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دویدم به ساعت نگاه کردمطور که میهمون . 

وآخ خدا، برفنا رفتم، ساعت ! 

کار من به تو چی بگم آقاجون آخه؟ االن اگه استاد مثل چی پرتم کنه بیرون من چی

؟کنم  

فقط سه روز از دانشگاه اومدنم گذشته، این دیر اومدنم یعنی از همین اول سال 

نظمی که ازشم به شدت متنفرمبی . 

تر کنمو آرومدم ضربان قلبمبه در کالسم که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و سعی کر . 

 .در نیمه باز بود واسه همین یه نگاه اجمالی به داخل کالس انداختم

طور که سرش اولین چیز به صندلی استاد نگاه کردم که دیدم یه پسر جوون همون

 .توی گوشیه روش نشسته

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

اومد استاد نیومدهآخ خدایا شکرت، انگار این دفعه شانسم خوب از آب در . 

 !پسره چه راحتم روی صندلی استاد نشسته، چقدر پررو

و روی دوشم تنظیم کردم و با سر خوشی وارد با حس خوبی که نصیبم شده بود کولم

ها به سمتم چرخیدنگاهی کالس شدم که همه . 

 به” کنمو عرض میی خودمدوستای خوشگل و انگل جامعه“با دیدن اون دوتا غزمیت، 

های خل خودمسمتشون رفتم و بلند گفتم: چاکر دوست . 

کرد پرت کردم و نگاهی به اطراف و به سمت محدثه که با تعجب بهم نگاه میکولم
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 .انداختم

 !چرا واسم جا نگرفتید نامردا؟ –

 عین هاشبچه که شده نصیبم کالسی بار اولین برای انگار …چقدرم کالس سکوته!

ن گرم رفقادمتو خوبند، و آروم خودم . 

 !عطیه با استرس چشم و ابرو واسم اومد که گفتم: چیه؟

؟ها شدم و رو به دختر کنار عطیه گفتم: میشه بری یه جای دیگه بشینیبیخیال اون  

چرخیدو پشت سرم میدونم چرا همه نگاهشون بین مننمی . 

ی اول بدبخت شدی مطهرهمحدثه سری تکون داد و آروم گفتم: از همین جلسه . 

؟خواستم حرفی بزنم اما صدای یه پسر پشت سرم بلند شد: احیانا اینجا در نداره  

 .به سمتش چرخیدم و نگاهی به سر تا پاش انداختم

ی خوشتیپ پررویی بود که روی صندلی استاد نشسته بودهمون پسره . 

های جذابی هم دارهعجب اخم . 

 .مامانت فدات شه

 .مثل خودش دست به سینه گفتم: داره

؟و بندازی پایین و بیای توجوری سرتست که همیناونوقت مگه کالس طویله –  

؟ببخشید، دقیقا مشکل چیه؟ نکنه دانشگاهم مبصر داره و خبر ندارم –  

 .یه قدم بهم نزدیک شد

و کشید و آروم گفت: مطهره ایشونمحدثه مانتوم … 
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 .پسره جدی گفت: خانم موسوی لطفا برید بیرون

دندابروهام باال پری . 

؟دونیدو از کجا میشما فامیلی من –  

 .اخم کردم

ست؟ ببین پسر جون من تا حاال از کنه همه کارهنکنه غلدر کالسید که فکر می –

پسری نترسیدم که بخوام از شما بترسم، پس لطفا مواظب کاراتون باشید وگرنه 

 .گزارش میدم

 .ابروهاش باال پریدند و با حرص خندید

کنند سکوت کرده بودندو دارند تماشا میکه یه بازی مهیجیدانشجوها انگار  . 

و با زبونش تر کردپسره خوب بهم نزدیک شد و لبش . 

؟ها گفت: اسم من کیهرو به بچه  

 .همه با هم گفتند: مهرداد رادمنش

و باال با شنیدن فامیلش گفتم: اوه، پس شاید فامیل استادید که اینقدر خودتون

بینیدمی . 

دونست باید بخنده و یا اخم کنهپسره نمی . 

؟بازم بلند گفت: من کیم  

 .همه باهم گفتند: استاد

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 
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 !چی؟ –

 .تو صورتم خم شد

؟اوکی شدی خانم پررو –  

؟کنند نهگفتم: دارند شوخی می هل  

 .به عقب چرخیدم

؟کنیددارید شوخی می –  

سرت که از همین االن افتادی عطیه با حرکت دست گفت: خاک تو . 

و روی قلبم که تند میزد گذاشتم و آروم به سمت استاده چرخیدمدستم . 

و نگیریدجدی گفت: بفرمائید بیرون وقت کالس . 

کردم استادم مسنه، اصال با التماس تند گفتم: غلط کردم استاد، ببخشید بخدا فکر می

سته استاد باشه، لطفا لطفا کردم کسی که روی اون صندلی نشو هم نمیفکرش

 .اخراجم نکنید من درسم خیلی برام مهمه، به جدم قسمتون میدم

 .دستی به ته ریش مشکیش کشید

و مظلوم کردمهامچشم . 

 .استاد، لطفا –

همیشه بابام میگه اگه تو این حالت مصومیت رو نداشتی موقع خرابکاریات 

؟کار بکنیخواستی چیمی  

ه سمت میزش رفتبا کمی مکث چرخید و ب . 
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 .خیلوخب برید بشینید، بار آخرتونم باشه –

 .با خوشحالی گفتم: ممنونم استاد، قول میدم بار آخرمه

و از دست محدثه چنگ زدمبشکنی زدم و چرخیدم و کولم . 

 .هردوشون سری به عنوان تاسف برام تکون دادند که چپ چپ نگاهشون کردم

ه خالی بود رفتم و روی یکیش نشستمهای طرف دخترا کبه سمت آخرین صندلی . 

و روی میز گذاشت و به طرفمون چرخیداستاد گوشیش . 

 .تو صورتش دقیق شدم

؟ها! این بشر رو کجا دیدمیه نمه آشنا میزنه  

 .با صداش به خودم اومدم و مثل آدم نشستم

انگار قرار نیست اون چهار نفرم بیان، باید بگم اگه بخواین از همین اول سال  –

اینطوری غیب کنید بدجور کالهمون توی هم میره، این درس تخصصیه، هم عملی داره 

ی قبل رو بهتون بگم، و هم تئوری، اگه غیب کنید قرار نیست بازم عملیه جلسه

؟فهمیدید  

 .همه با همه گفتیم: بله

 .خوبه –

و بیرون آورداز توی کیفش لپ تاپی . 

یمی بعد فعال تئوری داراین جلسه و جلسه – . 

و باال بردیکی از پسرا دستش . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

6 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .ببخشید استاد –

 .استاد بهش نگاه کرد

 .بفرمائید –

؟کامپیوتر که تو خود دانشگاهه؟ نه کارگاه –  

 .سری تکون داد

 .بله –

 .وایی خدا باالخره دارم به آرزوم میرسه

ی مورد عالقمانیمیشن سازی، رشته . 

تبلیغاتی خفن بزنم؟ این بزرگترین یعنی خدایا روزی میرسه که بتونم یه شرکت 

 .آرزومه

***** 

و یادداشت کردمهاشاز بین مطالبی که گفت مهم . 

سر بلند کردم که به تخته نگاه کنم اما نگاهم بهش خورد که دیدم موشکافانه داره 

کنهبهم نگاه می . 

های مشکیش زل زدممثل خودش به چشم . 

و یه جا دیدمبخدا من این . 

و ازم گرفتا اخم نگاهشیه پلک زد و ب . 

و به میز دوختمبه صورتم کشیدم و نگاهمدستی . 
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؟کجا دیدمش  

کنهبازم بهش نگاه کردم که دیدم بازم داره بهم نگاه می . 

 .اینبار اخمی کردم

 .انگار منم برای اون آشنام

ای که به لطف هیکل و روی میز گذاشت و بلند شد و دستی به کت مشکیماژیکش

وب تو تنش نشسته بود کشیدش خورزیده . 

گفتم کردم که یه استاد جوون به تورم بخوره، میو نمیولی خداییش هیچوقت فکرش

هاست نه واقعیتی اینا واسه رمانهمه . 

 .به دخترا نگاه کردم

هاشون شبیه قلب شده باشه بهش نگاه هاشون درست مثل اینکه چشمبعضی

کردند که خندم گرفتمی . 

ایدون سرتون که اینقدر پسر ندیدهیعنی خاک تو ا ! 

؟و داخل جیب شلوارش برد و گفت: کسی سوالی دارههاشاستاد دست  

؟تونم چندتا سوال شخصی ازتون بپرسم استادیکی از دخترا با ناز گفت: می  

گفت: بپرسید” نه“کردم االن با اخم و مغروریت میگه برخالف اینکه فکر می . 

 .ابروهام باال پریدند

؟ه: چند سالتونهدختر  

 .بیست و نه –
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 .اینبار دیگه واقعا تعجب کردم

 !بیست و نه؟! اصال بهش نمیخوره

خورهیکی از دخترا با تعجب گفت: واقعا؟! اصال بهتون نمی ! 

 .با صدای محدثه پوفی کشیدم

کشهو بیرون میاالن آمار جد در جدش . 

؟و انتخاب کردیدتونم بپرسم چرا استادیمی –  

گیرم به یکی یاد بدم، استاد و یاد می، از بچگی عاشق این بودم که هر چیعالقمه –

 .بودن یه جور سرگرمیه واسم

 .واو! چه پسر خوبی! خوشمان آمد

؟ای هم داریدمحدثه: یعنی به جز استادی شغل دیگه  

ای بهش رفتو تو پهلوش کوبید و اونم چشم غرهعطیه رو دیدم که آرنجش . 

 .بله دارم –

ونمتمی – … 

؟اینبار من بلند با حرص گفتم: لطفا ساکت شو محدثه جان، آخه مگه فضولی تو  

 .یه دفعه کالس از خنده مثل بمب منفجر شد

 .وایساد و با حرص گفت: به تو چه خب؟ کنجکاوم همین

ی دست گفتم: بشین سرجات تابا اشاره … 

 .با صدای خندون استاد ساکت شدم
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دادمخواستم بهتون جواب نمینمی دعوا نکنید خانما، خودم اگه – . 

ی خندونش شدممحو چهره . 

 .چقدر با نمکه، خدا برای مادرش نگهش داره

؟محدثه باز برگشت و با پررویی گفت: اون شغلتون چیه  

تر شداستاد خندون سری به چپ و راست تکون داد و بهمون نزدیک . 

 !خوبه من گفتم سوال درسی بپرسید –

کرد گفت: استاد، لطفا بگید و به شدت جذاب میحق نگذرم صداشمحدثه با ناز که از 

 .دیگه

تونم بگمو دیگه نمیاستاد با خنده گفت: ببخشید، این . 

 .بشکنی زدم و با خنده گفتم: دمتون گرم استاد

 .رو به محدثه پیروزمندانه گفتم: دلم خنک شد، حقته تا اینقدر فضول نباشی

بریم خونه دارم برات، وقتی ناهار امروز رو نپختم  از جا پرید و با حرص گفت: بذار

فهمیخودت باید بپزی می . 

 !پسرا کشیده گفتند: او

ت و گرفت و نالید: محدثه جونم منکه چیزی نگفتم اون بیشعور ضایعهعطیه دستش

 .کرد

 .صدای خنده تو کالس پیچید

 .محدثه: تو غصه نخور عشقم، هوای تو رو دارم
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ت نیست عزیزممشتاق خوردن غذاهای بدمزهبا خنده گفتم: کسی  . 

و باال برد و با خنده گفت: دیگه هاشمحدثه به سمتم جبهه گرفت که استاد دست

ی درسبسه، دعواهاتون باشه واسه بعد از کالس، االن دیگه ادامه . 

ای خیلی روشنش ترسناک های قهوهای که به لطف اون چشممحدثه چشم غره

شد رفت و نشستمی . 

ا حس خوبی که امروز نصیبم شده بود به صندلی تکیه دادمب . 

و و سرت درآوردم، االن شب راحت سرمآخیش، تالفی اون روزی که ضایعم کردی

ذارمروی بالشت می . 

 .آقای استاد بازم مشغول درس دادن شد

و بستماستاد کیف به دست که به سمت در رفت زیپ کولم . 

وشکافانه بهم نگاه کرد و بعد از کالس بیرون رفتقبل از اینکه بیرون بره بازم م . 

و روی دوشم انداختم و به سمتشون رفتمبا ذهنی که به شدت درگیر بود کولم . 

 .با هم از کالس بیرون اومدیم

و به لبم کشیدمناخونم . 

دادکردم بفهمم کجا دیدمش اما این مغزم جوابی بهم نمیسعی می . 

؟ا پریدم و تند گفتم: چی شدهبا دستی که به شونم خورد از ج  

 !محدثه با خنده گفت: تو فکری

 .عطیه شیطون گفت: فکر کنم وجودش از عشق این استادمون پر شده
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و جلوی من تموم کنجکاویم پرید و آروم با غم گفتم: زر نزن، بهتون گفتم اسم عشق

 .نیارید

که همش با یه محدثه پوفی کشید و معترضانه گفت: مطهره، سه سال گذشته، نمیشه 

 !تلنگر یادش بیوفتی

 .نفس عمیقی کشید

 .بیخیال –

بودا آشنا استاده …های قدیمی و مزخرفعطیه: بیخیال این حرف ! 

 !با تعجب گفتم: برای تو هم آشنا بود؟

 .از سالن دانشگاه بیرون اومدیم

و درگیر کرده که کجا دیدمشعطیه: آره، خیلی ذهنم . 

تمحدثه: واسه منم خیلی آشناس . 

تامون که باهم بودیم تامون آشناست یعنی اینکه سهمتفکر گفتم: پس اگه واسه سه

؟دیدیمش، اما کجا  

ای باال انداختندشونه . 

 .پوفی کشیدم

 .بیخیال، آمپر مغزم زد باال کلم داغ کرد از بس فکر کردم –

 .به کمر محدثه زدم

 …بریم خونه، یه ناهار مشتی بخوریم که –
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ون گفته مهمون داره و منم باید باشمنالیدم: شب آقاج . 

 .محدثه پشت چشمی نازک کرد

پزممنکه امروز نمی – . 

 .خندیدم

 .مشخص میشه عزیزم، تو دلت رحم میاد –

 !هه هه، عمرا –

بینیم خانممطمئن گفتم: می . 

******** 

 .گازی از سیب زدم و بوی غذا رو با لذت، عمیق بو کشیدم

حدثه جونچه بویی هم راه انداختی م – . 

ای بهم رفتو بوسیدم که با خنده چشم غرهکنارش رفتم و محکم گونش . 

 .از آشپزخونه بیرون اومدم که عطیه رو درحال ور رفتن با تلوزیون دیدم

؟درست نشد –  

 .نه، فکر کنم باید برم باالی پشت بوم، آنتنش خرابه –

 .گازی از سیب زدم

خم بودنش واسه کرم ریختن خوب وسوم  کنارش رفتم و لگدی به باسنش که حاال با

کرد زدم که پشت تلوزیون فرو رفتمی . 

 .شروع کردم به خندیدن
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و روی کاناپه انداختمبا خنده خودم . 

ی برزخی بلند شد و به سمتم هجوم آورد که با خنده جیغی کشیدم و سریع با قیافه

و روی کاناپه پرت کردمبلند شدم و سیب . 

کشمو از ریشه در میبگیرمت اون موهای خوشگل بلندتبا عصبانیت داد زد:  . 

 .صدای خندم اوج گرفت

کرد، چرخیدیم و محدثه هم با لذت دم آشپزخونه بهمون نگاه میدور هال نقلیمون می

بینهانگار که داره فیلم سینمایی تعقیب و گریز می . 

 .با صدای تلفن خونه هردومون از حرکت ایستادم

اختیم که درآخر محدثه پوفی کشید و به سمتش رفتیه نگاهی به هم اند . 

دارم، شما زحمت نکشیداصال خودم برمی – . 

 .باال سر تلفن وایساد اما بهم نگاه کرد

 .آقاجونته –

 .پوفی کشیدم و به سمتش رفتم

حوصله جواب دادم: سالم آقاجونبا کمی مکث برش داشتم و بی . 

؟ی خوشگلم، خوبی باباجونسالم نوه –  

صندلی نشستم روی . 

؟خوبم شما خوبید –  

ها! تو باید به نمایندگی بابا و و یادت نرهمنم خوبم، زنگ زدم بگم مهمونی شب –
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 .مامانت باشی

و توی صورتم کشیدم و سعی کردم حرصم رو لحنم تاثیر هامبه طور نمادین ناخون

 .نذاره

های شما رو نادیده گرفتمچشم قربونت برم، من کی حرف – . 

آرامش همیشگیش گفت: فداتشم، خب من برم به کارهام برسم باباجون، شب با 

بینمتمی . 

بینمتونمنم می – . 

 .خداحافظ –

 .خداحافظ –

و سر جاش گذاشتم و به اون دوتا که مثل صدای بوق که توی گوشم پیچید تلفن

 .عزرائیل باالی سرم وایساده بودند نگاه کردم

؟گفتعطیه: چی می  

ون فوت کردم و بلند شدمو به بیرنفسم . 

خوند که های صبحی، خوبه صبح دو ساعت داشت واسم روضه میهمون حرف –

 !باعث شد آخرشم دیر برسم دانشگاه

؟ی سوالی گفت: حاال چرا اینقدر تاکید داره بریمحدثه با چهره  

 بیان، منم بهش و پیدا و دعوت کرده و قراره با کلهم خانوادهمیگه دوست قدیمیش –

 .نمایندگی مامان و بابام باید اونجا باشم

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

15 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .پوفی کشیدم و به سمت دستشویی رفتم

و ببینم چهار ستون ی غزمیتمکنم قراره اون پسر عمهاز االن که به این فکر می –

لرزهبدنم می . 

 .وارد دستشویی شدم

ی هاهای مامان و گیر دادنخیر سرم واسه دانشگاه اومدم تهران که از دست غر زدن

ی بابام! ی مامانم راحت بشم اما االن درست افتادم تو چاه خانوادهبابام و خانواده

خوندم اما به و با خیال راحت درس میرفتم که هیچ فامیلی نداشتمکاش یه شهری می

ی هنرستانم به حقیقت پیوست و هر سه تامون هر حال خوشحالم که آرزوی دوره

ن قبول بشیمتونستیم یه دانشگاه خوب تو تهرا . 

شستیم و با هم در مورد این روزا بحث و گفت و گو یادمه چقدر تو اون دوره می

کردیممی . 

 مــهــرداد#

و از هم باز کردمهامو روی کاناپه انداختم و دستکیفم . 

 .بیا بغلم عشق خودم –

 .با خنده به سمتم اومد و محکم بغلم کرد و چند بار به کمرم زد

؟خل من چطوره –  

 .خندیدم

 .عالی –
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 .از بغلش بیرون اومدم و مشتی به بازوش زدم

؟چه خبرا؟ ترکیه خوش گذشت –  

 .اوف عالی بود داداش، حسابی حال کردم -

کردم گفتم: پس خداروشکرطور که به اطراف نگاه میهمون . 

 .بهش نگاه کردم

؟بابا کجاست –  

و روی کاناپه انداختخودش . 

 .طبق معمول شرکت –

ت نگاه کردبه ساع . 

؟مگه مرجان قرار نبود بیاد –  

تونه بیادصبح زنگ زد گفت نمی – . 

 !با تعجب گفت: چرا؟

 .چرا دیگه؟ چون خواهرمون هیچ کارش طبق برنامه ریزی نیست –

 .روی کاناپه دراز کشید

 .دلم برای آوا تنگ شده، الهی دایی قربونش بره –

شستبا یادآوری وروجک خانواده لبخندی روی لبم ن . 

 .منم دلم براش تنگ شده –

هام شدمها رفتم و مشغول باز کردن دکمهو برداشتم و به سمت پلهکیفم . 
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ی داداش ساز واسم درست کنگردم یه قهوهتا برمی – . 

 .تو جون بخواه گوگولی من –

ها باال اومدمخندیدم و از پله . 

و سر جای همیشگیش گذاشتموارد اتاقم شدم و کیفم . 

ی جالباسی گذاشتم اما با یادآوری دختره طوالنی به دیوار نگاه کردمو روکت . 

؟خیلی آشنا بود، چرا یادم نمیاد کجا دیدمش  

ایش بیشتر از هر چیزی آشنا بودهای قهوهاون چشم . 

و آروم به سرم کوبیدمپوفی کشیدم و مشتم . 

 .دارم دیوونه میشم

و که بیرون آوردم وارد حمام شدمهاملباس . 

عجب پررویی بودا ولی ! 

 .خندیدم

 !چجوری هم حرف میزد

کنهاینطور نمیشه، باید تو آرامش بشینم فکر کنم کجا دیدمش وگرنه مغزم هنگ می … 

 .روی کاناپه نشستم و نگاهی به فنجون قهوه که بخار ازش بیرون میزد انداختم

 .دستت طال داداش جون –

 .قابلی نداره –

 .بهش نگاه کردم
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؟وست دخترتچه خبر از د –  

ای باال انداختبیخیال شونه . 

خواد باشه باشه، فقط مهم اینه که االن یه روزه خبری ازش ندارم، هر جا می –

 .بعضی شبا کنارم باشه یه فیضی ازش ببرم

 .سری به عنوان تاسف تکون داد

کنهکنی اعدامت میهایی میتو آدم نمیشی، بابا بفهمه چه گند کاریی – . 

کشید خندید و دراز . 

فهمهنترس، نمی – . 

 .از خونسردیش خندیدم

؟چه خبر از نگار –  

ای باال انداختمشونه . 

