه گفتم

 بله بله_

گرفت گند زده بودم از سوتي خودم عرق سرد تمام تنمو پرکرد سربه زير انداخته به چاييم خيره شدم که   خندش
 :ادامه داد

 !خيلي زود تصميم نگرفتي_

 ي پررو ول کن نيست شيطونه ميگه بزنمشا رهپس

 

 :رو دستش نگه داشتم وگفتم نگاهمو

 .نه به نظرم امادگيشو داشتم_

 :چهره اشو اما دستشو کمي جابه جا کردوگفت نديدم

به نظر من براتون زود بود شما بايد اول وارد دانشگاه مي شدين بامحيط بيرون اشنا ميشدين خودتونو پيدا _
 !ميکردين بعد

به صورتش نگاه کردم نگاهش دائم رو لبام ميچرخيد وبا پوزخند مسخره اي نگام ميکرد فهميدم متوجه  غصبي
 :ارايش صورتم شده با حاضرجوابي گفتم

من به اندازه کافي دنيا ديده وپخته بودم اقا ايدين اگه منظورتون از دنيا ديدن دوستي هاي دختر پسريه من _
 .ستم درست زندگي کنماهل اين کارا نبودم ميخوا

 :ابروهاش وداد باال واول يه نگاه به حسام بعد به.من کردوگفت  ايدين

 !يعني ما داريم غلط زندگي ميکنيم؟ما دوست مي شيم تا همديگرو بشناسيم تا ببينيم به درد هم ميخوريم يا نه_

 : گاهم خوند فکرمودلم گفتم )ارواح شکمت منم که نميفهمم هدفت تو از دوستي چيه (انگار از ن تو

 .اخ اخ اخ !منوحسام با اونايي که االن تو ذهنتن کلي فرق داريما_

 (چه.جوري مخ منو خوند انقدر دختر بازي کرده.ساحرم شده !عجب جوابي به  ذهنم رسيد !ايول ساره)
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 :کردموجسورانه گفتم  سربلند

 !مثله اينکه انقدر تجربه اتون زياده افکار دخترا روهم مي خونيد_

فقظ دختراي ساده )لبخند شيطنت اميزشو تحويلم داد داشت حرصمو درمياورد پسره.ي از خود راضي فکر کرده _
 خوش تيپه واسه خودش کسيه (

 .درهرصورت من مثه شما فکر نميکنم واز انتخابمم راضي ام_

 :گفت  قليونو از حسام گرفت ويه خورده کشيدوبعد ازاينکه با هنرنمايي دودشو خارج کرد ايدين

 !همون حس روانشناسي من که فکرتو خوند همون حسم ميگه از کارت پشيمون ميشي_

اصال هم اينطور نيست شما بهتره حس ادم شناسيتونو يه.کم تقويت کنين چون اخر همين ماه مراسم منه _
 !وبعد اينهمه نامزدي پشيمون که نشدم هيچ روز به روز مطمئن ترم هستم

 ا ديدم.)اشاره کرد به لبام پسره ي پررو(امامن تغيير وخوب توشم_

 : به مهرنوش وساغر که با ترس به من نگاه ميکردن نگاه کردم وازحابلند شدم وگفتم عصبي

 !شما بهتره اول چشم پاکيو تمرين کنين تا ادم شناسي با اجازه_

خدايا با قدم هاي تند به قهوه خونه بيرون زدم ازدست خودم کالفه وعصبي بودم يعني من انقدر تابلو بودم!! از
 .طرف نماز خونه دانشکده رفتم که مرتضي جلوم سبزشد

 

دور دست تکون داد برام براي اولين بار حوصله ي حرف زدن باهاشو نداشتم اما چاره اي جز وايسادن نبود يه  از
 کم نزديک شد اول نگاهش روصورتم ثابت موندوبعدکشيده.شد به

صبح من رژ نداشتم وحاال دارم اگه بويي مي برد که کجا بودم که واويال ميشد .تازه فهميدم که اي واي لبام
 :نگاهشو دوباره بين چشما ولبام باالوپايين کردواخمهاش توهم رفت وگفت

 از دربيروني اومدي؟مگه کالس نداشتي؟_

پ بودومن واي خدا اين از کجا فهميد نگاهمو به پشت سرم انداختم راست ميگفت دانشکده معماري سمت چ)
 ( از روبه رواومدم پس بايد راست ميگفتم

 اره کالس نداشتيم با بچه ها رفتيم بيرون دانشگاه_

 :يه ابروشو باال انداخت وگفت مرتضي

 چرا به من نگفتي؟_

 .زنگ زدم برنداشتي گوشيتو نگاه کن_
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 :اينکه نگاهي به گوشيش بندازه گفت  بدون

 .چرا لبات اين رنگيه_

 :زک کردموگفتمچشمي براش نا پشت

 اشکالي داره صورتم شده بود عين گچ زدم که بهتر نشون بده_

 .صورت توبايد واسه من بهترنشون بده نه بقيه_

 :برگشتم سمتشو گفتم جسورانه

 اين تفکراتتو ازکجا آوردي اقاي دکتر؟تميزومرتب بودن اشکالي داره ازنظرشما؟_

 !يست تو خودت زيبايي سارهتو تميزومرتبي مثه هميشه نيازي به اين کارا ن_

 :نگاش کردمو گفتم کالفه

 فکر نميکني بهتره ماهم يه.کم مثله بقيه باشيم يه کم باز فکر کنيم؟_

 ! من نگفتم ارايش بده ساره من گفتم واسه تويي که اول صبح بااون چهره اومدي حاال اينطوري باشي بده_

 :کشيد رو چادرمو گفت  دستشو

 !ستحيف اين همه زيبايي ني_

مرتضي مردم ازين حرفاي کليشه اي خسته ان ديگه.فکرشون عوض شده ماهم نميتونيم خودمونو سوا کنيم _
 .يعني شايد تو بتوني اما من نه

 :کردتوهم وگفت  اخماشو

کي گفته.ما حودمونو سوا کرديم ساره.اين حرفا ازتو بعيده ماهم درس ميخونيم رانندگي مي کنيم ورزش _
 يديم اما درکنارش مسجدونمازمونم داريم کجاشميکنيم اهنگ گوش م

 داريم کجاش بده؟بي ديني انقدر عادي شده که ما بايد خودمونو وفق بديم ؟ بده؟حجابمونم

 

ديني عادي نشده تفکرا عوض شده حاال هم من حوصله.ي بحث ندارم)يه.دستمال برداشتم کشيدم رولبامو  بي
 !ميرم مسجد نمازمو بخونمگفتم(بيا خيالت راحت دين وايمونم حفظ شد 

هاج وواج رفتنمو تماشا کردرفتم تو وصوخانه مسجد ووضوگرفتم!نگاهي که به دور وبرم کردم ديدم مثله  مرتضي
 من خيلي کمه!انگار دنيا اونجوري نبود که من فکر ميکردم دنيا تو

ميکرد حاال دليل انتخاب  خيلي با بيرون فرق داشت.چطوري مرتضي نفهميده بودوهنوزهم مثه قبل فکر دانشگاه
 منو خوب فهميدم چون من يه دختر ساده بودم ودرست مثه عقايد
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اومده بود سراغم.اما من هم بابد خودمو تغيير ميدادم هم مرتضي رو.ما بايد تغيير ميکرديم وگرنه تو   مرتضي
 اين جامعه دووم نمي اورديم نه مرتضي مثله.يه پزشک نه من مثله يه خانم

!نگاهم از تواينه وضوخانه به خودم افتاد.من خوب بودم انقدر خوب بودم که بتونم خودمو نشون کرده  تحصيل
 بدم تا يکي مث آيدين اونطوري تحقيرم نکنه.من بايد ثابت ميکردم ما اگر

 !داريم ومذهبي هستيم خيلي خوب ميفهميم دورمون چي ميگذره چادر

اه کردم ديدم ده تماس ناموفق روگوشيمه که يا از طرف از نماز ظهر ديگه به قهوه خونه برنگشتم نگ  بعد
 مهرنوش بود يا ساغر.ميدونستم االن بيان سر کالس کلي حرف واسه گفتن

 !همونم شد با هيجان هردووارد کالس شدنو با ديدن من دويدن به سمت صندلي دارن

 _چت شد چرا پاچه ي آيدينو گرفتي تو؟مهرنوش

 !بود وقتي تواونطوري کردي_نميدوني چه بهش برخورده ساغر

 _بعد رفتنت گفت من يه روزي رو ميبينم که اعتراف کنه حرف من درستهمهرنوش

پسره ي از خود راضي فکر کرده کيه اخه!به من ميگي اشتباه کردي شوهر کردي عقلت ناقص بوده !تو بودي _
 بهت بر نميخورد؟

ش قيافس خودشو واسه همه ميگيره ولي دست _باز خوبه افتخار داده باهات بحث کنه کال چون خومهرنوش
 مريضاد بدجور ضايعش کردي با دادي که تو زدي االن خبرش کل

 پيچيده دانشگاه

 :ترس يه دفعه بلند شدموگفتم با

 خبرش نرسه به مرتضي؟_

 _تا دانشکده پزشکي که نميشناسنش بچه.هاي هنر ميشناسنش اونم چون خواننده ست وميخونهساغر

 !يي داره حال ميکني وقتي ميخونه_يه صدامهرنوش

 .در هر صورت مرده شور ريختشو ببرن!پسره ي از خود راضي!خوب شد هرچي گفتم_

 :يه.خنده ي بلند کردوگفت ساغر

بعد از رفتن تو باز با اون هيکلش قيافه گرفت وازسفره خونه رفت بيرون با ژست شروع کرد سيگار کشيدن _
 يه.جماعتي دعات ميکنن ساره

 !!!_تيتر خبر امروزم ميشه ضايع کردن سلطان قيافه به دست يه دخترچادريشمهرنو

 !ميشه انقدر چرت نگيد اصال ولش کنيد اين پسره رو.کم اعصابم خورد نيستا با مرتضي هم بحثم شده_
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از دانشگاه کال با مرتضي حرفي نزديم وتاخونه بينمون سکوت بود وسکوت هردوغرق تفکرات خودمون من   بعد
 فکر اينده اونم معلوم نبودبه چي فکر ميکرد باالخره رسيدبم درخونهتو 

 :دستي رو کشيد باال ونگاهشو به سمتم برگردوندوگفت مرتضي

 خونتونه پياده نميشي؟_

 :حرف دستگيره دروگرفتم وگفتم بدون

 .خداحافظ_

م تو خونه هم تا اخر شب با بار بود انقدر سرد خداحافظي مي کرديم نمي دونم چرا ولي حوصله اشو نداشت اولين
 کسي حرف نزدم همش توفکر بودمو فکر.حدود ساعت ده شب بود که

 .تلفن به صدا دراومد مامان گوشي رو برداشت.کنجکاوانه به مکالمه گوش دادم زنگ

سالم...خوبي،زهرا جان!...چه خبر؟...مثه اينکه ناخوش احوالي؟...چي شده؟...واقعا؟کي؟...اي بابا...به اون _
 چه.زهرا جان...غلط کرده پسره...پاشو بزاري اينجا حاجي ومرتضي قلم پاشو

 !...اره...نه توخيالت راحت ...من با حاجي صحبت ميکنم...اره...مرسي که خبر داري...قربانت خداحافظميشکونن

 :گوشي رو گذاشت وچند ثانيه اي متفکرانه به تلفن تو دستش خيره شد اقاجون سربلند کردوگفت  مامان

 چي شده خانم زهرا چي کار داشت؟_

 _هيچي ميگفت افشين آزاد شدهمامان

 :متفکرانه اول به من به بعد مامان نگاه کردوگفت اقاجون

 خب چرا گرفته اي؟باز مزاحم زهرا اينا شده؟_

 ._نه بابا!خبر نامزدي ساره رو شنيده!گفته بلوا به پا ميکنممامان

ن قبال خيلي دورو برم مي پلکه اما از وقتي رفته بود زندان ديگه از گرد شد از تعجب ميدونستم افشي  چشمام
 دستش راحت بوديم.اما حاال تا اين وضعيت مي خواست چي کار بکنه خدا

 :بود.نگاهمو با نگراني به مامان دوختم وگفتم عالم

 ...نياد جشن عقدوبه هم بزنه_

ميتونه جشن وبهم بزنه من خودم فردا ميرم  _اخه اون دو دقيقه مواد بهش ديربرسم ميميره چطورياقاجون
 سراغ غالم تهديدش ميکنم اگه افشين وکنترل نکنه زنگ ميزنم دوباره بيان

 !ببرنش
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_ولي اون غالمم ابي ازش گرم نميشه حاج اقا اون خودش مفنگيه!چطوري مي خواد پسره التشو جمع مامان
 خداي نکرده اخهکنه.من ميترسم ابروي چند سالمون جلو خانم رحماني بره.

 .ايناهم ميگن فاميل؟شانس مارو ببينا  به

_ايشاال هيچي نميشه من نميدونم چرا درست بايد زمان عقد ساره اين پسره ازاد بشه ولي فوقش روز اقاجون
 .عقد دوسه  تا از بچه هاي محل وميذاريم سرکوچه کنترلش کنن

رمياد به قول معروف همه روبرق ميگرفت مارو باتري دلم پراز ترس شده بود ميدونستم هرکاري ازين افشين ب تو
 قلمي تنها خاطر خواه من غيرمرتضي تو کل زندگيم افشين مفنگي بود

رابطه خانوادگي دوري بامادرش که فوت شده.بود داشتيم وکال توعمرش منو دوسه بار بيشتر نديده بود اما  که
 !با يپ يادهميشه ادعاي عاشقي ميکرد!يه.پسره الت ومعتاد موفرفري

 تنم لرزيد اوردنش

 

.مرتضي مي فهميد هم چين کسي عاشق منه مطمئنا کلي مسخره ام ميکرد.فرداي اونروز مرتضي کالس اگه
 نداشت وبايد تنها ميرفتم عالرغم اصرارش براي رسوندن من قبول نکردم

اشتم.بعد از حدود يک به طرف دانشگاه رفتم هواي اونروز خنک ودل پذيربود وحال وهواي قدم زدن د  وخودم
 ساعت مترو سواري باالخره رسيدم دانشگاه واز دور سردرشو ديدم.داشتم از

ي فرعي رد ميشدم که يه موتوري جلوي پام با شدت ترمز کرد ازشدت ترس افتادم روي زمين وهرچي جزوه  کوچه
 تودستم بود پخش شد.سربلند کردم ديدم چهره اش اشناست .بله

نگاهمو دورم چرخوندم هيچ کس تو کوچه نبود.خدا خدا کردم يه نفراز کل اين دانشگاه افشين خان بود.  خود
 بياد ورد بشه اما برخالف همه روزا که دير ميرسيدم ايندفعه به خاطر زود

پرنده تو کوچه پر نميزد افشين جک موتورشو باز کردواونو تکيه داد بهش وپياده شد کالهشو از سرش  رسيدنم
 من که هنوز روي زمين افتاده بودم خنده ي چندش برداشت وباديدن

 .تحويلم دادوگفت اورشو

 فکر نميکردي منو ببيني نه؟_

 :وحشت بهش نگاه کردم وگفتم با

 چي از جونم ميخواي؟_

 خودتو_

حالمو بهم زد ازجا بلند شدم درد توجونم پخش شد اماجسورانه جلوش وايسادم وتوچشماش خيره شدم که )
 (:گفت
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اين دکي سوسول کوچه اتون نامزد کردي هان!کور خوندي بزارم بهش برسي!قبال هم گفتم من از بچه   شنيدم با_
 گي خاطر خاه تو بودم توهم مال مني حاال هم خوب موقعي اومدم

 .درست سربزنگاه!فکر اون دکتر و از سرت بيرون کن وگرنه شب عقد جفتتونو اتيش ميزنم بيرون

ارش بدم دوباره ميري اب خنک خوري چي فکر کردي،راجع به خودت؟تو در حد هيچ غلطي نميتوني کني يه گز _
 !من نيستي

 :کرد توهمو گفت  اخماشو

 .حد منو باباي عمليم خراب کرد حد تورو هم من خراب ميکنم_

 :سوار موتورش شد اومدم رد بشم دستشو گرفت جلومو گفت رفت

 عزيزم  بزار خوب،ببينمت ميدوني چند وقته صورت ماهتو نديدم_

 (تو اونجا چه غلطي ميکني؟؟)

برگشتيم سمت صدا افشين نگاهش به رو به رو جلب شد اما من پشتم بوداول صورت افشينو ديدم  جفتمون
 که زرد شدوشروع کرد تالش کردن براي روشن شدن موتورش منم به طرف

سيدن ايدين فرارکرد ومن برگشتم ايدين بود که با سرعت به طرف ما ميدويد افشين باالخره قبل از،ر  صدا
 موندم ودرد دست وپام وجزوه هاي،ريخته

 :اومد جلووگفت  ايديد

 چي شد ؟اين کي بود؟_

به خاطر حرف ديروزش شاکي بودم اما وجودش فرشته ي نجات من بود اروم خم شدم که جزوه ها  هنوز
 روبردارم اما کمرم تيرکشيد اخ بلندي گفتم وايدين سريع جزوه هاروبرداشت

 :فتوگ

 .دستتو بده به من ببرمت ماشينم سرکوچه ست_

 نگاهش کردم باز پررو شد چي فکر ميکرد راجع به من از تونگاهم خوند فکرمو شاکي

 

 خب دستتو نده ولي حاال چي جوري کمکت کنم؟ خيله

 :ميگفت اما من که نميتونستم دستمو بدم بهش خودمو تکيه دادم به ديواروگفتم راست

 .ومهرنوش بيان زنگ بزنين ساغر_

 اونا ده صبحم پيداشون نميشه.)کالفه برگشت دورو برشو نگاه کردوگفت(_
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 .چادرتو بنداز رودستم دستموبگير_

مسخره ام اومد اما بعد ديدم فکر خوبيه چادرمو انداختم رودستمو تقريبا وزنم ورها کردم روايدين چند  اول
 د باسختي نشستم توقدمي رفتيم جلو ورسيديم به ماشين ايدين دروبازکر 

 :سوار شدوگفت اومدوازاونور

 نگفتي کي بود؟_

 .يه مزاحم خانوادگي_

 چرا افتادي زمين حاال_

 . نميدونم چادرم تو پره هاي موتورش گيرکرد فکر کنم.خوردم زمين_

 :ي تمسخراميزي زدوگفت خنده

 .اين چادر همش برات درد سره ب هتره برش داري_

 پررو بازي درمياورد ودخالت ميکردنگاش کردم باز داشت  شاکي

 !شوهرت هست امروز؟زنگ بزنيم ببرتت خونه_

 نه کالس نداره الزم به خونه رفتن نيست ميرم سرکالس_

 .با اين درد؟بزار بگيم شوهرت بياد معاينه ات کنه شايد باليي سرت اومده خب_

 :بهش نگاه کردم اشاره کرد به کيفم وگفت کالفه

 .رم وغيبتام پره وگرنه ميبردمت خودمزنگ بزن.من کالس دا_

رو برداشتم نميخواستم زنگ بزنم اما چاره اي نبود درد تو کمرم خيلي زياد بودوميترسيدم به قول ايدين  گوشي
 باليي سرم اومده باشه.چند تا بوق خورد مرتضي گوشي روبرداشت قضيه

 :ي صندلي تکيه دادم که ايدين گفتبهش گفتم وقراشد خودشو برسونه تلفن وقطع کردم وسرمو به پشت رو

 من ميرم حضورمو ميزنم ميام توحواست به ماشين باشه.اوکي؟_

به عالمت مثبت تکون دادم وايدين پياده شد از ترسم که مبادا سروکله ي افشين پيدا شه تمام درارو  سرمو
 قفل کردم وچشمام وروهم گذاشتم .هنوز نيم ساعت نشده ايدين برگشت

 :ن وسريع روشنش کردوگفتتوماشي ونشست

 .االن بخاري هم برات ميزنم گرم شي_

از مهربون شدنش خنده ام گرفت انگار خيلي هم تو قيافه نبودبه قول ساغر.ذاتش خوب بود فقظ ما دخترا )
 زيادي پرروش کرده بوديم از دور ماشين مرتضي رو ديدم ايدين براش دست
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ا اومد ايدين پياده شدوبعد،سالم عليک چنپ کلمه اي با مرتضي دادومرتضي بعد از پارک کردن به سمت م تکون
 :حرف زد بعد هم مرتضي جاي ايدين نشست توماشين وگفت

 سالم'پيره کي بوده زده بهت؟_

 فاميلمونه قصش مفصله توفقط بيا کمک منو ببرتوماشين_

 

ن تشکر کرد وايدين طبق کمک.مرتضي از ماشين ايدين پياده شدم وتوماشين خودش نشستم مرتضي از ايدي  به
 معمول به طرف سفره خونه رفت تا دوباره دودکششو راه بندازه وقتي

 مرتضي دستي به کمر وپام که درد گرفته بود کشيدوبعد از معاينه گفت نشستيم

 .چيزي نيست ضرب ديده خوب ميشي بيا اين مسکن و بخور حالت بهتر ميشه_

 :وگرفتم وبعد از خوردن مرتضي گفت قرص

 ين کي بود اخه.شما که تو فاميلتون ازين ادما نداشتين؟ا_

داشتيم زندان بود.فاميل دورمونه مادرش نوه عمه ي بابام بود اين منو تومراسما ميديد خوشش اومده بود _
 بچگي هم بازي بوديم اما وقتي بزرگ شديم شرايط عوض شد باباش معتاد بود

چند وقت يه بار ميگيرن ازادش ميکنن حاال روحساب اون هم  که مرد اينم افتاد توخالف واعتياد.هر  مادرش
 بازي بودنش با من ادعاي عالقه.کرده.زياد جديش نگير ميگم بابا يه کاريش

 .بکنه

 :کمي توفکر رفت وگفت  مرتضي

 .اين پسره نجاتت داد؟ميشناختت که به اسم کوچيک صدات کرد_

 :تکون دادمو گفتم سرمو

دوباري،ديدمش براي همين ميشناخت!اون سربزنگاه رسيد که افشين  دوستش دوست پسر ساغره يکي_
 !دررفت

 قهرمان بازي؟_

 :.پرازتعجبمو به مرتضي دوختم وگفتمنگاه

 يعني چي اونوقت؟_

 درحالي که سوييچ ومي چرخوند گفت؛ مرتضي

 .حس خوبي بهش نداشتم_
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 خونه باز من مسکن خوردم داره خوابم ميبرهحاال ولش کن چه ارزشي داره مهم اين بود که نجاتم داد حاال بريم _

 

از رسيدن به خونه مامان با ديدن سرووضعم اول هول کردوبعد که اروم شد وعلت وفهميد تا بابامو   بعد
 نکشونه خونه از زنگ زدن دست برنداشت.بابا هم با عجله اومدواونم بعد ازشنيدن

ر شده از افشين شکايت کنيم تادوباره بيفته گفت که بايد براي مراسم فکر اساسي بکنيم وهرطو  ماجرا
 بازداشتگاه اما من حوصله ي اين کاوارو نداشتم ميدونستم افشين بزدل تر ازاوني

 .دردسر درست کنه وبعد از هارتوپورت کردن راهشو ميکشه وميره که

انجام دادن کارهاي   درد کمر دوباره يه مسکن ديگه خوردم مرتضي براي کاري بيرون رفت ومنم تو اتاق مشغول از
 .عقب افتادم بودم

شيش غروب بود که يه اس ام اس رو گوشيم ديدم اول فکر کردم که حتما بايد مرتضي باشه بي توجه به  حدود
 اينکه بعدا جواب ميدم نگاهي به گوشيم نکردم که اس ام اس دوم اومد

 رو برداشتم شماره ناشناس بود زدم وپيام وباز کردم گوشي

 (ستم ببينم حالتون بهتره؟سالم.خوا)

تعجب چند ثانيه اي به پيام اومده خيره شدم وبعد بدون توجه دوباره گوشي رو گذاشتم کنار.اما ديگه  با
 تمرکزموازدست داده بودم دوباره گوشي رو برداشتم وپيام وباز کردم وازنو خوندم

 :ودلم نميرفت اما با حس کنجکاوي خودموتوجيه کردم ونوشتم دست

 !شما)

ارسال شد از کارم پشيمون شدم گوشي رو پرت کردم کنار دستم ودوباره به کاغذاي رو به روم خيره   پيام
 شدم.ولي خب شايد يکي از بچه ها بود!!حتما که نبايد پسر باشه که ذهن

!شايدم خود افشينه اليته افشين انقدر مودب نمينويسه!اونم انگليسي!!پس کيه!!حواسم همش جمع مشغول
 بود تا يک ساعت بعدش پيامي نيومد ديگه کم کم داشت از خاطرمگوشي 

 ....ميشد فراموش

از خوردن شام وسايل فردامو اماده کردم کمرم يه کم بهتر شده بود دوباره به سمت اينه رفتم ولباسمو   بعد
 باالدادم يه کم کبودي داشت تو دلم افشين ونفرين کردم وبه رختخواب رفتم

ره روشن شد.حتما مرتضي بود ما هرشب به هم شب بخير ميگفتيم اين موقع گوشي رو چراغ گوشيم دوبا که
 .برداشتم اما شماره ي اون ناشناس درجا ميخ کوبم کرد

 

 وباترديد زدم رو گوشي و پيام باز شد اروم
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 ( آيدينم شمارتو از،ساغرگرفتم)

ز دست ساغر کفري شدم که چرا شماره بازوبسته کردم وخيالم راحت شد که غريبه نيست اما ازطرفي ا چشمامو
 :منو به ايدين داده ولي تو درواسي نوشتم

 (ببخشيد نشناختمون اقا ايدين خيلي ممنون بهترم ايشاال فردا ميام)

 :رو زمين نذاشته فرستاد هنوز،گوشي

 (خدا روشکر؛ايشاال ميبينمتون)

ما !اينا کال اروپايي فکر ميکنن.ياد چهرش پررو'!!ايشاال ميبينمتون !!خجالت نميکشه مثال من شوهر دار  بچه
 افتادم انصافا برازنده بود ومغرور...بهش نميومد ازين کارا کنه!خب حتما به

اينکه ميدونه من شوهر دارم وچادري ام با من راحته وگرنه مثه بقيه با منم رفتار ميکرد.اونوقت منم پشت   خاظر
 شتش تو ذهنمسرش حرف درمياوردم .واي خاک برسرم همش دارم پ

 ''!ميکنم.به حاي اينکه سراغ مرتضي رو بگيرم غيبت

رو برداشتم ويه پيام براي مرتضي نوشتم حسابي خوابم ميومد وميخواستم زودتر شب بخير بگه چون اگه  گوشي
 نمي گفتم ناراحت ميشد بعد از صحبت مختصري که با مرتضي کردم

 .اتفاقاتش سپري شدخوابم برد واون روز پر ماجرا با تموم   باالخره

اخر هفته اين درد کمر همراه هميشگي من بود اما کم کم داشتم بهتر ميشدم بعد از اونروزخدا روشکرخبري از   تا
 افشين نشد اما دل همه ي ما براي مراسم شب عقد شور ميزد اگه

شد من عالوه بر  صدايي بلند ميشد تا اخر تو ذهن مردم ميموند امتحانات اخر ترمم کم کم شروع کوچيکترين
 درس خوندن مشغول انجام دادن خريدهاو کارهاي مراسمم بودم.انقدر سرم

بود که هرروز بعد دانشگاه با مرتضي خودمونو سريع مي رسونديم خونه ومشغول ميشديم مراسم قرار  شلوغ
 بود تو خونه مرتضي اينا برگزار شه خونشون به اندازه کافي بزرگ ودلباز بود

اين بود که هر چي کم خرج تر باشه بهتره.ساغر ومهرنوش وشيواوزهره که صميمي ترين دوستاي همه ما   ونظر
 من بودن هم هرکدوم مشغول يه جور نقشه کشيدن براي،اين مراسم

 

امتحانمون ساعت يازده صبح بوداز،شانس بدم مرتضي چهار بعد از ظهر امتحان داشت وهيچ ربطي   اولين
 دانشگاه.اخرين صفحه ي کتابم خوندم وپرتش نذاشت که بتونيم باهم بريم

روتخت واز خونه بيرون زدم دلم مثله سيروسرکه مي جوشيد اولين بار بود که تحت عنوان دانشجو امتحان  کردم
 ميدادم ساعت ده بود که خودمو رسوندم دانشگاه که با ساغر ومهرنوش



 

 
77 

ردحدسم هم درست بود هر چهارتا نشسته درس،بخونيم ميدونستم فقظ تو سفره خونه ميشه پيداشون ک مثال
 بودن رو يکي از تخت ها ساغرو حسام که تو بغل هم وکتاب الکي باز جلو

مهرنوشم سرش تو گوشي بودوايدينم مشغول کشيدن سيگار با ورود من ساغر دست تکون داد وهمه  پاشون
 سرشون اوردن باال.ديگه اون ترس وواهمه روز اول ونداشتم رفتم به

 :بعد از سالم کردن ساغر گفت وسمتشون

 !چه خبر از مراسم؟دو سه هفته بيشتر نمونده ها_

 _ما دعوت نيستيم؟حسام

 :پوزخند بلندي زدوگفت مهرنوش

 ...زرشک!!!عقد پسر خانم رحماني و خانم توکلي دوست پسره ساغرو کم داره_

 :دوباره خنديدوساغرگفت بعد

 .وکي بودن منم با حسام ميومدمهيچم خنده نداشت اگه مامان باباي ساره ا_

 ._حوب شد نيستن اونوقت من نميدونستم با کي بياممهرنوش

يه نيم نگاهي به ايدين کردواونم که سخت توفکر بود جوابي نداد.نگاهمو زيرچشمي بهش انداختم.کال  بعد
 حرفي واسه گفتن با هيچ کس نداشت عجيب بود کاراون شبشو اس دادن به

 :به جلسه ي منوداد دستمو گفت.ساغر،کارت ورود من

 !از شانس گندت افتادي دانشکده پايين_

 :تعجب به برگه خيره شدم وگفتم با

 !خاک برسرم پس االن بايد برم تا اونجا ترافيکه چرا زودتر نگفتي_

 _بابا تا اينا بيان اماده بشن ساعت دوازده هم گذشته االنم بري ميرسيساغر

 

 :نوش برداشتم وگفتميه بيسکوييت از ظرف مهر  سريع

 من رفتم با اجازه_

 :برم که آيدين چادرموکشيد.يکه خورده برگشتم نگاش کردم که دستشو انداختو گفت اومدم

 .الزم نيس عجله کنيد من ميرسونمت منم اونجام_

روشو برگردوند وشروع به کشيدن سيگارش کرد همه جا حورده بودن اما به روي خودشون نياوردن .از  دوباره
 :ارش هم تعجب کردم هم بدم اومد برگشتم گفتمک
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 .خودم برم راحت ترم_

تحويلم داد وته سيگارشو انداخت تو ظرف روبه روشو در حالي که سويشرتشو برميداشت رو به حسام  اخمشو
 :گفت

 مارفتيم_

 :برگشت سمتمو گفت بعد

 بيا بريم_

هم ديرم شده بود بدون حرف سوار ماشين  من غالمشم!نميخواستم ضايعش کنم دنبالش رفتم چون خيلي انگار
 شديم وبا يه گاز وحشتناک به طرف دانشکده رفت با تعجب به نيمرخش

 :کردم وگفتم  نگاه

 چرا انقدر تند ميريد؟_

 مگه ديرت نشده بود؟_

 چرا ولي اينجوري نميرسيما_

 خيالت تخت_

کم کم خيلي هيجان انگيزه دست برد سمت دنده وسرعت وبيشتر کود اولش ترسيده بودم اما ديدم   دستشو
 فرمون خوبم به بقيه صفاتش بايد اضافه ميکرد نگاهمو تو ماشينش چرخوندم

 .وشيک بود!انگار دنياي اينا خيلي با ما فرق داشت اسپرت

 

 :به شخصيت ساره نگاهي

ز،رمان اظهار گلم سالم.اوال که زياد جالب نيست من به عنوان نويسنده بيام ودرباره ي برداشت شما ا  دوستاي
 نظر کنم يا توضيح بدم اما براي،اينکه هدف اصلي داستان مارو متوجه بشيد

 :شدم بيام واين حرفاروبنويسم چون توکامنتا خوندم ومتوجه شدم خيليا نفهميدن شخصيت ساره رو مجبور

ازدواج تو   ساره يه دختر مذهبي هفده ساله ست که انقدر خونواده سنتي ومقيدي داره که مجبور به شخصيت
 همون سن کم ميشه يعني دقيقا سني که هنوز نه دوروبرشو ديده ونه

از،زندگي فهميده...پس نميدونه کيه؟نميدونه چي دوست داره؟نميدونه هدفش چيه؟فقط فهميده   هدفشو
 بايد ازدواج کنه اما نميدونه ازدواج چيه؟پس ما نميخوايم از مرتضي قديس بسازيم

 !!!ساره يه دختر خنگ واز
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خنگ نيست ساره با ورود به دانشگاه تازه دنيارو ميبينه وبه خاطر تحميل شدن عقايد مذهبي ازطرف  ساره
 خانوادش راه برعکس وميره وفکر ميکنه که داره بزرگ ميشه.همه اونايي که

ال دانشگاه شدن نمونه ساره رو زياد ديدن حتي من تو فضاي مجازي چند تا عکس هم درباره تضاد بين س وارد
 .اول دانشگاه وسال اخر ديدم که به تمسخر گرفتن اين قضيه رو

هيچ کدوم نه مبرا از تحت تاثيرفرارگرفتنيم ونه امن از،وسوسه ي شيطون.پس ساره داستان ما يه خيال  ما
 نيست همه ي ماييم حتي خود من هم خيلي عوض شدم.وفکر کنم همه شما

فقط مذهبي ها خوبن بقيه بد!نه ما کيخوايم بگيم براي هرانتخاب  حس وتجربه کردين اما ما نميخوايم بگيم اين
 مهم زندگي بهتره خودمون باشيم وخودمونو بشناسيم.درادامه همه ي

 .من مشخص ميشه توداستان حرفاي

 ...حرفي منو ببخشيد پر

 !ضمن مرسي از دوستي که به من لقب قلم طاليي رو داد اميدوارم اليقش باشم در

 

 :تو ماشينش چرخوندم متوجه شدوگفت بس نگاهمو از

 چي شده؟راحت نيستي انگار؟_

 :شده گفتم هول

 نه خوبم فقط تند رفتنت اذيت ميکنه_

هيجان بخشي از زندگيه به نظرم اگه نباشه يعني هيچي نيس اصال زندگيه وخطرش اگر خطر نباشه قدر امنيتو _
 لذت وهيجاننميدوني مهمترين لذتشم وقتيه که ميرسي به امنيت وتازه 

 .ميفهمي خطرو

 :نيمرخش نگاه کردم وگفتم به

 !به.نظر من خطر زياديشم ريسکه اسم هيجان نميشه گذاشت روش ميشه ببخشيدا خريت_

 :ي بلندي کردوبايه حرکت سرعت ماشينو کم کردوگفت خنده

 .بذار خريت نکنيم پس.اونوقت اگه دير برسيم تقصيرعاقليه توئه_

دعاي زيادي فهميدن کرد!نگاه به ساعت انداختم ده وتيم بود واالن ميبايست دانشکده نگاش کردم بازم ا شاکي
 بوديم.نگران به سمتش برگشتم عجب غلطي کرده بودم.بازم نگاه

 :برگردوند سمتمو گفت پرازشيطنتشو
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 خريت کنم؟_

 .اعتراف ميکنم ايندفعه رو بايد خريت کرد_

وقتي ماشين رفت تو پارکينگ دانشکده نفس راحتي کشيدم دوباره سرعت ماشينو زياد کرد  هردوحنديديم
 :وگفتم

 خدا روشکر که به موقع رسيديم اگه شما نبوديد مطمئنا نميرسيدم .واقعا ممنون_

 .نه بابا اين چه حرفيه.وظيفم بود_

ين شبيه ادميزاد حرف زد خدا روشکر!داشتم پياده ميشدم که صدايي جفتمونو غافلگيرکرد که پشت هم ايد باز
 وصدا ميکرد.به سمت صدا برگشتيم پسر جووني هم قدوقواره ي خودش

که از يه ماشين خيلي مدل باال پياده مي شد.چشمامو ريز کردم ديدم يه دختر هم جلو نشسته دختر هم با   بود
 ديدن ما پياده شدنگاه.خريدارانه بهش انداختم موهاي روشنشو يه دست باال

هم رو سرش بود.مانتوي سفيدوشلوارجين ابي به تن داشت وفوق العاده  کرده بودو يه عينک افتابي  جمع
 ظريف اندام بود.هردوبه سمت ما اومدن.نميدونم چرا حس خوبي از نگاهاشون

 :.پسر وقتي رسيد به ايدين گفتنگرفتم

 سالم ميبينم که توهم اره؟_

 :سرشو برد دم گوش ايدين وگفت بعد

 !فتي سراغ چادريشداف هاي دانشگاه زدن زير دلت که ر _

اختيار اخم کردم يعني ما چادر داريم داف نيستيم؟پسره ي بي شعور با اون دوست دختر ني قليونش!ايدين   بي
 با مشت زد به بازوشو گفت:خفه.شو

 :صداشو بلند تر کردوبا اشاره به من گفت بعد

 .ساره خانم هم کالسيم هستن_

 :م کردم و روبه ايدين گفتموپسره به سمت من برگشتن با سر بهشون سال دختر

 با اجازتون اقا ايدين من ديرم شده_

 .به سالمتي گفت وبا قدم هاي تند ازشون دور شدم و خودمو با سرعت به محل امتحان رسوندم ايدين

روشکر امتحان خيلي خوب بود با اينکه روز پراسترس وپرازتجربه هاي گونا گون داشتم اما خوب امتحان  خدا
 ن که بيرون اومدم ديدم ايدين با يه گروه دختر وپسر مشغولدادم از،سال

 :هستن بدون اينکه جلو برم راهمو عوض کردم که صدام کرد گفتمان
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 ساره خانم؟خانم توکلي؟_

 

 :نزديکترو گفت اومد

 .وايسا ميرسونمت_

 .نه ممنون خودم ميرم ديگه عجله ندارم_

 .برمتميدونم با ماشين راه ومترو ميري تا دم مترو مي_

نگاهي به اطرافم انداختم بدمم نميومد راحت برم خونه تا ميرفتم بايد با ساغر ميرفتيم خريد پارچه  مردد
 پس،زودتر ميرسيدم بهتر بود پيشنهادشو قبول کردم وهردوبه سمت ماشين رفتيم

 :دوگفتاحساس غريبي باهاش نميکردم.بدون تعارف درماشينو باز کردم وسوار شدم ايدينم سوار ش  ديگه

 حاال خريت بکنيم يا نه؟_

 :وگفتم خنديدم

 .نه بهتره از روش من استفاده بشه_

سر تاييد کردوضبط ماشين وروشن کرد اهنگ مرتضي پاشايي بود.اينو خيلي خوب يادمه با شروع اهنگ  با
 خودشم همراهيش کرد ديدم واقعا صدايي خوبي داره...سرمو به پشتي صندلي

موم وجود گوش دادم نميدونم چرا حس خيلي خوبي ذاشتم يه حسي که قبال تجربه دادم واهنگ وبا ت تکيه
 !!نکرده بودم يه حس پراز ارامش

 :به ارومي رانندي ميکرد بعد از تموم شدن اهنگ ضبطو خاموش کردوگفت ايدين

 دوست داشتي؟_

 !!زياد اهنگ گوش نميدم ولي اين زيبا بودخيلي

 :لبخند کمرنگي زدوگفت ايدين

 شوهرت چطوري اشنا شدي؟با _

 .همسايه بوديم ازقبل ميشناختمش اومدن خواستگاري_

 !اهان ازين از دواج سنتي ها_

 :لحنش بدم اومد انگار پرازتمسخر بود برگشتم با خشم نگاش کردم وگفتم از

 سنتي بده؟_
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 :به ظرفين تکون دادوگفت سرشو

 .رو شينخب شناختي ازهم ندارين بديش اينه!ممکنه با مشکل روبه _

 .دوران نامزدي رو براي همين گذاشتن_

 :وبا کنجکاوي گفت برگشت

 يعني ممکنه پشيمون بشي؟_

 .اره ولي منو مرتضي خيلي باهم خوبيم خانواده هامون خودمون بهم ميخوريم_

 اما من اينطوري فکر نميکنم_

 وبا تعجب بهش نگاه کردم خيلي خونسرد رانندگي ميکرد برگشتم

 

 ي مي کنيد؟همچين فکر چرا

 .غرور سرشو گرفت باال وگفت  با

 .چون ادم شناسم_

 :حرص بهش نگاه کردمو گفتم با

 .نه زيادي اعتماد به نفس دارين_

 :خنديدوگفت

 !برعکس تو_

توچشماش نگاه کرذم ولي اون خونسرد بود تودلم گفتم خاک تو سرت کنن ساره بيا تابلو کردي که کم  کفري
 :تحملش کنم زدم به دروگفتم آوردي جلوش.ديگه نميتونستم

 لطفا نگه داريد_

 تا مترو خيلي مونده_

 .ميخوام پياده برم_

 :وعصبي توچشمام نگاه کردوگفت برگشت

 .يه نگاه به پشت سرت بندازي ميفهمي نبايد پياده شي_

 تو اينه ماشين ديدم موتور افشين پشتمونه وداره تعقيبمون ميکنه با وحشت برگشتم به سمت ايدين از
 :وگفتم
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 !يا خدا اين باز اومد_

 :گفت  ايدين

 .ميبرمت تا درخونه بعدشم حالشو جا ميارم_

 نميخواد باهاش دعوا کني اين ديوونه ست فقط بي زحمت منو برسوميد خونه تا به بابام بگم_

 .باشه توفکرشو نکن بذار انقدر تعقيب کنه تا خسته شه_

 :فتدوباره ازپشت شيشه ديدمش که ايدين گ برگشتم

 .نگاش نکن_

رومو برگردوندمو به صندلي تکيه دادم صورت ايدين عصبي بود نمبدونم به خاطر افشين يا چيز ذيگه.يه  دوباره
 دفعه گوشيش زنگ خورد ايدين اشاره کرد که بهش بدم ناخود اگاه چشمم

نگاهش کردم گوشي افتاد اسم يه دختر بود)ملينا(بدون جواب قطع کردوانداختش بغل دستش.با تعجب   به
 .حاال نوبت من بود بازخواستش کنم

 دوستتون بود؟_

 :خورده برگشت سمتمو گفت جا

 .نه همکارمه_

 شما همه همکاراتونو با اسم کوچيک سيو ميکنين؟_

 :حرفم خندش گرفت وگفت از

 .واسه همينه که ميگم زود ازدواج کردي وغلط_

 گشتم وبه بيرون خيره شدمبرگشت سرخونه اولشو گيردادن به من بدون جواب بر  باز

 چرا چادر ميپوشي؟_

 .اعتقادمه!اسالم گفته_

 اسالم گفته چادر؟_

 !نه ولي ازهمه چي بهتره_

 .به نظر من اعتقاد ربطي به پوشش نداره درون ادم بايد پاک باشه_

 .نگاش کردمو گفتم عصبي

 .همه همينطوري گناهاشونو توجيه ميکنند_
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 .هم خيلي کارا ميکنن کدوم گناه؟خيليا زير اين چادر_

 .مهم اينه که من ازين دسته نيستم_

 .به نظر من چادر مفهومي نداره حجاب بايد دلي باشه_

به نيمرخش نگاه کردم حرفش به نظرم بد نيومد يه ان خودمو بدون چادر تصور کردم خندم گرفت انگار  دوباره
 لخت بودم

 

 .نميتونم بدون چادر باشم من

 :باال وگفتابروهاشو داد   ايدين

 .اينجوري عادت کردي وگرنه سخت نيس تجربه اش_

 .نميخوام تجربه اش کنم_

 :حنديدوگفت دوباره

 به نظرم يه روزي اينکارو ميکني االن يه نگاه به دور وبرت بنداز چي ميبيني؟_

 :شيطنت گفتم با

 موتور افشين_

 :زديم زير خنده وايدين ادامه داد هردو

 .چند درصد مانتويي به نظرم ادم بايد خودشو به روز کنه ببين چند درصد چادري ان_

من به روزنبودم نگاهم روي لباسام ثابت موند همشون بهترين کيفيت اما...اما بابقيه دخترافرق  يعني
 داشتم.استين مانتوم کوتاه نبود!شلوارم تنگ نبودم!مانتوم تا زير زانوم بود!پس من به

شوندم...لباساش خيلي همخواني داشت باهم.برگشتم به بيرون نگاه کردم نبودم؟نگاهمو به سمت ايدين ک روز
 اکثر پسرا مثه ايدين بودن ولي اکثر دخترا شبيه من نبودن.اين يعني من

ميپوشيدم؟؟اه اه اه به چه چيزايي دارم فکر ميکنم مهم اينه مرتضي خوشش مياد به بقيه چه.اره مهم  قديمي
 .وگفتم همينه دوباره ايدين ونگاه کردم

 .همسر من ازلباساي من راضيه_

 پس خودت چي؟_

 خودمم......)کمي مکث کردم وبعد با ترديد گفتم:(_

 .خودمم راضي ام.من اينطوري راحتم.ولي مثله اينکه شما مشکل داريد با اين لباسا_
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 هقصد جسارت نداشتم فقط ازونجايي که ادم شناسم گفتم دست بزارم رو نقطه ضعفت تاسرت گرم بش_

 .نترسي وازافشين

 :اشاره کرد به روبه رو وگفت  بعد

 !اينم ادرسي که فرمودين_

 :خونمون بود!يعني رسيديم؟چه قدر زمان زود گذشت!برگشتم وناباورانه نگاش کردم که گفت درب

 موفق بودم نه؟_

موندتا برم تسليم شدم اين پسر واقعا شيطونو درس ميداد با خنده ازش خداحافظي کردم ايدين منتظر  ديگه
 تو وبعد رفت.افشينم طبق معمول سرکوچه کشيک مي کشيد

 

 :باديدنم گفت مامان

 .سالم چه زود رسيدي_

 :بگم با کي اومدم ولي نميدونم چرا مخفيش کردم ،گفتم اومدم

 چه خبر؟_

 .هيچي امروز با خانم رحماني رفته بوديم دنبال خنچه واينجور چيزا خودت که هيچوقت نيستي مادر_

 ستتون درد نکنه.مرتضي نيومد اينجا؟د_

 .نه خانم رحماني ميگفت داره درس ميخونه بعد ازظهر امتحان داره_

برداشتم وشمارشو گرفتم اما برنداشت فهميدم حتما درحال درس خوندن بدون توجه گوشي رو پرت  گوشيمو
 کردم گوشه ي اتاق ورفتم درازکشيدم هنوز چشمام گرم نشده بود که

اومد وبعد ديدم که صداي مرتضي مياد چشمامو باز کردم تو چهار چوب در عصبي وبرافروخته در  صدايزنگ
 وايساده بودودکمه هاي لباسش همه پاره وکنده شده بودن با استرس ازجا

 :مرتضي نگاهي به بيررن اتاق انداخت ودروبست واومد کنار تخت نشست.با لبخند گفتم پريدم

 .سالم_

 :ن.صورتش قرمز نميدونم چش بود باصدايي خفه گفتگردنش متورم بود  رگهاي

 تو توماشين کي بودي؟_

خوردم نميدونستم چي جواب بدم نگاهم رو دکمه هاش ثابت موند )افشين...افشين...افشين(کار افشين  جا
 بود اون بهش گفته !!با ترس وبغض به صورتش نگاه کردم تا حاال اينطووي
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 :فتبودمش اومد لب باز کنم که گ نديده

 !حرف نزن ...حرف بزني خودمو ميکشم_

 ...بزار توضيح بدم_

 .نه بزار اروم شم بزار ديوونه بازي درنيارم بزار اروم شم_

گذاشت رو قفسه ي سينش انگار درد ميکرد چهره اش توهم رفت چندبار طول وعرض اتاق وطي کرد   دستشو
 مرتضي جرات حرف زدن نداشتم!افشين کثافت معلوم نبود چي بهش گفته

 .کرد توجيبشو يه گوشي اوردبيرون وانداختش جلوم  دست

 ترس نگاهمو به صفحه ي گوشي کشوندم با

حضرت عباس!!!منو ايدين بوديم درحال خنديدن.چجووي ثابت ميکردم که هيچي نبوده!با چشماي وحشت  يا
 زده سرمو بلند کردم!مرتضي هم چشماش پراز رگه هاي خون بود چندباري

 ين تکون داد .دهنم خشک شده بود نمينتونستم حرفي بزنمبه طرف سرشو

 _جوابت چيه ساره؟اين چيه ساره؟...ساره اين چيه ...ساره اين چيهمرتضي

صداش خفه تر ميشد بعد شروع کرد توسر خودش زدن با ترس از رو تخت بلند شدم موهام دورم ريخته  هرلحظه
 .جي بايد ودرهم بود جرات جرف زدن نداشتم فقط اشک ميريختم

 !جي ميگفتم

 

 :روتخت اروم بلند شدم وبه سمتش رفتم وگفتم از

چرا اينطوري ميکني مرتضي؟؟به.خدا چيزي نبوده توکه ايدين وميشناسي!اخه اين حرفا _
 چيه؟ايدين...ايدين...ايدين وقتي ديد افشين دنبالمه ومي ترسم منو سوار کرد تا در خونه.اون

 !قصد بدي نداشته اخه بيچاره

 .برافروخته برگشت سمتمو انگشت اشاره شو باال گرفت وگفت مرتضي

 که چيزي نبوده هان؟بعد تو وقتي ميترسي ميخندي؟جوک ميگي؟اره؟_

 :بهش اشاره کردم صداشو پايين بياره وملتمسانه درحالي که از ترس به خودم مي لرزيدم گفتم اروم

 کوتاه فکر نبودي؟اين چه حرفيه مرتضي؟نگاه.کن منم ساره!تو که انقدر  _

 :حرفم چشماش گردشدوگفت بااين
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کوتاه فکر؟کوتاه فکر ساره؟اخه اين چه.حرفيه!واي واي واي!يعني زن من توماشين پسره مردم باشه بلند _
 فکريه؟

 :نگاش کردم وگفتم کالفه

خوشتيپ  اره بلند فکريه چون ايدين دورش دختر پره نمياد سراغ يه.امل وخزي مثه من انقدر دورش دختراي_
 وخوشگل پره که سيره!تو چي فکر کردي مرتضي!يعني انقدر من بي

!انقدر کثيفم؟ايدين هم کالسيمه!لطف کرده بهم!طلبکاري؟ميذاشت افشين يه بار ديگه.کمرمو ميشکوند غيرتم
 خوب بود؟تو راضي بودي؟

 :پوزخندي زدوگفت مرتضي

 تو مخت خزوالت ميکنن!نميفهمي؟ چي شد دختر نجيب حاج توکلي؟حاال شدي خزوامل؟ساره دارن_

خزوالت باورهاي غلط توان که به همه شک داري!به من به ايدين!به خودت!فکر نکرده.حرف ميزني!حرف يه _
 . ادمي مثه افشين وقبول ميکني.مياي جلوي من دادوبيداد راه ميندازي

 !توقع ديگه اي داشتم دکتر ازت

 :پوزخند زدوبا تمسخرگفت دوباره

فکر ميکنم؟بايدم اينو بگي.اره راست ميگي من ساره اي که.قاري قران بودوگرفتم .ساره اي که تا سر که من بد _
 کوچه هم به زور ميرفت.ساره اي که.تو عاشورا وتاسوعا خادم امام

 .بود.من با اون ساره ازدواج کرده بودم حسين

تر !يه جور نگو که حس کنم کافر شدم چون با هنوزم قاري قرانم هنوزم خادم امام حسينم اما با ديد بازتر.اما به_
 .ايدين اومدم تا خونه

 :اخمي کردوگفت  مرتضي

 همين که.به اسم کوچيک صداش مبکني يعني عوض شدي ساره !ايدين!؟!!؟اره ؟ايدين؟چرا فاميليشو نميگي؟_

اسم عقد چون نميدونم فاميليشو چون حوصله.ندارم.مرتضي خيلي داري بزرگش ميکني سه هفته ديگه مر _
 ماست کلي کار داريم چسبيدي به عکس اين پسره که چي؟

 

4 

به سمت گوشي افتاده رو تخت وبرش داشت ورفت به سمت در اما موقع رفتن دوباره برگشت  مرتضي،رفت
 :.سمتمو گفت

 !ساره!نذار مجبور به کاري،بشم که نميخوامش_
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ت بيرون صداي صحبت وتعارفاتش با مامان وبابا کنجکاوي نگاش کردم اما تا اومدم ازش سوال کنم ازدر رف  با
 ميومد اصال حواسم به تن صدامون نبود نکنه شنيده باشن!!!با مغزي پراز

نشستم روتخت وبه فکر فرو رفتم!واقعا کار من اشتباه بود؟من وايدين فقط يه همکالسي بوديم!خب من  سوال
 فقط برايديده بودم مرتضي هم با همکالسي هاش ميخنده وحرف ميزنه!

زنا بده؟اصال اين شوهر کردن همش دردسر بود!نه ساغر نه مهرنوش هيچ کدوم مشکالت منو نداشتن .ازاد  ما
 ازاد بودن!کسي هم نميتونست بهشون حرف بزنه وتنشونو بلرزونه!اما من

بايد ازمرتضي بترسم!ولي معني حرفش واقعا چي بود؟چه کاري،رو ميخواست انجام  چي؟همش
 ه.شرط بدي بذاره برام!اخه من دوستش دارم چرا اينطوري ميکنه؟خداکنه.اونمبده؟نکنه.ي

من بشه واين فکراي مسخره رو بذاره کنار!تازه ميخواستم.براي جشن عقد ايدينم دعوت کنم!با اين وضع  مثله
 :که اصال نميشه!!صداي در منو به خودم اورد!سينا بود !اومد تو وگفت

 !يا بخورمامان ميگه ناهار نخوردي ب_

 .نميخوارم اشتها ندارم_

 :چند ثانيه اي نگام کردوگفت سينا

 با مرتضي دعوا کردي؟_

 به تو چه!اين حرفا چيه ميزني؟_

 !مامان به بابا گفت!گفت فکر کنه ساره ومرتضي جروبحثشون شد_

ين دوتا دستام خاک برسرم.مامان اينا فهميدن.خدا کنه اصل موضوع و نفهميده باشن که کارم زاره.سرمو ب واي
 :گرفتم.سينا دوباره گفت

 پس بگم نميخوري؟_

 :اينکه بيشتر شک نکنن گفتم  براي

 .نه بگو ميخوره_

شب خبري از مرتضي نشد نميدونستم امتحانشو خوب داده يا نه حسابي نگرانش بودم اما غرورم اجازه  تا
 عتنميداد بهش زنگ بزنم باالخره اون تهمت زده بود.فرداش جفتمون يه سا 

داشتيم نميدونستم مياد دنبالم يانه؟چه قدر قهر کردن اونم بي موقع بد بود!حدود ساعت دوازده شب  امتحان
 باالخره يه اس ام اس ازش اومد که نوشته بود ساعت هفت

 .!!!همين!منم جوابي ندادمحاضرباش



 

 
89 

ايي اي بوديم ما!تا راس ساعت جلوي دربودهردوبا کلي اخم سوار ماشين شديم.چه عروس وداماد تماش صبح
 دانشگاهم حرف نزديم.دوتا ادم کسل اور کنار هم بهتر ازاين نميشدن!!ما

بلد نبوديم براي هم هيجان ايجاد کنيم.حاال هم که قهر بوديم بدتر.اونروز خبري از افشين هم نبودبراب  اصال
 اولين بار دلم ميخواست بياد تا مرتضي بفهمه ديروز چه جوري تنمو لرزوند

 برعکس پيداش نشد اما

 :ماشين که خواستم پياده بشم باالخره سکوتشو شکست وگفت از

 .بعد ازاينکه امتحان دادي نميري،خونه تا بيام_

 تعجب به سمتش برگشتم)نميري خونه تا بيام!؟اين چه جور لحني بوداخه!( با

 چرا،دستور ميدي؟_

 !چون شوهرتم_

 .باشي.يعني من خودم شعور ندارم_

 :با قفل فرمون ماشينش ور ميرفت گفتکه   درحالي

با من بحث نکن ساره.سخته برات يه ساعت بشيني تو سلف دانشگاه؟نگران نباش دوستاتم هستن بهت خوش _
 .ميگذره.فقط نرو خونه تا من بيام

 .ميخوام برم با ساغرپارچه بخرم ديروز که اعصابمو خورد کردي نشد برم امروز برم حداقل_

 :اال کنه گفتاينکه سرشو ب  بدون

 .باهم ميريم_

لجم دراومده پياده شدم ودروکوبيدم بهم وتا اومدم برم چادرم که الي درمونده بود پاره شد.هردوبا صداي  ديگه
 پاره شدن چادر برگشتيم .مرتضي اومد اينور ماشين ودرو باز کردتا چادر

 .بشه ازاد

.حاال بايد چي کار ميکردم؟ همونطوري لبه ي جوب شده وکالفه نگاش کردم تا کمرم از وسط پاره شده بود عاصي
 :نشستم که مرتضي گفت

 سوار شو بريم_

 کجا؟_

 .سرچهار راه چادربخريم_

 .الزم نکرده االن امتحان شروع ميشه_
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 :دوباره نگاهي به چادر انداخت وگفت مرتضي

 .اينطوري که خيلي زشته اصال قابل دوختن هم نيس_

 :وانداختم تو ماشين وگفتم شدموچادروازسرم دراوردم بلند

 .بدون چادر ميرم_

 :اولش با تعجب بعد باخشم گفت  مرتضي

 چي؟؟؟بدون چادر؟تو؟ديوونه شدي؟_

 اوه!!!چيه مگه؟گناه کبيره که نيست)به مانتوم اشاره کردم وگفتم(هم بلنده هم گشاد.چشه مگه؟_

 :بدون توجه به من درماشين وباز کردوگفت مرتضي

 .خريمنه بشين ميريم مي_

 .گفتم الزم نيست خيلي هم خوبه لباسم يه نگاه به دوروبرت بندازي ميفهمي که جلو بقيه خوبه_

تااومد حرفي بزنه صدايي ازدورحواس جفتمونو پرت کرد.مهرنوش ساغر بودن که طبق معمول باخنده  مرتضي
 نزديک ما ميشدن.بدون توجه به مرتضي باهاشون باي باي کردم واونا به

 :ومدن.با رسيدن به ماشين بعد از سالم به مرتضي با نگاه به من گفتنمن ا سمت

 !!گذاشتيش کنار؟؟_

 :بلندي کردمو گفتم خنده

 . نه بابا ديوونه شديد مگه!پاره شد انداختمش تو ماشين_

 ._ديدي اتفاقي نميفته؟واسه چي توگرما وسرما دنبال خودت راه ميندازيش.همينطوري خيلي هم خوبيساغر

 ._اره بابا.اصال هيچ جاتم معلوم نيس که نگران باشيمهرنوش

 .نگاه به خودم انداختم وبرگشتم به مرتضي بگم که به حرفاشون گوش کنن اما نبود يه

 

 :چرخوندم دور وبرم وگفتم سرمو

 شما نديدينش!کجا رفت مرتضي؟_

 :با گيجي دوروبرشونو نگاه کردن وگفتن ساغرومهرنوشم

 اال ولش کن بيا بريم االن شروع ميشه امتحانماهم نفهميديم کي رفت.ح_



 

 
91 

بارديگه قفل درب ماشين وچک کردم وهمراه ساغرومهرنوش خواستم ازخيابون رد بشه اما انگار يه چيزي کم  يه
 بود!!احساس لخت بودن ميکردم.کاش ميشد برم برش دارم.نگاهي از

توقف کردم ساغر ومهرنوش با تعجب به سمتم به مهرنوش انداختم وتا خواستيم ازخيابون رد بشيم درجا  نگراني
 :برگشتن وگفتن

 !وا!حرشدي؟داشتيم ميرفتيم زيرماشين_

 :نگاشون کردم وگفتم ملتمسانه

 !نميتونم خجالت ميکشم_

 _از چي؟مهرنوش

 :تيپم اشاره کردم هرجفتشون پقي زدن زير خنده وساغرگفت به

خونه.ديوونه شدي؟اين اصال فرقي با چادر نداره فقط دست من اگه يه روز مثه االن توباشم مامانم نماز شکر مي_
 !وپات بيرونه.يعني معلومه کدوم پاست کدوم سره

 :دوباره جفتشون قهقهه زدن.با دلخوري نگاشون کردم وگفتم بعد

 .تا حاال پيش نيومده حس ميکنم همه دارن نگام ميکنن_

 :دستمو کشيدوگفت مهرنوش

 ا چيه.بهت ميگم هيچ برجستگي ازت معلوم نيس.)دوباره هردوزدن زيرخنده(ساره خل نشو بيا بريم اين اداه_

يخ زده بود اگه در ماشين قفل نبود برميگشتم همونو ميپوشيدم!اما ... با ترديد به سمت دانشگاه قدم  دستام
 برميداشتم.حالم اصال دست خودم نبود.اما انگاري يه قطره بودن تو اقيانوس

بودوبه قول مهرنوش وساغر واقعا هم پوشيده بودم.يه خورده که گذشت کم کم کسي حواسش به من ن  اصال
 عادت کردم.انگار زيادم بد نبود.وخوب ميتونستم خودم وجمع کنم وازاد

.بعد از امتحان.با مرتضي تماس گرفتم تازه يادم افتاد امتحانش يه ساعت ديرتر تموم ميشه.از ساغر و باشم
 ت دانشکده پزشکي رفتم که ديدم درکمالمهرنوش خداحافظي کردم وبه سم

 :همشون بيرونن.مرتضي با ديدنم به سمتم اومدوگفت ناباوري

داشتم بهت زنگ ميزدم االن يه مشکلي پيش اومد امتحان ما افتاده ساعت دو.تو بروخونه فقط مواظب _
 .خودت باش

 يعني چي؟يعني نمياي؟_

 :اينکه نگام کنه گفت  بدون

 .برو نه تو برو.فقط زودتر_
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ودستپاچه بود از رفتارش خندم گرفت.حاال انگار من چه تيپي داشتم که اينطوري ميکرد!بدون خداحافظي  هول
 به سمت دردانشگاه رفتم وباساغر تماس گرفتم!هنوز دوتا زنگ نخورده

 :رو برداشت وگفت گوشي

 چي شده ساره؟_

 هيچي مرتضي کارش طول ميکشه.مياي بريم پارچه بخريم؟_

 :ل سکوت کردوبعد من من کنان گفتاو   ساغر

 اخه قراربود باحسام جايي بريم_

 (بعد صداي حسام اومد که چيزي گفت که نفهميدم)

 ....باشه پس ميرم خو_

_نه نه ساره.توبيا پارکينگ دانشگاه ماشين حسام اونجاست اول بريم جايي که.منو حسام کارداريم بعد ساغر
 !ميريم براي پارچه

 .ت پارکينگ رفتمکردم وبه سم  قبول

 

کم داشتم به نبودن چادر روسرم عادت ميکردم.به سمت ماشين رفتم.حسام وساغر درحال خنده بودن وعقب   کم
 هم يکي نشسته بود دروباز کردم وبا ديدن چهره ي ايدبن درجا سرخ

 :.ايدين به سمتم برگشت اول با تعجب وبعد باپوزخند نگام کرد وبااشاره به تيپم گفتشدم

 !! شدحاال_

 !!ترديد نگاشون کردم.اگه مرتضي ميديد؟دوباره ايدين اخه؟چرا ساغر حرفي به من نزد با

 !_بشين ديگه يخ زديمساغر

بشينم که ديدم از درسمت ايدين يه پسر ديگه دروباز کردوايدين چسبيد به من تا اونم جا شه!ماشاال  اومدم
 م هم از خجالتهيکال همه رشيدوماشين هم دويست وشش!!داشتم له ميشد

از جاي تنگ!ايدين کامال به من چسبيده بود.گرماشو حس ميکردم وحس عذاب وجدان داشت منو   هم
 :ميکشت.پسرتازه وارد نگاهي به من انداخت وبه ايدين گفت

 !معرفي کن_

 ._ساره خانم هستن.هم دانشکده ايمون معماري ميخوننايدين

 :رودستش وگفت خوشبختمي گفت ودستشو جلو اورد ايدين زد پسر
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 !فکرکردي همه مثه خودتن_

 :دستشو گذاشت رو چشمشو گفت پسر

 .بنده رو عفو بفرماييد_

 :کمرنگي زدم وبراي کمتر خجالت کشيدن به بيرون خيره شدم!ساغر از اينه جلونگاهي به کردوگفت  لبخند

 .قراره بريم همگي خونه حسام بچه ها ميخوان کار جديدشونوتمرين کنن_

 :م پريد!کجا؟خونه؟حسام! بي اختيار دستمو به سمت دستگيره بردموگفتماز،رو  رنگ

 پس من مزاحم نميشم!کاش ازاول ميگفتي_

 :اخم کمرنگي کردوگفت  ساغر

نميخواي صداي،ايدين وبشنوي؟نوازندگي حسام وببيني؟ازدست ميدي ها.همش يه ساعته بعدش ميريم _
 .خريد

 يکي بايد باشه صداي نکره ي اينو تحمل کنه)اشاره کرد به ايدين( _اره ساره خانم بيا پشيمون نميشي.بياحسام

 :ترديد به اينه نگاه کردم که ايدبن گفت با

 !شما بيا بعد هرجا خواستيد بريد من ميبرمتون_

_اوه اوه!چه ناپرهيزي اي!ساره خانم پيشنهادشو رد نکن که هر چهار،سال يه بار ازين حرفا ميزنه از خود حسام
 !راضي

 ! خنديدوگفت:اره چون ماشين توئه نايدي

زدن زير خنده جز من که بالتکليف نشسته.بودم زير لب به ساغر فحش دادمو براش چشم غره رفتم وتا قبل  همه
 ازينکه بخوام با خودم کنار بيام حسام حرکت کردوبه سمت جايي رفت

مرتضي!!!افشين!!همه اين ا واژه هايي با خونمون فاصله.داشت.کنار دست ايدين!!بي چادر!!!خونه پسر غريبه! که
 بودن که توکلم ميچرخيدن وبراشون دنبال توجيه بودم.اما اين چهار نفر

چيزي به اسم غم دنيا نميدونستن همش درحال بگو بخند ورقص و سيگار!دنياشون خالصه شده بود  انگار
 دشونتوتفريح!جووني ميکردن براي خودشون!واقعا با اونا بودن اگه يکي مثه خو

 .ادمو از دنيا به دور ميکرد  بودي

 

به سمت شمال شهر رفت وجلوي يه خونه وياليي نگه داشت.همه ازماشين اومدن پايين منم با ترسولرز  ماشين
 وترديد.اما ساغر انگار دفعه ي هزارمش بود خيلي راحت و راه بلد به سمت
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.نبود دلم مثه سيروسرکه.ميجوشيد.عجب رفت وبهم اشاره کرد که منم وارد بشم.هيچ کس توخونه ساختمون
 خريتي کرده بوديم.اگه اينا باليي به سرمون مي اوردن چي!واب خدايا غلط

!کاش بشه فرار کنم.اخه راه فرارم نيست.اي بابا!!خدايا فقط تو کمک کن.اژ جلوي اينه ي قدي خونه رد شدم کردم
 بودم!بين سه تانگاهم به خودم افتاد.شبيه ساره نبودم.چادرم نبود!اينجا 

!خاک برسرت ساره توشوهر داري!تو روچه به اينا!صدايي از ذرونم گفت.حااليه باره ديگه.مگه دارين چي کار پسر
 ميکنين!يه تجربه ست ساره!انقدرامل نباش!تو زندگيت ريسک کن!بايد

 !!!حرف براي گفتن داشته باشي يا نه يه

چه ها برگشتم هر کي يه ساز دستش بود.نه مثه اينکه واقعا آدم زدم به دريا انگاراروم شده بودم به سمت ب دلو
 حسابي بودن!نه اوني که.من فکر ميکردم!ياد جرفاي مهران ميفتادم!هميشه

کاراشو توجيه ميکنه.اروم وبي سروصدا رفتم وکنار ساغر نشستم!باالخره ايدين شروع به خوندن   اينطوري
 !صافا تک بود اين پسرکرد!باور کردني نبود!عجب صداي لطيفي!!!ان

 ...غروب پاييزو اين واژه هاي لعنتي  بازم

 ...دستاي سردمو اين کاغذاي خط خطي بازم

 بوي پريده.ي عطر تنت رو گردنم بازم

 

 ي رنگ لبات رو گوشه ي پيراهنم جامونده

 (ترانه. ازخودم)

ه رو داشت.با رضايت صداي وحرکات ماهرانه ي حسام واون پسرشده بودم.اين ريسک ارزش اين تجرب محو
 ونفسي عميق به پشتي صندلي،تکيه کردم واروم چشمامو بستم.دلم

تواين ترانه غرق بشم.تنها تصوير من از عشق مرتضي بود!دلم براش تنگ شد.کاش اونم اينجا  ميخواست
 بود!کاش مثله ما فکر ميکرد.کاش

 .همون کردودوباره شروع به خوندن کردنتموم شدن اهنگ منو ساغر،براشون دست زديم.ايدين با رضايت نگا با

 .اشاره مرد به اشپزخونه بريم يه جورايي انگار صاحبخونه بود  ساغربهم

 :نسکافه اماده کرديم ساغر نگاهي باعشق به حسام انداخت وگفت باهم

 قشنگ ميزنه نه؟_

 عالي_

 خيلي دوستش دارم_
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 ايشاال باهاش ازدواج ميکني _

 :خنده اي کردوگفت ساغر

 !بابا دلت خوشهبرو_

 تعجب گفتم ؛ با

 !يعني ازدواج نميکني؟_

 ...به اونش فکر نکردم_

 

 :تعجب به سمتش برگشتم وگفتم با

 وا پس براي چي باهاشي؟_

 !براي اينکه با هم خوبيم دوستيم ديگه همين_

 :چشمامو گرد تر کردم وگفتم دوباره

 .اما توبغلش ميکني.بهش دست ميزني_

 .دوگفتخنده ي بلندي کر  ساغر

 خب نيازمونه ديگه وقتي باهم دوستيم چرا برطرف نکنيم؟_

 نيازتونه؟_

حسام ادامه ي حرفو ازما گرفت که داد زدوحواست نسکافه ها روبيارم به همراه ساغر نسکافه هاروبرديم  صداي
 :وبعد ساغر روبه حسام گفت

 حسام منو ساره ميريم خريد داريم_

 :ه شو ميخورد گفتروبه ايدين درحالي که نسکاف حسام

 .با توئه..پاشو به وعدت عمل کن_

 خواست بلند بشه که ساغر مانع شده وگفت ايدين

 .خودمون ميريم الزم نکرده فقط مارو تادم مترو ببريد_

 :مارو تادم مترو رسوندوخودش برگشت وقتي تنها شديم دوباره ياد حرفاي تو اشپزخونه افتادموگفتم حسام

 ميتونيد ازهم جدا شيد؟ميتونيد يه نفرو جاي خودتون ببينيد؟ ساغر واقعا توو حسام_

 خيلي خونسرد نگاهم کردوگفت؛ ساغر
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اره خب ما باشما فرق داريم.ساره ازدواج الکي نيست که يه مسئوليته ادم نبايد خودشو زود تو دردسربندازه _
 حاال من نميخوام تودلت خالي بشه ولي توازاالن به جاي عشق وحال بايد

 !بر مرتضي باشي بايد متعهد باشي مسئوليت داشته باشي ازدواج زود يعني همين انفرم

 .ولي مرتضي به من امرونهي نميکنه هميشه ازادم ميذاره واسه هرتصميمي که بخوام_

پس برو خداروشکر کن چون بعضي مردا ادمو اذيت ميکنن.ازبس دستور ميدن بعد خودشون هرغلطي بخوان _
 .ميکنن

 :کشيدم وگفتمراحتي   نفس

 .ولي مرتضي من ازونا نيست_

 راستي چرا مرتضي رو انتخاب کردي؟_

 .خب مرتضي يه ايده ال بود براي من خانوادمم دوستش داشتن_

 :کمي مکث کردوبعد ازنگاه کردن به ايستگاه قطاري که توش توقف کرده بوديم گفت  ساره

 پس خودت چي؟تا حاال فکر کردي شايد غلط رفته باشي؟_

 !لط؟؟؟؟(حرف ساغر و چندبارباخودتم تکرار کردم اما مرتضي چيزي کم نداشت فقط يه کم سنتي بود همينغ)

 .نه غلط نرفتم مرتضي فقط سنتي ترازمنه وگرنه غلط نرفتم_

 :لبخندي زدوبه ايستگاه اشاره کردوگفت ساغر

 پياده شيم عروس خانم؟_

چيزي که ميخواستيم وپيدا کرديم ساغرهم براي حودش يه  بازاروزيروروکرديم وبا هزاربدبختي باالخره اون کل
 مقدار خرتوپرت خريدودم غروب بود که به خونه برگشتيم صداي اذان

 تو کوچه پيچيد يه نگاه به مسجد انداختم اما انقدر خسته بودم که حس رفتن نبود مغرب

 

بودن لباسامو عوض کردم  تودر وارد خونه شدم هيچ کس نبود انگارهمه به مسجد رفته کليدوانداختم
 وخواستم برم تواتاق که يه صدايي منو متوجه خودش کرد.حدس،زدم بايد افشين

ازترس،يه چوب دستي بزرگ برداشتم .بله!!!سايه يه مرد هم روي ديوار افتاده بود نفسمو توسينه حبس   باشه
 کردم وچوب واوردم باال اما همين که خواستم بزنم مرتضي جلوم سبز شد با

 :وچشماي گرد کرده گفتم حشتو

 !تويي؟؟فکرکردم بازاين پسره ست_
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 کي؟افشين يا اقا ايدين؟_

آيدينوبا طعنه گفت.با دلخوري نگاش کردم انگاردوست نداشت دست برداره ازين کاراش.بدون توجه بهش   آقا
 .به آشپزخونه رفتم يه ليوان اب خوردم ومرتضي روي مبل نشست

ازپنجره ديدم خانم رحماني ومادر باهم دارن ميان رفتم تواتاق وموهامو کمي موقع صداي دربلند شد   همين
 مرتب کردم وبراي سالم وعليک به حال برگشتم خانم عظيمي روموبوسيو بعد

 :پرسي گفت احوال

 راستي مرتضي جان سفارشي که براي ساره داده بودي هم گرفتيم_

 :کنجکاوي نگاهي بهشون انداختم وخانم رحماني گفت  با

شوهرت خيلي حواسش بهت هست امروز که داشتيم با مادرت ميفرتيم خريد گفت ساره چادرش پاره _
 .شدوحتما براش چادر بگيريد

 .قواره چادرمشکي بسيارگرون قيمت از يه پالستيک دراوردوگذاشت جلوم يه

رد!براي اولين بار!اخه به مرتضي نگاه کردم بهم برخورده بود!ياد حرفاي ساغرافتادم!داشت امرونهي ميک باخشم
 چرا؟يعني من انقدربد بودم؟انقدر کثيف بودم؟خاک برسرت ساره!اين ديگه

به تونداره!خاک برسرت!خاک!!خانم رحماني ازقيافه ي درهم من فهميد که خوشحال نشدم نگاهي  اعتمادي
 ازتعجب به مرتضي انداخت وسکوت کرد منم که حسابي شومکه بودم فقط

 'در روي ميز که صداي مامان بلندشدوگفتزده بودم به چا زل

 ساره خانم رحماني زحمت کشيدن تشکر!؟_

 :يادم افتاد بالبخندي تصنعي گفتم تازه

 .ببخشيد من درگيربود ذهنم!دستتون درد نکنه ممنون_

 رحماني که هنوز تو تعجب وکنجکاوي بود گفت خانم

 .شامم ازصبح فسنجون گذاشتم پاشو مادرخب ساره جون پاشو لباس ببوش امشب مجتبي وخانومشم ميان _

 ي لبها وصورت واندامم اماده ي نه گفتن شد اما با چشم غره ي پررنگ مامان ن ّ همه

 :شدم وگفتم تسليم

 !بله چشم...االن ميرم حاضرميشم_

تواتاق مرتضي چادروبرداشت ودنبالم اومد.بدون توجه بهش يه چادر قديمي از کمد برداشتم وسرم  رفتم
 مرتضي همونطوري وايساده بود.بعد که حاضرشدم خواستم ازاتاق برم بيرونکردم.
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 'گفت  که

 .مامانم زحمت کشيده اينو بپوش_

 :حرص نگاش کردم وخواستم برم که اومد جلوي دروگرفت وگفت با

 

 !ميگم اينو بپوش چرالج ميکني ساره بهت

 .اين منم که تصميم ميگيرم چي بپوشم نه تو_

 :تنگام کردوگف باخشم

 بده به فکرت بودم؟اره ؟_

 .تو به شعور من توهين کردي_

 :ي بلند مسخره اي کردوازجلوي درکنار اومدوگفت خنده

 پس اينجا شد شعور هان؟چطور جاي ديگه ازش استفاده نميکني؟وقتي توماشين پسرغريبه ميخندي هان؟_

 :دوباره به سمتش برگشتم وگفتم برافروخته

 !خيلي کوتاه فکري_

 :دروبازکنم برم که داد زد خواستم

چادرتو عوض کن ساره ميخواستي امروز بدون چادر نگردي تا اعتمادمو نگيري!تا فکر نکنم نبايد تورو به حال _
 .خودت گذاشت

 :حرص بهش نگاه کردموگفتم با

 .افرين مرتضي!داري قدرتتو نشون ميدي به من هان_

 !عمر خق نداري با مانتو بگردي  اره وهمون قدرتم ميگه که چادرتو عوض کني وتا اخر_

توجه به حرفش پوزخند مسخره اي زدم ودروبازکردم که برم ولي ديدم خانم رحماني پشت دراتاق  بدون
 برافروخته وسرخ شده داره نگامون ميکنه.)همه ي حرفارو شنيده بود!( اروم ازکنار

 :رد شدورفت تواتاق وروبه مرتضي گفت من

ر مردم داد بزنه؟صداتو انداختي توسرت که غيرتتو مشون بدي اقاي دکتر؟اين چه قدرت تو بيجا ميکنه سردخت_
 طرز برخور با زنته هان؟ما اينا روبهت ياد داديم؟

 رسوند به اتاق وبا وحشت به ما نگاه کرد انگار اون حرفارو نشنيده بود مادرخودشو
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 :م رحماني ادامه دادسرشو انداخته بود پايين وبا کلي اخم زمينو نگاه ميکرد خان مرتضي

 ميخواي محبت کني درست وبه راهش!با اخم وتشر محبت ميکنن؟_

 ..._اخه مادرمرتضي

 ..رحماني_مادر بي مادر خانم

 هم به سمت من اومدوگفت؛ بعد

خيلي زوده براي اينجور دعواها!شما بچه هاي خاج اقا توکلي ورحماني هستين!يکيتون دکتر يکي مهندس!رو _
 !رن !اينه طرز حرف،زدنتونسرتون قسم ميخو

سربه پايين انداخته سکوت کردم!خون خونمو ميخورد!اصال دلم نميخواست حرمتم حلوي خانم رحماني  منم
 شکسته بشه!همش تقصيرمرتضي بود!با کينه بهش نگاه کردم.ورفتم روي

روزمين وبدون نشستم مامان سري تکون دادوبدون خرف رفت بيرون مرتضي هم چادر تودستشو پرت کرد  تختم
 حرف خارج شد!هنوزم گيج اون اتفاق بودم!ياد امروز افتادم واي که اگه

 .ميفهميد چي ميشد.ولي به قول ساغر مرتضي هم مثه بقيه بود امروزو

 

جروبحث خانم رحماني ومرتضي منو متوجه خودش کرد اخه پنجره ي سمت چپ اتاقم روبه کوچه بود  صداي
 رفتم جلووگوش وابسادم

_اخه مامان اين دوستاش دارن زيرپاش ميشينن ازراه به درش کنن.ساره اي که جونش ميرفت حجابش مرتضي
 نميرفت امروز تودانشگاه با مانتو ميچرخيد من خون خونمو خورد

رحماني_خون خونتو وقتي بخوره که سر زنت اول زندگي داد ميزني.با مانتو گشته چه اشکال داره بي  خانم
 !حکم خدا گفته چادر هان حجاب که نبوده کدوم

 _من زن چادري ميخواستممرتضي

رحماني_مرتضي کاري نکن که بعدا پشيموني به بار بياره غيرت داري سرجاي خودت ساره داره غلط ميره توبه  خانم
 اين غلط دامن نزن ببين کيه که دارم بهت ميگم.ساره از توبچه تره

 !يرگذاشتن کم کاريه تو.مرتضي راهي که داري ميري غلطه مادردرحد اون رفتارکني.اگه دوستش روش تاث تونبايد

 . _من نميتونم تحمل کنم يه مشت دختر پسرقرتي زنمو ازراه به  درکنن حرف اخرمه مادرمرتضي

قدمهاي،سنگين وتندش اومد معلوم شد از خانم رحماني جدا شده بيچاره وار روي زمين نشستم!اصال  صداي
 من چي بود منکه ازقصد بدون چادر نرفته بودمنميفهميدمشون مگه.اشتباه 
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شده بود چادرم.اخه اينهمه دعوا داشت؟سرمو گذاشتم روزانومو شروع به گريه کردم به قول ساغر من  پاره
 داشتم خودمو بد بخت ميکردم راست ميگفت ازاالن داشتم جواب پس ميدادم

اشتم هميشه موقع دلتنگي سوره ي ياسين مرتضي واي به حال بعدا!دلم حسابي گرفته بود گوشيمو برد  به
 ميخوندم بانگاه کردن به صفحه ي گوشي ياد صداي ايدين افتادم وترانه ي

.رفتم وصداي،ضبط شده شو براي خودم گذاشتم چه قدر غمگين بودوبه حال وروز من ميومد!من مرتضي امروز
 رو خيلي دوست داشتم اما نه بااين عقايد!خدايا خودت کمک کن

 .چرا حرمت بين ماشکست اخه؟خدا بگم اين افشين لعنتي روچيکار کنه!بهمون

 .اون عکسو به مرتضي نميداد االن حال وروز من اين نبود  اگه

صداي ايدين با احساساتم عجين شدودلمو بيشتر سوزوندواشکامو سرازيرترکرد انگار صداش جادو داشت تا  بازم
 .دل ادم بلرزه

 

منم تواين سه روز تعطيل بودم تا امتحان بعديم تقريبا يه هفته وقت بود.مامان روز بود ازهم خبرنداشتيم  سه
 هم ازون شب بامن سرسنگين ترشده بودوکم حرف ميزد اما سعي ميکرد

هم نکنه مارو به حال خودمون بزاره.روز سوم قهر منو مرتضي بود که ساغر باهام تماس گرفت وازم  دخالت
 ي مخالفت کردم چون حوصله نداشتم اماخواست باهم بريم بيرون اولش کل

اصرار ساغرمجبور شدم قبول کنم فقط ساغرگفته بود که يه دور همي تو،کافي شاپه وقراره کلي ادم به قول   به
 خودش با کالس بيان.بعد ازتموم شدن تلفن تازه فهميدم لباس مناسب

دوباره با ساغر تماس گرفتم.بعد جايي ندارم وچون مامان خونه ست بدون چادر رفتن هم ممکن نيس. چنين
 چند تا بوق برداشت وگفت

 جانم؟_

 الو ساغر خواستم بگم نميام_

 وا؟چرا اخه؟_

 :ساغررودرواسي نداشتم براي همين گفتم با

اخه من سروشکلم به اونا نميخوره ساغر بعد هم بدون چادرم نميتونم بيام اصال نميشه بدتر تورو هم ضايع _
 .ميکنم

 برات سورپرايزدارم احمق نشو بيا_

 حتما ايدين وحسام ميخوان بخونن؟_
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 نه خير.اصال بگو ببينم تو ارزوت چي بود؟_

 موفقيت تو رشته ام_

 .حاال من ميخوام برسونمت به ارزوت_

 :بهش گفتم باگنگي

 با کافي شاپ رفتن؟_

ماري اونم تو دانشگاه نا من که گفتم ادم مهمي قراره بياد ساره داري لگد به بخت خودت ميزني شاگرد اول مع_
 .تويي بايد حضور داشته باشي تواين دور همي

 واي ساغر ديوونم کردي کي قراره بياد_

 !دکتر اسدي_

 :اسمش درحا پريدموگفتم  باشنيدن

 واقعا؟_

 !بله وتو به عنوان شاگرد اول معتبرترين دانشگاه معماري تهران بابد بياي خودتو جا کني ساره_

 :ري دور خودم چر خيدم وگفتمخوشحالي چند با از

 !من که از خدامه ساغر فقط مشکلم لباسه_

اتفاقا خيلي مهمه تو بايد به چشم بياي ساره نگران اون نباش من درستش ميکنم تو فقط عکس کارا واتودهاي _
 اوليه اتو بيار مطمئنم دکتر با ديدن اونا توروبه عنوان دستيارش انتخاب

 .ه بخت خودت زديساره اگر نياي لگد ب ميکنه

ذهنم فکرم رفت سمت مرتضي!قهر بوديم ازکجا ميفهميد!تازه اگرم ميفهميد من وقتي به چنين پيشرفتي  تو
 .ميرسيدم کلي ذوق ميکرد بايد قبول ميکردم

 

وقطع کردم حاال به مادر بايد چي ميگفتم اولين بار بود که ميخواستم دروغ بگم اما اين سکوي پرتاب من  تلفن
 ه دکتر اسدي که يکي ازبهترين معمارها بود منو ميديدوازکارامبود اگ

ميومد ازهمين سال اول من ميتونستم جاي خودم وباز کنم ميدونستم دکتراسدي هميشه تقويت  خوشش
 استعداد ها براش مهمه!ميدونستم اصال براي همين کاربا بهتربن هاي دانشکده

و رشته ي من هنري بود واصال ربطي به فرهنگم نداشت حيف گذاشته پس من بايد ميرفتم ولي حيف که ج  قرار
 که نميتونستم خودم باشم اما خب من گناهم نميکردم فقط با چادر
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تا مثله بقيه به چشم بيام ياد حرف مادر افتادم ميگفت همه جا خودت باش اما مادر نميدونست دنيا  نميرفتم
 دش باشه.نزديکايخيلي عوض شده نميدونست که نميشه خيلي جاها ادم خو

قرار بود ودلم مثله سيروسرکه.مي جوشيد.يه روسري ساتن کرم سرم کردم وچادرمو از چوب لباسي برداشتم  وقت
 مادر وسينا مشغول کل کردن سردرس ومشق سينا بودم مامان با دبدن

 :با اون سرووضع گفت من

 جايي داري ميري؟_

 بابد ميگفتم؟يه کم من من کردم وبعد گفتم چي

 .اغر براي امتحان بعدي مشکل داره دارم ميرم پيشش درس بخونيمس_

 :کمي اخم کردوگفت  مادر

 چرا اون نيومده پيش تو!اون مشکل داره توبايد بري؟_

 .اره اون روش نميشه_

 :نگاه بي تفاوتي بهم کردوگفت مامان

 پس زود بيا)وبعد روبه سينا کردوگفت(_

 .ي منو دق بدي همش کله ات تو تلويزيونهتو ميخواي ابن درس وتموم کني با ميخوا_

دعواشون باالتر نگرفته تندي،ازخونه زدم بيرون ازاسترس احساس ميکردم تمام جونم يخ زده طبق عادت تا  تا
 وسط حياط رفتم وچادروانداختم روسرم تا سرکوچه دويدم.ساغر با ماشين

.با چراغ بهم عالمت داد رفتم سوار اومده بودوبا تعجب ديدم که خودش پشت فرمونه وحسام نيست  حسام
 :شدم وگفتم

 پس حسام کو؟_

 .وا!حسام وچه به اينجور جاها اون چه ميفهمه معماري،چيه اومد ماشينو داد به من خودم اومدم_

 :به دورو برکردم وگفتم؛ نگاهي

 مگه گواهينامه داري؟_

 .معلومه که اره ولي تازه گرفتم من ازقبل رانندگي بلد بودم_

يادم اومد من اصال تو فاز گرفتن تصديق نبودم و بايد حتما به فکر مي افتادم ساغر ماشين وروشن کردوبه  تازه
 سمت قرار به راه افتاد اما قبلش دم يه خونه نگه داشت وگفت تا پياده شم
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ماشين پياده شدم وساغر باسرعت کليدوانداخت تودرومنو هول داد توخونه.وباهمون سرعت رفت درکمد  از
 وبازکرد منکه هنوز نميدونستم کجام با گيجي به دروديوارنگاه کردم وگفتم؛

 !اينجا کجاست ساغر_

 :درحالي که لباساروازتو کمد پرت ميکرد روتخت گفت ساغر

 فکرکن خونمه بدو يه کدومو انتخاب کن_

اينا رومبپوشيدم!!! به   باهمون گيجي به لباسا خيره شدم يکي ازيکي رنگاورنگ تر بود خندم گرفت من بايد دوباره
 :ساغرنگاه کردم وگفتم

 !نگو که منظورت اينه که بايد اينارو بپوشم_

 :خيلي عادي برگشت وگفت ساغر

 پ ن په با چادر سياه بيا.مگه چشونه اينا؟_

 ابنا خيلي رنگا وارنگن_

 :درحالي که يکي يکي بلندشو ميکردم گفتم بعد

 ! قرمز سبزفسفري صورتي زرد_

 :توجه به حرفم به مانتوي قرمز البالويي بايه روسري ساتن مشکي برداشت وانداخت روشونمو گفتبدون  ساغر

 ..بپوش بريم_

 !قرمززززز!مگه من شمرم_

ه اون مهساي خود شيرين جاتوميگيره ها_  .وا!مگه هرکي قرمز بپوشه شمر ميشه.ياال ساره ديرميش 

وبا ترديد چادروبرداشتم ومانتومو با اين يکي مانتو عوض  نگاه پرازنگراني به ساغر وبعد به لباس انداختم يه
 کردم.انقدر جذب وکوتاه بود که احساس خفگي کردم سريع دکمه هاشو

 :که ساغر گفت  بازکردم

 !خر شدي؟بپوش بينم_

 اين خيلي تنگه!رنگش جيغه ساغر!من اينطوري بيام_

 'کالفه رو تخت نشست وگفت  ساغر

 .برسونمت خونه تو لياقت ندارينه اصال نميخواد بياي بريم _

 :ازجا بلند شه درباره که گفتم  خواست
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 نه نه باشه تحملش ميکنم_

ساغر برق،زدوروسري رو تاکردوانداخت روسرم.روسري رو مدل دار بستيم اينجووي هم شيک بود هم  چشماي
 حجاب موهام رعايت ميشد يه کيف کوچيکم باهاش ست کردبم ودوتا

م تواينه نگاهي به خودم انداختم.واقعا فرق کرده بودم هيچ شباهتي به ساره نداشت پاشنه داربرداشتي کفش
 يه دختر کشيده وقد بلند با اندامي ظريف وخواستني .ساغردورم چرخيدويه

 :بلندي کشيدوگفت سوت

 جاي اقا مرتضي خالي_

 اره اگه اينجووي ببينتم سکته ميکنه_

 .ازخوشگل شدنت شايد سکته کنه_

 .گه نمکشو زياد نکن انقدررا هم خوب نيستم تو همش منو با چادر ديدي يه دفعه اينجوريحاال تودي_

 :ساغرحنديدوگفت

 . بدو بريم تا ديرنشده قراره کلي عکاسم تواين نشست شرکت کنن.اينجوري،خيلي خوب به نظر ميرسي_

جلوي درب کافي شاپ پر وسوار ماشين شديم .وباسرعت به محل قرار خودمونو رسونديم ره قول ساغر  رفتيم
 بود از دختر وپسردانشجو وعکاس.انگارهمه براي اين ديدار خودشونو

 .بودن رسونده

 

وبه زورپارک کردوپياده شديم وبه طرف جمعيت رفتيم همه بيرون منتظراستا د ايستاده بودن ازدور  ساغرماشين
 رقيب درسيم مهسارو هم ديدم با سربهش سالم کردم محلم ندادوروشو

 :کرد ساغرباديدن اين صحنه گفت  نوراو

 ديدي ساره خانم حاال مانتوي قرمز پوشيدن مي ارزيد به کم کردن روي اين يا نه؟_

 :غره اي به ساغررفتم وگفتم  چشم

اين همه ادمو نميبيني ساغر!بين اينا من چي کاره ام تازه کلي ترم بااليي هم توشون هست استاد مياد به من _
 کردم  توجه کنه الکي گناه

 !گناه چيه؟نگاه کن ازهمه با حجاب تري_

نگاه به دوروبر انداختم بي راه نميگفت اما احساس معذب بودن داشت منو ميکشت کاش زودتر اين مراسم  يه
 مسخره تموم ميشد ميرفتيم فشاري که.کفش پاشنه بلند واين مانتوي تنگ
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يکرد باالخره زمان گذشت وماشين گرون قيمت مياورد با خجالتي که ازبقيه ميکشيدم داشت کالفه ام م بهم
 استاد رسيد به محض پياده شدن بچه هاي عکاسي شروع به عکس گرفتن

باورم نميشد بتونم ازنزديک ببينمش يه روزي!با خوشحالي همه وارد کافه شديم ودور ميزها نشستيم کافه  کردن
 ز،سالمپر شده بود از دختر وپسرهاي جوون وهم رشته ي من استاد بعد ا

واحوال پرسي شروع کرد به سخنراني کرد .همه درحال،فيلم وعکس گرفتن ونت برداري،از حرفاي استاد  وعليک
 بودن وبعد ازاينکه باالخره حرفاش تموم شد ازمون خواست اتود ها

نبود  هامونو روي ميز بذاريم همه اين کارو کرديم واستاد يکي يکي باالسرمون ميومد دل تو دل منو ساغر وطرح
 ساغر چون ميدونست قبول نميشه کاري نياورده بود اما من

 .ترم کرده بودم وبا خودم اورده بودم.باالخره استاد به ميز ما رسيد وگفتم هرکاري،ازاول

 .سالم دکتر خسته نباشين_

 :با لبخند جواب سالممو دادوگفت استاد

 !ميشه کاراتو ببينيم لذت ببريم_

رارو تحويل دادم استاد بعد از بررسي يکي يکي کار ها يه نگاهي ازباالي عينک بهم دلي پرازترس واسترس کا با
 انداخت واخماش توهم رفت يه دفعه وا رفتم وهمه ي ذوقم مثله پتک

 :توسرم.استاد دوباره کارارو بررسي کرد کل کافه شده بود سکوت.بعد ازچند ثانيه گفت خورد

 شما ترم چند هستين_

 ترم اول استاد_

 :برگه هارو گرفت روبه بقيه وبلند گفت اداست

 .ببينيد کار اي اين دوستمون عاليه.قدرت دست؛ايده ؛پرزانته؛همه وهمه عاليه_

 :تو دلم اب شد ازخوشحالي ميخواستم جيغ بزنم استاد دوباره برگشت سمتمو اروم گفت قند

 !ميشم با گروه ما همکاري کنيبهت تبريک ميگم دخترم که عالوه بروقارومتانت انقدر هنرمندي خوشحال _

به هدف خورد.استاد قبولم کرد!بهتر ازاين نميشد!باالخره ازباال سر ميز.ما رفت ومنو ساغر ازخوشحالي  تيرمون
 همديگرو بغل کرديم ميز روبه رويي که چند تا پسر جوون بودن بعد از

 :استاد اومدن سمت ما ويکيشون گفت  رفتن

 بهتون تبريک ميگم_
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 :کردم وپسر جوون دوباره گفت  تشکر ازش

 .کاراتون خيلي خوبه من مطمئنم يه روزي يه معمار بزرگ ميشيد_

 :ساغربهم لبخند زديم وگفتم منو

 .ممنون استاد به من لطف داشتن_

 :پسرنگاهي به اطراف انداخت وسرشو حلوتر اوردوگفت دوباره

 !ببخشيد ميشه ازتون خواهش کنم شماره منو داشته باشين_

خورده اول به پسر وبعد به ساغر نگاه کردم.اين چي داشت ميگفت؟ساغر با ديدن تعلل من روبه پسر  يکه
 :کردوگفت

 .ايشون متاهل هستن اشتباه اومديد_

باشنيدن اين حرف اول تعجب کردوبعد وار رفت وعذر خواهي کرد وبه ميز خودش برگشت.ساغر بعد  پسر
 :ازرفتنش گفت

 !دا کردي حاال کوتا برسي اون باال هاببين چه قدر خاطر خواه پي_

من شوهر دار خاطر خواه ميخوام چيکار براي من پيشرفت کافيه براي،مرتضي هم همينطور،اگه بشنوه من _
 ميتونم برم وپيش استاد ازش کارياد بگيرم ازخوشحالي ميميره چند روزه

 ولي حاال وقته اشتيه اين خبر ميتونه بهونه ي آشتي ما دوتاشه قهريم

 :لبخندي زدوگفت ساغر

 .خوش به حالت ساره همه چيت سرجاشه.شوهر درس زندگي کاش منم مثه تکليفمو ميدونستم_

 .ايشاال توهم به جاهاي خوب خوب ميرسي_

 :ساغر زنگ خورد گوشي،رو برداشت وگفت موبايل

افه...االن اين بچه ها ميرن سالم ...کجايي...عه!...پس،بيا دم کافه ماشينوبگير...آره بيا...نه اصال بيايد توک_
 .منم با ساره نشستم...اره اره خداحافظ

 :وقطع کردوگفتم تلفن

 حسام بود؟_

 .اره همينجاها بودداره مياد_

يه ربع هم نگذشته بود که سرو کله ي حسام وايدين پيدا شد با ديدن ايدين واررفتم نميدونم چرا ولي  هنوز
 سرووضع ببينتم اينطوري هرچياصال دلم نميخواست بدون چادر وبا اون 
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گفته بودم بهش ميشد باد هوا.اما ديگه ديرشده بود ايدين وحسام با ديدن ما به طرف ميزاومدن   قبال
 :وهردواول نگاهي ازکنجکاوي به استاد انداختن و نزديک که شدن حسام گفت

 .اين پيرمرده مرد اول معماري ماست؟اين که داره ميميره_

 !سس ميشنوه بيا بشيناخم کردوگفت:هي  سار

ازحسام گرفتم وبه ايدبن انداختم انگار هنوز منو نديده بود با سنگيني نگاه من به سمتم برگشت واول   نگاهمو
 حا خورده چند ثانيه هنگ کردوبعد که تازه فهميد کي هستم لبخند

ل دستم همين موقع کرد!سرمو انداختم پايين وجوابشو دادم صندلي،رو کشيد کنار ونشست بغ  مليحي،زدوسالم
 اون دوتا پسر متوجه ما شدن وبه سمت مااومدن وهمون پسره اول يه نگاه

 :من وبعد به ايدين کردوگفت به

 !بهتون تبريک ميگم کاراي همسرتون مورد توجه استاد قرار گرفت_

دتر ازمن اون پسره مثله پتک خورد توسرم!همسرتون!!!!چي ميگه اين؟؟اومدم جوابشو بدم اما ايدين زو  حرف
 :گفت

 .خيلي ممنون_

ساغر هردويکه خورده نگاش کرديم وايدين بدون اينکه به روي خودش بياره گارسن وصدا کرد تاسفارش بده  منو
 شاکي به سمتش برگشتم

 

 !نگفتين ما همچين نسبتي باهم نداريم اقا ايدين چرا

 .چون تونگاهش ناپاکي رو خوندم نميگفتم مزاحمتون ميشد_

 .و گفتمزدم پوزخند

 گفته.بودم شوهر دارم_

 :متعجب برگشت نگاهم کردوگفت ايدين

 چرا بايد به اون همچين حرفي ميزدي؟؟_

 :دادم نگاهمو ازش برگرفتم وبه استکان جلوم دوختم که ايدين گفت سوتي

 نگفتيد؟_

 اصال مهم نيست_

 شماره ميخواست بده نه؟_
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 :دادموگفت سرموتکون

 .ناسمپس الکي شاکي نشيد من آدم ش_

 .بازم نبايد ميگفتين که همسر منيد_

 جواب قهوه اشو کشيد جلوشو شروع به خوردن کرد بدون

رفت وکافه هم خلوت شد ازحسام خواستم منو زودتر تا نزديکاي خونه برسونه بعد از تعويض لباس  استاد
 وپياده کردن ايدين دم خونشون ساعت حدود هفت شب بود که رسيدم

ميخواست زودتراين خبرو به مرتضي بدم سريع لباسامو عوض کردم ونمازمو خوندم ورفتم  ساکت بودو دلم خونه
 روتخت وگوشيمو برداشتم.مونده بودم چي بهش بگم اما انقدر خوشجال

که بايد يه جشن دونفره ميگرفتيم .براش نوشتم )سالم کجايي عزيزم(بعد ازسه   روز،اين اواين بار بود   بودم
 .تظر شدم تا حواب بياد اما نيومدبهش پيامک ميزدم من

گفتم حتما دستش بنده بااين تصور شام خوردمو دوباره که به رختخواب برگشتم ديدم هنوز جوابي   باخودم
 نيومده کم کم داشتم نگران ميشدم فکرشو نميکردم انقدر مرتضي کينه اي

 .که جوابمو نده اما اهميت ندادم وباالخره ازخستگي خوابم برد  باشه

باصداي پي درپي دربيدار شدم نميدونم چرا کسي براي بازکردن درنميرفت کالفه از روتخت بلند شدم سرم  صبح
 داشت ميترکيداز تواتاق مامانو صدا زدم اما جوابي نشنيدم با زور چادر

انداختم روسرمو به سمت درحياط رفتم از زير درکفشاي مرتضي معلوم بود باديدنشون با خوشحالي   گلدارمو
 .وبازکردم ورفتم پشت درتا بترسونمشدر

 .وارد خونه شد چهره اشو نميديم اروم ازپشت درکنار اومدم ،پريدم جلوش تا بترسه مرتضي

صورتي داغون وچشماي به خون نشسته به سمتم برگشت نفهميدم چي شد که گوشم تيرکشيدوافتادم  با
 !!زمين

هاش ثابت مونده بودبا ترس سربلند کردم.اين ممتد توگوشم زده ميشد ونگاهم فقط وفقط روي کفش بوق
 مرتضي نبود!!اين ادم پست مرتضي نبود!داشت اشک ميريخت!ولي احه

گذاشتم روصورتم هنوز ازون سيلي ميسوخت.با نفرت دوباره نگاش کردم ژانوهاش سست   چرا؟؟دستمو
 شدوافتاد جلوم.بازم اشک ميريخت!چي به سرش اومده بود؟نگاهي به دوروبر

وبا يه حرکت دستمو کشيد اومدم جيغ بزنم اما ترسيدم منو هول داد توخونه ودروبست.عين ديوونه  تانداخ
 ها شده بود با ترس،بهش نگاه کردم.چش بود اين!حرف نميزد فقط اشک

 .!بلند شدوسرشو کوبوند به ديوارميريخت
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گاه ميکردم رفت به سمت حرف زدن نداشتم با چشماي وحشت زده.فقط حرکات غير معمول مرتضي رو ن جرات
 پنجره دستاش و توجيبش کردوگوشيشو دراوردواومد سمتم وبا حرص

انداخت توبغلم نگاهم با وحشت ازصورت برافروخته اش به سمت گوشي کشوندم وباديدن عکس   گوشيرو
 .روصفحه وا رفتم

وزيراون درباره  سايت خبرگزاري خود دانشگاه بود که عکس منو هنگام تعريف استاد انداخته بودن عکس
 نشست ديروز توضيح داده بودن.اروم نگاهمو دوباره به سمت مرتضي کشوندم

 .به خاطر اين انقدر جوش اورده بود با حرص برگشت سمتمو گفت يعني

 بزن بعدي!ادامه داره_

وعوض کردم وباديدن اين يکي خودم هم پاهام سرشد عکس منو ايدين بود وزيرش نوشته شده  عکس
 .توکلي به همراه همسربود:ساره 

سوت کشيد گوشام کرشده بودن.فقط از داد وبيداد کردن مرتضي بازوبسته شدن لبهاشو ميديدم.اين چه  مغزم
 اشتباهي بود که من کرده!!.بودم چه ميدونستم اون پسر هم جز

چي  !خاک برسرت ساره!اين چه گندي بود زدي؟حاال چطوري مي خواي دفاع کني؟اصال ميخوايخبرنگاراست
 بگي؟چي ميتوني بگي!با اين سروضع!کنار ايدين!بي خبر رفتن!واي واي

!ايدبن خفه ات ميکنم!خدا لعنتت کنه!نه چرا اونو لعنت کنه!خاک برسرتو کنن که عقلت نرسيد اون همه  واي
 دوربين وقتي اونجان خبرش ميپيچه!عقلت نرسيد که دنيا دنياي

 ميبيني !خاک.برسرت کنن ساره خاک !ازبس خنگ واملي!همه روعين خودتاينترنته

سياهي ميرفت نميفهميدم دورم چه.خبره صداي مرتضي مثله زنگ تو گوشم ميپيچيد.قطره هاي درشت  چشمام
 !عرق روپيشونيش چکه ميکردو تموم رگ هاي گردنش ورم کرده بودن

 . لب باز کنم به توجيه ولي قدرت نداشتم ميخواستم

 

اشو باال گرفت!ازبس داد زده بود صداش خش دار شده بود!ولي من هيچي   اومد سمتم انگشت اشاره  مرتضي
 ازحرفاش نفهميده بودم.اومد جلووصورتشو بهم نزديک کرد!من به مبل

 :.بودم وتوانايي تکون خوردن نداشتم.چشماشو درشت کردوبا صداي خفه از چاه دراومده گفتچسبيده

يتونم بهت کنم اينه که همين امشب به همه بگي با هم تفاهم اومدم حرف اخرو بهت بزنم وبرم تنها لطفي که م_
 نداريم ومنو نميخواي تا عيبو حرف مردم روت نمونه.اين لطفم به

ريش سفيد حاج اقا توکلي واشک هاي مادرت ميکنم.اينجوري،براي هردومون بهتره بي سروصدا همه  حرمت
 ه.نامزدي ماچيزو تموم ميکنيم بازتو ميشي دختر همسايه ومن پسرهمساي
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اشتباه بود بهتره تا بيشتر ازاين گندش باال نيومده جمعش کنيم .اما بعدش با اين عکسا ميخواي تو   يه
 !دروهمسايه چيکار کني به خودت ربط داره حتما اينطوري،فکر ميکردي که رفتي

ردوپرت کرد کشيدعقب ورفت به سمت دراما هنوز نرسيده برگشت وحلقه ي نامزدي رو ازدستش دراو  صورتشو
 :روميز وبا بغض گفت

 ...خداحافظ_

شده رفتنشو تماشا کردم دنيا روسرم خراب شد!رفت!!!به همين راحتي!پس عشقمون چي؟اينده  شوکه
 چي!مامان چي؟بابا چي؟ابرو چي؟حرف مردم چي؟دانشگاه چي؟عکسا چي؟

لو تلو ميخوردم اومدم بلند سوت ممتد ميکشيدن انگار داشتن ازکار ميفتادن چشماش سياهي ميرفت وت گوشام
 شم اما تمام دست وپام سر بود دستمو گرفتم به ميز ميخواستم دنبالش بدوم

که اشتباه ميکنه.بکم که به من فرصت حرف زدن نداده.بگم که من پاکم نه انقدر کثافت که اون فکر   وبگم
 ميکنه.ميخواستم پاش والتماسش کنم برگرده.التماس کنم ابرومو حفظ

نه پاهام نه چشمام نه توانايي جسميم هيچ کدوم همراهيم نکردن با همون حالت افتادم روي،زمين  .اماکنه
 !!!وبعدش نفهميدم چي شد

تنش هنوز يخه يخه!بيا ببريمش دکتر اقا جواد.........نه نميخواد معلوم نيست اين شوهرش کجاست هرچي )
 شکال نداره خودمونزنگ ميزنم برنميداره حداقل بياد معاينه اش کنه......ا

ميترسم بچم بره توکما...خدا نکنه خانم اين يه افت فشاره ولي حاال که ميگي باشه ببريمش بروچادرشو  ببريمش
 (.بيار تا بلندش کنيم

کردم دارم روي دستاي،بابا ازجا بلند ميشم اين دستا چه تکيه گاه گرمي بود برام.انگار امن ترين جاي   احساس
 ا به صورتم خورد فهميدم داريم ميريم بيروم وبعد همدنيا بودم.خنکي هو 

 سوييچ بابا و روشن شدن ماشين...وبعد دوباره خواب وبيهوشي صداي

 

که بازشد چهره ي نگران مادروديدم باال سرم ايستاده بود وزيرلب صلوات ميفرستاد نگاهمو چرخوندم   چشمام
 :مامان گفتونگاهم به نگاه گرم بابا برخورد کرد هردولبخند زدن.و

خدا روشکر به هوش اومدي مادر منو اقاجونت مرديم وزنده شديم تا بلند شي.اين مرتضي معلوم نيست _
 .کجاست نه اون جواب ميده نه خانم رحماني

مرتضي که اومد تازه يادم افتاد چه باليي سرم اومده بي اختيارزدم زيرگريه مامان واقاجون با ترس  اسم
 جلواومدن واقاجون گفت؛

 !چي شد دخترم؟چي شنيدي که به اين روز افتادي؟با مرتضي حرفت شده_
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صداي مرتضي پيچيد تو گوشم ميخواستم داد بزنم که انقدر اسمشو نياريد جلوم اما قدرت حرف زدن  باز
 نداشتم دستامو گذاشتم روگوشم وباصداي بلند گريه کردم.مامان نگران پرستارو

ت مامان واقاجون به ارامش به زور يه ارامبخش بهم زد.ولي من هنوز داشتم زد .پرستار اومد وبعد از دعو صدا
 جيغ ميزدم.جيغ پشت جيغ

 

 ...کم خواب به چشمام فشار اوردونفهميدم چي شد  کم

که بيدار شدم نه مامان بود نه اقاجون اين دفعه حالم بهتر بود اروم سعي کردم بشينم پرستار اومد باالي   دوباره
 :سرمو گفت

 ري؟بهت_

 بهش ندادم وپرسيدم جوابي

 مامان وبابام کجان؟_

 .يه تلفن بهشون شد با عجله رفتن انگار اتفاقي افتاده بود اگه نگراني شمارشونو برات بگيرم_

زدم توسرم حتما تااالن فهميده بودن که بين ما به.هم خورده.سرمو گرفتم بين دستام پرستار دوباره  دودستي
 :گفت

 گيرم؟ميخواي شمارشونو ب_

به عالمت منفي تکون دادم وپرستار رفت خاال بدترين وسخت ترين لحظه ي زندگيم بود حاال بايد چي  سرمو
 ميگفتم؟هرچي که از زبونم درميومد بازي با ابروم بود!اسم ابرو که اومد

ي اقاجون اومد جلوي چشمم!خاک برسرت ساره!لعنت بهت ايدين!لعنت بهت ساغر!حاال من  جهره
 عش کنم چه.جوري ثابت کنم همش يه سو تفاهم بوده خدايا خودت رحمچجوري،جم

 .کن

 !از دراتاق اومد تو !چهره اش سرخ وپرازاشک بود!شرمنده نگاهمو بهش دوختم  مامان

به عالمت اينکه چي شده تکون داد بازم بغضم ترکيد مامان اومد نزديک ودستامو تودستش گرفت وبا  سرشو
 گريه گفت؛

ادر بگو دروغه !بگو!اين مرتضي چي ميگه؟چرا گفتي نميخوايش هان؟مگه پسره چي کارکرده؟چرا ساره...ساره م_
 مثه يه مار،زخمي ميمونه وتوهم افتادي گوشه ي بيمارستان ؟چرا

 .بزن تا بفهمم اخه مادر؟حرف
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زيرگريه جمله رو باداد گفت باترس نگاهمو به سمتش کشوندم اما همين که اومدم حرف،بزنم بازم زدم  اخرين
 مامان پاهاش سرشد و روي صندلي کنار تخت نشست وبه من خيره شد

 :که باالخره اين اشکاي لعنتيم بند اومد اروم وزير لب گفتم  وقتي

 منو اقا مرتضي به هم نميخوريم مامان_

 :دوباره بلند شدوگفت مامان

 .ت که تن مارو ميلرزونهاخه توي،المصب يه دليل بگو تا من بفهمم چي شده اين لجبازي شما حووناس_

 .نه مامان ماتصميممون جديه همه چي بهم خورده_

 : به حلقه ي دستم دوختم وبابغض درش اوردم وگفتم نگاهمو

 !ابنم بدين بهش_

هاج وواج نگاهم ميکرد باورش نميشد که اين منم واين حرفا اززبون دخترش داره زده ميشه نگاهشو با  مامان
 وخت وازم گرفت ودوباره داد بهم وگفت؛وحشت به حلقه ي تودستم د

اين بچه بازيا رو در نياريد باز يه دعواي کوچيک کردين کشوندين به خونواده ها؟مثله دوتا بچه ي شيش ساله _
 ميمونيد جفتتون!دوهفته ديگه مراسمتونه.لباس خنچه عقد سفارشا و همه

ارتاي عقدت پخش شده اين چه کاري امادست بعد شما داريد حرف ازتموم شدن ميزنيد دختر همه ک  چي
 ؟داريد باابروي ما بازي ميکنيد که چي اخه؟

 :شده مامانو نگاه کردم وگفتم عاصي

مامان حتي يه درصدم اميدي به برگشت نيس حاال هم ميخوام تنها باشم ميخوام بخوابم اصال ميخوام بميرم _
 خواهش ميکنم برو خونه مامان خواهش ميکنم

 .حلقه رو بده خانم رحماني التماس ميکنمميکنم اين  خواهش

 يکه خورده نگام ميکرد سرمو کردم زير پتو ودوباره هاي هاي گريستم مامان

روشکر کردم که ما با دنياي اينترنت قهريم ولي حرف مردم چي!باالخره که همه چيز،رو ميشد!خدا يا خودت  خدا
 ابرومو حفظ کن حاال من چي کار کنم؟

 !اي واي تصورشم برام وحشتناک بود.چي قرار بود سرم بياد خدا ميدونستمن وايدين؟!!و  عکس

اززير پتو آوردم بيرون ديدم ساغر ازدور داره به سمت اتاق ميدوه وقتي منو ديد بازبغضم ترکيد واومد   سومو
 :سمتم و بدون سالم گفت

بردارن از رو سايت فقط اميد ايدين عکسارو ديد رفت وبا همون منبع خبرگذاري دانشگاه حرف،زد که عکسارو _
 .وارم دير نشده باشه
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 :گفتم  اروم

 ...دير شده مرتضي رفت_

 :هاج وواج نگام کردوبعد سرمو گرفت تواغوشش وگفت ساغر

اروم باش ساره اروم باش االن زنگ ميزنم ايدين بره با مرتضي صحبت کنه.همه چيز روميشه نگران چي هستي _
 .تو اخه صبرکن االن زنگ ميزنم

 :دست ببره سمت گوشي دستشو گرفتم وگفتم اوند

مرتضي ميدونه من هرچه قدرم بد باشم خيانت تو ذاتم نيست من وخوب ميشناسه وقتي با وجود اين _
 .شناخت باورم نداره ورفته يعني همه چي تموم ساغر يعني من بدبخت شدم رفت

بودم اگه به مرتضي ثابت هم. بشه قضيه ايدين زدم زير گريه و ساغر هم.پا به پاي من گريه کرد.مطمئن  دوباره
 يه سوتفاهم بوده با ديدن اون سرووضع ديگه برنمي گرده واگه برم گرده

 !اعتمادي که بينمون ريخته هيچ وقت درست شدني نيست  ديوار

سعي ميکرد دلداريم بده اما هيچي مرهم زخمي که خودم به خودم زده بودم نبود.سرمو ازاغوش  ساغر
 ون اوردم وبه پشتي تخت تکيه دارم ازتوشيشه ي روبه روم عکس خودموساغربير

قيافه نزارورنگ وروپريده که.هيچ شباهتي به ساره ي قبل نداشت همين موقع موبايل ساغر زنگ خورد به  ديدم
 :محض اينکه چشمش به گوشي افتاد گفت

 !!ايدينه_

ي من ازاتاق رفت بيرون برام مهم نبود چي مي  وبرداشت وبعد احوال پرسي ساده با يه نگاه به قيافه گوشي
 خواد بهش بگه اصال چي ميشه!هيچي،برام مهم نبودوفقط آرزوي مرگ

 .يه ارزوي محالي که مطمئن بودم حاال که ميخوامش بهش نميرسم ميکردم

م بدون بعد ازحرف زدن باايدين دوباره اومد تو وشروع به تند تند ضربه زدن رو صفحه ي گوشيش کرد من ساغر
 هيچ احساسي فقط نگاش ميکردم بعد از چند دقيقا ساغر نفس بلندي

 :بست وگفت کشيدوچشماشو

 .عکسارو برداشتن فقط چند ساعت روسايت بوده نگران نباش ديگه فکر نکنم کسي ببينه_

 :به سمت پنجره چرخوندم وگفتم رومو

 ..اوني که نبايد ميديد ديده بقيه چه اهميتي دارن_

اتفاقيه که شده االنم اقا مرتضي داغه يه چيز گفته بابا کارتاي عقدتونو پخش کردين لباسا حاضرخنچه _حاال  ساغر
 ...عقدتون توخونه ست مگه به اين راحتيه ايشاال که
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 :کردمو گفتم  حرف،ساغروقطع

هيچ کس مثل من مرتضي رو نميشناسه مرتضي براي هميشه رفت اگر اسمون به زمين بياد مرتضي منو _
 .بخشهنمي

 :نگاه نگراني بهم انداخت وازپنجره درمانگاه مامانو ديدوگفت ساغر

 .اوه اوه ساره من رفتم مامانت چشم نداره منو ببينه فعال خداحافظ_

به سمت پنجره برگردوندم واي بابا هم اومده بود !حاال جواب اينارو چي بدم اخه.اي واي من!!!ساغر  نگاهمو
 بعد چند دقيقه مامان اينا اومدن اقاجون باباسرعت نور ازدر رفت بيرون و

 :من با چهره اي غمگين وپرازسوال صورتمو بوسيدوگفت ديدن

 بهتري بابا؟_

اتيش گرفت.حاال جوابشونو چي بدم اشک توچشمام جمع شد وبغض داشت خفه ام ميکرد نگاهمو   قلبم
 ازاقاجون گرفتم وسکوت کردم مامان هم با چشماي پرازاشک نگاهم ميکرد

زدم پس به هم خوردن نامزدي قطعي شده.حالم حسابي بد بود همه چهره ها پرازسوال بي جواب بود اما  حدس
 .هيچ کس به خاطر حال بدم به زبون نمياورد وخدا روشکر که اينطور بود

.با باالي سرمو بعد از يه چکاب سرتا پام يه مقدار دارو تقويتي وارامبخش نوشت وبعد هم مرخصم کرد  دکتراومد
 سر پراز درد وضعف جسمي شديد از تخت پايين اومدم ومامان چادرم

تا سرم کنه اما باز باديدن اون چادر داغ دلم تازه شدوشروع به گريه کردم .داشتيم از دربيرون ميرفتيم که  واورد
 صداي زنگ موبايل مامان بلند شد گوشي روبرداشت وبعد ازسالم واحوال

 رد وبا نگاه معنادار منو بابا رونگاه کردواخر هم گفترسمي يه مقدار سکوت ک پرسي

 

 !اقا مراسم بهم خورده لطف کنيد قراردادوفسخ کنيد  نه

سست شدوداشتم ازحال ميرفتم.کارت ها!لباس عروس!خنچه عقد!نقل واينه شمعدون!همه توخونه  پاهام
 .چيده شده بود ودرست براي من مثله يه اينه ي دق بودن

ه ديدم که مامان همه رو جمع کرده ويه مالفه هم.روشون کشيده!انگار من بچه بودم وردمون به خون با
 ونميفهميدم!ولي بيچاره ها نميدونستن که مقصراصلي خود منم که اين گندو به

آوردم!بدون حرف رفتم تواتاق ودرو پشت سرم بستم .گوشيم روتختم بود برش داشتم همه ي تماس ها   بار
 ي يه دونه تماس هم از مرتضي نبود اروم قسمتساغر؛مهرنوش؛مهران!حت

ام اس،هاشو باز کردم )شب بخير عزيز دلم (اخرين پيامي که بهم داده بود داغ دلمو تازه کرد نتونستم بقيه   اس
 شو بخونم!انگار بدتر همه چيز بوي مرتضي رو ميداد.يعني من انقدر
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م کدوم درسته؟اما هرچي که بود يه.داغ بود رو داشتم يا ازاين تحقيرناراحت بودم؟خودمم نميدونست دوستش
 !دلم

شب ازاتاق بيرون نيومدم کسي هم تو اتاق نيومد نه غذا ميخوردم نه حرفي ميزدم از صبحش فقط يه کم  تا
 .کمپوت خورده بودم وصدتا قرص.انگار هيچ چيزي،از گلوم پايين نميرفت

ريخت هرچي بود يه ربطي به ما داشت سينا رفت حدود نه شب بود که زنگ خونه ما زده شدودلم هري، ساعت
 .درباز کردوباديدن خانم رحماني داد زدومامانو صدا کرد

داشت ازجا کنده ميشد ازپنجره نگاهم به صورتش افتاد اونم غمگين ترازهمه ي ما بود با مامان روبوسي  قلبم
 ..کردبه طرف ساختمون اومد

مده سراغ من.همينم شد صداي دراتاق منو ازجا پروندووحشت زده نگراني روي تخت ولو شدم مطمئن بوذم او با
 :به در نگاه کردم تو زبونم نمي چرخيد بگم )بفرماييد!( خانم رحماني گفت

 !ساره جان.مادر؟؟بيداري_

 !شده بودم سکوت!شده بودم وحشت من

ت مختاري اما بايد ساره جان!ميخوام دوکلمه باهات حرف بزنم!من کار به تصميمت ندارم زندگي تو وخود_
 بدونم چتون شده اخه؟ساره جان؟

 ._ساره دروباز کن زشتهمامان

ناچاري وترديد ازروي تخت بلند شدم وبه سمت دررفتم اروم کليدوتوقفل چرخوندم!در که باز شد چهره ي  با
 پرازبغض خانم رحماني ومامان وجلوي درديدم .بدون حرف کنار رفتم وخانم

 اروم وزيرلب سالم کردم ودوباره به سمت تخت رفتم  وارد شدودروبست رحماني

 

 :ي تخت نشستم خانم رحماني هم دقيقا کنارم نشست وگفت لبه

 .دخترم چي شده؟چرا توومرتضي با خودتون لج مي کنيد ؟چتونه شما ها؟يه دليل بگيد حداقل ما قانع شيم_

 .گفتم تا اين گندي که زدم درست شهبايد ميگفتم ؟چي که ابروم نره؟چي که غرورم نشکنه؟چي بايد مي چي

حرف نگاهمو به خانم رحماني دوختم وبابغض رفتم توبغلش وهاي هاي گريه کردم خانم رحماني فقط  بدون
 ..سرمو نوازش ميکردوحرفي نميزد.چه زن نازنيني بود!مثله مادرم

دون حرف به سمت کمد مرتضي روميداد مرتضايي که ديگه ازداشتنش محروم بودم.اروم سربلند کردم وب بوي
 رفتم وپارچه اي،رو که براي بله.برون برام کادواورده بودن واوردم وگذاشتم

 :خانم رحماني.خانم رحماني با دبدنشون سري تکون دادوگفت جلوي
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 نميخواي بگي؟_

 ترديد نگاهش کردم وبا زحمت لب بازکردم وگفتم با

 .ل اينکه ديربشه!فقط همينو ميتونم بگممن واقا مرتضي بهم نميخوريم .اينو االن فهميديم قب_

 :رحماني عاصي شده به صورتم نگاه کردوگفت خانم

ازمرتضي که پرسيدم گفت ساره گفته نه !ساره منو نميخواد!اما توچشماش چيز ديگه اي بود.من پسرمو _
 ميشناسم نه توشبيه کسي هستي که با دل بهم زده باشه نه قيافه ي پراز خشم

که شکست عشقي خورده.اما هرچي هست اميدوارم بدونيد داريد چي کار ميکنيد اميدوارم مثه کسيه   مرتضي
 بدونيد بعد اين هردوتون انگشت نماي محل هستين وپشتتون

.اميدوارم دليلتون انقدر ارزش داشته باشه که سختياشو تحمل کنيد.اميدوارم بفهميد زندگي بچه پرازحرف
 بازي،نيس

 .نکه پارچه رو برداره به سمت دررفتازجا بلند شدوبدون اي  بعد

از دربه سمت پنجره ي حياط کشوندم ناگهان فکري مثله جرقه توصورتم زده شده مرتضي هيچ وقت   نگاهمو
 نميذاشت مامانش اين وقت شب تنها بياد با اين فکر خودمو به پنجره سمت

 .منرسوندم حدسم درست بود زير پنجره نشسته بود درست روبه روي اتاق  کوچه

من.چي به سرش اومده بود نه عينک هميشگي روچشمش بود نه موهاش اراسته وشونه کرده يه لباس  خداي
 سبز يشمي ساده پرازچروک بايه شلوار مشکي پاش بود .با ديدنش تواون

 جيگر خودم سوخت.انگار سنگيني نگاهمو حس کرد سربلند کردوخيره شد توچشمام حال

 

باز،دورم کشيده شد!هميشه بدش ميومد بدون حجاب جلو پنجره باشم ازتو ازچشمم به سمت موهاي،  نگاهش
 نگاهش خوندم که دوباره حس غيرت داره!دلم ضعف رفت براي يه بار

 !.اما نگاهشو ازم برداشت وبه طرف در وردي حياط رفتغرزدناش

وبگيرم .من اسير يه شکستم مثله يه شيشه ي ترد.قلبم هزار تيکه شد.اما...نتونستم حلوي توقف زندگي ر من
 سو تفاهم شدم وزندگيم با اين اتفاق مسير ديگه اي گرفت مسيري که

قدر ادامش دادم منو بيشتر تغيير داد مسيري پرپيچ وخم که پرازتجربه وتاوان بود.... کل فاميل ازين  هرچه
 جدايي خبر دارشدن .امان ازحرفايي که به گوشمون ميرسيد.دختره عيب دار

عيب دار بوده....دختره بساز نبود....پسره هيز بود....دختره سربه هوا شد....پسره چشم چروني   ... پسرهبوده
 ..کرد....دختره عاشق شد.پسره عاشق شد



 

 
117 

حرفي که من به وضوح ميديدم که مامان باشنيدن هرکدومشون خوردوخورد تر ميشه وموهاي،بابا سفيد  وهزارتا
 دعوايي بود که جلوي،بقيه کرده تر.تنها توجيهم براي مامان همون اخرين

 .ومطمئنا هيچ کس هم باور نکرد بوديم

از اونروز،ديگه مرتضي رو نديدم فقط دوتا امتحان داشتم وروزايي که ميرفتم با مرتضي فرق داشت واکثرا   بعد
 هم تو کوچه نميومد تاديده بشه.منم به زور وبدبختي،دوتا امتحان اخر و دادم

دوترم شروع شد وحداقل ازفکروخيال درس،راحت بودم انقدر اين قضيه برام گرون  تعطيالت ميان وباالخره
 تموم شده بود که ديگه حتي سراغي از استاد هم نگرفتم وپيگير کاري که

به اين بزرگي،براش داده بودم نشدم.بعد از امتخانات کارم شد حبس کردن خودم توخونه گاهي موسيقي  تاوان
 مش دلم قران ميخوندم وگاهي ساعتهاگوش ميدام گاهي،براي ارا

 .مينشستم وبدون اينکه چيزي بفهمم زل ميزدم به صفحه اش جلوي،تلويزيون

 ...وسايل عقدم بابا پس فرستاده بود وتنها چيزي که داشتم همون لباسي بود که قرار بود سرعقد بپوشم تمام

 

.بودم تو خونه روزهاي انتخاب واحد بود جايي ميرفتم نه خيلي اشتهايي به.غذا داشتم خودمو حبس کرده نه
 بدون حوصله کارمو سپردم دست ساغرومهرنوش واونا برام انجام دادن اصال

با کدوم استاد وکي کالس دارم حاال برعکس ترم قبل بايد هرروز خودم ميرفتم ديگه.مرتضايي نبود  نميدونستم
 .که بياد دنبالمو صبح با هم بريم وغروب برگرديم

ترم جديد با خستگي وبي حوصلگي برعکس هميشه لباس پوشيدم وبه طرف دانشگاه به راه.افتادم  روز اولين
 ازپيچ کوچه که رد شدم ماشين مرتضي رو ديدم که جلوي

.ودرپارکينگشون هم باز بود براي اينکه متوجه حضور من نشه راهمو کج کردم واز يه کوچه پايين تر رفتم درپارکه
 .ه هم برخورد نکنيمتا چشم تو چشم نشيم وب

به.دانشگاه رسيدم مکاني که.برام پراز خاطره از مرتضي بود خيلي دوست داشتم اين ترم مرخصي ميگرفتم  باالخره
 اما ساغر ومهرنوش نذاشتن وميگفتن اگه تو خونه باشم حتما حالم بد

 .ميشه تر

من بودن با ديدنم هردو به سمتم  ورودم به دانشکده هنر چشمم به ساغر ومهرنوش خورد که جلو در منتظر با
 :اومدن ومهرنوش گفت

 سالم ساره چه قدر دلم برات تنگه شده بود ديوونه_

 :کمرنگي زدم ومهرنوش با دقت نگاهي به صورتم انداخت واروم گفت  لبخند

 !چرا انقدر رنگت پريده چه قدر الغرشدي_
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 :دوگفتهم با تعجب نگاهي به ساغر انداخت وساغر هم سري تکون دا بعد

 .بعد ازبه.هم خوردن نامزديش خودشو به اين روز انداخته حرف هيچ کسم گوش نميکنه_

 اخماشون کردتوهم ودستشو دورکمرم حلقه کردوگفت؛  مهرنوش

شنيده بودم چي شده ولي ايران نبودم به خدا وگرنه حتما بهت سر ميزدم ساره.حاال هم اسمون به زمين _
 ولي به خدا واسه تو پسر زياده اصال من هميشهنيومده ميدونم حرفام تکراريه 

ساغر ميگفتن ساره.با زود ازدواج کردن داره حيف ميشه تو بهترين ذانشجوي مايي شنيدم استاد اسدي فقط  به
 .تو روقبول کرده تو نشست چرا قنبرک زدي اخه

هم نداشتم .ساغر  غمگينمو به مهرنوش دوختم اصال حوصله ي حرف زدن نداشتم حوصله ي حرف شنيدن  نگاه
 :نگاهي به.مهرنوش انداخت وگفت

به نظر منم االن بهتر شد تو خيلي زود ازدواج کرده بودي اونم با يه ادم متحجري مثله مرتضي که.حتي فرصت _
 حرف زذن بهت نداد درسته دکتر بود خوش قيافه بود ولي خيلي خشک

دتو ناراحت نکن حتما قسمت نبوده ايشاال قسمت منظق رفتار کرد اينو حتي مامانشم ميدونست پس تو خو وبي
 يکي مثه خودت ميشه يکي که درکت کنه که به خاطر چادر سرنکردن

 .ژفتار نکنه  اينجوري

 

به خاطر چادر نذاشت بره اون عکسي که از من اومد بيرون با اون عکسي که افشين بهش داد دقيقا يکي  مرتضي
 يکردم درسته مرتضي باوربود ديگه با چه دليلي من بايد توجيهش م

من همچين خطايي نميکنم اما ازعوض شدن من ميترسيد من حس ميکنم مرتضي فقط دنبال بهونه براي  داشت
 .جدا شدن ازمن بود يه بهونه اي که.خيلي زودم پيداش کرد

 :نگاه معنا داري بهم کردوگفت مهرنوش

اغون ميشي حيف صورت قشنگت نيس حاال کلي هرچي که.بود بهتره ديگه بيشتر فکر وخيال نکني اينطوري د _
 برنامه ها با هم داريم کاري ميکنم که همه ي غم وغصه ات يادت

 .بره

 . شيطنت اميز زد ورفت تا يه.مقدار خوراکي براي خوردن بگيره لبحندي

ها  ي غذاخوري به.بيرون دانشگاه خيره شدم پراز دختر پسرايي با صورت هاي شادوخندون بود خيلي ازپنجره
 چسبيده به هم وخيلي ها هم رسمي کنارهم نشسته بودن چه قدر اين روزا

من گرفته وپردرد بود حتي حال نگاه کردن هم نداشتم.سرمو گذاشتم روميز تا کمي بهتر بشم .همه چيز انگار  دل
 غرور شکسته ي منو بهم تلنگر ميزد دختر پسراي دانشگاه؛غذا
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دور معلوم بود ومن هرموقع سرکالس دلم تنگ ميشد از دور نگاهي بهش ؛دانشکده پزشکي که از  خوري؛پارکينگ
 ..مينداختم وبا اطمينان اينکه مرتضي االن اونجاست لبخند ميزدم

اونروز باالخره تموم شد با ساغر رمهرنوش از در دانشکده بيرون اومديم که از دور چشمم به ايدين   کالسهاي
 ست نيشش بزنم .ايدين وحسام بهوحسام خورد مثه يه.مار زخمي دلم ميخوا

ما اومدن وايدين با ديدن من سرشو از شرمندگي انداخت پايين وزير لب سالم کرد.بدون اينکه جوابي  سمت
 بهش بدم يا حتي ازساغر ومهرنوش خداحافظي کنم با عصبانيت راهمو کج

 :و رفتم که ايدين دنبالمو اومدوگفت کردم

 .ه.وايسيد من حرف دارم باهاتونساره.خانم...ساره.خانم...يه لحظ_

 :توجه بهش با قدمهاي تند وبلند راه خودمو ميرفتم که دوباره داد زد بدون

نه جواب تلفن ميدي نه ميذاري خرف بزنم نميدوني ازوقتي فهميدم نامزديتون بهم خورده واونم به خاطر کاري _
 ريکه من کردم چه حالي ام تو رو به همون خدايي که.خيلي قبولش دا

 ..وايسا

ناچاري وايسادم حالم حسابي خراب بود برگشتم سمتش جلوي من ايستاد ونفهميدم چطوري دستمو بردم باال  از
 :وزدم تو صورتش.هاج وواج بهم خيره شد که گفتم

زندگيمو نابود کردي حاال ازجونم چي ميخواي؟ابرومو ريختي کف زمين حاال اومدي چي ميگي؟اصال روت ميشه _
 ؟اره ؟خرفي بزني

 دستشو کشيد روي صورتشو سرشو انداخت پايينو گفت ايدبن

 

 ..ده تا بزن صد تا بزن ولي بذار حرفمو بزنم وبعد برم بيا

ازش گرفتم وبه زمين دوختم ومنتظر شدم حرف بزنه ميدونستم همش تقصيراون نبود اما انگار ديواري   نگاهمو
 . کوتاه تر ازايدينم پيدا نميکردم

م هرکاري بکنم تا اين رابطه بهم خورده درست بشه حتي من به.ساغر زنگ زدم تا برم با نامزدتون _من حاضر ايدين
 صحبت کنم اما ساغر گفت شما راضي نيستيد حاال اومدم به

 ...بگم که االن ميرم دانشکده پزشکي دنبالشوهمه چيزو خودتون

 :ايدين وقطع کردم وگفتم  حرف

ما مراسم من بهم خورد بين دوتا خانواده اختالف افتاد حرمت بين منو شما خيلي لطف ميکنيد اقا ايدين ا_
 مرتضي شکست من همه چيمو ازدست دادم بابام داره روز يه روز شکسته تر
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مامانم از حرف مردم بيرون نميره داداش کوچيکم ديگه مثه قبل شيطنت نميکنه من شدم يه استخون تو  ميشه
 داشت پسره عيب داشت ما همهگلو براي همه همه ميگن دختره عيب 

 مونو باختيم الزم به فدا کاري شما نيست شما خودتو درياب چي

فقط سکوت کردونگاه پرازنگرانيشو به چشمام دوخت بدون حرف نگاهي به دوروبرم انداختم همه داشتن  ايدين
 بلند بلند حرف زدن مارو تماشا ميکردن ذوباره به ايدين با حرص نگاه

 . برگردوندنم ورفتم ورومو،ازش کردم

 .نفهميدم اونروز ساغرومهرنوش چي شدن وچي کار کردن اصال

طبق معمول خونه اروم وساکت بود سينا ومهران رفته بودن فوتبال وبا اومدنشون وسروصدايي که به راه  شب
 انداخته بودن خدا رو شکر کردم که باالخره يه نفر هست مارو ازين جو

د ازجدا شدنم ازمرتضي براي بار اول بود که ميديدم .باورودشون هردو سالم کردن نجات بده.مهران وبع سنگين
 اقاجون ازجا بلند شدوروي مهران وبوسيدومامان هم از اشپزخونه بيرون

 سالم کرد اومدوبهش

فهميدم که داره با چشم دنبال من ميگيرده با دست بهش اشاره کردم وبه طرف اتاق اومد باورش  ازتواتاق
 :اين خونه ماتم زده خونه ي ماست باتعجب نگاهي به دوروبر کردوگفتنميشد  

 .چه کردي؟!!رنگ به روي هيچ کس نيس_

 اومدي نمک به زخم بپاشي؟_

 :خنده ي بلندي کردوگفت مهران

 .کدوم زخم؟خب دوران نامزدي همينه ديگه؟واسه.شناخت انقدر ماتم نداره که_

 مامان از تواشپزخونه اخمي به مهران کردومشغول کار شد دست بهش اشاره کردم که اروم صحبت کنه با

 . حواست هست چي ميگي؟اينجا مثه تواروپايي فکر نميکنن_

 :دوباره پوزخند زدوگفت مهران

 .اين خاندان ما نميخوان از اين پيله هايي که دورشون پيچيدن بيان بيرون.هيچوقتم درست بشو نيستن_

 ا دختر بودن؟پيله نداشتن يعني مثه تو باهزارت_

 :به طرف پنجره رفت وبا نگاهي به بيرون گفت مهران

 تا حاال نديديش بعد به خوردن نامزدي؟_

 .نه نديدمش نميخوامم ببينمش_
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 :خنده ي معناداري کردوگفت دوباره

 يعني من دوست دخترامو ول ميکنم شبيه توميشن؟_

 

 :کنار دستمو پرت کردم توصورتشوگفتم  بالش

 ره بازي ندارم مهراناصال خوصله مسخ_

 .نداري برو بيرون کاري

 :گرفت تودستشو پرت کرد روتخت وگفت  بالشو

 !يکي طلبت!ولي انقدر قنبرک نزن مثه ادم زندگي کن دنيا جاي غم خوردن نيس عشق وحال کن البته به اندازه_

 . بهش ندادم ازبه سمت در رفت وازاتاق بيرون رفت جوابي

 !ه!!(جمله اي يادم موند براي هميشهعشق وحال کن ولي به انداز )

شام پيش ما موندوخيلي،سعي کرد با حرفاش بقيه رو بحندونه اما زيادم موفق نبود بعد از شام هم رفت  مهران
 .ودوباره خونه همون سوت وکور قبلي شد

کرده بودم هم دانشگاه داشتم.انقدر به تنبلي وخوابيدن تا ساعت دوازده با قرص هاي خواب اورم عادت   فرداش
 .که دانشگاه رفتن اونم بدون انگيزه بدترين تراژدي بود برام

وقتي فهميديم استاد نيومده وطبق معمول تا ظهر بيکاريم ميدونستم االن تنها پيشنهاد ساغر رفتن با  مخصوصا
 ايدين وحسام تو اون قهوه خونه کذاييه براي همين قبل اينکه حرفي بزنن

 :گفتم

 . حوصله مظلوم بازيه ايدينو ندارم من ميرم پارک روبه رو دانشگاه ميخوام تنها باشممن نميام جايي اصال_

مهرنوش که قاطعيت منو ديدن بدون حرف سرشونو به عالمت اينکه.با من موافقن تکون دادنو منم به  ساغرو
 سمت پارک رفتم.انگار ديگه حال حرف زدن برام نمونده بود يه کيک

اولين نيمکت پارک نشستم.بچه ها مشغول بازي با تاب وسرسره بودن ياد حرف .هم خريدم وروي  ونسکافه
 مرتضي افتادم که هميشه ميگفت؛

دلم شيش تا بچه ميخواد که همشون شبيه توباشن !!منم ميخنديدم وميگفتم:شيش تا زياد  ساره
 :نيست!مرتضي چشماش پرازشيطنت ميشد وميگفت

 !کمم هست شايد بيشتر شد  تازه

 ..اه رو لبم لبخند نشست نگاهمو از بچه ها گرفتم وبه سمت دکه ي اغذيه فروشي پارک کشوندماگ  ناحود
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 دفعه با مرتضي اينجا ابميوه خريديم ومن همشو ريختم رو چادرم يه

 ...خاطره...خاطره...خاطره بازم

که صدايي ي ذهن من شده بود مرتضي.سرم تير ميکشيد سرمو گرفتم بين دوتا دستامو چشمامو بستم   همه
 ....منو ازجا پروند

 

 سالم

برگردوندنم ونگاهم با ايدين برخورد کرد که مثل هميشه سرباال وبا اعتماد به نفس،وايساده بود ومنو نگاه  سرمو
 ميکرد.با حرص يه نگاه بهش انداختم وبدون اينکه جواب بدم سرمو

 :تطرف مخالف ايدين.با کمال پررويي اومد کنارم نشست وگف برگردوندم

 تا کي ميخوايد اين نگاه هارو تحويلم بديد؟_

 :بهش ندادم وخواستم از جابلند شم که گفت جوابي

 .به حرفام گوش بديد بعد بريد ساره خانم_

 :اينکه نگاش کنم به پشتي صندلي تکيه دادم ايدين کمي خودشو نزديک تر کردوگفت  بدون

ايد اين عذاب وجدانو دنبال خودم بکشم ميدونم دل خوري ميدونم ناراحتي ولي اخه من تا کي ب_
 هان؟نميخواي يه فرصت جبران بدي حداقل بزار تالشمو بکنم بزار برم باشوهرت حرف

 .بزنم

 :پوزخند نگاش کردمو گفتم با

 االن باور کنم که.خيلي ناراحتيد هان؟_

 :نگام کردوگفت کالفه

 راستشو بگم؟_

 :کنجکاوي به صورتش نگاه کردمو گفتم  با

 چي رو اقا ايدين؟راست _

 . من با مرتضي حرف زدم_

 :حرفش انگار برق بهم وصل کردن تمام توجهم شد لب هاي ايدين خودشم متعجب نگاهم کردوگفت بااين

 تو که گفتي برات مهم نيس.پس چرا اينجوري نگاه ميکني؟_

 توجه به.سوالش پرسيدم بدون
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 :مرتضي چي گفت_

 :بعد سرشو انداخت پايين واروم گفتاول يه نگاه پرازمعنا بهم کردو  ايدين

 .فايده نداشت گفت همه چي تموم شده ازنظر اون_

 :اينکه ميدونستم جواب همينه اما دوباره انگاريه سطل اب يخ ريختن روسرم وباحرص برگشتم سمتشو گفتم  با

 ! فقط ميخواستي غرور منو بشکوني هان؟من که گفتم نرو واسه چي رفتي_

 :نداخت وروشو برگردوندوگفتيه نگاه بهم ا ايدين

 ...من حاضر بودم براي جبراي اين اشتباهم هر کاري بکنم پيش مرتضي هم گفتم که توخبرندار_

 :گرفتم باال تا حرفشو قطع کنم از جا بلند شدم وبه طرف خروجي پارک برم که اومد دنبالم وگفت  دستمو

 ..صه اشو نخوري من اومدم اينو بهت بگم فقطمرتضي تموم شد ماهم همه ي تالشمونو کرديم بهتره ديگه غ_

 :ايستادمو برگشتم سمتشو گفتم  دوباره

چي به شما ميرسه؟اين همه نگراني ماله چيه هان؟منو مسخره کردي رفتي ازقبل با مرتضي حرف زدي جوابشو _
 شنيدي براب خود شيريني اومدي ميگي بزار حرف بزنم باهاش؟

بفهمي بي اجازت رفته بودم اما اينو ميخواستم خوب حاليت کنم که.مرتضي  اره حرف زده.بودم اما نمبخواستم_
 .برنميگرده بهتره فراموشش کني

 .اونش به خودم مربوطه نه به شما شما هم بهتره بريد االن مثله هميشه پشتتون حرف درمياد_

 :با حرص نگاهم کردويه نگاه به ساعت مارک دارش انداخت وگفت ايدين

 مونده بيا بريم پيش بچه ها تا ظهر دوساعت_

 :به عالمت منفي تکون دادمو دوباره راه خودم وپيش گرفتم که دوباره گفت سرمو

 .ميخوايم با بچه.ها تواون کافي شاپ تمرين کنيم من ميخوام توباشي_

 

 .اين جمله رو مظلومانه گفت که نميدونم چرا ولي وايسادم واروم به سمتش برگشتم  انقدر

الفه منو نگاه ميکرد.يه ان ته دلم لرزيد!اين پسر بااين تيپ وقيافه وموقعيت وايساده وازمن به.کمر وک دست
 ميخواد که برم تمرينشو ببينم اومده.تو پارک دنبالم ومنو پيدا کرده!اصال به

ن نميومد ولي انصافا با معرفت بود!کي همچين کاري ميکرد اونم براي يه دختر ديگه!اونم يکي مثله ايدي قيافش
 .که چشم خيليا بهش بود

 :اومد جلو نگاهش مهربون تر شدوگفت  ايدين
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 مياي؟_

حرف جلوتر ازش حرکت کردم لبخندي ازروي خوشحالي زدوپشت سرم راه افتاد وقتي باهم وارد کافه.روبه  بدون
 روي دانشگاه.شديم همه نگاه.ها به سمتمون برگشت ساغرومهرنوش

يز نشسته.بودن وبلند بلند حرف ميزدن صاخب کافي شاب باديدن دست تکون دادن همشون سر يه م ازدور
 :ايدين اومد جلووگفت

 .دوساعته منتظرتيم اينجا همه رو عالف خودت کردي_

 :دستشو گذاشت روسينه اشو به معني اينکه شرمندست وگفت ايدين

 .کارخيلي مهمي داشتم_

سايي که اونجا نشسته بودن اشاره ميکرد کافي شاپ نگاهي يه دوروبرکردوبا تعجب درحالي که به ک  صاحب
 :گفت

 مهم تر ازاينا؟_

 حرفي نزد اما ته دل من خالي شد )مهم تر ازاينا؟؟( ايدين

من مهمتر بودم يا عذاب وجدانش مهم بوده!خدايا اين پسر چرا انقدر پيچيدست که.ادم هيچي نميفهمه  يعني
 .ازش

 .موگفتکنار ساغرو نشستم ساغربا ارنج زد به پهلو  رفتم

بهمون گفت ميارتت اما من گفتم نميتوني حاال ميبينم مثه اينکه اقا موفق بوده اين چي گفت که تورو خام _
 ..کرد

 :تفاوت نگاهي به ساغرانداختم وگفتم بي

 هيچي عين بدبختا نگام کرد دلم سوخت_

 ايدين وبدبخت نگاه کردن!!!!!؟؟؟؟؟_

اختن وبعد ازچند ثانيه ايدين شروع کرد به خوندن همون شعر رفت کنار حسام وحسام شروع کرد به نو  ايدين
 پاييز همه با تحسين نگاشون ميکردن منم سرمو ازبي حالي گذاشته بودم

ي ساغروبه صداي گرم ايدين گوش ميدادم .واروم اروم اشک ميريختم .دلم ميخواست مثه تموم دختر  روشونه
 حيف که انقدر دلپسراي اون جمع ته دل منم پرازشورشادي بود اما

.بودم که حوصله ي خودمم نداشتم فقط صداي ايدين برام منبع ارامش بود.بعد ازاينکه اهنگ تموم شد شکسته
 همه براش دست زدن منم به تبعيت از بقيه دست زدم ايدين بلند

 کوچيکي کرد  شدوتعظيم
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گاه معني داري بهم انداخت سرشو برگردوند سمت منو چشمک.زد دلم هري ريخت وپرازخجالت شدم ساغرن بعد
 :ومهرنوشم يه پوزخندي زد وروبه ساغرگفت

 ...خدا شانس بده_

 :نگاهش کردمو گفتم جدي

 اوندفعه هم هميناروگفتي که به اين روز افتادم_

 .دوباره با شيطنت لبخند زد وايدين دوباره شروع به خوندن يه ترانه ديگه کرد مهرنوش

ون رفتن وفقط اکيپ خودمون موند منم ازحا بلند شدم وبه سرويس ازتمرين همه ازکافي شاپ بير  بعد
 بهداشتي رفتم ولي وقتي اومدم بيرون خبري از بچه ها نبود باتعجب سرمو دورتادور

 :شاپ چرخوندم فقط ايدين بود که حلوي درنشسته بود رفتم سمتشو گفتم کافي

 پس ساغرومهرنوش؟_

 :باخونسردي نگام کردوگفت ايدين

 رفتنباحسام _

 چراواينستادن من بيام؟_

 چون من گفتم ميمونم منتظرت_

ساغرومهرنوش عصباني شدم يه ذره فکر نميکردن ايدين ازحابلند شدودرحالي که گيتارشو رو دوشش  ازدست
 :ميانداخت گفت

 بريم؟_

 :بريم؟؟چه صميمي شده؟(با تعجب يه نگاه گيج بهش کردم وگفت)

 . ظهره ديگه بايد بريم_

 :ه افتاد.منم معذب کنارش راه مي رفتم ايدين يه نگاه ازبغل به من کردوگفترا وجلوتر

 تو به عشق اعتقاد داري؟_

 :غم توچشماش يه نگاه گذرا کردم وگفتم  با

 .اره معلومه من عشق وتجربه کرده بودم شکست عشقي هم همينطور_

 .منم تجربه کرده بودم خيلي سال پيش_



 

 
126 

 :دوباره وگفت کنجکاوي يه نگاه بهش انداختم  با

عاشق يه دختري بودم وقتي ترم دوم دانشگاهم بود باهم.همکالس بوديم خيلي دوستش داشتم هرروز باهم _
 بوديم ازصبح تاشب.همه چيمون واسه هم رو بود

 ازصبح تاشب؟_

 .اره.من خونه مجردي دارم اونم ميومد پيشم واخرشبا ميرفت_

 :تعجب چشمامو درشت کردم خندش گرفت وگفت با

 تو فکر کن نامزد بوديم مثه تو ومرتضي_

 .منو مرتضي تا يه هفته پيش محرم بوديم االن صيغه بينمون تموم شده_

 .ماهم دلي محرم بوديم_

 دلي؟؟مگه داريم اصال؟_

 اره تو مرام ما هست؟_

 به.نظرم من اين سواستفادست نه اينکه دلي باهم باشيد_

اينطوري،بامن باشه زوري نبود که سواستفاده باشه ساره جان دنيا   ازنظر توشايد اما اونم خودش ميخواست که_
 عوض شده توومرتضي دو کلمه عربي بينتون خونديد مانخونديم همين

 .همديگرو دوست داشتيم ولي

 پس چي شد جدا شدين؟_

 :نفس عميقي کشيدوگفت ايدين

 .خيانت کرد بعدشم با اون طرف ازدواج کرد_

ک وبه وضوح ميتونستي توچشماش ببيني با ناراحتي نگاهمو به سمتش ايدين پرازغم شد واش  چشماي
 برگردوندم حاال ديگه به دانشکده رسيده بوديم ايدين رفت سمت نيکمت جلو

 :ونشست وبادست نم اشک روي گونه اشو پاک کردوگفت دانشگاه

بهش دل  ازون به بعد نتونستم باکسي باشم همش حس ميکنم همه خيانت مي کنن باکسي هم بودم_
 .نميبستم چون از بعدش ميترسيدم

 

همه ي اين دخترا)بادست اشاره به دختراي دوروبرکرد(نامردن ؛پول پرستن؛يه ادم بهتر ببينن ميذارنت  ازنظرم
 .ميرن
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 .همه دخترا اينطوري نيستن_

 :کمرنگي زدوگفت  لبخند

 .تا دوسه ماه پيش من همه رو شبيه هم ميديدم_

 االن چي؟_

 رنگ شيطنت گرفت وگفتغمگينش   نگاه

 االن فهميدم که اشتباه فکر ميکردم_

شدو بدون حرف به طرف دانشکده رفت ومن موندم وهزارتافکر درهم!با خودم فکر ميکردم ک ه اون چه  ازحابلند
 دختري بوده که دلش اومده ايدينو ول کنه بره با يکي ديگه.حتما خيلي

بهتر اومده سراغش البته دختري که ازصبح تاشب خونه ايدين وپولدار بوده يا شايدم ازايدين خيلي  خوشگل
 بوده خيانت براش خيلي سخت نيست!ولي به ايدينم نميومد انقدر احساسي

که به خاطر يه دختر اشک بريزه!نبايد رو ظاهر ادما قضاوت کرد!همه ايدينو اشتباه قضاوت ميکردن.ازاينکه   باشه
 شو ميدونستم به خودممن فقط خيلي خوب ميشناختمش وراز زندگي

 !!حتما منم انقدر قابل اعتماد بودم که با من همه چيزو درميون بزارهباليدم

 ساغر که ازپنجره دانشکده اويزن شده بودوصدام ميکرد منو ازافکار درهمم بيرون اورد صداي

 .ساره استاد تو راه پله ست بدوبيا_

ير ازمرتضي يه سوژه براي فکر کردن پيدا کرده بودم.چون بهتر بود نميدونم چرا ولي بهتر بودم!چون به غ حالم
 ديگه دل مشغولي هاي خودم فقط نبود.چون ميديدم همه ازين تجريه

 .تلخ داشتن هاي

هيچي ازدرس نفهميدم خدا خدا ميکردم زودتر تموم شه تا برم خونه ويه کم بخوابم اين قرصا داشت  سرکالس
 .که امروز حالم بهتر بودديوونم ميکرد!بهتر بود ديگه نخورم من

تعطيل شديم وبه.خونه برگشتم طبق معمول موقع رد شدن از کوچه مرتضي اينا تمام تنم به لرزه ميفتاد  باالخره
 که مبادا چشم تو چشم بشيم.که خدا روشکر هم اين اتفاق نيفتاد

س نداشتيم وميتونستم خونه که رسيدم يه راست رفتم تواتاق وروي تختم درازکشيدم خداروشکر فرداش کال به
 .تا ميخوام استراحت کنم مامان تقه اي به در زدواومد تو

 :نگرانشو بهم دوخت وگفت نگاه

 خوبي مادر؟چيه.همش خودتو اين تو حبس ميکني .بيا پيش منو اقاجونت بشين_

 :کمرنگي زدم وچشمامو به عالمت چشم رو هم گذاشتم مامان خنديدوگفت  لبخند
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 .مده بودامروز صفا خانم او_

 !صفا خانم_

 .اره ديگه همون خانمه که قاري قران جلسه هاست_

 

 :نگاش کردمو گفت کنجکاو

 .واسه پسرش اومده بود حرف بزنه.نميدوني چه پسري داره اقا نجيب تازه مهندسم هست_

ودم.انگار ناراحتي مامانو نگاه کردم انگار هرطور شده ميخواستن ازشر من راحت بشن!انگار رو دست مونده ب با
 چون نامزديم بهم خورده بود به هرکس وناکسي بايد ميرفتم.با ناراحتي به