 .االن سه ماهیه که خبری ازش ندارم –

 .باز نشست

؟اونم نتونست –  

 .نفس عمیقی کشید

 .نه –

؟دکتر که میری هنوز –  

 .با کمی مکث گفتم: نه
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 .اخم کرد

شدییعنی چی مهرداد؟ برو بلکه شاید درمان  – . 

و با غم به بیرون فوت کردمنفسم . 

نمیشه برادر من نمیشه، چندین ساله که میرم دکتر اما هیچی به هیچی، ول کن  –

میرمبذار این چند سالی هم که زندم بگذره بعدم که می . 

و داره، تر شد و عصبی گفت: بپا چی میگی! فقط تو نیستی که این بیماریاخمش عمیق

ن شدن، شرط اولشم امیدهخیلیا داشتند و درما . 

 .نفس عمیقی کشیدم

نمیشه ماهان، دکتر میگه اگه یه روزی دیدی نسبت به دختری یه ذره هم کشش  –

 .پیدا کردی این یعنی خبر خوب، احتمال درمان شدنت هست

و از هم باز کردمهامدست . 

ه به کنم چه برساما خبری نیست، ماهان من یه ذره هم به دختری کشش پیدا نمی –

 !تحریک

تر شدبهم نزدیک . 

و بلد نبودندخب شاید نگار و اینا کارشون – . 

ای بودند که اگه تو جای من بودی از شهوت دیوونه نه برادرم، اونقدر حرفه –

شدیمی . 

 .با غم نگاهم کرد
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بیخیال، بهش عادت کردم دستی تو صورتم کشیدم و برخالف واقعیت گفتم: . 

ل تکیه دادنفس عمیقی کشید و به مب . 

چشیو میرسه که تو هم طعم لذتدونم روزی میاما من دلم روشنه، می – . 

 .لبخند پر غم و حرفی زدم

 .مثل همیشه واسه عوض کردن حالم زود از فاز غم بیرون اومد و محکم روی رونم زد

ها رو بیخیال داداش، امشب بخور بخورهاین – . 

م با تعجب گفتم: یعنی چی؟دادو ماساژ میدرحالی که از درد رونم ! 

ی بابا احمد امشب دوست قدیمی بابا احمد دعوتمون کرده عمارتش، تموم خانواده –

 .که ما هم جزوشونیم دعوتیم

 .چشمکی زد

ی دختر دارهگند چندتا نوهسوزونیم، میمیریم اونجا آتیش می – . 

 .خندم گرفت

 .تو صورتم خم شد

کر نکنم بد باشهیه خورده اذیت کردن اون دخترا ف – . 

 .خندیدم

؟بازم –  

 .کشیده گفت: آره، بازم

 .به بازوم زد
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ی منای برادر دیوونهیاال بگو که پایه – . 

 .خندیدم و با بدجنسی گفتم: پایتم برادر کوچیکه

و از صندلی گرفتممتکیه . 

کنیم باید جوری باشه که آبروی بابا احمدم حفظ بشهاما هر کار می – . 

 .خندید

لت تخت، وقتی من نقشه کشمون باشم فکر همه جاش هستم، امشب قراره خیا –

 .کلی بخندیم

 مـطـهـره#

و توی اتاق مخصوصی که همیشه توی این عمارت مال منه گذاشتم و دستی به کیفم

 .وضعم کشیدم

برخالف بابابزرگم که خیلی پولداره ما پولدار نیستیم، یعنی معمولی هستیم اما دوتا از 

ه لطف شوهراشون حسابی پولدارند و اون یکی عمومم دکتره و آخرین هام بعمه

 .عمومم وضعش مثل ماست

؟و ببینمایمها و عموی فیس و افادهوای خدا یعنی امشب قراره اون دختر عمه  

نازند و همیشه به مامان و هام چقدر به پولداریشون مییادم نمیره زن عموم و عمه

ندازندیکی عموم تیکه می طور اونبابای بدبختم و همین . 

ای باال انداختمشونه . 

 کم واسم چیزی هیچ بابام سرمون، فدا نیستیم پولدار …واال واسه منکه مهم نیست
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 بزرگم پولدار بچه یه مثل درست خریده، واسم خواستم چیزی هر وقت هر و نذاشته

موم که خدا ع وهامعمه یخانواده به ارزهمی خانوادم …برم قربونش الهی …کرده

کردن کار درحال یا تفریحند درحال همش …بینندو میدونه چند وقت یک بار هممی . 

و بیشتر ها اما منها رو هم دوست دارهبرخالف بقیه آقاجون عاشق منه، یعنی اون

؟ از بس زبون جوری که یه اتاق تو این عمارت داده مخصوص خودم، دیگه چه کنیم

من ” خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره“وت مامان بزرگم دارم ماشااهلل، بعد از ف

و واسه آقاجون گذاشتم و چند وقت تهران پیشش موندم، برخالف بقیه بیشترین وقتم

 .که چند روز که گذشت دیگه نگفتند بابایی داریم که تنهاست

 .سری به عنوان تاسف تکون دادم و از اتاق بیرون اومدم

ها وایسادمباالی پله . 

ها میوفته گرسنم ها و شیرینیجب نمایی داره، به به! یعنی نگاهم که به این خوراکیع

 .میشه

حیف نیست چیزای به این خوشمزه رو من نخورم و بره تو حلق اون کسایی که 

؟شناسمشوننمی  

؟ها پایین اومدم و با صدای بلند و کشیده گفتم: خاتون جوناز پله  

ومدچیزی نگذشت که با خنده بیرون ا . 

؟کنیخوای که اینجور صدام میباز چی می –  

 .به سمتش رفتم

تونم به دونم که حاال حاالها نمیو بده بخورم، میهای مشتیتیه کم از اون لواشک –
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کنهو میی توی سالن دست بزنم وگرنه آقاجون پوستماون چیزای خوشمزه . 

 .با خنده توی آشپزخونه رفت

 .بیا وورجک، بیا –

لی پشت سرش رفتمبا خوشحا . 

و محکم بوسیدمها رو باز کرد و یه تیکه لواشک بهم داد که گونشدر یکی از کابینت . 

 .آخ قربون دستت –

کردندنگاهم به کاهوها افتاد که دوتا از خدمتکارهای دیگه داشتند ریز می . 

 .میگما یه چاقو به منم بده کمکتون کنم –

 .چپ چپ بهم نگاه کرد

؟تو رو چه به اینکارا بیا برو دختر، –  

خوام کمک کنمبا تعجب گفتم: وا خب می ! 

 .با اخم چرخوندم و به بیرون آشپزخونه بردم

کنی باز تحقیرت هات پیدا میشه، ببینند داری کار میی عمهخواد، یهو سر و کلهنمی –

کنندمی . 

ای باال انداختمبیخیال شونه . 

 .مهم نیست –

 .با حرکت دست گفت: برو

توی آشپزخونه رفتبعد  . 
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 .یه گاز از لواشک زدم که وجودم سرشار از لذت شد

و مزه مزه کردمبا لذت لواشک . 

گند زندگی، قربونت لواشکبه این می . 

 …هایصدای در بلند شد و پس بندش صدای جیغ جیغوی نجال و مهال دختر عمه

پوفی کشیدم و شدم کشیده بیرون خوبم حس از که کرد پر وعمارت کل! استغفراهلل . 

و یک جا خوردم و به سمتشون رفتملواشک . 

و قلقلک های میلیونیشون بینیممادر و دخترا مثل همیشه به خود رسیده و بوی ادکلن

دادمی . 

 .با دیدنم عمه مریم گفت: به! سالم مطهره جان

 .به زور لبخندی زدم

؟سالم عمه جان، خوبید –  

 .خوبم عزیزم –

اخت و گفت: سالم دختر دایی عزیزمو تو بغلش اندمهال من . 

شدم گفتم: سالم، خوبی؟ خوشی؟ چند بار به کمرش زدم و درحالی که داشتم له می

 .حاال میشه ولم کنی؟ له شدم

 .با خنده ازم جدا شد

 .خیلی سر و سنگین با نجال دست دادم و سالم و احوال پرسی کردیم

 .با ورود آقا علی، شوهر عمه لبخندی زدم
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 .سالم –

و دادمثل همیشه با مهربونی جوابم . 

ها راهنماییشون کردمبه سمت مبل . 

 .عمه روی مبل نشست

؟آقاجون کجاست –  

 .یه کم بیرون کار داشتند، االناست که دیگه برگرده –

 .عقب عقب رفتم

گردمو مرتب کنم برمیبا اجازتون من برم یه کم سر و وضعم – . 

اال اومدمها رفتم و ازشون ببعد به سمت پله . 

و توی اتاق انداختم و در رو بستمخودم . 

ای کشیدمنفس آسوده . 

 .جو خیلی سنگین بود

کنم وقتی همه اومدند میرم پایینصبر می . 

 .از توی آینه نگاهی به خودم انداختم

 .مانتوی آبی سفید بلندی که پوشیده بودم خوب به تنم نشسته بود

و از توی کمد برداشتم و مدل شیکی سفیدمو از سرم کندم و به جاش روسری شالم

 .بستمش

و از توی کیفم بیرون آوردم و بوش کردم که از بوی گرم و شیرینش لبخندی عطرم
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 .روی لبم نشست

هام و زن هام و دختر عمههای افتضاح میلیونی که عمههیچوقت حسرت اون ادکلن

خورمزنند نمیداییم می . 

عطرهای پونزده هزار تومنی میشه حس کرد، اون و تو همین به نظر من حس زندگی

ها بیشتر بوی طمع و مغروریت میدندادکلن . 

و به مچم زدم و توی کیفم گذاشتمشعطرم . 

کنم اما به هر حال حجاب و خط قرمزهایی واسه خودم دارمهیچ وقت چادر سر نمی . 

شد فهمید اون یکی عمم و هردوی عموهامم اومدنداز صداها می . 

عموهامم که شده باالخره از اتاق بیرون اومدم به عشق . 

ها به سمتم چرخیدها پایین اومدم نگاههمین که از پله . 

 .لبخند کم رنگی زدم

 .سالم به همگی –

 .تک به تک بغلشون کردم

 .ارشیا: سالم

 .بهش نگاه کردم و خیلی سر و سنگین گفتم: سالم

 .لبخندی زد

 .خیلی وقته ندیدمت –

قتهآره، خیلی و – . 
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خواست حرفی بزنه که برای اینکه خفه بشه رو به عموی کوچیکم حسین مثل همیشه 

و دور کمرش حلقه کردمبا سر خوشی توی بغلش پریدم و پاهام . 

 .سالم عشق خودم –

 .خندید و بغلم کرد

ی منسالم دیوونه – . 

 .زن عموم ریز ریزکی خندید

باهاش راحت باشم، همین عموی کوچیکیم سی سالشه و همین باعث میشه خیلی 

 .عموییه که وضعش مثل ماست

و بوسیدم و از بغلش پایین پریدم که خندید و به بازوم زدگونش . 

؟چه خبرا –  

ش زدمی سینهبه قفسه . 

 .سالمتی –

کردمبار اون سه تا دخترا رو حس میهای حسادتنگاه . 

بزرگم علی وایسادم و با زن عمو راضیه که سالم و احوال پرسی کردم رو به روی عمو 

و دراز کردمخیلی مودبانه دستم . 

 .سالم عمو جان –

 .با لبخند پر ابهت همیشگیش باهام دست داد

؟سالم، خوبی –  
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 .لبخندی روی لبم نشست

 .خوبم –

کردم مثل اون عموم توی ش جرئت نمیدوسش داشتم اما بخاطر سن و بیشتر چهره

 .بغلش بپرم

های نرگس سالم و احوال پرسی کردم اما بازم نگاه خیلی سر و سنگین با زن عمو

شد پوزخند محوی روی کردم که باعث میهام حس میو روی لباسشتحقیر کننده

 .لبم بشینه

ها نشستندهمه روی مبل . 

 .خواستم بشینم اما با صدای آقاجون به سمتش چرخیدم

 .سالم عزیزای دلم –

بغلش کردم مثل همیشه زودتر از بقیه به سمتش رفتم و . 

 .سالم آقاجون خودم –

 .بغلم کرد

 .سالم عزیزدلم –

سپیده دختر عموم با لحن پر حرصی گفت: تایمت تموم شد مطهره جون، نوبت 

 .ماست

و و گرفتم اما تا خواستم ببوسم دستشی آقاجونبدون توجه بهش دست چروکیده

و بیرونش کشیدروی شونم گذاشت و سریع اون دستش . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

29 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

تر، از اینکارا نکنعه عه دخ – . 

 .با لبخند گفتم: چشم

 .با لبخند مهربونی نگاهم کرد

 .باالخره عقب رفتم تا بقیه هم سالم و احوال پرسی کنند

ها نشستمروی یکی از مبل . 

خوان رو دست من بزنند، شنیدم؛ مثال میهای خرکی اون سه تا رو میلبخندها و حرف

تونندولی کور خوندند نمی . 

و از جیبم بیرون آوردمانداختم و گوشیم پا روی پا . 

؟توی تلگرام رفتم و واسه محدثه فرستادم: چه خبر چنگیز خان مغول  

و دادمثل همیشه به دقیقه نکشیده جوابم . 

؟سالمتی گودزیالی آفریقایی، چه خبره اونجا –  

ستچیکار کنیم دیگه؟ اینم روش ابراز محبت ما به هم دیگه . 

نیست، فعال که اون طایفه نیومدهفرستادم: خبر خاصی  . 

و باال آوردم و اولین نفر با ارشیا چشم تو چشم و حس کردم که سرمی یکینگاه خیره

 .شدم

 .سوالی بهش نگاه کردم

و به کمی دست دست کرد اما آخرش به سمتم اومد که به طور نامحسوس نفسم

 .بیرون فوت کردم
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 .کنارم نشست

؟چه خبرا؟ دانشگاه خوبه –  

و توی گوشی بردمرمس . 

 .خوبه –

و روی مبل گذاشت و به سمتم خم شددستش . 

خوام باهات حرف بزنم، تنها، دوتاییامشب می – . 

 .اخم کردم و بهش نگاه کردم که صورتم تو نزدیکی صورتش قرار گرفت

؟خوای بگیواسه چی؟ چی می –  

تر به هم گره هام بیشو شکار کرد که اخمای لبمنگاهش گستاخانه واسه لحظه

 .خوردند

هام دوختو به چشمزود نگاهش . 

تونم بگماالن نمی – . 

 .با صدای زن عمو نرگس بهش نگاه کردیم

؟ارشیا جان –  

؟ارشیا: جانم  

ای که زن عمو بهش رفت از نگاهم دور نموندچشم غره . 

 بچه ننه حساب کار دستش اومد و بلند شد و کنار باباش که حاال همگی نشسته بودند

 .نشست
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 .پوزخندی زدم

 !بچه ننه

و ندادمو جوابشو توی گوشی بردم که دیدم محدثه کلی پیام داده که خوندمسرم . 

؟کنی جواب نمیدیآخرین پیامشم این بود: هی یابو مرض داری سین می  

 .خندم گرفت

کردی مامانیم داشت زر زر میواسش فرستادم: ببخشید این پسر عمه . 

و به داخل راهنمایی کرد که همگی بلند شدند ایو یه خدمتکار عدهیه دفعه در باز شد 

 .و به تبعیت ازشون بلند شدم

 .واسه محی فرستادم: فعال تا بعدا خر من

 .صدای خوش و بش اوج گرفت که پشت سرشون رفتم

دادندتک به تک بزرگا باهم دست می . 

دست گل بزرگی بود  چند تا دختر جوون و پسرای گوگولی هم بودند و دست یکیشونم

دادو نشون نمیشکه قیافه . 

 .کنارش یه پسر بود که به چشم برادری خیلی جذاب بود

هاشون با خوشرویی دست دادم و سالم کردم که ها شدم و منم با زنبیخیال اون

و دادندهمشون با مهربونی جوابم . 

یه زن بود که  ای که تو بغلبا دیدن یه دختر خوشگل و کوچولوی حدود چهار ساله

و کشیدمو مرجان معرفی کرده بود لبخندی زدم و لپشاسمش . 
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؟اسمت چیه خانم خوشگل –  

ی مامانش پنهان کرد که مرجان خندید و گفت: اسمش و تو سینهاز خجالت سرش

 .آواست

 .خندیدم

 .خدا براتون نگهش داره –

 .لبخندی زد

 .ممنونم –

 .آقاجون: همگی بشینید رو پا واینسید

هام کم مونده بود از کاسه بیرون بزنهو چرخوندم اما با کسی که دیدم چشمرمس . 

کنه؟کار میاین اینجا چی ! 

 .نگاهش بهم خورد که شدید جا خورد

رفتند اما من و اون میخکوب و یه پسر کنارش کنجکاو ها میهمه داشتند به سمت مبل

 .وایساده بودیم

چیزی گفتپسره کنارش تو پهلوش زد و آروم یه  . 

و برانداز کرد که اخمی کردم و زود چرخیدم نگاه استاد رادمنش گستاخانه از سر تا پام

نشستند رفتمو به سمت بقیه که حاال داشتند می . 

ی بزرگ دور هم چیده شده بود نشستندهایی که تو یه دایرههمه روی مبل . 

 .کنار زن عمو راضیه خالی بود که به سمتش رفتم
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م اومدند و درست رو به روی من نشستنداون دوتا ه . 

کردم همه قراره بفهمند استادمهتونستم بهش نگاه کردم چون همش خیال مینمی . 

و گزیدملبم . 

 !اگه سوژه بیوفته دستشون که استاد جوون دارم چه شود

بینی خدا؟ از بین این همه آدم توی تهران به به! عجب شانس خوب و گندی دارم، می

ی دوست آقاجون باشهاستاده باید نوهدرست این  ! 

داد دوست اون کسی که کنار آقاجون نشسته بود و از همه پیرتر بودنش نشون می

ها ماشااهلل بزرگ بزرگ شدندبینم نوهآقاجونه گفت: رضاجان می . 

 .آقاجون خندید

 .آره دیگه، چند ساله گذشته، ماشاهلل خودتم حسابی نوه داریا –

رخید و شمارششون کردم که ببینم چندتا نوه دارهنگاهم رو جوونا چ . 

تا چهار رسیدم، همین که نگاهم تو نگاه استاد گره خورد اصال یادم رفت تا چند 

 .رسیدم

و پایین انداختمهل کرده کمی جا به جا شدم و سرم . 

و باال آوردم که گردنم بدجور گرفت و صورتم جمع شدبا شنیدن اسمم سریع سرم . 

گذاشتم و ماساژش دادم و روشدستم . 

؟آقاجون: خوبی باباجان  

 .از خجالت گر گرفتم
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ای نبودم اما االن که استادم درست جلوم نشسته باعث میشه که خجالت آدم خجالتی

 !بکشم، تازشم استادی که اول با دانشجو اشتباهش گرفتم و باهاش بحث کردم

 .خوبم آقاجون –

 .به من اشاره کرد

هدیست، دختر ممطهره – . 

و باال دادآقا احمد ابروهاش . 

 !واقعا؟ چه بزرگ و خانم شدی –

و پایین انداختم، دستی به روسریم کشیدم و گفتم: ای زدم و سرمزدهلبخند خجالت

 .لطف دارید شما

ی یه خانم دیگه که نزدیک آقا احمد نشسته بود گفت: انشاهلل دیگه وقتشه همه

مرد و خانمی شدند واسه خودشونهاتون سروسامون بگیرند، دیگه نوه . 

مهال و سپیده رو دیدم که مثل خر ذوق کردند که با تاسف بهشون نگاه کردم و زیر لب 

 .نوچ نوچی گفتم

فرستم میرهو میآقاجون: انشاهلل زن و شوهر خوب براشون پیدا کنم همشون . 

 .اخم کردم

ستینمون بریمخواین بفروا آقاجون؟! انگار از دستمون خسته شدین که می – ! 

 .همگی خندیدند

؟کنم، تو بری کی به من سر میزنهآقاجون: تو که حاال حاالها عروست نمی  
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و مرتب کردملبخند حرص دراری زدم و مانتوم . 

دیدمهام و زن عموم و اون سه تا رو خوب میهای پر حرص عمهنگاه . 

کر کنم از بس خانمه و زودتر باید عروس کنید چون فمرجان: اما به نظرم مطهره جان

 .خواستگارا صف کشیدند براش

 .با خجالت لبخندی زدم

ی جون مادرتون از بحث عروس کردن من بیاین بیرون، اینجور پیش بره سر سفره

ندازین تو بغلمذارینم و یه بچه هم میعقدم می . 

زن عمو با حرص پنهانی گفت: آقاجون دختر منم کم از مطهره نداره، کلی خواستگار 

ی تحصیل بده، فکر نکنم واسه خواد ادامهدکتر و مهندس داره ولی خب، االن میگه می

 .مطهره جان بخاطر سطح خانوادش دکتر و مهندسی بیاد

و روی هم فشار دادمهامو تو مشتم گرفتم و دندونلباسم . 

و هم که شده گفتم: مطمئنی زن عمو جان؟ پس نفهمیدید واسه کم کردن روش

؟یه خواستگار برام اومد که دکتر بود و قرار بود بره خارج زندگی کنهی پیش هفته  

 .با شنیدن صدای استاد نفس تو سینم حبس شد

و عروسی بیرون بیاین، یه کم از دوران بزرگان عزیز، بیاین از بحث خواستگاری –

 .قدیمتون واسمون تعریف کنید حسابی کنجکاویم

گند آقایدرست می هم واسه جلب توجه با ناز گفت: سپیده … 

 .بهش نگاه کرد که استاد گفت: مهرداد هستم
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گندآهان، آقا مهرداد درست می – . 