 :نگاه کردم وگفتم مامان

من هيجده سالم بيشتر نيس مامان ميخوايد ازشرم خالص شيد؟حتما اگه افشينم بياد شما موافقين نه؟من _
 يه لقمه توگلوام براتون؟

 :مان باناراحتي نگام کردوگفتکرده بودم وچشمام پرازاشک شده بود ما  بغض

خوبيت نداره دختر تا اين سن توخونه بمونه رسم خونوادگي ما اينه دختر بايد زود بره پسربايد زود زن _
 !بگيره.نميتوني عذب بموني که مادر چرا نميفهمي که موقعيتت چيه

 موقعيتم چيه مامان؟خالف شرع کردم؟گناه.کردم؟با پسرغريبه بودم؟_

 :به عالمت هيس اورد باال وگفتدستشو  مامان

 .خجالت بکش دختر االن بابات ميشنوه.من صالحتو ميخوام.صالح دختر هم به شوهر کردنشه_

چرا دختر حتما بايد شوهر کنه مادر من؟بگو من اضافي ام ديگه..بگو مايه ي ننگم.بگو من باعث سرافکندگي ام _
 .وبايد زود ردم کنيد

 :ودست گذاشت رو پامو گفتزير گريه مامان اومد جلو زدم

 ...نه مادر تو تا اخرعمرتم خواستي اينجا بمون ولي منو اقاجونت صالحتو ميخوايم خوبيت نداره_

يعني چي خوبيت نداره؟مگه االن مهران زن نداره مايع سرافکندگيه!راست ميگه اين خاندان ما نميخوان اين _
 .پيله هاشونو بازکنن راست ميگه مامان

 تي،زير چونه اين پسره؟باز تو نشس_

 . همون پسر درست ميگه شما همتون يه جور رفتارميکنيد انگار من نفهمم اضافي ام_

 :با ناراحتي ازحا بلند شدوگفت مامان
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اصال نميگم بيان تا توراحت شي.ولي اگرپس فردا ازين کارات درمونده وپشيمون شدي من ميدونم با تو _
 فهميدي؟

من موندم بايه دنيا ناراحتي.حاال غصه ي مرتضي کم بود اين خواستگار هم يه جور ازاتاق رفت بيرون و  مامان
 گرينبارگير من شده بود اصال همه چيز انگار دست تودست هم داده بود تا

بدترين شرايط سراغ من بياد.کالفه وسردرگم دوباره روي تخت درازکشيدم که صداي گوشيم بلند شد رفتم به  تو
 دم پيامي ازطرف ايدين با کنجکاوي بازش کردمسمتشو برش داشتم دي

 :بود نوشته

 سالم خوبي؟_

 تعجب وترديد به پيامک نگاه کردم وبدون فکر کردن نوشتم با

 ممنون شما خوبين؟_

 جواب داد دوباره

 !خواستم حالتو بپرسم يهو دلم برات شور زد_

انيه گوشي رو گذاشتم روي زمين بار اين پيامشوخوندم نميدونستم چي بايد درجواب بنويسم چند ث چند
 :وجواب ندادم که دوباره نوشت

 نميخواي جواب بدي؟هنوز ازم دلخوري_

 ؟

رو باحرص برداشتم خواستم بنويسم لطفا مزاحم نشيد اما انگار دلم نيومد چند باري دستمو بردم سمتش  گوشي
 اما نتونستم

 

 :پرتش کردم يه گوشه که نوشت ودوباره

 تون؟فردا ميتونم ببينم_

 !يا خدا اين چي ميگه اخه!ايدينه واقعا)

 : گوشي رو برداشتم ونوشتم  دوباره

 چرا دليلي داره که.منو ببينيد؟_

کارتون دارم فردا چهاربعد ازظهر.کافي شاپ)...( ازکجا انقدر مطمئنه که من ميام محل قرارم تعيين ميکنه پسره _
 اما باز دست ودلم!خواستم براش بنوبسم نميام تا حالش جابياد حسابي  
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 ونميدونم چرا نوشتم )باشه!!!( نرفت

تاصبح ازدلشوره ي قرار فردا نتونستم بخوابم دلم عين سيروسرکه ميجوشيد اولين بار نبود که ايدينو  شب
 ميديدم اما نميدونم چرا همش ته دلم خالي بود باالخره فکرميکنم ساعت حدود

يدم خواب يه تسبيح فيروزه اي رنگ که تودست بي بي بود اما بود که خوابم برد اونم بازور!خواب ميد شيش
 پاره شدوريخت همون تسبيح هميشگي نبود اما خيلي زيبا ترازاون بود

تسبيح يه طرف ميرفت ومن دنبالشون اما نميتونستم هيچ کدومو بگيرم....هرچي دنبالشون ميرفتم  هردونه
 تواب ومن بهشون سرعت دونه هاي تسبيح بيشتر ميشد اخر همشون ريختن

با سرورويي عرق کرده افتادم زمين وبه رفتن دونه هاخيره شدم حالم حسابي بد بودونفس نفس ميزدم  نرسيدم
 يکي ازپشت صدام زد يه صداي مردونه ي خيلي اشنا انقدر اشنا که انگار

د مرتضي ست اما کودکي ونوجووني منو اورد جلوي چشمام صداي گرم مردونه نزديک ميشد فکر کردم شاي  تمام
 مرتضي نبود!ايدين هم نبود!پس کي بود که انقدر اشنا بود!صداي مردونه

 !شدوتبديل به ادمي شد که نميتونستم.ببينمش اومد جلوودستشو گذاشت روصورتم نزديک

خواب پريدم هنوز جاي انگشتاي گرمو روصورتم حس ميکردم اون صدا کي بود که انقدر اشنا بود؟؟داشتم  از
 دم!اصال اين چه خوابي بود که من ديده بودم!اصال امروز چند شنبهخل ميش

!گيج وگنگ نگاهي به دوروبرانداختم وچشمم رو ساعت موند ساعت يک بعد ازظهر بود ومن هنوز هيچ ست
 کاري نکردم.سريع ازجام بلند شدم مامان تواشپزخونه مشغول چيدن وسايل

 :بود که باديدن من گفت ناهار

 از ظهره لطف کردي،بلند شديساعت يک بعد  _

 

 :تو اشپز خونه ويه لقمه براي خودم درس کردم که مامان گفت رفتم

 خب بزار ميارم سر سفره_

 :دهن پر گفتم با

 نه کلي کار دارم دستت درد نکنه_

 چي کارداري؟_

حاال چي بايد که داشتم همرام.با لقمه از اشپزخونه ميرفتم بيرون بااين سوال مامان درجا وايسادم .  درخالي
 ميگفتم؟بازم دروغ؟نميتونستم بگم باايدين بيرونم!بايد يااسم ساغرو مياورذم يا

 :.باشرمندگي،برگشتم.سمت مامانو درحالي که سرم.به زير بود گفتممهرنوش
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 با مهرنوش ميريم انقالب کتاب بخريم تا حاال انقدر با مهارت دروغ نگفته بوذم )بريم انقالب کتاب بخريم(_

کارامو کردم ورفتم يه دوش هم گرفتم وازتو کمد بهترين روسريم که سفيد وابي فيروزه اي يود برداشتم   سريع
 ومدل لبناني بستم وچادرم هم سرم انداختم زير چادر هم يه مانتوي،سفيد

 اما براي اولين بار براي اينکه مامان شک نکنه که کجا دارم ميرم مجبور شدم چادرو توخونه بپوشم  پوشيدم
 وجلوي مانتومو با چادر بگيرم فقط نيمي ازروسريم ازچادر بيرون بود مامان

مشغول کار بود منم ازفرصت سواستفاده کردم وبايه خداحافظي زيرلب ازخونه زدم بيرون وخودمو  تواشپزخونه
 پرت کردم توکوچه.حالم خيلي بد بود احساس ميکردم همه عالم ميدونن که

 . کجا برم  قراره

وصورتم نشسته.بود با پشت صورتمو پاک کردم وبه راه افتادم ازحلو خونه مرتضي که رد شدم تپش سرد ر غرق
 قلبم هزاربرابر شد قدمهامو تند کردم صداي بازشدن درخونه شون اومد

اينکه.برگردم به سمت خيابون دويدم واولين تاکسي اي که نگه داشت خودمو انداختم توش ونفهميدم   بدون
 . ادمچه طوري ادرس د 

يه اينه برداشتم رنگم شبيه گچ بودم اومدم اينه رو بزارم سرجاش که چشمم به رژ لب صورتي رنگم  ازتوکيفم
 افتاد اروم وبا ترديد برش داشتم وازتواينه نگاهي به راننده انداختم که

نگار يه کم کارخودش بود اروم درب رژ لب وبازکردم ويه مقدر روي لبم کشيدم وسريع گذاشتم سرجاش!ا  سرگرم
 رنگ وروم جا اومد ازشيشه بيرون ونگاه کردم که چشمم به اسم کافي

افتادازراننده خواستم نگه داره وپياده شدم از بيرون ديدم که ايدين نشسته ومجله بزرگي تو دستشه   شاپ
 ومشغول ورق زدن.با ورود من سرشو بلند کردوبا لبخند دست تکون داد.رفتم

 :سالم کردم نگاهشو تو چشمام دوخت وگفت با جديت هميشگي نزديکشو

 !فکر نميکردم بياي_

 .ديشب که بهتون گفته.بودم ميام_

 :سري تکون دادوبا اشاره به گارسن گفت ايدين

 !ببين خانم چي ميخوان_

 :نگاه.کردن به.منو يه قهوه سفارش دادم که ايدين گفت بدون

 هنوزم توچشمات دلخوريه؟_

داشته بود داشتم اب ميشدم سرمو با خجالت زيرانداختم وبه.وضوح رد شدن  توي چشمام ثابت نگه نگاهشو
 قطرات درشت عرق پشت سرمو حس ميکردم اما ايدين عين خيالش نبود
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پررويي نگاهم ميکرد سرمو اروم اوردم باال سنگيني نگاه همرو حس ميکردم نميخواستم ايدين ازاينکه با منه  با
 کم بياره نبايد خودمو ميباختم

 بله.هنوزم دلخورم يعني تاابد دلخورم شما باارزش ترين ادم زندگيمو ازم گرفتين دلخور نباشم_

 :توهم رفت وگفت اخماش

 شما به درد هم نميخوردين اينو خودت خوب ميدوني؟_

 اينو شما تشخيص ميدين؟_

زي که سنت هات بله من تشخيص ميدم.تو اين ساره نيستي تو ذاتت فرق داره تو بايد خودت باشي نه چي_
 بهت ديکته ميکنن

 .نميفهمم چي ميگي چيزي به من ديکته نشده اقا ايدين_

 :کالفه قهوه اشو هم زد ويه.مقدار ازش خوردوگفت  ايدين

تو ومرتضي دوتا وصله ناجور بودين تو هنوز نفهميده بودي چي دورت ميگذره که رفتي زن اون پسرشدي _
 .هم نميخونديناخرهم سرعقايدتون به هم خورد چون با

 خانم شما هنوز خيلي وقت داري شما بايد باکسي باشي که شبيه خودت باال وبزرگ فکرکنه ساره

 .مرتضي هم بزرگ فکرميکرد_

 :عصبي توچشمام نگاه کردوگفت  ايدين

 .لطفا ازش حرفي نزن االن اينجا من وتوييم وفقط درباره خودمون حرف ميزنيم_

 :ن کيک وگذاشت جلوم وگفتخودمون؟چه پسر خاله شده!(ايدي)

 .بخور اين چند وقت ضعيف شدي والغر_

 :دراومد !!الغر؟؟؟؟اين چي جوري منو ديده.نگاه پرازتعجبمو ديدوبا خنده گفت شاخام

 چشم بصيرت دارم_

کردم توهم اما ته دلم خنده ام گرفت ايدين خيلي مارموز بودوزيرک .هنوزم عين نديده ها زل زده بود   اخمامو
 م ومن هرلحظه بيشتر توصندلي فرو ميرفتيم اخر طاقت نياوردمتوچشما

 :کردم وگفتم  سربلند

 ميشه بگيد چي کارم داشتين؟_

 هيچي_
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 هيچي؟_

 ... هيچي که نه کار داشتم اما_

 اما چي؟_

 اما االن وقتش نيس_

 وقتش نبود گفتين بيام؟_

 .ميخواستم ببينمتون_

 .فردا ميومدم دانشگاه.همديگرو ميديديم_

انداخت پايين ويه نگاه به قهوه اش کردودوباره سرشو اورد باال و مردمک چشماشو تو چشمام ثابت نگه   شوسر 
 :داشت وگفت

 ....طاقت نمياوردم نبينمت_

سوت کشيد؟؟؟ياامام هشتم!چي؟؟؟!چي گفت خدايا؟!نميتونستم درک کنم حرفشو!حرفش تو گوشم  گوشام
 منو...؟يا خدا!!!(پيچيد)طاقت نميارم؟؟يعني چي؟يعني ايدين 

 

شروع به زدن کرد دلم داشت ازجا کنده ميشد اصال توخال خودم نبود شايد شبيه روزي بودم که بامرتضي  قلبم
 براي اولين بارحرف زدم.نه شبيه اونم نبود شبيه هرچي بود توحال خودم

ام بود ولي نگاه من روي دستام افتاده بود به لرزش.چيزي که ازچشم ايدين هم دور نبود نگاهش رو دست نبودم
 صورت اون ثابت مونده بود.نميدونم چه قدر گذشت که به خودم اومدم

 :بلند شدم برم که ايدين گفت وازجام

 ... بشين_

 چهره اي حق به حانب گفتم؛ با

 .نه ممنون مامانم نگران ميشه بايد برم_

 :ازجاش بلند شدو سوييچ وسويشرتشو برداشت وگفت  ايدين

 .يرت نشهميبرمت که د_

حرف،جلوتر،راه افتادم وايدين هم بعد ازحساب کردن پول کافي شاپ اومد بيرونو دزدگير ماشينشو  بدون
 :زد.رفتم نزديک ماشينوگفتم

 .با،اجازتون من تنها ميرم_
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 :اخمي تحويلم داد که تاحاال توعمرم نگرفته بودم وگفت  چنان

 ..بشين ميبرمت_

 ...نه ممنو_

لم دادوباسربه صندلي ماشين اشاره کرد اگر بگم بدم اومد دروغ گفتم چون اون لحظه دلم اون اخم وتحوي  دوباره
 زيرورو شد انقدر که نفهميدم با چه حالي رو صندلي نشستم.ايدين هم با

اندام وهيکل ورزيده اش کنارم نشست ناخوداگاه لبخندي رو لبم زدم .لبخندي که ناشي ازرضايت من بود من   اون
 ايدين بودم خوشحال بودم .من!!!من ساره توکلي کهازينکه کنار  

نامحرم نگاه نميکردم کنارايدين احساس ارامش داشتم چي تو وجود اين پسر بود که دين وايمونمو  توچشم
 سست ميکرد؟من چطور ميتونستم کنارادم مثله ايدين باارامش بشينم اونم

 !من؟ساره؟جلو

 :که ديد حسابي تو فکرم گفت  ايدين

باخودت کلنجار نرو!تو ازجنس اون ساره نيستي .توفرق داري .تونميتوني محدود باشي.تومثله پرنده اي انقدر _
 ..آزادورها!ميفهمي؟آزادورها

 بازم فکرمو خونده بود چه قدر با مرتضي فرق داشت_

گي اينکه نگاش کنم سرمو تکيه دادم به.پشتي صندلي وچشماموبستم که شروع کرد زمزمه کردن يه اهن  بدون
 زيرلبش!اين پسرميخواست منوداغون کنه.ميخواست منو ديوونه کنه.اما

 .فوقالعاده ارام بخش بود.انقدر که دوست نداشتم حتي يه ثانيه قطعش کنه صداش

 :اهنگ تموم شد بدون اينکه چشماموباز کنم گفتم  وقتي

 ...زيبا بود مثله.هميشه_

 چشماتو بازنميکني که دوباره بخونم؟_

بازکردم.باليخند نگام ميکرد اروم سوييچ وچرخوند وماشين روشن شدوبدون اينکه چشم ازم برداره  اروم  چشمامو
 :گفت

 فردا مياي سرخيابونتون سوارت ميکنم_

 ... نه نه نه من خودم_

 مياي سوارت ميکنم!نکنه دلت تنگ شده اون پسره بياد سراغت؟_

 .نگران همونم_
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 .ميري خونه نه مياي دانشگاهمن دست به سرش ميکنم فقط بدون من نه _

چرا به من امرونهي ميکنه چون برام شيرين بود باخودم رودرواسي نداشتم ايدين براي من شيرين  نميپرسيدم
 شده.بود غيرتشو دوست داشتم

 

5 

دلم ميلرزيد وقتي از عشق با من حرف ميزد ايدين منو دوست داشت؟يا نداشت .من جايگاهم چي بود؟هيچ  ته
 مهم نبود.اره من داشتم دم به تله ميدادم.داشتم عاشق ميشدم اماکدوم اينا 

 ....براي من تواون لحظه يه اتفاق خوب بود ايدين

وازماشينش پياده شدم واين براي اون روز پراز خاطره وشيريني من بدترين تراژدي دنيا بود.ايدين رفت  رسيديم
 .ودل منم براي هميشه برد

ن لباسام يه چايي براي خودم ريختم ونشستم کنارگوشيم باهرپيامي که ميومد توخونه وبعد ازعوض کرد رفتم
 دل من زيرورو ميشد که نکنه ايدين باشه نميفهميدم که ازروي عالقه ست

تسليم دلم بشم اما جلوشوهم نميتونستم بگيرم.دلم ميخواست هرطور شده يه خبري ازش داشته  نميخواستم
 .ت برم سراغش و من پيام بدمباشم اما غرورنجابت خودم نميذاش

 .ساعت حدود يازده شب بود که برام نوشت هفت صبح منتظرتم باالخره

خوشحال شدم که نزديک بود بال دربيارم اما همون لحظه دوباره خوشحاليم با به باد اوردن موقعيتم  انقدر
 تبديل به خجالت شد چطور ميتونستم خوشحال باشم وقتي من وايدين دنيامون

ين تا اسمون فرق داشت چطور ميتونستم احساس ارامش کنم چيزي از درونم بهم نهيب زد.توساره زم از
 اي.احمقنشو ساره توکلي!تو خيلي فرق داري باايدين.ايدين يه ايده ال اما نه

تو.تو بايد همون پسرصفا خانم وامثال مرتضي بيان سراغت.ميفهمي جايگاهتو!!!گوشي رو برداشتم دستم  براي
 يد اما بايد عاقل باشم منو ايدين بهم نميايم.ما نميتونيم باهم باشيمميلرز

اقاجون اون سرووضع ولباس پوشيدنشو ببينه که خفم ميکنه.ايدين شبيه مهرانه شايدم بدتر مامان که   اگه
 .انقدر به.مهران غر ميزنه اگه ايدينو ببينه چي ميگه

 ....رو برداشتم و خواستم بنويسم نه خودم ميام گوشي

 ...صداش پيچيد توگوشم )طاقت نمياوردم نبينمت...(چهره اش اومد جلوي چشمم.نه ساره!نه اما

پرت کردم بغضم ترکيد اشکم دراومد.کاش هيچوقت ايدينو نديده بودم...)تو فرق داري ساره..نذار،سنت  گوشي
 ها محدودت کنن...(صداش تو گوشم داشت ديوونم ميکرد.اون چشما وته
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اب...استغرفراهلل ساره...استغفراهلل...چته اخه!داري به پسرنامحرم...؟!استغفراهلل...خدا يا منو لباي جذ  ريشو
 ببخش!خدايا من نرم جهنم؟نه بابا خدا توبه رو ميپذيره.خب دوستش دارم چرا دلتو

 ميکني ساره سرکوب

 

ده ازش!چرا با داشتن که گناه نيست.عاشق شدن که گناه نيست.توايدينو دوست داري.خوشت اوم دوست
 خودت رو درواسي داري اخه!چرا خودتو محدود ميکني.واي چرا کسي نيس منو

کنه.راهنماييم کنه.زنگ بزنم مهرنوش وساغر.خب اونا که جوابشون معلومه باز ميگن ساره امل بازي درنيار   اروم
 شانس بهت رو کرده..اما اونو مامان منو نميشناسن...زنگ بزنم

مسخره بازي درمياره...اصال اون پسره ...چه ميفهمه يه دختر چي ميکشه!پس به کي زنگ که همش   مهران؟اونم
 بزنم.باکي حرف،بزنم.گوشيم زنگ خورد.سريع دستمو بردم سمتش

 .خندم گرفت .بيا اينطوري ميخواي ايدينو فراموش کني؟داشتي دستتو ميشکوندي خودم

 .نبود!مهران حالل زاده بود ايدين

 . وشي و برداشتمراحت شدو گ خيالم

 سالم مهران_

 به به دختر عم عزيزم!!چه خبرا؟_

 .خبرخيرسالمتي اتفاقا ميخواستم بهت زنگ بزنم_

 :زد زيرخنده وگفت پقي

 تو به من؟!حرام نيست؟_

 مسخره ميکني؟_

 .نه بابا جدي ميگم.تو نامحرم من نامحرم باهم حرف بزنيم!!يا خدا اصال حرفشونزن که غيرتم اجازه.نميده_

 .اتفاقا خواستم زنگ بزنم ولي بعدش پشيمون شدم_

 چرا؟_

 ...چون مطمئن بودم مسخره بازي درمياري حاال تو کارتو بگو_

 مسخره بازي چيه؟داشتم قوانين خونه دايي رو ياداوري ميکردم حاال چيکارم داشتي دخترعمه_

 ..هيچي پشيمون شدم_

 ..جون مهران بگو_
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 ته دلم خالي بود که بايد با يه نفرحرف ميزدم بگم يا نه اما انقدر نميدونستم

 ..من بايه.پسري اشنا شدم_

 بچه پيغمبره؟_

 مهران مسخره بازي درنيار اصال خداحافظ_

 ..نه نه غلط کردم دختر عمه بگو_

 .. هيچي پسره خواننده ست موزيسينه کال کارش موسيقيه_

 يا خدا!اين که کامل حرامه...تو وهمچين پسري؟مگه داريم؟_

حاال که داريم منم بدم نيومده ازش فقط ازعاقبتش ميترسم تنها کسي که ميتونستم باهاش حرف بزنم توبودي _
 مهران.بگو من چيکارکنم اخه؟

 :يه کم مکث کردوگفت مهران

 مطمئني اونم ميخوادت؟_

 ..اره مطمئنم خيلي دوستم داره_

 ..از پسرا مطمئن نباش_

 يلي دوستم داره خودش ميگهواي مهران تودلمو خالي نکن اون خ_

 :خنديدوگفت مهران

ساره من نميدونم اون کيه چه شکليه عقايدش چيه؟فقط به هرکسي اعتماد نکن.تو خيلي ساده اي.اگر ميبيني _
 من دخترارو سرکار ميذارم چون اونا دلشون ميخواد که اين اتفاق بيفته

 . مواظب باش اونا صد تاي منم درس ميدن.اما ساره توفرق داري خيلي  چون

 .ايدين خيلي براي،من معرفت خرج کرده_

 .به به !اقا ايدين اسمشون_

 ضعف رفت.اقا ايدين!!لبخندي زدمو گفتم تودلم

 اره مهران اون دورش پراز دختره اگه بخواد سواستفاده کنه ازونا ميکنه نه من_

 .در هرصورت چشماتو وا کن همه مثله مرتضي ساده نيستن_

 ي کردم ورفتم توفکر.اگه ايدين منو نميخواستخداحافظ ازمهران
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خودشو عالف يکي مثه من نميکرد دورش پراز دختراي بهتر ازمن بود ايدين منو ميخواست.ايدين منو  که
 .دوست داشت.اره خب منم ميخواستمش

 بلند شدم.ديگه مثه قبل هيجان واسترس نداشتم اين دفعه اروم بودم وحس خوبي تووجودم بود.لباس صبح
 پوشيدمو رفتم بيرون.ازترس افشين کلي کوچه پس کوچه کردم وازدور

 .ديدم رفتم سمتش عينک افتابيشو ازروي چشمش برداشت وسالم کرد ماشينشو

 :بار بود که بالبخند جوابشو ميدام خودشم تعجب کرد وگفت اولين

 افتاب ازکدوم ظرف دراومده؟_

 :هيچي نگفتم.که گفت خنديدمو

ز،زندگيه من چون عشقم)به من اشاره کرد(بهم براي اولين بارلبحند زده اصال توکه انقدر اينطوري امروز بهترين رو_
 .خوشگل ترميشي واسه چي اون اخمارو توهم ميکني

 :نگاش کردمو گفتم باشيطنت

 .ميخواي بريم؟؟االن افشين ميادا_

الي بودم ازاينکه يکي مثه ايدينو روشن کردويه موسيقي شاد گذاشت وتاته زياد کرد.تو دلم پرازخوشح ماشينو
 داشتم وقتي ازبغل نگاش ميکردم زيرورو ميشد دلم!اين پسر بااين سروشکل

منه!ماله ساره.چه قدر کيف ميکردم وقتي همه به من حسودي ميکردن ازداشتن ايدين... به دانشکده که  ماله
 رمرسيديم هردوازماشين پياده شديم ايدين اومد سمت من دستشو ازدور دو

کرد که به جلو هدايت بشم خوب ميدونست چه جوري دل منو ببره بهم دست نميزد اما حمايتم ميکرد   حلقه
 ازينکه تو دانشگاه با من ديده بشه احساس بدي نداشت برعکس هميشه که

کسي از کارش سردربياره اين دفعه با افتخار کنار من راه ميرفت ميخواست هرطورشده ثابت کنه   نميذاشت
 م داره ازجلو دانشکده پزشکي که رد شديم رنگ ازروم پريد با نگراني بهدوست

نگاه کردم انگارهنوزم ازمرتضي ترس داشتم ايدين متوجه حالت بدم شدواخماشو توهم کرد اما من  دوروبرم
 توجهي نکردم ودوباره با نگراني به دوروبرنگاه کردم وسعي کردم قدماموتند

ايدين اما با ديدن اون خالت من قدمهاشو کند کرد انگار نميفهميد تودل من چي   تا سريعتر ازونجا رد شيم کنم
 :ميگذره ازبغل نگاش کردمو گفتم

 ميشه زودترازينجا ردشيم؟_

 نه_

 .برگشتم با تعجب نگاش کردم وگفتم دوباره
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 ...ميترسم مرتض_

 .حرفي ازون جلو من نميزني_

 .پس لطفا زودتر رد شيم_

 :فتشيطنت نگاهم کردوگ با

 .گفتم نه ميخوام اروم کنار هم قدم بزنيم_

 دراومد وبدون توجه به اون قدمامو تندکرد لجم

 :سريع خودشو بهم رسوند وگفت ايدين

 از چي ميترسي؟_

 .ازهرچي که شما بهش اهميت نميديد اقا ايدين_

 :باز اخماشو توهم کردونگاهشو توچشمام ثابت نگه داشت وگفت ايدين

 هيچ کسم نميتونه چيزي بهت بگهتوماله مني االن _

هري ريخت نگاهش پرازغيرت وعشق شده بود.سرمو انداختم پايين اين دانشکده پزشکي چرا جلري دربايد  دلم
 ....باشه اخه؟چه قدرم بزرگ....چه قدرم شلوغه!چه.قدرم حالم بده

دين هم ايستادسرمو اوردم پايين بود وسعي ميکردم تند تند راه برم که خوردم به يه نفر و ايستادم اي سرم
 باالوقلبم ازجاکنده شد.بوي عطر اشناش تو بينيم پيچيد نگاهمون وحشت زده

 دوخته شد ايدين اومد سمتم وباقدرت دستمو تودستش گرفت بهم

به سمت ايدين چرخوندم باغروروقدرت توچشماي مرتضي نگاه.ميکرد.مرتضي چشماشو اروم ازمن برداشت  سرمو
 محکم منوگرفته بود دوخت .به وضوح لرزش وبه دست ايدين که

ميديدم وايدين هم هرلحظه دستشو دور دستام محکم تر ميکرد نفهميدم چه قدر گذشت اما باالخره  چشماشو
 اون لحظات لعنتي بارفتن مرتضي اژجلوي ما تموم شد بعد ازرفتن مرتضي

دور مچم قرمزشده بود با حرص به ايدين نگاه حلقه ي دستاشو ازدور دستم باز کرد دستمو اروم اوردم باال  ايدين
 کردم نگاهش پرازخشم بود دوست نداشتم بهم دست بزنه اروم دستمو

مچم کشيدم تا ازدردي که گرفته بود کم کنم ايدين اومد سمتمو دستمو گرفت تا ببينه چي کار کرده اما  دور
 نبالمديتمو ازدستش کشيدم وباعصبانيت به طرف دانشکده رفتم که اومد د

 :وگفت

 .وايسا کارت دارم چرا قهر ميکني اخه_
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 چون توحق نداشتي به.من دست بزني_

 :پوزخند زدوگفت ايدين

 .گفتم تومال مني ومن هرکاري ک  بخوام ميکنم_

 :به سمتش برگشتم وگفتم باعصبانيت

 .باشي نه االن من بابقيه اون دخترا فرق دارم وقتي احساس مالکيت کن که منو کامل باسند ومدرک داشته_

 .سندومدرکشم جور ميکنم تونگران اون نباش ولي االنشم تومال مني ونبايد توچشم هيچ پسري نگاه کني_

چرا بااين حرفاش بيشتر عاشق وخام ميشدم ودلم ميلرزيد اروم نشستم روپله ي دانشگاه وبه روبه رو  نميدونم
 ام باحرصخيره.شدم ايدين اومد جلوم نشست ودستشو گذاشت زيرچونه  

نگاش کردم وباچشمام دورتا دور دانشگاه وديدم که مبادا کسي اونو ببينه وبعد با دست زدم روي  وترس
 :دستش خنديدوگفت

 هر چه قدر مقاومت کني من به دستت ميارم_

 

 ميخواست داد بزنم اخه چي تواون وجود المصبته که نميذاره دلم ارامش داشته باشه.چي؟ دلم

 :اومد کنارم نشست وگفتکردو   قيافشومظلوم

ساره من اگه دست تو رونگيرم پس دست کي تودستام باشه؟دست غريبه؟تواينو ميخواي؟ميخواي بادستاي _
 يکي غيرتواروم شم؟

 :اخم برگشتم نگاش کردم وگفتم  با

 اگه انقدر سستي اره بروسراغ يکي ديگه_

 ..اخه ساره_

 ساره بي ساره ما محرم نيستيم ايدين_

 .:برگشت سمتمو گفت کالفه  ايدين

 باالخره که محرم ميشيم_

 ..هروقت شديم_

شدم ازجام وبدون اينکه به.پشت سرم نگاه کنم رفتم توکالسم.پسره خل شده نامحرمه ميگه دستتو بده  بلند
 يعني فقط همين کارت مونده.ساره.دست تودست پسره مردم بري اينور



 

 
141 

ودست داشت.بافکر کردن به اون لحظه قلبم به تپش افتاد .ولي عجب لحظه ي شيريني بود وقتي دستامو تاونور
 چه قدر احساس خوبي داشتم احساسي که توش مقصروگناه کار نبودم .اما

 . وقتي احساس خوبي داري يعني مقصري يعني گناه کاري چرا

واي بايد ايدين وشبيه خودم ميکردم يعني اگه ايدين هم مثله.من اعتقادش قوي ميشد چه حالي ميداد! من
 چرااين پسرا همش يه چيزي براي،حرص دادن دارن يکي از دين وايمون زياد

 !از بي ديني  اينم

باهم برگشتيم خونه تمام راهرو عين بچه ها اخماش توهم بود نميدونم چرا من فقط خودشو ميخواستم  غروب
 واين چيزا برام مهم نبود اما انگار واسه ايدين گرفتن دست من خيلي مهم

ود.اخر هم با بداخالقي پيادم کردورفت دلم گرفته بود ميترسيدم ازدستش بدم.وقتي رفت تازه دلم ب وحياتي
 شور افتاد با خودم گفتم کاش بهش دست ميدادم منکه.ميخواستم زنش بشم

 ...چه فرقي داشت به قول ايدين ما که.ماله.هم بوديم خب

ادم.دلم مثله سيروسرکه.ميجوشيد نکنه ازدستش شب هيچ خبري ازش نشد داشتم کم کم به غلط کردن ميافت تا
 بدم.اخه پسري که ادمو واسه اين کارا بخواد که...واي خدا يا حاال

 ..گورباباي غرور بهش زنگ ميزنمچيکارکنم

رو برداشتم وشمارشو گرفتم با دومين بوق برداشت حرصم بيشتر دراومد تا االن فکر ميکردم حتما کاري  گوشي
 ... اما االنداره که زنگ نزده  

 سالم عزيزم_

 دراومد)عزيزم؟( شاخام

 سالم خوبي؟_

 .ازخوشحالي بايد سکته کنم که تو به من زنگ زدي_

 :رو،شکر يادش رفته بود اروم لبخند زدمو گفتم خدا

 .دلم تنگ شده بود_

 .رخاک برسرت ساره.پسر نامحرم؟؟نامحرم چيه ايدينه ديگه.ما که قراره باهم باشيم چه فرقي دا واي

 .برم که دلت تنگ شده فقط اگه اون دستاتم ميدادي ماله من ميشد هيچي ازدنيا نميخواستم قربونت

 .خدا باز يادش افتاد اين چرا اينطوري اخه!سکوت کردم که ادامه داد واي

 اصال گناهش ماله من باشه؟_
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 ...ايدين چرا اذيتم ميکني اخه_

 :خنديدوگفت

 .گيرم.فردا هم دستات تودستمه وگرنه نه من نه تواذيت چيه عشقمي ميخوام دستاتو ب_

 

کردمو گوشي رو گذاشتم دلم شور ميزد اخه من تاحاال تو چشم نامحرم هم نگاه نکرده بودم چه برسه   خداحافظي
 به اينکه دستاشو بگيرم کاش به اين يه مورد گير نميداد اخه چرا اين

 ..اينطورين  پسرا

ودستاي يخ کرده از خونه زدم بيرون دل تو دلم نبود.درماشين وکه بازکردم  صبح خوابم نبرد صبح با دلشوره تا
 بشينم اولين کاري که کرد دستشو اورد جلو با ناچاري نگاش کردم وجدي

 .نگاه کردو به دست منتظرش اشاره کرد توچشمام

گاه کردم خنديدو ترديد دستمو بردم جلو با يه حرکت دستمو گرفت وکشيدتم توماشين از ترس به دوربرم ن با
 :گفت

 .نترس،ساره.راحت باش نميخورمت که_

کرده بودم وچونه ام ميلرزيد دستمو برد سمت دهنشو اروم بوسيد تموم تنم لرزيد.من واين کارا؟اروم   بغض
 :لبخند زد وگفت

 .گناهش پاي من..راحت باش_

 :دم وگفتمدستمو گرفت تو جفت دستاش تا گرم بشه بازم ازترس به دوروبر نگاه کر  بعد

 ...تو روخدا بريم من دارم کالفه ميشم ميترسم افشين يا مرتض_

 باز اسم اين پسره رو اوردي؟_

 بريم ديگه؟_

 فکر نکن بارفتن دستتو ول ميکنم_

گرفت تو دستشو باهمون گذاشت رو دنده ويکي ازدستامو ازاد کرد.کف دستم خيس عرق شده بود   دستمو
 بردار نبود وتا خود دانشگاه هم ول نکرد اما کموپاهام ميلرزيد.اما ايدين دست 

ديگه داشتم عادت ميکردم خب ايدين و دوست داشتم دخترا خيلي بدتر ازاين کارارو ميکردن يه دست دادن  کم
 ...که چيزي نبود که بخوام انقدر به خاطرش خودخوري کنم

راه بره دستشو انداخت دور کمرم خوب با رسيدنمون دستمو ول کرد ازماشين پياده شديم اومد کنارم  باالخره
 ميدونست ازجلو دانشکده پزشکي ميخوايم رد شيم با جديت نگاش کردم
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 :وگفتم

 خواهش ميکنم ايدين اين چه کاريه؟ميخواي ابرومو ببري؟_

 دخترا ازخداشونه دوست پسرشو ن دور کمرشونو بگيره تو دانشگاه اونوقت تو ميگي نه؟_

 .ودت نزار خوشم نميادلطفا اسم دوست پسرو رو خ_

حاال هرچي...بعدشم بازاين پسره مياد جلومون قدم رو ميره با اعصاب من بازي ميشه انگار نميخواد بفهمه که _
 .توماله مني

 با دست دور کمر من انداختن ميفهمه؟_

 با ناراحتي دستشو ازکمرم بازکرد و گفت ؛ ايدين

 ...بيا نخواستيم اصال اه_

 را ما نميتونستيم مثه ادم باهم حرف بزنيم.چرا ايدين نميتونستناراحتش کردم چ باز

 

ادم کنار من راه بره وانقدر بهم گير نده مرتضي اصال اينطوري نبود.رسيديم به دانشکده خودمون ايدين با   مثه
 :ناراحتي رفت نشست روي نيمکت.با تعجب گفتم

 تو نميخواي بريم سر کالس؟_

 :بغل دستش اشاره کردوگفت به

 .بشين من باهات کاردارم_

خدا باز يه روز دعوا سر دست به کمر شدن.با بي ميلي نشستم کنارش.ازنيمرخ نگاهش کردم.چه قدر اين  يا
 موجود برام شيرين ودوست داشتني بود کاش يه کمم کم توقع بود.دستشو

 :رو دستم.ايندفعه حالم بهتر ازقبل بود.اروم گفت گذاشت

نميفهمي اخه؟تو بااين حجاب ونجابتت منو ديوونه تر ميکني.خب بزار به دستت  ساره من تشنه ي توام چرا_
 بيارم.انقدر اذيتم نکن من ازهمه دنيا دل بريدم واسه داشتن تو.اينطوري که

 ..ميکني من حس ميکنم اصال دوستم نداري که نميخواي دستات تودستم باشه يا لمسم کني تورفتار

 .دارم اما هيچ نيازي به گرفتن دست توندارم چون خودتو دوست دارم اينطوري،نيست ايدين منم دوستت_

 :با حالتي مظلومانه گفت ايدين

 اما من نياز دارم ساره اين کوچيکترين خواسته منو ردنکن باشه؟_
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لرزوند چي ميخواست ازم؟گناه؟خب ايدين بود ديگه دوستش داشتم.ماله من بود.ما با يه خطبه  بازدلمو
 ه قول ساغر محرم نامحرمي به اين چيزا نيست که به دل.نبايدمحرم.ميشديم .ب

ميشکوندم اگه ازدستش ميدادم چي.ايدين ماله من بوددختراي ديگه واسه اينکارا براش صف کشيده  دلشو
 بودن اما ايدين ماله من بود بايد نگهش ميداشتم.اروم توچشماش لبخند زدم

 :وي خوشحالي زد وگفتتو دستش بود اروم فشردم لبخند ازر ودستموکه

 ... ميميرم واسه اين مهربونيات_

 .فشنگ ازجا پريد و باسرعت رفتيم به.طرف کالسامون مثله

ازاشنايي ما ميگذشت.دوهفته پرازخاطره وعشق ايدين ديگه همه ي وجودم شده بود انقدر که به هيچ   دوهفته
 هاحدو ناسي فکر نميکردم به هيچ کس جز ايدين.تقريبا تو کالس هم

بودن که يه خبرايي بينمون هست خيليا به وضوح بهم حسودي ميکردن.منم تودلم قند اب  فهميده
 ميشد.ساغرو حسام هم حسابي باهم جفت شده بودن واين وسط مهرنوش ميگفت که

 .بي کال مونده سرش

پيداش نبود  اوقات با ايدين ميرفتم ميومدم ومطمئن بودم که حتما افشين هم بويي برده اما ازينکه  بيشتر
 .ونيومده بود سروقتم معلوم بود جايي سرش بنده

هم طبق معمول داشتيم به طرف پارکينگ ميرفتيم که يه دختري،از دورايدين وبه اسم کوچيک صدا کرد  اونروز
 هردو وايساديم وبه سمت صدا برگشتيم

 :باديدن من نگاهي به سرتا پام انداخت وبا تمسخر گفت دختر

 اينو به من ترجيح دادي؟سليقت اين بود! _

وحشت زده اون دخترو نگاه ميکرد وهيچي نميگفت دختر اومد جلو وچادرمو با گوشه ي دستش لمس  ايدين
 :کردوگفت

 ازدافا خسته شدي؟اومدي سراغ امال؟_

 خشمگين نگاش کردواومد جلوگفت ايدين

 

 ..دهنتر بفهم عوضي حرف

 :دخترخنديدوگفت

م حساب نميکنم اما فقط اومدم ببينم اوني که جاي من اومده کيه که ديدم من که ديگه تووامثال تورو اد_
 ازين بد امالست حتما واسه دستمالي کردن ميخوايش منتها ايندفعه رفتي



 

 
145 

 !اک بندش  سراغ

 :سرخ شده دستشو برد باال که بزنه تو گوشش که اون دختر دستشو روهوا گرفت و رويه من گفت ايدين

 !کشيده شده حاال داره مياد توگوشم اينم آيدنت  دستي که قبال رو بدنم_

دختره مثله پتک خورد تو سرم وبي حال افتادم روي زمين ايدين اومد سمتمو خواست بلندم کنه که  حرف
 باخشم برگشتم سمتشو به نشانه ي تاسف سرمو تکون دادم وخواستم برم که

 :منو توبغلش وگفت کشيد

ن تو گذشته اشتباه کرديم توهم دختر دست نخورده نبودي زن مرتضي اينجوري،رفتار نکن با من هرکدوممو_
 بودي پس به من خرده نگير باورم کن که االن که اومدم سراغ يکي مثه

 .يعني ادم شدم تو

 :بغض توچشماش نگاه کردمو گفتم با

 ....تو با اون_

 :صورتم داد زد تو

 .م سارهتوهم با مرتضي بودي پس منو سرزنش نکن من ميخوامت بفهم_

 :دادم عقب وخواستم برم که اومد دنبالم وگوشه ي چادرمو گرفت وبوسيد وگفت هولش

 . منو با گذشتم قضاوت نکن ساره من دوستت دارم خواهش ميکنم من، با گذشتم نسنج_

کرده بودم اصال برام قابل باور نبود که.اون دختر باايدين من بوده اين چيزا براي ايدين عادي بود نه   بغض
 من.چطور ميتونستم قبول کنم؟با حال نزار ازجام بلند شدمو ايدين اومد دستمو

نذاشتم وخودشم اصرار نکرد رفتم توماشين نشستم وسرمو تکيه دادم به پشت صندلي وچشمامو بستم  بگيره
 ايدين هم اومد وازون طرف نشست تا اومد حرف بزنه دستمو به عالمت قطع

چي نگفت.تا خونه هم باهاش حرف نزدم وقتي رسيديم هم.بدون اينکه حرفش باال بردم واونم هي کردن
 .خداحافظي کنم پياده شدم

شکسته بود درسته گذشتش بود اما اون از گذشته من خبر نداشت اما من نه.تصور اينکه ايدين با اون  دلم
 دختر...!واي خدا خب منم با مرتضي بودم ولي نميدونم چرا انقدر حالم بد

 .اتاق ودرورو خودم بستم وخوابيدم تنها چيزي که حالمو جا مياورد خواب بود!شايد اروم ترم ميکرد.رفتم تو بود

بيدار شدم چند تا پيام ازش اومده بود بدون اينکه جواب بدم گوشيمو انداختم کنار،صداي اذان مغرب  وقتي
 که بلند شد هوس مسجد رفتن کردم
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نماز بخونم اما اونروز تازه دوباره يادم افتاده بود خدايي هم هست  .سرم زد خيلي وقت بود نرفته بودم اونجابه
 .رفتم به سمت اينه وروسري مو سرم کردم اما همينه خواستم چادروسرم

قيافه اون دختر اومد جلوي چشمم وصداشم پيچيد توگوشم)اومدي سراغ امال(امل؟؟يعني ايدين  کنم
 ؟چرا بايد ما چادري ها املازينکه.من چادر داشتم بدش ميومد؟خجالت ميکشيد

شيم!يعني نظر ايدين هم همين بود؟چادر ...چادر...قبال که با مرتضي بوذم ايدين از چادر بدش ميومدو  حساب
 همش بهم تيکه مينداخت پس حتما االنم نظرش همينه.واقعا دليلي هم

ن.همشون که چادري ادم چادر بپوشه.اخه کي گفته که اصل حجاب چادر!مگه بازيگرا حجاب ندار  نداره
 نيستن.تازه حجابشونم قشنگ وشيک تره.ايدين راست ميگفت چادر دست وپا

 .اگه ميخواستم با يکي مثه ايدين باشم نبايد بهونه به دوروبريهاش ميدادم  گيرهمش

م ازسرم برداشتم وبه خودم نگاه کردم.واي نه !!!نميشه ک!بايد االن مسجد ميرم سرم کنم .دوباره انداخت  چادرو
 روسرم وخودمو نگاه کردم .ايدينو هم کنار خودم تصور کردم.به هم

 .من جلوي اون شيک پوش نبودم حتما بد بخت خجالت ميکشيدو به روي خودش نمياورد نميومديم

حاال که ازدستش عصباني ام چرا به فکرش افتادم!اصال به من چه که چي رو دوست داره.مگه اون به من  اما
 .داشته باشمتوجهي داره که من 

خودمو تواينه نگاه کردم انصافا بدون چادر بهتر بودم روسريمو يه کم ازاد کردم تا موهاي لخت ومشکيم  دوباره
 از زيرش خودنمايي کنه اينطوري درست شبيه اونا ميشدم شايدم خيلي

 .قشنگتر

 :اومد تواتاق ودروباز کرد با نگاه به اون سروشکل من با تعجب گفت  مامان

 وسريتو اونطوري کردي؟ميخواي بري مسجد؟چرا ر_

 :نگاش کردمو گفتم دستپاچه

 اره داشتم درستش ميکردم شما هم مياي؟_

 .نه ميترسم چشم تو چشم خانم رحماني شم توهم اگه ديديش سرتو ميندازي پايين ازيه طرف ديگه ميري_

 .چشم_

کشيدمو روسريمو اوردم جلو ولبناني بستم دوباره با نگاه به سرتا پام ازاتاق رفت بيررن نفس راحتي   مامان
 وچادرمم انداختم ورفتم مسجد.طبق معمول هميشه مرتضي جلوي دربود با

من روشو کرد اونور ومحل نداد منم که ديگه بهش فکر نميکردم با خيال راحت از کنارش رد شدم وبه  ديدن
 !مسجدرفتم
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اموش روشن ميشد درجا ميخ کوبم کرد با وحشت که برگشتم چراغهاي ماشين ايدين که دو،سه بار خ  ازمسجد
 دويدم سمتشو درماشين وباز کردم وگفتم؛

 .خاک به سرم چرا اومدي تومحل االن اذان مغرب تموم شده همه توکوچه ان ميان ميبيننت_

 بيا باال تا بريم_

ن ونگه داشت وبدون فکر سوار شديم وايدين با سرعت دنده عقب گرفت وپيچيد توخيابون اصلي وماشي سريع
 :وگفت

 جواب تلفن ندادي نگران شدم اومدم اينجا_

 .نبايد تومحل ميومدي ايدين يکي ميديدت بد بخت شده بوديم_

 

 :با شرمندگي نگام کردوگفت ايدبن

 ميشه امروز وببخشي تا من خيالم راحت شه_

 .نه نميشه_

 اگه نبخشي تا صبح اينجا وايميسم_

 :ش ويه جعبه اوردبيرونو گرفت جلوم وگفتحرص،نگاش کردم دست کرد توجيب با

 ..اينم براي اطمينان تو وبخشيدم من_

تعجب به.جعبه نگاه کردم ودرشو باز کردم يه انگشتر طال سفيد تک نگين بود با چشماي گرد کرده نگاش کردم  با
 :انگشتر وازجا دراوردوکرد تو انگشت دست چپم و گفت

 ..حاال ديگه ما خودمي_

 :نشست دستمو برد سمت لبشو اروم بوسيد وگفتتو چشمام  اشک

 برو ديرت نشه_

بار بود تواون لحظه واقعا دوست داشتم که بغلش کنم.نميتونستم جلوي خودمو بگيرم رفتم سمت در اما  اولين
 دلم اونجا بود خوب فهميد چمه.قبل اينکه پياده شم دستمو گرفت

 ..داد.اونجا امن ترين حاي دنيا بودسمت خودش وبا يه حرکت سريع تواغوشش جا  ومنوکشيد

يه حال ديگه شدم وقتي اومدم خونه.خنده از روي لبام يه لحظه هم کنار نميرفت پر شده بودم از عشق  انگار
 ايدين.رفتم تو خونه مامان ايناهرکدوم مشغول به يه کاري بودن.منم يه
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ه نگاه بهش انداختم واقعا زيبا بود اگر زيبا هم رفتم تواتاق تو تنهايي خودم حلقه رو ازتو جيبم دراوردم وي راست
 نبود من با تمام وجود دوستش داشتم دوباره.جمعش کردم وگذاشتم جيبم

 توفکرايدين .انگار با اين کارش تمام کينه وکدورت بينمونو ازبين برد ورفتم

دلم نشست حاال چطوري تا  روکه جمع کردم تا زه.يادم افتاد فردا پنج شنبه ست وکالس نداريم غم عالم رو حلقه
 .شنبه صبر کنم

 .روز توخونه نشستن ديوونه کننده بود مني که ازاين اخالقا نداشتم خودمم ازکاراي خودم تعجب کرده بودم دو

دروديوارخونه بدون ايدين داشت منوميخورد بايد يه فکري ميکردم بايد هرچه زودتر شده ازش ميخواستم  انگار
 پيدا شدن خواستگارهاي مختلف هم ديگه داشت پاپيش بزاره ضمن اينکه

ميکرد تصميم گرفتم شنبه باهاش حرف بزنم باالخره اين رابطه بايد به يه سرانجامي ميرسيد خودم که از  کالفم
 تصميمم مطمئن بودم فقط ميموند مامان اينا که.مطمئنا نظرشون منفي

ين هم بايد کاري ميکردتا مامان اينا بفهمن پسر بايد ازهرکي شده.کمک ميگرفتم تا نظرشون جلب کنم ايد بود
 خوبيه وازروي ظاهر قضاوت نکن!خدا بگم اين مهران وچيکار کنه که

 .کاراش نظر همهرونسبت به.پسراي اين شکلي تغيير داده  بااين

 .وجمع وجور کردم تا صبح اولين حرفي که به ايدين ميزنم همينا باشه حرفام

دن طبق معمول هميشه چادرمو برداشتم وبه حياط رفتم اما همين که خواستم بيدار شدم وبعد ازحاضرش صبح
 سرم کنم ياد ايدين افتادم وچادرو گرفتم تودستم نگاهي با ترس به پجت

دلم ميخواست با سرنکردن چادر ايدين وسورپرايز کنم تا حداقل با خواستمم مخالفت نکنه.چادرو  سرانداختم
 ر خونه اومدم بيرون وبا همون سرعت خودموگذاشتم توکيفو با سرعت نورازد

 :سرکوچه ايدين ب  محص اينکه چشمش به من افتاد از تعجب چشماجو درشت کردوگفت رسوندم

 چادرت کو؟_

 خنده نشستم توماشين وگفتم با

 .مي خوام بشم مثه خودم مثه ساره نه تابع عقايد ديگران همينطوريشم حجابم عاليه_

 :زدوگفتلبخندي ازسررضايت  ايدين

 توهميشه عاليه هستي عزيز دلم_

 :نگاه معني دار بهش کردم وخودش فهميد يه حرفي براي گفتن دارم با نگراني بهم نگاه کردوگفت يه

 چيه؟چيزي مي خواي بگي؟_

 :به عالمت مثبت تکون دادم وايدين ماشين رروشن کردوکمي جلوتر نگه داشت وگفت سرمو
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 .خب،عزيزم من سراپا گوشم_

بايد چي جوري بهش ميگفتم.اگه.مخالفت ميکرد اونوقت تکليف چي بود.ايدين هنوزم با کنجکاوي بهم  حاال
 :چشم دوخت وگفت

 نميخواي بگي؟_

 .راستش ميخواستم درمورد خودمون حرف بزنم_

 خودمون؟_

 

م زودتر ديگه.ببين ايدين من باهمه دختراي دورت فرق دارم نميتونم خيلي تواين وضع بمونم بايد تکليف اره
 معلوم شه همينطوري خواستگار مياد خونمون به خاطر قضيه مرتضي مامان

 .اصرار دارن زودتر برم ولي من تو رو دوست دارم وانتخابم تويي ميفهمي که چي ميگم  اينا

اخماشو کرد توهم و رقت توفکر دلم مثله سيروسرکه ميجوشيد که االن ميخواد چه جوابي تحويلم بده   ايدين
 :کالفگي دووبرشو نگاه کردوگفتکمي با  

راستش من االن شرايطشو ندارم ساره تو خودت ميدوني تازه اگرم من شرايطشو داشته باشم مامانم اينارو چه _
 ....جوري،راضي کنم که بيان باور نميکنن که به اين زودي من بخوام

 :دمو گفتمدراومد پس به قول بقيه منو واسه تفريح ميخواست با دلخوري نگاش کر  حرصم

 ... اصال فکرشو نميکردم که هدفت ازبا من بودن_

 .باز زود قضاوت کردي من فقط دارم يه توميگم صبر کن تا مابيشتر همربشناسيم_

ميفهمي چي ميگي ايدين کل دانشگاه از رابطه منو توخبردارن ديگه همه مطمئنا منو تو همديگرو واسه چي _
 ي پس اون موقع که هي گولمميخوايم حاال داري ازشناخت حرف ميزن

 که ساره تو فقط ماله مني واسه همين دستتو ميگيرم دروغ بود؟  ميزدي

 نه عزيزم من فقط گفتم صبرکن اخه من خودمم خنده ام ميگيره بخوام ازدواج کنم..اخه من هنوز بچه ام خودم_

م وبا عصبانيت درماشينو دلمميخواستم بگم پس موقع سواستفاده کردن چرا بچه نيستي اما حرفمو خورد تو
 :بازکردم که پياده شم اما ايدين دستمو گرفت وگفت

 کجا؟_

 ميرم تا يکي اينجا بشينه که ازاين عجله ها نداشته باشه_

 .باز بچه بازي دربيار،ساره_
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 تو منو مسخرهکردي هرکاري دلت ميخواد ميکني بعد ميگي من بچه ام وزوده برام.؟_

 :وگفت در ماشين وباضرب بست ايدين

 .اره چون ما داريم همديگرو ميشناسيم_

 اين شناخته که توبا من همه جا ديده بشي وابروم بره؟_

 .تو روخدا اين عقايد سنتي رو بزارکنار ساره_

 اگه عقايدمو نميخواي پس خودمم نخواه_

 :از کالفگي با چشماش باالي سرشو نگاه کردوگفت  ايدين

 .ر اين دل ال مصبمه.خيله خب باشه با مامانم صحبت ميکنممن ازدست تو چه قدر بکشم!همش تقصي_

دنيارو بهم دادن دستشو گرفتم تو دستم وبه نشونه تشکر يه فشار دادم با عصبانيت نگاهم کردوماشين  انگار
 وروشن کرد تا راه بيفته.تو دلم قند اب مي کردن باالخره ايدين داشت ماله

منو گذاشت ورفت کلي پشيمون ميشد.واي خدا فکر کن ايدين  ميشد.اينطوري حتي مرتضي هم ازينکه خودم
 ماله من باشه...ناخود اگاه لبخند ميزدم اما اخماي ايدين توهم بود به قول

 .خيلي هم نبايد به هم بهش رو ميدادم وبايد يه کاري ميکردم که هرچي زودتر تکليفم معلوم شه ساغر

ي گرفته ازماشين پياده شد همزمان با ماهم اتفاقي به دانشکده رسيديم ايدين با همون چهره  وقتي
 ساغروحسام هم ازروبه رو اومدن ساغر باديدن قيافه درهم ايدين وچهره ي خوشحال

 :با کنجکاوي درگوشم گفت من

 اين چشه؟_

 .گفتم بيا خواستگاري قيافش رفته توهم_

 :پوزخندي زدوگفت ساغر

 .ايدين وخواستگاري؟؟خب حق داره اين شکلي شه_

 :تعجب نگاش کردم که گفت با

تو توباغ نيستيا..پسرا که سير بار اين مسئوليتا نميرن اونم اين ايدين با ارن سروشکل وهيکل سيکس پک _
 ...وقرتي،بازياش

 :تعجب نگاش کردم درباره وگفتم با

 پس براي چي بايد باهم دوست باشيم؟؟ خب

 :خنديدوگفت ساغر
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 .م نيسهيچي توکال توباغ نيستي دست خودت_

 :نگاش کردم وگفت دلخور

 حاال چي جوابتو داد؟_

 .گفت با مامانش حرف ميزنه_

يه خنده ي بلند کرد طوري که توجه حسام وايدين که اونطرف تر ايستاده بودن به ما جمع شد وبعد حسلم  ساغر
 :به عالمت اينکه چيه؟سرشو تکون داد وساغر بدون توجه بهش گفت

 .باش تا صحبت کنه_

 ف در پارکينگ رفت منم رفتم دنبالش وگفتمطر  وبه

 يعني دروغ گفته_

 خب معلومه خواسته ازسرش باز کنه اخه ايدين وازدواج ؟؟_

 پس تکليف منکه باهاشم چي؟_

هيچي يا بايد مثه منو حسام باشيد ياولش کني چون به اين زوديا خواستگاري،بيا نيس.اصال مگه عقلش کمه _
 ...بار مسئوليت نخواهد رفتاون تورو همينطوري داره زير 

يه سظل اب يخ رفتن روم برگشتم وايدين نگاه کردم سرگرم حرف با حسام بود وپشت سرما داشت به ظرف  انگار
 درب خروجي ميومد.تمام وجودم پراز عصبانيت شد اگه حرفاي،ساغر

ونمي خواست بياد  يود چي يعني من اينهمه مدت سرکار بودم؟يعني ايدين فقط دست به سرم کرده بود درست
 .جلو

وحسام اومدن به سمت ما.طاقت نياوردم بهش چيزي نگم بعد ازرفتن ساغرو حسام رفتم سمت  ايدين
 :ايدين.دوبلژه اخمام توهم بود بدون توجه به من گفت

 .سرکالست ديگه برو

 کارت دارم_

 چه کاري؟_

 کنارش نشستم وکنجکاو توصورتم نگاه کرد که گفتم  رفتم

 است گفتي که مياي خواستگاري؟تو واقعا ر _

 :.نگام کردوگفتکالفه

 ..گفتم صحبت ميکنم ديگه_
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لحنش اعصابم خورد شد ولي به روي خودم نياوردم وناراحت سرمو انداختم پايين.بدون توجه به ناراحتيم از  از
 :جاش بلند شدوگفت

 .اگه کاري نداري من ميرم سرکالس_

 .في تکون دادم خيلي راحت گذاشت ورفت وتوجهي هم به من نکرداينکه نگاش کنم سرمو به عالمت من  بدون

 

 :رفتنشو نگاه کردم ساغر ازدور اومد ووقتي اون قيافه ي منو ديد گفت ناباورانه

 حدسم درست بود؟_

 :چشمايي پرازاشک نگاش کردم ساغر اومد نشست کنارم وگفت با

قع ها داشتم اما بعد ازون شکست سخت حاال ياد هنوز عادت نداري ولي عادت ميمني منم ازعشق اولم ازين تو_
 گرفتم که شبيه خودشون شم.البته همشون اينجوري نيستن اما

فقط دنبال تفريحن )بعد زد رو پامو گفت:(توهم يا شبيه خودشون عشق وحال کن يا پاتو ازين قضيه  اکثرشون
 .بکش کنار

ين توقعي داشتن من حتي اسم بچمونم تو داشت خفم ميکرد من ايدين ودوست داشتم چطور ازمن همچ بغض
 روياهام انتخاب کردم واينا حرف دوستي موقت وعشق وحال ميزنن.واقعا

ممکنه اخه.ايدين که اينهمه حرف ازعشق ميزنه.پس عشق براي اينا يعني چي؟ديده بودم مهران همه رو  چطور
 ميذاره سرکار امامهران به هيچ دختري مثله ايدين قول ووعده

 ....!ايدين با من حرف زده بود نکنه ميخواست فقط خرم کنهنميداد

وروزم داغون بود حوصله ي کالس رفتن نداشتم ساغر رفت اما من هنوز نشسته بودم وتا ظهر به يه نقطه  حال
 خيره ظهر وقتي ايدين ازدانشکده بيرون اومد با ديدن من تو اون حال

 :سمتمو با تعجب گفت اومد

 . تو نرفتي سرکالس_

همون بغض قاطي شده با غرور دخترونم از جام بلند شدم وبدون اينکه جواب سوالشو بدم رفتم به طرف درب  با
 خروجي.قدم تند کرد بهم رسيد اومد مثه هميشه دست بندازه دور

.دستشو پس زدم با تعجب اومد جلوم وايساد وبا همون چشماي خمار ديوونه کنندش تو چشمام نگاه کمرم
 :کردوگفت

 شد اخه؟چرا بغض کردي؟ چت_
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از چشمام سرازير شد اما ازحرف زدن ميترسيدم از از دست دادنش وحشت داشتم.خودمو در مقابل   اشک
 ....عشقش حقير ميديدم نميخواستم بره

هام پشت هم ميومد با پشت دستاي گرمش اروم پاکشون کرد ودستمو گرفت وکشوند به سمت ماشينش  اشک
 ونجا وخودشم سوار شد.بعد يه دستمال کاغذيودروبازکرد ومنو نشوند ا

 .وکشيد روي صورتم تا اشکام پاک شه.سرم به زير بود ونگاش نميکردم برداشت

 .اينجوري ميکني ديوونه ميشم ساره_

 :همون بغض گفتم با

همه حرفات دروغه ادم کسي رو که ميخواد براي به دست اوردنش به هر دري ميزنه يا من از بچگي اينجوري _
 اد گرفتم اما تو عين خيالت نيس که من دارم پر پر ميشم.به قول بقيهي

 .همش دنبال منافع خودتونيد شماها

 :اخماشو کرد توهم وگفت  ايدين

 ..هر کي گفته زر زيادي زده_

نه اتفاقا تو داري ثابت ميکني که راست گفته وگرنه در مقابل خواسته من انقدر مقاومت نميکردي پس هرکي _
 ت گفتهگفته راس

 ..من فقط گفتم زمان ميخوام از تو_

 .زمان تو يعني اومدن خواستگار براي من وناچار شدن به ازدواج ناخاسته_

 :مشت زد رو فرمونو گفت با

 ...غلط کرده هرکي بخواد بياد خواستگاري تو_

 .نجنبي ميان_

ه ها يا با مردم دعوا کرد يا اخم روشو ازم برگردوند وبدون حرف ماشين وروشن کرد وتا خونه عين ديوون  با
 نزديک بود بقيه رو له کنه.وقتي رسيديم با همون اخم وناراحتي ازماشين پياده

که برم تا دم کوچه رفتم با چند تا بوق پشت هم.ماشين صدام کرد.رفتم جلو شيشه رو داد پايين .عينک   شدم
 افتابي گرون قيمتش که وقتي رو چشمش بود صد برابر قبل جذاب ترش

 :وبرداشت گذاشت رو موهاش و باهمون اخم گفت ميکرد

 ...بروصحبت کن با مامانت اينا منم حرف ميزنم همين روزا ميايم_

اميد تو دلم روشن شدوچشمام ازخوشحالي برق زد با خنده نگاش کردم حالش گرفته بود لبخند کمرنگي زد   نور
 :وگفت
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 .مواظب خودت باش خانومم_

نه نرفتم تا خونه پرواز کردم.انقدر حالم خوب بود که ميخواستم.به همه ي دنيا بگم خوب يادمه که تا خو خيلي
 ...که خوبم

باز کردم ويه دور تو حياط دور خودم چرخيدم وسينا توحياط رو زمين ولو بود وبا باغچه مشغول با تعجب  درو
 :نگام کردوگفت

 ...کبکت خروس ميخونه_

 خيلييييي_

 .راضي کن با مهران برم بيرون پس حاال که اينطوره مامان_

 .هرچي ميخواي اينو ازمن نخواه چون کار خودم االن گيره_

 :با درموندگي نگام کرد که گفتم سينا

 اين پسره.مگه همسن توئه؟عقلم تو سرش نيس با اون رانندگيش ميزنه ميکشتت_

 ._کم تر غيبت کنمهران

خندم گرفت از قيافش جون ميداد دوست دختراش ديدم پشت سرم وايساده ويه کاله نمدي روسرشه. برگشتم
 :ميديدن.نگاه به سرتا پام کردو با شيظنت گفت

 چرخ وفلک شدي دور خودت ميچرخي چته؟_

 :نزديک وجوري که سينا متوجه نشه گفتم رفتم

 ..ميخوادبياد خواستگاري_

 .نه بابا؟به اين ميگن مرد نمونه چون ما که ازين جراتا نداريممم_

 ..يه تو نيس.اون منو واسه خودم ميخواداون که شب_

 :يه ابرو داد باال وگفت مهران

 ...خوبه پس باالخره همبازي بچگي ما ايندفعه رفتني شد_

 :دلخوري نگاش کردم وگفتم با

 .ايندفعه؟اين چه حرفيه اخه به من ميزني؟همون بايد بري با امثال سينا فوتبال بازي کني شعورت نميرسه_

 :تخنديد وگف مهران

برو با زن دايي صحبت کن بگو چه لقمه اي براش گرفتي منم سينا رو ميبرم و سروصدا ودعواهاتونو نشنوه _
 ..فقط زره هم بپوش که خاله کتکت ميزنه زياد ناکار نشي
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دلم نگران شدم راست ميگفت راضي کردن مامان يه پروژه اي بود مامان که تو تو ذهنش شوهر من يا دکتر  تو
 ه.االن چه جوري بهش بگم خواننده!!!!موسيقي!حتما ميگهبود يا طلب

 !!!حرومه!واي فکر کن اون گيتار وبندو بساط ايدين وببينه .چه شود کارش

 ._خب حاال قيافت اونطوري نکن يا ميشه يا نميشه ديگه .سينا بيا بريم اجازتو گرفتممهران

 :چشمک به من زدوگفت يه

 .موفق باشي دخترعمه_

هران وسينا با دل نگروني به خونه رقتم مامان مشغول بافتن لباس بود با ديدن من سربلند کرد از،رفتن م  بعد
 :وخنديدوگفت

 خسته نباشي مادر!چه خبر؟_

 .خبري نيس مامان_

 :کنارش نشستم وگفتم  رفتم

 بافتني مي بافي؟_

 ..اره براي،سينا شال ميبافم_

 :با نگاه معني دار نگاش کردم وگفتم بازم

 ...قشنگه_

م کردوگفت مامان  :با تعجب از باالي عينکش نگاه 

 .چادرت چرا انقدر چروکه ؟چرا درش نمياري_

 :يادم افتاد چون کرده بودم تو کيفم به چه روزي افتاده با نگراني گفتم تازه

 .هيچي هيچي کثيف شد شستمش اينطوري شد_

 خب چرا نميري،لباساتو عوض کني.ببينم چيزي ميخواي بگي؟؟_

 :هدف االن وقتش بود که حرفمو بزنم قلبم داشت ميومد تو دهنم با ترس به مامان نگاه کردم وگفتبه  زد

 نگفتي؟_

 .راستش ...راستش...من يه خواستگار دارم تو دانشگاه_

 :مامان از هيجان برق زد و بافتني رو گذاشت کنار رو خودشو متمايل کرد به جلو وگفت چشماي

 هم رشتته؟_
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 نه_

 دکتره؟_

 !!.خاک برسرم چه جوري بگم حاال حتما هم بايد اولين سوالش اين باشه واي

 اونم رشتش هنر_

 :اخماشو کرد توهم وگفت  مامان

 نقاش؟_

 .موسيقي ميخونه_

 :يه ابروشو داد باال وگفت مامان

 .شغلش چيه؟موسيقي که شغل نيس_

 :ترس دوباره ما مانو نگاه کردم وگفتم با

 هم خوش قيافت تازه داره معروفم ميشه خيلي پسر خوبيه مامان.خيلي_

 وزيره که معروف بشه؟_

 .مامان چه گيري داد به شغلش واي

 نکنه بازيگر؟_

 .من کنان گفتم من

 ... خواننده ست_

 :اول اخم کرد بعد ابروشو داد باال وگفت  مامان

 ون بيادالزم نکرده.همين مونده داماد حاجي مطرب باشه..برر دنبال يکي مادر که به خونوادم_

 .مامان مطرب چيه؟خوانندست اينهمه توتلويزيون داريم ازين خواننده ها خيلي هاشونم هم مومن وخوبن_

نه مادر،بقيه که حاليشون نيس راه ميرن ميگن داماد حاجي مطربه ول کن برو دنبال دکتري مهندسي طلبه اي _
 .چيزي

 جلوي مبل مامان زانو زدم وگفتم رفتم

 

 !.پسره خوبيه به خدامن پسنديدمش مامان

 :با اخم نگام کردوگفت مامان
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 دوست که.نشدي ساره؟_

 :هول گفتم با

 نه نه نه اصال_

 ..با نامحرم حرف نزنيا ساره.هرکي هرچي گفت فقط ميگي بيايد با بابام حرف،بزنيد_

بودي!واي  به اونم همينو گفتم مامان )چه دروغي؟اصال هم توهم حرف نزدي!خاک برسرت ساره!يادته توبغلش_
 خاک عالم کسي نفهمه!(

 . با اقاجونم حرف،بزنيد.حاال )ملتمسانه گفتم (خواهش ميکنم با اقاجون حرف بزنيد گفتم

 .بااينکه ميدونم مخالفه ولي باهاش حرف ميزنم_

 :خوشحالي ازحا بلند شدم وگفتم با

پول درمياد به خدا خيلي هنر ايدين هنرو کنار شغل ديگه ش داره کار اصلي اهنگسازي وموسيقيه ازش خوب _
 منده

 .اين پوال کراهت داره_

 چه کراهتي مامان.اصال شايد باهاش حرف زدم بره پيش بابا کار کنه اونظوري هم.هنرمنده هم کار داره باشه؟_

 .حاال بروببينم اقاجونت چي ميگه_

انوادش شهرستانن وطول خوشحالي رفتم سمت اتاق وگوشيمو برداشتم وبه ايدين خبر دادم.ميدونستم خو  با
 ميکشه اا بهشون خبر بده بيان.ايدين هم گفت که غروب با مادرش حرف

 .فقط مونده بود نظر اقاجون که اگه اونم ميگرفتيم  نور علي نور ميشد ميزنه

که اقاجون اومد همش فالگوش بودم تا ببينم مامان کي حرف ميزنه تا اخر شب هم متوجه نشدم شايد   شب
 خواب بهش ميگفت ازون طرف هم ايدين با مامانش صحبتمامان موقع 

 .بود وقرار شده بود اونا هم بيان تهران کرده

اولين چيزي که ازمامان پرسيدم قضيه اقاجون بود که مامان گفت اقاجون گفته يه جلسه بايد خودشو   صبح
 .ببينه وبعد اجازه براي اومدن بدن

 !برعکس تصورم همه چيز خوب پيشرفت خداروشکر

سرخيابون ايدين هنوزم صورتش گرفته بود اما من خوشحال بودم رفتم سوار شدم وبعد ازسالم اولين  رفتم
 :چيزي که پرسيدم نظر مامانش بود ايدين من من کنان گفت

 .اولش که راضي نشد گفت اصال برات زوده وازين حرفا ولي باالخره گفت که مياد تا اخر هفته.تو چيکار کردي_



 

 
158 

 :فتمهيجان گ با

با اقاجونو مامان حرف زدم اقاجون گفت قبل خواستگاري اصلي يه جلسه بايد تنها بياي پيشش بعد با مامان _
 اينا حرف بزني ايدين تو روخدا حواست باشه حرف ازنماز وروزه زد سوتي

 . وايسا همرو برات ميفرستم نديا

 :اخماشو کرد توهم وگفت  ايدين

 يگيرم چه ميدونم چي بگم اخهمن که نماز نميخونم روزه هم نم_

خب من همه رو بهت ميگم توفقط خوب حفظ کن که جلواقاجون سوتي ندي.تيپتم يه کاري کن که اقاجون _
 .خوشش بياد

 :کالفه نگام کردوگفت  ايدين

واي ساره چه قدر سخت ميگيرن بابايه.خواستگاري که اصول دين حفظ کردن نداره توقع نداري که عين امال _
 .بپوشم بيامهم لباس 

 :دلخوري نگاش کردم وگفتم با

 باباي من امل پسند نيس ايدين فقط ميگم بهونه دستش نده اينظور که معلومه تو_

 

من امل پسند نيس ايدين فقط ميگم بهونه دستش نده اينظور که معلومه تو اصال مشتاق نيستي که ما  باباي
 استو موجه تربه هم برسيم چون حتي به خاطر من هم شده نميخواي لب

 .کني

 :برگردوندم سمت پنجره دستشو گذاشت رو دستام وتو دستش فشردوگفت رومو

باشه ببخشيد ساره اخه من عادت ندارم به اينطوري حرف زدن يه کم سخته ولي به خاطر عشقم اينم چشم _
 ...قبول ميکنم حاال روتو برگردون دل ايدينو نشکوني

 :اش کردم که گفتبرگردوندم وباهمون دلخوري نگ رومو

 !بخند ديگه عروسيه ها_

خواستم مقاومت کنم اما يه دفعه نتونستم وخندم گرفت ايدين با خنده من يه دفعه اومد جلوو لپم  اولش
 وبوسيد جا خورده نگاش کردم گرماي لبهاش روي صورتم مونده بود با اخماي

 :گفت  تصنعي

 .بوست کنماخم تحويلم نده که داري زنم ميشي حقمه بغلت کنم._
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شرم رو پيشونيم نشست دستمو کشيدم تا جاش و پاک کنم هنوزم داغي لباش روي صورتم بود با خنده  عرق
 :نگام کردوگفت

 ..باهمين خجالتت منو ديوونه کردي محکم بشين بريم_

شگاه کردم اونور هنوز تو شوک بودم وهر چند دقيقه يه بار دستم ميرفت سمت صورتم!باالخره رسيديم دان  رومو
 اولين خبر دست به نقدي که داشتم براي ساغرو مهرنوش قضيه

 .اومدن ايدين بود  خواستگاري

چطوري خودمو به کالس رسوندم مهرنوش وساغر سرشون تو گوشيهاشون بود با ديدن من جفتشون  نفهميدم
 :سربلند کردن ومهرنوش با اشاره به لپ هاي گل انداختم گفت

 يزنن.خبريه؟چه هيجاني؟چشماتم که برق م_

 ..خبراي خوب ايدين داره مياد خواستگاري براي اخر هفته_

 :از هيجان يه جيغ کوتاه کشيدن وساغر با چشماي ازکاسه دراومده گفت  جفتشون

 .ال مصب تومهره ي مار داري_

م _اينو که حق گقتي فکر کن ايدين افشار قراره بره خواستگاري با کت وشلوار دومادي ودسته گل اونمهرنوش
 ...کجا دست بوس حاج اقا توکلي ريش سفيد محله چه شود

 :زدن زير خنده دلخور نگاشون کردم که مهرنوش گفت جفتشون

خيله.خب قيافتو اونطوري نکن خب تعجب کرديم ديگه واال حقم داريم..حاال اين حرفا رو ولش کن.کي شيريني _
 بخوريم؟

 ونمون بابا ببينتش اگه پسنديد اونوقت بيان خواستگاريکو تا شيريني فعال قراره همين روزا بياد تنها خ_

 :يه چشمک بهم زدوگفت ساغر

 پس بادا با دا مبارک بادا_

يه فلش بک تو ذهنم زده شده درست همين حرفارو شيواو زهره زدن وقتي قرار بود مرتضي اينا بيان  يهو
 .خواستگاري من

 

 ...بدجور شور افتاد نکنه اين دفعه هم مثله قبل دلم

خدا نکنه.ايندفعه.همه چيز حوب پيش ميره ايشاال چون منو ايدين همديگرو دوست داشتيم شناخته  واي
 .بوديم همه چيز درست ميشد همه چيز

 ............... اومد سرکالس وهمه ساکت شديم  استاد
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لم شور ميزد هزار دفعه باهاش کار کردم که چي رو کجا بگه که نماز چه.جوري واحکامش چيه همش د ازديشب
 ...يه چيزي از دهنش بپره بدبختمون کنه

 .حسابي بد بود.خدا خدا ميکردم تيپش موجه باشه.مامان از تو اشپزخونه صدام کرد حالم

 :ديدم همه.ي ميوه ها چيده شده رو اپن اشپزخونه ست مامان درحالي که تند تند خشکشون ميکرد گفت رفتم

؟بيا اينارو بچين تو ظرف چرا ماتت ب_  رد 

شور ميزد همه دست وپام سر بود اروم رفتم و با بي حوصلگي ميوه هارو توظرف چيدم مامان يه نگاه بهم  دلم
 :انداخت وگفت

 .چرا قيافتو اونطوري ميکني؟يا ميشه يا نميشه ديگه_

 ...اخه من خيلي_

بابات قبولش ميکنه  خيله خب حاال بلند نگو بابات بشنوه اينطور که تو ميگي پسر خوب وعاقليه پس حتما_
 اگرم نکرد حتما به صالحت نبوده.به جاي اينکه قيافتو اونطوري کني صلوات

 .بفرست

ميگفت مامان.اروم چشمامو بستم وچهارده تا صلوات پشت.هم فرستادم وبعد شروع به چيدن  صلوات؟راست
 ميوه ها کردم.بعد از تموم شدن کارا ونزديک شدن عقربه ساعت به شيش بعد