 .با تاسف بهش نگاه کردم

و توی هم قفل کردهاشآقا احمد دست . 

 .پس خوب گوش بدید که حسابی جالبه –

 .شروع کرد به تعریف کردن

تعارف کردندخدمتکارها اومدند و واسه همه بشقاب گذاشتند و میوه  . 

 .به استاد نگاه کردم

داددست به سینه با ژست خاصی گوش می . 

ی کناریش کمی شبیه خودش بود، فکر کنم برادرشهپسره . 

 .از حق نگذرم حسابی جذابه، مخصوصا با این تیپش

و مجبور میکنه که دست توش بکشهموهای خوش حالت مشکیش آدم . 

و گزیدملبم . 

 .دختر حیا کن

و راضیه رو کنار گوشم شنیدمصدای زن عم . 

؟و گرفتهچشمت –  

 !با اخم گفتم: چه حرفا

 .شیطون بهم نگاه کرد

؟کنیپس چرا اینجور بهش نگاه می –  
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تر شدم و آروم گفتم: یه چیز میگم ولی هیچ کسی نفهمهنزدیک . 

 .کنجکاو گفت: بگو نمیگم

؟کنیینیم نگاهی به استاد انداختم و گفتم: اگه بگم استادمه باور م  

 .تعجب کرد

 !این استادته؟ –

 .سری تکون داد

 .لبخند بدجنسی زد

 .جون بابا عجب استادی داریا! منکه شانس استاد جوونم نداشتم –

 .نیم نگاهی بهش انداخت

 !چقدرم جذابه لعنتی –

ای کردمتک خنده . 

کنهو میاز دست تو زن عمو! عمو بفهمه کلت – . 

 .خندید و درست نشست

و حس کرد و بهم چشم دوختردم که انگار سنگینی نگاهمبهش نگاه ک . 

 .دست به سینه نگاه دقیقی بهم انداخت

 .دقیق تو صورتش نگاه کردم تا بلکه این مغزم بتونه بفهمه کجا دیدمش

ی نگاهم با لرزش گوشیم قطع شدرشته . 

 ای که دیدم نفسم بند اومد وش نگاه کردم اما با شمارهبرش داشتم و به صفحه
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 .ضربان قلبم باال رفت

 .یه نگاه پر استرسی به اطراف انداختم

 .رد دادم که بازم زنگ زد

 .بازم رد دادم اما بازم زنگ زد

داریخدا لعنتت کنه که دست از سرم برنمی . 

ها به سمتم چرخیدبه اجبار بلند شدم که نگاه . 

 .با استرس لبخندی زدم

ون مرخص میشمبا اجازه واسه تلفن جواب دادن از حضورت – . 

و گفتم و تند به سمت در رفتماین . 

 .بیرون اومدم که سوز سرد مثل شالق به صورتم خورد

 .به جلو قدم برداشتم

خوای؟ و وصل کردم و تند گفتم: باز چی از جونم میبا دست کمی عرق کرده تماس

؟هان  

؟گیریس میاول اینکه سالم مطهره جان دوم اینکه آروم باش، تو چرا اینقدر استر –  

 .اخم کردم

؟داری؟ هان؟ مگه جواب رد بهت ندادمتو چرا دست از سرم برنمی –  

 .پوفی کشید

مطهره منکه حرفی بدی بهت نزدم، نگفتم دوست دخترم شو، کار نامعقولی هم  –
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 .ازت نخواستم، فقط بهت گفتم که اجازه بده بیام خواستگاریت

 .عصبانیت و بغض باهم ترکیب شدند

تونم با دوستش ازدواج کنم؟ هان؟ تو دوست محمد بودی، من چجوری میلعنتی  –

کنی یاد اون و بکن که هر وقت کنار تو باشم یاد اون میوفتم، وقتی بغلم میفکر این

 .میوفتم

 .با بغض گفتم: تو حتی وقتی هم بهم زنگ میزنی یاد اون میفتم

خوام باهات هره میکنی داغش واسه منم سرد شده؟ نه، مطبا غم گفت: فکر می

ازدواج کنم تا مثل محمد برات باشم، تا از امانتی داداشم خوب محافظت کنم، تو چرا 

؟فهمینمی  

و بستم و بغض به سکوت وادارم کردهامچشم . 

 مهـرداد#

 .وقتی با استرس ازمون دور شد مشکوک بهش نگاه کردم

کرد که از کاراش سردربیارمیه حسی وادارم می . 

کنم داشته باشه اما شایدم داشته باشه، ولی پسرش بوده؟ اما فکر نمی نکنه دوست

؟چرا اینقدر رنگش پرید  

 .دستی به ته ریشم کشیدم

 .درآخر از جام بلند شدم که همه بهم نگاه کردند

؟بابا احمد: چیزی شده پسرم  
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و تو ماشین جا گذاشتم میرم که برش دارمنه باباجان، گوشیم – . 

و که برداشتیگوشیتماهان آروم گفت:  ! 

هاش و ریز کردچپ چپ بهش نگاه کردم که چشم . 

؟خوای بری دنبال دخترهمی –  

به سمت در رفتم” با اجازه“و ندارم و با گفتن جوابش . 

و مرتب کردماز خونه بیرون اومدم و کتم . 

و چرخوندم که کنار آالچیق دیدمشبه دنبالش نگاهم . 

 .آروم به پشت سرش رفتم

هاش سردرنمیاوردم اما تنها چیزی که ازشون فهمیدم این بود که فرد پشت از حرف

 .گوشی یه مزاحم همیشگیه

هام شدید به هم گره خوردند و غیرتم حسابی زد باالاخم . 

و از دستش چنگ زدم که با یه هین تو یه حرکت غیر ارادی و بدون فکر کردن گوشی

که بهم نگاه کردهای گرد شده شبلند به سمتم چرخید و با چشم . 

و به گوشم چسبوندمبا اخم گوشی . 

؟ببین پسر جون دیگه نبینم بهش زنگ بزنی، شیرفهم شدی –  

 جدی گفت: شما؟

 مـطـهـره#
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کردم و شدید قفل کرده بودمبا بهت و ناباوری بهش نگاه می . 

و بدون اگه یه بار دیگه بهش زنگ بزنی هر کسی هستم بهت ربط نداره فقط این –

بینیمیبد  . 

و گفت و قطع کرداین . 

؟با نگاه تیزی گفت: کی بود  

و پر کردبه خودم اومدم و عصبانیت وجودم . 

و از دستش چنگ زدم و داد زدم: این چه کاری بود؟ هان؟ فال گوش وایسادید گوشیم

؟که چی بشه؟ به شما چه  

نگ عصبی گفت: مواظب لحنت باش دخترجون، انگار تو هم خوشت میاد که بهت ز

؟بزنه، نه  

 .خونم به جوش اومد

و نگه دارمبه عقب هلش دادم و بلند گفتم: به شما چه؟ هان؟ بذارید حرمتتون محکم . 

 .پوزخندی زد

ستکارهو چیدونند دخترشونبیچاره مامان و بابات که نمی – . 

ای به صورتش زدم که سرش به طرفی چرخید کنم و سیلیکار میدیگه نفهمیدم چی

و بستهاشو چشم . 

 .نفس زنان و با عصبانیت بهش نگاه کردم

 …با صدایی که از خشم دورگه شده بود گفتم: مواظب حرفاتون باشید
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 .کشیده گفتم: استاد

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

و به یکی نچسبونید، حیفه این مملکت شما از هیچی خبر ندارید پس ناحق هرزگی –

فرهنگی اسکه همچین آدم بی … 

و کامل نکرده بودم که مثل ببر زخمی به سمتم هجوم آورد و محکم به هنوز حرفم

و روی هم فشار دادمهامستون آالچیق کوبیدم که از درد چشم . 

هات و کارات باش بیشتر تو مشتش گرفت و عصبی گفت: تو هم مواظب حرف ومیقه

 .دانشجو کوچولو

متری صورتم دیدمو تو میلی هاشو باز کردم که چشمهامچشم . 

گیرمو میو بدون وگرنه خوب سر کالس حالتحد خودت – . 

 .از عصبانیت رو به انفجار بودم اما بخاطر درسم سکوت کردم

نگاهش با گستاخی به سمت لب ظریف و خوش فرمم کشیده شد که استرس به 

 .خشمم اضافه شد

 .باشه قبول، حاال هم برید عقب ممکنه یکی ببینتمون استاد –

و با زبونش تر کردلبش . 

های بلند ازم هام نگاه کرد و بعد از کمی خیرگی ولم کرد و با قدمبا کمی مکث به چشم

و به و بستم و نفس حبس شدمهامدور شد و دستی توی موهاش کشید که چشم

 .بیرون فرستادم
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خدا لعنتت “ی حسام زیر لب با لرزش گوشیم بهش نگاه کردم که با دیدن شماره

و به کل خاموش گفتم و بدون فکر به کسایی که شاید نگرانم بشند گوشیم” اینهک

 .کردم

تر که شدم به سمت عمارت قدم برداشتمآروم . 

کنهکنه کیه که واسه من غیرتش گل میشخصیت، فکر میی پررو و بیاستاده . 

و نوازش کردوارد سالن شدم که هوای گرم صورتم . 

شدند تعجب کردمبا دیدن اینکه همه بلند  . 

 !بهشون که نزدیک شدم با تعجب گفتم: چرا بلند شدید؟

 .آقاجون: داریم میریم تو هوای آزاد

 !با تعجب گفتم: سرده که

 .آقا احمد: زیاد که سرد نیست دخترم، من و رضا کال به فضاهای بسته عادت نداریم

 .آهانی گفتم

ن رفتن شدم و منم نشستمها نشستند بیخیال بیروبا دیدن اینکه بعضی از نوه . 

 .استاده اینورا نبود که فهمیدم اونم داره میره

و توی بشقاب گذاشتم و مشغول پوست توجه به بقیه موز و سیبیتفاوت و بیبی

 .کندنشون شدم

رفتیتو که داشتی می – ! 

و هامو بلند کردم که با دیدن اینکه استادم نشست اخمبا صدای متعجب یکی سرم
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شیدم و به کارم ادامه دادمتوی هم ک . 

هاشون، حسش نیست گوش بدمها و حرفاستاد: بیخیال اون . 

 .زیر چشمی به! نگاه کردم

 .خداروشکر جای سیلیم قرمز نشده بود

 .عجب سیلیه مشتی هم بهش زدم

و گزیدملبم . 

فهمی مشتی یعنی چیمشتی؟! وقتی انداختت می ! 

 .صدای سپیده بلند شد

ی باهم برخورد کنیمبیاین همگی صمیم – . 

 .یکی از دخترای اون طایفه گفت: آره موافقم، من اسمم ترالنه

 .سپیده: منم سپیده

 .مهال: منم مهال

 .نجال: منم نجال

 .ارشیا: منم ارشیا

ی کنار استاد: منم ماهانپسره . 

 .یه دختر دیگه: منم سحر

 .و در آخر استاد پررو: منم مهرداد

کردم طور که به اطراف نگاه میگذاشتم و همونو توی دهنم بی تفاوت سیبی
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جویدممی . 

؟و معرفی کنیدخوان خودتونماهان: شما نمی  

بینمو خیلی رک گفتم: الزم نمی بهش نگاه کردم . 

ای نیستنجال: بیخیال اون، اون همیشه ضدحاله، اصال دختر باحال و پایه . 

 .پوزخندی زدم

شیم و چون تو االن توی با اون جو صمیمی میو داشته باشند من هر جا که لیاقتش –

بینماین جوی لیاقتی نمی . 

هات باش مطهرهعصبی گفت: مواظب حرف . 

ای خوردمسیب دیگه . 

 .هستم تو نگران نباش –

و از روی میز برداشتنفس عصبی کشید و فنجونی . 

و از تنش بیرون آورد و به صندلی آویزون کرداستاد کتش . 

بازوها روعجب هیکلی المصب!  ! 

و روی استاد حس کردمی اون سه تا و البته ترالننگاه خیره . 

؟خواین بهم بگیداستاد با ابروهای باال رفته گفت: چیزی می  

و زود ازش گرفتند اما سپیده با پررویی گفت: معلومه بدنسازی سه تاشون نگاهشون

؟و اونجا بفرستمکنید، چه باشگاهی میرید که منم داداشمکار می  

کنهبه جاش ماهان گفت: اون تو خونه ورزش می . 
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 .ابروهام باال پریدند

 .سپیده: آهان

 .دیگه سکوت تو هال حکم فرما شد

 .چیزی نگذشت که صدای استاد بلند شد

؟نجال خانم ساعت چنده –  

 .ناخودآگاه اخمی کردم

؟گفتی؟ مگه خودت ساعت نداریحتما هم باید به اون می  

و چرخوند و به ساعت مچیش نگاه ن گفته خر ذوق شده دستشنجال از اینکه به او

ی دار و ندارش خیس شد که کرد اما حواسش نبود لیوان چایی توی دستشه و همه

 .جیغی کشید و سریع بلند شد

و گرفتم و خم شدمها اوج گرفت که از خنده دلمصدای خنده . 

واسم رنده کن سوختم با جیغ به سمت آشپزخونه دوید و داد زد: خاتون سیب زمینی . 

 .مهال با نگرانی پشت سرش دوید

و پاک کردم و با حس خوبی که نصیبم هامی خندم اشکاونقدر خندیدم که با ته مونده

 .شده بود به مبل تکیه دادم

 .وای خدا

و به هم کوبیدند و آروم خندیدند شونهانگاهم به استاد و ماهان خورد که پنهانی مشت

گرد شده نگاهشون کردمهای که با چشم . 
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 !انگار نقششون بوده و از عمد استاد به نجال گفته

و برداشتو جمع کرد و چاییشنگاه استاد بهم خورد که خودش . 

 !عجب آدمایی! خیر سرش مثال استاد این مملکته

***** 

 .آروم پشت سرشون رفتم

هاشون گوش دادمپشت دیوار رفتند که وایسادم و به حرف . 

یشون حذف شد، سه تا دیگه موندندماهان: یک . 

 .تعجب کردم

خوام شخصیت استادیم بره زیر استاد: ببین، دور مطهره رو خط بکش، شاگردمه نمی

 .سوال

 .بیشتر تعجب کردم

 .این دوتا رسما دیوونند! خدایا چقدر شرند

فهمه کار ماستماهان: اون که نمی . 

 .استاد محکم گفت: همین که گفتم

با، حاال اخم نکن برادرمماهان: باشه با . 

و گزیدملبم . 

 !این مثال بیست و نه سالشه؟

؟ماهان: این سوسکه رو روی کی امتحان کنیم  
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 .خندم گرفت

 .آخ خدا سپیده از سوسک وحشت داره

با فکری که تو ذهنم جرقه خورد از پشت دیوار بیرون اومدم که دوتاشون مثل مجرما 

 .از جا پریدند

ب بهشون نزدیک شدمبا جدیت و دست به جی . 

 !به به، شما مثال استادمید؟ خجالت بکشید بیست و نه سالتونه –

؟با اخم گفت: در مورد چی حرف میزنی  

ی چوبی کوچیک تو مشت ماهان افتادنگاهم به جعبه . 

 .با زیرکی بهشون نزدیک شدم

و به اون راه بزنندسعی داشتند خودشون . 

 .به جعبه اشاره کردم

؟وعه نهسوسکه اون ت –  

و با صدا قورت دادآب دهنش . 

هایی دارهبا بدجنسی گفتم: فکر کنم باید برم به آقا احمد گزارش بدم که چه نوه . 

و گرفت که دیدم استادهبعد لبخند بدجنسی زدم و چرخیدم تا برم اما یکی بازوم . 

 .با اخم گفت: کاری نکن که بعدا تو کالس پشیمونت کنم

استاد …خواین بکنیدهیچ ترسی گفتم: هر کار میبهش نزدیک شدم و بدون  . 

 .به سمت خودش کشیدم که هینی گفتم
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 .خواست حرفی بزنه که زودتر گفتم: به یه شرط نمیگم

؟ماهان تند گفت: چه شرطی  

و نگه دارم و با خنده گفتم: بذارید منم شریکتون باشمدیگه نتونستم خندم . 

تعجب بهم نگاه کردند بازوم از دست استاد ول شد و هردوشون با . 

و بین هردوشون چرخوندمدست به جیب نگاهم . 

 .منم شریکتون، چون حسابی ازشون بدم میاد –

 .کم کم لبخند بدجنسی رو لب استاد نقش بست

 !برخالف ظاهرت تو هم شری دانشجو کوچولو –

 .نه شرتر از شما استاد –

*** 

اشاره کردم طور که داشتم با سپیده حرف میزدم به ماهانهمون . 

؟ت سخت نیسترشته –  

با غرور گفت: هست عزیزم ولی بعدا که راحت میشم حسابی پول داره توش، قراره یه 

 .مطبم بزنم

 !اوه چه عالی –

و گزیدم تا نخندمماهان پشت سپیده رفت و سوسکه رو روی شونش ول کرد که لبم . 

 .آروم دور شد و کنار استاد که نزدیک بزرگا بود وایساد

 .سوسکه اومد اومد تا به دستش رسید
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و خواست حرفی بزنه اما نگاهش به دستش افتاد که از ته دل جیغی کشید و دستش

و جمع کردمتکون داد که از صدای جیغش چند قدم به عقب رفتم و خندون صورتم . 

ها به سمتش چرخیدی نگاههمه . 

کرد با جیغ گفت: سوسکطور که فرار میهمون ! 

و به سختی گرفتمبزنم زیر خنده اما جلوی خودمنزدیک بود  . 

 .زن عمو با ترس دنبالش دوید

؟چی شده سپیده –  

دیگه نتونستم تحمل کنم و با آخرین سرعت پشت عمارت کنار یه درخت وایسادم و 

 .بلند بلند از ته دل خندیدم

ش و جیغش شدت خندم بیشتر شدبا یادآوری قیافه . 

ماهان که به سمتم میومدند به درخت تکیه دادم و بلندتر های استاد و با صدای خنده

 .خندیدم

ها فرود اومدند و بلند خندیدندرو به روم روی سبزه . 

 .در آخر که جونی واسمون نموند از خنده دست برداشتیم و سرفه کردیم

ی خندش دراز کشید و ماهان با خنده نفس عمیقی کشیداستاد با ته مونده . 

جون گفتم: دلم خنک شدو پاک کردم و بیهاماشک توی چشم . 

ی سرخ شده خندون گفت: مثل اینکه دل پری ازشون داریاستاد با چهره . 

 .نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم
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 .اونقدر پر که موندم چجوری تو خودم جاش بدم –

 .دستی به بینیم کشیدم

فهمند نیستیمبریم وگرنه می – . 

 .ماهان نشست

 .قدم برداشتم

خواست بلند بشه اما یه دفعه پام به پاش گیر کرد و مثل چی پرت شدم روش استاد 

و به دندون گرفتمو بستم و لبمهامکه از ترس چشم . 

 .ماهان آروم گفت: اوه اوه، صحنه مثبت هیجده شد

و باز کردم که نگاهم به نگاه استاد گره خورد و باعث شد قفل بکنمهامسریع چشم . 

و گرفته بودهای اونم پهلوهامم و دستدرست روش افتاده بود . 

ی من روش بود طوالنی باال و پایین ی سینهش که درست قفسهی سینهقفسه

رفتمی . 

و از زیر نظر گذروندنگاهش اجزای صورتم . 

هل کرده خواستم بلند بشم اما دستم که کنار سرش بود لیز خورد و بازم افتادم روش 

 .که اینبار لبم روی گونش نشست

های خودم گرد شدندنفس تو سینم حبس شد و چشم . 

 .قلبم انگار توی حلقم میزد

و های مشکیشو دو طرف سرش گذاشتم و آروم بلند شدم که اولین چیز تیلههامدست
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 .دیدم

و گزیدمخواستم بلند بشم اما دستش دور کمرم حلقه شد که از خجالت لبم . 

کردماهانم مثل بز فقط نگاهمون می . 

سترس و خجالت گر گرفته بودماز ا . 

 …ولم استاد، …به لبم چشم دوخت که این دفعه قفل زبونم باز شد و با لکنت گفتم: ا

کنید ولم . 

دید قطعا فکرای ناجوری به سرش میزدهر کی میومد و تو این وضع ما رو می . 

و با زبونش تر کردلبش . 

 .بهم نگو استاد –

هام نگاه کردبه چشم . 

انشگاه بهم نگو استادبیرون از د – . 

و به سختی قورت دادمآب دهنم . 

 .لطفا ولم کنید –

 .اخم کم رنگی کرد

؟نشنیدی چی گفتم –  

برم بذارید دیگه االن پس شنیدم …هل کرده گفتم: شنی . 

و باز کرد که انگار دنیا رو بهم دادند که سریع بلند شدم و بدون با کمی مکث دستش

تا تونستم دویدم ی خندون ماهانتوجه به چهره . 
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 .از کنار همه که توی آالچیق بودند گذشتم که صدای عمو حسین بلند شد

؟مطهره –  

ها باال اومدمتوجهی نکردم و از پله . 

و داخلش پرت کردم و به دیوار تکیه دادمهمین که به سالن رسیدم خودم . 

و روی قلبم که حسابی تند میزد گذاشتمو بستم و دستمهامچشم . 

هام انگار آتیش بیرون میزدوش و گونهاز گ . 

 مهـرداد#

و تمیز کردمموهام به کمک ماهان بلند شدم و شلوار و لباس و . 

 .ماهان دقیق بهم نگاه کرد

؟بازم چیزی حس نکردی –  

ها بیرون اومدمدستی توی موهام کشیدم و از پشت سبزه . 