رفتم تواتاق تا لباسمو عوض کنم يه تونيک بلند ياسي پوشيدم ويه شال بنفش هم.سرم کردم ورفتم  ازظهر
 :توپذيرايي که مامان با تعجب نگام کردو گفت

 اينو ميپوشي؟اين که خيلي تنگه.همه جات معلومه.تازه چادرم که سرت نيس .نکنه فکر کردين محرميد؟_

تم بد تيپ باشم تا نظر ايدينم بر گرده اما اينجا مامان اينا مهم تر بودن نگاه به سرتا پام انداختم نميخواس يه
 دوباره برگشتم تو اتاق و لباسمو عوض کردم اين دفعه به بليز ابي تيره که

گيپور دوخته شده بود تنم کردم يه شالم انداختم رو سرم وچادر سفيدم هم سرم بود به نظرم خيلي بد   روش
 ت مامان اينا اونم تو اين موقعيت اصال کار درستياومد اما بهونه دادن دس

.رفتم تو پذيرايي که مامان وبابا با ديدن من هردولبخند زدن منم رفتم نشستم يه چشمم به ساعت بود يه  نبود
 چشمم به گوشيم.ساعت شده بود شيش وربع هنوز ازش خبري نبود دلم

شم هر چند دقيقه.نگاه.معنادارشو به ساعت ميدوخت سبروسرکه ميجوشيد بابا ازبدقولي متنفر بود وخود مثله
 شد شيش ونيم ومن هر لحظه کالفه تر جرات نداشتم بهش زنگ بزنم همه

به من بود وبيکار نشسته بودن.اززير چشم به مامان نگاه کردم اونم تو فکر بودوکالفه.اما هيچ کس  توجهشون
 :ابا گفتبه اندازه من داغون نبود.حدود يه ربع به هفت شد که ب

 .فکر کنم نمياد اين ازجلسه اول اينطوريه بعدشم معلومه از اولم خوشبين نبودم_
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 .بگم ميخواستم

 

بگم.نه من مطمئنم که.مياد اما روم نشد با حالي نزار چسبيدم به.مبل بابا ازحا بلندشدودست برد  ميخواستم
 .چشمتا.کتشو دربياره که زنگ در به صدا دراومد چنان ذوقي کردم که از

.کس مخفي نموند مامان با اخم نگام کرد وبابا رفت به سمت در تمام چشم وگوش وزبون وحواسم شد هيچ
 ايدين.وحشت زده به در نگاه ميکردم هر قدم که بابا به در نزديک ميشد

من بيشتر باالخره در باز شد وبعد از دوسه ثانيه ايدين با يه دسته گل بزرگ اومد تو تاچشمم بهش  استرس
 خورد نفسم بند اومد!اينهمه سفارش !اين چيه پوشيدي!!مامان که ازپنجره

ميکرد يه نگاه معنادار به من انداخت فهميدم ازديدن سروشکل ايدين تعجب کرده يه شلوار کتون فاق  نگاش
 کوتاه براق سرمه اي تنش بود که انقدر به تنش چسبيده بود که راه رفتن

ي شيک ولي فوق العاده جذبم پوشيده بود ويقه اش هم.باز تر ازحد معمول سخت بود يه بليز سفيد خيل براش
 موهاشم با ژل مدل دار درست کرده بود.يه زنجير نقره اي هم گردنش بود

خدا اين تيپ درس مثله لباس پوشيدن مهران بود.خدا به داد برسه.بابا کنارش با حونسردي راه ميرفت  واي
 ايدين کفشاشو دراوردووارد خونه شدوقتي رسيدن به خونه تعارفش کرد  

مامان با خوشرويي سالم کردوبعد هم.نگاهشو به من انداخت وسالم کرد سرمو انداختم پايين نديدم  وباديدن
 :چه قدر بهم نگاه کرد.مامان گفت

 .بفرماييد تو اقاي افشار خيلي خوش اومديد_

ورقت به سمت مبال نشست با سرعت خودمو رسمي!به مرتضي ميگفت پسرم!ولي ايدين!!باالخره اومد تو  چه
 .رسوندم به اشپزخونه وازترس روي صندلي ناهار خوري ولو شدم مامان هم

 :تواشپزخونه وگفت اومد

 اين چرا انقدر با سروکلش ور رفته اين چه ريختو قيافه ايه ساره؟_

 وا مامان امروزيه ديگه اشکال داره؟_

 :يه سري تکون دادوگفت مامان

 .ا جوونا بعيد ميدونم اقا جونت قبول کنه بيا اين سيني چايي رو ببربراشازدست شم_

چايي رو بردم پذيرايي نه بابا حرف ميزد نه ايدين جفتشون سربه زير نشسته بودن با ورود من هردو  سيني
 سربلند کردن سيني چايي رو گرفتم جلوش از ترس بابا جرات نگاه کردن

مشاممو پرکرد يادم افتاد که توبغلش بود.واي خدا اگه بابا ميفهميد!!!از ولي بوي عطر هميشگيش کل  نداشتم
 ترس دستام سرشد بابدبختي سيني رو بردم سمت بابا که گفت
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 :ندارم وبعد رويه ايدين گفت ميل

 خب پسرم شغل شما چيه؟_

 :من من کنان يه.نگاه به من انداخت ومامان که وارد شد به احترامش نيم خيز شدوگفت ايدين

 راستش من کارم هنره نوازندگي وموسيقي وازين کار_

 :دوباره ابروشو باالانداخت وگفت بابا

مثه اينکه سوالمو بد گفتم شغلي که.پول داشته باشه درامدي داشته باشه که اين دختر باهاش زندگي کنه _
 داري يانه؟

 دستام خيس عرق شد کاش يه دروغي سرهم کنه تمام

 .ندارم ولي فارق التحصيل شدم ميرم سرکار_نه شغل ديگه اي ايدين

 _خانوادت کجان؟شغل پدرت چيه؟بابا

 ._بابام شغلش ازاده تو قزوين زندگي ميکنن مادرمم خونه دارهايدين

 _خونه وماشين داري؟بابا

 _بله يه خونه کرايه کردم ماشينم دارمايدين

 :توصندلي جابه جا شدوگفت بابا

 ...بهتره ما دوکالم حرف مردونه باهم.بزنيم پاشو پسر خب خانم شنيدين که چي گفت.حاال_

با ترديد ازجا بلندشد نگاهشو به.من دوخت با چشم بهش اشاره کردم که بره بابا رفت توحياط ايدينم  ايدين
 .پشت سرش رفت

 :از رفتن اونا مامان با عصبانيت به من نگاه کردوگفت  بعد

از خونوادش که.معلوم نيس کجان.اون ازشغل باباش که اون ازسروشکلش اين ازشغلش که مطربيه اونم  _
 نگفت چيه اونم ازخونه کرايه اي.اخه تو بري توخونه اجاره اي!؟اصال

 . کرايه چيه؟از سروريختشم معلوم بود که دين وايمون نميدونه چيه  توميدوني

 :بلندي کشيدمو گفتم هيس

 ... واي مامان بزار بره بعد اينارو بگو_

 :دراومده بود با يه نگاه.به.پشت سرش گفت که حرصش  مامان

 ..اخه دختر توگفتي خواننده ست ولي مومن اخه اين چيه؟تيپشو ببين_
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مامان چيکار به تيپش داري مهم خودشه که به اندازه خودش دين وايمون داره .واي مامان دارم ميميرم از _
 استرس تو رو خدا گير نده

 :چشماشو درشت کردوگفت مامان

 ..يه خورده سروشکل داره دلت رفت هان؟دختر اين به خونواده ما نميخوره اخه عقلت کجا رفته تو ديدي تا

مامان ونگاه کردم وبدون حرف به سمت پنجره رفتم ايدين سرش پايين بودو با پاش با يه سنگ بازي  نااميدانه
 ميکرد بابا هم مشغول حرف بود اي کاش ميدونستم دارن چي ميگن از

 :اومدم اينور که مامان گفت  پنجره کنار

باباتم راضي بشه من مخالفم...حيف پسر صفا خانم نبود اخه.. واي همون که ميترسيدم سرم اومد حاال چه _
 غلطي بکنم اگه بابا راضي شه مامانم ميشه ولي اگه نه که هيچي اي خدا

 .کن  کمکم

م کنار دعا دعا ميکردم حدسم درست بسته شدن درب اومد درجا ميخ کوب شدم وبدون فکر پرده رو زد صداي
 نباشه اما درست بود ايدين بدون خداحافظي رفته بود پس حتما چيزي شده

خيلي خوتسرد درحالي که زير لب صلوات ميفرستادوتسبيحشو تکون ميداد اومد تو منو مامان با کنجکاوي  بابا
 :رفتيم سمت دروبابا تا مارو ديد گفت

 ش رفتپسره هم کف ما نبود فرستادم_

 

 ._خب خدا روشکر برم شامو بکشم مامان

خونسرد بودن انگار نه انگار هيچ کس جديمون نگرفته بود من که انگار يه سطل اب يخ رو سرم ريختن  همه
 پاهام سست شد دلم ميخواست همون وسط پذيرايي بيفتم اما جرات بروز

ونستن لحظه به لحظه با اونم چي؟؟حواسم اوناهم فکرميکردن من عالقه ي زيادي بهش ندارم اگه.ميد  نداشتم
 به خودم نبود رنگم عين گچ سفيد شد عکسم تو اينه ويترين پذيرايي

 :بود از دور دبدم تموم چهره ام شده يخ مامان که متوجه من شد با تعجب گفت افتاده

بقول اقاجونت چرا اين ريختي شدي دختر؟انگار اولين باره واست خواستگار مياد شوکه شدن نداره که به _
 پسره حدواندازه ي ما نبود همون بهتر منم گفتم تو با اين عاقبت نداري حاال

 ..سروروتو بشور بيار هر دختري يه بختي داره که به موقعش مياد سراغش برو مادر برو

ميگفتن؟چرا کسي درک نميکرد؟چرا کسي نميفهميد اوني که انقدر راحت دربارش حرف ميزنيد همه دنياي  چي
 ن بود چرا کسي نميفهميد.نتونستم نتوستم جلوي خودمو بگيرم وقتيم
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مامان بهم نگاه کرد بغضم ترکيدورفتم تواتاق مامان پشت سرم اومد درو بستم و ازپشت قفل کردم مامان  دوباره
 هي صدام ميکرد اما دوست نداشتم باکسي حرف بزنم.همين موقع بود

 :وبا صدايي ارو گفتمايدين زنگ زد گوشي رو سريع برداشتم   که

 .الو..ايدين جان؟کجا رفتي!چرا اونطوري کردي_

 :باصدايي خفه وازچاه دراومده گفت ايدين

 الو ساره...)توصداش ناراحتي موج ميزد قلبم ازجا کنده شد(_

 جانم ايدين چي شد اخه؟بابام چي گفت گذاشتي رفتي؟_

 همينوگفت_

 يعني چي؟_

ره بذاري بري چون هيچ جوره تو رو به من نميده گفت سوااليي هم که يعني اينکه تو حياط بهم گفت بهت_
 توخونه پرسيده واسه.نمايش بوده که دل تونشکنه گفت از اول که منو ديده

گرفته بعدم بيرونم کرد...ساره اصول دين بابات اين بود.اونا اصال تو روجدي نگرفتن اونوقت   تصميمشو
 اري...همين االن زنگ زدم گفتم نيان..منتوميخواستي مامان منو راه بندازي بي

 ...بهت گفتم زوده واسه اين کارا گوش ندادي که

 :تو دستم خشک شد باورم نميشد از بابا هم رو دست خوردم با صدايي از ته گلو دراومده گفتم گوشي

 ...ايدين من حرف زده بودم_

 :پوزخند مسخره اي،زدوگفت ايدين

 ن غرورمو ازسرخيلي حرف زده بودي..ساره م اره

 .نياورده بودم حاال هم بهتره تنهام بزاري فعال اصال حوصله.ندارم... باي راه

رو روم قطع کرد ناباورانه به گوشي نگاه کردم وبعد ازدستم افتاد بغض راه گلومو بست بلند شدم با توپي  گوشي
 پر برم سمت پذيرايي که يادم افتاد کسي نميدونه با ايدين دوستم واگر

 ...بفهمن باهاش حرف زدم رسما از نظر بابا مرتد ميشه نماال

 برگشتم تو تخت سرمو کردم زير مالفه وتا تونستم اشک ريختم دوباره

مامان براي شام صدام کرد توجهي نکردم ونرفتم حالم حسابي بد بود ديگه با اون رفتار مامان وبابا  هرچي
 نم چرا جديم نميگرفتمهم.فهميده بودن که من ايدين و دوست داشتم.نميدو
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مگه چي ميخواستن؟ايدين که همه چي داشت چرا فکر ميکردن حتما من اونجور که اونا ميخوان بايد  خب
 زندگي کنم چرا فکر ميکردن همه ازدواجا بايد به روش سنتي وقديمي باشه

ونستي از اين داشت از خودم واين سنت ها بهم ميخورد به.قول مهران اين خونواده هاي مارو نميت حالم
 پيله.ها خارج کني اخرهم اينظوري گريبانتو ميگرفت .اين ايدين هم که بي جنبه

از همه حاال بايه حرف بابا رفتارش اين بود به قول ساغر پسراي امروزي زيربار اين مسئوليت ها نميرن هي   تر
 ميخوام ميخوام کرد اخرم با يه حرف بابا هيچي نشده جا زد اما من احمق

داشتم مطمئم بودم ايدين بره ديگه کسي با موقعيت وجذابيت اون سراغم نخواهد اومد اصال من  دوستش
 نميتونستم به کسي فکر کنم ايدين به من دست زده بود منو بوسيده بود ايدين

اول واخر شوهر من ميشد.صداي در منو ازافکار همراه با گريه ام بيرون اورد مامان بود حتما ميخواست   بايد
 :دونصيحت کنه.از دراتاق با سيني غذا اومد تو باديدن من لبخند زدوگفتبيا

 .چرا نيومدي غذا بخوري مادر جان .بيا برات اوردم بخوري_

 .ميل ندارم_

 :اخماشو توهم کردوسرشو تکون دادوگفت  مامان

 اين پسره به ما نميخوره چرا نميخواي بفهمي ساره اون کجا توکجا؟_

م ميخوره من عوض شدم ديگه نه قديمي فکر ميکنم نه سنتي منو ايدين ميتونيم باهم نخيرمامان جان خيلي ه_
 خوشبخت بشيم چرا شما فکر ميکنيد حتما يکي با ريش ويقه کيپ

بايد بياد خواستگاريم وهي،زيرلب صلوات بفرسته.تا ادم خوبي باشه ايدين تيپش اينطوريه ولي قلبش  کرده
 .مهربونه من ميدونم

 :و ريز کردوگفتچشماش مامان

 !پس تو خيلي باهاش حرف زدي_

 :فهميدم سوتي دادم بارنگ پريده سرمو انداختم پايين که مامان گفت تازه

 .خاک برسرم نشه ساره ببين چه.کارايي ميکني.واسه چي با پسره حرف زدي_

 :بيچارم فقظ فکر ميکرد حرف زدم سرمو با شرمندگي انداختم پايين وگفتم مامان

جان همه چيز عوض شده ديگه مثه قديما نيس دختر پسر سر سفره عقد همو ببينن خب منم که خب مادر _
 .اسم يه نفر روم مونده بود ديگه نميشدکه ريسک کنم

تو ميدوني اگه دونفر تو دانشگاه ببيننت چي ميشه دختر؟اسم اونم مياد روت خيلي راحت ترازاوني که فکرشو _
 .ي اخهکني چرا توعقلتو به کار نمينداز
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 !!! بيچارم نميدونست همه عالم خبر دارن مامان

ميدونم مامان حاالاين حرفارو ول کن.به خدا ايدين منو خوشبخت ميکنه من مطمئنم من باواون خيلي _
 خوشحالم اون به من اهميت مبده.مثه من فکر ميکنه اون تنها کسي که برام

 رق دارهوهيجان انگيزه.ايدين باهمه پسراي فاميل ما ف جذابه

 

 . باهمه پسراي فاميل ما فرق داره انقدر کله اش به زمين نيس،ميدونه اززندگي چي ميخواد ايدين

 :پوزخند زدوگفت مامان

اره ميدونه چي ميخواد اوني که نميدونه تويي.تو نميدوني اززندگي چي ميخواي.تو دختر حاج اقا توکلي بايد _
 به اقاجونت گفتم مخالفت بري زن مطرب بشي؟اخه عقلت کجا رفنه.من تا

گفت همينم مونده که دامادم بشه مطرب فقط گفت بياد تا توفکر نکني،که نخواستيم بهت اهميت بديم   کرد
 خودتم ديدي پسره با چه ريختي اومد.پس،خرفي نداريم به خدا پسرصفا

 .نصدتاي اين پسره ميارزه اقا متين باوقار..کار داره خونه داره مومن ونماز خو خانوم

 .انتخاب اينطوري،بايد داشته باشي نه اين پسره  يه

 :عصبانيت مامان ونگاه کردم وگفتم  با

همه ازديد شما بدن .هرکي يه.خورده.تميزواراسته باشه گناه کرده اخه اين چه فکروعقايديه مامان.ايدينم _
 واسه خودش دين وايمون داره خدا پيغمبر داره درضمن منو هم دوست داره

فا خانوم اصال منو نديده اين که نميشه ازدواج مگه ما دروپنجره ايم که به هم بخوريم مادوتا ادميم پسر ص ولي
 بايد ازقبل همديگرو ديده باشيم حرف،زده باشيم يانه.همون پسر خانم

هم اگه.اسمش روم نبودوميتونستم خوب بشنامش االن کارم به اينجا نميکشيد)دوستان من به عنوان  رحماني
 ه يا ساره موافقم انگار اينجا عاقل تره و حرفش درسته.شما چطور؟(نويسند

 :بلند شد ازجا وگفت مامان

من شما جووناي امروزي رو نميفهمم ما سرسفره عقد همديگرو ميديديم تا اخر عمرم کنارهم دووم مياريم _
 شماها صد دفعه ميريد وميايد بعد ميگيد تفاهم نداريم حاال اين دوست شدن

اپ رفتنم که قرتي،بازي جديدتونه .ببين ساره اقاجون اجازه اين ازدواج ونميده بهتره از فردا اين پسره ش وکافي
 رو از کله ات بيرون کني و بچسبي به درست يا اينکه بگيم صفا خانوم اينا

 ..و بيان
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ريمو که مدل  باال بردن دستم حرف مامان وقطع کردم وبا حرص ازجام بلند شدم ورفتم به سمت اينه وروس با
 :لبناني بسته بودم باز کردم مامان همينطور منو نگاه ميکرد که گفت

 با تو بودم بگم صفا خانوم بياد؟_

 :مامان ونگاه کردم وگفتم کالفه

 ..مامان يا ايدين يا هيچ کس ديگه_

 :با چشماي گرد کرده نگام کردو بعد درحالي که ميرفت به سمت دراتاق شمرده شمرده گفت مامان

 تو دختر مني من ميشناسمت.اين پسره به در تو نميخوره_

 

سعي کن بفهمي ساره من عاقبت بخيري تو ميخوام .اين پسره معلوم بود که يه درصدم جدي نيس تو  اينو
 خواسته اش معلوم بود گيجه معلوم بود که اومده.ازسرخودش باز کنه من

 .ستو جمع کن مادر.حاال هم شامتو بخور بروبخواب.قديمي فکر ميکنم ولي اين چيزارم خوب ميفهمم.حوااگه

از اتاق رفت بيرون به سيني غذاي خوش رنگ ولعاب نگاه کردم گلوم پراز بغض بود چطووي   مامان
 اونوميخوردم؟رفتم لبه ي تخت نشستم حالم حسابي داغون بود انگار مامان

ن از تفاوت ها ميگفت از پسر صفا که عشق چيه هرچه قدر ميگفتم من ايدين ودوست دارم ماما   نميدونست
 خانوم ميگفت!حاال اين کي بود که شانس من اومده بود وسط زندگيم.تا بشه

ي مامان.اي خدا من چيکار کنم.چرا تو هيچي شانس ندارم.دراز کشيدم روي تخت وگوشيمو برداشتم از  بهونه
 داايدين هم خبري نبود دلم داشت از جا کنده ميشد باز خدارو شکر که فر 

داشتم موحداقل ميتونستم ببينمش.راستي اصال نگفت مياد دنبالم يانه؟اين ديگه کي بود؟چه قدر  دانشگاه
 زود بهش برخورده بود!اينم از امروزيا..البته مرتضي هم ازاون دسته پسراي به

رم مامان خوب بود اما اونم فرصت دفاع از خود به من نداد کال من شانس نداشتم که کسي به خاظ قول
 .فداکاري کنه

 !بردم به اشپزخونه وگذاشتم تويخچال فقط سينا بيدار بودوداشت تلويزيون ميديد شامو

مسواک زدم و برگشتم به اتاق چشمم به گوشي خشک شد اما خبري،از ايدين نبود ديگه کم کم چشمامم  رفتم
 داشت سنگيني ميکرد حوادث امشب مثه فيلم از جلوي چشمام رد شد

انقدر حذاب وخوش تيپ شده بود که دل خودم براش ضعف رفت.دلم ميخواست زودتر مال خودم انصافا    ولي
 شه چه قدر به امشب اميد بسته بودم که همه چيز،خوب پيش ميره واخر

هم قرار عقدوميذارن اما خاال هنوز هيچي نشده همه چيز به هم خورده بود اما من نبايد اميدم وازدست  هفته
 ..طور شده بابام اينارو راضي ميکردم.هر طورشده ميدادم من بايد هر
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رفتم سرخيابون خبري،از ايدين نبود اولين بار بود که تنهام ميذاشت پسره ي نامرد خوب ميدونست با اين  صبح
 کارا ديوونه ترم ميکنه گوشيمو برداشتم وبهش زنگ زدم اما جوابمو نداد

ر افتاد يه تاکسي گرفتم ورسيدم دانشگاه وبدون فکر به پيداش نبود معلوم نبود کجاست دلم به شو ازديشبم
 سمت دانشکده موسيقي دويدم!حسام جلو در نشسته بودوسيگار ميکشيد با

 :من ازحابلند شدوکنجکاو سرتاپامو نگاه کردوگفت ديدن

 تواينجا چيکار ميکني ايدين کو؟_

کردم خودش فهميد و تاته قضيه رو اميدم نااميد شد پس اصال نيومده بود با درماندگي حسام نگاه    همه
 :حوندوگفت

 .ديشب خواستگاري بود !بهم خورد نه؟واسه همين پيداش نيس_

بغض سرمو به عالمت مثبت تکون دادم حسام سيگارشو پرت کرد زمين ويه دست به موهاي،مدل دارش  با
 کشيد

 

.کالفه روي پله ها ولوشدم دست به موهاي،مدل دارش کشيدوشماره ايدين وگرفت.ولي جواب اونم نداد ويه
 :حسام گفت

 .نگران نباش هر وقت اينطوري حتما تا خرخره خورده_

 :خورده از جا پريدم وبه حسام گفتم جا

 چي خورده؟مسموم شده ؟_

 :خنده ي بلندي کردوگفت حسام

 !چه قدر تو ساده اي دختر خب معلومه چي خورده_

 :کردم که گفتدو هزاريم افتاد ناباورانه به حسام نگاه   تازه

 البد نميدونستي نه؟_

 :به عالمت منفي تکون دادم حسام باز پوزخند زدوگفت سرمو

من نميدونم بين اينهمه دختر چرا دست گذاشته رو تو حاالهم که مثال ادم حسابي پيدا کرده وميخواد زن _
 بگيره اينطوري،ميکنه

 حاال اگه ايني که ميگي باشه کي حالش خوب ميشه؟_

 عجب نگام کردوگفت؛با ت حسام
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 يعني،بازم ياهاش ميموني؟حرامه ها؟_

 شوکه شدم ولي،ترکش ميدم_

 :درباره خنديدکه گفتم حسام

 مرسي از کمکت_

 :طرف دانشکده معماري،رفتم که حسام داد زد وبه

 .تا غروب پيداش ميکنم برات_

ومهرنوشم نبودن که با دردودل برنگشتم سمتش رفتم سرکالس اما دائم حواسم به ايدين بود اونروز ساغر ديگه
 يه کم سبک شم انگار همه چيز،ذست به دست هم داده بود تا حسابي

 . کنم  دق

اين کالساي لعنتي تموم شد.از دانشکده اومدم بيرون که چشمم به ماشين البالويي رنگ ايدين خورد   باالخره
 انگاردنيارو بهم دادن دويدم سمتش وسوار شدم.باديدن صورتش وريخت

جاخوردم !يه شلوار،راحتي با يه کاپشن پوشيده بودوموهاي ژوليده اش وحتي شونه هم نکرده بود  يافشوق
 ....چشماشم که حسابي،پف کرده

 :نگاه ازسرنگراني،بهش انداختم روشو ازم برگردوند اروم دستمو بردم به سمت چشماي قرمزش که گفت يه

 ..ربابات تورو به من نميده اومدم بگم تصميمتو بگي_

 :مقدمه!بدون سالم!چي داره ميگه اين !بدون توجه به حرفش گفتم بدون

چرا ايدين جان اگر اصرار کنيم اگر چند باري بري وبياي اگه مامانت اينا بيان اخرهفته باباي منم باالخره راضي _
 .ميشه

 :سرشو با کالفگي تکون دادوگفت ايدين

ديشبم تا صبح اعصابم خورد بود اصال نميتونستم کار کنم امروز ساره من حوصله ي حرف شنيدن ازباباتو ندارم ._
 صبحم نتونستم بيام دانشگاه ازبس سگ بودم!حاالم اومدم دنبالت بهت

 ...بگم يا همينطوري با من بمون تا روزي که من خودمو جمع وجور کنم.يا اينکه همينو

برو به درک!با حرص برگشتم سمتش خواستم  کرد.يا اينکه چي؟يا اينکه برو به درک اره ديگه يا اينکه  سکوت
 :حرف بزنم که گفت

بي خود براي من عصباني نشو خوب ميدوني دوستت دارم اگه نداشتم اگه ميخواستم.تورو هم بپيچونم _
 ديشب نميومدم درخونتون التماس بابات.اما بابات راست ميگه من شرايط ازدواج



 

 
170 

ي گفتي بيا.حاال هم که اومدم ديدي حاال يا بايد با من باشي ازاولم گفتم اين توبودي که عجله کرد  نداشتم
 ومنتظر تا رويه راه کنم خودمو يا اينکه بي خيال شي وبري دنبال سرنوشتت

نکن براي من سخته بيا يه ديشب فهميدم ممکنه نداشته باشمت تاصبح اعصابم سگي بود فکر نکن  فکرم
 .نميخوامت ولي من دارم واقعيتو ميگم ساره

ترکيد وحالم بد شد اين چي داشت ميگفت دستامو گرفتم روي صورتمو شروع کردم گريه کردن ايدين  ضمبغ
 :دست کشيد رودستمو گفت

جون ايدين دستتو بردار من اينطوري ديوونه ميشم .اخه خره تومال مني مطمئن باش فقط بايد صبور باشي _
 .خب؟جون ايدين گريه نکن

ش ادامه دادم به عادت هميشگيش دستشو کبوند روي فر مونو راه افتاد.گريه ام امونم نميداد بي توجه به  گريه
 که کمتر شد سرمو تکيه دادم به پشتي صندلي،ايدين دستمو گرفت وگذاشت

 :وگفت رودنده

 .االن ميبرمت يه کافي شاپ خوب تا ارومت کنم_

 .اينظوري اروم نميشم_

 :خنديدوگفت ايدين

 .بگو همون کاروکنمپس چطوري عشق من اروم ميشه _

بلند کردم با نگاه بهش دلم ازحا کنده شد دوست داشتني ترين موجود دنيا انگار اشفتگي صورتش جذاب  سرمو
 ترش کرده بود.من نميخواستم ازدستش بدم .بازم بغض کردم!ايدين کالفه

 :کردوگفت  نگاهم

 ميبرمت خونتون اصال بشين تاصبح گريه کن ببينم چي درست ميشه_

 .ميفهمي چه قدر دوستت دارم اگه نصفه منم منو ميخواستي اينطوري نيشت باز نبودتو ن_

 نگام کردوگفت باحرص

 من تا صبح ديوونه شدم چرا نميفهمي چون مثه توابغوره نميگيرم بي احساسم؟_

 .ابغوره نميگيري چون يه چيزي هست که بخوري ارومت کنه_

 :ب گفتجا خورده منو نگاه کردوبعد حق به.جان ايدين

اره هست!اونو خوردم تا ازغم دوريت ديوونه نشم اينو تو کله ات فرو کن بفهم که چه قدر دوستت دارم ساره _
 .بفهم

 .يا جلوي بابات وايسا وبگو من ايدين وميخوام يااينکه بي خيال شو بزار با غم دوريت بميرم توهم
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 :کرده بود دلم ازحا کنده شد که گفت  بغض

س ندارم؟ديشب،وقتي بابات محکم گفت نه تموم پاهام سرشد سرم گيج رفت وقتي گفت فکرميکني من احسا_
 برو بيرون غرور جوونيمو شکوند وقتي فهميدم ممکنه تورو نداشته باشم

شدم تا خونه نزديک بودهژار نفرو زير بگيرم باهمه سگ شدم زنگ زدم مامانم اينا مثه ديوونه ها  ديوونه
 دوستت ندارم من دنبال اينم که تو رو اروم کنم جوابشونو دادم فکر نکن من

 ..اين دل داره براي تو ازجا درمياد نميدوني،اون حجاب ونجابتت با من چيکار کردهعزيزم

 

چه قدر لحظه شماري ميکنم تا بدون اينکه کسي مزاحمم باشه تو بغلم انقدر فشارت بدم تا تموم اين  نميدوني
 ببينم صورت خوشگلتو بدون حجاب ببينم روزا يادم بره ذلم ميخواد موهاتو

 .من باشي فقط.ساره منم ادمم به خدا مال

داشت ميگفت؟ميخواست ديوونم کنه؟چي ازجونم ميخواست.حاال که ممکن بود ازهم جدا شيم اين  چي
 .حرفارو ميزد واي ايدين خيلي بي رحمي خيلي

 :بلند گفتم !ايدين گفت انگار

 وبه بابات بگوتصميمتو بگو ماهمو دوست داريمبي،رحم نيستم ساره!برو خونه _

 .اگه قبول نکنه.چي ايدين من بدون تو ميميرم اگه نزاره بيام دانشگاه اگه دعوام کنه_

 :گفت  ايدين

 .ايشاال که نميشه..تو بروحرفتو بزن.منم پشتتم عزيزم_

مان اينا من بايد حرفمو ميزدم گرم شد گفت پشتتم حاال من مبتونستم با اطمينان ده برابر قبل برم پيش ما  دلم
 ...اين زندگي من بودومن بايد براش تصميم ميگرفتم من

 

وارد خونه شدم انگار که اماده ي جنگ تن به تن بودم با حرص رفتم تو خونه مامان وسينا خونه بودن  وقتي
 ميخواستم هرطور شده حرفمو بزنم حسابي ازطرف ايدين پرشده بودم.لباسامو

 :ومدم سراغ مامان که مشغول پخت وپز،بود باديدن من يه نگاه به سرتا پام کردوگفتعوض کردم ا  که

 سالمت کو؟چرا اينطوري منو نگاه ميکني؟_

 ...سالم مامان_

انداختم پايين تا ته قضيه رو ازچشمام خوند چاقوي تو دستشو گذاشت رو سينک ظرفشويي واشاره کرد   سرمو
 :که بشينم وگفت
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 اونم پرت کرد فرستادت خونه هان؟  رفتي پسره رو ديدي_

 .چنان سرم پايين بودوحرف نميزدم هم

 .اخه دختر اينهمه ادم تو رو چه به اين پسره خوبه يه تجربه ي قبلي داشتي وهنوزم احساسي فکر ميکني_

ا اخر اخه مامان من ايدينو دوست دارم نمبتونم به کسي فکر کنم اصال اگه نزارين اين ازدواج صورت بگيره من ت_
 .عمر مجرد ميمونم االنم اومدم که همينو بهتون بگم

 به به .حرفاي،تازه ياد گرفتي ساره ي من کجا ازين حرفا ميزد .من مجرد ميمونم يعني چي.اين بچه بازيا چيه؟_

مامان من حرف اخرم همينه اينو به اقاجونم بگيد اگه شما نميگيد من خودم بهش ميگم ميگم که ايدينو _
 .مدوست دار 

 :زد پشت کف ديتشو گفت مامان

يعني،انقدر بي حيا شدي!چشمم روشن!بري تو روي اقاجونت نگاه کني وبگي من عاشق پسرمردمم!ساره تا خفت _
 نکردم از جلو چشمم دور شو فکر اون پسره رو هم از سرت بيرون کن

 .سردرست برو

 :تمحرص ازجام بلند شدم ودرحالي که ازاشپزخونه بيرون ميرفتم گغ با

 .من حرفم عوض نميشه مامان خانوم شما هم اگه نزاريد من با ايدين ازدواج کنم تا اخرعمر همينجا ميمونم_

تواتاق ذروبستم اعصابم حسابي خورد بود هيچ.کس منو نميفهميد روي تخت دراز کشيدم وچشمامو  رفتم
 .بستم انقدر خسته وعصبي بودم که نفهميدم کي خوابم برد

صداي اقاجون ميومد حاال نوبت حرف زدن با اقاجون بود بايد يه کاري ميکردم که منو جدي بيدارشدم  وقتي
 بگيرن بايد ازتصميم اگاه ميشدن.با چشماي پف کرده از خواب ازاتاق رفتم

مامان تا چشمش به من خورد چشم غره اي رفت چون خوب فهميد هدفم چيه يه راست رفتم سراغ بابا  بيرون
 .رستادن وديدن اخبار بودکه درحال صلوات ف

 ..سالم_

 :صداي،من بابا روشو برگردوند سمتمو با خوشرويي جوابمو دادوگفت با

 بشين دخترم .چه خبر از درس ومشقت؟_

 :ترس ولرز نشستم روي مبل روبه رويي وگفتم با

 ..درس ومشقم خوبه راستش ميخواستم باهاتون حرف بزنم_

 ._ساره بيا اشپزخونه کارت دارممامان
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 :وباحرص مامانو نگاه کردم که بابا گفت برگشتم

 االن با من کار داره بزار کارشو بگه مياد.خب بگو دخترم چيه بابا؟_

 :قدر با مهربوني نگاهم ميکرد اصال نميخواستم دلشو بشکونم اما بايد ميگفتم با ترديد نگاش کردم وگفتم چه

 

 .ونميخواستم درباره اقاي افشار صحبت کنم باهات راستش

 :اقاجون توهم رفت سربلند کردوگفت  اخماي

 منکه نظرمو داده بودم دخترم گفتم اون پسره به درد تو نميخوره حاال بازم ميخواي درموردش حرف بزني؟_

 راستش اقاجون اقاي افشار تنها انتخاب منه ومن جز اون باکسي ازدواج نميکنم_

 :دوگفتازروي صندلي،خودشو کشوند جلوواخماشو توهم کر   بابا

دخترم من صالحتو ميخوام نميخوام اذيت شي اين پسره به درد ما نميخوره کال يه جور ديگه بزرگ شده تو _
 .بايد يکي مثله خودت ازدواج کني

حتما ازروي تيپ لباس پوشيدنش اينو ميگيد اقاجون اقاي افشارم اندازه خودش.دين وايمون داره چرا _
 .ط اقاي افشاره همين وبساينطوري فکر ميکنيد من انتخابم فق

 .تو که اين پسره رو نميشناسي اخه رو چه حساب ميگي،که به دردت ميخوره_

 .اقا جون ما تويه دانشگاه بوديم يه جا درس خونديم من ازش شناخت دارم ميدونم ادم خوبيه_

چند سالمون بود  بابا جون اين شناخت کافي نيست اون پسره خانوم رحماني رو اگه ماراه داديم واسه شناخت_
 تازه شد اين !نه اينکه هيچي ازش نميدونيم اصال نميشه بهش اعتماد کنم

 دودقيقه بري باهاش بيرون.بري توماشينش باهاش حرف،بزني بزارم

 قيافه ي حق به جانب وسريع گفتم با

 اقاجون اون اگه.ميخواست ازماشينش سواستفاده بکنه قبال هم ميکرد_

 :ادم!خاک توسرت ساره!اقا جون چشماش گرد شد تسبيحشو گذاشت روميزوگفتبرسرم شد!سوتي د  واخاک

 چي؟تو مگه.سوار ماشين اين پسره شدي؟_

 :ترس،وچشماي گرد نگاهش.کردم که گفت با

 نشنيدي چي گفتم؟_

 :من کنان گفتم من
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 ...نه نه فقظ يه بار خواست منو برسونه خونه که_

 :وگفت همين موقع از اشپزخونه بيرون اومد مامان

 .نه حاج اقا من خبرداشتم که رسوندش يه دفعه از دست اين افشين مجبور شد بيارتش_

 :با همون اخماي درهم گفت بابا

 . مگه من مرده بودم که اين پسره بشه وکيل وصي اين..غلط کرده به خودش جرات داده تورو برسونه_

 :سرشو تکون دادومن گفتم مامان

 .ده.اين چيزا ديگه عاديهاقاجون به خدا زمونه عوض ش_

 :بابا گردشدوگفت چشماي

چشمم روشن حرفاي تازه ميزني.زري خانوم تحويل بگير گل دخترتوچند دفعه گفتم قبل اينکه بره دانشگاه _
 بساط عروسي رو راه بندازيد بيا حاال اينظوري شد که اين دختره بياد صاف

 من نگاه کنه بگه اين چيزا توچشم

 

د شده..بگه من اين پسره رو ميخوام بگه من توماشينش بودم اون موقع ما جرات نداشتيم چيزا عاديه م اين
 سرمون باال کنيم جلو پدر مادر اينم بچه هاي،اين زمونه که راست راست تو

 .ادم نگاه ميکنن واينطوري حرف ميزنن  چشماي

 :دستپاچه اومد جلووگفت مامان

بخواه چند باريهت گفتم درباره اين پسره حرف نزن وازسرت  يه چيزي گفت حاج اقا شما ببخش.ساره معذرت_
 بيرونش کن.هان ؟

تحميل همش تعيين وتکليف براي من.حرصم داشت درميومدبه جاي اينکه برم تواتاق وساکت شم انگار  همش
 يه نيروي دروني منو بدتر وادار به حرف کرد سرمو بلند کردم چشماي

 :م رفتم عقب که مامان گفتپرازغيظ وعصبانيت بود يه قد اقاجون

 برو تواتاقت ساره_

نرفتم ميخواستم هرطور شده حرفمو بزنم.مامان باز برگشتم سمتم واشاره کرد برم اما من هرلحظه بيشتر  اما
 حرص ميخوردم چهره ي جذاب ودوست داشتني ايدبن اومد جلوي چشمم

 :بستم ،بعد باز کردم وگفتم چشمامو



 

 
175 

داد بزنيد احترامتون واجب شما راست ميگيد من رفتم توماشينش نشستم درسته اقاجون هرچه قدر ميخوايد _
 حرامه ولي باهاش حرف زدم ميدونم اشتباه بوده اما اين دوره زمونه عرض

من انتخابمو کردم ايدين اولين واخرين انتخابم، يا ايدين يا هيچ کس.االنم بهتون ميگم اگ ه خدايي نکره  شده
 نيد يا ازدواج نميکنم يا اينکه مجبورم قانوني اقدامبا اين وصلت مخالفت ک

 .کنم

 :با اين حرفم زد روي لپش وگفت مامان

 .ميفهمي داري چي ميگي دختر؟قانوني چيه حرف دهننو بفهم_

 :يه قدم اومد جلووانگشتشو به نشونه ي تهديد باال اوردوگفت اقاجون

 .رنه هرچي ديدي ازچشم خودت ديديدحتره ي چشم سفيد دفعه اخرت باشه اين حرفو ميزني.وگ_

اول انداختم پايين وبعد باال گرفتم مامان داشت ازپشت سرم اشاره ميکرد برم سينا هم وحشت زده   سرمو
 :مارونگاه ميکرد اما بازم چهره ي ايدين اومد حلوي چشمم وگفتم

 حرف اخرم همون بود يا موافقت کنيد يا مجبورم برم داد گاه_

برد که بزنتم اين براي اولين بار بود که اين اتفاق ميفتاد صورتمو برگردوندم اما نزد دستشو  دستشو باال اقاجون
 اورد پايين تمام عصالت گردنش متورم بودن با خشم نگاهم کرد از ترس

 :سمت اتاق که داد زد دويدم

براي بي دانشگاه از،فردا ميشيني تو خونه اخر هفته هم پسرصفا خانومو ميگيم بياد  دانشگاه
 ..خواستگاري،والسالم

اقاجون مثله پتک خورد توسرم!دانشگاه بي دانشگاه؟به اين ايدين بي فکر گفتم اينظوري ميشه قبول   حرف
 نکرد.حاال بايد چي کارکنم؟همون که ازش ميترسيدم شد!بغض گلومو

تلفن وپرت کردم .حاال بدتر از قبل شد همه چيز رفتم به سمت گوشي و ايدينو گرفتم اما جواب نداد گرفت
 ..وشروع کردم به گريه

قضيه به لج ولجبازي کشيده بود نميدونستم ديگه اقاجون رضايت بده نيس يا بايد ايدين وفراموش  حاال
 ميکردم

 

مو به تنم سيخ ميکرد يعني بايد ازداد گاه اجازه ميگرفتم؟تو اين مدت کجا ميرفتم؟واي نه ساره خل  تصورشم
 ب نديده واين کارا!بايد فکر ايدين وازسرت بيرونشدي.تو دختر،افتاب مهتا

.نه مگه ميشه؟همينطوريش همش چشمم به گوشيم خشکه که کي زنگ ميزنه.حاال چطوري فکرشو ازسرم کني
 بيرون کنم.؟
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 . زنگ خورد.خودش بود رفتم ته اتاقو تلفن وبرداشتم گوشيم

 سالم عزيزم کجايي؟چرا خبري ازت نيس؟_

 :دم وگفتمشنيدن صداش بغض کر  با

 ...ايدين ...بابام ...راضي نشد...بهم گفت بايد فراموشت کنم...گفت ما به در هم نميحوريم_

 :گريه ام بلند شد ايدين چند دقيقه سکوت کردوگفت  صداي

 .اشکال نداره من که گفتم زمان ميخوايم ما حاال همينطوري ميمونيم تا ليسانستو بگيري،وقت هست_

 وقتي،نيس ايدين_

 چي؟_

 بابام گفت ديگه نميذارم بري دانشگاه اخر هفته هم قرار ميذاره با پسر صفا خانوم_

 .چي؟؟؟؟چي ميگي ساره؟بابا توعصبانيت يه چيزي گفته توچرا جدي ميگيري_

 :همون بغض گفتم با

من اقاجونوميشناسم ازدهنم دررفت که توماشين توبودم قيامت کرد مطمئنم نسخمو پيچيده ايدين يه کاري _
 کن توروخدا منونجات بده من چيکارکنم اگه اخر هفته پسرصفا خانوم بيادب

 .دو روز،وقت داريم فقط

حرف،زدن مامان با تلفن اومد ازايدن خداحافظي کردم وگوشمو چسبوندم به در داشت با صفا خانوم  صداي
 .حرف ميزد.واي خاک برسرم قضيه جدي شد.قرار وگذاشتن

 :ا اولين بوق برداشت وگفتشماره ايدين وگرفتم ب درباره

 چي شد چرا خداحافظي کردي؟_

 .ايدين مامان زنگ زد صفاخانم قراره گذاشت ايدين من بدبخت شدم توروخدا کاري،بکن_

 :يه کم سکوت کردوبعد گفت ايدين

 .تو فردا ببين بابات ميذاره بياي دانشگاه يا نه اگه گذاشت که هيچي اگرنه زنگ بزن به من درستش ميکنم_

 ميخواي چيکارکني؟_

 .اونشو فردا ميگم فقظ کاري که بهت گفتم بکن_

هزار فکر درهم ازش خداحافظي کردم وگوشي رو گذاشتم صداي خنده پاي مامان وصفا خانم هنوز  با
 ميومد.پوزخند تلخي زدم چه قدر خوب براي خودشون ميبريدن وميدوختن انگار نه
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 :د تواتاق وگفتمن ادمم.مامان بعد از قطع تلفن اوم انگار

 .فردا ميريم خريد ميخوام برات چادري،بخرم_

 ندادم وسرمو کردم زير پتو محل

 اون اداها رم درنيار.همون کاري،که بابات گفت_

 

 .فهميدي؟پنج شنبه قرار گذاشتم ميکني

دبختي فکر ميکردم چي شد ؟پنج شنبه قرار بود مامان ايذين بياد تبديل شد به صفا خانم.چه قدر احساس ب چي
 ميکردم همه چيز رنگش عوض شده بود.با مصيبت ودلشوره خوابم

.صبح خيلي زود ازخواب بيدارشدم بدون فکر فقظ تند تند لباسمو پوشيدم هنوز هيچ کس از خواب بيدار برد
 نشده بودبا سرعت رفتم به طرف در حياط ميخواستم هرطور شده خودم، به

ما قفل بود!سابقه نداشت درخونه ما قفل باشه !يعني،به خاظر من برسونم رفتم درحياط وباز کنم ا دانشگاه
 :بود؟با حرص برگشتم تو که ديدم اقاجون بيداره سرتاپامو نگاه کردوگفت

 کجا؟_

 :انداختم پايين وگفتم  سرمو

 .ميرم دانشگاه_

 .نري نشنيدي،ديشب چي گفتم؟گفتم دانشگاه تعطيل اگه اون خراب شدده اينارو بهت ياد ميده ميخوام_

 .اتاقت همين االن  ميري،تو

قاطع اينو گفت ورفت به سمت دستشويي بيچاره وار روي،زمين نشستم دلم به خال خودم ميسوخت  خيلي
 :مامان هم بيدار شدوبا ديدن من با اون سرووضع گفت

 .ميخواي بهونه بدي دست بابات بيشترعصبيش نکن برو تواتاقت_

 دم چرا ميگيد نرم اخه اين انصافه؟مامان من کلي واسه کنکور،زحمت کشي_

 :صداشو اورد پايين وگفت مامان

نه انصاف نيس ولي،بزار پنج شنبه صفا خانم اينا بيان بعد احتيارت با شوهرته اونم ميذاره بري اقاجونتم تا اون _
 موقع اعصابش اروم تر ميشه نگران نباش يه امروزو برو تواتاقت مادر فردا

 .که پنج شنبه ست  هم
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چي ميگفتم مامان چي ميگفت!من حاضربودم تا اخرعمر رنگ دانشگاه و نبينم ولي با ايدين باشم نه پسرصفا  من
 خانم.مامان رفت به سمت اشپزخونه کالفه رفتم تواتاق اما همه

 :ايدين بود گوشي رو برداشتم وشمارشو گرفتم .با اولين بوق برداشت وگفت  فکروذکرم

 چي شد گذاشت بياي بيرون؟_

 :ترکيدوشروع کردم به گريه که ايدين گفت ضمبغ

 پس نذاشت هان؟اصال نگران نباش ساره من االن ميرم محل کارش باهاش حرف ميزنم_

 :ترس گفتم با

 .نه ايدين اين کارو نکنيا.بد تر ميشه ي  راه ديگه بگو ايدين_

 :يه کم فکر کردوگفت ايدين

فکري،به حالت بکنيم.ببسن ساره اگه به من اعتماد داري  نميتونيم بزاريم بدنت دست اين پسره که بايد يه_
 .وقبولم داري من حرفمو بزنم

 شور افتاد مگه چي ميخواد بگه؟ دلم

 ._تا غروب که اقاجونت رفت ميري وسايلتو برميداري مياي خونه منايدين

 : برق سه فاز،بهم وصل کردن!چي؟؟بلند داد زدم انگار

 نه؟مگه ميشه؟چي ميگي ايدين!منو تو؟تر يه خو_

_چاره اي نيس ساره تو که نميخواي،زن اون بشي،اين تنها راهته.مياي خونه من تا مااجازه داد گاه ايدين
 وبگيريم بعد که.ازدواج کرديم ميريم دست بوس بابات اونموقع که ببينه

 .ميشه قبولمون کنه توخوشبختي،راضي

 واده دور نبودم حاال بيامنه ايدين اين اصال امکان نداره من حتي يه شبم ازخون_

 

 .ما نامحرميم امکان نذاره بتونيم کنارهم باشيم بعدشم

 ساره ما با يه صيغه.محرم ميشيم نگران اون نباش توفقظ کاري که بهت گفتم بکن_

 نه ايدين اين امکان نداره نميشه اصال برو همون پيش بابا باهاش حرف بزن ولي اين کارو ازمن نخواد_

ن ترس تو روبدبخت ميکنه من نميذارم اب تو دلت تکون بخوره غروب ميام دنبالت تا غروب ساره نترس اي_
 وقت فکر داري،يا راهي که من بهت گفتم يا تصميم باباتوپسر،اون

 .بايخانومه
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کردومنو بايه دنيا عالمت سوال تنها گذاشت!اخه مگه ميشه؟من وايدين تويه خونه!بدون عقد دائم!اگه   قطع
 ...مياورد چي!اگه حامله ميشدم قبل عقد.واي خدا خودت رحم کنباليي سرام 

نميرفتم باهاش .ن  دانشگاه داشتم نه ايدين واخه پيشنهادشم عملي نبود.يهجور،فرار ازحونه بود.اونوقت  اگه
 !ميشدم ددختر فراري!!واي خدايا نه

 ...دوراهي اي گير کردم کدوم راهو بايد انتخاب کنم سربد

ودپايين توعمل انجام شده بودم بايد چيکارميکردم؟خونوادم يا ايدين!؟اگه حونواده رو انتخاب افتاده ب  فشارم
 ميکردم مساوي بود بابا ازدواج اجباري ودوري ازدانشگاه اما اگه ايدينوانتخاب

هم به عشقم ميرسيدم هم دانشگاهمو ميرفتم ولي پس خونوادم چي؟خدايا به دادم برس بايد  ميکردم
 م.سرم درد گرفته بود باهمون لباسام روي تخت نشسته بودم کسي همچيکارميکرد

 .نميکرد.همه سرگرم کارخودشون بودن سيناهم رفت مدرسه اقاجونم رفت سرکار.من ومامان تنها شديم صدام

 ..ميگفت بعد عقد برميگرديم!!ماباهم خوشبخت ميشديم وبابا راضي ميشد!اين بهترين فکر بود ايدين

م ديگه نه پسرصفا خانم نه هيچ کس ديگه سراغم نمياد.بلند شدم ازجام وکوله پشتيمو هم عقد کن وقتي
 برداشتم ويکي دوست لباس وشناسنامه مو انداختم توش اما همين که چشمم به

خونوادگي رو ديوارمون افتاد.دست وپام شل شدوکيفو پرت کردم گوشه ي اتاق.چرا انقدر من اذيت  عکس
 وش ميدادم.کدوم راه درست بود.ايدين ؟يا بدونبودم بايد حرف کي رو گ

من بدون ايدين ميمردم!اگه ميرفتم پيشش.اون براي هميشه مال من بودم شوهرم بود.وقتي  ايدين؟معلومه
 ...شوهرم ميشد يعني

ازفکرباايدين بودن مور مورشد من ضعيف ترازاوني بودم که که بخوام نبودنشو تحمل کنم اين برام غير   دستام
 .بود ممکن

ياد ايدن ميفتادم تموم وجودم به لرزه ميفتاد چه جوري ميتونستم ازش دوري کنم.واي خدايا..حالم چه  وقتي
 ...قدر خراب بود.اخه االن وقت اين تصميم گيري به اين مهمي؟

دلو ميزدم به دريا به هيچکسم نميگفتم کجام.به خاطر عشقم بايد ميرفتم.به خاطر خونوادم بايد  بايد
 تم.شايد بارفتن من اينکارو باسينا نميکردن شايد ديگه نظرشونو تحميلميرف

 .....بايد ميرفتمنميکردن

ترس ازجام بلند شدم بدون اينکه دوباره به قاب عکس نگاه کنم برش داشتمو انداختم تو کيفم.سعي ميکردم  با
 تنها چهره ي ايدين بياد جلو چشمم ايدين براي من همه کس بود پس

به اون فکر ميکردم .اينجا موندم يعني،زن پسرصفا خانوم شدن من بايد به ايدين فکر ميکردم.گوشي بليد  فقظ
 تلفنم وبا دستاي لرزون برداشتم ونوشتم؛



 

 
180 

 !!حاضرم من

حاضرم شد اغازفصل جديدي اززندگي من که اي کاش هيچ وقت اتفاق نميفتاد.نگامو دورتا دوراتاق  من
 ها ترک ميکردم.بايد خوب به خاطو چرخوندم بايد اينجارو براي مدت

.بغض گلومو گرفت.جدايي ازمادر برام ازهمه چيز سخت تربود اونم بدون خداحافظي.خدايا بهم ميسپردم
 صبربده .اروم دراتاق وبازکردم مامان روي مبل راحتي درازکشيده بود شيرين ترين

قه ام ميکرد نه اينطوري!!!نه بدون خبر!بعد ي دنيا!چه قدر دلم ميخواست بالباس عروي ولبي پرازخنده بدر  چهره
 ازرفتنم چي ميکشيد!بيچاره مامان!صداي،خنده هاي،سينا هم توگوشم

 دلم براي بودنش ضعف رفت پيچيد

 

صداي،اهلل اکبرگفتن بابا!!واي خدا نکيتونم دل بکنم!پاهام سست شد وخوردم زمين چادرمو گرفتم تودهنم  رفت
 ين سخت ترين انتخاب من بود.منتا صداي گريه ام بيرون نره.ا

برم!من نميتونستم مامانو ترک کنم.يه صدايي تو گوشم گفت:موندنت يعني خراب شدن ارزوهات  نميتونستم
 .برو توبه زودي برميگردي ولي اگه بموني معلوم نيس چي بشه

 !!!گرم ايدين و شنيدم.گفتم دوستت دارم ساره  صداي

وباره دستمو گذاشتم روي،زانومو بلند شدم ساعت چهار بعد ازظهر بود ازحا کنده شد.پاهام قوت گرفت د  دلم
 دلم مثله سيروسرکه.ميجوشيد ازصبح ازاتاق بيرون نيومده بودم وهيچي

بودم فشارم حسابي پايين بود..سرم گيج ميرفت.رفتم به سمت تخت ودرازکشيدم.ازشدت اضطراب  نخورده
 ...دنحالت تهوع بهم دست داده بود.ودست وپام سربو

تلفنم زده شد با ترس رفتم وبرش داشتم ايدين بود..صدام انگارازته چاه درميومد هرچي صداکرد ساره ساره  زنگ
 جوابي نشنيد.بغض داشت خفم ميکرد گوشي رو پرت کردم گوشه ي

 :وکه ديدم پيام اومد برام.اشکاي چشممو پاک کردم ورفتم به سمت گوشي و برش داشتم بازايدين بود اتاق

ساره عزيزم من سرخيابون منتظرتم تايه ساعت ديگه هم ميمونم تصميمتو بگيريا بيا وبراي هميشه کنارمن _
 .باش يا اينکه اين اخرين پيام منه وبعدش فراموشم کن

چي؟فراموش؟توهم نامرد شدي ايدين؟چرا انقدر منو تحت فشارميذاريد شماها!چرا!گريه امانم نداد حالت  يعني
 يکردوسرم گيج ميرفت !فراموش کردن ايدين محالتهوع داشت خفم م

.من نميتونستم اصال نميتونستم.ازحام با بدبختي بلند شدم دوباره ورفتم به سمت ذر .مامان خوابش برده بود
 بود کيف دستيمو انداختم روي شونه هام نميفهميدم دارم چيکارميکنم
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هره اش خيره شدم وسعي کردم به خاطر به خرف دلم گوش دادم.رفتم باالي سرمامان ويه چ ميدونستم
 بسپارمش.ريه امونم نميداد نميتونستمم داد بزنم که من همتونو با هم ميخوام چرا

 :دل من اينطوري ميکنيد.يه کاغذ برداشتم وشروع به نوشتن کردم با

 .....سالم مامان سالم بابا سالم سيناي،شيطون_

م رفتم دنبال راهي که تنها انتخاب کنندش خودم باشم من براي هميشه رفتم رفتم دنبال سرنوشت وقسمت من
 همتونو باهم ميحواستم اما نذاشتيدومنومجبوربه اين کارکرديد.خواهشا

 نيايد اما من يه روزي دوباره دنبالم

 

پيشنون ميام تا ثابت کنم اشتباه نبودم ...دوستتون دارم خداحافظ ساره..بيشتر نتونستم بمونم دستمو  ميام
 جلوي صورتمو دويدم به سمت کوچه.مرتضي توکوچه ايستاده بود با همگرفتم 

تو چشم شديم.اون مقصرهمه ي بدبختيام بود نميخواستم ببينمش!با تعجب به چشماي قرمزم من نگاه  چشم
 کرد وخواست بياد جلوکه بادست اشاره کردم نياد جاخورده نگام کردوکه

 :گفتم

 ...ميرم براي هميشه_

 رد ازحرفام سردرنمياوردنگام ک جاخورده

جواب نشدم وتا سرخيابون دويدم.ايدين ازدور برام چراغ زد رفتم سمت ماشين اما به محض اينکه  منتظر
 ...رسيدم به درچشمام سياهي رفت ونفهميدم چي شد

 :که باز کردم نگاهم با نگاه گرمش برحورد کرد لبحند مهربوني زدوگفت  چشم

 بهتري عزيزم؟_

 .وبرم نگاه کردم شبيه درمانگاه بودگيجي به دور  با

 .من کجام_

 ..اوردمت بيمارستان سرمتو بزنن ميبرمت خونه نگران نباش_

 خونه؟ايدين خنديدوگفت؛ خونه؟کدوم

 ..ميبرمت خونه ي خودمون.خونه ي منو تو_

 :چشماي گرد نگاش کردم اخماشو کرد توهم وگفت با

 مگه نيومدي پيش من بموني؟_
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 .تکون دادم وبابغض نگاش کردم دستشو گذاشت روي دستام وگفت عالمت مثبت  سرموبه

ميبرمت خونه حالت که حا اومد زنگ ميزنم حسام وساغر بيان صيغه محرميت ميخونيم تا هم توخيالت راحت _
 ..شه هم من

 صيغه اذن پدر ميخواد_

اين چندتاکلمه چه خونده من به اين چيزا اهميتي نميدم همين که ماهمو دويت داريم يعني ماله هميم حاال  _
 شه چه.نشه فرقي نداره اينم به خاطر تو ميگم توهم که عاقل وبالغي

 .تشيخيص ميدي نيازي به اجازه پدر نيس وخودت

يه ياد اوردن اسم بابام بغض کردم.يه خاطره اومد توذهنم.بچه بودم وقتي،روپاهاش نشسته بودم  با
 ه کسي ميدم که کس،باشه پيرهنوموهاي،بلندم تودستش بود بهم گفت:دخترمو ب

 ...اطلس باشه  تنش

 :بچگيم گفتم باهمون

 اقاجون پيرهنت تن کي اطلس باشه_

 .دومادم ديگه_

 دومادهمونيه که کنار عروس خانم راه ميره؟منم عروس خانوم شم دوماد دارم؟_

 :خنديدوگفت بابا

 ...خر ماله خود بابايياره دختر بابا داري،ولي من که دلم نمياد تو رو به کسي بدم تا ا_

سرازير شد ايدين با دست پاکشون کرد که دکترهم اومدوبعد از چکاب من اجازه مرخصي داد.با کمک  اشکام
 :ايدين ازحام بلند شدم دنبال چادرم گشتم که ايدين گفت

 .نميخواد سرت کني دست وپاتو ميگيره بيا من کمکت کنم بريم بيا دستمو بگير_

شو اون يکي هم دورم حلقه کرد.ازهمين االن چه قدر به هم نزديک بوديم!!داشت کم گذاشت تو دسن  دستمو
 کم مور مورم ميشد وفشارم ميفتاد.ازدر درمانگاه اومديم بيرون ايدين منو

ماشين کردوخودشم ازونور سوارشدوراه افتاد وکمي جلوتر جلويه مغازه وايسادويه عالمه خريد کرد.با  سوار
 :تو دستش نگاه کردم وگفتم تعجب به مواد غذايي

 

 خبره اينهمه کمپوت وميوه چيه؟ چه

 .بايذ عشق من قوت بگيره مثال تازه عروسي همشو بايد بخوري_
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قدر دوستم داشت با عشق به حرکاتش نگاه کردم ازينور،اومدوسوار شدوبه راه افتاد دل تو دلم نبود براي  چه
 اونم بي مقدمه.ناحود اگاه  اولين بار وارد خونه ي بختم ميشدم خونه ي بخت

 :گوشيم افتادم دنبالش گشتم که ايدين گفت  ياد

 ..خاموشه تا اطالع ثانوي_

مامان اينا دق مبکنن اما چاره اي نبودبايد خاموش ميکردم دوباره تکيه دادم به صندلي،کم کم نماي  ميدونستم
 ساختمون ازسرکوچه ديده شدودلشوره ي من بيشتر ايدين ماشين برد

واشاره کرد پياده شم اروم ازماشين پياده شدم خوشبختانه طبقه اول بودوبراي همسايه ها ديد  ارکينگتوپ
 . نداشتيم

تا کيسه ازخريدارو گرفتم دستمو ازپله ها باالرفتم ايدين هم اومدودروبازکرد.با دلهره پامو گذاشتم تو  جند
 پ واشپزخونهخونه.يه خونه ي نقلي وکوچيک وقديمي،سازبود.يه اتاق سمت چ

.سمت راست خونه بود!يه دست مبل راحتي نارنجي هم وسط چيده بود.وسايل اشپزخونه خيلي مختصر وکم اش
 ...بودن فقط يه يخچال قديمي وگاز روميزي

به سمت اتاق رفتم يه تخت يه نفره ي نامرتب گوشه ي اتاق ودوسه تا گيتارشبيه به هم اينور اتاق  ازپذيرايي
 :پشت سرم اومدوبا اشاره به تخت گفتچيده بود ايدين 

 ..نامناسبه نه بايد دونفرش کنيم_

اب شده جوابشو ندادم وبرگشتم سمت پذيرايي ايدين اومد سمتمو خودشو بهم رسوندودست برد به   ازخجالت
 سمت روسريم که بازش کنه بايه.حرکت دستمو گذاشتم رودستش.با چشماي

 :نگاهم کردوگفت گرد

 ! نه زندگي کنيم سارهماقراره تو يه خو_

 ..زنگ بزن اول حسام بياد_

 :کالفه نگام کردوگفت  ايدين

 تو اخرمنو ميکشي من که بهت دست ميزنم چرا نميذاري روسريتو بردارم اخه؟_

 :جديت نگاش کردم ودرحالي که ميرفنم سمت اشپزخونه گفتم با

 .سام وساغر منم اشپزخونه روجمع وجور ميکنمبراي شام هيچي نداريم بايد ازبيرون بگيريم تا توزنگ بزني به ح_

کالفه بازنگام کردوبا بي ميلي دستشو برد سمت گوشي وشماره ي حسام گرفت وبعد ازيه.مکالمه کوتاه   ايدين
 :قطع کردوگفت

 ..پس من برم غذا بگيرم تا اينا بيان_
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کردم اينجا همش ماله من بود ازرفتن ايدين ازاشپزخونه بيرون اومدم وبا ترس به دورتا دورخونه نگاه    بعد
 وازين به بعد به جاي دختر حاج اقا توکلي عروس اين خونه بودم اونم چه.خونه

.هيچ چيزش بوي گرمي نميداد وانگ ارتمام وسايل موقت ريخته شده بودن روهم.من بايد اينجارو ميساختم اي
 اختمبه اندازه ي تموم خوشبختي هايي که توخيالم درانتظارم بود.بايد ميس

اقاجونو مامان ثابت کنم که من بزرگ شدم وانقدر عاقل هستم که بتونم تصميم بگيرم تو خيالم اقاجونو   تابه
 مامان وکنارهم.تواين خونه تصورکردم منو ايدين هم مقابلشون نشسته بوديم

و ازکيفم خوشحال.اون روز خيلي دورنبود اگه من بلد بودم که زن زندگي باشم.قاب عکس خانوادگيمون وهمه
 دراوردم وگذاشتم باالي شومينه ودست کشيدم روش.هنوز هيچي نشده

.تنگه مامان واقاجونو سينا بود.بايد يه کاري ميکردم که هرچه زودتر برگردم پيششون!اين تصوربه من انرژي دلم
 داد.روسريمو بازکردم وپشت سرم بستم شروع به کارکردم!جاروکردن

وگرد گيري وسايل وجمع وجور کردن لباسا ومرتب کردن اتاق تقريبا يه ساعتي  با جارو دستي خراب ايدبن حونه
 طول کشيد حسابي خسته شدم با همون حال نزار افتادم روي مبل ويکي

 .هارو برداشتم وبعد ازخوردن تازه ازتواينه نگاهم به قيافه ي نزار خودم افتاد ازابميوه

ميخواست اما حيف ک  نداشتم!رفتم سمت اينه ويه کرم  خيرسرم عروس،بودم!چه قدر دلم لباس عروس مثال
 معمولي به صورتم زدم ولبامم يه مقدار بارژ صورتي پررنگ کردم که ايدين

 :سررسيد.دروکه بازکردم تو دستش يه جعبه ي،بزرگ سفيد بود با تعجب به جعبه نگاه کردم وگفتم هم

 .پيتزاي انقدري نديده.بودم_

 :ي بلندي کردوگفت خنده

 ..رات سورپرايز دارمب_

 :رو ازش گرفتم ووقتي درشو بازکردم ازچيزي که ميديدم نزديک بود جيغ بزنم با چشماي گرد شده گفتم جعبه

 .اين چيه ديوونه؟ازکجا اوردييش_

 :که ميخنديد گفت  درحالي

بترکوتم  سرخيابون يه مزون لباس عروسه برات کرايه اش.کردم عکاس خودمم دعوت کردم ميخوام امشبو برات_
 .حاال برو حاضرشو

عروسو بردم تواتاق همين موقع ساغروحسامم رسيدن.ساغر باديدن من تو اون خونه شوکه شده نگام   لباس
 :کردوگفت

 حرف حسامو باورنميکردم تا االن که با چشم خودم ديدم شما دوتا واقعا ميخوايد ازدواج کنيد؟_
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 :باس عروس تواتاق گفتجوابي،براش نداشتم اما ايدين بااشاره به ل من

 ..بهتره عروسو حاضرکني_

هنوز،توشوک بودن.وفقط به همديگه نگاه ميکردن .دست ساغرو گرفتم وبردم تواتاق با نگاه به  ساغروحسام
 :سرتا پام گفت

 باورم نميشه ساره دارم خل ميشم چرا اينکاروکردي اخه؟_

 .قصه ش درازه به حاي اين کارا کمک کن اماده شم_

ا همون چشماي گرد شده ودستاي بي رمق سعي کرد لباسوتنم کنه.انصافا سليقه اش خوب بود يه لباس ب ساغر
 سفيد ساده بدون پف خريده بود که استين هاش تاروي بازوم بود ويقه

 کامال پوشيده انگارخوب ميدونست چي بگيره يه کتم  اش

لباس بود که اونم بيخيال شدم يه شال روش ميخورد که ديگه جاييم معلومه نباشه تنها بديش تنگي  کتم
 سفيدم انداختم سرم ساغرهم کمي ارايشم کرد درست مثله عروس هاي فيلم

 :ايراني شدم عروس با حجاب کامل! ازتو اينه به خودم لبخند زدم ساغر هم خنده ي تصنعي اي کردوگفت  هاي

 حاال که حاضرشدي ميتونم حرف بزنم؟بگو چرا اين کارو کردي ساره؟_

 :انداختم پايين وگفتم  رموس

نپرس،ساغر فقط بدون دليلم موجه بود من دوستش دارم ميخوام باهاش زندگي کنم ميخوام اجازه عقدوازداد _
 گاه بگيريم بعد برم سراغ بابا من تا اخرعمرم اونجا ميموندم بابا رضايت

دارم عروس ميشم ولي ته دلم .حاال هم انقدر سوال نکن منو توشک ننداز،به خدا حال خودم داغونه نميداد
 اشوبه کمک کن ساغرکمک کن به.خير،بگذره

پرازاشک شد.اما اين اشک عادي نبود اشک نگراني،بود ساغر سرمو بوسيدو دستمو گرفت  هردوچشمامون
 :وگفت

 ...مبارکت باشه_

ميکردن ايدين  ساغر ازاتاق بيرون اومديم ايدين وحسام درحال مسخره بازي بودن وسرکروات بستن دعوا همراه
 :با ديدن من لبخند زدوحسام گفت

 ..درست مثله فيلما شده_

 :خنديدوگفت ايدين

 ساره ست ديگه همه جاا با حجاب اسالمي_

 اخه ايدين گفت عکاسمون مرده منم بدم اومد که حجاب نباشه_
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 :خنديدوگفت ساغر

 ..هم خوبي خيلي

 :دربه صدا دراومد ايدين باشنيدن زنگ گفت زنگ

 ...فرزاد_

عکاسمون بود.دربازکرد ويه پسرجوون درست مثه ساغروحسام با چشماي گرد شده اومدتووبعد ازديدن من   اسم
 :وايدين بااون سرووضع گفت

 ... پس،راسته ايدين افجار داره زن ميگيره تا اينجا فکر کردم خواب نماشدم پسر_

 :با دست زد پشت کله اشو گفت ايدين

 ميخوام بترکوني،با عکسات_

 _چرا نيومدي استوديو؟فرزاد

 ._قسمت نشد همينجا بگيردرستش کنايدين

 :يه نگاه به من انداخت وگفت فرزاد

 تتبريک ميگم خانوم_

 تشکر_

دوربين ووسايلشو اماده ي عکس گرفتن کرد.ساغروحسام با پوزخند ماوژستايي که فرزاد بهمون  وبعد
 عکس گرفتم واون لحظات  ميدادونگاه ميکردن اما من اصال نفهميدم که چه جووي

تودلم پرازاسترس،بود بعد ازگرفتن عکسا با ژست هاي،مسخره ي فرزاد .شامو خورديم وبعد شام هم  گذشت
 فرزاد رفت وتازه مراسم اصلي يعني خوندن صيغه شروع شدقرارشد حسام

 اين صيغه رو بخونه  متن

 

ندوهي که ازنبود پدرومادرم تواين لحظه ازخوندن خطبه ي بي سروته وبله گفتنم اونم با هزار غم وا  بعد
 تووحودم بود ساغروحسامم رفتن ومن وايدين باخونه وزندگي به ظاهرمشتکرمون

شديم.بعد ازرفتن اونا باايدين براي بدرقه اشون هردوتا دم دررفتيم وايدين بعد ازبستن دراومد سمتمو  تنها
 :ازپشت منو گرفت تو اغوششو گفت

 ....همه چي تموم شد_
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مثله سيروسرکه ميجوشيد درسته که تجربه ي قبلي،داشتيم اما اين ايدين بود خيلي با مرتضي فرق داشت  لمد
 مرتضي هيج وقت ازين کارا نميکرد يا براي معاشقه پيش قدم نميشد

اينکه مبادا شيطون گولش بزنه هميشه فاصله ظو حفظ ميکرد اما ايدين فرق داشت واالن هم درست   ازترس
 د به.منو با حرارت تنش داشت ديوونم ميکرد بايد ازهمين االنچسبيده بو

وا ميکندم بايد ميگفتم که تا عقد رسمي دختر ميمونم همونطور که تواغوشش بودم چرخيدم به  سنگاموباهاش
 سمتش.صورتش سرخ بودوچشماش برق ميزد اروم دستمو کشيدم روقفسه

 :سينش وگفتم ي

 ... ميدوني که من نميتونم_

 :کرد توهم وحلقه ي دستشو ازاد کردوگفت  اخماشو

 ....نميتونم يعني چي ساره توزنمي_

 :انداختم پايين که يه لبخند ازروي شيطنت زدو دوباره حلقه ي دستشو محکم ترکردوگفت  سرمو

 ...زنمي يعني همه چيزت ماله منه يعني_

 :قطع کردم وگفتم حرفشو

 ..ميخوام تاعقد دائم دختربمونم_

 :کردوگفتم  نگام جاخورده

 ... خواهش ميکنم ايدين_

 :بي قرارشو توچشمام دوخت وگفت چشماي

 مثال زن گرفتما اينهمه خطروبه جون نخريدم که االن بگي نه نميشه_

 :دراومد انگار منو واسه اين چيزا ميخواست با دست پسش زدم ورفتم روي مبل نشستم وگفتم حرصم

 .يعني فقط منو واسه اين ميخواستي_

 :بلندي کردواومد کنارم نشست ودستشو دور کمرم خلقه کردويه بوسه به بازوانم زدوگفت ي خنده

هرچي توبخواي توفقط ماله من باش هرچي که بگي،قبول ميکنم برگشتم سمتش يه چشمک با مهربوني،زد دلم _
 ضعف رفت سرمو گرفت تواغوشش.چه قدر گرم وبا احساس بود دلم

نجا اغوش عشق منم بود.سرمو بلند کردم وتوچشماش خيره شدم چشماشو تا ابد اونجا بمونم او ميخواست
 اروم بازوبسته کردوبا يه دستش روسريمو ازسرم برداشت موهاي بلندمو با

 :دست بازکردريخت دورم وبعد سرموبه احاطه ي هردودستاش دراوردوگفت همون
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 . تو زيباترين اتفاق زندگيمي ساره_

پرازاشکم به صورتش خيره شدم چشماي اونم بي قرار شد صورتشو اورد نزديک زيرورو شد با همون چشماي  دلم
 وحشت زده نگاش کردم وخودمو عقب کشيدم اخماشو توهم کردواومد

تر و من بازم با وحشت عقب رفتم.اين بار معطل نکرد دستشو گذاشت زير کمرمو وادارم کردکه بهش  نزديک
 شدت ترس واسترس قالبزنديک شم واروم لبهاشو روي لبام گذاشت.از 

کردم اين ديگه چه جور تجريه اي بود ايدين هرلحظه بيشتر،لباشو روي لبام ميفشردومن بيشتر اب ميشدم   تهي
 من نميبوسيدمش انقدر شوکه بودمو کم تجربه که کامل دراختيار اون

 :دوگفتگرفتم بعد ازچند دقيقه باالخره خسته شدوفاصله گرفت ودوباره به چشمام نگاه کر   قرار

 اذيتي؟ناراضي اي؟_

کرده نگاش کردم نميخواستم فکر کنه بي دست وپا واملم ولي،اين تجربه اونم به اين زودي برام سخت   بغض
 بود وقتي که ديد حرف نميزنم ازجاش بلند شدوبايه حرکت منو توبغل

واقاجونو ميخواستم من  وبرد به سمت اتاق اروم اروم اشکام سرازيرشد دلم هواي خونه رو کرد من مامان گرفت
 اينجا اروم نبودم!ايدين منو گذاشت رو تخت اما به محض اينکه چشمش

 :صورت پرازاشکم خورد گفت به

 .. چيه ساره؟چرا اينطوري ميکني؟من شوهرتم_

 :جوابشو بدم بازم اشک ريختم اومد وکنارم نشست واروم دست کشيد روي موهاموگفت نتونستم

نه يا از من بگيرتت ساره.من شوهرتم يعني تا اخرعمرت باهاتم يعني اين سينه نميذارم هيچ کس اذيتت ک_
 محرم اسرارته تکيه گاهته ما با هم خوشبخت ميشيم بچه دارميشيم بچه که

 داري هان؟ دوست

 :خندم گرفت منو ايدين وبچه!اروم بهش گفتم خنديدومنم

 سي بهم گفت برگرد يه حسي گفت راهم غلطهدلم هواي اقاجونو مامانو کرده يه لحظه نا اروم شدم يه ح_

 :کالفه نگام کردودستي کشيد روي موهامو گفت  ايدين

همه ي حسات اشتباه ميگن تو االن همه کس ايديني خانوم اين خونه اي ازفردا بايد برام اشپزي کني خانومي _
 .کني اين لوس بازيا چيه دختر

 :مو گرفت تودستش وکشيد وگفت بيني

 .ا ناز کسي رو نميکشيم پاشو اقاتون بغل ميخواد دلش حسابي تنگه پاشوپاشو اينجا م_
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ازجام بلند شد ورفت به سمت کشوي،کمدشو پيرهن وکت وشلوارو ازتنش دراوردويه شلوارک طوسي،رنگ   اروم
 .نازک پوشيد واومد سمتم

 :ت اومد روي تخت وگفت!يعني ميخواد اينطوري بخوابه.؟جرات اينکه نگاش کنم نداشتم اما اون خيلي،راح واي

 نميخواي اون لباسو ازتنت دراري؟_

به دوروبرم دوختم وتو دلم گفتم .کجا عوض کنم؟برم تو حال ؟ايدين ازچشمام متوجه فکرم شدوباخنده  نگاهمو
 :گفت

 ..نکنه روت نميشه لباستو عوض کني اصال چرا نگام نميکني؟با توام_

لت ميکشيدم دوباره زد رو دستم اروم چشممو برگردوندم ونگاهم روي شونه م که به سمتش برگردم اما خجا زد
 روي عضالت سفت ومحکم بازوش خيره موند

 

 :چرا دلم لرزيد ايدين متوجه شدوچند بار زد روي بازوشو گفت نميدونم

 دوستشون داري؟_

 .گيجي نگاش کردم خنده ي پرازشيظنتشو بهم دوخت وبعد دست بردسمت زيپ لباس وگفت  با

 .باشه منو امشب ميکشي خودم بايد دست به کار شم به تو_

يه حرکت زيپ لباسمو کشيد پايين .واي االن داره کمرمو ميبينه.!!خاک برسرت شوهرته مثال.اخه با اون صيغه  با
 بي سروته؟گناه نباشه.يه دفعه برق سه فاز بهم وصل کردن دستاي

شت نداشتم ايدين تحملشو ازدست دادوبا روي کمرم کشيده شد درجا سيخ نشستم بازم جرات برگ داغش
 هردودستش لباسو ازتنم دراورد ديگه داشتم تا مرز سکته ميرفتم اروم ازپشت

 :سمت گوشم وگفت اومد

 !!!سفيد مثله برف_

ازروي سرشونه هام کشيد به سمت بازوهام تمام تنم مور مور شد دوباره لبشو اورد سمت گوشم وبعد   دستاشو
 گفت؛ازيه بوسه ي کوچيک  

 نميخواي شروع کني؟بي طافت شم کاردستت ميدما؟_

حاليم نبود بايد چيکارکنم.البته يه چيزايي ميدونستم وباالخره چشم وگوشم بسته نبود اما تجربه  منکه
 .نداشتم.واي خدايا خودت کمک کن

وديم.من ساره با ازپشت سرم اومد جلو وتوچشمام نگاه کرد حاال هردو با اون سروضع جلووروبه روي هم ب  ايدين
 حجاب چادر تا ديروز ميگشتم وحاال اينطوري!!ايدين اومد سمتمو دوباره
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نزديک کرد عاصي شده نگاش کردم اما توجهي نکرد دوباره اون کارو تکرار کرد اين دفعه حالم بهتر بود با  لباشو
 ...همون فشار لباش وادارم کرد دراز بکشم وخودشم اومدنزديک

........................... 