 .پوفی کشیدم

و نزنبیخیال ماهان، حرف اون – . 

ای گفت و باهام هم قدم شدآروم باشه . 

 .دستی به گونم کشیدم

 .جای لبش داغ بود

و با زبونم تر کردم و کالفه چنگی به موهام زدملبم . 

؟به آالچیق نزدیک شدیم که بابا با اخم گفت: کجا بودید  
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 .برادرانه یه کم قدم زدیم –

؟دیدهای ریز شده گفت: احیانا اونورا به مطهره خانم برنخورمرجان با چشم  

ای باال انداختمشونه . 

 نه، چطور؟ –

 .ماهان به بازوم زد

 .بریم داخل اینجا سرده –

ای گفت: دیگه دوستون ندالمآوا با اخم و با لحن بچگونه . 

 !با تعجب گفتم: چرا قربونت برم؟

تونیدهای بدی هستید، با من بازی نمیدست به سینه گفت: تما دایی . 

 .خندیدم و به سمتش رفتم

و از هم باز کردمهامدست . 

کنیمبیا نیم وجبی، میریم داخل بازی می – . 

و از هم باز کرد و توی بغلم پرید که بغلش هاشحاال که به خواستش رسیده بود اخم

 .کردم

 .با اجازه ما میریم داخل –

و گرفت و آروم گفت: نذار لواشک ببینهخواستم قدمی بردارم که مرجان دستم . 

 .خندیدم

اشهب – . 
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 .با ماهان به سمت عمارت رفتم

 .با کلی کلنجار رفتن با خودم میون راه گفتم: من فرداشب میام مهمونی

چسبند حوصله نداریبا تعجب گفت: واقعا؟! اما تو که گفتی دخترا بهت می . 

 .دم در وایسادم و آوا رو زمین گذاشتم

م که اون دسته دختر خوام کاری کنبرای اینکه آوا نشنوه نزدیک گوشش گفتم: می

 .دست از سرم بردارند، با مطهره میام میگم نامزدمه

های گرد شده گفت: چی؟! و اونم قبول میکنه! حتماسریع عقب کشید و با چشم . 

 .چشمکی زدم

 .بسپرش به خودم داداش –

 مـطـهـره#

؟مطهره –  

و باز کردمهامبا صدای ارشیا چشم . 

؟بله –  

 .دقیق تو صورتم زوم شد

؟حالت خوبه –  

و صاف کردم و درست وایسادمگلوم . 

؟خوبم، کاری داشتی –  

 .بزرگا که بیرونند و بقیه هم که تو اتاق میز بیلیاردند، االن میخوام باهات حرف بزنم –
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 .پوزخندی زدم

 .مامانت آزرده خاطر میشه –

خوام باهات بزنمو گرفت و جدی گفت: گفتم میاز کنارش رد شدم اما بازوم . 

ها کشوندمو آزاد کنم اما نذاشت و به سمت مبلاخم خواستم بازوم با . 

و ول کنبا حرص گفتم: خیلوخب، حق نداری بهم دست بزنی، حاال بازوم . 

ای بهش رفتم و نشستمول کرد و به مبل اشاره کرد که چشم غره . 

و رو به روم گذاشتصندلی سلطنتی . 

 .دست به سینه پا روی پا انداختم

مشنومی – . 

؟با کمی مکث گفت: چرا اینقدر باهام سردی  

 .سرد نیستم –

 .چرا هستی، بخاطر مامانمه –

ای باال انداختمشونه . 

 .نه –

؟پس بخاطر چیه –  

 .پوفی کشیدم

 .بیخیال ارشیا –

ها گذاشت و تو صورتم خم شد که با و روی دستههاشخواستم بلند بشم اما دست
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 .اخم گفتم: برو کنار

خوامتگفت: مطهره من میبدون مقدمه  . 

؟تفاوت گفتم: خب که چیبی  

 .شدید از جوابم جا خورد

 .به عقب هلش دادم و بلند شدم

و گرفت و به سمت خودش چرخوندماز کنارش رد شدم اما بازوم . 

؟دارم میگم دوست دارم مطهره، تو چرا اینقدر خودخواهی –  

 .به صورتش نزدیک شدم

ندارم …دوست …چون – . 

و پر کردنگاهش عصبانیت . 

ی زن عمو نرگس همون زن تحقیر خوام با کسی ازدواج کنم که بچهمن نمی –

یکننده … 

یه دفعه به سمت خودش کشوندم و با قرار گرفتن ناگهانی لبش روی لبم انگار برق 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندهزار ولتی بهم وصل کردند و چشم . 

م بوسیدم که حس بدی بهم دست داد جوری که و دور کمرم حلقه کرد و نردستش

 .نزدیک بود باال بیارم

به خودم اومدم و خواستم به عقب هلش بدم اما با شنیدن صدای عصبی استاد 
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هاش خشک شدهام روی شونهدست . 

 مطهره خانم؟ –

 .ارشیا ازم جدا شد که ناباور بهش نگاه کردم

هام فکر کنبه حرف – . 

و پر کردعصبانیت وجودم . 

و کشید و رفتو باال آوردم تا یکی بخوابونم توی صورتش اما زود راهشدستم . 

های به شدت به هم گره خورده و صورت سرخ شده رو به روم وایساداستاد با اخم . 

؟خوش گذشت –  

 …هل گفتم: استاد من

و گرفت و به سمتی کشوندم که ماهان درحالی که دست آوا تو دستش یه دفعه مچم

؟گفت: مهرداد بود بلند  

 .استرس مثل خوره به جونم افتاد

دونستم چرا دوست نداشتم فکر بدی درموردم بکنه یا اینکه فکر کنه بین من و نمی

 .ارشیا یه چیزی هست

 …با استرس گفتم: استاد

 .به سمت دیوار پله هلم داد که از درد صورتم جمع شد

و کنار سرم به دیوار گذاشت و تو صورتم خم شددستش . 

اولیش اون پسره که بهت زنگ زد، بعدم که افتادی رو من و حاال هم گذاشتی این  –
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ت چیه؟ نکنه کارت همینه که توجه پسرا رو جلب پسره ببوستت، بگو ببینم، دقیقا نقشه

 .کنی

 .خونم به جوش اومد

 .به عقب هلش دادم اما دریغ از یه تکون

؟خرابم؟ از عمد افتادم روی شماشما درمورد من چی فکر کردید؟ فکر کردید من  –  

 .نیشخندی زد

و پاک و مقدس نشون میدند، شناسم، اولش خودشوندخترای مثل تو رو خوب می –

فهمی چی هستندبعد که بهشون رو دادی تازه می . 

هام حلقه زدو روی هم فشار دادم و اشک توی چشمهامدندون . 

ها متنفرم که یکی بهم بزنههمیشه از این حرف . 

و بهت نزده بود که این داشت میزدتا حاال کسی همچین حرفی . 

های پر از اشک گفتم: واقعا واسه خودم متاسفم که همچین استادی دارم، با چشم

فهمیدید اون بوسه ناگهانی بودکردید میشما اگه دقت می . 

 .بغض کردم

زنیدو به یه سادات مییه کم از جدم خجالت بکشید که همچین تهمتی – ! 

 .عصبانیت توی نگاهش خوابید

 .به عقب هلش دادم که این دفعه عقب رفت

و روی هم فشار دادم تا بغضم نشکنهاز کنارش رد شدم و لبم . 
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و گرفت و به سمت خودش چرخوندم که دیدم استادهمیون راه یکی مچم . 

خواممعذرت می – . 

و آزاد کردممچم . 

و گرفتخواستم برم که بازوم . 

صال نفهمیدم چی گفتم، وقتی دیدم با اون پسره تو اون حالتی دیگه ببخشید، ا –

کنمو چیکار مینفهمیدم چی میگم . 

 .دلخور نگاهش کردم

و زجر میدم تا ولم کنید، مهم نیست، اصال مگه شما کیه منید که اینقدر دارم خودم –

؟فکر بدی درموردم نکنید  

حرف بهم چشم دوختبی . 

کنم اما محکم گرفته بودش جوری که بین دست مردونش و آزاد تالش کردم بازوم

 .حسابی درد گرفته بود

 .ولم کنید استاد –

 .نه تنها ولم نکرد بلکه اون یکی بازومم گرفت

خوام، شرمندتمدونم حرف بدی زدم، معذرت میمی – . 

نفس عمیقی کشیدم و از استرس اینکه یکی بیاد ما رو تو این وضع ببینه گفتم: باشه، 

بینهیدم حاال هم ولم کنید یه دفعه یکی میاد ما رو میبخش . 

 .با کمی مکث ولم کرد که چرخیدم
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 .خواستم برم که صدام زد

 .مطهره خانم یه لحظه –

 .به سمتش چرخیدم

؟بله –  

تونم یه خواهشی ازت بکنممی – . 

 .با ابروهای باال رفته گفتم: بفرمائید

کرد ای که بینمون بود رو پراون مقدار فاصله . 

هام خیره شد و درآخر گفت: فردا شب یه دورهمیه دوستانست، بین کمی به چشم

کنند دوران دانشگاه، چند تا دختر هستند که از مجردیم دارند سوءاستفاده می دوستان

و بهم بچسبونند، جوری که حسابی دردسر برام خوان خودشونو به هر طریقی می

راه خودم ببرم و بگم که دیگه متاهلمخوام یه دختر رو همدرست کردند، می . 

کنید، فکر خوبیهتفاوت گفتم: کار خوبی میبی . 

چسبونه، و بهم میو همراه خودم بخوام ببرم آخرش با تهدید خودشاما هر دختری –

و ببرم که بتونم بهش اعتماد کنمخوام یکیمی . 

خوام همراهم بیایکمی دست دست کرد و درآخر گفت: از تو می . 

های گرد شده تقریبا داد زدم: چی؟ا چشمب ! 

 .خندش گرفت

؟کنیقبول می –  
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 .اخم کردم

؟نخیر، من با شما بیام که چی بشه؟ فکر کردید من اهل پارتیم –  

 .تند گفت: نه نه، پارتی نه، مهمونیه، یه دورهمی، باور کن

؟و قبول کنمدست به سینه گفتم: چرا باید پیشنهادتون  

کنمترم خیلی کمکت می اگه قبول کنی تو – . 

 .سعی کردم لبخندم پررنگ نشه

 .دستی به روسریم کشیدم

؟مثال چقدر کمک –  

 …مثال –

هاش نگاه کردم و دستی به لبش کشید که نگاهم به سمتش رفت اما زود به چشم

نثار خودم کردم” حیاییبی“ . 

ی مجانی هم بهت میدمکنم، یه نمرهسر امتحان بهت کمک می – . 

ی ذوق کردممثل چ . 

 .چه خوبه که استادت کارش بهت گیر بیوفته

کنممی قبول من دیدمی قول و اینطوریه اگه …خب – . 

 .لبخندی زد

 .قول میدم، سر قولمم هستم –

 .یه قدم به عقب بعد به جلو برداشتم
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 .پس قبوله –

یع سر” هاوقت شامه بچه” گفت با صدای در و ریختن یه گله به داخل و خاتون که می

 .ازش دور شدم و زود روی مبل نشستم

 .خبری از ماهان و آوا نبود

 !ماهان؟! چه زودم دختر خاله شدی مطهره

و سرگرم گوشی نشون دادمو روشن کردم و خودمگوشیم . 

و باال آوردم اما با دیدن استاد هل کرده وایسادم و ای باالی سرم، سرمبا حس سایه

سمت میومدند انداختمنگاهی به همه که داشتند به این  . 

 .استاد توروخدا نزدیکم نشید این زن عموم سوژه گیره –

 .اخم کرد

 .خب بگو استادتم –

 .با استرس گفتم: بیخیال

 .خواستم برم ولی رو به روم وایساد

 .صبر کن حرف دارم باهات –

و قورت دادمآب دهنم . 

 .بفرمائید –

 .اخم کم رنگی کرد

؟من برای تو آشنا نیستم –  
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 .با این حرفش کل استرسم پرید و اخم کم رنگی کردم

و درگیر کردهاین موضوع صبح تا حاال ذهنم – . 

های کمی ریز شده نگاهم کرددست داخل جیب برد و با چشم . 

؟یادت نیومد کجا دیدیم –  

؟نه، شما چطور –  

ش کشیده شدو با زبونش تر کرد که بازم نگاهم به لب خیس شدهلبش . 

هاش نگاه کردمزدم و سریع به چشم چند بار پلک . 

؟پرهچرا اینقدر امشب چشمم هرز می  

 .هیچ جوری یادم نمیاد –

هات تموم شده بیا بشینسپیده: مطهره جون، اگه صحبت . 

هام دادمپوفی کشیدم و چرخی به چشم . 

و به دنبال جای خالی چرخوندماز کنار استاد رد شدم و نگاهم . 

کردمبا صدای مرجان بهش نگاه  . 

 .کنار من جا هست عزیزم –

 .لبخندی زدم و به سمتش رفتم

 .آوا بین مرجان و یه مرد نشسته بود

 .روی صندلی نشستم

 .رو به روم ترالن بودم
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اراده اخم کم رنگی رو پیشونیم نشستاستاد کنار ترالن نشست که بی . 

ودم کشیدم و با آقاجون با گرسنگی غذا واسه خ” بفرمایید میل کنید“باالخره با گفتن 

 .لذت مشغول خوردن شدم

نظیرندهای خاتون همیشه بیمرغ . 

شکستو میها سکوت فضای سالنصدای برخورد قاشق و چنگال . 

 .با صدای آقاجون بهش نگاه کردم

؟مطهره جان –  

 .جانم آقاجون –

 .تا یادم نرفته بگم که رضا گفته که آقا محسن شرکت تبلیغاتی دارند –

خم شدم و با خوشحالی گفتم: واقعا؟ رو میز بیشتر ! 

به جاش آقا رضا گفت: آره دخترم، شنیدم که تو یه شرکت تبلیغاتی دنبال کار 

هایی که از کارات شنیدم تونی نمونه کار و ببری تا بررسی کنند، از تعریفمیگردی، می

شیفکر کنم حتما استخدام می . 

م: وایی ممنونم، کی بیام؟ کجا و توی هم قفل کردم و با سرخوشی گفتهامانگشت

؟بیام  

و و بگید آدرس و ساعت اومدنتونبه یه مرد نگاه کرد که اون گفت: اگه شمارتون

فرستمواستون می . 

و گفتم که توجه به اینکه کلی پسر اینجا نشسته شمارماز بس خوشحال شده بودم بی
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 .لبخندی زد

 .ممنون دخترم –

د گفتم: وظیفه بوددرست روی صندلی نشستم و با لبخن . 

کنهنگاهم به استاد خورد که دیدم خندون داره بهم نگاه می . 

 .اخمی کردم و به خوردنم ادامه دادم

****** 

های مانتوم شدمو روی تخت انداختم و مشغول باز کردن دکمهبا خستگی کیفم . 

جیغی یه دفعه عطیه و محدثه عین گاو بدون هیچ ندایی پریدند توی اتاق که از ترس 

و روی قلبم گذاشتمکشیدم و دستم . 

؟زهرمار ترسیدم روانیا! این چجور اومدنیه –  

 .عطیه با نیش باز گفت: خب حاال ببخشید

و روش انداختمحدثه به سمت تخت رفت و خودش . 

؟کار کردی؟ چقدر پسر داشتن؟ خوشگل بودنیاال تعریف کن، چی شد؟ چی –  

از تنم درآوردمو با تاسف سری تکون دادم و مانتوم . 

خوام بخوابم، فردا واستون میگمول کنید می – . 

 .عطیه جلوی کمد وایساد و با اخم گفت: نخیر، االن باید بگی، فردا که دانشگاه نداریم

 .پوفی کشیدم

 .خیلوخب، برو کنار اول لباس بپوشم –
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 .کنار رفت

 .در کمد رو باز کردم و یه تاپ مشکی برداشتم و پوشیدم

های هیزشون نگاه ازم برنداشتندبیرون آوردم که اون دوتا با چشم وشلوارم . 

 .هم خندم گرفته بود و هم حرصی شده بودم

 .یه شلوارک پام کردم و کنارشون نشستم

؟خوش گذشت –  

؟ی سوالی گفت: چی خوش گذشتعطیه با چهره  

 .با خنده گفتم: دید زدن من

یلیخندیدند و محدثه مثل همیشه با پررویی گفت: خ . 

ای بهشون رفتمبا خنده چشم غره . 

 .عطیه به بازوم زد

 .یاال تعریف کن –

******* 

های گرد شده و دهن باز مونده بدون هیچ حرکتی بهم نگاه هردوشون با چشم

مونست که کوکشون تموم شدهکردند، مثل این میمی . 

و بینشون چرخوندمدست به سینه نگاهم . 

متر شد و یه لبخند شیطانی روی لبش نشستکم کم تعجب توی نگاه محدثه ک . 

؟افتادی رو استاد رادمنش –  
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و گزیدماز خجالت اون اتفاق لبم . 

؟و بوسیدیعطیه هم مثل لحن محدثه گفت: تازشم گونش  

و برداشتم و محکم به سرش کوبیدمبا حرص بالشت . 

؟مگه به خواست خودم بوده –  

و ماساژ دادبا خنده سرش . 

به بازوم زد محدثه با بدجنسی . 

؟حاال میری همراه استاد –  

و زیر سرم بردمهامروی تخت دراز کشیدم و دست . 

؟ی مجانی میده، چرا نرمگفته بهم نمره –  

 .عطیه: ایش، کاش یه استادم آشنای ما درمیومد

؟خندون گفتم: استاد مظفری خوب بود اگه آشنات درمیومد  

 .به حالت باال آوردن اوق زد

اه، پیرمردصد سال سی – ! 

 .محدثه چشمکی زد

 .استاد رادمنش یه نظر خاصی بهت داره جیگرم –

 .پوکر فیس بهش نگاه کردم

خوام بهم نظر زر نزن، هنوز امروز هم دیگه رو دیدیما! تازشم، صدسال سیاه نمی –

 .داشته باشه
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و توی بالشت فرو کردمچرخیدم و سرم . 

هاستاناینکه استاد عاشق دانشجوش میشه واسه رم – . 

تونم عاشق کسی بشمبا غم گفتم: درضمن، من دیگه نمی . 

**** 

 .نگاهی به ساعت دیواری توی هال انداختم

 .چهار و نیم بود و استاد قرار بود ساعت شش بیاد

 .چند ساعت پیش یه ناشناس بهم زنگ زد و وقتی فهمیدم استاده درجا شکه شدم

دهو گفتم یادداشت کربهم گفت دیشب که شمارم . 

کار فهمی چیکنی و دیگه نمیعجب آدمیه! تقصیر خودته مطهره وقتی مثل خر ذوق می

کنی همین میشهمی . 

و برداشتم و وارد حمام شدمحوله لباسی سفیدم و شورت و گوشیم . 

عطیه و محدثه به تالفی اینکه من با استاد دارم میرم بیرون، خودشون دوتایی رفتند 

 .بگردند

تخاصیحسودای بی ! 

و تا آخر بردمیه آهنگ پلی کردم و صداش . 

 .کال همیشه عادت دارم موقع حمام کردن آهنگ گوش بدم

” سوزه!بری توی حموم میو که میبچه، گوشیت“گفت یادمه مامانم همیشه بهم می

 .واال تا االن که نسوخته
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و باز کردمو بیرون آوردم و دوشهاملباس . 

****** 

 مهـرداد#

م نگاه کردمبه ساعت مچی . 

 .شش و ده دقیقه بود

 .پوفی کشیدم

؟چرا این دختره نمیاد  

هام روی فرمون ضرب گرفتم و به در خروجی آپارتمان چشم دوختمبا انگشت . 

 .درآخر اعصابم خورد شد و از ماشین پیاده شدم

نظم باشهکردم اینقدر بیفکر نمی . 

و قفل کردم و وارد آپارتمان شدمماشین . 

و پرسیدم و گفتم که یکی از آشناهاشمواحدشاز نگهبان  . 

ی پنجم اومدم و پشت در واحدش وایسادمبا آسانسور به طبقه . 

 .زنگ زدم و منتظر وایسادم

و روی هم فشار دادم و پشت سر هم در و زنگ زدم اما مگه باز هامباز نکرد که دندون

؟کردمی  

 .هم عصبانی شده بودم و هم نگران

؟کنهافتاده که در رو باز نمی نکنه اتفاقی براش  
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؟و به در کوبیدم و بلند گفتم: مطهره خانممشتم  

 .اما هیچ که به هیچ

دیگه واقعا ترسیدم که با دو به سمت آسانسور رفتم و چون هنوز تو این طبقه بود 

و زدمی هم کفبازش کردم و دکمه . 

جوشیددلم مثل سیر و سرکه می . 

نگهبانی دویدم در آسانسور که باز شد به سمت . 

 .بدون در زدن وارد شدم که نگهبان بدبخت از ترس از جا پرید

و باز کنید؟ هر چی ی خانم موسویتند و با ترس گفتم: لطفا اگه کلید دارید در طبقه

 .زنگ میزنم جواب نمیده

 .اخم کرد

 .خب شاید خونه نیستند –

 .نه آقای محترم قرار بود من بیام دنبالش –

اه کردمبه ساعتم نگ . 

 .قرار بود یک ربع پیش بیاد پایین –

کنم در واحد رو باز کنید ممکنه اتفاقی براش افتاده باشهبا التماس گفتم: خواهش می . 

فهمید؟ ممکنه اتفاقی براش افتاده طاقت بلند گفتم: چرا نمیدست دست کرد که بی

 .باشه

 .درآخر گفت: االن کلید میارم
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روی زمین ضرب گرفتم وارد یه اتاق شد که با پام . 

 .قلبم حسابی تند میزد

 …همین که کلید به دست از اتاق بیرون اومد به سمت آسانسور دویدیم

 .همین که به واحدش رسیدم اول چندبار در زدم که بازم جواب نداد

 .کنار رفتم که نگهبان در رو با کلید باز کرد که سریع وارد شدم

 …همه جا مرتب بود و

گره خوردند هام به هماخم . 

 .صدای آب و آهنگ توی حمام میومد

 .نگهبان: انگار حمام هستند که نفهمیدند

با فکر به اینکه خدایی نکرده شاید تو حمام اتفاقی براش افتاده به در حمام نزدیک 

 .شدم

خوندو شنیدم که با آهنگ میتا خواستم در بزنم صداش . 

دمای کشیو روی قلبم گذاشتم و نفس آسودهدستم . 

و سرت درمیارمبخدا تالفی این ترسی که بهم دادی . 

؟مگه مرض داری که االن رفتی حموم  

؟مگه بهت نگفتم ساعت شش میام دنبالت  

ای که جلوی تلوزیون ال سی دی بود رفتم و روش نشستمی فیروزهبه سمت کاناپه . 

؟خواین برید بیروننمی –  
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 .پا روی پا انداختم

؟چرا برم بیرون قرار بود بیام اینجا، –  

خوام انجام بدمخواست حرفی بزنه که زودتر گفتم: نگران نباشید، کار نامعقولی نمی . 

 .اینقدر حرف زدم تا آخر راضی شد بمونم

 .بیرون رفت و در رو بست

دستی به پیشونیم کشیدم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم اما با چیزی که دیدم 

هام به هم گره خوردنداخم . 

پنجه؟ چرا ! 

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

 !شش و نیم بود

و از جیبم بیرون آوردم و روشنش کردمگوشیم . 

 !اینجا هم شش و نیمه

و به بیرون فوت کردمهام از هم باز شدند و نفسمبا فکری که به ذهنم رسید اخم . 

 .ساعتش خرابه! واسه همین خانم فکر کرده هنوز وقت داره

 .دستی به پیشونیم کشیدم

و به خیر بگذرونههنوز چیزی نگذشته که اینجور از دستش ترسیدم، خدا بقیش . 

**** 

و قطع کردم و بدون بستن بند حوله، گوشی به و پوشیدم و آهنگشورت و حوله لباسیم
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 .دست از حمام بیرون اومدم

از راهرو وارد هال شدم اما با کسی که رو به روم دیدم سرجام میخکوب شدم و حتی 

رفت نفس کشیدن یعنی چی یادم ! 

و رصد کرددست به جیب نگاهش از سر تا پام . 

 .ضربان قلبم شدت گرفت

دونستم چجوری راه برماز دیدنش اینقدر شکه شده بودم و ترسیده بودم که نمی . 

فقط با یه حوله لباسی بدون بستن بندش و شورت جلوش بودم و خط و کمی از باال 

 .تنم توی دیدش بود

زبونش تر کرد و به سمتم اومد که با حرکتش به خودم اومدم و از ته دل  و بالبش

و روی هم فشار هاشهاش گذاشت و چشمو روی گوشهاشجیغی کشیدم که دست

 .داد

و بستمو توی اتاق انداختم و درشبا آخرین سرعتم خودم . 

کلیدی  یادم اومد اتاق کههل کرده به دنبال کلیدش دور خودم چرخیدم که کم کم 

 !.نداره

سریع آینه رو پایین گذاشتم و با هر زحمتی که بود میز آینه رو پشت در گذاشتم و 

 .نفس زنان به دیوار کنار در تکیه دادم

و روی هم فشار دادم و حوله رو توی مشتم گرفتمهامچشم . 

 .کل بدنم از خجالت و شرم گر گرفته بود
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و گزیدمبا صداش لبم . 

ه شو زود بیا دیر شدمیرم پایین، آماد – . 

 .چیزی نگذشت که صدای باز و بسته شدن در بلند شد

؟وای خدا، من چجوری دیگه باهاش چشم تو چشم بشم  

های یخ کرده میز رو سرجاش و آینه رو روش گذاشتمبا دست . 

و به دندون بگیرمبه وضعیتم نگاهی انداختم که باعث لبم . 

ستادم؟با این وضع جلوی یه پسر بودم؟! اونم ا ! 

 .گریم گرفت

؟کرد؟ مگه قرار نبود ساعت شش پایین منتظرم باشهاین تو خونه چه غلطی می  

هام تا آخرین حد ممکن گرد به ساعت گوشیم نگاه کردم که با دیدن ساعت چشم

 .شدند

 !امکان نداره که اینقدر توی حموم بوده باشم

رد هال شدم و به ساعت نگاه با احتیاط در رو باز کردم و وقتی دیدم وضعیت سفیده وا

 .کردم

 !پنج و ده دقیقه بود

 .محکم به پیشونیم زدم

ی آقاجون بهت گفتم کشم، دیروز قبل از اینکه برم خونهآخ محدثه! من تو رو می

و عوض کنباطری این المصب . 
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 .با حالت زار وارد اتاق شدم

و دیدهتونم پیش استاد برم؟ رسما دار و ندارمدیگه چجوری می ! 

 …حاال خوب شد حداقل شورت پام بود وگرنه

 .از فکرش چهار ستون بدنم لرزید

 …نکنه حالش خراب شده باشه به جای مهمونی ببرتم یه جایی که بتونه

و روی دهنم گذاشتمهینی کشیدم و دستم . 

ها نزن، الکیم به یکی تهمت نزناین حرف . 

تخت خودم برداشتمنفس پر استرسی کشیدم و سشوار رو از توی کشوی کنار  . 

و کم رنگ روی لبم کشیدم و بعد از اینکه آماده شدم یه ریمل زدم و رژ لب قرمزی

 .نگاهی به خودم انداختم

و تو کیف کرمیم گذاشتم و برش داشتماز مرتب بودنم که اطمینان پیدا کردم گوشیم . 

رو قفل ی ساق کوتاه مشکیم از خونه بیرون اومدم و در هابعد از پوشیدن چکمه

 …کردم

 .آروم از آپارتمان بیرون اومدم

کنهدیدمش که به یه آزرای گرنجور سفید تکیه داده و به رو به روش نگاه می . 

 …اگه تو موقعیت خوبی بودم بخاطر ماشینه و خوشگلیش ذوق مرگ میشدم اما االن؟

 .نه

 .آروم به سمتش رفتم

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

77 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

و حس کرد که به سمتم چرخیدحضورم . 

و پایین انداختمهام افتاد سرمبه چشمهمین که نگاهش  . 

هام به هم گره خوردندخندید و سوار شد که اخم . 

خندهپررو به جای معذرت خواهی می ! 

ی در جلو رو گرفتم و مکث کردم که آخرش شیشه رو پایین کشید و گفت: دستگیره

 .بشین دیر شد

شستمنفس عمیقی کشیدم و با گفتن یه بسم اهلل در رو باز کردم و ن . 

 .در رو بستم و خوب به در نزدیک شدم

 .به راه افتاد

کردم و سرم به زیر بودهام بازی میتمام مدت با ناخون . 

و کمتر کرد و با خنده گفت: بپا یهو در باز نشه بیوفتی بیرونصدای آهنگ . 

و به سمت شیشه چرخوندمبا حرص اخم کردم و سرم . 

خواد ازم خجالت بکشینمی – . 

نستم تحمل کنم، به طرفش چرخیدم و با حرص گفتم: خجالت نکشم؟ فقط با دیگه نتو

 .یه حوله جلوتون بودم

 .کوتاه بهم نگاه کرد و خندید

؟کنیهیکل خوبی داری، بدنسازی کار می –  

؟از شرم گر گرفتم و داد زدم: هیکل من به شما چه؟ هان  
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 .به در زدم

هیچ جا نمیامخوام پیاده بشم، من با شما اصال وایسید می – . 

 .پوفی کشید

؟مطهره خانم –  

 .بلند گفتم: میگم وایسید

و با زبونش تر کردلبش . 

 .آروم باش –

 .به در زدم

خوام آروم باشم، وایسیدنمی – . 

و به بیرون فوت کرد و کنار خیابون وایسادنفسش . 

و زدخواستم پیاده بشم که زود قفل مرکزی . 

یدمدلم هری ریخت و سریع به سمتش چرخ . 

 .بذارید برم –

و به فرمون تکیه داد و با اخم گفت: من کار به کار بدنت ندارم که بترسی آرنجش

؟شاید یه بالیی سرت بیارم، من عوضی نیستم، اوکی شدی  

و بستمهامچشم . 

؟استاد –  

 .محکم گفت: بهت گفتم بیرون از دانشگاه بهم نگو استاد
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و باز کردمهامنفس عمیقی کشیدم و چشم . 

 .میگم چون استادمید، غیر از استادی هم هیچ ارتباطی با من ندارید –

 .نفس عصبی کشید

 .نیشخندی زد

؟خوای بهم بگی استادنکنه تو مهمونی هم می –  

 .اصال صداتون نمیزنم، اگه هم حرفی داشتم میام رو به روتون میگم –

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 …ببین مطهره –

 .اخم کردم

پسر خاله شد چه زودم . 

 .مطهره نه، مطهره خانم یا خانم موسوی –

کنمبا پررویی گفت: من هر جور خواسته باشم صدات می . 

 !با تعجب گفتم: خیلی پررویید

و نگه دارهکرد اخمشخندش گرفته بود اما سعی می . 

برم که شر اون دخترا رو از سرم کم کنم، ازت ببین چی بهت میگم، تو رو دارم می –

کنم سوتی نده، بذار امشب به خوبی و خوشی بگذره، اونوقت منم سر هش میخوا

؟قولم هستم، باشه  

 .نفس عمیقی کشیدم
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و رو هام انداختم و شالمو خوب روی رونو رصد کرد که مانتومنگاهش کوتاه بدنم

ی سینم مرتب کردمقفسه . 

تونم اسبخدا من نمی – ... 

 .با نگاهی که بهم انداخت الل شدم

؟دونم با تو، فهمیدیببینم بهم استاد بگی من می –  

و باال و پایین کردمبه در چسبیدم و سرم . 

 .خوبه –

خوام چشمتون دیگه به جز و روشن کنه که آروم گفتم: منم ازتون میخواست ماشین

نکنه نگاه دیگم جایی هیچ به …صورتم . 

و به غم داد که شخندون بهم نگاه کرد اما یه دفعه لب خندونش جمع شد و جا

 .ابروهام باال پریدند

 چیزی شده؟ –

 .نفس عمیقی کشید

خواد نگران باشی که شاید با یادآوری بدنت داغ کنم و آخرش یه کاری باهات نمی –

 .بکنم

و گزیدماز اینکه اینقدر رک گفت لبم . 

ها اما شما پسرید و با تردید گفتم: چجوری بهتون اعتماد کنم؟ بهتون برنخوره

و بخواین من اصال به پسرا اعتماد ندارمراستش . 
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 .لبخند کم رنگ اما تلخی زد

کنم، نگران نباشمن با بقیه فرق می – . 

گندو میرک گفتم: پسرا همشون همین . 

 .نفس عمیقی کشید و به راه افتاد

تونم داشته باشماون چیزی که باعث نگرانی تو میشه رو من نمی – . 

؟گیج گفتم: یعنی چی  

ستی به ته ریشش کشیدد . 

 .بیخیال –

 .حاال که کنجکاوم کرده بود محال بود که دست از سرش بردارم

تر شدمکمی بهش نزدیک . 

 .لطفا بهم بگید، منم قول میدم که دیگه بهتون استاد نگم و به جاش بگم آقا مهرداد –

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 .بیخیال مطهره، واسم سخته که اعتراف کنم –

کنم شید، حس میش توی صدام گفتم: اما وقتی اعتراف کنید خودتون راحت میبا آرام

یه چیزی درونتونه که بد داره عذابتون میده پس باید با یکی دردودل کنید، به جدم 

مونهخورم که به کسی نمیگم، یه راز بین من و خودتون و خدا میقسم می . 

 .لبخند کم رنگی زد

مو دوست دارآرامش توی صدات – . 
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 .ابروهام باال پریدند اما مثل چی ذوق کردم

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 .الحق که یه سیدی –

ای زدملبخند خجالتگونه . 

؟شما لطف دارید، حاال میشه بگید –  

 .نفس عمیقی کشید و سکوت کرد

 .صبر کردم تا بتونه حرف بزنه

شدماز کنجکاوی داشتم دیوونه می . 

ه چیز تمومم چه مشکلی توی زندگیشهدوست داشتم بدونم این استاد هم . 

 .کم کم به حرف اومد

تونم بهت بگم، منتو یه کالم می – … 

 .دستی به ته ریشش کشید

نمیشم تحریک …من هیچ وقت و هیچ جوری – . 

 .ناباور زمزمه کردم

 …چی؟! یعنی هیچ وقت –

و ادامه دادحرفم . 

زدواج کنمتونم اتونم با یکی رابطه داشته باشم و حتی نمینمی – . 

و پر کردخیالم راحت شده بود اما بخاطر مشکلش غم وجودم . 
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 .واسه یه مرد خیلی سخته –

هاش حس بدی بهم دست دادکوتاه بهم نگاه کرد که با دیدن اشک توی چشم . 

مونه که توی یه چاه تاریکی بندازنت و هیچ سخت نه مطهره، کابوس، مثل این می –

وط کنیجوری به زمین نرسی و فقط سق . 

 .خب، حتما دکترا راه حلی دارند براش –

 .تلخ خندید

و تونستم مزه کنماونقدر تلخ که حتی تلخیش . 

بردشد که این همه زمان نمیاگه درست می – ! 

 .دستی به صورتش کشید

کنهو بدتر میبیخیال، دیگه درموردش حرف نزن فقط حالم – . 

 .با غم به نیم رخش نگاه کردم

رسهر معصوم به نظر میبا این غم چقد . 

کنم که درمان بشهاز ته دلم دعا می . 

 .با کمی مکث نگاه ازش گرفتم و به خیابون دوختم

و گوش بدم تا یه مشکل اونم هاشکنه که امشب حرفشنیدن این موضوع وادارم می

 .دردسر دخترا از زندگیش کم بشه

 .نزدیک یه آپارتمان شیک و بزرگ وایساد

و برداشتم و زودتر پیاده شدمو در رو باز کرد که کیفمو برداشت کتش . 
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و قفل کردپیاده شد و ماشین . 

و پوشیدرفتیم کت چرم مشکیشطور که به سمت آپارتمان میهمون . 

ی چشم بهش نگاه کردماز گوشه . 

؟حیف این پسر با این هیکل و بازوهای ورزیده نیست خدا  

بهش میاد، کال ذاتا جذابه لعنتی چقدرم خوشتیپه! فکر کنم گونی هم بپوشه ! 

 .نفس عمیقی کشیدم

هام اینجا نباشندخدا کنه هیچ کدوم از هم کالسی . 

 .از محوطه گذشتیم و از بین پنج آپارتمانی که بود وارد سومیش شدیم

 .معلومه حسابی واحدهاش گرونه

ی آسانسور رو زددکمه . 

رخوندو توی دستش چو به دیوار تکیه داد و گوشیشآرنجش . 

ای از موهاش توی صورتش بریزه و سرش که خم بود باعث شده بود تیکه

ترش کنهجذاب . 

گفتم” یاستغفراهلل“و ازش گرفتم و سریع با اخم نگاهم . 

 .در باز شد که اول من وارد شدم بعدم خودش

و زدی پنجمی طبقهدکمه . 

 .با صداش بهش نگاه کردم

هر کار گفتم انجام بدم امشب همه چیز به تو بستگی داره، – . 
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 .چشم –

 .لبخند کم رنگی زد

 .در باز شد که بیرون اومدیم

و باال آوردو گرفت و دستشخواستم قدمی بردارم که جلوم . 

 .با تعجب بهش نگاه کردم

و بده دیگهدستت – . 

 .اخم کردم

 !عمرا –

 .پوفی کشیدم و به بازوش اشاره کرد

خورهپوست به پوست برنمیو بگیر، اینکه دیگه حداقل بازوم – ! 

؟و نگیرمخب حاال نمیشه هیچ جاتون –  

 .سعی کرد نخنده

و به دندون گرفتماز اونجایی که فکرم منحرفه از خجالت لبم . 

 .اینبار خندید

 !انگار خیلی منحرفی –

 .اخم کردم

 .نخیرم، منکه حرفی بدی نزدم –

 .با خنده سری تکون داد
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و بگیرباشه، حاال هم بازوم – . 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .خدایا ببخش

ش حلقه کردم که اگه بگم حس خوبی بهم دست دور بازوی پهن و مردونه ودستم

ی حسم پرید و لبخندم جمع شدنداد دروغ گفتم اما با یادآوری محمد همه . 

 .به سمت یه واحد رفتیم

ای دخترطور گاهی صدای خندهصدای آهنگ از داخلش میومد و همین . 

تپیداز استرس قلبم تند می . 

ترسم خرابکاری کنم و اعتمادی که استاد بهم کرده رو بر باد فنا بدممی . 

 .در توسط یه پسر چهار شونه و حسابی شیک باز شد که ابروهاش باال پریدند

؟استاد با خنده گفت: چته  

 .پسره نیشش باز شد و بهم اشاره کرد

 دوست دختر جدیدته؟ –

م گره خوردندهام به هاخم . 

ست، به هم ربط خواستم بگم دوست دختر جد و آبادته اما دیدم خیلی حرفم مسخره

 .نداره

 .استاد با خنده گفت: اول بذار بیام تو میگم کیه

 .پسره خندید و به بازوش زد و کنار رفت
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اراده بازوی استاد رو ها به سمتمون چرخید که بیی نگاههمین که وارد شدیم همه

تر گرفتممحکم . 

 .همه با ابروهای باال رفته بهمون نزدیک شدند

کردندتک به تک سالم می . 

یکی از دخترا که حسابی هم وضعش خراب بود و معلوم بود کلهم عملیه با حرص 

؟گفت: مهرداد جان، دوست دخترت چرا این شکلیه  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و سر تا پا پر از فحش کنم اما استاد مچمو ول کنم و دختره رو از خواستم بازوش

 .گرفت و نذاشت

 .دوست دخترم نیست پروانه، نامزدمه –

 .یه لبخند پر غروری تحویلشون دادم

 .همه با تعجب بهش نگاه کردند

؟یه دختر همه رو کنار زد و با تعجب گفت: چی داری میگی؟ نامزد چیه  

 .یه نگاه به من بعد به استاد انداخت

یگه با پوزخند و حرص گفت: حتما داری دروغ میگییه دختر د . 

قبل از اینکه استاد حرفی بزنه گفتم: نه عزیزم، چه دروغی؟ مهرداد جان خیلی وقت 

دادمخواست اما من بهش جواب رد میو میبود من . 

 !اوهوع، مهرداد جان تو حلقت مطهره، چه دروغی سر هم کردی
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گه مهرداد؟یه دختر دیگه بهت زده گفت: این چی می ! 

و ببندید هاشم درسته، حاال این بحثاستاد با اخم گفت: فکر کنم شنیدی، حرف

 .اومدیم اینجا خوش گذرونی

 .یکی از مردا که سر کچل و بدن هیکلی داشت دستی زد

های عزیزم، حسابی از خودتون پذیرایی کنید اماخب دوست – … 

و واسه شام خالی نگه داریدبا خنده گفت: شکمتون . 

ها خندیدند و پراکنده شدندبعضی . 

 .اون سه تا دختر نگاه عصبی بهمون انداختند و به سمت یه میز بیلیارد رفتند

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

 !چقدرم بزرگه اینجا

و گرفتمتا خواستم سوتی بزنم جلوی خودم . 

ای دارهچه معماریه معرکه . 

 .با کشیده شدنم قدم برداشتم

و و ول کردم و به سمتش رفتم اما یه دفعه بازوماز خوراکی بازوش با دیدن یه میز پر

 .گرفت و با خنده گفت: بذار برسی بعد

 .پوکر فیس بهش نگاه کردم که باز خندید

ای دختر و پسر روش نشسته بودند رفتیم اما تموم حواسم هایی که عدهبه سمت مبل

های روی میز بودبه اون خوشمزه . 
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لی بود که روش نشستیمیه مبل دو نفره خا . 

و دور کمرم حلقه کرد و به سمت خودش خواستم ازش فاصله بگیرم اما دستش

و برداریدو گزیدم و آروم گفتم: دستتونکشوندم که از خجالت لبم . 

 .نزدیک گوشم گفت: عادی رفتار کن مطهره

 .از برخورد گرمی نفسش به گوشم یه جوری شدم

از نامزدی بگو خب مهرداد دیوونه، چه خبرا؟ – . 

خوای بری تو یکی از دخترایی که رو پای همون پسره نشسته بود گفت: نگو که می

ی متاهالرده ! 

و به و دوست داشته باشی متاهل شدناستاد خونسرد گفت: آره، چشه؟ وقتی یکی

خریجون می . 

های و دلتنگیم واسه حرف داد، برعکس، غم درونمهاش حس خوبی بهم نمیحرف

کردد رو بیشتر میمحم . 

؟اینکه آره، حاال کی قراره بیایم عروسی –  

 .استاد: هنوز مشخص نیست

؟های پروانه و اسما و نیلوفر رو دیدییه دختر با خنده گفت: قیافه  

 .استاد پوزخندی زد

و به من بچسبونندتونند خودشونباید بفهمند نمی – . 

؟حاال چرا با نگار کات کردی –  
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م و بهش نگاه کردمو باال آوردسرم . 