سروصداي،مامان واهلل اکبر اقاجون بودم بازم دانشگاه وهفت صبح بيدارشدن!؟ولي نه صداي،سماور  منتظر
 . ميومد نه بلند بلند نمازخوندن بابا..پس کجا بودم !يادديشب افتادم

ک برسرم !!!گوشيش پشت هم زنگ ميخورد ازجا بلند شدم کنارم خواب خواب بودپتو رو زدم کنار.واي خا ايدين
 هيچ لباسي تنم نيس.اروم مالفه رو پيچيدم دور خودم و رفتم به سمت

 . ايدين اسم ساغر افتاده بود تلفن وبرداشتم  گوشي

 الو؟_

 سالم ساره تويي.اين پسره کجاست؟__

 .سالم اره ايدين خوابه چي شده_

اربار به منو مهرنوش زنگ زدن چي ميخواستي،بشه خونوادت تا دم خونه ي ما اوم ن دنبال ادرس تو وايدين هز _
 بابات تهديد کرده شکايت ميکنه زندگيم ريخته به هم مامان وبابامم

چپ افتادن ميترسم قضيه حسامم روبشه فعال اونو پيدا نکردن اما منو مهرنوشو عاصي کردن يه کاري،کن  بامن
 .ساره ميان دنبالتونا

 شده به حرفاي،ساغر گوش کردم چي داشت ميگفت شوکه

 عني بابام اومده بود اونجا؟ي_

اره رنگ به روش نبود بدبخت تامرز،سکته رفته بود مامانتم ميزد تو سرخودش اينا که نميدونن شما محرميد _
 .فکر ميکنن فراري شدي من حتي ماشين اون نامزد قبليتم ديدم

 مرتضي.؟_

يازود پيداتون ميکنن برو بيدارش  اره اونم اومده.بود اونم رنگ به روش نبود بابات همش تهديدم ميکنه دير_
 کن بگو يه فکري به خالتون کنه يا زودتر ببرتت خونه االن که ديگه زن

 :..ساغر چند دقيقه سکوت کردوگفتوشوهويد

 .ساره بجنب يه کاري بکن فکر،کنم دوباره بابات اينا اومدن من بايد برم فعال_

 بايد چه غلطي ميکرديم ايدبن خواب الود با موهاي رو قظع کردبهت زده به دروديوار نگاه کردم حاال گوشي
 :پريشون اومد توحال وگفت

 .گوشي من دستته!کي بود_
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 :بغض گفتم با

 .ساغر بودبابام اينا رفتن سراغ اونو مهرنوش ميخوان جاي مارو پيدا کنن ديريازود ميان اينجا بايد بريم ايدبن_

 :گفتخنديدودرحالي،که به سمت اشپزخونه ميرفت   ايدين

ايدينتو دست کم گرفتيا من که بهشون ادرسي ندادم نه به دانشگاه نه به بابات فقظ حسام ميدونه وساغر _
 .خيالت تخت

 .من نگران بابامم ساغر ميگفت خالش بذه تامرز سکته رفته ايدين اگه چيزيش بشه چي_

 .بطري،اب ميوه رو برداشت وسرکشيدوگفت يه

چرا انقدر الکي ميترسي ساره.تو وقتي اين انتخابو کردي،پاي همه چيش  تو نگران اين نباش.هيچي نميشه_
 وايسادي انقدر بي تابي نکن اونجوري جلوي من واي نسا هنوززخم گردنت

 .نشده ها خوب

 :کرد به خنديدن نگاهم به خودم افتاد با يه مالفه حلوش وايساده بودم دويدم رفتم سمت اتاق که داد زد  شروع

 .الهي..نکن بااين کارات ايدين ديوونه ميشه  قربونت برم من_

تو اتاق ورفتم توحمام.دلم مثه سيروسرکه ميجوشيد.واي خدايا چي درانتظارم بوداگه بابا منو پيدا  رفتم
 ميکردزنده به گورم ميکرد نبايد به اين زودي باهم روبه رو ميشديم خوش به حال

سه تا جاي کبودي روي گردنم بود معلوم نبود اين پسره چه که پسربود!از تواينه به خودم نگاه کردم.دو  ايدبن
 باليي به سرم اورده بود.يه دوش اب گرم گرفتم تا خستگي واسترس ازم

يه حوله برداشتم ودورم پيچيدم واومدم بيرون.انگار ايدين خونه نبود چون سروصداش نميومد يه  دورشه
 يچيدم.وبعد از کرم زدن بهبليزوشلوار برداشتم وپوشيدم وموهاممم خيس توحوله پ

به حال برگشتم.حدسم درست بود خبري،ازايدين نبود.ازخونه رفته بوذ بيرون رفتم تو اشپزخونه وزير  صورتم
 کتري،رو روشن کردم وبعد ازجمع کردن لباس عروس پرت شده روتخت

 !کردن صبحانه.جلوي تلويزيون نشستم وبه فکررفتم.مثال ت ازه.عروسي ساره  واماده

 

دل خوشي اي.نه ارامشي!ارزششو داشت!معلومه که داشت.ايدين افشارماله من بود!ارزش نداشت؟نه به  نه
 اندازه ترک خونوادت!!به اندازه ي اون ارزش نداشت ولي موندمم مساوي با

 ...با پسرصفا خانوم بود پس حق داشتم برم.اما اخه کدوم تازه عروس انقدر دلهره داره ازدواج

 :با يه نون بربري اومد تو با خنده به نون اشاره کردوگفت دربازشدوايدين
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مرد زندگي يعني اين.فقظ دوست دارم مامانم االن اينجا بود تا انگشت به دهن ميموند ازاينکه ايدين صبح بره _
 ..نون بخره.ببين چه قدر خاظرت عزيزه ساره خانوم

لنشينتو دوست دارم!چه قدر توبرام عزيزي قدر توشيريني اخه!چه قدر من اون اندام ورزيده و صداي،د چه
 !ايدين!چه قدر

 :چند دقيقه داشتم بهش نگاه ميکردم چون با تعجب گفت نفهميدم

 حالت خوبه خانومم؟_

انرژي،تازه گرفتم بوي نون گرم يعني زندگي که توخونه ي ما پيچيده بود رفتم به سمتشو بعد ازيه بوسه ي   يه
 :فنم با چشماي گرد نگام کردوگفتکوچيک به صورتش نون وازدستش گر 

 .چه عجب بنده رو قابل دونستي بانو_

 ..شما خيلي،برام عزيزي فقط من ديشب يه کم تو شوک بودم همين_

 :چشماش برق،زدو گفت ايدبن

 !پس امشب فرق داره هان_

دم هردو گرفت يه لحظه هم ازاين فکرا بيرون نميومد رفتم به سمت اشپزخونه و صبحونه رو حاضر کر   خندم
 ازگرسنگي ضعف کرديم وتا تونستيم خورديم بعد ازصبحونه دوباره صداي

موبايل ايدين بلند شد دلم دوباره به تپش افتاد ايدين رفت وگوشي رو برداشت انگارحسام بود.چون  گوشي
 !خيلي،صميمي حرف ميزد رفتم پشت دراتاق تا به حرفاش گوش کنم

 ونو بگير حريف نميشي؟انقدر با من چونه نزن خب جلو دهن ا_

... 

قدر توخري،اخه من االن ازکجا خونه پيدا کنم يه.کالم به ننه باباش بگيد نميدونيم کجان مطمئن باشين  چه
 .هيچکاري نميتونن بکن نه شکايت نه چيزي

... 

لو نده همينو ميگي ميگي نميدونم فعال ما دانشگاه نميايم تا اينا بي خيال شن فقط تو دهن ساغرو ببند  فقظ
 مهرنوشم که نميدونه

 ...اره..همين که گفتم.خدافظاره

 :با اخماي توهم ازاتاق اومد بيرونو تامنو ديد گفت ايدين

 ..اين مامان باباي توبي خيال نميشم ميخوان ازساغرشکايت کنن ميترسم اين دختره زرد کنه دهن بازکنه_
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ميزد با نگراني به ايدين که.دم پنجره ايستاده بود  شل شدوروي،مبل افتادم حالم حسابي بد بودودلم.شور پاهام
 :وسيگارميکشيد نگاه کردم.متوجه.حال بدم شدويه لبخند اروم زدوگفت

 .نگران چي هستي؟توزن مني!من نمبذارم دست کسي بهت برسه_

تواتاق نگران اينم من نگران بابا ومامان بودم اما جرات گفتن نداشتم.بلند شدم وبدون جواب رفتم  فکرميکرد
 وروي تخت درازکشيدم وقاب عکس خانوادگيمونو توبغل گرفتم.بغض کرده

 :ونمبدونستم چي درانتظارمه.ايدين با چند ضربه به در اتاق اومد تو وگفت بودم

 .که برامون درست نکردي من برم يه جيزي بگيرم  ناهار

 :شرمندگي نگاش کردم وگفتم با

 ...االن بلند ميشم_

 :اورد جلووگفت  دستشو

 نميخواد باشه براي شب حالت خوب نيس استراحت کن من ميرم بيرون مبام_

ازرفتن ايدين با ترس ولرز رفتم به سمت گوشيم دلم ميخواست روشنش کنم اما جرات نداشتم ميترسيدم   بعد
 پام بلرزه وديوونه تر ودلتنگ تربشم من ديگه راه برگشتي برام نبود احتماال

دن وابرويي برام نمونده بود من همه ي پل هاي پشت سرمو خراب کرده بودم با االن کل محل فهميده بو  تا
 ابروي بابا معتمد محل بازي کرده بودم!اما دلم چي؟خيلي تنگ بود!براي

براي،سينا!براي اقاجون!گوشي رو برداشتم وگرفتم توبغلم وزدم زيرگريه.کاش اقاجون اسم پسرصفا خانمو  مامان
 نميزد االن من اينجا نبودم فوقش با ايدين اصرارنمياورد اگه حرفي،ازون 

تا باالخره بابا راضي شه اما حاال چي؟حاال که من به اين روز افتاده بودم چي؟چرا انقدر دنيا به.ادم  ميکرديم
 سخت ميگيره حاال که من کنارعشقم ايدين بودم چرا باز ارامش نداشتم چرا

ه احساس خوشبختي نکنيم من تا ديروز،دلم براي داشتن ايدبن يه چيزي تو زندگي ما کمه که باعث بش هميشه
 ...مي تپيد اما حاال شده فکر کردن به اقاجون

پيدامون ميکردن که زنده نميمونديم بايد هرچه سريعتر ميرفتيم يا براي گرفتن نامه دادگاه زودتر اقدام  اگر
 .ميکرديم

تواينه نگاهي به خودم انداختم مثال تازه عروس بودم بلند شدم وگوشي وقاب عکسو گذاشتم روي ميز واز  ازجام
 موهاي نامرتب وچشماي پف کرده موهامو به سمت باال شونه کردم ودم

بستم خيلي بيشتر ازموي بازبهم ميومد کرم ارايشمم برداشتم وکمي به صورتم زدم به.حال رفتم که ايدينم  اسبي
 :با دوتا پيتزا،اومد.باديدن من لبخند زدوگفت

 ..باي من هردقيقه قشنگتر ميشيزي_
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بوسيدم وغذاهارو ازدستش گرفتم خوب ميفهمبد توچشمام پرازترديد وترس شده اما به روم نمياورد  صورتشو
 نميدونم چرا خودش انقدر بي خيال بود البته ايدين هميشه ادم خونسردي بود

دم ايدين يه تيکه ازپيتزارو برداشت جريانات امروز اصال باعث ترسش نشد.باغذام داشتم بازي بازي ميکر  اما
 :وداد دستم وگفت

 ميشه بخوري وانقدو فکروخيال نکني؟_

چشماي غمگين نگاش کردم پيتزاي خودشو انداخت توجعبه وازجا بلند شدوبعداز،سرکشيدن نوشابه ش  با
 :گفت

يت بدون ترس ازاول بايد فکر اينجاهاشو ميکردي توازخونه فرار کردي دختر ميفهمي؟قرار نبود زندگ_
 واسترس،باشه قرار نبود به اين زودي جا بزني ودلت تنگ شه انگار نه انگار مابه

رسيديم نه خوشحالي نه ذوق داري ازديشبم به هربهونه اي داري گريه وزاري ميکني.تصميم گرفتي پاش  هم
 وايسا.فکرميکني من نگران نيستم اما اين زندگي وانتخابيه که کردم پاشم

 وضعيفي ساره خيلي ضعيفي.نبايد پس وارداين بازي ميشدياما ت  هستم

 :ترکيدوگريه ام دراومد ازاشپزخونه رفت بيرون وروي کاناپه ولو شدوازهمونجا داد زد بغضم

 !تصميمتو بگير،اگه با مني،بايد خوش اخالق باشي ومحکم اگرم نه بگو برت گردونم پيش بابات_

 :وگفتماز جا بلند شدم ورفتم تو پذيرايي   شاکي

 .با چه رويي،برگردم کل محل فهميدن من فرار کردم برگردم زنده نميمونم_

 :خونسرد نگام کردوگفت خيلي

 ..خوبه خودت ميدوني.)به بغلش اشاره کرد،با شيظنت گفت:(پس بيا توبغل ايدين_

داي پاش ندادم ورفتم تواشپزخونه پيتزاهارو گذاشتم تويخچال داشتم کاردوچنگاال روميشستم که ص محلش
 اومد بدون اينکه برگردم مشغول کار شدم اومد ازپشت سرم شير اب وبست با

به سمتش برگشتم بازبرام يه خياالتي داشت نگاشو به سرتا پام انداخت وحالت چشماشو عوض  تعجب
 :کرد،گفت

 .تعطيلتو يه شبه اومدي ومنم که حسابي تشنه ي توام.توقع نداري،که بزارم ظرف بشوري فعال اينکارا _

چهره اي پرازسوال وترديد نگاش کردم که با يهو چسبيد بهم وباز لباشو گذاشت رو لبامو شروع کرد...نفسم  با
 ذاشت بند ميومد وايدين هرلحظه خودشو بيشتر بهم ميفشرد.چه قدر اين

ارم اروم گرمه!يه لحظه ادمو رها نميکنه.ديدم فايده اي نداره وچاره اي جز همراه شدن باهاش ند   پسرطبعش
 دستمو دورش حلقه کردم وروي کمرش کشيدم بااين کار بازم فشارلباشو
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کردوبا دودسنش منو اززمين بلند کردوبه سمت اتاق برد وخوابوند روي تخت وخودشم اومد روم.ديگه   بيشتر
 کامل به حصارش دراومدم غيرقابل کنترل شده بود اما ايندفعه خودمو رها

رم وپشت هم ايدين غرق شدم که يادم رفت کي بودم خواستم براي يه بارم شده انقدر اوبوسه ي هاي گ  کردم
 دلو بزنم به دريا وبه گناه وتوبه وجهنم

ميخواستم براي يه بارم شده خودمو ازترس،رها کنم ميخواستم توتنها راهي که جلومه با قدرت قدم  فکرنکنم
 ...بردارم

ه قول ايدين پر قدرت وقوي..باالخره لباشو ازم جدا کردوبا چهره ي اين تنها راه.منه...پس،بايد برم تا تهش.ب  اره
 پرازعرقش بهم نگاه کرد.چشماش ديوون ه کننده بود.حالم عوض شد

اين حال چيه فقظ ميدونستم که حالم اغوش ايدين وميپذيره فقظ ميدونستم دوست دارم بيشتر   نميفهميدم
 من پيش قدم شم اين منو درگيرخودشو بوسه هاش کنه.همون حال باعث شد

اين من بودم که شروع کردم اولش جا خورده خودشو غقب کشيد اما بعد که فهميد منظورم چيه باهام   دفعه
 همراه شد!من تو اين عشق غرق شده بودم انقدر که بيرون اومدن برام

 ...م ميذاشتمبود راه برگشتي هم نداشتم ايدين هم شوهرم بودوتنها راه من بايد براش سنگ تمو خيلي،سخت

اروم روي کمرش کشيدم ولبامو ازلبهاشوجدا کردم وبوسه هامو به سمت گردنش بردم ديوونه تر شد   دستمو
 وخيلي سريع لباسمو ازتنم دراوردوبراي خودشم دراردوپرت کرد روي

ر اين .تنش مثله کوره داغ بودوصورتش خيس عرق منم بدتراز اون با هر حرکتش منو ديوون  تر ميکرد انگاتخت
 وجود گرم با اون نوازشاي عاشقونه واروم وگاهي هم تند مرهم همه ي

هام شد انقدر تواين وجود اغوش اروم شدم که دلم نميخواست جدا شدم ايدين از جاش بلند شد با  استرس
 نگراني نگاش کردم وتنم يخ زد چشماشو ازباال تنم به سمت پايين کشيد

مانه'!!!اين تنها سرمايه من تا شب عقد بودم با نگام بهش فهموندم برم داشت درسته دوستش داشتم ا ترس
 که مخالفم چشماش پرازالتماس شد دوست ندلشت حرف بزنه اما به

 :حرف،اومدوگفت

 .چرا!مگه زنم نيستي_

 :فشنگ ازجا پريدم وخواستم ازروي تخت بلند بشم بادستش منونگه داشت وگفت مثله

 ..قبول هرچي توبگي_

 ...ا اون نزدو دوباره منو روتخت خوابوندام  لبخندزدم

دراومدايدين خواب بود ازجام بلند شدم وبااسترس،رفتم به سمت درحسام بود..خدايا نکنه پشت  صداي،زنگ
 سرش بابام اينا باشن رفتم وايدين وصدا کردم با چشماي خواب الودش بهم
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 :کردوگفت  نگاه

 شده؟کيه؟ چي

 .اشه وادرسو دادهحسامه..ايدين نکنه بابام باهاش ب_

 :درجا بيدار شد وجفتموم رفتيم سمت پنجره که ايدين داد زد ايدينم

 .با اين شکل مياي دم پنجره؟_

ميگفت لباس ا تنم نبود زدم روي صورتمو چادرمو انداختم سرم انگارتنها بود اما بازم نميشد اعتماد کرد  راست
 :ايدين اومد عقب وگفت

 ..دروبازنميکنيم بي خيال_

 :دفعه يه سنگ خورد به شيشه جفتمون بيرونو نگاه کرديم حسام داد زد يه

 ..بابا درووا نکن  نترس تنهام.هنوز،انقدر احمق نشدم وکه خودمو بندازم تو دردسر_

دروزد وحسام اومد باال ومنم رفتم لباس پوشيدم وچادرمو سرم کردم و اومدم تو پذيرايي حسام باديدنم  ايديم
 :سري تکون دادوگفت

باهمچين خانواده اي چطور اينکارو کردي!بابا هرکي ديگه بود ميگفت دخترم فرار کرد به درک که رفت اما باباي _
 اين شب وروز برامون نذاشته بدبخت داره پس ميفته بيا برو خونتون

 :يه سيگار برداشت وگفت ايدين

ش بده حق داشته فرار کنه.بعدشم احمق!!چه جوري بره؟با بي ابرويي؟درضمن باباش ميخواست به زور شوهر _
 مگه تو روهم پيدا کردن؟

_نه بابا همش دم حونه ساغرو مهرنوشن ساغر ميترسه قضيه ماهم لوبره يه گندي،زديد که نميتونيم حسام
 .جمعش کنيم اخه احمقا ميخواين ازدواج کنين راه رسم داره نه اينطوري

 :پوزحند زدوگفت ايدين

 .تخت تونبود توهم راه رسمشو اجرا ميکردياگه ساغر يه شب درميون تو_

 .کوسن روي مبل وپرت کرد به سمت ايدين ومن با چشماي،گرد کرده نگاش کردم که گفت  حسام

 ..چيه نکنه فکر ميکني دوست جونت پاک وافتاب مهتاب نديده بوده_

پاشيد  _پشت سر ساغر حرف نزن.ساره اين يه چيزي هزيون ميگه واسه خودش توجه نکن.درضمنحسام
 بساطتونو جمع کنيد بريد شمالي جايي دستشون بهتون نرسه تا دادگاه

 .نميذارن فقط کافيه يه ردي ازتون پيداشه اومدم اينو بگم وبرم اينطوري،زندتون
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 :ازجا بلند شد ايدين خونسرد پنجره رو نگاه ميکرد که گفت  حسام

نن بيچاره ميشيم من خونه رو عوض ميکنم يا ساره باشه يه فکري،ميکنم توهم هرروز،راه نيفت بيا تعقيبت ميک_
 .رو ميبرم يه حايي جلو دهن اون دختره رو هم نگه دار

 :از،خونه زد بيرون شاکي،ايدين ونگاه کردم وگفتم  حسام

 ساره رو ميبرم يعني چي من درس دارم دانشگاه دارم اينطوري،حذف ميکنتم استاد_

 ..وم بود اولين جايي که ميان اونجاست تا عقد نکنيم نميتوني برينکنه فکر کردي،ميتوني،بري دانشگاه معل_

چيز داشت بدتر ميشد که!مثال ازچي،فرار کرده بودم ..اي خدا کمکم کن.سرمو گذاشتم روي ميز ايدين رفت  همه
 :سمت گوشيشو تلفن وبرداشت وبعد ازيه مقدار مکث گفت

ام.به توربطي نداره ...توخيلي به من بدهکاري حواست سالم خوبي...ببيم وقت حرف ندارم کليد ويالتو ميخو _
 ... به حرف دهنت باشه...بيار دم حونه

 .گوشي،روقطع بکنه که صداي يه دختر پخش شد ودوباره گذاشت دم گوشش وگفت  خواست

 ..چيه انقدر ور ور ميکني تو اخه؟گفتم باشه فعال کليد يادت نره_

 :کرد با کنجکاوي نگاش کردم وگفتم  قطع

 دختربود؟_.
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 خنديدوگفت؛ بهم

 ...اره دوست دخترم_

 :کردم توهم که رفت سمت گيتارش وشروع کرد به نواختن که رفتم کنارشو دستشو نگه داشتم وگفتم  اخمامو

 دختربود؟_

 :ارامش نگام کردوگفت  با

 .اره ولي نه اوني توفکرکني اول اخرش ايدين بيخ ريشته_

 .؟کي ميريم دادگاه براي گرفتن حکم_

اب وازاسياب بيفته ميريم فعال ميبرمت شمال گل من نگران نباش کلي بهت خوش ميگذره استراحت ميکني _
 بعد که اوردمت ميريم دادگاه حکم وميگيريم وبعدش بادا بادا مبارک

 ...بادا
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م .يه کرد به نواختن وخوندن خندم گرفت رفتم کنارشو سرمو گذاشتم روي،زانوج تا برام بخونه واروم ش  شروع
 ...اهنگ غمگين خوند تمام وجودم پرازعشق شدوشور

 :ازتموم شدن اهنگ دستشو کشيد روموهامو گفت  بعد

 ..نميخواي،يه نسکافه بدي بهمون_

ش بهم انرژي،ميدادازجام بلندشدم ورفتم تواشپزخونه ازدورنگاهي بهش انداختم قد بلند بازوهاي پهن  باهرکلمه
 يه مهران بود اندامش!ولي خيلي يهتروعضالني سينه ي ستبر..يه کم شب

 ...موهاي پرپشت ومدل دار چشماي کشيده وصورت زاويه دارو جذاب...

ي تک تک اين اجزاي،زيباوجذاب ماله من بود تا چند ساعت پيش تودستاس من بود...دلم لرزيدوخودم  همه
 خندم گرفت کتري رو پرازاب کردم وگذاشتم روي گاز که زنگ در زده شد

 :دويد سمت ايفن وبعد ازحواب دادن گفت ايدين

 .برم کليدوازش بگيرم-

سمت پنجره يه مزدا سه سفيد رنگ جلوي دربود يه دختر الغر اندام وکشيده ازماشين پياده شد ازباالي  دويدم
 سرش ميديدمش موهاي فرش وبلندش کامل بيرون بودويه شال کوتاه

ايدين رفت به سمتشو نشست توماشين.اون دخترم دوباره   بود روشو يه بوت وپالتوي مشکي،تنش بود انداخته
 برگشت توماشين .نميفهميدم بينشون چي ميگذره ولي عين جروبحث بود بعد

 :دقيقه ايدين پياده شدواومد به سمت خونه که دختر ازتوماشين داد زد دوسه

 تنها ميري؟_

 ..._به توچه تو راهتو بگيربروايدين

 .ه انقدر براي توبي لياقت مايه ميذارم.برويه درک_خاک برسرمن احمق کنن کدختر

گذاشت رو گازو رفت با کنجکاوي به رفتنش نگاه کردم يعني،چي مايه ميذارم؟؟؟يعني،کي ايدين   پاشو
 :بود.ايدين اومد باال باشنيدن صداي پاش دروبازکردم بهم خنديدوگفت

 اينم ويالي شمال_

 کي بود اون دختره؟_

 ..زهره_

 زهره؟_

 و گروه موسيقيمه همکارمهاره ت_
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 ازفحشايي که ميداد بهش نميومد همکارباشه_

 :شاکي نگام کردوگفت ايدين

گيرنده ديگه کيه مثال؟فکرکردي من باکسي ام ؟نخير خيالت تخت منکه ازصبح تاشب ور دلت خوابم اونم _
 .همکارمه خب باهاش راحتم

 :و گرفتم وگفتمبگم اين راحتي،رو دوست ندارم اما جلوي زبونم ميخواستم

 بشين برا نسکافه بيارم_

فکرم مشغول اون دختر بود اخه چطور ادم با همکارش ميتونه انقدر راحت باشه.من شبيه اين دسته هم  همش
 .نبودم خيلي،فرق داشتم

خواست که فرداش حرکت کنيم من که لباسي نداشتم همون چند تيکه رو برداشتم تابعدا دوباره بخرم  ايدين
 لباساشو جمع کردوريخت کنار که براش تا کنم دونه دونه لباساشو ايدين هم

وهمرو تويه ساک چيدم.دلم حسابي شور ميزد حاال داشتم يه شهر ازخونواده دور ميشدم عکس  تاکردم
 .خونوادگيمو برداشتم وگذاشتم روي چمدونو درشو بستم تا اماده سفرشيم

د ايدين کنارم برام دلپذير شده بود چون ساعت چهارراه زود راه افتاديم هواي سرد زمستوني با وجو صبح
 افتاديم حسابي خوابم ميومد سرمو گذاشتم رو پشتي صندلي ماشين وچشمامو

ايدين هم دستمو گرفت تودستش ومثله عادت هميشه ش گذاشت روي دنده ماشين.دستاش گرم   بستم
 بلند بود باولطيف بوذن درست مثله دستاي،يه دختر ويکي ازناخوناشم هميشه 

 :چشماي بسته دستمو کشيدم روي ناخون بلندش ومحکمتر فشارش دادم که گفت همون

 ..سردته ازعقب برات پتو بيارم_

 ..نه خوبم کاپشن تنمه_

 ماشين وکمتر کردوگفت:._حاال با خيال تخت بخواب صدات ميکنم براي،صبحونه صداي،ضبط

ه ماشين راه ميفتاد چشمام سنگين ميشد.نفهميدم کي عاشق خوابيدن توماشين بودم وبه.محض،اينک  هميشه
 خوابم برد که با تکون خوردناي زياد ماشين بيدار شدم وسرمو بلند کردم

 :جلوي،يه رستوران توقف کرده بود ودرحالي که کمربندشو بازميکرد گفت ايدين

 ..پياده شو صبحونه رو بزنيم که حسابي گرسنمه_

ه شدم ساعت خدودا شيش بودودوساعتي خوابيده بودم هواي سرد بيرون چشماي پف کردم ازماشين پياد با
 تنمو به لرزه انداخت پالتوموکيپ ترکردم وايدين اومد سمتمو دستشو انداخت

 :دورکمرموگفت
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 .هيچ ميدوني چادرت يادت رفت_

 :ديد وگفتخشکم ژد راست ميگه ازاون موقع اصال به اين فکر نکرده بودم جا خورده نگاش کردم که خن درجا

 بي خيال حاال بريم تو_

بردم سمتم روسريمو موهاي دادم تو روسريمو کيپ ترکردم ايدين به يه تخت اشاره کرد که.برم اونجا  دستمو
 ..وخودش.براي سفارش رفت جلوتر

به دوروبردوختم هيچکس غيرما تو رستوران نبود ايدين دوباره برگشت ودرحالي که به.فيش تودستش  نگاهمو
 :ميکردگفت اشاره

 ..چي گرون شده خدا رحم کنه وضعمو خوب نيس همه

 :نگراني نگاش کردم خنديدوگفت با

 .کم کم بايد نونو نمک بخوريم_

 .خب منم کارميکنم_

 .دوباره خنديد ايدين

 ..نميخواد تو فعال به خودت برس_

يه ويالي فوق العاده شيک با خوردن صبخونه دوباره به راه افتاديم وتقريبا دوساعت بعد رسيديم دم درب  بعد
 :تعجب به ايدين نگاه کردم که با خنده گفت

 .ذوق نکن مال بابام نيست.بيا ساکتو ببر_

ازماشين پياده کرديم ووارد ويال شديم ويال که نه قصر بااينکه ما خودمون هم توشمال ويال داشتيم اما   ساکارو
 .اين يه چيز ديگه بود

 :ايدين گفتم  به

 ن دخترساين ماله او_

 ماله باباش_

 نگفتي کيه دقيق؟_

 :چشماشو درشت کردوگفت ايدين

 .گير دادي به اونا هرکي هست دخترباباشه گفتم همکارمه گيتاريسته زود بيا بريم تويخ زدم_

جلوتر رفت ومنم پشت سرش وارد ويال شديم داخل ويال زيبا ترازبيرونش بود به هر طرف که نگاه  خودش
 با يه جور دکوراسيون خاص چيده شده بود ايدين ميکردي يه دست مبل
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 :.سوت بلند کشيدوگفتيه

 ازاخرين بارکه.اومدم بازم تغييرش داده_

 

 ..پدر سوخته داده

 پدر سوحته؟_

 .نعيمي باباي زهره_

 انگارهمه.خاندانشو ميشناسي؟_

 ..اره دوست بابام بود باباش ازون خرپوال تا دلت بخواد دزدومال مردم خور_

 ..فراهللاستغ_

 :با تعجب برگشت سمتمو گفت ايدين

 !چي_

 گفتم استغفراهلل يعني غيبت بسه تو چيکاربه.مردم داري_

 ..اوه اوه اوه چشم تقبل اهلل_

 !!مسخره_

 :به باال اشاره کردوگفت خنديدو

 واما اونجا بهشته برينه_

 بهشت برين؟_

 ..اتاق خواب_

 :حلش ندادم ورفتم ساک ووسايلم وبردم باال که ازپايين داد زدحرص نگاش کردم يه.بوس برام ازدورفرستاد م با

 ...برم خريد فعال_

 ..رفت بيرون نميدونم پول داشت يانه حاال تواين بدبختي اگه پول کم مياوردبم چي ازخونه

اتاق شدم تخت سلطنتي اونجا نظرمو جلب کرد چه قدر اينا خودشونو تحويل ميگيرفتن!انگار ملکه ست   وارد
 چه تختيه!اروم ساکمو بردم يه گوشه وازتواينه برنز،سلطنتي نگاهم به !اين

افتاد تي شرت ساده وشلوار مشکي من با ظاهر رنگ پريده هيچ تناسبي با اون اتاق ووسايل نداشت واقعا   خودم
 ...به قيافه خود زهره ميخوردکه همچين جايي،زندگي کنه.نه من
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و درست ميکردم برسمو برداشتمو موهامو شونه کردم ويه مقدار کرم خب خيلي تو ذوق ميزدم بايد سروکلم ولي
 به صورت زدم ولبامو با تنها رژلبم صورتي کردم.خدايي هيچ لوازم ارايشي

از تواينه.نگاهم به قاب عکس رو ديوار خورد يه زن وشوهر ميانسال که.کنار هم با ژست خيلي غليظي   نداشتم
 زهره بودومعلوم بود،مامانشه اماعکس گرفته.بودن خانمه کامال شبيه 

.نه خيلي شباهت نداشت از ته دلم بهش غبطه.خوردم عجب موقعيتي داشت اين دختر يه ذره هم استرس مرده
 هاي منو تو زندگي نمي کشيد. کنجکاو شدم اتاقشو ببينم اونجا چهارتا

س ماشين وفوتباليست بود اتاق بود اوليشو اتاقو رفتم فهميدم ماله يه پسربايد باشه همه دروديوارعک اتاق
 بعدي روبازکردم اونم خالي معلوم بود ماله مهمانه اتاق بعدي روکه بازکردم

 ...بايد ماله خود زهره باشه دکوراسيون بنفش وصورتي،فقط سليقه يه دختربود فهميدم

تلف ولباس تواتاق وبه اولين چيزي که دقت کردم عکساي روي ميز بود همش حودش بودباژست هاس مخ رفتم
 هاي فوق العاده زننده يعني ايدين همه اينارو ديده بود.خاک توسرت

 باز احمق شدي خب معلومه.ديده ديگه..با حرص عکسا ساره

 

روي ميزو ناخوداگاه دستم رفت سمت کشو وبازش کردم توش پرازلوازم ارايشو عطر بوديه طرفشم  خوابوندم
 :يه.دفتر بازکردم نوشته بود

 ...م يه روزي به دست وپام ميفتينامرد ميدون_

 ...دوباره ديدمت با همون عطر هميشگي. دست تو دست اون امروز

 ...ازت متنفرشم اما نميتونم لعنتي  ميخوام

 .که دورو بر اون بودي..نامرد ميکشمت  بازم

 که سرم اوردي سراونم.مياري؟  باليي

ين دختري اين کارو بکنه.دفترو بستم که دفتر ترسناکي بود پراز لعن ونفرين کي دلش اومده با همچ چه
 سروصداي ايدين اومد ازپله ها رفتم پايين متوجه.شد ازاتاق زهره اومدم بيرون با

 :بهم نگاه کردوگفت اخم

 ونجا چرا رفتي؟_

 چه اشکال داره؟_

 :روميزو رفت باال ودراتاق وقفل کردو اومد پايين با تعحب بهش نگاه کردم که گفت خريداروگذاشت

 يه؟خب خونه مردمهچ_
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 فقط شامل اون اتاق ميشه خونه مردم؟_

 : رفت تواشپزخونه.پشت سرش رفتم وگفتم ايدين

چه باليي سرش اومده؟چراانقدر غمگينه؟چرا بايد اين ويال رو بده.دست تو..چرا بايد با اينهمه پول منت تورو _
 بکشه؟

 :ند روپاشو گفتاومد نشست روي مبل ومنم با دستش کشوند سمت خودمونشو  ايدبن

 ميخواي بدوني؟_

 :تکون دادم به نشونه مثبت موهامو داد پشت گوشم ودستمو تودستش گرفت وگفت سرمو

زهره دوست دختر دوستم بود.ولي يه روز،اومد پيش منو گفت که.دوسم داره منم ردش کردم رفت وتهديدش _
 کردم به دوستم ميگم ولي براي اينکه ابروش جلوي دوستم نره به من

 ..ميده.وهرچي ميگم قبول ميکنه باج

 :ريز کردم وگفتم چشمامو

 ..خودتو رنگ کن نه منو_

 :خنديدوگفت ايدين

 خيلي هم برات خالي نبستم زهره واقعا منو دوست داره_

 .اگه دوست داره االن براي چي ما اينجاييم يعني انقدر ذات تو خرابه که با زنت بياي اينجا_

 .:گرد کردوگفت  چشماشو

ون االن با هزار نفر هست به اين چيزا هم فکرنميکنه منم جايي نداشتم که بيارمت اگه ميخواي،پيدات کنن ا_
 .پاشو بريم تهران

 من اينحا نميمونم بريم مسافر خونه_

 :بلند شدم که برم دستمو گرفت وگفت ازجا

اونکه نميدونه من با تواومدم يه قرون پول نداريم تو حرف از مسافر خونه ميزني؟نميشه انقدر لج بازي،نکن  _
 . اخه

 .خيلي نامردي ايدين_

ها رفتم باال ورفتم تو اتاق مامان زهره ودرورو خودم بستم چه قدر اين جماعت راحت طلبن اخه  ازپله
 مگه.ميشه؟
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با منم همينکارو بکنه که با زهره کرد.نه من زنشم خودش منو انتخاب کرده نه مثه زهره دوست دختر  نکنه
 .دوستش

 :زدو اومد تو پشت بهش نشسته بودم که اومد رو تخت واز پشت يه بوسه به گردنم زدوگفت در

 اين لباساي پوشيده.چيه ميپوشي اخه.پاشو درشون بيار_

 :!!انگار نه انگار من ناراحتم حرف خودشو ميزنه ...جوابشو ندادم که گفتوا

 خودم دربيارم؟_

 خدا بازشروع کرد.دستشو اززير بغلم واي

 

قفسه سينم نزديک کردوخودشو چسبوند بهم واروم لباسمو کشيد باال باز حرارت بدنش داشت زياد مبشد  وبه
 ازش نا راحت بودم اما بدم نميومد نميدونم جديدا چم شده بود که هر دقيقه

اغوششو ميطلبيد بوسه هاشو سفت ومحکمتر کردبدنم شل شدو ازپشت سر افتادم تو بغلش ..دوباره   دلم
 ..سمو داد باال که صدايي جفتمونو ازجا پروندلبا

 به به خوش ميگذروني اقاي خواننده؟_

پريديم ونگامون به پشت سرخشک شد زهره!!!با حرص مارو نگاه ميکردواشک توچشماش جمع شده بود  درجا
 ازجا بلند شدمو بليزمو مرتب کردم ورفتم سمتش نگاهشو به سرتا پام

..اره اونروز تو دانشگاه...اومده بود توپارکينگ حاال شناختمش.واي،يا خدا اين .چه قذر قيافش اشنا بود دوخت
 :توهمون دانشگاس !نکنه بره لومون بده!با ديدن من پوزخند زدوگفت

 !شنيده بودم ازمعماريا يکي فرار کرده ي  دختر چادري!حدس زدم بايد توباشي واين کثافت عوضي_

 .._خفه شو زهرهايدين

 :با لوندي نشست کنارايدبن وگفتاومد تو و  زهره

پس عروس خوشبخت اينه؟چرا بي خبر ميگفتي گاوي گوسفندي چيزي،براتون ميکشتيم..کل شهرو _
 .خبرميکرديم.چرا با فرار اخه

 :با عصبانيت نگاش کردوگفت ايدبن

 ..تو اينجا چه غلطي ميکني زهره_

 ._من چه غلظي ميکنم؟ويالي بابامونم نميتونيم بيايمزهره

 _تو ميدونستي من اينجام براي چي اومديدبناي
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 :دوباره همون خنده ي لوندشو تحويل ايدين دادوگفت زهره

 .اومده بودم براي عروس خانم چشم روشني بيارم_

 :رفت به سمتشو دستشو برد باال که زهره دستشو روهوا گرفت وگفت ايدين

و بکشي هميشه در روي پاشنه نميچرخه خواننده ي حاال اين منم که ازتو اتو دارم واين تويي که بايد منت من_
 .محترم

 _گفتم واسه چي اومدي؟ايدين

 :بلند شد اومد سمت منو با پشت دستش اروم کشيد رو لپمو درحال ي که بهم نگاه ميکرد گفت زهره

روز اول که ديدمش فهميدم يه خبراييه فهميدم اين چادر وچارقدر کردنش همش فيلمه ديروز که رفتم _
 نشگاه وخبر فراري شدن يه دختر پسر ازدانشکده هنرو شنيدم ياد تو افتادمدا

گرفتنت اونم بااون رنگ پريده.رفتم ليست حضور غياب وازاستاد صفايي گرفتم.ديدم بله'!اسم اقا ايدين   وکليد
 خط خورده...رفتم سراغ ساغرومهرنوش ديدم بعله!تنها نشستن ودوست

 ه ي معماها حلپاکترشون کنارشون نيست.هم ازگل

 

شد يه همين سادگي!!کليد گرفتن ايدين غيبت سه روزه اش غيبت شاگرد اول معماري!اومدن هر روزحاج  حل
 ..اقا توکلي به دانشگاه

جون؟چرا فکر ميکني من خرم؟خيلي وقته امارتو دارم وميدونم اين دختر ازکجاست واصل ونصبش  ايدين
 فکر نميکردي انقدر زرنگ باشم کيه!!)بلندخنديدوگفت:(قيافشو نگاه .چيه

 ...بميرم براي اون قيافه ي مظلومت نه؟؟اخي

 :برگشت سمت منو گفت دوباره

 ..بهت نگفته مبا من چي کارکرده نه؟منم همينظوري خرکرد_

_خفه شو انقدر دروغ نباف به من تو خودعوضيتو با ساره مقايسه ميکني،اين ازگل پاکتره توچي؟هرشب ايدين
 !يديزير يکي،خواب

 :اب دهنشو پرت کرد به سمت ايدين وروبه من گفت  زهره

 ..چون ازگل پاکتره ميخوام اگاهش کنم پاشو اززندگي من بکشه بيرون_

ترس وچشماي درشت کرده بهش خيره شدم چشونه اين دوتا؟مگه موضوع يه عالقه ي ساده نبوده!!با صورتي  با
 اشک بودوبه منپرازعالمت سوال به ايدين خيره شدم توچشماش پراز 

 :ميکرد دوباره به زهره با وحشت نگاه کردموگفتم نگاه
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 ..قضيه چي؟توکي هستي؟چي ميخواي ازمن_

 .._زهره ساره همه چيزه ميدونه ..ساره بهت گفتم که قضيه روايدين

 :چشماشو درشت کردوگفت زهره

 ..خوردهتوهمه چيزو ميدوني واالن توبغلش بودي؟خيلي جرات داري؟شايد سرت به جايي _

من ايدين ودوست دارم خيلي زياد ميخوام باهاش ازدواج کنم االنم زنشم ومحرميم واسه همين توبغلش _
 .بودم

 :دوباره بلند خنديدوگفت زهره

 محرميم؟زنشم؟؟خيلي باحاليد بابا.تازه عقدم ميخواد بکنه باهات؟ايدين افشار؟؟؟_

 ..منظورتو نميفهمم....ايدين اين چي ميگه_

 :ند شد ازروي تخت ودستمو گرفت وبرد به سمت راهرو و روبه زهره گفتبل ايدين

 !االن ازخونت ميريم بيرون.سکته نکني_

 .لباستو بپوشش برو

 :همون گيجي،رفتم به سمت چوب لباسي وپالتومو تنم کردمو اومدم برم که زهره گفت با

 .خيلي احمقي اگه بهش اعتماد کني_

 .حويل ساره نميدي يا اون قضيه رو ميذارم کف دست نعيمي_ياخفه ميشي وانقدر دروغ تايدين

_نه ديگه نشد اين منم که ايندفعه اتو دارم اينو قبال هم گفتم تو ميذاري،کف دست بابام ولي،من ميذارم زهره
 ..کف دست پليس

 ست.اوحشت به زهره نگاه کردم ايدين باز با تهديد رفت سمتش که زهره دستشو کشيدوبردتو اتاق ودرو ب با

گيجا فقط نگاشون ميکردم رفتم گوشمو چسبوندم به اتاق انقدر صداشون يواش بود که نميفهميدم چي   عين
 ..ميگن

سمت کاناپه توي،راهرو رفتم ونشستم روش..من کجابودم؟من؟ساره؟چه قدر دلم تنگه خونست اين اوارگي  به
 دچيه اخه.اين جماعت کي هستن.من ايدين خودمو ميخوام همون هنرمنن

 ..دانشگاه.ايني که اينجاست کيه؟من چيکارکردم؟خدايا کمکم کن..منونجات بده ..من ازاين جنس نيستم نجيب

 وزهره ازاتاق بيرون اومدن چهره ي جفتشون اروم بود زهره بدون اينکه ايدين
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سمت  وزهره ازاتاق بيرون اومدن چهره ي جفتشون اروم بود زهره بدون اينکه به من محل بده رفت ايدين
 :اتاقشو تا ديد در قفله گفت

 .اين خراب شده رو بده  کليد

ازجيب شلوار راحتيش کليدوانداخت سمتش ومن با نگاهي پرازسوال به ايدين خيره شدم که اومد کنارم   ايدين
 :نشست وگفت

 امشبو ميمونه فردا ميره_

 :جرص ازجام بلندشدم ورفتم چمدونم برداشتم واومدم بيرونو گفتم با

 االن برميگرديم تهران من اينجا بمون نيسنم اونم با اين عفريته  همين_

 _با عصبانيت اومدسمتمو گفت ايدين

چي گفت؟اسم پليسو اورد!با بدبختي خرش کردم .حاال توشروع کن..تو زنمي هرجامن بگم ميري  نشنيدي
 !!فهميدي

 :حال روي،زمين افتادمو گفتم بي

 زدواج دادي هان؟گفتي ساره رو دک ميکنم ميرم سراغش؟يعني چي؟چه جوري خرش کردي؟حتماقول ا_

 :سرازيرشد ايدين نشست جلومو با دست پاکشون کردوگفت اشکام

اخه احمق من.اگه ميخواستم که ميگرفتمش من تورر ميخوام ساره رو...اينم من ازش سوتي بدي دارم که _
 ..باباش نبايد بفهمه با همون تهديدش کردم نگران چي هستي،اخه

 ين بود اون خوشبختي اي که واسم قرار بود بسازي؟؟اين بود ارامش؟ا_

 گفتم که يه چند وقتي سختي مي کشيم بعد همه چيز به اميد حدا درست ميشه انقدر بي تابي،نکن ساره جان_

 

چشماي گريون برگشتم تواتاق وايندفعه دروقفل کردم که نتونه با بوسه وحرفاي،الکيش خرم کنه.روي تخت  با
 زکشيدم ونفهميدم کي خوابم برد وقتي بيدارشدم هوا تاريک بود تمومدرا

احساس کوفتگي ميکرد اروم ازجام بلند شدم وازاتاق،رفتم بيرون ازباالي پله ها چشمم به ايدين وزهره   بدنم
 خورد که مشغول،خوردن ساندويچ سريه ميز،بودن باصداي قدم هاي من

ره تامنو ديد روشو برگردوند اما ايدين رفت به ظرف اشپزخونه ويه سرشونو باالکردن ونگام کردن زه جفتشون
 :سانويچ برداشت اوردوگفت

 .بيا شامتو بخور.ازصبح تا حاال هيچي نخوردي_
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چشم غره ساندويج وازش گرفتم وازلج زهره رفتم چسييدم بهش.زهره يه نگاه به من يه نگاه به ايدبن  با
 ت باال.با رفتنش نفس،راحت کشيدمکردوگوشيشو برداشت وازجا بلند شد ورف

 :وبازکردم ايدين دستشو انداخت دورگردنم واروم موهامو بوسيدوگفت وسانويج

 .فردا کجا ببرمت؟دريا يا جنگل_

 :عصبانيت نگاش کردمو گفتم  با

 ..تا اين عفريته ازخونه بيرون نره من هيچي نميخوام نه گردش نه تفريح_

 خه؟خونه اونه چه جوري بيرونش کنم ا_

 ' ما ميريم بيرون ميريم تهران خونه خودمون_

 پيدامون کردن چي؟_

 به درک ازاين جهنم براي من بهتره_

 :خنديدوگفت

 ..حسوده من عاشقتم_

 :تعجب نگاش کردمو گفتم با

 تو مثه اينکه حاليت نيس چه قدر ناراحتم شايدم خوشت مياد که اينجا باشي هان؟_

 :ت وسيگارشو دراوردودرحالي که به سمت حياط ميرفت گفتناراحتي دستشو ازگردنم برداش با

 .تازهر مار من نکني ول کن نيستي اه_

ميشه؟حق با من نيس،يعني؟يه دختر،وسط زندگيمه اونم شبيه زهره.حق با من نيس؟؟بلند شدم  عصباني
 وبرگشتم تواتاقم صداي نواختن زهره ازاتاقش ميومد.اين يکي خيلي،ديگه

شبي بزن بکوب،راه انداخته..رفتم تودستشويي ووضو گرفتم اما هرچي گشتم جانماز نبود بود !!نصفه  سرخوش
 کالفه دورمو دوباره نگاه کردم چادرم نيارورم خير سرم. مجبور شدم برم

 :..اروم چند بار زدم باصداي نواختنش قطع شدواومد دروبازکرد اما با ديدن من جا خوردوگفتسراغش

 فکر کردم ايدينه_

 ز داري؟جانما_

 :گرد کردوگفت  چشماشو

 !چي_
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 :ازش بمب اتم خواستم جانماز،بود ديگه جوابشو ندادم بي تفاوت بهم نگاه کردوگفت  انگار

 ..اتاق زري خانم سرايدار قبلي بايد باشه اينجا نداريم برو ازساختمون بيرون  تو

سيگاراش بود بهش محل ندادم  جواب رفتم پايين ورفتم توحياط ايدين هنوز تو حياط مشغول دود کردن بدون
 :ورفتم به سمت اتاق،سرايدارکه داد زد

 کجاميري؟نري طرف سگه؟_

 نخير ميرم جانماز بردارم_

واروم درب اتاقو بازکردم يهو دلم ريخت چه قدر بوي خونمونو ميداد اشک توچشمام جمع شد دلم هواي  رفتم
 ساده شون نشستممامانو کرده بود با قدمهاي ارومم رفتم روي مبل راحتي 

 داشتم دوست

 

اونجا وحال وهواشو تومشامم بکشم!بهتر بود همينجا نمازميخوندم نه تواون خونه که معلوم نبود چند تا   بوي
 ادم همه کاره توش رفت وامد دارن..يه جانماز روي تلويزيون گذاشته بود يه

راي نماز اماده شدم.کاش ميشد بيايم روي جالباسي چوبي خونه اويزون بود هردوي اونارو برداشتم وب چادرم
 اينجا.خيلي بهتر ازبودن با اون عفريته بود بايد با ايدين صحبت مبکردم که

بياريم اينجا تا وقتي که اون بره!بعد نماز ازجا بلندشدم وحسابي دوروبر خونه روتميز وجارو کردم روي  وسايلمونو
 رفته بود تو باسرعت زمين دوتا تشک انداختم وازونجا بيرون اومدم.ايدين

 :رسوندم به ويال ورفتم تواتاقمون که ديدم درازکشيده!رفتم باالسرشو گفتم خودمون

 مياي بريم تو اون خونه کوچيکه؟_

 ميشه بس کني؟_

 نگاش کردمو گفتم؛ ملتمسانه

 .يگرديمخواهش ميکنم اين اينجاست حال من بده اتاقش چسبيده به ما بيا بريم اونجا فردا که اين رفت برم_

 من اين تخت گرم ونرم وول کنم برم تو اون خوک دوني؟_

 .اون به قول تو خوک دوني حداقل اين دختره رو نداره پاشو ديگه من جا پهن کردم_

 :کردوگفت  پشتشو

 نميام معلوم نيس کي تو اون رختخوابا خوابيده_

 باشه ازينجا تشک ميبرم توفقط بيا.باشه.ايدين؟باشه؟_
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 :يد وباصداي بلند گفتدفعه ازجاپر يه

گفتم نميام بگير بکپ ديگه.ازصبح هي منو سرويس کردي هي بغل گوشم ور ور .خب ميره فردا گورشو گم _
 ميکنه ديگه

خورده نگاش کردم اين ايدين بود؟؟؟ايدين من؟؟اين ايدين بود که سرمن داد ميزد.؟همون عاشق  جا
 ردويدم زهره پشت درما وايساده بودوشيفته..نه ...نه...باورم نميشد.با بغض به سمت د

چشماي گريونم باتعجب نگام کردوسرشو تکون داد پله هارو دوتا يکي رفتم پايين وبه سمت همون  وباديدن
 خونه دويدم ووقتي رسيدم بغضم ترکيدوهاي هاي زدم زيرگريه.چطور،دلش

مون.همش تقصيراين دختره سرم داد بزنه.نفهميدي که من دوستش دارم که ميگه بيا.ميگم با من ب اومد
 عوضيه اگه نميومد کارمن به اينجا نميکشيد اشکال نداره االن که بياد منت

بهش ميفهمونم دنيا دست کيه.وقتي بهم احتياج داشت بهش نشون ميدم!يهو ياد حرفاي قبل  کشي
 ازدواجمون افتادم چه قدر مهربون بود چه قدر جذاب ودوست داشتني باورم نميشه اين

 ايدينه.نکنه راهو غلط اومدم؟راه بدون برگشت.واي نه خداي من  همون

 

کمک کن!کمک کن غلط نيومده باشم خدا کمکم کن عشق ايدين ازبين نره اينطوري من بدبخت ميشم   خودت
 سرمو چسبوندم به پشتي مبل ويکي ازپتوهارر کشيدم روم نگاهم

رفت هوس اغوششو داشتم بوي تنش ديوونه .تشکي که با ذوق براش پهن کرده بودم خورد.دلم حسابي گبه
 ..کننده بود.واي ايدين بيا !خواهش ميکنم بيا

ازيک شب گذشت اما خبري ازش نشد با اين همه خستگي امروز مطمئنا خوابش برده.يعني با اينکه   ساعت
 ميدونسته من ناراحتم خوابيده؟

شده که من زنت شدم اين انصاف نيس قدر سنگ دل شدي امشب ايدين.مثال ماه عسلمونه.يه هفته هم ن جه
 اينظوري جا بزني.چشمام دوباره سنگين شدن وخواب بهشون فشار اورد

 . چشمامو بستم اروم

که بيدارشدم همچنان جاي،ايدين خالي،بود ازترسم ازجام پريدمو خواستم برگردم ويال که ديدم توحياط   صبح
 :داره ورزش ميکنه با ديدن من خنديدودويد سمتمو گفت

 قهرکردن بهت خوش گذشت؟_

 :اينکه هنوزتم ازته دل ناراحت بودم اما ازترسم لبخند زدم که ايدين منو کشيد توبغلشو گفت  با

ازين کارا نکنيا ايدين دوست نداره چشم رو هم گذاشتي صبح شد االن حتما داره بندوبساظشو جمع ميکنه _
 به جفتمون تلخ کنياالن نره غروب ميره غروب نره شب ميره تو نبايد سفرو 
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 .مثه دوستت.اون که هزارتا دوس پسرداره اصال به من توجه نداره که باشه؟اونم

پشت دروغ؟يه سربهم نزد ديشب!يه خورده نگران نشد سگ منو تيکه پاره کرده باشه!االن حرف چي  دروغ
 ميزني!االن نره شب ميره ؟ذهنمو داره واسه هراتفاقي اماده ميکنه.حيف که

ه وگرنه منم دادوبيدادوبلد بودم .خيف که دوستش دارم وگرنه خوب ميدونستم چيکار کنم.چه قدر من گير   کارم
 ساده ام.بيا ساره خانم دودوزه بازيو خوب بايد بلد باشي بيا وقتي قدم تواين

اما   گذاشتي بايد دلت يه چيز بگه.ظاهرت يه چيز.مثه کاري که االن داري،ميکني تو داري به ايدين ميخندي  راه
 ته دلت خونه.داري تو دروغ گفتن پيشرفت ميکني.اروم بوسيدمش اما چه

 :اي.بوسه اي که پرازدلتنگي بودوکينه خنديدوگفت  بوسه

 .من برم ورزش برو صبحونه بخوره زهره هم بيداره_

هم بيدار؟ازمن زودتر بلند شده؟واسه چي؟رفتم طرف ساختمون .ديدم با خيال راحت نشسته کتاب  زهره
 ونه بدونه سالم رفتم تواشپزخونه چايي براي،خودم ريختم واومدم بشينم کهميخ

 .جلوم سبز شده وبا تمسخر نگام ميکنه ديدم

 :به عالمت چيه تکون دادم که گفت سرمو

 !قشنگي !ولي خيلي،ساده_

 .ممنون_

م خيره شد.با تو اشپزخونه ويکي ازصندلي هاروکشيد عقب ويه تيکه نون گذاشت زير زبونشودوباره به اومد
 همون نگاه لوند .انصافا زيبا وخواستني بود.چه موهاي فري داشت!!زيرچشمي

 کردم معذبم ميکرد ميخواست با اعتماد به نفسش ازارم بده گوشيشوبه طرفم سردادوگفت  نگاش

 

 .دربند خيلي خوش گذشت ايدين هميشه دوست داشت اين کاپشن قرمزمو بپوشم اينجا

 .گوشي عکس خودشوايدبن بود توبغل هم .همونطور که.منو بغل ميکردبه سمت   نگاهموکشوندم

 عوض کن بازم هست.عکساي تو خونمون ديدني تره_

 :حرص نگاش کردم وگفتم با

ايدبن پسرراحتيه باهمه دخترا اينطوري عکس ميندازه اما فقط منو دوست داره تو دوست دختر دوستش _
 .دهبودي باهات عکس انداخته مزخرف تحويل من ن

 :خنديدوگفت بلند
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 .اره تو درست ميگي من دوست دختر دوستش بودم.ببخشيد اذيت شدي با حرفام_

 !مسخره ميکني_

 .نه راست ميگم ايدين درست گفته من دوست دختر ماني بودم دوست صميميش_

صال شبيه .پوزخندزدوازاشپزخونه رفت بيرون.چهره.ي ايدين توعکس يه.لحظه ازحلو چشمم کنار نميرفت.ادوباره
 بقل کردن دوست دختر يکي ديگه نبودايدين راحت بود اما نه تا اين حد

 .خودمو گول ميزنم.معلومه اين دوتا رابطه داشتن .من اين وسظ نقشم چيه؟نکنه وسيله ي انتقامم چرا

 ..ارهوغرق کرده اومد تو بازم بايد فيلم بازي کنم.چون نه جايي دارم نه سرپناهي.اره فيلم بازي کن س خيس

 :خنديدم وگفتم بهش

 چايي ميخوري؟_

 .چرا که نه خانومم_

جمله رو يواش گفت.چرا اخه؟ساره تو خيلي حساس شدي.داري چت ميکني.يواش گفت يعني چي اخه..با  اين
 خونسردي نشست چاييشو خورد که بازسروکله اون پيداشد اومد

 :وگفت تواشپزخونه

 مياي بريم شنا؟_

 :ن بي تفاوت برگشت به سمتشو گفت!؟باايدين؟ايديجان؟؟شنا

 نه ميخوام باساره برم جنگل_

 ._پس منم ميامزهره

سرشو تکون داد يعني باشه..اين مگه نميخواست بره تهران.با اخم ايدين ونگاه کردم که با تهديد بهم  ايدين
 :گفت

 ..بازشروع نکنا کاري بهمون نداره تازه توهم هستي ديگه_

ض داشت خفم ميکرد رفتم تو اتاق وازحرصم شروع کردم به ماليدن کرم پودر به حرص ازجام بلند شدم بغ با
 :صورتم زهره اومد تو اتاق ورفت به سمت دراوروگفت

 .لوازم ارايش خواستي دارما_

کرد!عوضي..باعشوه هميشگيش جعبه لوازمو گذاشت روميزوشروع کرد به خودش ماليدن.ميخواست   مسخرم
 اتاقش بي تفاوت بهش رژ صورتيمو زدم بهمحرصمو دربياره که ميرفت تو 
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کردويه لبخند معني دارزدودوباره مشغول شد.جلوي اون خيلي بي روح بودم.حس حسادت داشت خفم   نگاه
 ميکرد بايد يه کاري ميکردم که ازش بهتر بشم من درحالت عادي خيلي

 بودم پس زيباترازاون

 

يه کم موهامو اززيرش بيرون دادم.انصافا چهره ام با  خودمو زيباتر کنم.روسريمو انداختم سرمو ميتونستم
 هميشه فرق کرد زهره هم ازتواينه بهم نگاه کردوبدون حرف ازاتاق،بيرون رفت

روشنموهم ازساک بيرون اوردمو باروسري ست کردم.کمي چهره ام براي خودم غريب بود اما خيلي  پالتوي،رنگ
 شدوباديدنمجذاب تربه نظر ميرسيدم ايدين هم وارد اتاق 

 :لبخندپررنگي،زدوگفت

 !ميخواستم بريم برات لباس بخريم نميدونستم اوردي با خودت اونم انقدرلباساي زيبا_

 .فقظ دوتا پالتو اوردم_

 اشکال نداره ميخرم برات خيلي خوشگل شدي عزيزم_

 !تيپ جلب توجه کنمقند تودلم اب شد!دوباره ازتو اينه به خودم نگاه کردم خوب ميتونستم بااين  ازتعريفش

اماده مثله هميشه جلودر وايساده بودوکله اش تو گوشي،بود اومدم برم سمت ماشين خودمونو جلو   زهره
 :بشينم که دادزد

 .با ماشين من ميريم_

جواب به ايدين نگاه کردم ايدين باسژموافقت کردورفت به سمت ماشين اون که جلو بشينه.خون خونمو  بدون
 ي،اينکه منو ايدين جلو نشينيم اينکارو کرد.پستخورد.ميدونستم برا

 :.!رفت توماشين جاي راننده نشسته ويه بوق براي من زدوگفتفطرت

 بيا ساره جون ديرميشه_

 ._چرا خشکت زده ساره بيا سوارشوايدبن

 اين ايدين نميفهميد چرا!!مگه ميشه!برو ساره بروچاره اي،نداري.برو به موقعش حالشو ميگيري.درست  يعني
 عين بدبختا رفتم عقب نشستم .زهره اينه رو روي صورتم تنظيم کردويه

بهم زد.با حرص،رومو به طرف پنجره برگردوندم تا ايدين متوجه حال بدم نشه.خيلي زور داشت برام يه  چشمک
 ذره غيرت وحيا تو وجود اينا نبود ... زهره ماشين وروشن کردوهمراه با

زياد کرد.اخر يه کاربا اين ديوونه بازياش دستمون ميداد.صداي باند عقب  ضبطم روشن کرد وصداشو تا ته اون
 :داشت مخمو ميخورد زدم روشونه ايدين وگفتم
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 .ميشه کمش کني سرسام شدم_

دستشو برد ضبط وکم کنه که زهره مچشو گرفت.نفسم بند اومد عوضي دست ميزنه به شوهر من ايدين  ايدين
 :و گفتدستشو کشيد وزهره برگشت به سمتش

 کم نکن داريم حال ميکنيما_

 ._ساره ناراحته ازصداشايدبن

 :اينه با پوزخند نگام کردوگفت  ازتو

 .انقدر قران ودعا گوش دادي خسته نشدي يه کمم ازينا گوش کن ببين چه.حالي ميده_

 ندادم ورومو برگردوندم زهره ماشينو تو يه جنگل سبزنگه  داشت وروبه ايدبن گفت؛ جوابشو

 . ه هپياد_

من نميگه انگار نه انگار که منم ادمم.حوصله هيچي نداشتم انگاراين دختر پاشو رو خرخره ي من گذاشته  به
 بودم احساس،بي پناهي داشت خفم ميکردوتموم وجودمو ترس گرفته بود.به

خودم  نميشد اعتماد کرد.ايدين پسري نبود که بهش تکبه کنم خيلي دوستش داشتم وتواين زندگي،بايد ايدين
 بار اصلي رو به دوش مي کشيدم

 

وزهره سريع پياده شدن ومنم با بي ميلي رفتم پايين هواي سرد اذيتمون ميکرد پالوتو کيپ تر کردم  ايذين
 ايدين اومد سمتمو دستمو گرفت.نور امبد تودلم روشن شد.خداروشکر که بهم

ين.خيالم راحت شد ومنم ازفرصت داشت زهره يه.کم قدم زد که گوشيش زنگ خوردوبرگشت تو ماش توجه
 !استفاده کردم واز ايدين خواستم تند تر قدم بزنيم

 .شکر اون روز،به.خير گذشت وبرگشتيم خدارو

بود اونشبم موندگاره.ما دانشگاه.نميرفتيم نميدونم چرا اين کارو زندگي نداشت.مگه.اين نميخواست  معلوم
 خواب تو ويال.بازم نيومد بريم بره.دانشگاه!ايدين خيلي راحت رفت به طرف اتاق

 حياط منم نرفتم وديگه.بهش گيرندادم شامم يه چيز سرسري خورديم وهمه ازخستگي خوابمون برد تو

 

شب زير دلم به شدت درد گرفت حالم خيلي بد بود ولي،اصال حوصله ي بيدارشدن نداشتم پتومو توشکمم  نصفه
 ور شدم چشمامو بازکنم.بامچاله کردم اما دلدرد دست بردار نبود اخر مجب

گفتم بهتره ازگرماي تن ايدين استفاده کنم تا شايد حالم بهتر شه.رومو برگردوندم به طرفش اما با کمال   خودم
 تعجب ديدم که جاش خاليه.کجا رفته بود؟نکنه اينم دلدرد شده؟با همون
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زکردم.اما باشنيدن صداي صحبت وحشتناک ازجا بلند شدم وخودمو کشون کشون به در رسوندم ودراتاق وبا درد
 درجا خشکم زد.صدا ازتوي اتاق زهره بود.يعني اينا رفته بودن اونجا؟نصفه

پاورچين خودمو کشوندم به سمت اتاق نيمه درباز بوداز الي در چشمم به ايدين خورد که روي  شب؟پاورچين
 تخت نشسته بود اما زهره رو خوب نميتونستم ببينم.خوب گوشمو چسبوندم

 .در صداي ايدين بود که گفت به

 باز شروع نکن صداتم بيار،پايين.االن بيدارميشه_

 _قول ووعده هات چي شد هان!تو از دروغ گفتن خسته نشدي؟زهره

 ._من گه.خوردم به توقول ووعده اي دادم ميخوام زندگيمو بکنم دست از سرم بردارايدين

ست ازسرم بردار.نخير اقا ايدين يا اون قولي،که دادي _با کمال پررويي اومدي تو خونه من حاال ميگي دزهره
 عملي ميکني يا همه چي کف دست پليسه.فردا اين دختره بايد دک شه بره

 من ميدونم وتو.تا االن بهت فرصت دادم واسه خاطر عشقي بود که بهم داشتيم وگرنه

 _بگو کارم گيره نگو عشقايدبن

 ._تو اين بال رو سرم اورديزهره

زور که نبود مست بودي اون شب حاليت نبود خودت خواستي بازبون خودت کاش صداتو ضبط _به ايدبن
 ميکردم

 ._چون فکر ميکردم اول واخرپام ميموني. چون منه خردوستت داشتمزهره

 ._زهره انقدر به پروپاي من نپيچ ميرم ميذارم کف دست بابات ميگم ببرن معاينه ت کنن حيثيتت بره هاايدين

من تو رو ميبرم ميدم دست پليس بهشون ميگم اين دخترو فراري دادي بهشون ميگم چه باليي _قبلشم زهره
 .سرم اوردي بهشون ميگم وادارم کردي بچمونو بکشم

!!!!پاهام شل وافتادم روي زمين.ازصداي افتادنم ايدين وزهره دويدن سمت درو با بازشدن در وديدن من تو بچه
 اي پرازاشک به ايدين خيره شدماون حال رنگ جفتشون پريد.با چشم

زده نگاهم ميکرد.چه کردي،با من ؟چه کردي با دروغات؟خدايا اين نامرد کي بود سرراهم گذاشتي؟خدايا  بهت
 من چيکارکنم؟خدايا من سياه بخت شدم.زدم زير گريه ...ايدين اومد سمتم

وحشت زده نگام کرد.اروم ازجا دستمو بگيره با دست بهش اشاره کردم نياد جلو همون سرجاش وايسادو  که
 بلند شدم زهره هم با چشماي گريون نگام ميکرد رفتم به سمتشو يقه اشو

 :وگفتم گرفتم

 ...ازين بچه داشتي؟اره ؟اره.......حرف بزن ...حرف بزن زهره  ؟بچه؟تو
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 سرازيرشدو سرشو انداخت پايين!ايدين اومد سمتمو دستمو گرفت وگفت اشکاش

 

 ..ساره االن همه چي فرق کرده بچه بازي،درنيار ولش کن ماله قبل بوده اون

عصباني،برگشتم سمتشو زدم تو گوشش.ازشدت ضربه صورتش سرخ شدودستشو گذاشت روش.دوباره رفتم   با
 :به سمت زهره وگفتم

 همه چيزو بگو!توکي بودي؟تو زندگي اين چيکارميکردي؟االن چي کار ميکني؟قضيه بچه چيه هان؟-

 :ک کردواومد لب بازکنه که ايدين گفتاشکاشوپا   زهره

 .حرف،بزني دهنتو پرخون ميکنم_

 :عصبانيت رفتم به سمتشو خواستم يه بارديگه بزنمش که هلم داد سمت دروگفت  با

تو هم خفه ميشي،وميتمرگي سرجات االن نه ننه اي داري نه بابايي بي خود ازاخالق من سواستفاده نکن.بخوام _
 .مهمين بال رم سرتو ميار 

 :چشماي وحشت زده بهش نگاه کردمو گفتم با

 .ميخوام برم خونه دست ازسرم بردار تو حيووني ادم نيستي،ولم کن عوضي_

 :يه دستش جفت دستامو گرفت وگفت با

 .تو جايي ميري که من برم االنم برميگردي توتختت توهم همين االن گورتو گم ميکني تهران_

 :بلند شدواومد سمت ايدين وگفت زهره

 ميرم ولي،با مامور ميام باالسرت_

 ._تا توبياي ما رفتيم درضمن اگه دست ازپاخطاکني همه چيز کف دست باباتهايدين

 :اومد جلووبا پوزخند گفت  زهره

تا اخرعمرت که نميتوني فراري،باشي بدبخت ترازاوني هستي که جايي واسه رفتن داشته باشي اونم با اين لولو _
 يستي،تا خرخرت رفتي تو لجن هيچي نباشهسرخرمنت.با بچه طرف ن

 ..خوراکته شالق

منو ول کرد وافتادم زمين ورفت سمت زهره ويه دونه زد تودهنش که پرت شد روتخت.ازاين حرکت  ايدين
 ايدين يه جيغ بلند کشيدم.دهن زهره پرخون بود فهميدم اين امشب عين

بود حمله کردم بهش تا اومدم بزنم تو سرش روشو  شده .ازجام بلند شدم وبايه تخت شاسي که روي ميز وحشيا
 برگردوند وباهم درگيرشديم.ال مصب اندازه ي يه شير قدرت داشت افتاده
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 :رومو داشت خفم ميکرد تخته رو ازدستم گرفت وپرت کرد اونوروهمونطور که روم افتاده بود داد زد بود

 .زهره گمشو بيرون_

 _ميخواي چي کار کني،عوضي؟زهره

 .گفتم گمشو بيرون_ ايدين

 ._کاري باهاش نداشته باش ولش کن بره احمق برات دردسرميشه.هازهره

 :با يه حرکت بليزمو از تنم دراورد جيغ بلندي کشيدم دستشو گذاشت رو دهنم وداد زد ايدين

 .گفتم برو بيرون عوضي_

 ملتمسانه نگاش کردموحشت زده به من نگاه ميکرد اروم رفت به سمت در درحالي که تقال ميکردم  زهره

 

روخدا يه کاري کن.خداياکمکم کن.زهره رفت به سمت در ايدين خواست بد بختم کنه با نهايت قدرتم دست  تو
 وپا ميزدم اما حريف اون اندام ورزيده که هميشه عاشقش بودم

اشت بهم .دلم ميخواست يه معجزه بشه تا ازدست اين رواني نجات پيدا کنم.صحنه ي وحشتاني بود د نميشدم
 نزديک ونزديک ترميشد چشمام از ترس ووحشت درشت شده بود االنه که

بخت شم!االنه که بيچارم کنه!االنه که تنها سرمايمو ازم بگيره.لبخند شيطنت اميزي زد!هميشه عاشق اين  بد
 خنده هاش بودم ياد روزاي دانشگاه افتادم اين ايدين اون ايدين نبود.اين

مو بستم وزيرلب بسم اهلل گفتم فقط خواستم خدا کمکم کنه. خدا بايد نجاتم بود نه ادم.چشما حيوون
 :ميداد.در اتاق بازشد وزهره اومد تووگفت

زنگ زدم به پليس!نري ميريزن ميگيرنت اينم اخرين کاريه که براي،دوست داشتنت کردم حاال ازينجا برو!زودتر _
 .گورتو گم کن

بلند کردم زهره با چشماي پرازاشک نگام کردايدين ازجاش بلند شدو هاج واج نگاهش به درموند سرمو  ايدين
 سريع لباساشو پوشيد، واز در اتاق،رفت بيرون!بعد ازرفتنش زهره پاهاش

شد،افتاد روي،زمين منم ازجام بلند شدم وازخجالت مالفه ي روتخت کشيدم دورم.نفهميدم دورم چي  شل
 ا اين نفرت يه نصفه روز بودگذشت شوکه به يه نقطه.خيره بودم ازعاشقي ت

درک نميکردم چه باليي سرم اومده.دوباره به زهره نگاه کردم اون باور کرده.بود اما من نه من با ايدين کاخ  واسم
 ارزوهامو ساخته.بودم تا همين چند دقيقه پيش مرد روياهام بود اما حاال

شديم هم هردو دوشکست خورده!! سرمو .کجا رفت؟؟زهره خيره شده بود به زمين .حاال هردو هم درد رفت
 برگردوندم ديدم هنوز داره گريه ميکنه نميدونستم به باليي که سر خودم اومد
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کنم ياغم اون .رفتم روي تخت وتکيه دادم به پشتيش.تازه درد دلمو دوباره متوجه شدم اين دفعه بيشتر   فکر
 ياه شدمتيرميکشيد!دستمو گذاشتم رو دلم وچشمامو بستم وبه سرنوشت س

 ريختم وبعدشم نفهميدم چي شد که خوابم برد اشک

.... 