 !دوست دختر داشته

 .هردومون دیدیم زیادی تو پر و پای همیم، گفتیم کات کنیم بهتره –

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

کردندای داشتند بیلیارد بازی میعده . 

ای هم مثل خوردند، عدهای میای وایساده بودند و نوشیدنی یا چیز دیگهای گوشهعده

بودند ها نشستهما روی مبل . 

ها به سمت در چرخیدی نگاهبا صدای زنگ همه . 

 .همون پسره در رو باز کرد که ماهان با یه دختر وارد شد

ی تو هم اومدپسر کله کچل: برادر دیوونه . 

 .ماهان با همه خوش و بش کرد و درآخر به سمت ما اومد

و به مشت همه کوبید و سالم کردمشتش . 

د و سالم کرددرآخر با استاد محکم دست دا . 

 .به من نگاه کرد و شیطون گفت: سالم مطهره خانم

 .به دست استاد نگاه کرد

 !چه عاشقانه نشستید –

 .با حرص بهش نگاه کردم

و از دور کمرم بردارم اما به پهلوم چنگ زد که آستین استاد رو گرفتم تا دستش
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 .وجودم زیر و رو شد و نفس تو سینم حبس شد

سالم آقا مهرداددختره با ناز گفت:  . 

 .استاد فقط سر تکون داد

و دادمبه من نگاه کرد و سالمی کرد که جوابش . 

تا ماهان خواست بشینه استاد لگدی به پاش زد و گفت: نشین برو یه چیزی بیار 

 .بخوریم

 .خندم گرفت

 .ماهان چپ چپ بهش نگاه کرد

 .خودت برو –

، یاال زودو گوش کناستاد با اخم گفت: حرف برادر بزرگترت . 

ها برد که حسابی خوشحال پوفی کشید و دست دختره رو کشید و به سمت خوراکی

 .شدم

 .ایول داره خوراکی میاد

و بردارید، دارم اذیت میشمبه استاد نگاه کردم و آروم گفتم: میشه دستتون . 

؟بهم نگاه کرد و با بدجنسی گفت: چجوری داری اذیت میشی دانشجو کوچولو  

؟کشیده گفتم: استاد اخم کردم و  

و به دندون گرفتمو پر کرد و چنگی به پهلوم زد که از دردش لبمحرص نگاهش . 
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 .نگاهش به سمت لبم کشیده شد که با استرس زود ولش کردم

 !اینقدر به لب من نگاه نکنید، عه –

و باال بردتر کرد که ضربان قلبمو نزدیکصورتش . 

؟حاال نگاه کنم، چی میشههام نگاه کرد و آروم گفت: به چشم  

 .نالیدم: برید عقب، لطفا

 .یه کم طبیعی رفتار کن –

؟آخه چقدر دیگه طبیعی؟! بیام توی حلق شما که طبیعی جلوه کنه –  

و با صدا قورت دادمبه لبم نگاه کرد که آب دهنم . 

 .خب اگه ببوسمت طبیعی تر میشه –

 .اخم کردم

مروزم بهم ثابت شد که خیلی پررویید! اصال دیروز بهم ثابت شد که خیلی شرید، ا –

؟چجوری اومدید توی خونم  

هام نگاه کردبه چشم . 

و بکنم، من از بدقولی خیلی بدم میاد، اومدم باال یعنی اونموقع دوست داشتم کلت –

و باال بردههر چی در زدم جواب ندادی، نگو که خانم رفته توی حموم و آهنگم صداش . 

و به اون طرف نگاه کردمو ازش گرفتم نگاهم . 

و نزدیک کردصورتش . 

 .نگران شدم از نگهبان خواستم بیاد در رو باز کنه –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

93 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

و روی گوشم گذاشتمدستم . 

 .خیلوخب برید عقب گوشم آتیش گرفت –

؟شیطون گفت: از چه لحاظ آتیش گرفت  

 .بهش نگاه کردم

 !چقدر این بشر پرروعه

کوت کردم و استادم عقب کشید که نفس خواستم حرفی بزنم اما با صدای ماهان س

ای کشیدمآسوده . 

 .اینم خوراکی –

و آورد و روی میز به همراه همون دختره و یه پسر دیگه میوه و چیپس و پفک و پففیل

ها بود گذاشتبزرگی که وسط مبل . 

و برداشت و روی پاش گذاشت که صدای اعتراض همه بلند شدی چیپساستاد کاسه . 

چیپس دوست دارم دونید کهحرف نزنید، می با خنده گفت: . 

که پررو بازم خندید ای بهش رفتندچندتاشون چشم غره . 

 .ماهان و اون دختره هم نشستند

؟ماهان: خب، چه خبرا زن داداش  

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 !این به من میگه زن داداش؟

 .به خودم اشاره کردم
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؟با منید –  

؟بیشتر دارم مم، یه داداشنه پس با عمه –  

کردندها مشکوک بهم نگاه بعضی . 

و جمع کردم و هل خندیدمخودم . 

دونید، زیاد به این واژه هنوز عادت نکردم آخه همه چیز یهویی شدچیزه، می – . 

 .آهانی گفتند

 .با نزدیک شدن پروانه همه سکوت کردند

 .رو به روی استاد وایساد

خوام باهات حرف بزنممی – . 

جا بگوم: هر چی داری همینبا اخم گفت . 

 .تو دخالت نکن –

 .ابروهام باال پریدند

 !دخالت نکنم؟ تو داری به شوهرم میگی –

و باال داد و دستی به لبش کشیدماهان خندون ابروهاش . 

 .پوزخندی زد

؟شوهرت –  

 .به استاد نگاه کرد

 .لطفا –
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 .استاد بهم نگاه کرد

شتم برهجهت اخم داشتم و دوست نداخود و بیبی . 

گردمبرمی – . 

 .با کاری که کرد درجا شکه شدم

و بوسید و بلند شد و همراه دختره رفتگونم . 

و روی گونم گذاشتم و بهت زده به رفتنش نگاه کردمدستم . 

 .با چیزی که به شکمم خورد به خودم اومدم و بهش نگاه کردم

 .یه آجیل بود

صدا گفت: ضایع بازی درنیارماهان بیو باال آوردم تا ببینم کار کیه که دیدم سرم . 

 .اخم کردم و درست نشستم

؟و بوسیدبه چه حقی گونم  

 .با یادآوری گرمی لبش روی گونم یه جوری شدم

بوستت که اینقدر شکه شدیعزیزم، انگار نمی – ! 

و گزیدملبم . 

؟حاال چی بگم  

بوستشبه جای من ماهان گفت: شکه شد چون مهرداد تو جمع نمی . 

دختره با تعجب گفت: وا! چرا؟ همون ! 

 .چون من ازش خواستم، خوشم نمیاد –
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 .خندید

؟کشیخجالت می –  

 .به اجبار خندیدم

 .آره –

 .از رو پای پسره بلند شد و کنارم نشست

 .به بازوم زد

 .راحت باش بابا –

و دراز کرددستش . 

 .لیندا –

 .لبخندی زدم و باهاش دست دادم

 .مطهره –

 .لبخندی زد

ی مظلوم و با نمکی داریت خوشم میاد، چهرهاز – . 

زده دستی به شالم کشیدمخجالت . 

 .نظر لطفته عزیزم –

 …حاال مهرداد –

 .کالمش با صدای گوشیم قطع شد

و برداشتمو باز کردم و گوشیمکیفم . 
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و باید جواب بدمگفتم: ببخشید، این” محدثه“با دیدن  . 

 .راحت باش –

 .بلند شدم و به سمتی رفتم

مقدمه گفتم: صبر کن برم یه جا که صدای آهنگ کمتر بیادجواب دادم و بی . 

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

رفت تند به سمتش رفتم و واردش ها میبا دیدن یه راهرو که فکر کنم به سمت اتاق

 .شدم

 .داخلش سه تا در اتاق بود

و به گوشم چسبوندمگوشی . 

 .سالم –

؟هگذرکشیده گفت: سالم، خوش می  

 .صدای عطیه اومد

؟با استاد –  

؟گذره تو شهربازیبا طعنه گفتم: همه چیز خوبه، شما خوش می  

 .با بدحنسی گفت: عالیه عزیزم، عالی

 مهـرداد#

 .عصبی ازش دور شدم

هاش بشمکنه آدمیم که خام حرفی هرزه، فکر میدختره ! 
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داره به پر و پام  تازه الدن دست از سرم برداشته و از شرش راحت شدم، حاال این

پیچهمی . 

ها نزدیک شدمبه بچه . 

هاش شدید به هم گره خوردندبا ندیدن مطهره اخم . 

؟مطهره کجاست –  

؟ماهان با اخم گفت: حالت خوبه؟ چی بهت گفت که اینقدر به هم ریختی  

 .چنگی به موهام زدم

؟و به هم ریخت، کجاستفقط زر زد اعصابم –  

 .رفت تلفن جواب بده –

طرفی اشاره کردبه  . 

 .اینوری رفت –

با فکر به اینکه شاید بازم اون پسره باشه خونم به جوش اومد و به اون سمت تند 

 .قدم برداشتم

کشید و جلو و روی دیوار میطور که انگشتشوارد راهرو شدم که پشت بهم همون

رفت دیدمشمی . 

 .چی داری میگی؟ از خجالت آب شدم –

ش گوش دادمهادست به سینه به حرف . 

 !با حرص گفت: زهرمار، بخدا استادی به این پررویی ندیده بودم
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 .عصبانیتم پرید و خندم گرفت

 .آره، برو زیادی زر زدی –

 .ابروهام باال پریدند

 .خندید

 .خودتی، خداحافظ –

و روی قلبش و پایین آورد و به سمتم چرخید که با دیدنم هینی کشید و دستشگوشی

 .گذاشت

جیب به سمتش رفتم دست به . 

؟به من میگی پررو –  

 .با استرس خندید

 !سالم، شما اینجا بودید؟ رفته بودید که –

 .کنارش وایسادم که به سمتم چرخید

؟کی بهت زنگ زد –  

 .اخم کرد

؟نکنه واقعا باور کردید که نامزدمید –  

؟با حرص ادامه داد: من ازتون پرسیدم که دختره چی گفت  

به دیوار چسبید بهش نزدیک شدم که . 

؟و قبول کنمدوست نداشتی که پیشنهاد صحبت کردنش –  
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کرد جدی باشه ولی چندان موفق نبودسعی می . 

؟نه، اصال کارای شما به من چه آخه –  

و شنیدمو کنار سرش گذاشتم که به وضوح صدای قورت دادن آب دهنشدستم . 

اس عقب برید …ب – … 

های گرد شده بهم نگاه کردم که با چشمو روی لبش گذاشتهامسریع انگشت . 

؟فهمی که نباید بهم بگی استاد؟ هانبا اخم گفتم: چرا نمی  

 .با استرس گفت: ببخشید، دیگه نمیگم حاال برید عقب

 .نگاهم به سمت لبش کشیده شد

کردند که ببوسمشتموم اجزای بدنم وادارم می . 

کشیدمت بوسیدنش میو به سدونستم این حس چیه اما هر چی بود مننمی . 

هیچ لبی حتی لب گوشتی که پسرا معتقدند جون میده واسه بوسیدن وادار به بوسیدنم 

کنه اما این لب ظریفنمی … 

 مـطـهـره#

 .قلبم انگار توی حلقم میزد و شدید گرمم شده بود

کردنگاهش به لبم اذیتم می . 

کردترسیدم ببوستم چون خیلی بد نگاه میمی . 

ی چندش آور ای نداشتم، بوسهی بوسهم نبوسیدتم، یعنی هیچ تجربهمن حتی محمد

شه گذاشت بوسیدنو نمیارشیا هم که اسمش . 
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خوام برم خونهنفس بریده گفتم: می . 

هام کشیده شدباالخره اون نگاه لعنتیش به سمت چشم . 

 .تا وقتی من نگم خونه نمیری –

خورد نگاهی به اول راهرو انداخت که گردنش به چشمم . 

و باال آوردمبهم نگاه کرد که نگاهم . 

 .آروم گفت: باید ببوسمت پس مخالفت نکن

گید؟های گرد شده گفتم: چی دارید میبا چشم ! 

پروانه پشت راهرو وایساده، شک کرده که ما دوتا نامزدیم، باید طبیعی جلوه  –

 .بدیمش

پر کردبه عقب هلش دادم اما فقط کمی به عقب رفت و باز فاصله رو  . 

 …با اضطراب گفتم: لطفا

 .با اخم آروم گفت: یه باره

و واسه یه نمره قبول کردمخدایا چه غلطی کردم پیشنهادش . 

 .باز به لبم نگاه کرد

ستاذیت نکن، فقط یه بوسه – . 

و روی لبم گذاشت که نفسم بند اومد و یه حس عجیبی و گفت و بالفاصله لبشاین

و پر کردوجودم . 

ار صورتم گذاشتو کندستش . 
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بوسیدممحکم و پرنیاز می . 

و دور کمرم حلقه دیگه نتونستم رو پاهام وایسم و نزدیک بود بیوفتم اما سریع دستش

و باالتر برد و نفس تو سینم حبس شدکرد و به خودش چسبوندم که ضربان قلبم . 

هاش گذاشتم تا به عقب ببرمش اما جونی نداشتمو روی شونههامدست . 

و روی هم فشار دادمهامچشم . 

مثل وقتی که ارشیا بوسیدم حالم به هم نخورد، برعکس، یه جور عجیبی شدم، یه جور 

 .خیلی عجیب

درآخر گاز ریزی از لبم گرفت و کمی عقب کشید که نفس زنان و درحالی که از شرم 

 .عرق سرد کرده بودم بهش نگاه کردم

داری که حتی سیر نمیشم باز به لبم چشم دوخت و آروم گفت: لعنتی چی ! 

و روی لبم گذاشتمدستم . 

 .دیگه بهتون اجازه نمیدم –

های ملتمسم نگاه کردبه چشم . 

کنم و میگم که نامزد نیستیمو خراب میبرید عقب وگرنه میرم همه چی – . 

و پایین بیارهو گرفت و سعی کرد دستممچم . 

و تعیین کنی دانشجوی عزیزمفکر نکنم تو شرایط – . 

و یه ضرب پایین کشیددستم . 

 …استاد –
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و چرخوندم و این بار با بغض گفتم: به جون عزیزترین و ببوسه که سرمخواست لبم

 .کستون قسمتون میدم دیگه اینکار رو نکنید

 .تنها چیزی که ازش شنیدم سکوت بود

و به سمتش چرخوندم که دیدم یه جور عجیب و خاصی داره بهم نگاه همآروم نگا

کنهمی . 

حرف به نگاه عجیبش خیره شدمبی . 

 .باالخره لب باز کرد

؟مطهره –  

؟بله …ب –  

و بستهامو کنار سرم جا به جا کرد و چشمدستش . 

دونم چرا داشت اینکارها رو از بابت اینکه تحریک نمیشه خیالم راحت بود اما نمی

کردمی ! 

شد و چنگی به موهاش زدهای تند و بلند ازم دور یه دفعه درست وایساد و با قدم . 

و بستمهامو به بیرون فرستادم و چشمنفس حبس شدم . 

و آروم کنمسعی کردم خودم . 

 !این چش شده بود؟

اراده دستم روی لبم رفتبی . 

 .نفس عمیقی کشیدم و به بیرون از راهرو راه افتادم
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تونم اینجا باشمدیگه نمی . 

 .از راهرو بیرون اومدم

م اما استاد رو ندیدمها نزدیک شدبه مبل . 

ها به سمتم چرخیدی نگاههمه . 

؟لیندا: چیزی شده مطهره جون؟ چرا مهرداد اینقدر کالفه رفت توی آشپزخونه  

و برداشتمکیفم . 

 .از خودش بپرس –

؟و گفتم و به سمت در رفتم که ماهان بلند گفت: کجا میریاین  

و ندادمجوابش . 

ماهان با دو جلوم وایساد چیزی به در نرسیده بود که یه دفعه . 

؟با اخم گفت: کجا میری  

خوام برمدقیقا به شما چه ربطی داره؟ برید کنار می – . 

و درآوردگوشیش . 

اول باید معلوم بشه بین تو و مهرداد چه اتفاقی افتاده بعد اگه مهرداد گذاشت  –

 .میری

 .دست به سینه پوفی کشیدم

 .بیا دم در –

-… 
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خواد برهمی – . 

و شنیدمنگذشت که صداش چیزی . 

؟کجا میری –  

 .به سمتش چرخیدم

 .کجا دیگه؟ خونه –

 .اخم کرد

 .الزم نکرده، تا وقتی من اینجا هم تو هم باید باشی –

 .پوزخندی زدم

 .اختیارم که دست خودمه-

و گرفت و به سمتی کشوندم که نفس و کنار بزنم اما بازومچرخیدم و خواستم ماهان

 .عصبی کشیدم

خوام برمگفتم می – . 

 .چیزی نگفت و وارد آشپزخونه شد

 .هیچ کسی داخلش نبود

 .از اینکه باز باهاش تنها شدم استرسم گرفت

 .ولم کرد و کالفه دستی به گردنش کشید

کنم، من رو تو حساب کردمیه امشب بذار بگذره، خواهش می – . 

برم بذارید نیست، خوب حالم …چیزه …نالیدم: حالم خوب نیست اس . 
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 .اخم کرد

؟چرا؟ چی شده؟ ببرمت بیمارستان –  

و گرفتمجلوی لبخندم . 

خوره، خوره، تریپ هیچ کدوم به من نمینه، فقط حالم داره از اینحا به هم می –

 .تازشم، جایی که مشروب باشه جای من نیست

و توی هم قفل کردم و مظلوم گفتم: لطفاهامدست . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

وخب، بیا بریمخیل – . 

 .با خوشحالی از جا پریدم

 .ممنونم –

 .سری به چپ و راست تکون داد و از کنارم رد شد که چرخیدم و پشت سرش رفتم

 .وسط هال وایساد و بلند گفت: ما داریم میریم، خداحافظ

ای به سمتمون دویدندعده . 

 .حاال هی این بگو، هی اون بگو

خونه بیرون اومدیم درآخر راضی شدند ولمون کنند که از … 

 .توی ماشین نشستیم

 .روشنش کرد و به راه افتاد

برمت خونهشام نخورده نمی – . 
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و باال برداومدم مخالفت کنم که دستش . 

 .مخالفتی نشنوم –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .کمی بیشتر ازش فاصله گرفتم

 !بیشعور چجوری هم بوسیدم

 .اخمی روی پیشونیم نشست

بهم انداختنیم نگاهی  . 

و باز کنهاتبا یه من عسلم نمیشه خوردت! اخم – . 

 .با همون حالت بهش نگاه کردم

؟من اخم کردم، به شما چه –  

 .ابروهاش باال پریدند

؟به نظرتون یه معذرت خواهی بهم بدهکار نیستید –  

 .کوتاه بهم نگاه کرد

؟واسه بوسیدنت –  

 !چه رکم میگه

 .اینجور فکر کنید –

کردم، کششی طر پروانه اینکار رو کردم وگرنه هرگز همچین کاری نمیمن بخا –

 .سمتت ندارم که بخوام ببوسمت
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 .پوزخندی زدم

 …آره معلومه، پس چرا اونقدر تند و محکم –

و گزیدمتازه فهمیدم چی دارم میگم که از خجالت لبم . 

؟ش، تند و محکم چیبا ابروهای باال رفته گفت: ادامه  

 .هیچی –

؟بوسیدمتخواستی بگی تند و محکم میجنسی گفت: میبا بد  

و زیر چونم زدمو به سمت شیشه چرخوندم و دستمسرم . 

برم بهت شام بدم که معذرت خواهی بشه دیگهخب حاال بداخالق نشو، دارم می – . 

و نگه دارمسعی کردم لبخند نزنم و اخمم . 

سمتش گرفتم که یه و به و پس زدم و انگشت اشارمو گرفت که دستشبازوم

و باال برددستش . 

 .باشه باشه، آرام باش حیوان –

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

و روی دهنش گذاشت و با خنده گفت: معذرت انگار فهمید چی گفت که دستش

 .میخوام، از بس به ماهان گفتم تیکه کالمم شدم

حاال همچین استادی ندیده  با همون حالت گفتم: ناسالمتی استاد این مملکتید! تا

 !بودم

خواستی از اون مغرورا خندید و گفت: خوبه که یه استاد شیطون داشته باشی، نکنه می
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؟باشه که نتونی سر کالسش نفس بکشی  

و به چپ و راست تکون دادم که کوتاه بهم نگاه کردآروم خندیدم و سرم . 

برج زهرماری مهربون بیشتر بهت میاد تا آهان، حاال شد، چهره – . 

 .اینبار بلندتر خندیدم

تونم به عنوان استادم ببینمتونبخدا با این کارا و حرف هاتون دیگه نمی – . 

 .کمی به سمتم خم شد

؟بینیممثال به عنوان کی می –  

 .یه پسر شر –

 .با خنده گفتم: بهم حق بدید که روز اول به عنوان یه دانشجو دیدمتون

و باال بردصداش و روشن کرد وخندید و ضبط . 

و کامال نشناختی دانشجو کوچولوبلند گفت: تو هنوز من . 

 …با حرص بلند گفتم: اگه یه بار دیگه بهم بگید دانشجو کوچولو منم بهتون میگم

 .کشیده ادامه دادم: استاد

با حرص نیم نگاهی بهم انداخت که با لبخند پیروزمندانه به صندلی تکیه دادم و به 

وختمبیرون چشم د . 