 خيلي دوستش داشتي نه؟_

 .زهره بود.اروم چشمامو بازکردم باالي سرم نشسته بودويه دستمال خيس وروي صورتم گذاشت صداي

 !چشن ماي پرازسوال نگاش کردم با

 ازديشب تا االن خواب بودي تبت خيلي،باالست_

 :م نگاه کردم وگفتمتعجب به دورو بر  با

 !...ايدين_

 :زدوگفت پوزخند

 ..ديگه.نميبينيش.با منم همين کارو کردخيلي بدترازاين_

 :جام بلندشدم تو اتاق زهره بودم ولباس تنم بود.با چشماي پرازاشک نگام کردوگفت از

دادم تصميم سختي بودوقتي ميخواستم به دروغ بگم که به پليس زنگ زدم براي هميشه از دستش مي_
 ..امانتونستم يه زهره ديگه رو ببينم.اونم دختر پاکي مثه تو

 .زير گريه باگيجي نگاش کردم زد

 االن نميفهمي چي دورت ميگذره يه خورده که گذشت متوجه مبشي چه باليي_

 

 .قرصاي تب دارتو بخور اخر شبم بايد برگرديم وسايلتو جمع کن.ميخوام دراينجارو ببندم فقظ

برگرديم؟حاال من چيکارکنم؟چه.خاکي بريزم توسرم؟کجا برم؟ايدين؟زندگيم؟يعني همه چيز  کجا  برگرديم؟؟
 !!تموم؟به همين راحتي

خيره شدم به يه نقطه صداش تو گرشم ميپيچيد..اون همه ابراز غالقه..خلقه ي تو دستم!!بهش نگاه  بازم
 بود..تو کردم.يادمه اونروز اورد جلوي،درخونه بهم داد..چه قدر نگاهش شيرين

 ..شاپ دانشگاه.وقتي برام ميخوند کافي

 غروب پاييزو اين واژه هاي،لعنتي  بازم

 ..دستاي سردمو اين کاغذاي خظ خطي بازم



 

 
219 

براش دست ميزدن.با مهرنوشو ساغر ميخندديديم ...قهقهه ميزديم..از ته دل..اره دل...دلم به عشق گرم  همه
 ..ام کرد ..به همين راحتيبود..به عشق ايدين..عشقي که االن نيست...ره

داشت مي ترکيد دستمو گذاشتم روي پيشونيم مثه کوره داغ بود کاش بميرمو راحت شم نگاهم افتاد به  سرم
 قرصاي بغل دستمو پرتشون کردم زمين .زهره دوباره برگشت تو اتاق وبا

 :قرصا واب ريخته شده روي،زمين گفت ديدن

 ديوونه شدي ؟ميخواي خود کشي کني.؟_

اره بدون ايدين نميتونم.!کجا برم.چيکار کنم؟ نه جا دارم نه.خونواده نه مکان نه عشق نه دين نه هيچ کس _
 ..ديگه

 :زير گريه زهره اومد نشست رو به رومو گفت زدم

اگه رقيب عشقي نبودي ختما بغلت ميکردم دلداريت ميدادم که عشقت برميگرده وواسه توپسرزياده وگور _
 که ازت متنفرم چي کار کنم؟االن که عشقت دقيقا همونيهباباش! اما االن  

من چهارساله عاشقشم وترکم کرده.حاال که.به خاطر ندونم کاري تو با دستاي خودم فراريش دادم چيکار  که
 کنم.چي ميشد سرهمون جانمازت ميشستي وپاتو توزندگي ايدين

 ..خاظر تو عشق چهارسالشو ول کنه بره نميذاشتي،کهبه

 ...دونسمن نمي_

 ..اره نميدونستي پاتو گذاشتي وسط يه رابطه ديگه.ولي اومدي ومنو به خاک سياه نشوندي_

 .گريه نگاش کردمو گفتم  با

خودمم داغونم منم بهش اعتماد کردم ولي اون گذاشت و رفت حاال کجا برم.جرات برگشت ندارم مبدونم زنده _
 ..ال چه غلطي کنمبه گور ميشم .هيچ جارو ندارم نه کاري نه شغلي،جا 

 :بلند گريه کردم زهره يکي ازقرصارو انداخت توابو گفت بلند

 .بيا اينو بخور انقدر ابغوره نگير.من نميدونم کجا بري ولي مبتونم ببرمت تهران_

 من هيچ جارو ندارم زهره هيچ جارو_

 

 :دستشو کشيد رو پيشونيمو گفت زهره

 ..بدبخت بشم من.بزار،زنگ بزنم به.دکتر چرا تبت پايين نمياد حاال باليي يرت نياد_

رفت تماس بگيره اما من دوباره زدم زير گريه دلم اروم نميشد هيج کسو نداشتم خونه هيچ فاميلي جام  زهره
 نبود اقاجونم که اگه منو ميدبد زنده.زنده.سرمو ميبريد کجا بايد ميرفتم
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ساعت اومدوکلي دارو وقرص ودوا وارامبخش تر از من تواون لحظه هيچ کس نبود.دکتر بعد نيم  درمونده
 :نوشت ورفت.بعد از رفتن دکتر زهره اومد کنار تخت وبا نگاه بهم گفت

 ..گاهي اوقات دشمنا از دوست به ادم نزديک تر ميشن نه_

 تودشمن من نيستي_

 .اما توهستي_

 پس چرا به خاطرم ايدين وازدست دادي؟_

 تم توهم شبيه من شيفقظ به خاطر سرنوشت تلخ خودم.نميخواس_

 پس دشمنت نيستم نه؟_

برگشتم سمتمو بي تفاوت تو چشمام نگاه.کرد.اروم بهش لبخند زدم اما جوابي نداد وازجاش بلند شدورفت  زهره
 :به سمت در اتاق که گفتم

 .اگه يه جور ديگه باهات اشنا شده بودم حتما دوستاي خوبي مي شديم_

 بيرون. ومنو تنها گذاشتخنده ي تلخي کردو از در رفت  زهره

اين من بودم ساره توکلي دختر يکي يه دونه ي حاج اقا که نه خونه اي داره نه شوهري ونه پشت   حاال
 وپناهي!حاال بعذ ازاينجا نه جايي داشتم ونه کسي رو نه مرتضايي که برام غيرت

ون پناه بدن..حاال من تک بده.نه ايديني که عشق خرجم کنه ونه پدرو مادري که منو تو اغوش خودش نشون
 وتنها بودم وتنها با يه کوله پشتي ومقداري طال که تو دست وگردنم

 !!.حس اين بي پناهي وتنهايي تموم تنمو ميلرزرند حاال کجا بايد ميرفتم.کجابود

 

 فصل دوم رمان عشق مرتد پايان

 

هي نم اشک چشماي هردومونو راه تو سکوت گذشت منو زهره هرکدوم غرق افکارخودمون بوديم وهر ازگا کل
 ميگرفت اما من خيلي بدتر اززهره بودم من نميدونستم کجا بايد برم يا

چي درانتظارمه.ديدن تابلوي به شهر تهران خوش امديد حالمو بدتر ودلشورمو بيشتر کرد زهره نگاه يهم  اصال
 :انداخت وگفت

 خونتون کجاست؟_

شده!مگه ميتونم برگرذم!با ناراحتي نگاش کردمو سکوت کردم  خونه؟دختر حاج توکلي دختر فراري خونه؟کدوم
 سرشو تکون دادوگفت؛
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 نميتونم ولت کنم تو خيابون خونمونم نميتونم ببرمت.چيکارت کنم اخه؟_

 .من هيچ جارو ندارم_

 :کالفه ماشينشو گوشه ي خيابون پارک کردوگفت  زهره

 .نمبتونم ببرمت خونه باورکن_

سمت درماشين وزير لب خداحافظي کردمو پياده شدم.راست ميگفت توقع  شکست دست بردم به غرورم
 بيجايي ازش داشتم.کجا منو ببره؟چند قدم با ترديد برداشتم .انگار همه ي مردم

حکم هيوال برام داشتن.ازحنده ي بلند بلند مردا ميترسيدم از صداي پاي پشت سرم وهم داشتم با ترس  شهر
 هره داشت دور ترميشد.حاال کجا برم...بيبرگشتم وبه عقب نگاه کردم ز 

بدترين باليي بود که مبتونستم سرخونوادم بيارم با اين بي ابرويي راه برگشتي نداشتم نه اونجا نه خونه  ابرويي
 ي عمه نه خونه ي دايي.صداي چند تا بوق پشت هم منو به خودم اورد

 .برام امن تر بود ماشين نزديک شد برگشتن ونگاه کردن نداشتم دلم چادرمو ميخواست چادر جرات

 ._بيا باالزهره

صدايي بود که شنيدم ماشين زهره بود نه مزاحم با خوشحالي ازپنجره به داخل ماشين نگاه کردم که  بهترين
 :گفت

 ميبرمت خونه دوستم البته موقت_

 اي نبود ازبي جايي بهتربود سري سوارشدم وراه افتاديم  چاره

باهاش قاطي نشو نه  جوابشو بده نه تو کارش دخالت کن من بهش زنگ زدم گفتم _رفتي اونجا اصال زهره
 ميبرمت با بدبختي راضي شد فقط اين يادت باشه که اصال چيزي ازش

 . هرکاري هم ازت خواست قبول نکني نپرسي

 مگه.چه جور ادميه؟_

کر ميکنم خالفه ولي تو ادم معمولي فقط شغلش معمولي نيس يعني من شک دارم کارش کار حسابي باشه ف_
 بيشتر ازاين نه از من بپرس نه اون اينجا تنها جايي که ميتونم ببرمت

 سعي کن تو هيچي دخالت نکني باشه؟ پس

به عالمت مثبت تکون دادم وغرق فکر شدم يعني چه.جور جايي بود اخه؟هرچي بود که از هيچي واوارگي  سرمو
 شهر تهران نگه داشت بهتر بود.زهره جلوي درب يه خونه شيک باال

 :برداشت وزنگ زد وموبايلشو

 .سالم...اوردمش...جلو دره...فقط کاربه کارش نداشته باش...موقت اينجاس،تا برگرده خونه...اره...خداحافظ_
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 :وقطع کردورو به من گفت تلفن

 ..برو باال_

 :ترس ودلشوره پياده شدم زهره از پنجره ماشين گفت با

 ..زنموبايل داري؟شمارمو ب_

 خاموش بود ازون شب روشن نکردم يعني جرات نداشتم اما اينبار موبايلم

 

اي نبود روشنش کردم وشماره زهره رو زدم اما به محض روشن کردن باالي دويست تا تماس وپيام برام   چاره
 اومد همش يا مامان بود يا بابا انگارداغ دلم تازه شد.!!ميدونستم حالم با

تادم رو پله ي ورودي وبه اسمشون خيره شدم.کاش بازم بهم زنگ ميزدن کاش راه برگشتي اونا بد ميشه اف  دبدن
 بود.جرات باز کردن پيامکارو نداشتم ميترسيدم حالم بدتر شه گوشي رو

 :کردم وگذاشتم تو جيبم که در ورودي اپارتمان زده شدوصدايي از ايفن گفت  سايلنت

 ..بيا تو چرا ماتت برده_

رد خونه شدم نسبتا شيک وخوب بود پله ها رو باال رفتم درب يکي ازواحدا باز بود .يه خانم با بازکردم ووا درو
 موهاي تو خوله پيچيده وتاپ وشلوارک خيلي کوتاه جلو در ايستاده بود اصال

 :نميخورد دوست زهره باشه با ديدن من بي تفاوت نگام کردوگفت بهش

 .پس اون خانم خانما تويي خوش اومدي بياتو_

شبيه ارايشگاه يا سالن مد يود پرازلباس ولوازم ارايش!با تعجب به دروديوارو وسايلش خيره شدم فقط يه  خونه
 طرف خونه به دست مبل راحتي چيده شده بود ويه مرد با کت وشلوار

 :روي اون نشسته بود با ورود من مرده هم ازحا بلند شدوگفت رسمي

 پري نگفته بودي مهمون داري؟_

 !زده اومده دوست زهره ست موقت قراره اينجا بمونه_سرپري

 :نگاهي به سرتا پام انداخت وگفت مرد

 به زهره نمياد با بچه مثبتا دوست شه_

که عينک روصورتش گذاشته بودوتند تند دونه هاي ابروشوداشت برميداشت يه نگاه از باالي عينک ب م   پري
 :انداخت وگفت

 فراري اي؟؟_
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 :به عالمت منفي تکون دادم.زد زير خنده وگفت !!چي ميگه؟سرموفراري

 همتون همينو ميگيد_

 :مرد هم خنديدوبه سمت برگشت ودوباره رو به پري گفت اون

 .به قيافش نميخوره ازيناس که گول خورده فکر کنم_

 :به بغل دست خودش اشاره کردوگفت بعدم

 .بيا بشين تعريف کن ببينم ازکجا اومدي،همش سرپا وايسادي_

 :اخم بهش نگاه کردوگفت  ،باپري

 .مبل قحطه بياد پيش تو..برو اونجا بشين_

همون ترس به جايي که پري اشاره کرد رفتم وپاهامو جمع کردم تو شکمم.پري اينه که اينه رو گذاشت  با
 :کناروگفت

 !دوست بودين_

 

 ..صيغه بوديم نه

 :واون مرد زدن زير خنده وپري گفت پري

 گذاشته رفته هان؟خب حاال هم حتما قالت  _

 ازکجا فهميديد؟_

الهام شد بهم)خنديدوگفت(چه قدر تو ساده اي دختر.خب صد تا مثله تو ديدم ديگه.همشون زير دست _
 .خودمن

 :انداختم پايين که پري،رو به اون مرد گفت  سرمو

 !هوشنگ راستي اونايي که.برات فرستادم خوب بودن؟اونام فراري بودنا_

 اسه ي ماست ميمونن عرضه يه شماره گرفتنم ندارن ميخوام دکشون کنم_نه بابا عين کهوشنگ

 :به من اشاره.کردوگفت بعد

 .اينو ميفرستي،ديگه  امثال

 کردم توهم.مگه من چم.بود؟  اخمامو

 _ميخواي همبنو بدم ببري؟پري
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 :گرد شدوبا ترس به.پري نگاه کردم از قيافه ي من خنده اش گرفت وگفت  چشمام

 .تر از،تو رو فرستادم نتونسته ازپسش بربيادمگه مغز خر خوردمنترس،بابا گرگ _

 :خاطر حرف زهره نپرسيدم کارش چيه!اما خيلي کنجکاو شدم با قيافه اي پرازسوال به پري نگاه کردم که گفت به

 .پاشو تو اشپزخونه غذا هست بردار بخور حتما گرسنته_

 :نداخت وبعد روبه پري گفتبلند شدم هوشنگم ازجاش بلند شدويه نگاه بهم ا اروم

 .به درد اشپزخونه ميخوره ها من نيرو ميخوام_

 ._ميتوني نگهش داري،ببرش من که نميتونم اينجا نگهش دارمپري

 :دوباره به من نگاه کردوگفت هوشنگ

 .اگه بيارمت سرکار ميتوني يه سرپناه واسه خودت جور،کني_

 نگاه کردم که گفت؛بغض سرمو به عالمت منفي تکون دادم وبه پري  با

 .من نميتونم نگهش دارم فوقش دو روز که به زهره قول دادم_

 :شونه هاشو باال انداخت وخواست به طرف در بره.که پشت سرش رفتم وگفتم هوشنگ

 اقا هوشنگ ميشه حاال منو ببريد سرکار من براي جا يه فکري ميکنم ولي کاربرام مهم تره ميشه؟_

 :و نگاه کردوگفتدوباره از سرتاپام هرشنگ

 من رستوران دارم بايد بياي تو اشپزخونه کار کني ميتوني؟_

 با ذوق به.عالمت مثبت تکون دادم که گفت؛ سرمو

 ..از فردا بيا اونجا_

راهشو کشيدورفت خدا رو شکر کردم که حدا اقل تونستم کار پيدا کنم پري يه کرم از روي ميز برداشت  بعدش
 :اش گفتودرحالي که.مي ماليد به.پ

 اتاقت اون سمت چپيه ميتوني اونجا بخوابي شامتو خوردي ظرفاتم بشور منم ميرم ميخوابم سروصدا نکن_

 ...چشم_

يه مقدار برنج وجوجه کباب بود که با ولع خوردم اونروز،ازصبح جز دارو قرص و يه مقدار سوپي که زهره  شام
 که بيرون اومدم پريبرام پخته بود چيز ديگه.اي نخورده بودم.از اشپزخونه  

رفتم به سمت اتاق ودرشو بازکردم تو اتاقم پرازلباس هاي جوروواجور ويه تخت خواب هم گوشه ي اتاق  نبود
 بود روي تخت درازکشيدم.گوشيمو برداشتم.دلم ميخواست پياما رو بخونم
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ار اومدم پايين اس ام اس طاقت نمياورد اسم مامان وبابا روي گوشيم افتاده بود دوباره گريم گرفت يه مقد  دلم
 هاي ايدين بود.)عزيزم شب بخير...دوست دارم قربونت برم

 

ميام دنبالت...ساعت چهار ميام...دلم برات يه ذره شده خوشگلم(ديگه نتونستم 7من چطوره...فردا ساعت  خانم
 بخونم موبايلو انداختم کنارمو زدم زير گريه عامل تموم بد بختيام ايدين

گه اون اونطوري رهام نميکردواين اين شکلي شايد زندگي من به اينجا نميکشيد اما نه عامل بودن ا  ومرتضي
 خود منم بودم خود منم ساده دل دلمو سپردم به دل اين شياد..واي که وقتي

خرفاشو ميفتادم خون خونمو ميخورد...نفرينش ميکردم.دوست داشتم بدترين بالهاسرش بياد.اره من ساره  ياد
 م بدترين اتفاقا براش بيفته.براش ارزوي مرگ ميکردم که.منودوست داشت

.خاک سياه واين اوارگي رسوند.من دلم اغوش بابا رو ميخواست دلم نوازش مامان شيطونياي سينا .پرچونگي به
 ..مهران...من دلم اينا رو ميحواست نه اوارگي وبدبختي

 ...استي،بري رستوران هوشنگ خب پاشو ديگهپري_نميدونم به چه اسمي صدات کنم اما مگه نميخو  ......

 اروم باز کردم وچهره ي پري با موهاي شرابي وارايش غليظش جلوي چشمم نمايان شد  چشمامو

 _پاشو ديرت ميشهپري

 :بدني خسته وکوفته ازجام بلندشدم که ديدم يه دختر روبه روم مشغول ارايشه با ديدن من از تواينه گفت با

 اي؟توهم ازدختراي پري  _

 :تعجب بهش نگاه کردم که پري داد زد با

 ..نه اين کارگر هوشنگه_

 _نه که خوشگله گفتم شايد از ادماي توئهدختر

 ..._فوضوليش به تو نيومده زودتر حاضرشو بروپري

 :دختر از تواينه نگاه کودم وازحام بلند شدم ورفتم تو حال که پري گفت به

 ...يزهدوش خواستي بگيري برو صبحونه هم رو م_

 دستتون درد نکنه_

 .راستي اسمت چيه_

 :نچرخيد بگم ساره.بهشون اعتماد نداشتم سرمو بلند کردم وگفتم زبونم

 !!رويا_
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سرشو تکون دادومشغول کارخودش شد بعد از صبحونه به حمام رفتم ولباسامو عوض کردم واماده ي رفتن  پري
 :شدم پري با ديدن قيافم گفت

 ري؟هميشه انقدر حجاب ميذا_

 بله_

 :زدودرحالي که روسريمو ميداد عقب تر گفت پوزخند

 .اونجا که ميري به کارت نمياد..اگه ميخواي پيش هوشنگ کار کني بايد اينطوري باشي.حاال برو_

تو اينه نگاه کردم برام فرق وسط بازکرده بود وموهامو از دوطرف به صورت چتري ريخته بود بيرون.ياد  برگشتم
 ن افتادم همون شکلي شده بودم.کيفمو برداشتم وازپريروزجنگل رفتنمو

 گرفتم وراه افتاد  ادرس

 

تقريباخارج ازشهر بود ونيم ساعتي طول کشيد تا اونجا برسم ازيه نفر ادرس رستورانو با اسم پرسيدم  رستوران
 که به باالي کوه اشاره کرد!سرمو کهبلند کردم!هوش ازسرم رفت رستوران

ه سنتي همه به يه اسم کنارهم!!!از يه پله هاي،سنگي باال رفتم وباالخره شاپ وسفره.خان وکافي
 رسيدم.پرازمشتري حور واجور بود که.مشغول خوردن صبحانه بودن.با گيجي به دوربرم

کردم نمبدونستم کدوم دروبرم تو اما ازدور با ديدن هوشنگ با همون هيبت ديشب راهمو پيدا کردم ووارد   نگاه
 شنگ با ديدن من دست تکون داد که بيام پشترستوران شدم هو

 ..صندوق

 سالم_

 ._سالم.پس باالخره اومدي؟جا پيدا کردي واسه خودتهوشنگ

 .هنوز که نه اما باالخره يه فکري ميکنم_

 :سرشو تکون دادوبااشاره به پشت سرش گفت هوشنگ

 .حواب ميده برو مشغول شو اونجا اشپزخونه ست برو تو يه پسري به اسم محسن اونجاست هرسوالي داشتي_

 :تعجب بهش نگاه کردم نه مدرکي خواست نه ازحقوق حرف زد وقتي تعلل منو ديد خنديدوگفت با

 ..حقوقو مزاياتم محسن بهت ميگه_

تواشپزخونه وتا دروبازکردم چشمم به يه پسر الغراندام افتاد که مشغول دادوبيداد سراينو اون بود حدس  رفتم
 باشه اروم به سمتش قدم برداشتم با ديدن من با زدم اين بايد محسن
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 :اول نگاهم کردوبعدروشو برگردوندوبه بغل دستيش گفت  کنجکاوي

 بيا مورد جديد اورده.اون دوتا بيرون کرد اينو اورده جاشون حتما_

 :دستيش يه نگاه به من انداخت وگفت بغل

 اومدي واسه تيغ زدن؟_

 .تعجب بهش نگاه کردمو گفتم با

 ماهي رو بگيرم؟تيغ _

 :زدن زير حنده وهمون پسرگفت جفتشون

 . خدا وکيلي بانمکي!خوب انتخاب کرده_

 :با گيجي نگاهش کردم که محسن با جديت گفت دوباره

 .حاال واسه چي اومدي تواشپزخونه امثال شما اينجا خانومي ميکنن_

 ..اقاي هوشنگ گفتن بيام تواشپزخونه براي کار_

 ونه؟_گفت بياي اشپزخمحسن

 :تکون دادم که خود هوشنگ اومد تو وروبه محسن گفت سرمو

 .اين خانم براي کار تو اشپزخونه اومده ساالدارو بده بزنه_

 :که انگارتازه فهميد اشتباه کرده روبه هوشنگ گفت  محسن

 ..چشم اقا حتما_

 :روبه من کردوگفت وبعد

 .بفرمايين راهنماييتون کنم_

خره شروع شد رفتم سمت ميز ساالد وشروع کردم يه کار غيرمن دوتا خانم مسن من تو اون رستوران باال ّ کار
 ديگه هم اونجا مشغول کاربودن.اما غم وغصه ي فردا که بايد ازخونه ي

 ميرفتم يه لحظه هم ازسرم بيرون نميرفت پري

 

سوند با ترديد نزديکاي هشت شب شده بود وهمچنان کار ما ادامه داشت تاريکي هوا داشت منو ميتر  تقريبا
 :نگاهي به پنجره انداختم ورفتم به سمت خانم صفايي يکي از همکارامو گفتم

 هميشه تا اين موقع بايد بمونيم؟_
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 :تکون دادوگفت سرشو

 تا وقت شام ديگه مگه.خبر نداشتي؟_

 با دل نگروني نگاش کردم خونه ي پري اون سر شهر بودو من خودم اينجا خوش بينانه ش ده شب دوباره
 ميرسيدم کاش اقال ميتونستم همونجا بمونم حيف که اين اجازه رو هوشنگ

.با ترديد رفتم تو سالن هوشنگ مشغول دستور دادن وگرفتن سفارش بود رفتم سمتشو درحالي که نميداد
 :دستامو ازاسترس به.هم فشار ميدادم گفتم

 .ماقا هوشنگ اجازه ميدبن من برم اخه خيلي ديروقته همه کارامم کرد_

 :پول مشتري رو داد بهش وگفت هوشنگ

 مگه.نميدونستي تا اين موقع بايد بموني؟_

 ...چرا ولي_

 :سرشو داد باال وگفت هوشنگ

 .برو به کارت برس خودم ميبرمت خونه.پري_

بگم امشب بردي پس فردا يا پس فردا چي؟اما انقدر سرش شلوغ شد که چيزي نگفتم.کاري هم  مبخواستم
 اي همين تصميم گرفتم برم وسري به فست فودوکافياونجا نداشتم بر 

 .بزنم شاپش

فود درست پشت رستوران بود.اروم به سمتش قدم برداشتم . چه قدر به نظرم اشنا ميومد جاش.اروم وبا  فست
 ترديد رفتم جلوترکه چشمم به ميز شماره ده خورد.خاک برسرت ساره!چرا

اومديم اينجا!اشک تو چشمام جمع شد... هرچي منوبه گذشته اينجا کجاس!!با مرتضي براي قبوليم    نفهميدي
 وصل ميکرد داغون وپريشونم ميکرد.داغي اشکامو رو گونه هام حس کردم

 با پشت دستم پاکشون کردم.وخواستم برگردم که صدايي متوقفم کرد اروم

 ميخواي اينجارو ببيني؟_

 :يکرد چند قدم اومد جلووگفتسمت صدا محسن بود.با قيافه ي حق به جانب نگاهم م برگشتم

 چرا به اونجاخيره شدين اونم االن که تو رستوران پرازمشتريه؟_

 :.شدم وگفتمدستپاچه

 االن ميرم سرکارم ببخشيد اقا محسن_

 _بهتره اينجا نياي واسه کار به نفعت نيسمحسن
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 :اخم نگاش کردم ودوباره اومدم برم که گفت  با

 ..از من گفتن بود_

ه توچه اخه..بدون که اينکه جوابشو بدم رفتم به طرف رستوران ودوباره مشغول کارم شدم ي فضول ب پسره
 :ساعت از ده شب گذشته بود که هوشنگ اومدوگفت

 ..من ديگه ميرم محسن دراينجا رو ميبنده بيا ببرمت خونه پري_

ن نشستم وسرمو به داشت از خستگي ودرد ميشکست اصال عادت به کار نداشتم رفتم وروي صندلي ماشي کمرم
 پشتي،صندلي تکيه دادم.هوشنگ تاسوار ماشين شد نگاه معني داري،بهم

 :کردوگفت

 !اين قيافه نشون ميده اصال کار نکردي هان_

 :لبخند زدم وگفتم اروم

 اقا هوشنگ کار رستوران تا ديروقته من نميتونم تا اين وقت شب اينجا بمونم چيکارکنم؟_

 ميخواي ديگه نياي؟_خب کار همينه ديگه هوشنگ

 ..نه ولي کاش ميشد من_

 

 _حاال ببينم چي ميشه ببينم فکري به حال جات کردي؟انقدر اوضاع خرابه که نميري پيش خونوادت؟هوشنگ

 :تکون دادم وگفتم سرمو

 ..من جايي رو پيدا نکردم هنوز.خونه هم نميشه برم_

 ._يه.معذرت خواهي اي يه ببخشيدي بگو وبروهوشنگ

 .منو نميشناسين.من شرايطم فرق داره شما پدر_

 :با کنجکاوي نگام کردوگفت هوشنگ

 چه فرقي؟_

ميگفتم !بگم من دختر حاج اقا توکلي ام که همه ميشناسنش!!بگم اقاجونم معتمد محله!!ريش سفيد  چي
 :محله!!بگم من کي،بودم..با ترديد نگاش کردم که گفت

 رويا چند سالته؟_

 ..سالمه19_

 :دي کشيدوگفتسوت بلن هوشنگ
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 ...خيلي کمه_

 انداختم پايين به پاهام خيره شدم  سرمو

 :هوشنگ جلوي،در خونه پري نگه داشت وگفت ماشين

 برو به سالمت.باالخره نگفتي،فردا مياي يا نه؟_

 ...ميام _

 پس ميبينمت_

ه فکري،به حال پياده شدم.نميدونستم چي کار کنم امشب اخرين شبي بود که اينجا جا داشتم بايد ي ازماشين
 خودم ميکردم پله ها رو با ترديد باال رفتم ودر زدم پري درو بازکردويه نگاه

 :انداخت وگفت  بهم

 دير کردي؟_

 .تا االن سرکار بودم_

 :از جلوي در رفت کنارو يه سيگار،برداشت وگذاشت گوشه ي لبشو گفت  پري

 کارت خوب بود_

 :ر مياوردم گفتمشدم رو مبل ودر خالي،که جورابمو ازپام د ولو

 خيلي،سخته نميتونم تا اين موقع اونجا باشم اصال نميدونم کجا باشم.نمبدونم کجا برم چي کار کنم؟_

 :گرفتم تو دستام که.پري کنارم نشست وگفت  سرمو

خيلي ساده بودي رويا.خيلي !!دختر وقتي ازخونه ميزني بيرون ميدوني يعني چي؟يعني اوارگي وبد بختي وبي _
 ..ني تن خستگي وکار زياد يعني تن فروشيپولي،يع

 :به نشونه ي ترس باال اوردم که گفت سرمو

 ..تعجب نکن ...راهي که پيش روته خيلي تاريکه از من ميشنوي حقارت برگشت وبه جون بخر ولي ادامه نده_

 ..من نميتونم برگردم شرايطم با بقيه فرق داره.من پدرم ترجيح ميده منو بکشه تا بپذيره_

 :سيگارشو انداخت تو بشقاب رو به روشو گفت ريپ

منم راه تو رو رفتم خورد شدم تا اينجا رسيدم .االنم نگاه نکن به دروديوار اين خونه ودک وپز...نگاه کن به _
 ..خودم که داغون وخسته ام..تو راه.منو نرو رويا
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 :کنجکاوي نگاش کردم که لبخند تلخي زدوگفت  ا

ز من ميشنوي برگرد خونه ات راهي که جلوته به نا کجا اباده!!چون دختري..ميدوني خسته ام..خيلي خسته..ا_
 دختر بودن..باکره بودن يعني چي يعني ظعمه براي اين گرگ صفتا مثه

 هوشنگ

 :ترس،نگاش کردم وگفتم با

 من کار ميکنم جا براي خودم پيدا ميکنم!چه مشکلي ميخواد پيش بياد؟_

 :مو گفتخنديد ودست کشيد روي صورت_

هنوز خيلي بچه اي تا بفهمي برگرد..)تو چشماش اشک جمع شدوگفت (.برگرد...همين فردا برگرد . من ميرم _
 ..بخوابم

جاش بلند شدو منو با يه دنيا سوال تنها گذاشت.نميفهميدم حرفاشو چه.مشکلي بايد پيش ميومد؟فکر  از
 يرفتم پس!! کاش پريبرگشت تنمو ميلرزوند!!نميتونستم برگردم اما کجا بايد م

اينجا بمونم ولي اصال روم نميشه بهش چيزي بگم.خودشم.که از ديشب تکليفمو معلوم کرده.خدايا   ميذاشت
 .پس بايد چيکارکنم

با وجود خستگي زياد تا صبح ازفکرو خيال نحوابيدم.و تو رختخواب غلط زدم.ازاسترس ونامعلومي  شبو
 د که وسايلمو برداشتم وازخونه زدمسرنوشتم خوابم نميبرد.صبح پري،خواب،بو

زودتر ازهمه کارگرا رسيدم که باعث تعجب هوشنگ شده بود.پشت چشمام از،بي خوابي زياد باد کرده بود  بيرون
 وسرم گيج ميرفت.با بي حالي شروع به انجام کارم کردم که هوشنگ

 .کرد  صدام

 پشت صندوق که گفت؛ رفتم

 .نجا پشت صندوق يه خورده کارو ياد بگير،که رفتم مشکلي پيش نيادمن ظهر دارم ميرم جايي تو بشين اي_

 ...کردم ونشستم پشت صندوق خيلي بهتر،ازکار قبل بود اما فکر شب وبي جايي داشت مخمو ميخورد  قبول

توجه منو به خودش جلب کردم سرمو اوردم باال که نگام با يه پسر جوون برخورد کرد پسربا خنده اي  صدايي
 :يز نگاهم کردوگفتشيطنت ام

 حساب ما چه قدر ميشه؟_

کردم توهم وبا کمک هوشنگ کارشو انجام دادم.اما نرفت وهمونجا وايساد وهي منو ديد ميزد به   اخمامو
 هوشنگ نگاه کردم خوب ميدونستم که فهميده توجه اون پسر روي منه ولي چرا

 :تنميکنه پس!!پسر جوون دوباره اومد چسبيد به کانتروگف اقدامي
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 ميشه شماره بدم؟_

خورده به هوشنگ نگاه کردم خيلي خونسرد به پسرجوون نگاه کردوهيچي نگفت حرصم دراومد وازجام بلند  جا
 :شدم وخواستم برم که هوشنگ گفت

 بشين سرکارت_

 .نميبينيد مزاحم شده_

 :.خونسرد نگاش کردوگفتهوشنگ

 ..برو جوون..برو پي کارت_

 :رديد نگام کردورفت به ظرف در با تعجب به هوشنگ نگاه کردم وگفتمدستشوکرد توجيبشو با ت پسره

 .شما چرا هيچي بهشون نميگيد اينطوري که.ما امنيت نداريم_

 :تفاوت گفت بي

 ..به کارت برس_

با دلخوري برگردوندم ومشغول کار شدم که از يه ميز ديگه بهم اشاره.کردن اينم يه پسر ديگه بود با همون  سرمو
 :فه پسره قبلي باز با ترديد به هوشنگ نگاه کردم که گفتتيپ وقيا

 

 !.نميبيني صدات ميکنه.خب برو ديگهمگه

 ...اخه_

 ..اخه نداره مشتريه بايد بري سراغش_

انداختم پايين وبا بي ميلي بلند شدم ورفتم به سمت ميز پسره جوون با نگاه هيزش سرتا پامو برانداز   سرمو
 :کردوگفت

 مدي؟ببينم توجديد او_

 بله_

 واسه هوشنگ کار ميکني ديگه؟_

 بله براي اشپزخونه رستوران_

 :زدوگفت پوزخند

 اسمش اشپزخونه نست؟؟_
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 گيجي نگاش کردم بلند شدواومد به سمت کانتر وگفت  با

 .توهم دنبالم بيا_

 :رفتم پشت صندوق که به هوشنگ گفت همراهش

 انتخابات پيشرفت کردن)با چشم به من اشاره کرد(_

 _ازون دسته نيسنگهوش

 ._اما خوب جواب ميده بهت قول ميدمپسر

 ._گفتم ازين دسته نيسهوشنگ

اورد جلووتوگوش هوشنگ يه چيزي گفت که باعث شد هوشنگ يه نگاه.مشکوک به من بندازه وبعد   پسرسرشو
 :رو به پسر گفت

 .. االن نميشه فردا بيا جوابتو ميدم_

د خدايا چي ميخوادبگه اخه..نکنه کارمم ازدست بدم بي جايي وبي شور افتاد هرچي بود راجع به من بو دلم
 !کاري!!خدا لعنتت کنه چي بهش گفتي اخه

هوشنگ رفت وتا بعد ازظهر من پشت صندوق مشغول کار بودم ساعت حدود شيش غروب بود که برگشت  ظهر
 :وبا ديدنم با اون قيافه.خسته گفت

 ..اگه ميخواي بري برو_

 :کردم هنوز کلي تا پايان ساعت کاري مونده بود تعجب منو که ديد گفتتعجب بهش نگاه   با

 'امروز زود برو ازفردا هم اگه.حرفمو گوش کني مثه.امروز خيلي زود ميري خونه وکارت راحتتره_

خوشحالي بلند شدم ازجام اما ته دلم بد جوري شور ميزد.ازاونجا که.اومدم بيرون حاال به کابوس اين دوروزم  با
 ال نزديک شده بودم.کجا برمم؟؟؟کام

زنان از کوه اومدم پايين ک  تا کسي جلو پام نگه داشت بي اختيار ادرس خونه خودمونو دادم اما  قدم
 ميدونستم جام نيست دلم حسابي شور ميزد.وحالم بهم ريخته بود.هر قدم که به خونه

برم تو!اصال مکه ميتونستم سرمو تو محل ميشدم حالت تهوعم بيشتر ميشد.اما با چه جراتي ميخواستم  نزديک
 ..باال بگيرم

تاکسي پيچيد توکوچه ونگه داشت صورتم وبا روسري پوشوندمو پياده شدم پاهام سست بودولبم  باالخره
 ..ازسرما ميلرزيد سرکوچه وايسادم واز دوربه در خونه نگاه کردم

خواستم اروم به سمت خونه قدم بردارم که  گلومو رفت ودلم لرزيد..خونه مرتضي هم از دور معلوم بود  بغض
 دربازشد
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 ..ترس برگشتم سرجام قلبم حسابي ميکوبيد!دستمو گذاشتم رو سينه م تا اروم بگيره با

قرار بود ازخونه بياد بيرون با دقت منتظرشدم!مامان بود که.اروم از دراومد بيرونو يه چيزي رو با زور  کي
 قت تر ببينم!!يه ويلچير!!چرخاشو ديدم..کي بودميکشيد..چشمامو ريز کردم تا با د

.روش نشسته بود!!مامان ويلچيرواورد بيرون!قلبم درجا وايساد.بابا بود که روش نشسته بود.نه باباي من که
 نبود.باباي من انقدر پير نبود!باباي من راه ميرفت!باباي من ازهر باباي ديگه اي

روي ويلچير!چرا دهنش کج شده؟چرا دستاش ميلزه!يا امام قريب!!يا تر بود!اما حاال چرا اونطوري!چرا  پرقدرت
 امام هشتم!!نجاتم بده..بابام چرا اينطوري شده...پاهام سست شد وافتادم

.وبه صحنه اي که جلوي جشمام مثه يه فيلم ترسناک بود خيره شدم.مامان با زور ويلچير و هل زمين
 ه!!چرا !خدايا من چيکار کردم.من باميداد.مامان!چه.قدر الغر شده!چرا چشماش گود

چي کار کردم..اي خدا...ايدين خدا لعنتت کنه.به امام هشتم انتقاممو ازت ميگيرم.من اتقاممو ازامثال  خونوادم
 تو ميگيرم..من ميکشمت ايدين.توباباي من، شکوندي تو با دروغات منو

من باباي خوشرو وقد بلندمو ميخوام من مامان  زدي.دنيا انتقاممو ازت ميگيرم..يا خدا من بابامو ميخوام گول
 .خوشگلمو ميخوام.اينا پدر مادر من نبودن

 

اشک ميريختم حالم حسابي بد بود وداشتم خفه ميشدم مامان وبابا داشتن به سرکوچه.نزديک تر ميشدن   اروم
 نبايد خودمو نشون ميدادم رفتم پشت سطل اشغال قايم شدم تا رد بشن.چه

بودم.بابا روي ويلچير نشسته بود وبه يه.نقطه خيره يکي از دستاش به شدت ميلرزيد وکمي دلتنگشون  قدر
 لباش کج شده بودن پاهاشم حتما حس نداشت!!!الهي من بميرم !ساره الهي

به زمين گرم بخوري که.خونوادتو به اين روز انداختي.کجاست اون باباي قوي هيکلم اون بابايي که منو سينا  که
 ت تو اغوشش ميکشيد اين اون اقاجون هميشگي منرو با قدر 

!!.مامان وبابا ازسرکوچه دور شدن اروم ازجام بلند شدم وپشت لباسمو تکوندم وروسري مو گرفتم جلوي نبود
 صورتم وخواستم برم.که صدايي باعث شد ازجام بپرم.با وحشت به پشت سرم

 ...فل کرده بود اما افشين بود.سوهان روح منکرذم تا چند ثانيه ازترس اينکه بابا نباشه مغزم ق  نگاه

 :يه لبخند کثيف روي لبش واون سرووضع هميشه اشفته.اومد جلو وسيگارشو گذاشت گوشه.ي لبشو گفت با

نميدوني چند وقته.دنبالتم...اما ميدونستم که باالخره گيرت ميارم فسقلي!اون روسري رم بزاري موهاتم بريزي _
 کيلومتري بهش ميگه که کجايي)با ابروهاشبيرون اين دل افشين ازدو 

 .روسري اشاره کردوگفت(برش دار از روي صورتت به
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 :حرص،بهش نگاه کردم واومدم برم که جلوي،راهمو گرفت وگفت با

 اون پسر سوسوله کجاست؟!ولت کرد ؟اره؟_

 :جوابشو ندادم که گفت بازم

 ..قظ توي خر نفهميده بوديبه قيافت مياد ولت کرده باشه اره؟از اولشم معلوم بود ف_

 سمتشو گفتم؛ برگشتم

 درست صحبت کن منو مثه اون دوستاي عوضيت نبين که هرچي ازدهنت درمياد بگي_

_اوه اوه اوه !دختر حاج اقا توکل کجا واين حرفا کجا!يه عمر اين بابات ودارودستش زدن تو سرما که افشين
 قرانشون که رنگ افتابمافشين ال افشين بل.حاالببينن يکي يدونشون قاري 

بود دختر کوچه خيابون شده واي دنيا عجب رسمي داري تو شنيده بوديم گهي پشت به زين ،گهي زين  نديده
 پشت اينطوري نديده بوديم.ميدونستم حاجي توکلم يه روزي از عرش

 ..به فرش ميرسه

 :بردم باال که بزنم توصورتش که روهوا گرفت وگفت دستمو

م نيس بهت دست بزنم نه؟اخه با اين سروضع وموهاي،پريشون کرده گفتم شايد متنبه شده ايندفعه که حرا_
 ..باشي

 :ازدستش کشيدمو گفتم  دستمو

 .برو گورتو گم کن منم برم يه قبرستوني پيدا کنم شب بخوابم گمشو_

 :چشماي،گرد نگام کردوبعد خنديدوگفت با

 اينارو از کجا ياد گرفتي بلغور کني هان؟شماکه جز استغفراهلل وصلوات ازدهنتون درنميومد  _

 :دادم سمت ديوار وازکنارش رد شدم که داد زد هولش

 شب جا نداري نه؟_

 .به تو ربطي نداره_

 . من بهت جا ميدم_

 :اين حرفش درجا وايسادم وبرگشتم سمتشو گفتم  با

 !الزم نکرده حتما خونه خودتون ؟هه_
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 :اومدم برم که گفت  دوباره

 !پايين خونه عمه.هنوز،خاليه ميدمش به تونه طبقه _

 .نميخوام حتما جاش هزار تا خواسته داري_

 !پشيمون ميشي حود داني.حاالمثال االن کجا داري ميري که يه خونه مستقل و ازدست ميدي_

ميگفت..کجا داشتم برم..حدا اقل اون خونه مستقل بود..اما به چ قيمتي بهم ميدادش...نکنه به  راست
 واي نه خدا!چيکار کنم.؟؟قيمت!!

 .موتورش شد واومد جلوتروکنار من وايسادويه کليد ازتوجا کليدي کثيفش دراوردوگرفت جلوم سوار

 .بيا برو اونجا اينم کليدش_

 ترديد يه.کليد تودستش نگاه کردم وگفتم با

 من اجاره ميدم در قبالش_

 .کالفه به دورو برنگاه کردوگفت  افشين

 ..ي منو بپذيري اما حاال کاريت ندارم اجاره بده.برو خونه تا نصفه شب نشده بروباالخره مجبور ميش_

خوشحالي کليدوگرفتم وخدا روشکر کردم حاال اژهيچي بهتر بود وضمن اينکه به خونمونم زياد دور نبود يه  با
 ماشين گرفتم ورفتم خونه افشين يه خونه قديمي با در زنگ زده ي رنگ

ش يادمه اينجا اومده بودم اونموقع که مادر افشين زنده بود زياد ميومديم اما جديدا رفته.خيلي سال پي ورو
 که اونو باباش افتاده بودن توخالف بابا راضي به رفت وامد نميشد.کليدو انداختم

ن در .تمام راه پله ها،بو نا ميداد.اروم دوسه تا پله رو باال رفتم ودر خونه رو بازکردم به محض بازشدودروبازکردم
 يه عالمه خاک بلند شدويه چيزي شکست با دست خاکا رو ازجلوي بينيم

زدم.اين که خونه نبود!يه اتاق فوق العاده کثيف وبايه گاز ويخچال!اما همينم غنيمت بود.در خونه رو پشت  کنار
 سرم قفل کردم و وارد خونه شدم!تمام خونه پرازگرد و غبار بود يه تخت يه

ويزيون چهارده اينچ هم تمام وسايل خونه بود اروم با نوک انگشت مالفه ي،رو تخت وبلند کوچيک با يه تل  نفره
 کردم وپرت کردم اونور.با اين وضع بايد کلي خريد ميکردم تا حداقل بشه

کرد.دوباره ازخونه رفتم بيرونو با مقدار ته مونده پولم يه مالفه ويه.خورده مواد شوينده خريدم ومشغول   زندگي
 قدر پاک کردن وتميز کردن اونجا طول کشيد که ساعت حدود دوشدم.ان

 ..شب شد نصفه
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وبي حال افتادم روي تخت ولي انصافا خونه تميز،شده بود لباساموهمونظور که درازکشيده.بودم ازتنم  خسته
 دراوردم وبا پشت دستم زدم رو کليد و که نفهميدم کي خوابم برد.صبح با

يدم..بازم سرکار..تمام بدنم درد ميکردوحس بلند شدن نداشتم .با خودم گفتم کاش زنگ موبايلم ازحام پر صداي
 اونروز ومرخصي بگيرم.تلفن وبرداشتم وشماره هوشنگ وگرفتم چند تا

 خوردوکه برداشت .وبه محض جواب دادن گفت بوق

 الو رويا کجايي پس_

 ...خصيسالم اقا هوشنگ راستش يه خورده ناخوش احوالم گفتم اگه.ميشه مر _

 :حرفم تموم بشه که داد زد نذاشت

 ..اصال حرفشو نزن امروز يه.کارمهم باهات دارم بايد بياي_

 اخه نميتونم به.خدا اقا هوشنگ_

 ..هرساعتي خواستي،بيا ولي حتما بيا چون بايد موصوع مهمي رو بهت بگم_

 :به گوشي تو دستم نگاه کردم وگفتم کالقه

 .چشم ميام_

 ..حوبه فعال_

وقطع کرد ومن همونطوري دوباره روي تخت درازکشيدم وخوابم برد..صداي تق وتوق کتري باعث شد از  تلفن
 خواب بيدارشدم ساعت مچيم ساعت يازده ونشون ميداد چشمامو بازکردم

ترس ازجام بلند شدم که ديدم افشين جلومه!!!با وحشت مالفه رو کشيدم روسرم خنده ي بلندي کردوبه  وبا
 :ي که رويه روم بود تکيه دادوگفتمسينک ظرفشوي

 !اينجا چه غلطي ميکني_

 ..دارم برات صبحونه درست ميکنم_

 !کي به.تو گفت بدون اجازه بياي تو خونه من هان_

 اداي منو دراوردوگفت)خونه ي من'!(  خنديدو

 ..خودتو مسخره کن برو بيرون ميخوام اماده شم برم سرکار_

 ..خب اماده شو من که کاريت ندارم_

 :بلند شدم وگفتم ازجام
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مثه اينکه اينجا جاي من نيس بايد برم._بي خود منو از رفتن نترسون تو اگه جايي رو داشتي عمرا پاتو اينجا _
 .ميذاشتي ساره خانم

اوال که به من بگو ازين به بعد رويا نه.ساره دوما)يهو فکري به ذهنم رسيد که گفتم(صاحب کارم گفت بيا برات _
 ..دم واسه همين ميرم اونجاجا جور کر 

 :اخماشو کرد توهمو گفت  افشين

صاحب کارت غلط کرد حتما جايي که.جور کرده تو بغل پسراس.ازاولم به بابات گفته بودم به توهم ميگم _
 ..توماله.مني..فقظ ماله افشين !حاال هم گورمو گم ميکنم تا راحت شي

 دلخوري وقيافه ي اويزون از در رفت بيرون با

نگار دنيارو بهم دادن باورم نميشد اين دروغم بتونه کارساز شه!اهاي ساره خانم خوب ياد گرفتي دروغ بگي ا._
 ..اينم دست اوردجديدت ...ولي خب نه من براي نجات خودم دروغ گفتم

 .که اشکال نداشت  اين

نکه جا پيدا کردم خوشحال يه.کم نون وپنير اورده بود همونا رو خوردم ورفتم به سمت رستوران انقدر ازي افشين
 بودم که دوست داشتم تا رستوران پياده برم. بعضي اوقات ما ادما کارمون

.کجا ميکشه يه روزي ديدن افشين وباباش براي ما معضل بود حاال زنذگي پيششون شده.نعمت!به قول به
 ..افشين گهي پشت به زين وگهي،زين به پشت

 

قبل رفتم يه سمت اشپزخونه وروپوشمو پوشيدم هوشنگ رستوران رستوران شدم وطبق معمول دو روز  وارد
 نبود براي همين اول مشغول کارم شدم محسن با ديدنم با خنده اومد جلو

 :وگفت

 .شنيدم مريض بودي؟حاالچرا اومدي ميذاشتي خوب شي بعدد_

 :از صحبت با پسرا يه.کم شرم داشتم سرمو انداختم پايين وگفتم  هنوزم

 .نگ گفتن بيام من نميخواستم بيامراستش اقا هوش_

 :چاقورو ازدستم گرفت وگفت محسن

 .تو برو بشين من کارتو انجام ميدم_

.مانعش بشم که نذاشت ومنو به زور وادار کرد که بشينم وخودش مشغول کار من شد!اينطوري معذب خواستم
 تر شدم وسعي کردم خودمو مشغول يه.کار نشسته.کنم که يکي از

 :جلو ويه چشمک زدوگفتاومد  همکارام
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مهره مار داري دختر،؟؟محسني که.پاچه  همرو ميگيره ببين چطوري داره.کاراي تورو انجام ميده !زود باش بگو _
 ببينم خبري؟

 تعجب نگاش کردم وگفتم؛ با

 .نه بابا چه.خبري_

 :به.شونمو گفت زد

م جلو کافي شاپ باهم حرف ميزدين محسن با هيچ کس اينطوري نبوده منو خرفرض نکن ديروزم از پنجره ديد_
 بگو شيريني افتاديم يا نه رويا خانم؟

 :اخم کردم وگفتم  بهش

 اين چيزارو جايي نگو بده تو محيط کاري همش توهمات تو وامثال توئه .بروبه کارت برس_

 .._خانم زارعي،نميري سرکارتمحسن

 :کرد با پوزخند بهش نگاه کردم که گفت  صداش

 ش تو ببين با ما چطوري،رفتار ميکنه؟ديدي گفتم دلش پي_

از هرعشقي متنفر بودم..اصال دوست نداشتم به کسي فکر کنم ديوار اعتماد بين منو همه ي جنس مخالف   من
 شکسته بود.فکر ميکردم همشون دروغ ميگن.فکر ميکردم همه ي حرفا

اما ختما درونش يکي مثه .موقته .دروغه...حتي به محسن هم نميشه اعتمادي کرد ظاهرش ساده بود  غلطه
 ايدين.مگه کي مهربونتر ازايدين بود کي با ايمان تر ازمرتضي بود؟اما جفتشون

تنها گذاشتن!جفتشون منو نابود کردن.يکي با نامردي يکي با تعصب وبي اعتمادي..چطور ميتونستم  منو
 خوانبپذيرمشون !من فقط فکر انتقام بودم!فکر،انتقام از همه ي امثال ايدين که ب

ساره ي ديگرو تبديل به رويا کنن...که بخوان دل دختر جووني رو بشکونن وقامت پدرشو اونطوري خم  يه
 کنن.من تا انتقاممو نميگرفتم اروم نميشدم.اين همه زجر جواب منه ساده دل

 ..جواب ساره نبودنبود

 

کرد محسن اومد سمتمو يه ياد اوردن اقاجون دوباره اشک توچشمام جمع شد اروم گونه هامو خيس   با
 :باتعجب نگام کردوگفت

 رويا خانم حالتون خوبه؟_

 :به عالمت مثبت تکون دادم که دوباره گفت سرمو

 . هوشنگ اومده کارت داره_
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 ..باشه ممنون..شما بريد ميرم_

 ميخوايد براتون اب بيارم؟_

و ديد اشاره کرد برم سمتش و به.عالمت منفي تکون دادم وازدر اشپزخونه رفتم بيرون .هوشنگ تا من سرمو
 :گفت

 باالخره اومدي لنگه ظهر_

 اقا هوشنگ من که.گفتم حالم بده_

 .خيله خب بشين کارت دارم_

 :روبه روشو هوشنگ يکي،از کارگرهارو جاي،خوذش صدا کردوگفت نشستم

 ببينم تو دلت ميخواد کارت اسونتر شه وحقوقت سه برابر؟_

 :تعجب بهش نگاه کردم که گفت با

 اينجوري نگام نکن بگو دلت ميخواد يانه_

 معلومه که ميخواد خب من االن جاهم اجاره کردم بايد پول بدم خرج دارم معلومه که دلم ميخواد_

 :زد روپامو گفت هوشنگ

 ..پس گوش بده_

 :تعجب به پام نگاه کردم که گفت با

 .اينظوري،نگاه نکن بايد به.اينا عادت کني_

 مگه چه کاري؟_

 ..يلي راحته !همون کاري که واسه قاپيدن اوني که ولت کرد کرديکارت خ_

 .منظورتونونميفهمم_

 :رفت عقب وبه صندليش تکيه دادو گفت هوشنگ

 ديروز ويادته اون پسرو که اومده.بود_

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که گفت_

 ..ازتو خوشش اومده بود_

 :لبخند کمرنگي زد که من با قاطعيت گفتم هوشنگ

 ..اقا هوشنگ من قصد ازدواج ندارم اصال_
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 :زد زير خنده وگفت هوشنگ

 چه قدر توساده اي دخترازدواج چيه اخه ؟_

 پس براي چي خوشش اومده؟_

 :سرشو اورد جلو وگفت هوشنگ

 ..يه.شب اگه بري پيشش پول خوبي به جيب زدي.سي درصدشو من ميگيرم بقيش ماله خودت.پسره ميلياردره_

.!عرق،سرد نشست روي صورتم ودستام يخ کرد!!چي؟؟؟؟من؟؟؟؟چيکارکنم؟؟؟؟من ؟؟؟ساره!!!با گيج رفت  سرم
 چشماي وحشت زده بهش نگاه ميکردم اما هرلحظه تصويرش تار تر ميشد

چيزايي ميگفت اما نميشنيدم دستشو جلو چشمام تکون ميداد اما من فقط اون يه.کلمه رو ميشنيدم.)يه  يه
 .خه؟يعني من بشم؟واي،خداي منشب برم پيشش(يعني چي ا

 :مشت اب سرد پاشيده شد توصورتم شوک زده به هوشنگ نگاه کردم که گفت يه

 .چته چرا زرد کردي؟خوبه قراره بري عشق وحال نه تو معدن کار کني_

 :جام با پاهاي لرزون بلند شدم وگفتم از

 من همون کاراشپزخونه رو انجام ميدم اقا هوشنگ_

 :برم که گفت اومدم

لگد به بختت نزن پسر ميلياردر نزار اين لقمه ازسفره جفتمون بپره اون تو رو پسنديده شانس بهت روکرده _
 .بدبخت.اصال برو مخشو بزن تا يه سال بتيغش راحت باش

باورانه به هوشنگ نگاه کردم چه قدر براش عادي بود.چه قدر راحت حرف ميزد.انگارکارگريه..انگار،بناييه..واي  نا
 اينا بود وازم اين يه قلم ونميخواست ....من چطوري،اين  کاش

 . ..نه اصال کارو،ميکردم

 

 .. واي کاش اينا بود وازم اين يه قلم ونميخواست ....من چطوري،اين کارو،ميکردم ..نه اصال..

 :با سرتکون دادن به هرشنگ فهموندم که مخالفمو ازجام بلند شدم که اومد حلووگفت دوباره

 بت همينه اره؟يعني جوا_

 بله_

 ..پس وسايلتو جمع کن برو_

 :بهش نگاه کردم دست به.کمر ايستاده بود وبا خونسردي نگام ميکرد رفتم جلو وبا التماس گفتم بهت
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تو رو خدا اقا هرشنگ تو رو به هرکي دوست داري منو بي خيال شو من نميتونم ..من اهلش نيستم اقا بزار برم _
 .سرکارم

 :شو باال گرفت وگفتسر  پيروزمندانه

 ..ياحرف من يا اخراج_

چشمام اشک جمع شد نميخواستم .نميتونستم ...اين چه بختي بود که من داشتم.پري،راست ميگفت تو  تو
 اين راه ادم سالم نميمونه..حاال واسم شده بود يه انتخاب اما نه من ساره ام

 ..حاجي توکل من نميتونم اينکارو کنم..اره من نميتونم دختر

 :قدرت رفتم تواتاق وکيف ووسايلمو برداشتم ، اومدم بيرون که هوشنگ گفت با

لگد به بختت نزن اخر راهتم باز ميرسي همينجا ولي اگ  از االن راهتو بري اونموقع ميشي يکي مثه پري _
 هم.خونه داره هم زندگي پس خريت نکن

 

 :تاسف وبغض نگاش کردم وگفتم با

 ..اهش ميکنم بزاريد برگردم سرکار قبليمبراي اخرين باز ازتون خو _

 :پيروزمندانه نگاهم کردوگفت باز

تو اخر راهت همينه پس از االن خودتو بدبخت نکن.بيا وواسه خودت پادشاهي کن..حرف هوشنگ وگوش _
 .ندي کالهت پس معرکه ست

که با محسن برخورد   سرمو به.نشونه تاسف تکون دادم وبه سمت دررستوران رفتم وازحياطش خارج شدم دوباره
 کردم.يه ديگ بزرگ تو دستش بود وبا تعجب نگاهم ميکرد چشماي

 :که ديد اومد جلووگفت  پرازاشکمو

 اخراجت کرد؟_

 :به.عالمت منفي تکون دادم وگفت سرمو

 پس چي؟_

 ..نميتونم بگم ولي ديگه نميشه اينجا موند_

 :فهميد که.قابلمه.رو انداخت زمين وگفت انگار

دونستم بي طمع نياوردتت اينجا..اشکال نداره کمک مالي چيزي خواستي به خودم بگو تا کارپيدا بي شرف مي_
 ..کني
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 :بغض نگاش کردمو گفتم با

 ..ممنون الزم نيس حدا نگهدارتون_

رد شدم وبه طرف خونه راه افتادم .دلم خيلي گرفته بود حاال بايد کار ازکجا گير مياوردم.به يه دختر تنها  ازکنارش
 ونم بدون ضامن وخانواده کي کار ميداد همين خونه هم با شانس پيداا

بودم.با همون چشماي پراز اشک در خونه رو بازکردم که چشمم به غالم افنتاد.خيلي حوب جوونياشو به  کرده
 خاطر داشتم قد بلند قوي هيکل هيچ ربطي به اين غالم نداشت.با تعجب

 :پامو نگاه کردوگفت سرتا

 ؟مستاجرتويي_

 ..بله ..سالم_

يه.کم ريز کرد ودر حالي که خيلي کند وبا لرزش قدم برميداشت اومد جلو تر ودوباره با همون عينک  چشماشو
 :چرک ته استکانيش نگاهم کردوگفت

 قيافت اشناست!کي هستي تو؟_

 ...دختر حاجي توکله_

د پايين.غالم باهمون کندي برگشت افشين بود که.مثه تارزان به نرده راه پله اويزون شد وسرخوردواوم  صداي
 :سمتشو گفت

 ...توکل؟همون توکله_

 !_بلهههه!دختر حاج رضا توکل!ساره خانومافشين

 :دوباره برگشت وبا تعجب سرتاپامو نگاه کردوگفت غالم

 تو اينجا چيکارميکني؟مگه خونه نداري_

دراومد ولش کرد ورفت منم _شوهر کرد بدون اجازه حاجي با فرار ازخونه طرفشم بي شرف از اب افشين
 .سرپناهش دادم.حاال قراره عروس خودت شه

 :دارخنديدوبا خشم نگاهش کردم وبه غالم گفتم بلندوريتم

 اقا غالم کرايه من چه قدره؟_

 :يه نگاه به افشين انداخت وگفت غالم

 مگه قولنومه کردي؟_

 :به عالمت منفي،تکون دادم که افشين گفت سرمو
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 فتم که عروسته.کرايه نميخوادقولنومه نکرديم گ_

 :با حرص نگاش کردم وبه غالم گفتم بازم

 .من وضع ماليم خوب نيس خواهش مبکنم يه قيمت کم بگين_

 .دست بردم وگردنبند سرويس طالي گرون قيمتي که بابا برام خريده بودوازگردنم دراوردم وگرفتم جلو غالم بعد

 اينم پول پيشش_

 :ش برق،زدوگفتبا ديدن گردنبند چشما غالم

 ..فقط به خاطر حاجي توکل برو قولنومه رو بنويس..ماهي صدم کرايه بده_

 

صد تومنم بد نبود ولي من که کاري نداشتم باالخره قولنامه ي الکي رو نوشتيم ومن اونجا مستقر شدم  ماهي
 ميدونستم افشين اسايش برام نميذاره اما فعال تنها جايي بود که ميتونستم

اونروز رفتم دنبال کار اما هرجا زنگ ميزدم يا قبولم نميکردن يا خيلي دور بود ديگه کامل داشتم نااميد غروب    برم
 ميشدم من حتي پول کرايه اين ماهمم نداشتم هم يخچال هم کمد

همه خالي بودن کاش هوشنگ منو بيرون نمينداخت...با سر درد وبغض وگريه ونااميد ازهم حا برگشتم  لباس
 ..خونه

حسابي بد بود با ته مونده پولم يه کيک وشير خريدم وبه عنوان شام خوردم وخوابيدم.دوباره از فرداش  لمحا
 دنبال کار گشتم اما نشد که نشد حتي پول تاکسي هم نداشتم ومجبور بودم

ميشدم هاي،نزديک بهمو پياده برم گرسنگي بهم حسابي،زور اورده بود ازجلوي،هر کبابي يا رستوراني که رد  محل
د.دعا دعا ميکرذم يکي حد اقل يه  دلم ضعف ميرفت وحالم بد ميش 

خيرات بده تا جون راه رفتن داشته باشم اما ازونجايي که همه چيز با من سر دنده لج بود بارون حسابي  چيزي
 هم گرفت وديگه نور علي نورشد.تا خونه خيلي فاصله داشتم مجبور شدم

بارون تا توي لباس زير مانتومم نفوذ کرده تنم حسابي ازسرما ميلرزيد وپاهام اروم قدم بردارم ميفهميدم   اروم
 تاول زده بودن هرچند قدمي که راه ميرفتم مجبور بودم يه کم وايسم تا

جا بياد تنم ميلرزيد ونوک انگشتاي پاهام گز گز،ميکرد.کاش حداقل افشين اينجا بودومنو ميرسوند براي  حالم
 ر شدم ازناچاري بهش رو بزنم گوشي رو برداشتماولين بار بود که حاض

 :گرفتم با دوتا بوق برداشت.وگفت  وشمارشو

 سالم بنال_

 ..سالم افشين_
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 تويي ساره؟_

 افشين من توخيابون موندم پول تاکسي هم ندارم ميشه بياي دنبالم_

 ..نوکرتم هستم کجايي_

 ،رفت نفهميدم بعدش چي شدناچار ادرسو بهش دادم ويه گوشه افتادم اما چشمام سياهي به

 

که باز کردم انگار يه جاي گرم ونرم بودم سرمو بلندکردم اما شبيه خونه ي غالم نبود.با وحشت به   چشمامو
 دوروبرم خيره شدم خونه فوق العاده شيک ومدرن بود .با ترس ازحام پريدم

 !!!فهميدم هيچي تنم نيس وتازه

........................... 

ناخواسته وارد يه راهي ميشي ناخواسته يه تصميماتي ميگيري وناخواسته سرنوشتتو ميسازي اين  اوقات  بعضي
 راهم من ناخواسته انتخاب کردم به نظر خودم هيچ وقت مقصر نبودم هيچ

خودم نخواستم که بد باشم اين ديگران بودن که منو بد کردن اين سرنوشت بود که از من ديو ساخت  وقت
 خت!ولي بقيه اينطور فکر نميکردن بقيه معتقد بودن که ايناز،من هيوال سا

به انتخاباي خودم بستگي داشت به طرز فکرمو سادگيم..اما واقعا ديگران نقشي نداشتن؟واقعا افراد  سرنوشت
 زندگي ما نميتونستم عامل بد بختي يا خوشبختي بشن!اونشبم من دنبال کار

يني نون حروم انقدر زياد بود که به دهن ساره توکلم مزه کنه انقدر رفتم اما سرازحروم دراوردم اره شير حالل
 شيطون طنابش محکم بود که امثال منو که براي حالل کارکردن صدها

با پاي پياده رفت ودم نزد تا مبادا نگاه نامحرم بهش بيفته گول بزنه وبياره تو خودش.وقتي بعضي چيزا  خيابونو
 ه خيلي اسون ميشه ازخط قرمزاشحرمتش براي يه بار شکسته شه ديگ

کرد مثه من که وقتي دبدم اونشب تو چه وصعيتي ام فقظ شوک وتعجبش براي چند ثانيه با من بود.من   گذر
 وقتي بلند شدم وخودم تو اون وضع ديدم با وحشت به روبه روم نگاه کردم

 .صدايي منو به سمت خودش برگردوند که

ردم.هوا روشن بود!رب دشامبر تنش بود!مايع تو ليوان تودستش شبيه همون چشماي گرد کرده بهش نگاه ک با
 ابميوه.نبود!خنده ي پرازشيطنت!چشماي سرخ!منو يادايدين انداخت!اروم

تکون دادم!دردي احساس نکردم با همون وحشت دستمو بردم الي پاهام اما نه خوني نه چيزي !از حرکتم  خودمو
 تا صورتم باال بردم.پيشونيموخنديدواومد روبه روم نشست مالفه رو 

 :وگفت بوسيد

 ...بيهوش افتاده بودي رو زمين لباستم خيسه خيس بود..هيچ کس نيومد دنبالت من اوردمت_
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 :لکنت گفتم با

 لباسام کو؟!کجا برديش؟_

 ..خيالت تخت..همشونو دادم کلفت خونه شست وپهن کردم_

 .يکي اينجا بود!با نگام دنبالش کردم کلفت؟پس

 .نيس،فرستادمش رفتکسي _

 :رو دورحودم پيچيدمو گفتم مالفه

 باليي سر من اوردي؟_

 :خنديدوگفت

 ...نه انقرم نامرد نيستم فقظ يه کم باهات خوش گذروندم_

 :نفرت بهش نگاه کردم واشکام سرازيرشد وگفتم با

 ..برو لباسامو بيار لعنتي ميخوام برم_

 :.کم از ليوانش خورد وگذاشت رو ميزوگفتيه

 دلت مياد بري؟نميخواي خانم اين خونه باشي؟_

دوروبرم نگاه کردم حداقل دويست متر بود.وپرازمبل ها وسايل گرون قيمت بود.انقدر که ادم حيرت زده  به
 ميشد بهم.خنديدوگفت

 

 ..اومد؟اگه بخواي ميتوني بموني..واسه چند وقت  خوشت

 :نم وگفتبلند شدورفت يه دسته پول برداشت وانداخت تو دام ازحاش

 .اينم پولت_

 اين پول براي چي؟_

 ...براي ديشب_

 :ترس پولو انداختم اونوروگفتم با

 .. اين حرومه نميخوامش_

 :بلندخنديدوگفت

 .حروم چيه اصال االن صيغه ت ميکنم اسمشو ميذارم مهريه تو فقظ يه خورده.با من بمون_
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دور خونه دنبال لباسام اما خبري نبود اونم.با نفرت بهش نگاه کردم مالفه رو دور خودم پيجيدم ورفتم  با
 خونسردي نگام ميکرد.پسره ي ازخود راضي چي فکر کرده.اينظوري خر نبودم

وقبول ميکردم و اواره نميشدم..صداي هوشنگ توگوشم پيچيد)اخر راهتم همينه!(در جا وايسادم  کارهوشنگ
 ا هم.نداشتمراست ميگفت!چه.خواسته چه.ناخواسته.الوده شدم..من پول غذ 

ميتونستم پول ديشب وبردارم حاال صيغه يه شبه.ميخوندم ميشد مهريه ام.اينطوري بد نبود که.حداقل  حداقل
 ..تا خونه ميتونستم برم..اره

.منو ديده.بود اب ازسرم گذشته بود کاري هم که بهم نداشت پس ميتونستم پول ديشبو بگيرم..برگشتم اينکه
 مسمتشو بهش با دقت نگاش کرد

سرش کامال تاس بود اما صورت قشنگي ذاشت هنوزم درخال خوردم اون نوشيدنيش بود اروم رفتم به  موهاي
 :سمت پول وبرش داشتم وگفتم

 لباسامو بده_

 :اي زدوگفت  لبخندپيروزمندانه

 بيشتر بمون باهات حساب ميکنم_

 ...من اونطوري نيستم من اهلش_

 .. اتگفتم صيغه ات ميکنم ميذارم پاي مهريه. _

انگيز بود.بايد قبول ميکردم.چاره اي نداشتم.به افشين پيامک دادم که خوبم وچند روز نميام شروع   وسوسه
 کرد زنگ زدن گوشي رو خاموش کردم و رفتم رو همون تخت نشستم.ليوانشو

 ته سرکشيدوبا همون خنده ي شيطنت اميز پراز وحشتش اومد نزديکم وگفت؛ تا

 پس اجازه هست؟_

بهش نگاه کردم ته دلم ميدونستم تن فروشيه!اما اسمشو گذاشتم.ازدواج موقت..حوله رو ازتنش بغض  با
 دراورد.نزديک بود باال بيارم..با يه غريبه توتخت بودم!!من ساره توکل!مالفه رو از

 برداشت .تنشو بهم چسبوند .بازم با خودم گفتم )ساره توکل تويي با اين غريبه خوابيدي؟( روم

 د جلوولبامو مثه يه گرگ وحشي به نيش کشيد)بازم با خودم گفتم:ساره توکل اين تويي؟دختر حاج اقا(اور   لبشو

 خنده.نگام کرد تنش مثه کوره داغ بود.باز لباشو اوردنزديک وشروع کرد با

 

درد ميکشيد ياروحم نميدونم اما هرچي که بود.بديش براي يه لحظه بود ناخوشي رو ناراضي بودنش براي  تنم
 يه لحظه بود ازيه.جايي به بعد.خودمم خواستم يه حسي اومد سراغم که
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چي بود اما ترغيبم کرد به بيشتر نزديک شدن به اون به بيشترتقال کردن براي لذت بردنش بعده ها  نميدونستم
 اسمشو فهميدم اونم شهوت من بود اما االن که دارم اين خاطراتو به ياد

 .بود نه شهوتميفهمم اون طناب شيطون  ميارم

داشتم سنگ تموم ميذاشتم داشتم خوب ياد ميگرفتم که به کجا دست بکشم تا لذت ببره چطوري دلبري  براش
 کنم تا راضي بشه وچطور خودمو همرنگ اون نشون بدم.هميشه باهوش

ه تو راه هاي خوب به درد نميخوره من ازهوش هميشگيم اينجا هم استفاده کردم.دم ظهر بود که خست بودن
 وبي حال افتاديم کنار هم..هردو خسته اما اون خسته ي جسمي وحاال اين

بودم که از نظر روحي داغون وبي قرار شدم.تازه انگار تلنگري بهم فهموند که ديگه اب ازسرت گذشت  من
 !ساره.!!ديگه تموم شد ومهره پاکي رو ازپيشونيت بردار

 :همون چهره ي عرق کردش بهم نگاه کردوگفت با

ه )ج......ه( نبودي حتما ميگرفتمت حيف که شغلت اينه ولي خيلي خوب حال ميدي دوهفته بمون پيشم اگ_
 ..قول ميدم بهت برسم وخوب خرجت کنم

خورد تو سرم درست مثه پتک.جايگاهم به همين راحتي عوض شدساره شد)ج...ه( ازجاش بلند  حرفش
 :شدورفت به سمت پنجره وگفت

 ميتوني دو هفته بمونيزنم يه ماه رفته ترکيه _

 :!زن داشت وبا من!با اخم ازجام بلند شدموگفتمزنش

 زن داشتي وبه من نگفتي؟_

 :حنديدوگفت

 براي تو چه فرقي داره تو شغلت اينه_

 .من شغلم اين نيس گفتي،صيغم ميکني اما حاال که زن داري نميمونم_

 . داري برو جاي اين داد وبيداد لباساتو بپوشاحمق نشو لگدم نزن به بختت بمون صيغت ميکنم چيکار به زنم _

 :به سمت کمدويه دسته پول ديگه انداخت روتخت وگفت رفت

 .اينم امروز حاال فکر کن دوهفته بموني چي ميشه_

که بگم بدم اومد عذاب وجدان داشتم اما بدم نيومد .خوشم اومدو به دهنم مزه کرد پوالرو برداشتم.هر   دروغه
 يه مبلغي بهم ميدا خيلي بهم ميرسيددوهفته هم بار که.باهاش بودم

خيلي خوب بود همه جا با هم ميرفتيم سينما تئاتر کنسرت رستوراناي جورواجور.برام لباس ميخريد  موندگارشدم
 کفش ميخريد.از هم.نظر تامين بوذم انقدر که دلم نميخوايت دوهفته
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کردم وبا وسايلم برگشتم اما نه باساره با رويا   شه اما شد وسفر زنش نزديک شدبا سختي ازش خداحافظي تموم
 برگشتم با يه روحيه ديگه با يه چمدون لباس وکلي عطرولوازم ارايش

نداشتم اما باهاش خوشحال بودم درست مثه ساغرو حسام تازه قلق اين جماعت دستم اومده بود  دوستش
 .ازين

 

انتقام بود انتقام خودمو امثال خودم.خونه ي بعد خوب ميتونستم کاسبي کنم اين تيغ زدنشونم يه جو   يه
 قبلمم سرجاش بود تصميم گرفتم از فرداشم برم سرغ هوشنگ وکارشو قبول

.اسمشم گذاشتم.ازدواج موقت تا عذاب وجدانم بخوابه...طعم شيرين انتقامم مانع از هر تعللي تو مسيرم کنم
 ه حسابي تو اينميشد هم کارم راحت بود هم انتقاممو ميگرفتم.مثه فرشيد ک

عاشقم شده بود وميخواست زنشو ول کنه وبياد سراغم اما با نه گفتن بهش وداغون کردنش به اين   دوهفته
 لذت انتقامم رسيدم.ديگه.تصميم همين شدميخواستم اينظوري،ازپسشون

 ....روزگارم ازم يه حيوون ساحته.بود نه ادمبربيام

 

د انداختم افشين جلوم سبز شدوباهمون حالت طلبکارانه.هميشگيش از دوهفته.که به خونه برگشتم تا کلي  بعد
 :گفت

 پارسال دوست امسال اشنا هيچ معلوم هست کدوم گوري هستي؟_

 :بي تفاوتي رفتم تو خونه پشت سرم اومد تووگفت با

 با توم مگه کري؟گفتم کدوم گوري،بودي تا االن؟_

 .به تو چه اخه کارداشتم جايي_

 بم موندگار شدي چرا اونروز که زنگ زدي نموندي بيام نعشتو جم کنم پس؟کارت کجا بود که ش_

 :بهش نگاه کردم وگفتم کالفه

 ..چون خودم نعش خودمو جمع کردم حاال هم برو بيرون خسته ام ميخوام بخوابم_

 :اينکه بره رفت روي تخت نشست وگفت  جاي

 يه کالم بگو زن من ميشي يا نه بس نيس انتظار؟_

 :رد شده نگاش کردم وگفتمچشماي گ با

 چي فکر کردي راجع به من هان؟من زنت بشم؟_

 :وگفت خنديد
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نکنه فکر کردي هنوز همون خانم مهندس محجبه اي..سرت وازبرف بيار بيرون تا گلوت تولجن رفتي فکر کردي _
 نفهميدم اين دوهفته کجا بودي وچه غلطي ميکردي؟واسه همينم

من هيچ کس خر نميشه يکي مثه تو رو جمع کنه.خاال فکراتو کن بازم بهت  بگيرمت اينم بدون که جز ميخوام
 مهلت ميدم اما تا اخرعمرتم بگي نه دست از سرت برنميدارم حداقلش که

 .مثه بقيه جاي کرايه خونت تامينم کني ميتوني

 :ليوان بغل دستم بود بلند کردم وپرت کردم سمتشو گفتم يه

م بيرون دارم کرايشو ميدم)يه دسته پول دراوردم وپرت کردم سمتشو خفه شواشغال عوضي..برو از خون_
 ..گفتم(بيا اينم ماله اين ماهت...جمع کن برو

 برداشت وگذاشت جيبشو گفت؛ پوالرو

 ..بازم برميگردم ولي دمت گرم مثه اينکه خيلي خوش دست بودي که خوب،خرجت کرده_

 :ش در حالي که ميرفت بيرون گفتدهنمو پرت کردم سمتشوبا همون خنده ي چندش اور  اب

 يه.خبر دسته اول ازمحلتون دارم راستي

 :پريدم ورفتم سمتش فکرکردم براي بابا اتفاقي افتاده با چشماي وحشت زده نگاش کردمو گفتم ازجام

 بابام!!؟؟؟_

 :خنديدوگفت

 خبرخير!!اقاي دکترتون هم رفتن خونه بخت هفته بعد عروسي داريد نه

م پيروزمندانه.خنديدورفت به طرف دروتنهام گذاشت!مرتضي؟رفت؟خوشبخت شد؟بدون نگاش کرد جاخوده
 من؟؟هموني که نميتونست بي من باشه؟حاال رفت؟بايکي ديگه!!باورم نميشد

همبن زودي!.بي حال وبا بغض روي تخت افتادموگريه کردم به من ربطي نداشت اما دلم بدجور سوخت وته  به
 ت وپاي هاي گريستم وقتي نفسم تنگدلم شکست سرمو گذاشتم روتخ

بلند شدمو وازدور خودمو تو تنها اينه ي شکسته ي روي ديوار نگاه کردم...جه قدر فرق،کرده بودم خودمو  شد
 نميشناختم اين ساره ي معصوم نبود اين يه ديو بود يه کثافت يه انگل

غ زدم...اما چاره اي نبود اين اجبار منو خراب کن .با همون ليوان زدم به اينه وشکوندمش وتا تونستم جي خونه
 به اين کارها وادار کرده بود اين انتخاب هاي اشتباهم..اين سرنوشت

 ..نامعلومم
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!من کجام.اين چه باليي که.سرم اومده.ايدين مرتضي هردو براي هميشه رفتن؟هردو رو کامل از دست حدايا
 ي بود؟کي روجايدادم.يکي با دعوا واين يکي هم.با ازدواج.يعني زنش ک

 ..من

تلفنمو برداشتم وبا هوشنگ تماس گرفتم هنوز اولين بوق درست حسابي زده نشده بود گوشي رو برداشت  صبح
 وکفت

 

 ..ميدونستم پشيمون ميشي صد تا مثه تورو تا االن تربيت کردم بهت گفتم به نفعته که ازهمون اول بياي_

 :تعجب به گوشي تو دستم نگاه کردمو گفتم با

 ...سالم_

 خنديدوگفت؛

 ميخواي برگردي درسته؟_

 بله اگه ميشه برگردم به هرکاري که شما بگين_

يه قرار مالقات براتون ميذارم..اول،سر راهت برو خونه پري اونجا ميسازتت بعد يه راست بيا اينجا فقط خوب _
 ..به توصيه هاي پري گوش کن کارتو بايد خيلي خوب انجام بدي ها

 ...چشم_

 .ينمت خداحافظميب_

رو قطع کرد بوق پايان تماس مثه زنگ توگوشم زده شد حاال بايد اماده ي يه کار ديگه ميشدم.براي چي  گوشي
 بايد ميرفتم پيش پري؟نکنه ميخواست معتادم کنه؟واي نه همينت مونده

ازتو قران بيرون   !ساره؟؟ساره اسم روزاي پاکيم بود بهتره بزارم مقدس بمونه.ساره اسمي بود که اقاجونساره
 کشيده بود.همسر اول ابراهيم!!اين اسم ديگه به دردم نميخورد بهتر بود با