 .به سمتم خم شد که به در چسبیدم

 .سر کالس دارم برات –

 .اینبار من با حرص بهش نگاه کرد که با بدجنسی خندید
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و از دست این استاد روانی به خیر کن؛ آخه استادم اینقدر خدایا امسال آخر و عاقبتم

؟شر؟ مگه داریم؟ مگه میشه  

******** 

و روی داشبورد گذاشتم و هامسریع دستجلوی آپارتمان یه ضرب زد رو ترمز که 

 .نفس پر حرصی کشیدم

کنهبهش نگاه کردم که دیدم با لذت داره به حرص خوردنم نگاه می . 

کردم در رو باز کردمطور که با حرص بهش نگاه میبه کیفم چنگ زدم و همون . 

 .خوش حالم که دیگه رسیدم، خداحافظ –

س داریبا خنده گفت: فردا بعدازظهر با من کال . 

و شنیدمشبا یادآوری این، محکم به پیشونیم زدم و پیاده شدم که صدای خنده . 

 .در رو محکم بستم و خم شدم

 .خداحافظ –

و باال گرفتدستش . 

 .خداحافظ –

و به چپ و راست تکون دادم و چرخیدم و به سمت آپارتمان رفتمسرم . 

و شنیدمصداش . 

؟کنی خوای تشکراز اینکه رسوندمت نمی –  

 .بدون توجه به اینکه استادمه برو بابایی نثارش کردم
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 .وارد آپارتمان شدم و یه نفس راحت از خالص شدن از دستش کشیدم

م داد با اون رانندگیشکار به سرم آورد! رسما سکتهاگه بگم تا رستوران چی . 

 .با خستگی کلید توی قفل انداختم و در رو باز کردم

های ریز شده دست به سینه روی دوتا رو دیدم که با چشم همین که وارد شدم اون

کنندمبل نشستند و بهم نگاه می . 

و درآوردمدر رو بستم و کفشم . 

 .سالم –

 .دوتاشون: سالم

 .به سمت تک اتاقی که بود رفتم

 .محدثه بلند گفت: زود بیا باهات کار داریم

 .پوفی کشیدم و وارد اتاق شدم

و زیر بالشت و روی تخت انداختم، دستمعوض کردم خودم وهامیعد از اینکه لباس

و بستمهامبردم و چشم . 

حوصله پوفی کشیدم و چیزی نگذشت که بالشت از زیر سرم کشیده شد که بی

و باز کردم که دوتا عزرائیل باالی سرم دیدمهامچشم . 

 .عطیه جدی گفت: زود باش تعریف کن

و زیر سرم بردمهامدست . 

ی اتفاق نیفتاد، رفتیم اونجا سه تا دختر بودند که کلی عصبی شدند، شام چیز خاص –
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 .خوردیم و االنم اینجا درخدمتتونم

؟محدثه مشکوک گفت: هیچ اتفاق رمانتیکی هم نیفتاد  

و با زبونم تر کردمو پر کرد و بی اراده لبمبا یادآوری بوسیدنش خجالت وجودم  

ه واقعیهنه، فیلم که نیست خواهر من، زندگی – . 

 .کنارم نشستند

؟شما چه خبر –  

و روشن کرد و شیطون گفت: ببین چه اطالعاتی کسب کردیم مطی، محدثه گوشیش

 .بلند شو

 .کنجکاو بلند شدم

 .بهم نگاه کرد

و دیدیم، چندتا اطالعات مشتی از رفتیم شهربازی، سه تا از دخترای همکالسیمون –

 .استاد رادمنش کسب کردم

پریدند ابروهام باال . 

؟خب –  

 .فهمیدم استاد مدلینگه –

های گرد شده داد زدم: چی؟با چشم ! 

 .هردوشون خندیدند

و پیدا کردمو توی گوگل سرچ کردم اینستاگرامشمحدثه: اسمش . 
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؟با همون حالت گفتم: واقعا مدلینگه  

و بهم نشون دادی گوشیشسر تکون داد و صفحه . 

 .این پیجش –

ردممتعجب به صفحه نگاه ک . 

هایی که دیدم نفسم رفتبا عکس . 

بارهها مییا خدا! جذابیت از این عکس . 

ها رو دیدمو ازش گرفتم و خودم تک به تک عکسگوشیش . 

 …تعجبم واسه این بود که امشب کنار یه مدلینگ بودم، باهاش شام خوردم و

و گزیدملبم . 

 .حتی بوسیدتم –

ها رو خیلی دوست داری، تو که مدلینگ و به بازوم زد و شیطون گفت:عطیه بازوش

؟و هم دوست داریاستادمون  

 .با یه ابروی باال رفته بهش نگاه کردم

 .زر نزن –

و به صاحبش برگردوندمو سریع حفظ کردم و گوشیآیدی پیجش . 

 …مدلینگه خوش به حال زنش –

و برداشتم و روش خوابیدمبالشت . 

میادست خوابم حاال هم بکپید ساعت یازده – . 
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ذوق، هنوز اطالعات داشتمامحدثه: ایش، بی ! 

و کنجکاو نشون ندمسعی کردم خودم . 

 .بگو –

و روی میز گذاشتگوشیش . 

خواسته با یه نفر به اسم الدن مرادی ازدواج کنهگند قبال میمی – . 

 .مثل جت سرجام نشستم

 !چی؟! ازدواج کرده؟ –

 .با لبخند بدجنسی به هم نگاه کردند

ی ازدواجش حساسهخواد تورش کنه که رو قضیهانگار اونم میعطیه:  ! 

 …با عصبانیت گفتم: ببین

و باال گرفتهاشدست . 

 .باشه باشه جوش نکن –

محدثه با خنده گفت: نه، نامزد بودند، نزدیک عروسیشون بوده که یه دفعه از هم جدا 

دونه، دختره هم مدلینگهو نمیشند و هیچ کسی هم دلیلشمی . 

و به بیرون فرستادممحسوس نفس حبس شدمنا . 

؟آدرس پیج دختره رو داری –  

 .آره، سرچ کردم –

 .الحق که همیشه ته و توی ماجراها رو به طور کامل درمیاره
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و از دستش گرفتمو آورد که گوشیپیجش . 

کردمها نگاه میهای کمی ریز شده به عکسبا چشم . 

؟خواستی با استاد ازدواج کنیتو می  

نقدر پایین اومدم تا باالخره با یه عکس که با استاد گرفته بود رسیدماو . 

و دور گردنش حلقه کرده بود و عکس سلفی بوداستاد دستش . 

دونم چرا یه حس بدی بهم دست دادنمی . 

و خوندمپایینش . 

“ ی دونفر همیشه تا پای پیری و مرگ نیستپایان قصه !” 

و از دستم کشید و خرش محدثه گوشیاونقدر نگاهم رو عکس طوالنی شد که آ

 .بشکنی زد

؟کجایی –  

 .پلکی زدم و بهش نگاه کردم

هیچی …چی؟ – . 

و بستمهامو زدم به بیخیالی و چشمو روی بالشت گذاشتم و خودمسرم . 

 .برید بخوابید چراغم زود خاموش کنید خوابم میاد –

 .هردوشون بلند شدند

و روی پیشونیم گذاشتممچم . 

شاید …شقش بودهشاید عا … 
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 .کالفه به پهلو خوابیدم

؟اصال به من چه  

خواست اون دخترا رو از خودش دور کنه، ست که میشاید بخاطر عشقش به دختره

 .شایدم نه

ها خاموش شدحس کردم چراغ . 

و شنیدمصدای پایین رفتن تخت هردوشون . 

 .عطیه: شب بخیر

 .محدثه: شب تو هم بخیر

 .پتو رو روم کشیدم

؟ه: الو آخریعطی  

و باال گرفتمدستم . 

 .شب بخیر –

و باز کردمهامو زیر بالشت بردم و چشمدستم . 

و روی لبم گذاشتماون دستم . 

کردمو حس میهنوز انگار داغی لبش . 

 مهـرداد#

و زیر سرم گذاشته بودم و تو اون تاریکی اتاق که تنها با نور ماه کمی روشن هامدست

شد به سقف خیره بودممی . 
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و با زبونم تر کردمبا یادآوری بوسیدنش لبم . 

 این چطور …چه حس قشنگی بود! واقعا عجیبه واسه بوسیدنش اینقدر حریص شدم!

م برم باهاش درمیون بذارم، شاید خبر بگیر وقت دکترم از باشه یادم! افتاد؟ اتفاق

 .خوبی باشه شاید هم نه

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

و هامهاش و موقع رانندگی و الیی کشیدنام که چشمبا یادآوری حرص خوردن

گرفت و جیغ میزد آروم خندیدممی . 

ی کارهاش واسم جالبهاین دختر همه . 

بینمشاستخدام بشه، این یعنی که بیشتر میحاال هم که قراره تو شرکت بابام بیاد و  . 

و بستمهامبه پهلو خوابیدم و چشم . 

آلود باشمفردا با یه برند قرارداد دارم و نباید خواب . 

دونه مدلینگم یا اینکه کال تو فاز بیشتر دخترای امروزی که واسه یعنی مطهره می

کنند نیست؟ها غش و ضعف میمدلینگ  

 مـطـهـره#

از اتاق بیرون اومدم و در رو بستم با خوشحالی . 

کنند ولی باالخره تا ساعت دوازده باید هاش که معلوم بود استخدامم میوایی از حرف

 .منتظر خبرشون باشم

 .نگاهی به ساعت انداختم
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 .دیگه وقت دانشگاه رفتنمه

و باید ببینموایی بازم اون استاد دیوونم ! 

 .از این فکر خندم گرفت

از نگهبان درخواست آژانس کردم و زنگ زد و آژانس اومد داخل ماشین بعد از اینکه 

و گفتم که به راه افتادنشستم و اسم دانشگاهم … 

 .وارد کالس شدم که با دیدن اون دوتا به سمتشون رفتم

 .باهاشون دست دادم

 .سالم، سالم –

؟عطیه: سالم، چی شد  

ردمو به صندلی آویزون کروی صندلی کنارش نشستم و کولم . 

کنند، استخدام بشم یه کم بگذره شماها رو هم میارم کنار فکر کنم استخدامم می –

 .خودم

 .محدثه با لبخند عمیقی گفت: دمت گرم جیگرم

 .کوتاه خندیدم

 .به طرفی اشاره کرد

؟بینیاون سه تا دختر که کنار هم نشستند رو می –  

 .کوتاه بهشون نگاه کردم

؟خب –  
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و رام تاشون شرط گذاشتند هر کدوم بتونه استاد رادمنش خندید و آروم گفت: سه

خودش کنه یا حتی واسه یه شب باهاش بخوابه باید اون دونفر دیگه هرکدوم یه 

 .میلیون بهش بدند

 .پوزخندی زدم

شندبهتره بهشون بگی هیچ کدومشون موفق نمی – . 

و باال دادندهردوشون ابروهاشون . 

؟دونیعطیه: از کجا می  

گفت: نکنه خودتشیطون  … 

 .با نگاهی که بهش انداختم الل شد و سعی کرد نخنده

و برد مهمونی، حاال استاد واسه اینکه شر اون دخترا رو از سرش کم کنه دیشب من –

 …بیاد

 .با بلند شدن همه و ورود استاد ساکت شدم و بلند شدیم

و برانداز کردمسر تا پاش . 

 .مثل همیشه خوشتیپ

 .دم کالس وایساد

 .میریم کارگاه –

 .ابروهام باال پریدند

؟یکی از پسرا با تعجب گفت: مگه نگفتید امروزم تئوری داریم  
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و عوض کردم؛ زود باشیداستاد: برنامه ریزیم . 

و گفت و بازم بیرون رفتاین . 

و برداشتیم و از کالس بیرون اومدیمهامونهمگی کیف . 

ها باال رفتیمپشت سرش از پله . 

دخترا رو شنیدم صدای یکی از . 

بینی چقدر جذابه! خوش به حال زن یا دوست دخترشخداییش می – . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

دونم چرا دوست ندارم دخترا ازش تعریف کنندنمی . 

و روی دوشم جا به جا کردمکالفه کولم . 

 .وارد کارگاه شدیم که کلی کامپیوتر دیدم

و وسط درست چیده شده بودند و یه فضای خالی بزرگیکامپیوترها دور تا دور کارگاه 

 .کرده بودند و چوب های ام دی اف باعث میشد هر مانیتور واسه بغلی مشخص نباشه

 .هر کدوم رو به روی یه کامپیوتر نشستیم

 .کنارم محدثه بود و اونورم کال خالی از صندلی بود چون به دیوار نزدیک بودم

رفش چرخیدمصدای استاد بلند شد که به ط . 

ی بعد و بهتون بگم، شاید هفتهایکامپیوترها رو روشن کنید، اما قبلش یه مسئله –

ی پویانمایی اونجا برگزار شیم چون باید برید شمال، امسال جشنوارهکالس نداشته با

ی و انجام میده، اگه قطعی باشه خود آقای معینی بقیهشمیشه، دانشگاه تموم کارها
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یگهمو بهتون نکات . 

 .لبخندی روی لبم نشست

 .وایی شمال! عاشقشم

 .کامپیوترها رو روشن کردیم

باالخره بعد از گفتن یه سری نکات و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه اجازه داد که یه 

و هضم کنیمکم مطالب . 

؟بینید باالخره داریم به آرزومون می رسیمعطیه با ذوق گفت: وایی دخترا، می  

 .آروم خندیدم

زنیم به اسمآره؛ یه شرکت می – … 

 .به حالت نمادین تابلویی رو روی هوا با حرکت دست کشیدم

 .انیمیشن سازان ایران –

 .هر سه تامون آروم خندیدیم اما با صدای استاد صاف سرجاهامون نشستیم

 .آخر کالس، حرف نزنید نگاهتون به کامپیوتر خودتون باشه –

اشتم و آروم با مسخرگی گفتم: چشم استادم گذی سینهو روی قفسهدستم . 

 .اون دوتا هم ریز خندیدند

های نرم افزار رو امتحان کردمیه کم الکی گزینه . 

و امتحان میکنم حتی اگه بلد نباشمکال فضولم، هر نرم افزاری دستم بیوفته کلهمش . 

 .چیزی نگذشت که یکی کنارم اومد
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مایز کردممینیبا دیدن استاد هل کرده سریع برنامه رو  . 

کار کردی؟ ببینمدست به سینه مشکوک آروم گفت: چی . 

و خاروندمبا خودکارم سرم . 

کردمهای شما رو بررسی میهیچی، داشتم حرف – . 

و از زیر دستم بیرون کشید و برنامه رو و باال و پایین کرد و یه دفعه ماوسسرش

و گزیدممایز کرد که لبممیکسی . 

کردخندون بهم نگاه  . 

؟ها دقیقا چینداین –  

ها چیانکردم ببینم گزینهحق به جانب گفتم: داشتم امتحان می . 

کنیکار خوبی می – . 

و به سمت دستم فرستادطور که خم بود ماوسهمون . 

 .ادامه بده –

 .با اخم گفتم: بفرمائید سرجاتون بشینید استاد

خوامنمی – . 

 .تعجب کردم

 !چقدر پرروعه

و به سمت کامپیوتر چرخوندم و اخم و شکار کرد که سریع سرماخش لبمباز نگاه گست

 .کردم
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و بگیرم و مو به مدستش که پشت سرم روی صندلی نشست باعث شد سریع تکیه

 .تنم سیخ بشه

و بخوای هنوز طعم لبت با خیس کردن لبم حسش تر از قبل گفت: راستشآروم

کنممی . 

ادمو روی هم فشار دهاماز خجالت چشم . 

 …تا حاال –

 .اما کالمش با صدای یه دختر قطع شد

 .استاد یه لحظه میاین، انگار کامپیوتر یه مشکلی داره –

و به سمتش سوق دادمآروم نگاهم . 

و و روی قلبم گذاشتم و نفس حبس شدمکمی بهم نگاه کرد و باالخره رفت که دستم

 .به بیرون فرستادم

کردند که بهشون نگاه کردمپیچم نمی به طور خیلی عجیبی اون دوتا سوال . 

کردند که لبخند دندون نمایی زدممشکوک داشتند بهم نگاه می . 

 .سالم –

و گرفت که از ترس به باال پریدمیه دفعه محدثه مچم . 

؟های ریز شده گفت: چرا اینقدر تو چهرت استرس موج میزدبا چشم  

کشیدم ای از اینکه اون حرف استاد رو نشنیدندنفس آسوده . 

و دور کمرم حلقه کرده بود، بازم داشت در مورد دیشب بهت گفتم که استاد دستش –
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گفت منم خجالت کشیدماون شب می . 

تر گفتم: بخدا استادی پرروتر از این ندیدمآروم . 

 .دوتاشون خندیدند

خواستیم بکنیم؟ از درسم زده کار میعطیه: خوبه که، اگه برج زهرمار بود چی

شدیممی . 

 .نفس عمیقی کشیدم و درست نشستم

******* 

همین که استاد از کالس بیرون رفت آقای معینی وارد شد که به احترامش بلند شدیم 

 .و باز نشستیم

 .به طرفش چرخیدم

 .سالم به همگی –

 .سالم کردیم

ست، مثل ی آینده دوشنبه جشنوارههمینطور که استاد رادمنش بهتون گفتند هفته –

ی درسی داره و بریم، این سفر جنبهبریم شما رو هم میدانشجوها رو میهر سال که 

ی خود اینکه واسه گرفتن ایده و اینجور چیزها میرید، جا و مکان و غذا به عهده

تونه ی مهم، باید ثبت نام کنید و اینکه هیچ کسی نمیست و البته نکتهدانشگاه

 .خودش شخصی بیاد، همگی با اتوبوس میریم

ای از پسرا غرزنان گفتند: اهعده . 
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و باال گرفتدستش . 

 .همین که گفتم، مسئولیتتون با ماست –

یکی از دخترا گفت: ببخشید، استاد رادمنشم که باهامون میان؟ آخه استاد مربوطه 

 .هستند

 .آقای معینی: فکر نکنم، چون هیچ سال همراهمون نیومده

 .لبخند عمیقی زدم

ش راحتمی بعد از دستآخیش، هفته . 

و جمع کردمبا خوردن آرنجی توی پهلوم لبخندم . 

یکشنبه راه میوفتیم، وقتی میان واسه ثبت نام، مبلغ و ساعت حرکت و مبدا  –

و بهتون میگمحرکت . 

**** 

و پرداخت کردیم از دفتر مدیریت بیرون اومدیمبعد از اینکه ثبت نام کردیم و پول . 

لب شده بودند گفت: وایی شمال ما داریم میایمهایی که انگار شبیه قعطیه با چشم . 

گند ویالهاشون درست رو به روی می های ترم پارسالمحدثه با ذوق گفت: بچه

 .دریاست

 .لبخندی روی لبم نشست

و بهتر کنه دریا بود، دریا یه تنها چیزی که سه سال پیش بعد مرگ محمد تونست حالم

ی عجیبی توش دارهمعجزه . 
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# صبح_فردا  

خوشحالی وارد شرکت شدمبا  . 

دونستم استخدام میشممی . 

ای که توی هنرستان انتخاب کردم االن هم فتوشاپ بلدم و هم به لطف رشته

 .افترافکت و پریمیر

خوام هام و همینطور مدیر باهام بحث کردند که چرا با این معدل مییادمه چقدر معلم

اره و اونم یه هنرستان پایین شهر ای که فقط یه هنرستان دبرم هنرستان؟ اونم رشته

 .ولی من رو تصمیمم وایسادم و دنبال عالقم رفتم

ی دوم استفاده کردمبه جای آسانسور از پله برقی واسه اومدن به طبقه . 

ترین طبقه هم پارکینگه، یه ست ولی حسابی بزرگه، پایینکال شرکت سه طبقه

نجور چیزهاستها و ایساختمون دیگه هم کنارشه که واسه همایش . 

زنند و یکی و دیدم که کل کارمندها جمع شدند و با خوشحالی دارند دست میقسمتی

کنهشیرینی پخش می . 

 .با کنجکاوی به سمتشون رفتم

ی یه زن زدم که به طرفم چرخیدبه شونه . 

؟چه خبره –  

ها واسه تبلیغات ما رو با خوشحالی گفت: یکی از برندهای مشهور از بین شرکت

نتخاب کردها . 
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 .ابروهام باال پریدند

 !چه خوب –

با صدای آقا احمد بهش نگاه کردیم اما با کسی که کنارش دیدم نفس تو سینم حبس 

 .شد

 من یخونه همگی و تعطیله کار امروز پیروزیمون، مناسبت به …توجه کنید عزیزان –

 .مهمونید

ها اوج گرفتصدای دست و سوت . 

دونید خونم کجاست پس برید راه بیوفتیدآقا احمد: همه هم که می . 

همگی با خوشحالی پراکنده شدند اما من هنوز نگاهم میخ استاد و پاهام میخ زمین 

 .بودند

شدکم کم دورمون داشت خلوت می . 

و باال انداخت و با خنده دست به جیب به و چرخوند که با دیدنم ابروهاشنگاهش

 .سمتم اومد

اینجاست به! دانشجوی عزیزمم که – . 

و آروم به ستون کوبیدمچرخیدم و پیشونیم . 

؟خدایا چرا؟ چرا آخه؟ تو به من بگو چرا این باید همه جا باشه  

 .آقا احمد: اگه مطهره خانم ماشین نیاوردند باهم بیاین

 .استاد: باشه بابا
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 .رو به روم وایساد

؟کنیدکار میبا حالت زار گفتم: شما اینجا چی  

اف انداختیه نگاه به اطر . 

 .اینجا؟ چون شرکت بابامه –

و ی پا چرخیدم و جلو رفتم که با خنده بازومو روی سرم گذاشتم و با پاشنهدستم

؟بینیو توی شرکتم میگرفت و کنار گوشم گفت: خوشحال نشدی استادت  

و آزاد کردمو روی گوشم گذاشتم و با حرص بازومدستم . 