 ..رو راست باشم اسم من رويا بود..رويا خودم

چهارتا تيکه لباساي هميشگيمو پوشيدم وبه سمت خونه پري،به راه افتادم.ظبق معمول با يه تاپ  همون
 نصافا خيلي لوندوتو دل برو شدهوشلوارک نازک مشغول کشيدن سيگارش بود ا

..حتي راه رفتن وريز ترين حرکاتش ممکن بود هرمردي رو به خودش جذب کنه با ديدن من با تعجب يه نگاه بود
 :به سرتا پام کردوبعد درحالي که سرشو از تاسف تکون ميداد گفت

 ...برنگشتي پس_

 :بغض نگاش کردموگفتم با
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 ..نه_

 :ال هدايتم کردوگفتگذاشت پشتمو به طرف ح  دستشو

 ...بين تا بهت بگم بايد چيکار کني_

انداخت دورورفت توي اتاق وبا يه سري لوزام ارايش ولباس برگشت تازه فهميدم حکم اون همه لباس   سيگارشو
 ولوازم ارايش و رابطه ي پري با هوشنگ چيه..پس کار پري که هميشه

 !راي جلب توجه بيشترزهره معما بود اين بود.بزک کردن ما دخترا ب براي

 :لوازم ارايش وريخت روي ميزوگفت بري

 .بايد خيلي ظاهرتو تغيير بديم_

 جشماي پراز،سوال نگاش کردم که گفت با

 

 ..ازهمه رنگ موهاته بايد کاري کنم که جذاب ترشي  اول

ج وقت اهل مو رو برداشت وبا يه ماده ي ديگه که مغز سرمو بدجوري،ميسوزوند روي موهام کشيد من هي رنگ
 ارايشگاه رفتن نبودم ونميدونستم اصال اين چيزا چي هست براي،همين

حرکات زهره برام معما بود.بعد ازون ابروهاي پهن ودخترونمو نازک و روشن کردو وقتي هم موهامو شستم  تمام
 ديدم که کامال بلوندوطاليي شده..ديگه دختر تو اينه کامال از،ساره جدا

وچه ازظاهرش..هردو غمگين به اينه نگاه کرديم زيباتر شده بودم اما معصوميت چشمام چه از اعتقاداتش  شد
 ازبين رفته بود ديکه اون سادگي رو توصورتم نميدي به جاش دختري جا

جدي وپر رمز و رازجلوي اينه خودنمايي ميکرد!اروم اشکام سرازير شد پري که خواست به صورتم کرم بزنه  افتاده
 :فتبا ديدن اشکام گ

مقاوم باش...راهيه که اومدي ...يه نگاه به خودت بنداز !ميفهمي که بايد مثه سنگ سخت باشي!ميفهمي که _
 بايد مثه کوه با قدرت باشي..مثل گرگ درنده...مثه کفتار بدجنس..پس

 واسه تواشک معني نداره..خودتو عوض کن !اوني که اشک ميريخت يه روياي ديگ  بود..فهميدي رويا؟ ديگه

به.عالمت مثبت تکون دادم وسعي کردم جلوي اشکامو بگيرم پري با همون لوازم ارايشش مشغول درست  سرمو
 کردنم شدووقتي کارش تموم شد.يه دست لباس فوق العاده شيک

 :قيمت گذاشت رو تخت وگفت وگرون

 ..موقتا بپوشش.!بعدشم با ماشين من برو سر قرار_

 :نگراني نگاش کردمو گفتم با
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 .نندگي بلد نيستممن را_

اشکال نداره با اژانس برو فقط پياده نباش.مواظب همه ي لباساتم باش.رويا ..سعي کن تند حرف نزني،تو _
 جشماي پسره موقع صحبت زل بزني.اينظوري بيشتر تحريک ميشه.سعي کن

اه رفتن با طمانيه دستشو بگيري.براي هرکاري پيش قدم شو بزار ببينه جرات داري.ساده بازي درنيار..موقع ر  تو
 راه برو.وقتي کنارشي دکمه هاس پالتوتو باز کن.بزاري،قسمتي از يقه ات

 ..بشه..اين نکات و فراموش نکن.مطمئنم از پسش برمياي ديده

شغلي !برام خيلي خنده دار بود!اين همه عشوه وادا براي اينکه پسرا بيشتر بشينن وسفارشاتشون بره  جه
 حقير ميشدم..بازم بغض کردم اما با يه ياد اوردن حرفاي باال!يعني من انقدر بايد

 ..جلوي اشکامو گرفتم وبراي،اخرين بار،با نگاه کردن به خودم تو اينه از خونه بيرون رفتم پري

رفتن از،اون کوه جلوي رستوران با کفشاي پاشنه بلند خيلي،سخت بود اما باالخره تونستم وخودمو رسوندم  باال
 ين کسي که منو ديد محسن بود.اول نشناخت اما وقتي کهاز شانس بدم اول

 :تر اومدم با چشماي گردش سرتا پامو برانداز کردوبعد از يه دقيقه سکوت گفت نزديک

 ......پس توهم_

 انداختم پايين تو نگاهش پرازخشم وغم شد..شايدم توچشماش پراز اشک بود..يعني بهم عالقه داشته؟  سرمو

و نگاهش پرازخشم وغم شد..شايدم توچشماش پراز اشک بود..يعني بهم عالقه انداختم پايين ت  سرمو
 :داشته؟هر چي که بود بهم ريخته وناراحت اسکاج تو دستش وزد زمين وگفت

 ... خيلي،سست وبي،لياقت بودي..توهم يه اشغال مثه قبليا.خاک برسرمن_

نقدو استرس وهيجان داشتم که بي خيال بگم تو ازگذشته من چي ميدوني که.قضاوتم ميکني؟اما ا ميخواستم
 شدم و وارد رستوران شدم.هوشنگ از پشت دخل تا نگاهش به من افتاد

 :برق زدواومد جلووگفت چشماش

 .. ساخته اين پري؟محشرشدي چي

 :ناراحتي نگاش کردمو گفتم با

 من بايد چي کارکنم؟_

 .يه خرپولي،االن مياد تو باهاش ميشيني وقهوه ميخوري_

 :ب نگاش کردمو گفتمتعج با

 همين؟_
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 :خنديدوگفت

بقيشو خود طرف بهت ميگه يا ازت ميخواد بري خونش يا اينکه.نه ممکنه نخواد اما هرکدوم که شد من پولتو _
 ..رو حساب ميکنم اگر گفت بري،خونش سي درصدشو من ميگيرم ازت

 :ترديد وترس نگاش کردم که گفت با

زرنگ باشي وبا اعتماد به نفس .نه اينطوري،ضغيف..نه با ترس.زود دستتو  اينطوري مثه گيجابهم زل نزن..بايد_
 ميخونن يه پاپاسي،هم کف دستت نميندازنا..بزار بدونن اگه راضيت نکنن

 ..ميشي رو سر زنشون روسر ننه باباشون...فهميدي اوار

 :پر رنگ گفت به.عالمت مثبت تکون دادم که نگاه هوشنگ به در خيره موندوبعد با يه لبخند سرم،

 ..بيا اومد عاشقت_

برگردوندم يه مرد حدودا چهل ساله با موهاي جوگندمي وظاهري کامال متشخص با کت وشلواروکروات.با  سرمو
 :تعجب به هوشنگ نگاه کردمو گفتم

 فکر کردم اون پسر حوونست اين چيه؟_

 :که از دور با سر سالم کرد به اون گفت  درحالي

 .سعي کن به پولش فکرکني فقظ نه چيز ديگه براي تو چه فرقي داره_

 ترس يه هوشنگ نگاه کردم که به من اشاره کردوبا صداي،بلند تر گفت با

 .بفرمايين رويا خانم_

همون دستپاچگي وگيجي به سمتي که هوشنگ اشاره کرد رفتم وبه ميز اون مرد رسيديم.تا مارو ديد از جاش  با
 :فتبلند شد وبا خنده دستشو اورد جلووگ

 هوشنگ فکرنميکردم انقدر سليقت بيست باشه_

ترديد به دستش نگاه کردم هوشنگ پامو لگد کردومجبور،به دست دادن شدم وبا لبخند کنارش نشستم.حتي  با
 يه لحظه هم چشم ازم برنميداشت.هوشنگ بعد ازنشستن من روبه اون

 :مردگفت

 ..خب شهرام بگو ببينم چي ميخوري اصل کاراينه_

 :ه من نگاه کردوگفتب شهرام

 توچي ميخوري؟_

 .براي،من فرقي نداره_
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 :رو به هوشنگ کردوگفت شهرام

 ..يکي،ازون صبحونه هاي مشتيت بيار_

 

 :چشماش برق زدورفت.وقتي تنها شديم شهرام دستشو گذاشت رو دستمو توچشمام نگاه کردوگفت هوشنگ

 تازه کاري که انقدرميترسي؟_

که خنگي ساره!رويا!!اره رويام!با ترس،بهش نگاه کردم ميترسيدم جا بزنه   ال مصب!دستمو خوند!انقدر  اي
 :وهوشنگ بندازتم بيرون.به جاش خنديدوگفت

 .من عاشق اين دخترايي هستم که مقاومت ميکنن اصال ازين پرروها خوشم نمياد.تو چرا،هيچي نميگي_

 :لکنت گفتم با

 .من زياد اهل حرف،نيستم چي،بگم_

 د وقته تواين کاري،چه قدر کار بلدي؟از خودت بگو چن_

تعجب،نگاش کردم چه قدر،راحت حرف ميزنه.انگارمهندسم و اونم کارفرما!!!!چي،بايد ميگفتم که خنگ  با
 بازي،نشه .که دستمو رو نکنه.خداروشکر همين موقع صبحونمونو اوردن.شهرام

 :چرخوند سمتمو گفت سيني،رو

 . جون داشته باشيبخور،که با هم خيلي،کار داريم بايد _

بدم اومد.اينا ديگه کي بودن.مگه اين نياز،چه قدر ارزش داشت که اينا خودشونو انقدر پايين  از،لحنش
 مياوردن اگه بيرون ميديدمش بدون شک به نظرم دکتر يا مهندس بود اما حاال...با

نگار کشف خصوصيات ميلي چند تالقمه.خوردم.خيلي،سخت اما باالخره تونستم ارتباط برقرار کنم ا بي
 جنس،مخالف خيلي،هم برام سخت نبود..بعد از خوردن صبحونه.مسخره والکي

به شوخياي بي مزه شهرام که همش هم درمورد مسائل جنسي بود ازجابلند شدو به هوشنگ اشاره کرد  خنديدن
 که بياد خدا خدا کردم بي خيالم بشه وحداقل امروز،دست از سرم

 .طل هوشنک اومد حلووگفت:خب شهرام جان چي شد.اما زهي خيال بابرداره

 :يه چشمک زد به هوشنگ وگفت شهرام

 .دست مريزاد خيلي حال کردم ميبرمش دوشب،قيمتم همون که گفتم_

ترس،به هوشنگ نگاه کردم اررم چشماشو بست که بهم اطمينان بده شهرام يه تراول،گذاشت روميزوبه من  با
 :گفت
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 ..ربيا توماشين وسايلتم بردا_

 :رفت بعد از رفتنش به هوشنگ نگاه کردمو با غصبانيت گفتم وازدربيرون

 .مگه.جنسم که.اينطوري،صحبت ميکنه شماهم بدون مشورت من قبول ميکني_

 :بهم بادست اشاره کرد ساکت شم وگفت هوشنگ

دي االنم برو چيه دور ورداشتي فکر کردي مهندسي که نازميکني شغلت اينه بفهم مثه اينکه هنوز توجيه نش_
 زيادمنتظرش نذار .پول خوبي،هم ميده مطمئن باش تا يه ماهتو تاميني،برو

 ..منو نگاه کن.برو واينسا

کردم اما چاره اي نبود.حاال فهميدم که وقتي ميگفتم استفاده ابزاري،از زن يعني چي.يعني همين.يعني من   بغض
 تاراج رفتيعني جسم من که تو اين دوشبي،که همبستر شهرام بود به 

جسم من وقتي که دست هزاران مرد اونو لمس ميکرد نبايد دم ميزدم.چون به جاش پول ميگرفتم چون  يعني
 شده بود ماله روزانمو درامد خيلي خوبش هم عادتم داده بود هم مزه کرده

 هميشه يادمه مامان ميگفت اين حروم خورا چرا چيزيشون نميشه چرا سرطان نميگيرن وبميرن بود

 

فهميدم چون همشون مثه من براي،هرگناهي که ميکرديم دليل محکمي داشتيم دليلي که بتونه اون گناهو  االح
 برامون توجيه کنه تا قدم بعدي رو محکم تروبا اظمينان تر برداريم.واخر

 !جايي ميرسيم که ديگه غرق شديم وامکان نجات نيس به

همين منوال سر کردم!وحاال که.اينجام عمرم داره مثه برق  رويا به همون نقطه رسيدم ودوسال ازعمرمو با ومن
 وباد ميگذره وهرروز بيشتر از قبل تو اين گناه نا بخشودنيم غرق

.!انقدر که ساره بودن يادم رفته .ساره برام يه غريبس..يه خاظره ي خوبه از دوران نوجوونيم من ديگه نه ميشم
 ساره ي گذشته نبود.منادبياتم نه ظاهرم ونه هيچ چيز ديگه م شبيه 

يه وسيله.ميديدم.يه.ابزار مثه يه ليوان اب براي رفع نياز..درامدم عالي بود..بهترين لباسا وامکانت..اما  خودمو
 ته دلم سوخته..هرروز داغن تر ميشدم وقتي جز خودم کيي رو نداشتم با اين

ز دور مبدبدم وقتي پيرشدن مامان يا حتي خدا رم نداشتم.داغون تر ميشدم وقتي قد کشيدن سينارو ا گناهام
 زمين گير شدن اقاجونو از دور ميدبدم داغون مبشدم وقتي مرتضي با بچه ي

ماهش وزنش دست تو دست ميرفتن تو پارک محل وبستني ميخوردن.اما من ...من قرباي نشدم وبا  شش
 همين منوال دوسال از،زندگيم گذشت ومن و از نوزده سالگي تبديل به يه

بيست ويک ساله کرد.اما اين بيست ويک ساله هيچ ربطي به اون دختر نداشت حتي اسمش حتي چهره  هدختر 
 ي معصومش وحتي ادبياتش!! دستمو از روي گوشام برداشتم پسر جوون
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خيره بودوبا وحشت نگام ميکرد صداي اذان قطع شده بود.با گيجي به دوروبرم نگاه کردم نم اشک گونه  بهم
 بود با پشت دست پاکشون کردم هوشنگ از دور نگامهامو خيس کرده 

 :جلو وبا کنجکاوي بهم نگاه کردوگفت کردواومد

 !چته رويا؟چرا اينطوري ميکني_

 جوري کردم مگه؟پسرجونن با پوزخند نگام کردوگفت؛ چه

 .ديوونه اي؟اسگلي؟ابن حرکات چيه؟نه به اون ادا اطفار اولت نه به ابن دبوونه بازيت_

 :داشت ورفت با تعجب به هوشنگ نگاه کردم که گفتبر  سوييچشو

 .چرا اينطوري کردي؟عين ديوونه ها شدي_

 مگه جيکارکردم؟_

 يه دفعه گوشاتو گرفتي وشروع کردي اشک ريختن وبه يه نقطه خيره شدن.حالت خوب نيس رويا؟_

مثه برق ازجلوي  به عالمت منفي تکون دادم وبدون جواب دادن به هوشنگ رفتم تودستشويي.خاطرات سرمو
 چشمم گذشته بود انگار براي چند لحظه برگشته بودم به همون دوران...به

 ..درست دوسال پيشگذشتم

 

صورتم اب زدم وهمونطوري،از دستشويي بيرون اومدم تمام ارايش چشمم وصورتم بهم ريحته بود رفتم تو  به
 :اتاق استراحت که غزل سررسيدوباديدنم با اون قيافه گفت

 ..اين ريختي شدي؟مثله مرده ها شده صورتت!!فشارت پايينه  چرا_

 :کنارپنجره وبه.بيرون خيره شدم که غرل،گفت  رفتم

 ..اللي؟يا کري ؟دارم باهات حرف،ميزنم_

 ...حوصله.ندارم شرتو کم کن_

 :پشت سرموگفت اومد

 .نه مثه اينکه رو دنده ي چپي امروز حب پاشو برو خونه_

کارکنم جديدا هم عملش زده باال بيشتر بهم ميپيچه..االن برم خونه باز،روسرم اون افشين رواني رو چي_
 ..هواره..همينجا بهتره

 .._باشه پس من رفتم سر کار هوشنگ گفت مورد جديد اومده..بازم بهت سرميزنمغزل
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داي گذاشت رو شونه امو رفت بيرون ودوباره تنها شدم.دلم بد جور،گرفته بود خيلي وقت بود به ص  دستشو
 اذان گوش نداد  بودم شايدم اصال يادم رفته بود چطوري نماز ميخوندم در هر

نميخواستم بهش فکر کنم چون جز حسرت چيزي برام نداشت..از جام بلند شدم ويه کم صورتمو مرتب  صورت
 کردم واومدم برم بيرون که ديدم محسن اومده رفتم سمتشو بدون سالم

 :پرسيدم

 مامانت چي شد؟_

 :پره غم بود با بغض گفت ش چهره

 .حالش روز به روز بدتر ميشه اين هوشنگم حقوق درست حسابي نمبده بتونم براش کاري،کنم_

 :نگراني نگاش کردم وگفتم با

 ..ميخواي يه کم بهت پول قرض،بدم_

 :چند لحظه قبلش تبديل به عصبانيت شدوگفت بغض

 !من دست به اين جور پوال نميزنم.ماله خودت_

رد شدورفت پشت کانتر،شونه هامو باال انداختم وبا بي تفاوتي رفتم توحياط رستوران نشستم..دنبال  ازکنارم
 سوژه ميگشتم که خداقل اين حالمو عوض کنه اما برهوت بود انگار قحطي

 :بود اونروز.رفتم به سمت کافي شاپ وبه داوود )مسئول کافي شاپ(گفتم پسراومده

 ...داري تو بساطت اعصابم داغونه_

کرد زير کانترو يه ليوان برام پرکرده انگار دنيارو بهم داده بودن ليوان ويه سره سرکشيدم تا حالم جا اومد   سرشو
 ميدونستم االن بدجور مست ميکنم داوود از،قيافم فهميدودرحالي،که

 :ميکشيد گفت دستمو

فتي رو دستم برو تو اون اتاق اخه االغ اينجا جاي خوردن گفتم برو تو يه خراب شده االن مست ميکني،مي_
 ...بشين وبيرون نيا

کم راه رفتم انگار حالم جا اومد.انقدررا هم بد نبودم حالم خيلي هم خوب شده بود..هوا هم خيلي خوب   يه
 بود.همه چيز خوب بود..گور باباي گذشتم من که غرق،کثاقت بودم ديگه

ه بايد ميشدم درست مثه خودش همونطوري رو ميخوردم اخه..حرص اين دنياي سياه وکثيف ون حرص،چي
 کثيف....تلو تلو خوران رفتم تو اتاق وافتادم رو زمين داوود اومد توي اتاق وبا

 :سرشو تکون دادوگفت ديدنم
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اين غلطاتو بزار واسه اخر وقت که جلو مردم گند کارت باال نياد .همه داشتن نگات ميکردم که اونو خوردي سرم _
 يه باد نري خيليه

 

 :خنديدموگفتم بلند

 .خريا!بگو اب معدني بود توشيکم من که نميتونن بردن دنبالش_

 زيرکانتروکه ميتونن بگردن رويا زود ازينجا گورتو گم کن شر نشه_

 ..باشه بابا بيا کمکم کن مانتومو درارم_

 :گاه کردوگفتاومد سمتمو دستمو از،مانتوم کشيد بيرون زيرش يه تاپ سفيد تنم بود با طمع بهم ن  داوود

 امشب مياي خونه من؟_

 ..ميدوني که قيمتمو_

 .ارزون تر بگير.پول ندارم_

 :که دراز ميکشيدم رو زمين وموهامو بازميکردم گفتم  درحالي

 ..نچ...همون قيمت قبل_

 :کالفگي نگام کردوخواست بياد سمتم که بادست پسش زدم وگفتم  با

 ..اول پول_

 :ذاشت رو زمين وگفتکرد توجيبش ويه مقدار پول گ  دست

 ..شب منتظرتم_

دررفت بيرون..خودمم بدم نيومد انگار بدنم اماده ي همچين اتفاقي،بود واقعا اين نوشيدني،مرموز معجزه  واز
 ميکرد براي ادم.نفهميدم کي خوابم برد وقتي بيدارشدم شب بودوبايد ميرفتم

حت شد چون ازصبحش کاسبيم صفرشده بود وايسادم با پولي که از داوود گرفتم خيالم بابت کاراونروزم را خونه
 .تا داوود کافي شاپو ببنده وباهم بريم

درکافي شاپو بست وچون ماشين نداشتيم يه تاکسي گرفتيم وتقريبا ماشين تو جنوبي ترين نقطه تهران  داوود
 نگه داشت با تعجب بهش نگاه کردم به اون سروضع اراسته نميومد انقدر

ين هردوپياده شديم کم کم داشت ترس هم به بقيه حالتام اضافه ميشد داوود در يه خونه باشه.از ماش فقير
 :فوق،العاده خراب وداغون وباز،کردوگفت

 ..برو توچرا بروبر منو نگاه ميکني_
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 :دروديوارخونه اشاره کردم وگفتم به

 خونه تواينه؟_

 .پس فکر کردي کاخ سعد اباده بيا بروتو جلو دروهمسايه ضايعست_

ترديد وارد خونه شدم اصال شبيه خونه نبود شبيه يه سوله پراز وسايل اسقاطي ماشين.داوود جلوتر،رفت ودر  با
 :يه اتاق وبازکردوتک چراغ زردونيم سوزشو روشن کردوگفت

 ..بيا تو_

نگاه اتاق که شدم چشمم به يه.پيرزن ازکارافتاده خورد که بدون حرکت نگاهم ميکرد با تعجب به داوود   وارد
 :کردم وگفتم

 اين کيه؟_

 :درحالي که کاپشنشو درمياورد گفت داوود

 ..ننمه...فلج از گردن به پايين_

نزديک پيرزن شدم بوي تعفن بدنش حالمو بد کرددستمو گرفتم جلوي،بينيمو اومدم کنار.داوود يه نگاه  اروم
 :بهم انداخت وبا پوزخند گفت

 بوي الکت تا اينجا منو خفه کرد_

 

 ..دهارو براي اون باالشهري ها دربيارنه منا  اين

 :حرص بهش نگاه کردمو گفتم با

 ..کجا بايد بريم.؟بدوميخوام برم خونه هزارتا بدبختي دارم_

 :به همون اتاق اشاره کردوگفت داوود

 ..همينجا_

 تعجب به پيرزن نگاه کردم بازم نگاهش خيره به من بودوبي حرکت پلک ميزد با

 نجا جلومامانت؟اسگل کردي منو؟اي_

_نه که پنج خوابه ست بريم اتاق بغلي!همين يه دونه ست ننمم روشو ميپوشونم. تا خبالت راحت شه داوود
 :رفت يه مالفه برداشت وانداخت روسر پيرزن.با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم

 بردارخفه ميشه_

 :که پيرهنشو درمياورد گفت  درحالي
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 ..هيچيش نميشه بيا ديگه مردم بابا_

 .اون ميشنوه داوود حس داره تو چطور،روت ميشه_

 :نگام کردو اومد سمتمو درحالي که دکمه هاي مانتومو بازميکرد گفت کالفه

 ..تو به اين کارا کاريت نباشه.اماده شو_

چسبيد بهم ومثل  وحشي ها افتاد به جونم!هنوز چند ثانيه نگذشته بود که صداي ناله هاي وحشتناکي  اومد
 لندشد با وحشت به داوود نگاه کردم عين خيالش نبودومثه يه گرگازپيرزن ب

 !!!بهم حمله ميکرد.سعي کردم بي خيال شم اما دوباره شروع کرد ناله کردن.مادر بود!!!مادر گرسنه

 :پيچيد توگوشم صداي،مامان

 (.من خيالم ازساره راحته اين سينا منو حرص،ميده خدا اخروعاقبتشو بخيرکنه)

رد...امروز چرا اينطوري،شدم من!!مامانم!بوي چادرنمازش!عطر تنش!الاليي،هاشش!الال الال گل هواشو ک دلم
 .... پونه

 ...ساره خوابه الالال

توچشمام جمع شد.دوباره برگشتم سمت اون مادر يه پيرزن بي جون که مالفه داشت نفسشو قطع  اشک
 ت داوود وازخودمميکرد.يهو انگار بهم برق وصل کردن ديوونه شدم وبا يه حرک

 .ولباسمو پوشيدم ورفتم سمت پيرزن ،مالفه روازروي،صورتش برداشتم دورکردم

اشک از کنارچشماش سرازيرشد پايين..دوباره با همون نگاه بهم خيره شد.!اروم دست کشيدمو اشکشو پاک   نم
 کردم.وبرگشتم سمت داوود با تن نيمه لخت نشسته بودومتعجب نگام

 :جيبم دراوردم وگذاشتم تودامن مامانشو گفتم پوالرو ازتو ميکرد

 ..با اين پوال به اين بدبخت برس.خيلي پستي داوود خيلي حيووني _

ترکيدوازدر خونه اومدم بيرون!مستي،از سرم پريده بود وحالم اومده بود سرجاش.چهره ي اون مادر يه  بغضم
 لحظه هم ازجلوي چشمم کنارنميرفت.دلم مامانو ميخواست.الاليي

 ...هاي،قشنگشو

اشک ريختم وبا اولين تاکسي خودمو رسوندم خونه افشين جلوي در خوابش برده بود اززوراعتياد   تاسرخيابون
 داشت ميکشت خودشو با پام لگد زدم بهش بدون اينکه بيدارشه افتاد يه

 ...ديگه تا تونستم برم.تو خونه طرف

قتي،بابارو روويلچيرديدم مثه امشب حالم بدنشد حتي صحنه اي دردناک تراز اون شب نديده بودم حتي و هيچ
 .وقتي شب عروسي مرتضي اونو تولباس دامادي ديدم حالم مثله االن نشد
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قرص،مسکن انداختم باال و افتاذم روي تخت حوصله هيچ کسو نداشتم کاش يه کم ميتونستم مشروب  يه
 .کالفه بودمبخوژم از همه چي بيشتر حالمو حوب ميکرد اما توخونه نداشتم

به عرق !بلند شدم ورفتم جلو در افشين هنوز،اويزون افتاده بود دوسه باربا پا زدم بهش.که باالخره  ومعتاد
 چشماش واشد وگفتم؛

 داري،يه کم امشب بخورم؟_

 چي؟_

 .مگه من مثله تو هم خب مشروب ديگه داري يه ذره بدي،کوفت کنم سرم داره ميترکه_

 :ن ميذاشت گوشه ي لبش گفتکه سيگارشو بي جو  درحالي

 .نه ندارم برو از يه قبرستون ديگه بگير_

رفتم تو ودوباره افتادم رو تخت.نميدونم چرا اروم وقرار نداشتم اونروز چيم کم بود که انقدر سردرگم  کالفه
 بودم...چي ارومم ميکرد که پيداش نميکردم حتي ازخستگي هم خوابم نمي

ت براي،کار اما حوصله جواب دادن نداشتم ميدونستم ميرن سراغ هوشنگ گوشيم چهل تا ميس کال داش  برد
 .وبايد جواب پس،بدم اما اصال اعصاب نداشتم

همون کالفگي درازکشيدم وخوابم برد اما توخوابم کالفه بودم وسردرگم..توي بيابون وسيع ميدويدم اما  با
 يديدم ...بازممعلوم نبود چرا...هميشه تو خوابام سردرگمي ميديم..حيروني م

دورخودم ميچرخيدم..بازم خالم بد بود صورتم زخمي بودولباسام خاکي..يه دفعه يه ماشين اومد از دور  داشتم
 انگار دنبالم ميکرد هرچي من ميدويدم ماشينم نزديک تر ميشد اخررسيد بهم

ميکردم جون ازبدنم چرخاش داشت لهم ميکرد دلم ميخواست جيغ بزنم نيا اما اون نزديک ترميشد احساس  با
 ..داره ميره احساس ميکردم دارم له ميشم

خفگي ازخواب پريدم ودوسه ليوان پشت هم اب خوردم.انگار يه چيز،بيخ گلومو فشار مبداد با ترس به  با
 دوروبرم نگاه کردم هيچ کس نبود..افشينم نبود..دست کشيدم به گردنم حالم يه

هار صبح بود!انگار يه کارنکرده داشتم رفتم دستشويي واومدم بيرون جا اومد يه نگاه به ساعت انداختم چ کم
 دوباره احساس ميکردم يه چيزي،کمه اما يادم نميومد برگشتم تو تخت خواب

 وخوابيدم

 

ديرتراز هميشه اماده شدم برم رستوران.يه مقدار ارايش کردم واز خونه زدم بيرون..افشين رفته بود تو  صبح
 سرما وگرما حاليجه هروقت مواد بهش ديرميرسيد بي خوبيش اين بود حداقل
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 ..ميفتاد اين ورواونور اما به محض زدن اندازه ي يه غول زور داشت وبه پروپام ميپيچيد جون

 :مثه همبشه.اما اينبار غزل زودتر ازمن رسيده بود با ديدن من دويد سمتمو گفت رستورانم

ومدن ورفتن نبودي کارد بزني خون هوشنگ درنمياد راه ميره االن وقته اومدنه نمبدوني چند تا کيس مال ا_
 ميره رويا کدوم قبرستوني گوشيتو چرا جواب نميدي اخه؟

چي شده.اين جماعت سحرخيز شدن امروز واال تا ديروز ساعت دوازده ازماصبحونه ميخواستن اين شانس _
 ..مزخرف منه يه روز دير کردما

 :سرشو تکون دادوگفت غزل

 . ا يه دعواي،اساسي راه نيفتاده.جوابشو فقط نديا...بزار دادوبيدادشو بکنهبرو تو ت_

 :.تورستوران هوشنگ با دبدن من مثه برق اومد جلووگفترفتم

 ..معلوم هست کدوم گوري هستي ازصبح چهل تا موقعيت توپ وازدست دادي احمق_

 ..به.خدا مريص،بودم خب ميدادين غزل_

ون بربياد علت اينجا موندنتم همينه وگرنه با اين بي انضباطيت تا االن اخراج هيچ کس مثه تونميتونهاز پسش_
 .. بودي زود باش برو سر ميز شيش

دور نگاه.کردم از.پشت يه.پسر جوون وامروزي بود ومشغول خوردن ولي اصال حسشو نداشتم با کالفگي به  از
 :هوشنگ نگاه کردمو گفتم

 .ن اقا هوشنگ حسش نيسميشه اين وغزل بره بعديرو من به جو_

 :گرد کردوگفت  چشماشو

 ..خودتو جمع ميکني رويا يا بندازمت بيرون_

 :عصبانيت بهش نگاه کردم که گفت  با

 ..اون رنگ ولعاباتم پررنگ کن بجنب تا نرفته_

تودستشوبي ويه کم ارايشمو تجديد کردمو اومدم بيرون ورفتم به سمت ميز شش وپشت سر اون  رفتم
 ادم غزلم روي ميز کنارنشسته بودوبا خبال راحت با تلفن حرف ميزدپسرجوون ايست

 !حسوديم شد کار بلندنبودنم اينجور موقع ها خوبه بهش

 :صورتم وبردم نزديک گوش اون پسروگفتم اروم

 !!افتخار اشناييد ميديد تنهايي وسط اين کوه بهم نميچسبه_

 :ت کردوگفتاينکه.برگرده يه لقمه.بزرگ املت براي خودش درس  بدون
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 .ازچسب دو قلو استفاده کن ميچسبه_

 :خورده ازپشت سرنگاش کردموگفتم جا

 ..هميشه انقدرپررويي وجواب يه خانم محترمو با بي ادبي ميدي_

 ...سمتم خنديدوبرگشت

جلوي چشمام سياه شد.جاخورده بهش نگاه کردم...با چشماي گرد کرده سرتا پامو نگاه کرد.يه قدم  دنيا
 پاهام سست شده بود!اين اينجا چي کارميکرد؟لقمه پريد توگلوشو چندرفتم.عقب!

 :اب وپشت هم خوردودوباره همونطوري،بهم نگاه کرد،گفت  ليوان

 ساره...تواينجا چي کارميکني؟_

کردم يه بغض پرازوحشت عقب غقب رفتم به سمت دردلم نميخواست منو تواون حالت ببينه.نبايد   بغض
 ز،رستوران زدم بيرون اومد دنبالممنوپيدا ميکرد.نبايد..ا

 

8 

که صدام ميکرد ملتمسانه ازم ميخواست که نرم..اما من غرورم شکسته بود.واي خدا لعنتت کنه   ودرحالي
 هوشنگ.ببين منو به چه کاري وادار کردي..اين چه.شانسي بود که من

 .چرا بايد جلوي چشمم سبز ميشد..چراداشتم

 !! ساره جون مادرت وايسا_

.خوب نقطه ضعفمو ميدونست!مادر...درحا وايسادم وبرگشتم سمتش نفس نفس زنون نگام ميکرد ازکوه مادر
 پايين اومده.بوديم نگاهمو به باال انداختم هوشنگ وغزل ومحسن با تعجب

 .به رفتارعجيب ما نگاه ميکردن ونگراني

 ...نفس زنان اومد جلو وبه چشمام خيره شدويه نگاه به سرتا پام کرد نفس

 :عصبانيت بهش نگاه.کردم وگفتم  با

 ميخواي بد بختيمو ببيني..هان؟برو دنبال زندگيت به هيچ کسم نگو منو ديدي فهميدي راتو بکش برو_

 

 :درحالي که انگشت اشارمو به سمتش نشونه ميگرفتم گفتم برگشتمدسمتشو

ام...روياا...فهميدي؟حاال مهران راتو بکش برو...من ديگه اون ساره نيستم خودتم خوب ميدوني من روي_
 ....هم.خوش اومدي؟برو رد کارت
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 ..تعجب بهم نگاه کرد بدون اينکه جوابشو بدم دويديم پايين باز اومد دنبالم وصدام کرد با

 ...ساره وايسا!با توام رواني!کارت دارم وايسا_

بازيه بچگيم وکسي که توجه نکردم ودويدم مهرانم همچنان پشت سرم ميومد اصال دلم نميخواست هم  دباره
 باهاش بزرگ شده بودم منو تو اون وضع وقيافه ببينه..اصال چطوري منو

اون سرووضع وموهاي رنگ شده!چه قدر عوض،شده بود قيافش ..مدل موهاش ..چهره   شناخت؟با
 اش...اندامش...همه چيش تغيير کرده بود اما نه به اندازه من.... برگشتم ديدم هنوز

 :پررويي مياد هيچ وقت اين اخالقاش عوض نميشد کالفه برگشتم سمتشو گفتم پشت سرم با داره

 چرا از،رو نميري؟چرا دست از،سر من برنميداري مهران؟_

 ..تاشوش هم.بدوي دنبالت ميام بي خود تالش نکن فرار کني_

 :تمسمتشو فاصله اي که بينمون بودوکمتر کردم و درحالي که به سرتا پام اشاره.ميکردم گف رفتم

بيا ببين برو تعريف کن بروبگو ساره ديگه اوني نبود که ديدم به مامانم که انقدر باهات مخالف بود بگو حتي از _
 دوست دختراي من بدتر شده به بابام که با حرفاي تو استغفراهلل ميگفت

يا )چرخيدم دور به دخترت نگاه کردن ديگه کفاره داره..به سينا بگو خواهرت تو لجن.داره غرق ميشه ..ب بگو
 ...خودموگفتم( حوب ببين برو تعريف کن ..با جزييات تعريف کن

 :تکون دادوبا تاسف سرتا پامو نگاه کردوگفت سري

خيلي رو عقلت حساب ميکردم فکرنميکردم کارت بکشه به اينجا...انتخاب اون پسره ي عوضي بزرگترين خريت _
 زندگيت بود

ب ايدين خريت من بود ازدواح باهاش خريت بدترم بود..حاال که چيه؟اومدي ياد اوري کني؟اره.انتخا_
 ..چي؟دستت درد نکنه يادم اومد!!خوب ياداوري کردي حاال برو

 :از کنارش رد بشم وبرم اومد جلوم وايسادوگفت  اومدم

 ..برگشتنت تو اون رستوران خريت سومته_

 :بهش نگاه کردم وگفتم باپوزخند

 ..شرتو کم کن مهران_

 :ستاشو کرد توجيبشو سرشو برد باال وبا نفرت نگام کردوگفتد مهران

 ..بدم ميادازت ساره.خيلي پست شدي..خيلي_

زدم ورفتم طرف رستوران نميدونم باز داشت نگام ميکرد يا نه اما توجهي بهش نکردم ورفتم باالي کوه  پوزخند
 موقتي برگشتم ديدم نيس.حاال اين برام يه دردسر بود.يه دردسر که وصل
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به گذشتم..چيزي که ديگه اصال نميخواستم من تازه به زندگي جديد عادت کرده بودم دلم نميخواست  ميکرد
 حتي يه.اتفاق کوچيک گذشتمو يادم بياره..هه!مسخره بود.همه از گذشته

 !فرار ميکنن من.مجبورم از گذشته شيرينم دور بشم چون حاال غرق تلخي وکثافتم تلخ

 يادنميخوام هيچ کس ب اما

 

 ..اين زندگيم بشه.هيج کس  ومزاحم

 :به رستوران رسيدم هوشنگ و محسن دم در با تعجب نگام ميکرد هوشنگ اومدجلووگفت وقتي

 اين پسره کي بود؟_

 .مهم نيس اقا هوشنگ.من برم به کارم برسم..با اجازه_

 :برم جلوراهمو نگه داشت وگفت اومدم

 چرا ازدستش فرار ميکردي؟برادرت بود؟_

 :برکشتم سمتشو گفتم فهکال

 ..نه اقا هوشنگ فاميل بود نبايد منو ميديد اينجا_

 دردسر نشه برات؟_

 .نه نميشه گفتم بره ديگه نمياد اون بي خيال ترازاين حرفاست..من ميرم سرکارم_

دستشو از جلوي،در برداشت ورفتم تو اتاق استراحت غزل اونجا مشغول حرف،زدن با تلفن با دوست  هوشنگ
 جديدش بود رفتم.تو اتاق يه گوشه نشستم غزل با ديدن من سريع تلفنپسر 

 :کردواومد جلوونشست کنارم وگفت  وقطع

 اين کي بود رويا؟چرا دنبالت کرد؟تيغيده بوديش؟_

 ..نه بابا...پسر عمم بود_

 :چشماش گردشدوگفت غزل

 عجب پسرعمه حوشتيپي!چند سالشه؟_

 :حرص نگاش کردمو گفتم با

 .م درموردش حرف بزنم.بي خيالش شواصال نميخوا_

 .._خب بابا چرا پاچه ميگيري..نخوردمش کهغزل
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 اون دورش کسايي که بخوان بخورنش زياده.به تونميرسه_

 حاال چرا انقدرکالفه اي؟_

 ..چون نميخوام وصل شم به گذشته.نميخوام يادم بيادکي بودم_

 خنديدوگفت؛ غزل

 ..اجي بازاري بود خيلي حسرت ميخوردم که اينجاممنم مثه تو بچه پولدار بودم وبابام ح_

 ..اينارو به کسي نگيا غزل_

 :سرشو به عالمت منفي تکون دادوهمين موقع محسن اومد تووگفت غزل

 !رويا پاشو مشتري داري_

 :روسريمو پرت کردم اونوروگفتم کالفه

 ..از دروديوار،ميباره حاال اه_

 :پوزخند زدوگفت محسن

 ..بندازي باال..ميخواي،چهارتا عشوه خرج کني ديگه خوبه نميخواي اجر_

روسريمو پرت کردم سمتش دوباره پوزخند زدواز دررفت بيرون غزل رفت سمت روسريمو درحالي که  همون
 پرتش ميکردم سمتم گفت؛

 پاشو بيا امروز،اصال کارنکردي صداي هوشنگ درمياد پاشو انقدر نشين فکروخيال کن_

 

ب برگشتم خونه .هيچي توخونه.نداشتيم ولي،اصال حال خريد کردنم نداشتم يه کم تر،از هميشه غرو خسته
 هوشنگ از،رستوران بهمون غذا داده بود براي همين نرفتم خريدوسريع

به خونه رسوندم خوشبختانه افشين نبود احتماال دوباره پليس گرفته بودش کال عادت داشت همش  خودمو
 رده سرجاي قبليش.خوبيش اين بود کهبازداشت شه ودوباره ولش کنن وبرگ

ازدستش نفس،راحتي ميکشيدم.کليد انداختم ودروباز کردم واومدم برم توکه يکي پاشو گذاشت الي در با   من
 ترس دروباز کردم وباديدن قيافه ي پيروز مندانه.مهران جاخوردم.سعي کردم

 .گاه کردرو،پاش اماپاشو از حلودر برنداشت وهمينطوري به من ن دروفشاربدم

 :حرص دروبازکردم وگفتم با

 !تو کاروزندگي نداري نه؟واسه چي دنبالم راه افتادي هان_
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پرازخشم شداولين بار بود که اونطوري ميديدمش هيچ ربطي به اون مهران شوخ طبع وشيطون  چشماش
 .نداشت

 :دا نشه مهران اومد تووگفتدادوبا ضرب باز شد از ترس،با باال نگاه کردم که سروکله ي افشين وغالم پي دروهل

 ..خونه غالم!...خونه افشين...!جي کار کردي با خودت ساره!دختر حاجي تو_

 :زدم داد

دختر حاجي توکل مرد مهران.من رويام رويا ...اينو قبال هم گفتم انقدر راه نيفت دنبال من..يه نگاه به گوشيت _
 ه جواب نداديبنداز،ببين صدا تا اس ام اس از دوست دخترات اومده ک  

 .کارداري.. برو رد کارت مهران انقدر تن منو نلرزون برو االن غالم مياد ازينجا هم منو ميندازي،بيرون  کلي

 :با خشم بهم نگاه کردوداد زد مهران

به درک .به درک که بندازه بيرون اخه جاي تواينجاست؟اره ساره؟اره احمق؟اره بيشعور؟جاي تو اينجاس؟شغل _
 تواينه؟

تو وبدون توجه بهش دروباز کردواومدم پشت سرم ببندم که باز دروهول داد واومد تووبا نگاه متعجب به  رفتم
 :دوروبرش گفت

 اينه خونت.؟_

 ..نه پس،اين انباريشه!!همين خوک دوني خونه منه_

 ادبياتتم عوض شده..کال زدي خودتو ترکوندي حاال به هرروشي که تونستي..اره؟_

 .انمان مثه من بودي کارت از،دست هم جنساي خودت به اينجا ميکشيدتوهم يه دختر بي خ_

 ..منو با اونا قاطي نکن_

 :خنديدمو گفتم بلند

اره جالبه.همتون اينو ميگيد ولي پاي سواستفاده که ميرسه اولين نفرخودتونيد اسمشم ميذاريد چون دوست _
 باراين دخترمي پس ماله مني پس،بايد همه چيت ماله من باشه.خودت چند

 رو به دوست دخترات گفتي چرا فکرميکنيد بايه شماره دادن صاحب شديد هان؟ جمله

 :سرشو انداخت پايين وگفت مهران

 اونو خودشون تنشون ميخاره_

نه خير اقا مهران خيليهاشونم عين من خر ميشن به خاطر عشق تن ميدن به اين کار بعد کارشون ميکشه به _
 عوضي،شدن که هيچيز جز راب.ط.ه ج.ن.سي  اينجا چرا چون دل بسته يه
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 مهم نبوده اما اون دختر تو ذهنش تا اسم بچشونم انتخاب کرده بوده..اره امثال تووايدين براش

 

ايد اما وقتي چشمتونم به يکي مثه من ميخوره با حقارت بهش نگاه ميکنيد که اخ اخ ...اين عجب   اينطوري
 خوب ميشه سوارش شد خيلي خوش خري،بود که پا داد به اين راحتي اخ اخ

 ..!!دمش گرم..ااگه دروغ ميگم بگه اره.د بگو ديگه چرا بيکاروايسادي بگودسته

 :با چشمايي که پرازاشک شده بود نگام کردودرحالي که به سمت درميرفت گفت مهران

بگم براي تووامثال  شنيده بودم از بقيه که چيکاره شدي اما باورم نشد حاال که باچشم خودم ديدم فقط ميتونم_
 ..تومتنفرم.خيلي کثيفي،ساره خيلي

 :بره که داد زدم اومد

ايتم قضاوت شماهاست درمقابل ما پاي مردونگي که ميرسه جاخالي،ميدبد ميشيد عالمه دهر و شروع ميکنيد _
 نصيحت از امثال شما متنفرم مهران..همتون اشغاليد

 :برگشت سمتمو گفت دوباره

 . ه نکنگفتم منو قاظي بقي_

 :زدمو گفتم پوزخند

همتون يه شکليد حتي اون مرتضي که خوب خوبتون بود اصال مرد بودن واستون زياده شما رو،چه به اين اسم _
 .حاال هم گورتو گم کن.قضاوتاتو کردي خيالت راحت شد گمشو از خونه

 ..بيرون ازهمتون بدم مياد من

 :يه لگد به ميز کناريش زدوگفت مهران

تواين جامعه مثه ادميزاد زندگي کردن.ازتوبدتر بودن توفقروبدبختي بودن ولي پاک بزرگ شدن  خيليا هم_
 ..توچي دخترحاج افا توکل

 :حرص نگاش کردم وداد زدم با

 .گفتم گمشو بيرون_

دربازکردوخواست بره که دبدم غالم پشت دروايساده مهران با دست غالم وهل داد به ديوارورفت غالم که  مهران
 :تعجب به مانگاه ميکرد اومد تووگفتبا 

 پسر جواد اينجا چيکارميکرد توروازکجا پيداکرده؟_

 :که بلند بلند گريه ميکردم گفتم  درحالي
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 ..اقا غالم تو روخدا برو بيرون برو االن حوصله جواب ندادم تو روخدا برو_

ازه بدبختيمو به روم نياورده بود هاج وواج وايساده بود وبهم نگاه ميکرد تا خاال هيچ کس به اين اند  غالم
 مهران به خيلي بي رحم بود مثه ايدين ومرتضي من ازهمشون متنفربودم ازهمه

اين جنس مخالف همشون بي رحم بودن همشون به من ونابود کرده بودن اون از مرتضي که االن نگران   ي
 شيشه شير بچه شه اين از ايدين که معلوم نيست تو کدون ويال

 

ه ويسکي ميخوره وبه ريش من ميخنده.همين مرتضي که صبح به صبح پوشک وشيشه شيربه دست دار  ويال
 ميدوه توخونه تا خداي نکرده بچش اذيت نشه همين مرتضايي که يه روز

عاشقي کرد برام من ازهمشون متنفربودم ازهمشون...سرمو گرفتم بين دوتا دستام و تا تونستم گريه   ادعاي
 اره براي،انتقام گرفتن راغب ترشدم..من بايد حاليشون  کردم اما راغب ترشدم

که ماهم ميتونيم بهتون رو دست بزنيم .بايد انقدر راحت پوالشونوميتيغيدم که خودشونم نفهمن ازکجا   ميکردم
 ...خوردن اره من بايد انتقام ميگرفتم

يظ ترين ارايشمم کردم مشتاق تر ازهميشه.از خواب بيدارشدم وبهترين مانتو وروسريمو پوشيدم غل صبح
 ميخواستم براي هوشنگ سنگ تموم بزارم نميخواستم تحت هيچ شرايطي

 ..ازدست بدم  موقعيتامو

 :همون انرژي رفتم سرکارهوشنگ تامنوديد که انقدربه خودم رسيدم با پوزخند بهم گفت با

 .اگه.ميدونستم اين پسره مياد انقدر دل به کارميدي خودم دعوتش ميکردم_

 :يه.خنده ي مصنوعي کردم وگفتم زور به

 .من ميرم تواتاق مورداومد صدام کنيد_

با خنده نگاهم کردورفتم تو اتاق استراحت وازپنجره به بيرون نگاه کردم کل شهر زير پام بود ومن باالي  هوشنگ
 ..اين قله کوه به همه چي تسلط داشتم

لي حس خوبي داشت.احساس غرور،رهايي.. اروم ازباال به کل شهر خيره بودم احساس،بزرگي ميکردم.خي  وقتي
 ... پنجره رو باز کردم و هواي بيرونو با تمام وجودم بلعيدم

 ..جا اومد.انگار امروز روز خوبي بود حالم

رو بستم از تواينه به خودم نگاه کردم..انصافا قيافم خوب بود درست مثه مادر...چه قدر داشتم شبيه  پنحره
 ...عروسيش کناربابا.تو لباس عروسمامان ميشدم شبيه عکس  

عروس؟چه قدر دلم ميخواست بپوشم..هنوزم زيرتخته يعني؟همون لباسي سفيدي که براي عقدم دوخته   لباس
 بودم..نپوشيدمش تا فقط اونروز تجربه اش کنم..اما هيچ وقت
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من غير اينکه ازش پول ..حتما خيلي،زيبا  ميشدم اما حاال که انقدر تنهام زيبايي واسه کي؟واسه چي؟نتونستم
 دربيارم هيچ حس خوبي به زيبايي نداشتم!چون مال کسي نبودم کسي نبود

ازم تعريف کنه ،به داشتنم افتخارکنه.افتخار؟چه کلمه ي غريبي بود برام..من فقط با کلمه)ننگ (رابطه خوبي   که
 داشتم.نه افتخار..ميتونستم افتخارباشم اما سرنوشت نذاشت..سرنوشت

 .نذاشت

 :اومد تووگفت  دربازشدومحسن

 ..بيا مشتري،داري_

اينکه برگردم يه نگاه به.خودم تواينه کردم وازاتاق رفتم بيرون يه پسر جوون که معلوم نبود باالخره دختره   بدون
 يا پسر روي،ميزهفت نشسته بود هوشنگ بهش اشاره کرد سرمو تکون

نشستم جلوش وشروع کرذم صحبت کردن و گل  ورفتم سمتش...طبق معمول با نازوکرشمه ي هميشگي دادم
 گفتن از،سوييچ ماشينش که روي ميز بود معلوم بود خيلي مايه

 .خوشحال شدم وحودم بيشتر،براش لوس کردمداره

 

 ..حسابي کاسب شم ميخواستم

 :با شيطنت نگام کردوگفت پسرجوون

 حاال دوشنبه مياي،يا سه شنبه؟_

 ريزوپرعشوه کردم وگفتم؛ چشمامو

موقت توبگي،عزيزم.من که دوست دارم زودتربيام واغوشتو تجربه کنم.واي وقتي،بهش فکرميکم تمام تنم هر _
 ..مور مور ميشه دلم ميخواد هرچي زودتر بيام

قند تو دلش اب شد يه نگاه خريدارانه که ازجلوي چشمم دورنموند به اندامم انداخت وبعد با خنده  پسرکه
 اي بيا فقط بايد خونه رو خالي کنم..فکرگفت:._هرروزي که دوست داري بي

 ..دوشنبه بهتره..نه عزيزم کنم

 ..نه عزيزم جمعه بهتره..تعطيلي بيشتر خوش ميگذره_

وحشت برگشتم سمت صدا مهران بود که با خشم به منو اون پسرنگاه ميکرد پسره بلند شدوجلوي مهران  با
 :وايسادوبا عشوه گفت

 اري؟توکي هستي؟بامنو عشقم چي کارد _

 :با پوزخند نگاش کردوگفت مهران
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 ..تو برو گوشواره هاتو گوش کن_

 :رويه من کردوگفتم بعد

 ..برو بزار کارمو بکنم_

 :باحرص حنديدوگفت مهران

 کار ...اره؟کار؟_

دفعه با لگد زد زير ميزوهمه ي وسايل ريخت زمين.با ترس بهش نگاه کردم پسره در رفت ومنو مهرانو تنها  يه
 :ران اومد جلووبا عصبانبت گفتگذاشت مه

 جمع کن بريم_

 .من باتوهيچ جا نميام عوضي چرا دست ازسرم برنميداري برو بزار زندگيمر کنم_

 :اومد جلووبه مهران گفت  هوشنگ

 مرتيکه.االغ مگه.ماله باباته که.اينطوري ميکني..صبرکن زنگ بزنم.پليس بياد جمعت کنه_

 :خنديدوگفت مهران

بزن تا پتتو بريزم رواب که چه کثافت خونه اي داري من فقط اومدم اينو ببرم کاري باهات جرات داري،زنگ _
 .ندارم

 :کرد توجيبشو يه دسته پول انداختدروميزوگفت  دست

 ..اينم.خسارت_

 _اين کارمند منه اجازش بامنههوشنگ

 .. از االن نبس.راه بيفت بريم_

 :حرص نگاش کردموگفتم با

 ..رون برو ازکار بي کارم نکنمهران تو روخدا بروبي_

 :جلوودستمو کشيدوبانهايت زور بردم سمت دروگفت ارمد

 مرده شور خود اشغالتو کارتو ببرن.راه بيفت بريم تا زنگ نزدم پليس بياد جمعت کنه_

 :اومد جلووگفت  هوشنگ

 ..ولش.کن عوضي ميگم اين کارگرمنه_

 ..رم پسرعمشم ميبرمشاگه.ميخواي رستوران پلمب نشه گمشو تو من اينو ميب_
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 دستمو کشيد هرچي،سعي ميکردک مقاومت کنم نميشد دوباره

 

تمام قدرتش دستمو ميکشيدوباخودش ميبرد همه ي مشتري ها سرپاايستاده بودن وبه رفتار ما نگاه  با
 ميکردن.ميدونستم بااين سروصدا ديگه ابرويي واسه هوشنگ نمونده اخر سر انقدر

د شدکه جفتمون با هم.خورديم زمين ونزديک بود ازکوه پرت بشيم با عصبانيت بهش نگاه منو مهران تقال زيا بين
 :کردم ودرحالي که داد ميزدم گفتم

 ..عوضي رواني داري به کشتنمون ميدي حاليت هست چيکارميکني؟وحشي شدي_

ن نشسته بودم همان قيافه قاطع ازجاش بلند شدولباساشوتکوند ودوباره اومد سمتم درحالي،که روي زمي با
 :گفتم

 . دستت به من بخوره خودمو ازباالي اين کوه.پرت ميکنم پايين نزديک نشو_

 :قدم اومد جلو ومن خودمو به لبه ي کوه نزديک تر کردم وگفتم يه

مهران به خدا خودم وخالص ميکنم گفتم برو دنبال زندگيت ودست از سرم بردار بابا من نميخوام ببينمت برو _
 ..گمشو ديگه

همونطوري نگام کرد اروم ازجام بلند شدم ولباسامو تکون دادم واومدم برم به سمت رستوران که دويد  باز
 سمتمو بايه حرکت دستمو گرفت جيغ بلندي کشيدم.دوتا پسر قوي هيکل

 سمت مهرانو گفتن؛ اومدن

 .چيکارش داري مرتيکه االغ..ولش کن دختر مردم و..ناموس نداري مگه_

ول کردواومد بره سمتشون که يکي ازپسرا هولش داد وافتاد زمين با زمين خوردن مهران جيغ  دست منو مهران
 :کشيدم وصداش کردم دوتا پسر با تعجب به من نگاه کردنوگفتن

 ميشناسيش؟_

 :گريه ميکردم سرمو تکون دادمو گفتم  درحالي،که

 ..بريد ازينجا کاريش نداشته باشين پسرعممه_

 :دون توجه به اونا اومد سمتمو دوباره بازومو گرفت وگفتازجاش بلندشدوب  مهران

 ..با زبون خوش مياي يابه زورببرمت_

 :التماس نگاش کردم وگفتم  با

تو روخدا برو دنبال کارت من اينجا راحتم مهران هم کاردارم هم خونه تو رو جون هرکي دوست داري دست از _
 اييت نيستم اونسرم بردار مهران من ديگه ساره نيستم ديگه دخترد 
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مرد من االن رويام..ميفهمي ..بيا يه نگاه بهم بنداز ببيين کجاي اين ساره ست هان؟)دستمو کشيدم روي  ساره
 موهام وگفتم(ببين ساره اينطوري بود؟ساره اينجوري ميپوشيد؟نه مهران

 .منو ديدي ...ساره اين نبود بفهم که.من عوض،شدم برو مهران خوهش ميکنم برو و به کسي هم نگونه

 :بغض کردواشک توچشماش جمع شد اومد دستمو اروم ول کرد وچند قدم غقب رفت وگفت مهران

بموني اينجا بيشتر ميري تو لجن امروز نشه فردا فردا نشه پس فردا ولي غيرت مهران قبول نميکنه که تو اينجا _
 وتواين وضع باشي پس حق انتخاب نداري ساره..تا بيشتر ازين ابرو

 ..نشده جمع کن بريم ريزي

 ...کاسه خون شده.بود هم.اشک هم خشم تا حاال اينطوري نديده.بودمش .باسر اشاره کرد راه بيفتمچشماش

قدم رفتم پايين وبرگشتم پشت سرم..هنوزم هوشنک ومحسن وغزل وبقيه کارکنان ازباال داشتن نگاهمون  چند
 ميکردن..ا

 

ازکرد تا سوارشم.ياد اونروز،با مرتضي افتادم مهران وسحر اومده بودن ازکوه اومديم پايين ومهران درماشين وب..
 ومن به سحرحسادت کردم..سرمو به پشتي صندلي تکيه دادمو چشمامو

مهران بدون حرف راه افتاد انگارمقصد مشخصي،داشت که انقدر با اطمينان رانندگي ميکرد.يه خورده که  بستم
 ک ميشه با ترس نگاش کردموگذشتيم ديدم داره به محل خودمون نزدي

 :گفتم

 ديوونه شدي؟کجا داري منو ميبري ؟_

 .خودمون؟نگه دار ميخوام پياده شم خونه

 :تفاوت نگام کردوگفت بي

 .. هنوز انقدر احمق نشدم که با بردن تو تو اون خونه کله خودمو به باد بدم_

 :نگاش کردمو گفتم پرسشگرانه

 ..مونهپس کجا ميريم؟اين راه سمت محل خود_

 توکاريت نباشه_

 :با التماس نگاش کردموگفتم بازم

يزاربرم خونه خودم ازکار،بي کارم کردي بي خانمانم نکن بزار برم اونجا بزاربرگردم رستوران شايد راهم دادن تو _
 خودت نه شغل داري نه خونه.منو کجا ميبري اخه؟



 

 
275 

 :گفتبا عصبانيت نگام کردوجلوي دريه خونه اشنا نگه داشت و  باز

 ..پياده شو_

 :وتا چشمم به در فيروزه اي قديمي خورد با وحشت به.مهران نگاه کردم وگفتم برگشتم

خونه ي بي بي؟؟ديوونه شدي؟نصفه محل هرروز اينجان؟خود بي بي االن حالش ازمنو امثال من بهم _
 ..ميخوره؟مهران منوببرخونه غالم خواهش ميکنم

 :ر دروبازکردوگفتازماشين پياده شدواومد اينو  مهران

 .بيا پايين تا کسي نديدت زود پاش_

زنگ خونه رو زد.بعد از چند ثانيه بي بي با اف اف دروباز کردمهران منو هول داد توخونه وبعدهم خودش  وبعد
 ..ماشين وقفل کردواومد تو

مثله يه فيلم  گلهاي شمعدوني حياط ديوونم کرد .اينجا ياداور همه خاطرات بچگي منو مهران بود.درست  بوي
 اومد جلوي چشمم

 

فيروزه اي وسط با شمعدوني هاي دورش يه تخت که با گليم سنتي کاشان پوشونده شده بود..درختاي  حوض
 بلند وپريشون توهم...مرغ وخروس گوشه.ي حياط که هميشه.صداشون

يشه اون تورو ميپيچيد...سماور درحال قل زدن بي بي که طاليي بودوروش يه تور داشت ومن هم توکوچه
 .برميداشتم وباهاش لباس عروس درست ميکردم

ي کودکي من توحياط خونه بي بي با نقل وشيريني هايي بود که توجيب منومهران ميذاشت من زود  همه
 خوراکيهامو ميخوردم اما مهران نگه ميداشت وبعد باهم تقسيم

ممون.اروم برگشتم سمتش به يه نقطه ..هرجفتمون تا وارد حياط شديم تمام بچگي اومد جلوي چشميکرديم
 وسط حوض حياط خيره بود واشک توچشماش جمع شده.بود فهميدم داره به

فکر ميکنه.به.اون روزي که من افتاده بودم تو حوض وخودشو به خطرانداخت تا نجاتم بده شايد شبيه  چي
 ..االن

 :بي از ساختمون بيرون اومدوبا ديدن من جا خورده.نگام کردوگفت بي

 يا امام هشتم!!!ساره!!!يا امام زمان!دخترم تويي؟اره مادر؟_

شکست دلم گرفت دلم داغون شد.دوسال بود دلم ميخواست يکي بهم بگه.مادر.يکي با محبت خالصانه  دلم
 صدام کنه.يکي ازاومدنم با عشق خوشحال بشه.دوسال زجر کشيدم ديوونه

نفهميدم چه جوري اما دويدم به سمتش دلم بوييدن  تن فروختم..روحم داغون شده بود نفهميدم چرا شدم
 عطر روسري وچادر نمازشو ميخواست.دلم امنيت ميخواست دلم پناه
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.تا بغلش کردم جون گرفتم بوي مادروميداد عطر دلنشين چادر نمازش اغوش گرمش.دلم نميخواست ميخواست
 يجدا شم.اروم منوکشيد عقب وبه صورتم نگاه کرد تعجب کرد اما به رو

نياورد مثه.بچگيهام.بغلم.کرد مثله همشيه.که مامان دعوام ميکرد ومن فرار ميکردم اونجا..کاش از اول  خودش
 اومده بودم چرا پناه.هميشگيم يادم نبود.اما نه اونجا درست دم خونه بود

 ...نداشت بتونم زياد بمونم امکان

م.رو چشمم کاري که قبال ميکردم انگار هنوز بي منو ازخودش حدا کرد اروم دستاي پيرشو بوسيدم وگذاشت بي
 :يادم نرفته بود خنديدوبهم گفت

 ...يوسف گمگشته بازايد به کنعان غم مخور_

 :بغض نگاش کردمو گفتم با

 هنوزم شعر ميخونيد؟_

 ..منو شعرو هيچ کس نتونست ازهم جدا کنه.کجا بودي قربون روي ماهت ...کجابودي عزيز مادر_

 

نگاه کردم چهره اش شبيه قبال شد دوباره شاد وسرحال ميدونستم به.خاطر بي بي به روي بغض يه مهران  با
 :خودش نمياره.خنديدوگفت

 ..از تو لپ لپ پيداش کردم بي بي_

 .. بي_امان از دست تو پسر بيا ساره جان بيا تو مادر بي

ي تلخي کردوبهم اشاره کرد  تواتاق دوباره دلم زيرورو شد با خوشحالي دورخودم چرخيدم بي بي خنده رفتم
 بشينم روي نگاه کردن به.چهرشو نداشتم اروم سرمو انداختم پايين

 .ميخواست کلي سوال بپرسم اما نه جرات داشتم نه روشو..بي بي ازسماورهميشگيش براي منو مهراندلم

 

 :ريخت وگفت چايي

م که هيچي!دخترم اين دلم هزار تيکه شد تا برگردي.نه تنها من دل مادرتم خون شد دل پدرت_
 ..راهش.نبود!خيلي،کج رفتي مادر خيلي

 :انداخته.بودم پايين وبه قرمزي چايي خيره بودم مهران که کنارمن نشسته بود گفت  سرمو

بي بي شما ازساره نگه داري کنين جلو دروهمسايه هم قايمش کنين من برم بيرون دوباره شب بهتون سر ميزنم _
 . فعال با اجازه

 :لند شدوروبه من گفتب ازجاش
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 ... يه دقيقه بيا بيرون دختر عمه_

 :هم رفتيم توبالکن که گفت با

ازحات جم نخوريا ساره.خودت ميدوني ايندفعه.هرجا بري عين عجل معلق دنبالت ميام پس مثه ادم بشين _
 ...کناربي بي

 :حرص نگاش.کردمو گفتم با

 !مش.ميان سرميزنن به بي بيتا کي ميتونم اينجا باشم مگه خودت نميبيني که ه_

 ..تا وقتي که من بگم همينجا.ميموني.اومدنم برو تو پستوقايم شو.قبال که خوب بلد بودي.قايم کني خودتو_

 :همون حالت هميشگي نگاش.کردم وبدون خداحافظي از دررفت بيرون.دوباره برگشتم تو اتاق بي بي گفت با

 .ري که بامهران هميشه ميومدين وميخواستينشام برات با ماکاراني درست ميکنم همون جو_

 :نگاش کردمو گفتم قدرشناسانه

 . مرسي بي بي..ميدونيد چند وقته غذاي خونگي نخوردم-

 پس چي ميخوردي مادر؟_

 تو رستوران کارميکردم غذاي اونجارو_

 اشپز بودي اونجا مادر؟_

 :شرمندگي بي بي رو نگاه.کردمو به دروغ گفتم با

 ..منه ساالد ميزد_

 :تکون دادوگفت سرشو

 کارخيلي خوبه خوبه.که خونه.شوهرتم کارميکردي!راستي مادر چي شد که جدا شدين؟_

نبود کي چي ميدونه!مهران چي به بي بي گفته بود؟بقيه از زندگيم چي ميدونستن؟بايد جواب هرکسو  معلوم
 :چه.جوري ميدادن.با ترديدبي بي رو نگاه کردم وگفتم

 شدم؟مهران گفته.جدا _

 ..نه مادر جان همه اهل محل ميگن شوهرت ولت کرد رفت ومجبور شدي کارکني_

 :خوشحالي رفتم جلووگفتم با

 ديکه چيزي نميگن بي بي؟_

 :بي سرشو انداخت پايين وگفت بي
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حرفاي بي ربط پشتت زياد بود مادر اما من ميدونستم دخترمن که شير پاک خورده اين وصله ها بهش _
 ..نميجسبه

 .شرم نشست روي صورتم وهاج وواج بي بي رو نگاه کردم عرق

 !حتما ميدونست اما به روي خودش نمياوردميدونست

 

 :بي که.ديد ماتم برده گفت بي

 ..پاشو پاشو برو يه دوش بگير دستي به اون سروصورت رنگ پريدت بکش تا منم برم مسجد وبيام_

چي رو.پس چرا،به روم نمياورد اينطوري شرمنده تر برم مسجد؟نگفت بيا با هم بريم.پس ميدونست همه  منم
 بودم دلم ميحواست بزنه توگوشم.دلم ميخواست داد بزنه سرم.اين رفتارش

 .ديوونم ميکرد بيشتر

مهران خدا بگم چيکارت کنه.چرا اورديم اينجا که داغون ترشم.بي بي رفت مسجد ومنم بعد دوش گرفتن  واي
 ..ز روي صورتم اومدم بيرونوپاک کردن اون همه لوازم ارايش ا

 

تقريباشبيه ساره شدم با همون سادگي.اما ذاتم زمين تا اسمون باساره فرق داشت ذات ونميشد درست  حاال
 کرد .خيلي وقت بود نمازنميخوندم اون شبم نخوندم اصال يادم رفته بود که

يه چيزي خوردم که ديدم صداي  ..اصال من ونماز؟؟؟دو وصله ناجور رفتم تواشپزخونه واززور گرسنگيچجوريه
 دراومد.با وحشت به در نگاه کردم وخودمو پشت در اشپزخونه قايم

.نکنه يکي از عموها يا عمه هام بون نکنه يکي،از افراد محل بود؟هرکي بود اومد تو صداي پاشو ميشنيدم کردم
 :داشت به اشپزخونه نزديک.ميشد اما از ترس خودمو قايم کردم که داد زد

 ...بيبي _

 :حبس شدم رها شد واز اشپزخونه اومدم بيرون مهران با ديدن من با تعجب گفت نفسم

 چرا خودتو قايم ميکني؟_

 .فکر کردم شايد اهل مخل باشن ترسيدم_

 :به دوروبر نگاه کردوگفت مهران

 بي بي کو؟_

 ..رفته نماز_

 :سويشرتشو دواورد وبا خستگي نشست روي،زمين وگفت مهران
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 ه من ميدي؟يه چايي ب_

 :چايي براش ريختم ورفتم جلوش نشستمو گفتم يه

 ...مهران !روم نشد از بي بي بپرسم از بابا اينا بگو از مامان از سينا_

 :به چشماي بي قرارم نگاه کردوگفت مهران

 مگه برات مهمه؟اونروزي که دنبال اون پسره راه افتادي رفتي چرا فکر اين چيزا نبودي_

 .خود من به اندازه کافي حالم بده يه سوال ازت پرسيدم.جواب نده.خب نگفتم سرزنش کني_

 :برم که اومد دنبالمو گفت بلندشدم

 لوس نکن خودتوحاال!اين لوس يودنتو نذاشتي کنار نه؟_.

 مگه تو مسخره کردنو گذاشتي کنار؟_

 :حرص نگام کردوگفت با

بودي ديگه نتونست راه بره.افتاد تو  دايي بعد رفتنت از حرص وجوش سکته کرد.چند وقت بيمارستان_
 خونه.جاي دايي من ميرفتم مغازه هنوزم من ميرم.مامانتم که از يه طرف مصيبت

وازيه طرف هم مريضي بابات داره ازپا درش مياره.سينا هم که ازونروز گوشه گير شده.اصال زياد مثه گذشته  تو
 االن عادت کردنحرف نميزنه اوايل که رفتي خيلي حالشون بدتر بود اما  

 ..بدبختيا بسازن با

چند وقت همه تهرانو دنبالت گشتن هيچ بيمارستان وپزشک قانوني وهيج جايي نبود که نرفته باشن اما بعد  تا
 که زنگ زدن به مادراون پسره واون دوستت به حرف اومد فهميدن که

 فرارکردي ورفتي اومدن شمال اون ويال رو پيدا باهاش

 

کسي توش نبود صاحبشم خارج بود يه دختر حوون تهران مونده بود که گفت تو وايدين باز فرار کردن اما    پيدا
 کردين.اسم فرار که اومد دايي سکته کرد وافتاد..بعد ازونم که که هيچي

بدبختي وحرص وجوش.منم خيلي گشتم دنبالت اما پيدات نکردم هيح وقت اما قسم خورده بودم که  همش
 .برت ميگردونم

 :با پوزخند نگاه کردم وگفتم بهش

کدوم ساره رو ميخواي برگردوني چند باربهت بگم که ساره مرده ...مهران من عوض شدم.شرايط من ديگه قابل _
 تغيير نيس.چرا نميفهمي اخه؟
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 :نگاه.معني داري بهم انداخت وگفت مهران

بي غيرتم؟سيب زميني ام.انقدر تومثه اينکه حاليت نيس من چي ميگم.مگه به ميل توئه؟هان؟توفکرکردي من _
 .ازون پسرا رو دورت ديدي که مردي ومردونگي يادت رفته

 .اره يادم رفته چون مردي دورم نديدم مثه کاري که تو با دوست دخترات ميکني_

 خشم بهم نگاه کردوگفت؛ با

 ...ميشه.انقدر پاي اونارو وسط نکشي.من دارم راجع به تو حرف ميزنم .تو_

 :دم وگفتمبلند ش ازجام

من عوض شدني نيستم برم نميگردم فردا هم ميرم خونه ثودم اينجا برام امن نيس تا االنم کسي نيومده خدا _
 .به روم رحم کرده من فردا برميگردم

 _تو غلط.ميکني جايي بريمهران

 تو نميتوني پاسبون من باشي فهميدي؟_

 توهم درحدي نيستي که واسه خودت تعيين تکليف کني_

 .رم نميگردم بفهممن ب_

 :خم ازجاش بلندشدودرحالي،که به سمت دستشويي ميرفت گفت با

 منم قلم پاتوخورد ميکنم توبفهمه_

 

 :جوابشو بدم.که بي بي برگشت وبا ديدن ما تواون حال گفت اومدم

 !باز دعواتون شد باهم ؟شما دوتا نميخوايد بزرگ شيد_

با حرص منو نگاه کردوبا انگشت اشارش تهديدم کردورفت تو  خودشو داره ميزنه به اون راه مهران ميدونستم
 حياط.بي بي رفت تواشپزخونه ومنم با اعصاب خورد نشستم جلو

 ..اينده نامعلوم بي کاري بي جايي گير دادناي مهران همه اعصابمو ريخته بود به همتلويزيون

يه ظرف ميوه وانگار که اتفاقي نيفتاده  بودم جلوي تلويزيون وغرق فکر که مهران با اعتماد به نفس با نشسته
 :اومدوکنارم نشست.با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 تو خونه نداري؟چرا نميري؟_

 به همون دليل که تونميري خونه ي بي بي ميخوام اينجا باشم حرفيه؟_

 چرا انقدر،بهم زور ميگي مهران دختر،بي پناه گيراوردي؟_
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 :تلخي،زدوگفت پوزخند

 بدتره يا خوشوبش هايي که با اون پسراميکني.البته شايدم بدت نمياد نه؟ گيردادن من_

 :توي بشقابشو گرفتم وخواستم بزنم بهش که بي بي گفت سيب

 باز داري چيکارميکني تو دختر؟_

 :براي الپوشوني خنديدوگفت مهران

 .ازبچگي همينطوري بود بي بي ديوونست ولش کن_

اب.دلم نميخواست حرفاي،مزخرف مهران وبشنونم خدا روشکر بعد ازشامم بلند شدم ورفتم تو اتاق خو  ازجام
 مجبور شد برگرده.خونشونو تنها شديدم.صبح که از خواب بيدارشدم بي بي

نبود رفتم وبا بي،حالي يه چايي،ريختم که بي بي هم با يه نون داغ برگشت چه قدر وجودش بوي زندگي  خونه
 ومهر ومحبت بودم با ديدن من ميداد وچه قدر من دلتنگ اين امنيت

 :لبخندزدوگفت

نون داغ وبايد اول صبح گرفت.ببين چه خوب پخته حاال اگه يه خورده دير ميرفتم يا خميرميشد يا مي _
 .سوخت

 .وازدستش گرفتم وگذاشتم توسفره بي بي چادرشو ازسرش دراورد ورفت سراغ سماورش نون

اده بود انگار همه چي بوي انرژي ميداد مقداري پنيروکره بريدم پهن کردم افتاب تا نيمه هاي خونه افت سفره
 .وگذاشتم تو سفره ودوتا استکان چايي خوشرنگ وداغ هم ريختم

بي هم اومدوکنارم نشست باعشق به صورتش نگاه کردم اي کاش تا اخرعمرم ميتونستم کنارش بمونم  بي
 يف وازخودتوهمين امنيت بدون استرس بدون حضور همه ي اون ادماي کث

..بدون وجود اون پسرايي که منو براي بدنم ميخواستن.اما هنوز،لقمه ي اولو تودهنم نذاشته بودم که راضي
 :زنگ در به صدا دراومد.با وحشت به در نگاه کردم وگفتم

 منتظرکسي بودي بي بي؟_

 حتما مهران؟_

 :مهران اون موقع سرکار بود با ترس به بي بي نگاه کردمو گفتم ولي

نه مهران سرکاره..اين يکي ديگه ست بي بي من ميرم قايم شم..توروخدا اگه از اهل محل بود زود ردش کنين _
 ..بره

بي سري تکون دادوچادرشو سرکردورفت توحياط اروم ازکنار پنجره نگاه کردم.واي،بي بي ازجلوي درکناررفت  بي
 هرکي بود ميخواست بياد تو
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 ريز کردم تا ببينم کيه چشمامو

 

خانم چادري وارد خونه شدوبا بي بي روبوسي کرد خدا خدا ميکردم کسي نباشه که فکرشو ميکنم اما بود  هي
 .مامان بود!مامان من...مامان مهربونو قشنگم...مامان صبوردلسوزم...چه قدر

بر شده بود...چه قدر شکسته بود...پوستش هم تيره تروچروکيده.تر از قبل بود.مثله.هميشه اروم قدم  پير
 ميداشت وبا بي بي صحبت ميکرد داشتن ميومدن طرف اتاق.ولي من تو خال

نبودم واشک ميريختم.دلم ميخواست بغلش کنم دلم ميخواست قبل مرگم براي يه بارم شده بوي تنشو  خودم
 حس کنم اما چه فايده که اون ازم متنفربود.حالش ازمن بهم ميخورد من

 ..ي ننگش بودم مايه

شد من به خودم اومدم واشکامو پاک کردم ودويدم توي اتاق.مادر بي بي اومدن تو گوشمو  نزديک صداهاشون
 .به در اتاق چسبوندم تا بتونم صداشونو بشنوم

_تو روخدا بي بي نوني چيزي خواستي بگو بگم سينا بگيره باز ميگفت امروز تو صف نونوايي ديدت اخه بده مامان
 ..براي پادردت بي بي

 .تا وقتي ازپسش بربيام واسه چي به اون بچه زحمت بدم بي_نه مادر بي

 ._بچه چيه بي بي.ماشاال سال ديگه دانشجو..ديگه وقته زنشهمامان

 بي_ان شااهلل ولي مادر من اينطوري،راحت ترم بي

_به خدا خودم نميرسم زياد بهت سربزنم ازوقتي حاج اقا زمين گيرشده تموم وقتم ميرم پاي جمع وجور مامان
 .اون .شرمندتمکردن

 بي_دشمنت شرمنده ميدونم مادر همه گرفتارن بي

_اره اما نه به اندازه منه بخت برگشته.اون از،اون دختر،که معلوم نيس کجاست وچيکارميکنه با اون باليي مامان
 که سرمون اورد.اين از حاج اقا که زمين گير افتاده گوشه خونه.اون سينا

 ..ان اينوراونوره..ميرسه توخونه هم نه حرف ميزنه نه مياد کنار ما دودقيقهکه هيچي.صبح تاشب با اين مهر   هم

 .دست تنها شدم.من نميدونم اين بال ازکجا روسرمون اوار شد خيلي

 .بي_من دلم روشنه مادر همه چي درست ميشه بي

ي ابرويي چيزي _ابي که روزمين ريخته رونميشه جمع کرد بي بي.ديگه ساره براي،ما تموم شد جز ننگ وبمامان
 برامون نذاشت.بعضي وقتا دلم ميخواد اقش کنم.دلم ميخواد نفرينش

 ..که اينطورتن منو باباشو لرزوندکنم
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سرازيرشدن اين حرفارو مامان من ميزد ماماني که يه خار توپاي ما ميرفت شب تا صبح نميخوابيد دلش  اشکام
 خانم بي ميخواست منو نفرين کنه دلش ميخواست بميرم...بيا ساره

 

اين سياه روزيت ازکجا اومده..اين سياه روزيت اين بدبختي ازشکستن دل مادر وپدر اومده.بيا احمق   ببين
 ...بياوببين

گريه هام داشت باال ميرفت اما دستم خودم نبود دلم ميسوخت هفده سال با ابرو و پاک زندگي کرده   صداي
 يدين پاشو گذاشت توبودم هفده سال دست ازپا خطا نکردم اما ازوقتي ا

من به گندوکثافت کشيده شدم به نابودي رفتم خدايا.ديکه راه بازگشتي واسه نيست من ديگه.اميدي  زندگيم
 ندارم حاال که مادرم اينو ميگه من اصال براي چي،زنده ام نه عشقي نه مادر

ادرمو دراورده بودم پدر نه برادر ونه هيچ کس ديگه..مادر هنوز داشت با بغض حرف ميزد من اشک م نه
 مادرداشت گريه ميکرد.بلند شدمو خودمو تواينه نگاه کردمو با دست خودم زدم تو

دردش تو وجودم پيچيد.اما حقم بود من بايد خودمو نابود ميکردم بايد خودمو ميکشتم..من يه کثافت  صورتم
 .. بودم يه کثافت

س ميکردم با رفت وامد با مهران اونوهم به گند .کثافت که با قدمام تو اون خونه فرش بي بي رو هم نجيه
 ميکشيدم من يه اشغال بودم که بايد برميگشتم به ذات وجايگاه اصليم.نگام به

بالکن خيره موند لباسامو برداشتم وسريع پوشيدم بي بي ومامان هنوز درخال حرف،زدن بودن اروم وپاورچين  در
 يدم ازينکه کسي منو ببينهپاورچين ازدرخونه رفتم بيرون.وتاسرخيابون دو

 . مهران پيدا کنه هرچي توان داشتم به کارگرفتم تا خودموزودتر برسونم به خيابون يا

اولين ماشين دست نگه داشتم وادرس خونه غالمو دادم.نيم ساعت بعد رسيدم خونه وکليد انداختم ورفتم   جلو
 ه غالم جاشوتو..بوي نون داغ وحياط عزيز دوباره با بوي نا وپوسيدگي خون

 .کرد اما من به اين عادت داشتم اين جا دوسال از زندگي من بود  عوض

وروي تخت درازکشيدم.وگوشيمو روشن کردم بيست تا پيام وتماس اومد روصفحه ش کلي کار برام حور  رفتم
 شده يود که بايد دونه دونه ميرفتم اما انقدر داغون بودم که ترجيح دادم يه

 ..بخوابم کم

ساعت نگذشته بود که صداي پي در پي زنگ درب،ورودي بيدارم کرد.حدس ميزدم دير،يا زود سروکله  ههنوز،ي
 اش پيدابجه ب  حاي درپنجره روبازکردم وديدم عصبي وايساده جلوي،در

 :من به.سمت پنجره اومدوگفت باديدن

 کي گفت برگردي تواين خراب شده هان؟_
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 دا برو .االن شر به پا ميشه تواينجاييمهران من که گفتم من ادم نميشم تورر خ_

 ..غلظ ميکنه هرکي،شربه پا کنه من دارم بهت ميگم چرا اومدي مگه من باتوحرف نزدم مگه نگفتم بمون_

 :عصبانيت نگاش کردمو گفتم  با

 .اصال ميدوني چيه؟به تو ربطي نذاره من چيکارميکنم حاال ميخواي هرکاري،بکني بکن_

 :وند تو در وداد زدسمت دروبا لگد خواب رفت

 .ساره گمشو اين دروبازکن_

 !ترس به باال سرم ازپنجره نگاه کردم بله افجين سرشو اورد بيرون.بدخت شديم با

 ودرب ورودي روبازکردم وسريع مهرانوکشيدم دويدم

 

 :دروبستم وگفتم تووپشتش

باش برو مهران.تو رو به حق هرکي بهت ميگم برو يعني،برو.االن سرشو اورد بيرون .شر به پا نکنه خيليه.زود _
 دوست داري،برو من نميخوام تو قاطي کثافت کارياي من بشي من

 .باليي سرت بياد برو اينجا شرش وبوي گندش دامنتو ميگيره نميخوام

 سمت کمدوبا لگد دروشو بازکردوساکمو کشيد بيرونوگفت؛ رفت

 .با هم ميريم زود باش جمع کن_

 ..انمن نميتونم بيام برو مهر _

نگام کردوخودش مشغول جمع کرذن ساک شد کالفه روي تخت نشستم وسژمو گرفتم بين دوتا دستام  عصبي
 که يه دفعه درب خونه باشدت بازشد افشين وغالم اومدن تو وافشين

 گفت؛

 کو اون مگسي،که دورت وزوز ميکرد.هان؟_

 .جلووگفتم رفتم

و بيرون.هيچ کسي نيس پسرعممه مهرانه پسراقا جواد برو بيرون افشين تو روبه جون هرکي دوست داري،بر_
 .برو االن اونم ميره

 :جاي اينکه بره عقب يه قدم اومد جلووازپشت سرهم مهران اومد سمتشو گفت افشين

 مگس تويي وهفت جدواباده عمليت.به تو چه کهسرتو عين گاو ميندازي،مياي توخونه دخترمردم؟_

 _دختر مردم نيس زنمهافشين
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 ه حورده زنته!برو شرتو کم کن تا پليس خبرنکردم بيان ببرن دهنتو صاف کنن_گمهران

 :خنديدوگفت افشين

 .من هرروز،اون توام ولي بدم نمياد ايندفعه با تو برم_

 :التماس افتادم به پاي مهران وگفتم  با

 ..جون دايي برو.جون مامانت برو.جون هرکي دوست داري،برو_

 :وکشوند به سمت دروگفتخشم نگام کردودستمو گرفت  با

 ..باشه ميريم_

 :افشين اومد سمتشو بهش حمله کرد وگفت  اما

 .غلط ميکني،زن منوجايي ببري تو بچه سوسول_

ضربه افشين به مهران من خوردم زمينو جيغ بلندي کشيدم که باعث شد غالمم حمله کنه به سمت مهران.با  با
 مين شد اما افشينکيف تو دستم زدم به غالم وبا همون حرکت پخش ز 

همچنان گالويز،بودن با ترس ووحشت صحنه ي دعوارو داشتم ميديدم .نميدونستم بايد چيکارکنم فقط  ومهران
 ميخواستم مهرانو نجات بدم براي همين دويدم سمت افشين وازپشت

 :گرفتم مهران با وحشت دادزد  گردنشو

 .ساره برو ولش کن من خودم ادمش ميکنم_

رکردم افشين هم مهرانو ول کردو با يه حرکت چرخيد سمتمو پرتم کرد رو تخت ودستشو برد باال زورمو زيادت اما
 ومحکم کوبوند به صورتم مهران که ديد افشين منو زده با لگد زد تو

 افشين بعد بلندش  کمر

 

ناي  خواست ازخودش دفاع کنه براي همين مهران وهل داد.من که تمام وجودم پراز درد شده بود کردافشين
 بلند شدن نداشتم دستمو گذاشتم روي بينيم وخودمو کشوندم سمت گوشي

که زنگ بزنم پليس دوباره انگار که افشين ازنيتم باخبرشد دويد اومد سمتمو گوشي،رو چنگ زدوبا پا   موبايلم
 زدتو شکمم که دادم رفت هوا مهران که ديد اينطوريه ازپشت دست انداخت

 .وند به لبه تختافشين ومحکم سرشو کوب  گردن

لحظه چشماي افشين که روبه روي من بود درشت وگرد شد با وحشت به مهران نگاه کردم دستش هنوز دور  يه
 گردن افشين بود.افشين که من به.خيره بودوسفيدي چشماش که مايل
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افتاد زردي،بود بيشتر،هرلحظه گشاد ترميشد دوباره لبخند چندش اوري زدوتويه لحظه بيهوش شد .وقتي   به
 مهران دستاشو رها کردورفت عقب مثله برق ازجا پريدم وديدم ازگوش

داره خون مياد با وحشت يه مهران وغالم.که شوکه شده به افشين نکاه ميکردن خيره شدم.دستمو  افشين
 گذاشتم رو نبضش .نميزد..برش گردوندم ودستمو گذاشتم رو سينش بازم

 سبيد به ديواراروم زيرلب با بغض ووحشت گفتم؛..مهران شوکه شده عقب عقب رفت وچنميزد

 ..تموم کرد_

با دست زد تو سرشو افتاد روجنازه افشين مهران هنوزم به يه نقطه خيره بود.من اصال باورم نميشد چه  غالم
 اتفاقي افتاده با صداي همهمه ي جلوي درهمه به خودمون اومديم!صداي

 !!!هم نگاه ميکرديم..با بغض با وحشتبا صداي اژيرپليس.منو مهران فقط به  همهمه

 

يه ضربه در خونه باز شد ومردم وپليس ريختن تو خونه غالم با ديدن پليسا بلند شد ودرحالي که دادوبيداد  با
 :ميکرد گفت

 .اين نامرد پسرمو کشت اين کثافت پسرمو کشت اين عوضي پسرمو کشت_

 :ده.بود رو زمين کردورفت سمت مهران وگفتيه نگاه به من يه نگاه به مهران که شوکه افتا پليس

 تو کشتيش؟اره؟_

که.حلقه ي اشک تو چشماش پرشده بود يه نگاه با گيجي به پليس کردودوباره افشين وکه.بي جون وبي   مهران
 .حال روي زمين افتاده بود نگاه.کردوبا سرحرف پليس وتاييد کرد

 : که تازه ازون حال بيرون اومده بودم داد زدم  من

 نه نه جناب سروان من کشتمش.من زدمش اون بي گناهه_

 :متعجب منو نگاه کردودوباره رو به.پليس گفت مهران

 داره دروغ ميگه من زدمش_

 نه جناب سروان من زدم بيايد منو دستگير کنيد_

 :بردم سمت پليس .پليس يه نگاه بي تفاوت بهم انداخت ورفت سمت غالم وگفت دستمو

 .کي پسرتو زد_

 :به.مهران اشاره کرد دوباره گريه کردن وشروع کرد من دوباره رفتم سمت پليس وگفت غالم

 .من زدمش اونو نبريد من زدمش_
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يه دستبند به دست مهران زدوازحا بلندش کردمهران اومد سمتم ولي من همچنان التماس ميکردم که منو  پليس
 :ببرن مهران با بغض بهم نگاه کردوگفت

چرا اين حرفا رو ميزني.خوب گوش بده.ببين چي ميگم اوال بروخونه بي بي دوما  بس کن ساره.من زدمش_
 به.مامان اينا بگو وکالتمو بدن به فرشاد اون خودش کارا رو درست کنه ساره

 .بازي درنيار کاري که ميگم بکن ديوونه

 :به پاي مهرانو گفتم افتادم

من تو لجن فرو رفتم بزار منوببرن تو خونوادت منتظرتن بزار منو ببرن تو بگو نزديش چون من اينده اي ندارم _
 .توروخدا مهران بزار منوببرن خواهش ميکنم

 :اومد جلوومنو ازمهران جدا کردوگفت  پليس

 .شما هم بايد براي جواب دادن به سواالت ما بيايد اگاهي بروسوار ماشين شو_

بهش بود.داشتم ديوونه ميشدم اون به.خاطر من مهرانو هرکدوم سوار يه ماشين کردن تو راه تمام حواسم  منو
 افتاد تو اين هچل.من بايد نجاتش ميدادم بايد پليسو قانع ميکردم

 ..افشين من زدمکه

ما امبوالنس با جنازه افشين وغالم هم که دائم کولي بازي درمياورد اومدن.وقتي به اگاهي رسيديم مهرانو  همراه
 همراه يه.خانم پليس با غالم توسريع بردن تو وازمن جداش کردن.منم.

 :نشستم.وقتي ديدم غالم واوردن کنار ما رفتم جلووگفتم راهرو

 .جون هرکي دوست داري اينجا بگومن زدمش مهرانو نجات بده.غالم خواهش ميکنم_

 :با نفرت بهم نگاه کردوبعد روبه پليس گفت غالم

 .اينو ببرش مزاحمم ميشه_

 :بره که گفتمهم دست منو کشيد وخواست ب پليس

 .تو روخدا هرچي بخواي بهت ميدم فقظ مهرانو نجات بده بزار من جاش برم زندان خواهش ميکنم_

 دوباره دستموکشيدو گفت؛ پليس

 .بسه ديگه برو رو صندلي بشين_

 وروي صندلي روبه روي غالم رفتم

 

 .کردمنشستم وبا التماس بهش نگاه.کردم که بلکه بگه.مهران نبوده ومن قتل   دوباره
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اصال توجهي،به.من نکرد.دلم داشت مثه سيروسرکه.ميجوشيد وحالم حسابي بد بود خواستم بلند شم ويه   اما
 .کم راه برم که دوباره همون پليس مانع شدونذاشت

 

 ..نشستم روي صندلي،که.صداي جروبجث ازته رارو منو متوجه خودش کرددوباره

کنان دارن ميان باوحشت بهشون نگاه.کردمو به پليس بغل دستم باال اوردم.وديدم عمه واقا جواد گريه   سرمو
 :گفتم

 ميشه منو قايم کنين تو روخدا اينا منو اينحا نبايد ببينن_

 يه نگاه بهشون کردوگفت؛ پليس

 .نه االن.همتون باهم بايد بريد تو نميشه_

اي گرد کرده نگام کردواومد همون استرس وترس به روبه روم نگاه کردم عمه تا چشمش به من خورد با چشم با
 :جلووگفت

 تو اينجا چيکار ميکني؟تو ساره اي؟_

 :انداختم پايين وزيرلب سالم کردم اقا جواد اومد جلووبه پليس گفت  سرمو

 اين اينجا چيکارميکنه چه ربظي داره به پرونده پسرمن؟_

 ._ايشونم تو صحنه.حضور داشتنپليس

 :با وحشت بهم نگاه کردوگفت عمه

خونه غالم جه.غلطي ميکردي پس دعوا سرتو بوده هان؟با اون خواستگار الت والواتت؟واي بيچاره تو تو_
 پسرمن که افتاد تو دردسر!واي خدايا حاال چيکارکنم!واي خدا بچمو نجات

 .!الهي بميري ساره .الهي،بميري که بچمو انداختي توهچلبده

ئم بهم بدوبي راه ميگفت ونفرينم مبکرد.نميدونستم پشت هم سرازير ميشدن حالم خيلي بد بودوعمه دا اشکام
 بايد چيکار کنم دلم ميخواست ميذاشتن ازونجا برم ودورشم ..دلم

 ..منوجاي،مهران اعدام ميکردن مبخواست

 :از اتاقش اومد بيرونو صدام کرد عمه با ديدنش بلند شدواومد جلووگفت  پليس

ريه معلوم نيس چيکارکرده که پسرنن افتاده به اين روز اين جناب سروان هرچي هست زير سر اينه اين دخترفرا_
 همه کارس يه نگاه به قيافش بندازين ميفهمين بچه من بي گناهه

 .بياريد بيرون اونو
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 ._خانم بفرماييد به موقعش صداتون ميکنيمپليس

رد بشينم رو زن منو بلند کردوفرستادم داخل اتاق ودرو بست.جناب،سروان تا منو ديد بهم اشاره ک پليس
 صندلي!باترس ولرز نشستم از شدت اضطراب داشتم بي اختياري ادرار هم

 .تمام گوشت تنم ميپريدوميلرزيد.حالم اصال دست خودم نبود ميگرفتم

 

 :سروان يه نگاه به ورقاي جلوش وبعد به من کردوگفت جناب

و ومهران فالحي امروز،اونجا چيکار خب همه چي رو برام تعريف کن ببينم قضيه چي بوده چه.اتفاقي افتاده.ت_
 .ميکردين وچي شد که افشين بابازاده به قتل رسيد

 

 :بغض به پليس نگاه کردمو گفتم با

 .اونجا خونه.منه من اونجا مستاجرم_

 :جشماش گردشدوگفت پليس

 مگه.خونواده.نداري؟_

 :تکون دادمو گفتم سرمو

کردن .شوهرمم منو ول کردورفت ديگه روي برگشت   دارم ولي دوسال پيش به.خاطر يه.ازدواج غلط تردم_
 .نداشتم غالم بهم جا داد

 .چرا غالم اين کارو واسه توکرد؟_

 .افشين خواستگار من بود ازخداش بود زيرمنتش باشم تا راضي شم زنش بشم_

 .مهران فالحي هم خواستگارت بود_

 :به عالمت منفي تکون دادمو گفتم سرمو

يه روز،اتفاقي پيدا کرد تعقيبم کرد وفهميد کجام ميخواست برم ردونه پيش خوانوادم نه اون پسر عممه ومنو _
 .. که.نجاتم بده

 اونوقت افشين هم.مانعش ميشه وباهم درگير ميشن وافشين به قتل ميرسه درسته؟_

 :به عالمت مثبت تکون دادمو گفتم سرمو

ست منو نجات بده همين .افشين معتاد بود قتل عمد نبود به.خدا اونا باهم درگيرشدن مهران فقط ميخوا_
 . الکلي بود تعادل نداشت منوخيلي اذيت ميکرد
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 :با دقت خرفامو نوشت وگفت پليس

اين که تويه دختر تنها توخونه دوتا مرد غريبه چيکار ميکردي واالن چراکسي نمياد سراغت يه بحث قتل افشين _
 نوادت بيان وبعد همبابازاده هم يه بحث ولي االن بايد زنگ بزنيم خو

 .بري.ولي ازتهران خارج نميشي چون هروقت کارت داشتيم بايد اينجا باشي همراهشون

وحشت به پليس نگاه کردمو گفتم:._تو روخدا جناب سروان زنگ نزنين خوانوادم من دوسال اونارو نديدم تو  با
 روخدا بزارين خودم برم يا اصال من به افشين ضربه زدم منم باهاش

 .منوجاي مهران بگيرين خواهش ميکنم يرشدمدرگ

 مکه.بچه بازيه.دختر فعال برو بيرون بشين تو راهرو.قاسمي؟_

 :سرباز اومد تووگفت يه

 .اين خانم وراهنمايي کن بيرون_

 

بلندشدمو درحالي که اشک ميريختم رفتم تو راهرو ونشستم حناب سروان عمه.واقا جواد صدا زدوبعدهم  ازحام
 من شماره تلفن خواست.به ناچار بهشون دادم دلم مثهيکي اومد واز 

ميجوشيد.روبه رو شدن با مامان وبابا بعد دوسال اونم تو اين وضعيت ديگه حتما ايندفعه  سيروسرکه
 .خودشون منو ميکشتن

تاوان يه اشتباه من چراانقدر بايد گرون تموم ميشد چراانقدر بايد عذاب ميکشيدم خدا..اين قتل چي  خدايا
 د اين وسط.اونم درست تو روزايي که من يه زندگي جديدم عادت کردم.خاالبو

چي ميشد.اون که اصال حقش نبود که اين اتفاق براش بيفته.چه قدر مرد بودونميدونستم.چه قدر بزرگ  مهران
 بودونفهميده بودم.هميشه با شيطونيهاي شيرينش سعي ميکرد همرو شاد

 ش باخبرشه.چه قدر بودنش هميشهوهيچ وقت نميذاشت کسي ازغم دل کنه

 

همه ي دورهمي ها ضروري بود.چه قدر زماني که من ازمرتضي جداشدم حالمو خوب مي کردبا  تو
 حرفاش..درست مثه دوران بچه گيمون مهران هميشه برام يه تکيه گاه بود.همه جا

هوامو داشت درست ميگرفت همه جا بامن بود.هميشه مقابل من گذشت ميکرد هميشه هرجاکه بودم  حقمو
 مثه االن درست مثه بچگي.غيرتش شوخي وشيطونياش همش مثه يه مرد

وچه.قدرشيرين.بهترين دختردنيا هم براي اين همه معرفتي که تو وجود مهران بود کم بود.چه برسه  واقعي،بود
 ... به اون دخترايي که
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ران انقدر باغيرت وفهيم باشه چرا هيچ اونروزا افتادم چه قدر سربه سرش ميذاشتيم کي فکرشو ميکردمه  يادم
 .وقت جديش نميگرفتيم چرا نميديدمش

 .نجاتش بده خدا يا خواهش ميکنم خدايا

 : واقا جواد اومدن ببرون يهو ياد حرف مهران افتادم رفتم دنبالشونوگفتم عمه

 ...عمه مهران گفت به دوستش فرشاد بگيد که_

 :حرفمو قطع،کردوگفت عمه

 . زم نيس تو واسه من تعيين تکليف کني بچمو به کشتن دادي،بسمهخودم ميدونم ال_

 :جواددستشو انداخت پشت عمه وبا يه نگاه پرازنفرت به من روبه عمه گفت اقا

 .. بريم_

وبي کس موندم وسط راهرو کاش پام قلم ميشدوخونه غالم نميرفتم.کاش امروزم همونجا پيش بي بي  تنها
 .ه ازدلشوره چيکارميکنهميموندم.واي بي بي!!االن دار 

 ..بهش خبرميدادم که کجام کاش

گرفتم بين دوتادستام ونشستم روي صندلي مغزم داشت ميترکيد.سرم وگيج ميرفت.همون خانم پليس از   سرمو
 :دراومد بيرون وگفت

 زنگ زديم خونتون بهمون گفتن همچين دختري نداريم .واسه شماره دروغ دادي.دختر فراري اي؟_

 :هش نگاه کردموگفتموحشت ب با

نه به خدا شماره درسته بهتون گفتم که اونا نميخوان منو ببينن بهتون گفتم که قضيه چيه به قران شماره _
 .درست من فراري نيستم من شوهرداشتم ،که گذاشت رفت

 :سري تکون داد،گفت پليس

سروضعم که نشستي اينجا بعد تو خونه دوتامرد غريبه زندگي ميکني خونوادتم که معلوم نيس کجان با اين _
 .بگو فراري نيستم.بايد بفرستمت بازداشتگاه تا به حرف بياي

 :التماس به پليس نگاه.کرددم وگفتم  با

نه به خدا من اصال جديدا با يه خانم پير زندگي ميکردم به خدا راست ميگم شماره اونو بدم بفهميد اون خانم _
 .معتمد محلمونه

 :وبعد يه کم فکرگفتيه نگاه.به.من کرد پليس

 بده.شمارشو_
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 :بي بي رو سريع نوشتم ودادم ورفت تواتاق ووقتي اومد بيرون گفت شماره

 .گفت اژانس ميگيره مياد دنبالت.شانس اوردي قبولت کرد_

يه کم.اروم شد که.حداقل بازداشت نميشم اما ازينکه.خونوادم منو نپذيرفتن خيلي بهم ريختم حتي  دلم
 م نبودم که بيان دنبالمو ببينن چه باليي سرم اومد.ازيه طرفمانقدربراشون مه

 .مهران داشت منو داغون ميکرد غصه

ساعتي گذشت که بي بي اومد دنبالم تا ديدمش رفتم وخودمو انداختم.تو اغوشش وتاتونستم گريه کردم  نيم
 بي بي که.تازه فهميده.بود چه.باليي سرم اومده دستمو گرفت ودرخالي

 :بدترازمن گريه ميکرد گفت.خودشم که

 .حاال تو بيا بريم خونه.تا ببينيم خدا چي ميخواد_

بي با پليس صحبت کرد وبعد باهمون حال نزار برگشتيم خونه چه.قدر دلم ميخواست يه بار ديگه.ميتونستم  بي
 مهرانو از نزديک ببينم.دلم ميخواست باهاش حرف بزنم.وازحالش

نحره وبه حياط خيره شدم بي بي هم هرچند دقيقه يکبارسرشو تکون .تا شب فقط نشستم.پاي پباخبرشم
 ميدادوازناراحتي ميزد روپاش.يا زير لب صلوات ميفرستاد اگه.براي مهران حکم

 ميزدن چي اينطوري من ديوونه ميشدم من ميمردم ازعذاب وجدان.نه نه قصاص

 .ايد هرطور شده نجاتش ميدادمنميذاشتم اين اتفاق بيفته نميذاشتم.مهران باليي سرش بياد ب من

 :اومد کنارم نشست ودرحالي که دستشو ميذاشت رو دستم گفت  بي،بي

 .انقدر غصه.نخور دختر خدا بزرگه ان شا اهلل نجات پيدا ميکنه سربي گناه که باالي دارنميره_

 بي بي اگه باليي سرمهران بياد من چيکارکنم؟_

 ي که يه کم غالم اروم شد بريم سروقتشو ازش رضايت بخوايمايشاال که نمياد بايد کمکش کنيم بايدوقت_

 ..غالم رضايت نميده بي بي.اون االن به خون مهران تشنه ست_

 :بي چادرنمازشو برداشت وگفت بي

ايشاال درست ميشه.به جاي غصه خوردن بايد تالش خودتو بکني ساره جان.منم کمکت ميکنم.االنم برم مسجد _
 .ببينيم چه.کارميشه کردبا مامانت صحبت ميکنم.

تکون دادمو بي بي براي نماز رفت مسجد منم همونطور به يه نقظه خيره نشسته بودم يه نيم ساعتي  سرمو
 گذشت که زنگ دروزدن.رفتم ودروبازکردم يه پسرجوون وخيلي خوش قيافه
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 :دربود.باديدن من با تعجب بهم نگاه کردوبعد خودشو جمع وجور کردوگفت پشت

 کل؟خانم تو _

 :به عالمت مثبت تکون دادمو با کنجکاوي بهش نگاه.کردم يه.کارت ازجيبش دواوردوگرفت جلومو گفت سرمو

 .من فرشاد حيدري هستم وکيل مهران_

 :خوشحالي بهش نگاه.کردمو گفتم با

 .بله بله بفرماييد_

 :اومد توويه نکاه به دوروبرکردوگفت  فرشاد

 بي بي نيست؟_

 

 :که گفت  تعجب بهش نگاه کردم با

 من دوست صميمي،مهرانم اينجا زياد اومديم_

 .نه رفتن نماز بفرماييد_

 :روتخت توي حياط نشست وگفت فرشاد

خب ميخوام موبه.مو برام قضيه رو تعريف کني.اينکه.اونجا چيکارميکردي دليل درگيري مهران وافشين بابازاده _
 .وهرچيزي که.ميدوني

 مگه.مهران بهتون نگفته_

 .ميخوام از زبون شما هم.بشنوم حاال شروع کن گفته.ولي_

.جوري بايد ميگفتم.من چرا اونجام وجي کارم چه قدر جلوش احساس حقارت ميکردم مني که يه زماني پاکي چه
 ونجابتم زبانزد بود االن جلوي اين پسربد جوري کم اورده بودم فرشاد

 :ديد سکوت کردم با ترديد نگاهم کردوگفت که

 رمندگي نداره همين که اينحايي وپشيموني يعني ديکه اون ادم نيستيميدونم ولي ش_

 :تعجب نگاش کردمو گفتم با

 ازکجا ميدوني مهران امروز گفته_

 ..نه قبال گفته بود_

 :بيشترشدوگفتم تعجبم
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 قبال_

 :تکون دادوگفت سرشو

 بايد يه چيزايي رو بدوني که خيلي مهمه اما به مرقعش_

 :نگراني گفتم با

 !!چي_

 

 :ترديد به دوروبرنگاه.کردوگفت با

 .يه قرار مالقات ميذارم خودش بهت بگه.شايداينطوري بهتربفهمي که بايد با من همکاري کني_

 .من با شما همکاري ميکنم به خاطر مهران حاضرم هرکاري کنم اون به خاطر من افتاد تواين هچل_

 :سرشو تکون دادوگفت فرشاد

 .پس ازاول بگو همه چي رو_

 :اينکه تعريف کنم گفتم  لقب

 .ميشه قرار مالقاتو زودتر بزاريد يه کاري کنيد که من بتونم ببينمش_

 ._سعيمو ميکنم ولي بهت قول نميدمفرشاد

 : نگاش کردم وگفتم قدرشناسانه

 .خيلي ممنون اقا فرشاد حاال هرجي بخوايد بهتون ميگم-

ن ومزاحمت هاي افشين حتي زماني که با مرتضي نامزد وسير تا پياز قضيه رو براش تعريف کردم از ايدي نشستم
 :بودم فرشاد بعد ازشنيدن کل ماجرا گفت

 اين اقاي ايدين وبايد ازکجا پيدا کنم؟_

 :تعجب بهش نگاه کردم وگفتم با

 ايدين براي چي؟_

بتونيم  براي اينکه شهادت بده افشين هميشه مزاحم تو بوده مرتضي رو که ميشه پيدا کرد ولي اگه ايدينم_
 ..پيدا کنيم خيلي بهتره

 :با گيجي به طرفين تکون دادمو گفتم سرمو

 .فقط ميدونم توکار موسيقيه وخوانندس ولي هيچ خبري ازش ندارم ازدوسال پيش_
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اگه اينطوره شايد پيدا کردنش سخت نباشه فقط بهتره االن برم با مرتضي نامزد اولتون هم صحبت کنم شهادت _
 .اونم الزمه

 مرتضي راضي ميشه اين کارو بکنه؟ يعني_

 .اينطورکه ميگيد ادم مومنيه پس حتما مياد براي شهادت_

 .اخه من توخونه افشين بودم اونوقت نميگن اين چه حور مزاحميه که باهاش يه جا زندگي ميکردي_

 ميتونيم بگيم تو خونه رو ازغالم اجاره کردي نه افشين مگه قولنامه به اسم غالم نيس؟_

 :به.عالمت مثبت تکون دادم که گفت سرمو

حاال براي اونم يه دليل پيدا ميکنيم پرونده خيلي پيچيدس اگه بتونيم اول ازهمه غالم وراضي به رضايت کنيم _
 خيلي بهتره تا اين دوندگي ها.من اول ميخوام برم سراغ غالم اگه.به

 .يمصراطي مستقيم نبود دست شاهدا ومزاحمت هاي افشين و رو ميکن هيچ

 :ازجابلند شدوگفت  فرشاد

 .اگه.قرار مالقات جور شد خبرت ميکنم_

رفت ومن با يه دنيا فکروخيال تنها موندم.حالم خيلي بد بود وتموم دلم پراز نگراني براي مهران.رفتم  فرشاد
 تواشپزخونه تا يه چيزي براي شام درست کنم چه قدر جاي مهران خالي بود

 ...سرم داد ميکشيد ولي بود.اذيتم ميکرد ولي بودحداقل بودوبهم گير ميداد کاش

 .بهم خوردن در اومدبي بي بود اما انگار داشت با يه.نفرصحبت ميکرد صداي

 .ازپنجره کردم بيرون تا ببينم کيه که چشمم به مامان خورد.نگاهمون به هم تالقي کرد  سرمو

غيظ و ناراحتي نگام کردوبعد چند ثانيه هم   ازقبل ميدونست که من اونحام چون خيلي تعجب نکرد فقط با  انگار
 روشو برگردوند دلم کباب شد چي بدتر ازاينکه مادر ادم روشو ازادم

 انگارنه انگارکه من دوساله  برگردونه

 

دوساله که تواون خونه نيومدم وپيششون نيستم.با بغض اومدنشو نگاه ميکرد قطرات اشکم پشت هم  من
 ه به من درحال صحبت با بي بي بود.کم کمسرازير ميشد اما مامان بي توج

در شدن واومدن تو .ديگه طاقت نياوردم انقدر سختي کشيده بودم که دلم فقط وفقط اغوش مامان  نزديک
 ميخواست يعني امن ترين جاي دنيا بهترين جاي دنيا.بدون اينکه فرصتي به

باوري نگاش کردم روشو ازمن برگرذونده بدم دويدم سمتشو خواستم بغلش کنم که با دست پسم زد.با نا مامان
 بود وحتي توچشمام نگاهم نميکرد زانوهام سست شد وکم کم افتادم زمين
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هنوزم مامان روشو ازمن برگردونده بود اروم سرمو اوردم باال وخواستم يه بار،ديگه صورتشو ببينم  اما
ماي،اونم حلقه اشک زده بودوچونه اش ميلرزيد گوشه ي چادرشوگر   فتمتوچش 

رو صورتم وتاتونستم بوييدم حالم جا اومد نفسم بازشد دلم گرم شد امامامان چادرشو کشيدوخواست  وگذاشتم
 :.رد بشه وبره که با دستم پاشو گرفتم وگفتم

ببخش مامان ببخش غلط کردم توروخدا روتو ازم برنگردون توروبه اما هشتم تو روبه هرکي که.ميپرستي منو _
 خدا کسي رو ندارم به خدا داغون شدم مامان به خداازخودت دور نکن به 

 ..من دارم تو تاوان اين اشتباهم نابود ميشم تورو جون هرکي دوست داري تو ازم بگذربسمه

که.هنوز،داشت با بغض نگام ميکرد روشو برگردوندوپاشو ازدستم کشيد ورفت يه گوشه نشست وبه بي   مامان
 :بي گفت

 ايد برم سراغ حاج اقا.تنهاست خونهبي بي،جان زود کارتو بگو ب_

 :بي،با ناراحتي به من نگاه کردو سرشو با تاسف تکون دادوگفت بي

 .اوردمت که دخترتو ببيني.اوردمت ببيني که.پشيمونه وميخواد برگرده_

_کسي که عرق گناه شه برنميگرده ديگه.ديگه نميشه که پاک شه.اون ابروي مارو ريخت جاجي رو زمين مامان
 د.ديگه ازجون ما چي ميخواد بره با همون پسره خوش باشه .بره باگيرکر 

 .که سنگشونو به سينه ميزد  همونايي

 کرده وبا گريه گفتم؛  بغض

 من نميدونستم مامان بچه بودم شما هم منو مجبور کردين به ازدواج بايد چيکارميکردم بايد کحا ميرفتم؟_

 :براي،اولين باربرگشت سمتمو با حرص،گفت مامان

بايد فرارميکردي ساره؟بايد ميرفتي،با پسرمردم؟بابات فقط ميخواست تحديدت کنه که حساب کاردستت بياد _
 وسراغ اين پسرنري بابات به عقلت اعتماد داشت نميدونست که تو انقدر بي

 شعور

 

اين پسره باشي که دست به همچين کاري بزني.ما هيچوقت تورو مجبور به اين ازدواج نميکرديم بابات   ونفهم
 رو شناخت اما اميدونست که انقدر خوش ظاهر وکار بلد هست که بتونه

 .بزنه که بتونه تورو ازما بگيره واسه همين خواست چند وقت ازدانشگاه دورت کنه گولت

تو چيکار کردي؟تو به ما زخم زدي خنجر زدي.ساره تو ابرومونو ريختي !خودت فکر کن ببين  اما
  امکان داره.نه ساره تو واسه ما تموم شدي.تو ديگه وجودجاي،بخشش.هست ببين اصال
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 .نداري

 :ازجاش بلند شدوچادرشو که.دورکمرش بود انداخت روسرشو به بي بي گفت  مامان

من برم ببينم واسه اون بچه مهران بايد چه فکري کنيم بيچاره يه دايي داشت که ميتونست پشتش باشه که _
 .تنها نميدونم بايد چيکار کنم اصالاونم افتاده تو رختخواب من دست 

 :همون بغض گفتم با

 . من رضايت غالم وميگيرم بهتون قول ميدم مهرانو نجات ميدم_

 :با غيظ برگشت سمتمو گفت مامان

 تو فعال خودتو نجات بده بقيه پيشکش_

اين بچه   بي_اينجوري به بچه نگو،وقتي اون باالسري گناه بندشو ميبخشه شما سخت نگير ممکنه وضع بي
 .بدترشه ها

 _نه بي بي ازين بدتر نميتونست سرخودش بيارهمامان

 .بي_قضاوت نکن مادر بخشش ازشما بزرگاست بي

_بي بي يه نگاه بهش بنداز اون موهاي،زرد اين مانتوي،تنگ اون خالکوبي روي دستش اون ابروهاي،مثه مامان
 قرانه؟نخ شدش اين ساره اي،که من تربيت کردم؟اين بهترين قاري 

بي_مادر مومني که به ظاهر نيس،واال به خدا اگه همشونوازنامحرم بپوشونه گناهي نکرده بچه .بزار برگرده  بي
 .پيشتون

 :يه کم مکث کردوبعد رفت سمت دروگفت مامان

 .فعال که اگه حاحي،ببينش سکته دومو زده با اجازت بي بي،من ديگه.برم_

 :رفت سمت درودنبالش رفتم وگفتم مامان

مامان توروخدا منو ببخش ببين من همون ساره ام.تو روخدا بزار ببينمتون دلم براتون يه ذره شده به خدا _
 پشت وپناهي ندارم جز همون خدا.مهرانو داشتم که اينظوري شد االن هيچ

 ندارم کسو

معلومه که چه  بغض کرده نگام کردورفت به سمت در.خيلي دلش پربود يه مادر چطور ميتونه بچشو نبينه مامان
 .به روزش اورده بودم که اينظوري باهام رفتارميکرد

وقتي گذشت وهمش به استرس وناراحتي فرشاد باالخره تونست برام قرار مالقات بگيره غالمم يه هيچ  چند
 صراظي مستقيم نبود جزاعدام.دادگاهم براي مهران حکم بريده بود.حال
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زيرچشمام گود گود شده بود.هرچي التماس ميکردم وبه  نميفهميدم.نه خواب داشتم نه خوراک خودمو
 پاي،غالم نيفتادم توجهي نميکرد.هيچ وقت افشينو دوست نداشت اما نميدونم

اذيت کردن ما انقدر مسربود.فرشاد هم هرچي دوندگي ميکرد انگارنه انگار تمام شواهد عليه.مهران حتي   چرابراي
 قتل غيرعمد وثابت کنيم تو مرتضي هم تو دادگاه.حاضرشد اما نتونستيم

 مدت هم من همش اين

 

9 

 .حقوق بازنشستگي شوهرش.نه کاري بود نه چيزي نه اصال تمرکز داشتم که بتونم درست فکر کنم واويزون

 که فرشاد خبرقرار مالقاتو اورد براي اولين بار تواين چند وقت يه کم خوشحال شدم  وقتي

ن برد.نميدونم چرا دل تو دلم نبود وحالم حسابي بد خيلي براي ديدنش خودش اومد دنبالمو منو به زندا  اونروز
 هيجان داشتم.چادرمو سرکردم ورفتم تو يه اتاقي که فقط يه ميز ودوتا

 .توش بود صندلي

قدر خفه وگرفته بود هواش.مهران بيچاره چه طوري اينجا دووم اورده بود نميدونم.باالخره انتظارم به  چه
 مهران دستبند به دست بايه سرباز اومد تو اتاق.تا نگاهش بهسررسيدودرب بازشدو

 :افتاد با تعجب گفت  من

 تو واسه چي اومدي اينجا؟من فکر کردم فرشاده؟_

بغض نگاش کردم اومد نشست.روبه روم ريش هاش بلند شده بودوصورتش شکسته اما هنوزم مثه.قبل  با
 :رتا پام کردوگفتجذاب بود با بغض به صورتش نگاه کردم يه نگاه به س

 ...شبيه همون،ساره شدي_

ازچشمام سرازير شد.سرمو انداختم پايين تا نبينه نميدونم چرا انقدر دلم بي قرار بود.سرمو که اوردم باال   اشک
 .ديدم اونم بغض کرده نگام ميکنه

 مهران؟من ميارمت بيرون نميذارم کاري،بکنن_

 :انداخت پايين وگفت  سرشو

ز دست کسي برنمياد ساره.فرشاد پدرش دراومد ونتونسته کاري،بکنه ميدوني چند وقته حکممو زدن کاري،ا_
 .اينجام ...ديگه اين دفعه قطعيه البته بي گناهم نبودم افشين ومن کشتم

مهران تو يه کثافتو کشتي،نه ادم اونم براي دفاع من.اين حرفو نزن تو حقت اين نيس من اينو ثابت ميکنم _
 .بيفتم نميذارم باليي سرت بيادشده به پاي غالم 
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 :تلخي زدوگفت لبخند

 ...من خودمو واسه.خيلي چيزا اماده کردم فقط بايد يه چيزي و بدوني،ساره_

 :نگراني نگاش کردم که گفت با

من خيلي توزندگيم اشتباه کردم درست مثه تو اما چون پسربودم براي کسي مهم نبود.من شيطنت کردم _
 تا دختر دوست شدم وولشون کردم اما عشق من يه نفربازيگوشي کردم باهزار 

.من فقط وفقط يه.نفروميخواستم يکي که ميدونستم رسيدن بهش غيرممکنه چون پدرومادرش اصال منو بود
 قبول نداشتن.نميذاشتن اين ازدواج سربگيره اما من خيلي دوستش داشتم

 :کنجکاوي نگاش کردمو گفتم  با

 .. ش پيداش ميکنمبگو کيه.مهران من ميرم سراغ_

 

 .هرکاري،براي،خوشحاليت ميکنم من

 :تکون دادوگفت سرشو

من هميشه خجالت کشيدم حرف دلمو بزنم چون حس ميکردم جلوي اون خيلي کمم.خيلي ...فکرميکردم _
 جنازشم بهم نميذن چون اون خيلي باال بود خيلي بزرگ بود.اما االن ميخوام

ساره.بچه.بوديم دوستت داشتم نوجون شدي دوستت داشتم شدي .ميخوام بگم که من دوستت دارم  بگم
 خانم مهندس دوستت داشتم.االنم هرچي هستي هنوز دوستت دارم ..هنوزم

به اين المصبم که بارهاو بارها ازظرف تو زخم خورد حالي کنم که نخوادتت درست وقتي خواستم بيام  نتونستم
 يدم هميشه به چشم يهخواستگاريت از حرفاي دايي وزن دايي بدجورترس

ايمون به من نگاه.ميکردن حتي سينارو هم يه زور ميدادن دستم چه برسه تو.چرا؟چون من اون دامادي که   بي
 اونا ميخواستن نبودم.چشم به هم زدم اسم مرتضي اومد روتو بعدشم که

يکردم که اين عشق شد ما اونروز که ديدمت مطمئن شدم يه حکمتي تواين ديدار هست اما فکرشو نم اينطوري
 به مرگ من ختم شه.حاال هم اينارو نگفتم که تا اخرعمرت عذاب

 .بشي گفتم که بدوني همه ي پسرا اونجور،که توفکر ميکني نيستن وجدان

 ..که بعد اين بتوني يکي رو پيدا کني وبهش اعتماد کني  گفتم

ويرشو تارکرده بود.الل شده بودم.الل به حرفاي مهران گوش ميدادم چشمام بازبودوحلقه ي اشک تص ناباورانه
 وکر....تمام ذهنم شده.بود.يه حرف)دوست دارم ساره(من؟؟مهران؟؟؟مگه



 

 
300 

...يعني منو دوست داشته ونگفته...يعني عاشقم بوده ...چرا ....چرا انقدر دير...چرا حاال...خدايا اين ممکنه
 ...قلب من ديگه ظاقت نداره.نداره نداره

بيرون کيفمو روزمين ميکشيدم وتلوتلو خوران راه ميرفتم فرشاد بيرون وايساده بود درب زندان اومدم  از
 انگارازحرفاي مهران خبر داشت تا ازونجا خارج شدم بلند جيغ کشيدم وافتادم رو

 ...زمين

 ......حکم اعدام...عشقمهران

 .واژه هاي،توسرم بود اما من فقط جيغ ميکشيدم تنها

 

کمکم کنه اما دستشو پس زدم و خودم از جام بلند شدم وبه سمت،ماشين،رفتيم اومد سمتمو خواست    فرشاد
 وقتي نشستيم فرشاد،سري تکون دادوبا کالفگي دستشو کوبوند روفرمونو

 گفت؛

نه با اشنا بازي،نه با دور زدن قانون نه با،رضايت غالم اخه مگه ميشه انقدر زود حکم بدن؟؟من خودم در _
 اي اينجوري شکست نخورده بودم جز کار رفيق  عجبم...من توهيچ پرونده

 .خودم موندم توش صميميم

 چشماي پرازاشکم برگشتم سمتشو گفتم؛ با

 .چرا انقدر بالسرمن مياد چرا انقدر من بايد تاوان بدم اونم براي يه اشتباه که هزار تا دختر ديگه ممکنه بکنن_

 نه غالم شايد ايندفعه تونستيم کاري کنيم_فعال که همه چي درهم بر هم.شده بيا بازبريم خوفرشاد

فرشاد دوباره رفتيم پيش غالم اما انگار نه انگار نه خدا پيغمبر حاليش بود که به اونا قسمش بديم نه جون  با
 .کسي براش مهم بود فقط ميگفت اعدام مهران

دگي به من که ازپا نيافتم با نااميدي ويه.عالمه سردرد برگشتم خونه بي بي بيچاره کارش شده بود رسي دوباره
 اون شبم تا منو ديد اولين کاري،که کرد اي قندو قرص سردرد بهم داد تا

جا بياد هنوز نميدونست بين منو مهران چي گذشته.سرمو تکيه دادم به پشتي مبل وخيره به تلويزيون.بي  حالم
 :بي اومد کنارم نشست وگفت

 .انقدر فکروخيال نکن اخر ازپا ميفتي مادر_

 ..حکمشو بريدن ديگه نميدونم بايد چيکارکنم اون به خاطر من کارش به اينجا کشيد_

 :بي سرشو تکون دادوگفتم بي
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من حاضرم هرکاري کنم حتي جونمم ميدم تا مهران بياد بيرون.اما هيچي ندارم نه پولي نه پشتوانه اي که بتونه _
 دونمغالمو راضي کنه هيچي نداريم عمه بيچاره هم.همينطور .نمي

 .چيکارکنم

 :بي ازجاش بلند شدورفت به سمت کمدويه سري ورق رسند اود وگفت بي

 .اينارو مامانت اورده سهم ارث توئه گفت بدم بهت که.واسه خودت بتوني تنها زندگي کني_

 :تعجب ورقارو ازبي بي گرفتم وگفتم با

 براي چي اينارو داده؟_

تورو جدا کردن دادن زمين ومغازه وهمه چي کال.تا بتوني جدا براي زندکي ايندت هرچي ازبابات ميبري سهم _
 زندگي کني

 :خوشحالي سندوبرداشتم ومانتومو پوشيدم بي بي با تعجب بهم نگاه کردوگفت با

 کجا ميري مادر؟_

 برم بدمشون به غالم برم همرو بزنم به نامش راضي ميشه_

 ...خودت چي؟بعدش ميخواي چيکارکني؟بدون پول وپشتوانه_

ان خشکم زد راست ميگفت منو که نه کسي مبپذيرفت نه جايي داشتم پس بايد چيکارميکردم؟بي خال   يه
 :افتادم رو زمين سرجاموگفتم

 شايد مهران بياد بيرون يه فکري به حالم بکنه اما جونش که مهمتره بي بي_

 :بي يه لبخند تلخ زدوگفت بي

 ردي؟اگه هرکسي جاي مهران بود تواين کارو براش ميک_

 کنجکاوي به بي بي نگاه.کردم که گفت؛  با

 گفت پيري درد بي درمان بگيري_

 دعاي کارسازي کردومن عاشق شدم او

 

 ...نه نه من که نه_

 :خنديدوگفت

 .من توچشمات غيرعذاب وجدان خيلي چيزا حوندم توچشماي مهرانم غيرغيرت خيلي چيزا_
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 :به عالمت منفي تکون دادمو گفتم سرمو

 نقدر زخم خوردست بي بي که اصال ديگه.عشقي نميفهمهقلب من ا_

 .اما چشمات اينو نميگن دختر جان.حاال توکلت به خدا باشه_

 :کنار بي بي نشستم وگفتم  رفتم

 حاال اگه اين چيزي که شما ميگين باشه_

 ..نظرتون کار درستيه.که.سهم.ارثمو بدم به.غالمبه

 :بي،حنديدوگفت بي

 وکنهرچي دلت ميگه همون کار_

 :تلخي زدمو ازجام بلند شدم وبه فرشاد زنگ زدم بالفاصله گوشي برداشت که گفتم لبخند

 .اقا فرشاد من پول وجورکردم براي ديه افشين بيايد دنبالم بريم باغالم حرف بزنيم شايد راضي شد_

 ._خيلي خوبه ولي ازکجا؟حتما االن ميام.شما منتظر بمونفرشاد

شدم حرف بي بي بارهاو بارها توذهنم اومد ورفت ياد بچگي افتادم راست  نشستم ومنتظر فرشاد توحياط
 ميگفت چه قدر مهران براي من عزيز بود چه قدر ما ازکودکي بهم وابسته

.چه قدرهميشه هواي همو داشتيم.ياد بچگيامون اقتادم اما فکرشو نميکرديم اين عالقه کارش به اينجا بوديم
 .عشقي که تو گوشت وپوستمون نفوذبکشه بشه يه عشق واقعي بشه يه

ولي ازش خبرنداريم وقتي عشق انقدر بهمون نزديکه ولي حواسمون پرت چيزايي ميشه که ارزش ندارن.چرا  کرده
 ماراهو انقدر ديرپيدا ميکنيم چرا بعد اينهمه پشيموني!نه ايدين نه

خاب مصلحتي بود ايدين يه کدوم حسي که.مهران به من دادوبهم نداده بودن مرتضي يه انت  مرتضي،هيچ
 . انتخاب غلط ازسراحساسات

مهران يه انتخاب به دست تقدير بود.مهران يه شوک احساسات بود براي من يه شوکي که چشمامو باز  اما
 کرد.اما خيلي ديرچون ...من که ساره نبودم.من اصال لياقت نداشتم که بخوام

مثه بقيه نبود اما من خودم اونو زيادي ميديدم.من با اين کسي مثه.مهرانو بپذيرم .درسته مهران تفکرش   عشق
 شرايطم حقم تنهايي بودچطوري ميتونستم کنار مردي باشم

 :درمنو ازافکارم بيرون اورد دروبازکردم فرشاد اشفته حال پشت درايستاده بود تا منوديد گفت صداي،زنگ

 پول ازکجا جورکردي؟_

 سهم ارثمو مامانم داده بوده به بي بي_
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 :چشماش گردشدوگفت فرشاد

 همرو ميخواي بدي؟_

 :تکون دادم وگفتم سرمو

 اين درست مبلغيه که غالم ميخواد_

 

 :بازم با تعجب به اونا نگاه کردوگفت فرشاد

 .پس بريم_

به اونجا برميگشتم تمام صحنه هاي وحشتناک اونروز،ميومد جلوي چشمم طبق معلوم هميشه غالم  وقتي
 :مشغول بود فرشاد رفت اروم درگوشش گفتپاي،بساط نشسه بود و

 ما پولي که ميخواستي جورکرديم تو رضايت بده ماهم اين پولو بهت ميديم_

 :يه.نگاه به من ويه نکاه به فرشاد انداخت وبعد گفت غالم

 .پس تونستين جورکنين حاال که اينطور شد نچ بيشتر ميخوام_

 :عصبي به من نگاه کردوبعد به.غالم گفت  فرشاد

 ...اکه برش نداري ممکنه همينم گيرت نيادا_

 ._شما که تونستين تا اينجاشو جورکنين بقيشم ميتونينغالم

 :سرش داد زدم کالفه

اون پسرت انقدر مي ارزيد که برامون بازي درمياري غيريه عملي،ومعتاد وکثافت چي بود هان؟وردار اين پولو _
 . بزار اون بدبخت بياد بيرون

 :ره رفت وغالم گفتبهم چشم غ فرشاد

تو هرزه وچه به اين حرفا هرچي بود از توبهتر بود پاشو گمشو ازخونه من بيرون که نحسي کثافت کارياي تو _
 بود که دامن پسرمو گرفت اصال نميخوام رضايت بدم ميخوام اعدام شدن

 اشغالو ببينم پاشيد بريد  اون

اين پولو بگير رضايت بده به خدا زندگيت زيرو رو ميشه _شما مارو ببخش اقا غالم ساره هم.غلط کرد بيا  فرشاد
 ها

 :دوال دوال رفت به سمت دستشويي وگفت غالم

 .من رضايت نميدم يا دوبرابر اون پول يا اعدام_
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حمله کنم سمتش که فرشاد دستمو گرفت واشاره کرد که ازخونه بريم بيرون.اين اخرين تيرمونم به سنگ  اومدم
 اهي نداشتيم تا خونه فقط گريه کردم وغصهخورده بود ديکه هيچ ر 

فرشادم اعصابش بيشترازمن خورد بود شنيده بودم عمه هم بيمارستان بستري و اقا جوادم دائم  خوردم
 قرصاي،اعصاب ميخوره هرروز که ميگذشت بيشتر به اعدام.مهران نزديک ميشديم

ادي کنه وتنها سرمايشون سهم.سينا بوداقا که به خاطر مخارج سنگين نگه داري،بابا نميتونست کمک زي  مامان
 !جوادم وضع ماليش خوب نبود.حتي پولي هم ديگه نداشتيم

پشت هم ميگذشت واعدام مهران نزديک ترميشد تمام موهاي سرم ميريخت وشده بودم پوست استخون  روزا
 بي بي،دائم پاي نماز راز ونياز ميکردوفرشاد هم همش دررفت وامد تا بتونه

 .اما نميشد  کنه  کاري

باالخره رسيد اون شب نحس رسيد که زنک خونه به صدا دراومد دروکه بازکردم ديدم فرشاد با چشماي پف  تا
 کردوقرمز پشت دروايساده تا منو ديد زد زيرگريه.ميدونستم خبرش جيه

 .خوندم ازچشماش

فرشاد بود که با لرزش زده بهش نگاه کردم که پاي هردومون سست شدوافتاديم زمين يه ورق تودست  وحشت
 دستش باال پايين ميشد ارم دادگاهو که ديدم مطمئن شدم حدسم

 ..جيغ بلندي کشيدم که باعث شد بي بي هم بياد بيروندرسته

بلند بلند گريه ميکرد'منم همينطور انگار نه انگار،که جفتمون زيربارون شديد خيس ميشديم اصال حال  فرشاد
 خودم دستم نبود

اومد جلوي چشمم.درست همون صحنه اي،که افتادم توحوض.داشتم غرق،ميشدم گوشام کرشده کودکيم    تموم
 بودن وهيچي نميشنيدن دست وپا ميزدم تا نفس بگيرم ولي بيشتر ازهمه

مامان ميترسيدم اخر ديدم که دارم ازحال ميرم اما همين موقع بود که دستاي کوچيک مهران منو ازاب  ازکتکاي
 رمو ازاب بيرون کردم ديدم خودشم خيسه.خيسکشيد بيرون وقتي س

وداره تالش ميکنه منو بازور بکشه بيرون با ناخونام روبدنش چنگ انداخته بودم اما خودش متوجه.نبود  شده
 اخر سر با يه ضرب منو کشيد بيرون ولي سرخودش خورد به لبه حوض

 ....انروزم قهربود بوديم سريه شکالت!اما اون منو نجات دادوشکست

اومدم ازاب بيرون وسرشکسته شو ديدم حالم بد شدودويدم پشت مامان که تازه اومده بود قايم شدم   وقتي
 اما مهران با قدرت بلند شدميخواست بهم ثابت کنه چيزيش نشده وخيلي قوي

اما حاال داشت واقعا ثابت ميکرد داشت ثابت ميکرد چه قدر قويه....نگاهم خيره به حوض اب بود   ترازمنه
 فرشاد بلندشدورفت تاصورتشو اب بزنه بي بي هم بي حال ميزد روپاشوبي قراري
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 :من درحالي که.همونطوري افتاده بودم جلوي در رويه فرشاد گفتم ميکرد

 ساعت چند اجراميشه ؟_

 ...نزديکاي صبح_

امام زاده که جام به سختي،بلندشدم وچادر نماز بي بي رو که روي،بند رخت بود برداشتم ودويدم به سمت   از
 ..تومحلمون بود

چشمم به گنبد خورد دلم لرزيد دوسال دور بودم ازين جور جاها ميخواستم هرطور شده حاجتمو بگيرم اومده  تا
 بودم توبه کنم.توبه کنم تا دوباره دلم اروم بگيره

رلحظه گنبد تار تر قدم برداشتم به سمت حياط امام زاده اما چشمم خيره به گنبد بود وچشماي پرازاشکم ه اروم
 ..وتار ترميديد

 کسو دوروبرم نميديدم  هيجح

 

وارد امام زاده شدم.اون موقع شب خيلي خلوت بود.رفتم وچسبيدم به ضريح وبلند بلند گريه کردم گفتم  اروم
 خدا يا منوببخش من خيلي ادم کثيفي ام منو ببخش خدايا منو ببخش

بي گناه اينظوري ازدنيا بره خدايا تموم بديهامو ببخش اگه نجات بده.منو ببخشو نزار اين ادم  ومهرانو
 منوبخشيدي مهرانو ازاد کن...خدايا من خيلي کثيفم اما اين حاجتمو بپذير مهرانو ازاد

خدا.مهرانو نجات بده حدا امشب..نزار اين بال سرعمه وخونوادش بياد نزا من بعد ازاين به بدبختيام عذاب  کن
 انم اضافه شه.خدايا منو ببخش.منو ببخشش. منووجدان وازدست دادن مهر 

 ومهرانو ازاد کن بکش

زدم زيرکريه انگاريه جاذبه اي منو اونجا قفل کرده بودونگه داشته بود اصال نميتونستم دل بکنم  بازم
 ....نميتونستم بلند شم

احساس سبکي ميکردم تکيه داده بودم به ضريح وتودلم دعا ميکردم.چه قدر لذت توبه برام شيرين بود   سرمو
 دوسال بارگناه وبه دوش کشيدن برام کم نبود حاال حس ميکردم رهام .حس

خيلي نزديکم.بعد دوسال حانمازو انداختم زمين وشروع کردم نمازخوندن اولش يادم نميومد اما کم کم  ميکردم
 خوندم تونستم همرو به ياد بيارم وبخونم باورم.نميشد تا چند وقت پيش

 .کردم چرا يادم نميومدفکرمي هرچي

 به ساعت انداختم نگاهمو

دونصفه شب بود ومن هنوز مشغول نماز،فرشاد ميخواست با عمه.اينا براي اجراي حکم بره دلم  ساعت
 ..حسابي،شور ميزد هرلحظه نگاهم به ساعت بود ونزديک شدن صبح
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 .ودعا کردم تا نفهميدم کي خوابم برد برداشتمونشستم کنارضريح دوباره رازونيازوشروع کردم انقدر گريه قرانمو

صداي تکوناي دست يه نفربيدارشدم افتاب تو چشمم خورد دلم ازجا کنده شدصبح شده؟؟ .مهران....چي  با
 شده بود.؟

 

 .امام زاده دويدم بيرونو وحشت زده به دوروبرم نگاه کردم همه چي عادي بود ومردم راه خودشونو ميرفتن  از

ورفتم وبرگشتم که تازه.مغزم دستور داد بايد کجا برم.دويدم تا خونه بي بي وبا شدت در  سروته حياط ازسرگيجي
 زدم.ميدونستم همين االن خبرو ميشنوم تنها تصوير جلوي،چشمم صورت

بود نميدونستم زنده ست يا مرده ..هرچي درزدم بي بي جواب نداد ازخونه رفته بود موبايلمم نبرده بودم  مهران
 س بگيرم دلم بدجور به هم ميپيچيد چند بارقدم زنان سروتهکه باهاش تما

رو باال پايين کردم اما خبري ازهيچ کس نبود ديدم چاره اي ندارم جزاينکه برم خونه خودمون با ترس ولرز  کوچه
 وروي،پوشونده رفتم کوچه بااليي دم خونه ما هم کسي نبودم اروم

لم شور مهرانو ميزد اصال نميفهميدم دارم چيکارميکنم.درب حياط وزدم .بيشتر،ازاينکه از برگشتم بترسم د زنگ
 واروم بازکردم ورفتم.تو سرم دور تا دور حياط چرخوندم وديدم کسي

.غريبي ميکردم وجرات قدم گذاشتن توخونه رو نداشتم همونجا جلوي دروايسادم که ديدم سينا سرشو نيس
 در قد کشيده وبلند شدهازپنجره کرد بيرون.با ديدنش گل ازگلم شکفت چه ق

تا منو ديد با صداکردن اسمم دويد توحياط وبغلم کرد.تا تونستم بوسيدمش ووقتي ازخودم جداش کردم  بود
 :تازه چشمم به لباس مشکي توتنش افتاد با چشماي وحشت،زده گفتم

 مهران؟اعدام شد؟_

اشتم تعادلمو ازدست ميدادم که وحشت زده بهم نگاه کردونفهميدم چم شد که جلوي چشمام تارشدن ود  سينا
 :سينا زيربغلمو گرفت وگفت

نه.ساره اعدام چيه؟همه دارن دنبال تو ميگردن ازصبح کجا بودي؟بي بي هم اومده دنبالت امام زاده...غالم _
 رضايت داد به شرظ همون پولي که بهش گفته بودي گفته رضايت ميدم

ل بودن همشون رفتن خونه عمه...منم ميخواستم اول برم تا چوبه دار بردن واوردن.همه خيلي خوشحا  مهران
 .ختم استاد ادبياتمون مشکي پوشيدم

 :گيجي بهش نگاه کردمو گفتم  با

 يعني مهران نمرده؟رضايت داد_

 :خنديدوگفت سينا
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مه اره بابا رضايت داده البته گفته درازاي اون پولي که ميگيره اما فعال حکم ولغو کردن.پاشو برو خونه عمه ه_
 ..اونجا جمعن.پاشو

پريدم سينا روبغل کردم وهمونجا توحياط مثه قديما سجده.شکر رفتم.دلم اروم شده بود باالخره  اازخوشحالي
 تونسته بوديم مهرانو نجات بديم با خوشحالي بدون خداحافظي ازسينا

 :بيرون که چشمم به فرشاد خورد ماشين جلوي درنگه داشت وگفت ازدررفتم

 ؟مژدگوني بدهکجايين شما_

 :گفتم  خنديدمو

 .خبرتون قديمي شده سينا بهم گفت_

 _ازصبح دنبالتم هم من هم بي بي چرا يه دفعه گذاشتي،رفتيفرشاد

 :رفتم امام زاده لبخند زدم واومدم جلوي ماشين وگفتم نگفتم

 رفتم ازادي مهرانو بگيرم_

 پس خوب جواب داده هان؟_

 :تتکون دادم که فرشاد جدي شدو گف سرمو

 ميايد بريم خونه عمتون؟_

 

 :نگاهش کردمو گفتم غمگين

 .نه متاسفانه نميتونم بيام اونجا.راستش خيلي،دوست دارم اما جاي من اونجا نيس_

 ._اما اين توبودي،که مهرانو نجات داديفرشاد

سهممو دادن که ميدونم اما کمترين کاري،بود که براش کردم من االن مايه ننگم براي همه انقدر که پدرومادرم _
 يه وقت سمتشون نرم پس جام اونجا نيس ميترسم بيام وجشنشونو به

 .بريزم هم

 :نگاهش غمگين شدوگفت فرشادکمي

 !پس مهران چي؟اون شمارو دوست داره بهتون عالقه مند شده_

 :تلخي زدموگفتم لبخند

ا توبه کردم همون برام عمه منو قبول نميکنه به عنوان عروس هيچکس حاضرنيس منو بپذيره من پيش خد _
 بسه ميخوام برم دنبال سرنوشتم اميدوارم که مهرانم خوشبخت بشه.همينو
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بگو.سند هاهم توخونست اگه ميتوني بيا ازديوار خونه بروباال برش داريم وکاراشو بکنيم براي،ازادي  بهش
 .مهران

ند هارو برداشتيم و رفتيم محضر فقط سکوت کردودنبالم به راه افتاد به زور درخونه روبازکرديم وس فرشاد
 ميخواستم سهم ارثمو که چند تيکه زمين بود بزنم به نام غالم پول هاي نقدم

 .تحويلش دادم ودرازاش رضايت گرفتم.هيچ کس حتي براي تشکر هم.سراغم نيومد همونطوري

 .ازرضايت دادن غالم با خيال راحت برگشتم خونه بي بي  بعد

 .کجا برم وچي کاربکنم مهرانم که چند وقتي رو بايد توزندان مي موند  اصال نميدونستم بايد  حاال

بي،هم که يه حقوق بازنشستگي بيشتر نداشت اما تويه خيريه که توليدي قطعات الکتريکي بود تونست برام  بي
 .کارپيدا کنه تا اونجا مشغول شم

 .شده بود اخر قصه پر تالطم زندگي من اين

 ارگاه ومشغول شدم خرج خودمو درمياوردم وبد نبودفرداي اونروز،رفتم توک از

 

برميگشتم وتوخونه کمک بي بي ميکردم بي بي خيلي تالش کرد که منو برگردونه خونه اما مامان به.خاطر  شبام
 بدتر نشدن حال بابا قبول نکرد ولي خودش وسينا هرچند وقت يه بار

 .وبهم.سرميزدن ميومدن

کار تو کارگاه وپول دراوردن حستم ميکرد که شبا به هيچي فکر نميکردم تنها   تنها بودم خيلي.ولي انقدر خيلي
 !ارزوم ديدين روز ازادي مهران بودوبس

تا شب وازشب تا صبح که پاي دستگاه بودم فقط وفقط به ازادي مهران فکر ميکردم تنها ارزوي زندگيم  ازصبح
 بهترينشده بود همون وگرنه من ساره توکل که يه روزي قرار بود 

دانشگاه بشم قرار بود حانوم مهندس بشم وبا ثروت زياد پدرم زندگيه راحتي داشته باشم االن تبديل  ارشيتکت
 شده بودم به ي  ور دست ساده تو يه توليدي نمور مشغول بسته بندي

 ...واخر ماهم همش نگران حساب وکتاب کم نيومدن پولمبودم

ادم تا اززيرمنت ونگاه هاي پسراش بيرون بيام اما خودش قبول ميخواست يه مبلغي هم به بي بي ميد  دلم
 .نميکرد وناراحت ميشد

مدت که مهران زندان بود هم زندگي من به همين منوال گذشت هيچ خبري،هم ديگه ازهوشنک  اون
 ودارودستش نداشتم ولي،خبلي دلم ميخواست جلوي راه تموم اون دخترا روبگيرم

 .يه روزي مثه من نشن که
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مدت محکوميت مهرانم تموم شد وروز ازاديشو از فرشاد شنيدم حاال خيلي ازون سال واون اتفاق  الخرهبا 
 . گذشته بود خيلي دوست داشتم بدونم چه شکلي شده وحالش چطوره

 .ازاديش که خيلي هم سرد بود رفتم جلوي درزندان و پشت يه درخت ايستادم  روز

براي،استقبال رفته بودن صورتمو پوشوندم تا ديده نشم.چه قدر دلم وبابا ومامان واقا جوادوسينا همه  عمه
 گرفت وغريب بودم اونجا همه با چهره هاي خندون کنار هم ايستاده بودن

 . گل به دست منتظر مهران  ودسته

 دقيقه باالخره صبرمن سراومد ودربازشد ومهران از در زندان اومد بعدازچند

با وقارتر راه رفتنش.مثه قديما تند نبود اروم وبا طمانينه قدم برميداشت  بود اما خيلي جذاب ترو الغرترشده
 . وتيپش هم.حسابي مردونه شده.بود از دور دلم حسابي براش ضعف رفت

يه عاشق هميشه ناکام بودم اينم تيرخالصي احساساتم بود اينم اخرين خنجري،که قلبم ميخورد اروم اشکام  هن
 .تر کرد وتصويرمهران تار وتارترشد سرازيرشد داغيشون گونه هامو

داشت دونه دونه کسايي که به استقبالش اومده بودن وبغل ميکردوميبوسيد حتي دنبالمم نبود با  مهران
 خوشحالي،همشون رفتن وسوارماشين شدن.شال گردنمو باال ترکشيدم و قدم زنان

ار دلم واسه خودم سوخت چرابايد انقدر بي سمت خونه بي بي،رفتم .دلم قد يه دنيا گرفته بود.براي،اولين ب به
 .کس وتنها ميبودم اگه بي بي نبود چي؟بايد االن کجا ميرفتم

 انقدر سختي تاوان من بود..انقدربايد زجرميکشيدم.که اينهمه سال فقط تنها  واقعا

 

ين سرنوشت به زندگي ديدن ازادي مهران عشقم اونم ازدورباشه؟چرا من انقدر بدبخت بودم چرا خدا ا اميدم
 وبرام رقم زده بود..حکمتش چي بود؟

 بوق يه ماشين منو ازفکر بيرون اوردفرشاد بود.پنجره رو داد پايين وگفت؛ صداي

 .بيا باال يخ ميزني بيرون_

 :گردنمو دادم پايين وگفتم  شال

 .نه ممنون ميخوام پياده برم_

 .نه بيا باال بايد بريم جايي_

 کجا؟_

 .بيا بهت.ميگم_

 :شين شدم وگفتم.ماسوار
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 ديدي چند سال منتظر اين لحظه بودم به همين راحتي گذشت.بدون اينکه تواين لحظه سهمي داشته.باشم_

 :درفکرشدوگفت فرشادغرق

مهم.نيس خودتو اذيت نکن مهم ازادي مهران بود حاال ازينجا به بعدش بستگي به خودتو مهران داره که _
 .بخوايد باهم باشيد يا نه

 :کردمو گفتم.تلخي  خنده

 اون منو فراموش کرده.خيلي راحت_

 !_ازکجا ميدونيفرشاد

 مطمئنم_

 :ماشين ونگه داشت جلوي يه.رکافي شاپ وگفت فرشاد

 برو ميز چهار بشين_

 :چشماي گرد گفتم با

 چرا؟_

 برو تا بفهمي_

 .گيجي ازماشين پياده.شدم ورفتم تو کافي شاپ که با کمال تعجب چشمم به مهران خورد  با

 ميز نشسته.بودوبا لبخند نگاهم ميکرد رفتم شتپ

 

سمتم باورم نميشد دارم ازنزديک ميبينمش موهاي کنارگوشش سفيد شده بودن ويه خط کنارپلکاش  اومد
 افتاده بود توچهره اش يه غم بود يه غم سنگين ولي چشماش اشک شوک

کردم که ببينم سالمه يا نه.خدارو شکر داشت دوباره باديدنش اشکام سرازيرشدوبا ولع سرتاپاشو نگاه   ازادي
 :سالم بود وسالمت سرمو اروم اوردم باال که گفت

 تو بزرگ نشدي ؟هنوزم مثه بچه ها گريه زاري ميکني؟_

 :اروم بستم که باعث شد همه ي اشکام سرازيرشه روي گونم.مهران به صندلي اشاره کردوگفت  پلکامو

 .نيه چيزي بخوريم بعد بريم که بقيه منتظر_

 :بغض گفتم با

 کجا؟_
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 .خونه ديگه باهزار ترفند پيچوندمشون ازهمون ترفنداي گذشتم_

 .من جايي پيش اونا ندارم پاشو خودت برو عمه رو منتظر نذار_

 .اگه منو ميخوان بايد تورم بخوان_

 ..تو روميخوان اما منو نه_

 :سرشو انداخت پايينو گفت مهران

 چرا تموم اموالتو دادي رفت؟_

 ..سه نجات تووا_

 :دستشو کردتوموهاشو گفت مهران

خيلي کاربزرگي کردي ساره اونم تواين شرايط فرشاد بهم گفته بود که داري ازصبح تا شب کارميکني واسه خرجي _
 .خودت اما همه ثروتتو پاي گندي که من زدم دادي رفت

 :تلخي زدمو گفتم لبخند

 .يش عمه.تواين مدت خيلي غصه خورده به خدا ديگه بسشهمن براي توهرکاري ميکنم حاال هم بهتره بري پ_

 :ازجاش بلند شدوگفت  مهران

 باهم ميريم.هرکي منو بخواد زنمم ميخواد_

 :بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 هان ؟چيه؟نکنه ميخواي بعد اين همه انتظارودردسر بازبزارم يکي ازم بگيرتت_

 ...مهران عمه منو_

 .واج با من زورکيه.پاشو بريم خونه زودباش ديرهعمه منو نداريم اصال ازد_

بلند شدم وعين ادماي منگ پشت سرش راه افتادم ورفتيم خونه.دلم مثه سيروسرکه.مبجوشيد اروم  ازحام
 پشت مهران گرفته بودم که تعادلم به هم نخوره فقط خيلي ميترسيدم سکه يه

 .نشم جلوي اين همه ادم پول

ازشد همه اومدن جلوي در تا دوباره ازش استقبال کنن اما به محض اينکه زنگ درو زد،ودرخونه ب مهران
 چشمشون به من خورد همه جا،سکوت شد.مهران دستمو گرفت وچند قدم رفت

 :جلووگفت

 چرا تعجب کردين؟سالمکرديما..منم مهران اينم ساره ست .لولو خرخره نيس_
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ثابت موند.سرش کج بودوميلرزيد اما تونگاهش رو جمعيت چرخيد ورو نگاه بابا رو صندلي،چرخ دار   چشمم
 پرازحرف ناگفته بود چه قدر دلم ميخواست بغلش کنم مثه قديما باهام خرف

وبا قدرت توچشمام نگاه کنه اما فقط ميتونست زبونشو تکون بده.مهران رد نگاهمو دنبال کردوروبه بابا  بزنه
 :گفت

پشت من وايساد که کل ثروتشو داد براي نجات من براي حاج صادق دختريکي يه دونته ها که مثه يه مرد _
 ازادي من به خاطر بي عقلي هام حاجي به خدا شيرزن که تونسته دووم بياره

 دايي چرا اونطوري نگاه ميکني به دخترت اين همون سارست زن

 

 صد برابر قوي تر از قبل همون سارست ولي توبه کرده.پشيمون برگشته منتها

 :ه عمه و گفتکرد به سمت  روشو

مامان جان کسي که پسرتو نجات داد اين دختر بود که از اون همه پول کذشت که منو نجات بده ساره گفت _
 اونجا نرم اما من گوش ندادم مرگ افشين تقصيرمن بود.نه ساره .اما ساره

م همين اول سرمايشو داد ورفت ازصبح تاشب کارکرد براي نجات من.حاال هم بااجازه همتون ميخواست تمام
 اعالم کنم که منو ساره همديگرو دوست داريم .حاال هم ميتونيم بريم قرمه

 ..بخوريم سبزيمونو

 :داد زد عمه

 مهران مسخره بازي بسه.اين حرفا چيه؟_

همشو جدي گفتم نگيد که خبرنداشتين البته با،اجازه دايي!دايي اجازه ميدي؟باالخره ما که نميتونيم تا اخرعمر _
 .شيم مادرمنناکام با

نگاه ها برگشت به سمت هم ديگه.اما من فقظ صورت مامانو بابا رونگاه ميکردم بابا سرشو يه کم بلند  همه
 کردوروبه مهران اشاره کرد .مهران رفت جلوشو زانو زد بابا يه نگاه به من

لبخند زدوبهم دستشو کشيد روسرمهران وبا چشم موافقتشو اعالم کرد.با اين حرکت بابا مامان  کردوبعد
 اشاره.کرد که.برم سمت بابا ووقتي دويدم وتواغوشش رفتم انگاردنيارو بهم دادن

 .بي جون ولرزونشو گرفتم وبوسيدم وعاجزانه خواستم منو ببخشه دستاي

 ....هم دستشو کشيد روسر من و بعد هم گذاشت رو دست مهران بابا

 . خره با اکراه منو پذيرفتودست عمه رو هم.بوسيدم ناراحت بود ولي باال بلندشدم

 ...صلوات حمعيت مارو ازون حال وهوا بيرون اورد صداي
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 :رهارو بغل کردو دويد تو اب دريا با ترس بهش نگاه کردم وبه مامان گفتم مهران

 .اگه بچمو به.کشتن نداد اخه اين هيچ وقت بزرگ نميشه_

 :خنديدوگفت مامان

 رهبه.قول بي بي خدا بيامرزکله.ش باد دا_

 .من برم بچه رو بگيرم تا غرقش نکرده_

 .بلند شدم ورفتم تو اب .مهران هي بچه رو باال وپايين مينداخت رفتم سمتشو گفتم ازحام

 .نکن اينطوري يه دفعه ازدستت ميفته بچمو مي کشي تو_

 خنديدوگفت؛ مهران

 نترس بابا بزار حال کنه_

 :بلند بلند ميخنديدوميگفت رهاهم

 ..ا بزار با بابا اب بازي کنيم تو روخدامامان تو روخد _

ميترسيدم اما وقتي اصرارشوديدم مجبور شدم بي خيال شم وبرگردم عقب جالب بود منم ازهمين االن  خيلي
 تسليم خواسته اون شده بودم به همين راحتي واسه خوشحاليش ميخواستم

من نگران.تازه مامانو درک کردم واقعا  خطرو به.جون بخره دوباره برگشنم سمتشون رها غرق شادي بود ودل که
 کار درست چي بود؟محدود کردن مثه گذشته من.؟يا ازاد گذشتنش ؟

 خواستم از رها هم يه ساره بسازم دلم خيلي براش شور ميزد.راه درست چي بود؟ نمي

 پايان

لي ّّ    ُتوُب اللَُّه ع  کيم و  ي  ليٌم ح  ن  ي شاُء و  اللَُّه ع   م 

 شق مرتد : شيما اسماعيليي رمان ع نويسنده

 

 