 .به سمتش چرخیدم

ی کالس بسنخیر، همون تو – … 

 .حرفم با صدای گوشیم قطع شد

ی حسام به معنای واقعی گریم و از کیفم بیرون آوردم اما با دیدن شمارهگوشیم

 .گرفت

؟کیه –  

 .سریع رد دادم و توی کیفم گذاشتم

 .هیچکی –

 .اخم کرد

؟ستپسره همون –  

ی باباتون دعوتمتوجه به حرفش گفتم: خونهبی . 
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ه زنگ زدخواستم بچرخم که دوبار . 

و ازش های گرد شدم گوشیمو به سمت خودش کشید و در مقابل چشمیه دفعه کیفم

 .بیرون آورد و جواب داد

؟بله –  

یه دفعه با لحن عصبی و ترسناکی که برخالف شخصیت شیطونشه گفت: به خداوندی 

و دمار از روزگارت درمیارم، کنمخدا اگه یه بار دیگه بهش زنگ بزنی پیدات می

؟میدیفه  

-… 

؟نامزدمه، شیرفهم شدی –  

 .بهت زده بهش نگاه کردم

هام برداشت و و در مقابل چشمو باز کرد و سیمکارتمو قطع کرد و قاب گوشیمتماس

 .توی جیبش گذاشت

مونهتا وقتی که سیمکارت برات بخرم پیشم می – . 

ایدشکه گفتم: شما رسما دیوونه ! 

و گرفت و به جلو کشوندمشت و کیفمو توی کیفم گذابا همون اخمش گوشیم . 

 !این دیگه کیه خدایا؟ سیمکارتم! میگه نامزدشم! این رسما کم داره

طور با تعجب و قفل کرده بهش نگاه تا خود ماشینش که توی پارکینگ بود همون

کردممی . 
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و باز کرد و با اخم گفت: بشیندرم . 

 .کم کم اخمی روی پیشونیم نشست

ببینم و بدیدسیمکارتم – . 

 .با تحکم گفت: حرف نباشه، بشین

و محکم زد که به اجبار نشستماونقدر این حرفش . 

و بست و بالفاصله خودشم سوار شددرم . 

و روشن کرد و به راه افتادماشین . 

 .نیم نگاهی به جیبش انداختم

 .باید یه جوری برش دارم

حسابی هم بهش  هاش زد که لعنتیو به چشموارد خیابون شد و عینک آفتابیش

 .میومد

 .با فکری که به ذهنم جرقه کرد آروم بشکنی زدم

و پرت کنمباید حواسش . 

؟شما مدلینگید –  

؟دونیبا ابروهای باال رفته گفت: از کجا می  

های کالس شنیدماز بچه – . 

و به جیبش نزدیک کردمآروم آروم دستم . 

 .آره –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

131 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

؟یه سوال دیگه، قرار بوده ازدواج کنید –  

ش جدی شد و کوتاه بهم نگاه کردهچهر . 

؟هات بهت گفتنداینم هم کالسی –  

 .آره –

و روی فرمون جا به جا کرددستش . 

خوریم از هم جدا شدیماون یه اشتباه بود، هردومون فهمیدیم به درد هم نمی – . 

و بزنم یا نه گفتم: اون دونستم درسته که این حرفدرحالی که خجالت داشتم و نمی

چیزه …موقع … 

و خاروندمگونم . 

؟خواستین ازدواج کنیدشدین که میاون موقع چیز می –  

؟چیز چیه –  

 .با خجالت خندیدم

 …چیزه –

و به جیبش رسوندمدستم . 

؟منظورت تحریکه –  

و گزیدم و سری تکون دادماز خجالت لبم . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 .نه –
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 .ابروهام باال پریدند

 …پس چرا –

ای دارم، با خودم چ کسی به جز ماهان خبر نداشت که من چه بیماریاونموقع هی –

و قبول کردمگفتم شاید ازدواج کنم درمان بشم پس پیشنهاد خواستگاری رفتن بابام . 

 .تلخ گفت: مامان موقعی که نه سالم بود بخاطر سرطان فوت شد

و پر کرد و از برداشتن سیمکارت فعال دست برداشتمغم وجودم . 

رحمتشون کنهخدا  – . 

 .ممنون –

 .نفس عمیقی کشید

و دوست داشت اما من نه، قرار بود ازدواج کنیم، همه رفتیم خواستگاری، الدن من –

و درگیر خودم با خودم فکر کردم چرا یکیگفتند عالقه بعدا میاد، اما نشستم بهم می

مادر  تونم باهاش زندگی نرمالی داشته باشم و ممکنه حسبکنم درحالی که نمی

و ازش بگیرمشدن . 

کردو فشرده میتوی لحنش یه دنیا غم موج میزد و قلبم . 

و به الدن گفتم اما اون بازم اصرار داشت که باهم ازدواج کنیم اما آخرش مشکلم –

و به هم زدممن همه چی . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 .اینم از زندگی من –
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 .نفس پر غمی کشیدم

 .چه زندگی سختی داشتید –

 .نفس عمیقی کشید

 .باز کوتاه بهم نگاه کرد

؟تو یه کم از خودت بگو، اون پسره کیه –  

 .به خیابون چشم دوختم و با غم خندیدم

 .نپرسید –

 .بهش نگاه کردم

 .شاید یه روزی بهتون گفتم –

و باال داد و انگار بهش برخوردابروهاش . 

؟نداریمن تو رو محرم رازم دونستم و بهت گفتم، بهم اعتماد  –  

خوام نه نه اصال اینطور نیست، اگه تعریف کنم امکان نداره که گریه نکنم، من نمی –

شناسمش گریه کنمجلوی کسی که هنوز چهار روزه می . 

 !پس یه جورایی مغروری –

و ببینه، هروقت سردرد میشم مغرور نه، از بچگی دوست ندارم کسی ضعفم –

فهمند که حالم خیلی خراب رصورتی میذارم کسی بفهمه، سرما هم بخورم دنمی

 .باشه

 !اینطور خوب نیست –
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جوری بزرگ شدم، مستقل، کاریش نمیشه کردهمین – . 

؟چی باعث شده که بیشتر از سنت بزرگ بشی –  

 .لبخند محوی زدم

بابام، تو هر کاری کمکش کردم، از وقتی که پنجم رفتم تا وقتی که بیام دانشگاه  –

خرید کردن کمک بابام بودم گرفتم، تومن نون می . 

گرفتی؟با تعجب گفت: نون تو می ! 

 .آره –

بدون هیچ خجالتی از حرفی که میخوام بزنم گفتم: بابام یه پاش فلجه و با عصا راه 

 .میره

و برداشت و بهت زده گفت: واقعا؟سریع عینکش ! 

 .لبخندی زدم

 .آره –

؟گیج گفت: من موندم این لبخندت چیه  

کشم، همیشه همه جا زنم؟ من از وضعیت بابام یه ذره هم خجالت نمیچرا لبخند ن –

کنم پدری دارم که با این وضعش بازم برام عمدا همراهش میرم چون افتخار می

سنگ تموم گذاشته، کارهایی واسم کرده که خیلی از باباهای سالم واسه دخترشون 

کنندنمی . 

زد تعجب توی نگاهش از بین رفت و یه لبخند شیرینی . 
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کردتر میو خواستنیشلبخندی که چهره . 

ایتو دختر نیستی مطهره، تو اصال انسان نیستی، تو یه فرشته – . 

و پایین انداختملبخند پر ذوق و خجالتی زدم و سرم . 

 .شما لطف دارید –

 .جدی دارم میگم –

**** 

 .همه روی حیاط بودند

خوردند و یا میوه و شیرینییا نوشیدنی می . 

های بادی و اینجور چیزها ها و صندلیحیاط به طور خوشگلی جای جایش کاناپهروی 

 .وجود داشت

تره، مدرن ی آقاجونم خوشگلاز معماری سرسبزی حیاطم که نگم، حتی از حیاط خونه

 .و به روزه

ی چترها وایساد و بلندگو به دست آقای وحیدی که یه مرد سی ساله بود زیر سایه

 گفتم عزیزم هایدوست از یکی به پیروزیمون مناسب به …دگفت: همگی گوش بدی

بخونه و بزنه گیتار برامون بیاد که . 

 .لبخندی روی لبم نشست

و یک نفس سر کشیدم و از روی کاناپه بلند شدمشربتم . 

 .نگاهم به استاد خورد که از خونه بیرون اومد
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و عوض کرده بودهاشلباس . 

و پیدا کنمی خونه رو بگردم سیمکارتمیادم باشه حواسش که پرته برم تو . 

 .همه رو به روی گیتاریست وایسادیم

 .یه چیزهایی به دی جی پشت سرش گفت و بعد بلندگو رو تنظیم کرد

رو کرد به استاد و با لحن جالبی گفت: خیلی خیلی ببخشید که جای شما گیتار میزنما، 

 .شما که استاد مایید

 .ابروهام باال پریدند

یزنهگیتارم م ! 

 .استاد خندید و گفت: اینقدر مزه نریز فرهاد، بزن ببینم چی تو آستین داری

و روی شونش تنظیم کردخندید و بند گیتارش . 

؟شاد باشه؟ یا احساسی –  

ای شدو گفتند که همهمههمه نظرشون . 

گفتم احساسیشد میاگه روم می . 

و باال گرفتهاشدرآخر دست . 

 .اینجور نمیشه –

نگاه کرد به استاد . 

؟نظر شما چیه استاد –  

 .منتظر بهش نگاه کردم
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و اطراف چرخوند تا اینکه نگاهش تو نگاهم گره خورددست به سینه نگاهش . 

های فرضی و پایین انداختم و با نوک کفشم روی زمین خطخیره نگاهم کرد که سرم

 .کشیدم

و شنیدمچیزی نگذشت که صداش . 

 .احساسی –

ای که طبق نظرشون نبود سکوت کردندعدهای دست زدند و عده . 

و باال آوردم و بهش نگاه کردمنگاهم . 

کردبه پسره فرهاد نگاه می . 

کنمو براتون اجرا میفرهاد: چندتا آهنگ احساسی مد نظرم هست که سه تاش . 

 .همگی دست زدند که منم آروم دست زدم

حال دل من از امو بندهشروع کرد به زدن که از همین اولش خوب فهمیدم که آهنگ  . 

 .لبخند محوی زدم

و خیلی دوست دارماین آهنگ . 

 .با صدای زیرلبی همراهیش کردم

تونست احساسی بخونیصدای پسره عالی بود و هم خوب می . 

هام حلقه زده بود که سریع با دو دستم پاکشون کردماشک توی چشم . 

 .اگه یه دقیقه دیگه بمونم مطمئنم اشکم درمیاد

تاد نگاه کردمبه اس . 
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 .حواسش به پسره فرهاد بود

 .به سمت ساختمون دویدم

و پیدا کنمباید سیمکارتم . 

 .خیلی عادی وارد خونه شدم

 .هیچ کسی داخلش نبود

های چوبی به سمتشون رفتم و ازشون باال اومدمبا دیدن پله . 

 .چهارتا در دیدم

بود فهمیدم اتاق احمد آقاستو باز کردم که از عکسی که به دیوار زده در اتاق اولی . 

 .در رو بستم و سراغ اتاق بعدی رفتم که فهمیدم مال ماهانه

و بستم و سراغ سومی رفتم که با دیدن عکس استاد بشکنی زدمدر این یکی . 

 !خودشه

 .وارد شدم

؟یعنی استاد خونه نداره  

ها نگاه کردمبه عکس . 

های خودش بود و هم هنریهم عکس . 

هایی! الحق که مدلینگهلعنتی عجب عکس . 

و به چپ و راست تکون دادمبه خودم اومدم و سرم . 

و پیدا کنم؟و دید بزنم یا سیمکارتمکنم؟ اومدم اتاقمن االن دارم چه غلطی می ! 
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و باز کردمای رنگی که بود رفتم و درشسریع به سمت کمد نقره . 

؟حاال اون شلوارش کجاست  

 .تک به تک نگاه کردم ولی نبود

 .طبق معمول موقع فکر کردم و فشار آوردن به مغز عزیزم دستی به لبم کشیدم

 .یکی از کشوها رو باز کردم

گشتمتند تند می . 

غرزنان گفتم: معلوم نیست این استاد پررو این شلواری که سیمکارت عزیزم توشه رو 

عده و درآورد! نمیگه این بشر شاید یه کجا گذاشته، عه عه! چجوری هم سیمکارتم

هابهش زنگ بزنند نگرانش بشند! عجب آدمیه ! 

و یه دفعه دستی از پشت سرم روی کمد نشست که سریع وایسادم و از ترس لبم

 .گزیدم

 .اینحا نیست –

و روی هم فشار دادمهامبا شنیدن صداش چشم . 

کردمو خوب حس میگرمای خیلی نزدیک بودنش . 

به حریم خصوصی و منم اصال خوشم گند تجاوز کنار گوشم گفت: کار تو بهش می

 .نمیاد

 .از نزدیکیش ضربان قلبم روی هزار رفته بود

بردارم وسیمکارتم اومدم …اومدم …چیزه – . 
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؟باز نزدیک گوشم گفت: اما من چی بهت گفتم  

و به سختی قورت دادمآب دهنم . 

ی کمی ازم دیدمشآروم به سمتش چرخیدم که تو فاصله . 

تونم نفس بکشممیشه برید عقب؟ نمی – . 

و از زیر نظر گذرونداجزای صورتم . 

 .از فکر اینکه بازم اتفاق دو شب پیش بیوفته داشتم از استرس پس میوفتادم

و روش گذاشتمباز به لبم نگاه کرد که دستم . 

 .برید عقب –

هام نگاه کردبه چشم . 

 .بذار یه بار دیگه ببوسمت –

خوامبانیت گفتم: نمیو روی هم فشار دادم و با عصهامدندون . 

 .پوزخندی زدم

؟شما که گفتید هیج کششی بهم ندارید حاال چی شده –  

هاش گذاشتم و سعی کردم عقب ببرمشو روی شونههامدست . 

و ببینمخوام برم گیتار زدنحاال هم برید کنار می – . 

و کمی کج کردسرش . 

 .ندیدی هم خودم برات میزنم خوشگلم –

ه بهش نگاه کردمهای گرد شدبا چشم . 
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 .به لبم نگاه کرد

 .به شرطی که بذاری کوتاه ببوسمت –

هام به هم گره خوردند و تو یه حرکت خیلی محکم به عقب پرتش کردم کم کم اخم

 .که چند قدم به عقب رفت

گید هیچ کششی به دختری ندارید فهممتون، چجوری میعصبی گفتم: من واقعا نمی

کنید؟و اینجور اذیت میاما من ! 

حرف بهم زل زد که نفس عصبی کشیدم و از کنارش رد شدمبی . 

ها پایین رفتمتند از اتاق بیرون اومدم و از پله . 

های تند و عصبی از و چنگ زدم و با قدمهمین که وارد حیاط شدم از روی کاناپه کیفم

 .بقیه دور شدم

بم کنهی بازیش انتخاتونه وسیلهکنه میزیاد بهش رو دادم فکر می . 

 .باالخره به در رسیدم و بیرون اومدم

 .با همون شدت قدم برداشتن به سمت سر کوچه رفتم

رو وایسادموارد خیابون شدم و کنار پیاده . 

ها دست تکون دادم که باالخره یکیشون وایسادواسه تاکسی . 

تا خواستم در رو باز کنم ماشینی به شدت پشت سرش ترمز گرفت و یکی ازش پیاده 

د که با دیدن استاد سریع در رو باز کردم اما تا خواستم بشینم بهم رسید و جلوم ش

 .وایساد
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 .با اخم گفت: بشین تو ماشین

 .اخم کردم

خوام برمبرید کنار می – . 

و گرفت و کشوندم که تقال کردم و با عصبانیت و به بیرون فوت کرد و بازومنفسش

یامگفتم: ولم کنید، من با شما هیج جایی نم . 

و باز کرد و عصبی گفت: بشیندر ماشینش . 

خواممحکم گفتم: نمی . 

خوای؟ پس بشینو نمیبلند گفت: مگه سیمکارتت . 

 .دست از تقال برداشتم که ولم کرد

و دور زدو نشستم که در رو محکم بست و ماشینای بهش انداختمنگاه خصمانه . 

کف ماشین ضرب گرفتم دست به سینه به خیابون چشم دوختم و عصبی با پام . 

 .نشست و در رو بست و بالفاصله با سرعت از جای پارک دراومد و به راه افتاد

و تو موهاش تکون داد که کمی به هم ریخته شدندکالفه دستش . 

 .روی فرمون زد

 !لعنتی –

 !خود درگیری مزمن داره فکر کنم

خواممعذرت می کرد عصبی نباشه گفت:نفس عمیقی کشید و با صدایی که سعی می . 

و ندادمجوابش . 
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خواممطهره میگم معذرت می – . 

و ندادمبازم جوابش . 

و زیر چونم گذاشتمو به سمت شیشه چرخوندم و دستمسرم . 

 .یه دفعه کنار خیابون زد رو ترمز

 .به من نگاه کن –

 .آدم لج بازی نبودم اما واسه رو ندادن به این استاد مجبور به لج بازی بودم

و گرفت و به سمت خودش چرخوندم اما بهش نگاه نکردممبازو . 

و رعایت کنیدو پس زدم و عصبی گفتم: حدتونو بگیره که دستشخواست چونم . 

و باال گرفتهاشدست . 

 .باشه –

 .خواستم بچرخم که سریع گفت: نبینم بچرخی

؟جدی گفتم: برای چی  

 .گفتم معذرت میخوام –

 .خب باشه –

ددستی به گردنش کشی . 

 .ببین مطهره، مطمئن باش دیگه این اتفاق نمیوفته –

 .خیلی سرد گفتم: امیدوارم

و روی فرمون گذاشتپوفی کشید و پیشونیش . 
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و دراز کردمدستم . 

 .سیمکارتم –

و بیرون آورد و به طرفم گرفتو داخل جیبش کرد و سیمکارتمتو همون حالت دستش . 

 .خواستم ازش بگیرم که نذاشت و درست نشست

؟و نمیدی، فهمیدیپسره بهت زنگ زد جوابش –  

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .باشه –

و کف دستش گذاشت و به طرفم گرفتسیمکارت . 

و با ناخونم و بدون خوردن پوستم به پوستش بردارم که موفق سعی کردم سیمکارت

 .هم شدم

 .ممنون، خداحافظ –

رو دستگیره خشک شد و زد و دستمخواستم پیاده بشم که قفل مرکزی . 

 .به راه افتاد

رسونمتخودم می – . 

 .نفس پر حرصی کشیدم و درست نشستم

# بعد_روز_دو  

 چی مثل …بوم …و باز کردم اما یه دفعه ماشین کناریمم درش باز شد کهدر تاکسی

خوردند هم به درا . 
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؟کنمبینید دارم در رو باز میی جلوم گفتم: نمیبا اخم رو به پسره  

اون پسره که در قضا یکی از پسرای هم کالسیمم بود و چه تصادف عجیبی با اخم 

 !گفت: شما باید حواستون باشه

 .عصبی خندیدم

؟نه بابا! دیگه چه خبر؟ حاال شما بدهکارید –  

 .عطیه که بیرون وایساده بود پوفی کشید

خواد برهول کن بیا بریم، بنده خدا می – . 

خوام پیاده بشمببندید می ورو به پسره گفتم: درتون . 

 .پوزخندی زد

 .شما در رو ببندید اول من پیاده بشم –

اونقدر هردومون لج بازی کردیم که آخرش مجبور شدم از همون تنگی که بود پیاده 

 .بشم اما اون بیشعورم همین قصد رو کرد و دوتامون تو میلی متری هم وایسادیم

 .نفس پر حرصی کشیدم

؟پیاده میشم بینید دارمنمی –  

خندیدندکردند و میهای پسره هم مثل بز به ما نگاه میاون دوتا و سه تا از دوست . 

و به در تکیه دادپسره دستش . 

 .بفرمائید برید خانم همکالسی –

و گذاشتم کنار و با حرص گفتم: توجه از روی حرص دیگه احترام و سوم شخص جمع
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؟خورمتو می داری که اگه یه کم دیگه تکون بخورم به  

خوای بری برو وگرنه اول خودم میرمبه من ربطی نداره، می – . 

و بستم و نفس عمیقی کشیدمهامچشم . 

 .آروم باش مطهره

و باز کردم و لبخند عصبی زدمهامچشم . 

؟شینی نهنمی –  

 .خونسرد سری تکون داد

و مشت کردمدستم . 

 .باشه –

به سمت در پرت شد و تو همین  و تو یه حرکت مشت محکمی به صورتش زدم که

 .لحظه بیرون اومدم

هاش بلند شدی دوستصدای خنده . 

ای زدیاعجب ضربه – ! 

و روی گونش گذاشت و با تعجب بهم نگاه کرددستش . 

و باز و بسته کردمشتم . 

کنه در نیوفت پسرجونهیچ وقت با یکی که مدام داره ورزش می – . 

های که از خنده سرخ شده بود گرفتم و با قدم و گفتم و سبد رو از دست محدثهاین

 .تند ازشون دور شدم
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کنمپسره بلند گفت: تالفی می . 

 .برو بابایی نثارش کردم

 .محدثه و عطیه خنده کنان بهم رسیدند

؟عطیه: وایی دمت گرم مطهره، خوشم اومد، مشته رو از خانم فرهادی یاد گرفتی  

 .دستی به مانتوم کشیدم

کردهیه زمانی عالوه بر مربی بدنسازی، کاراته هم تدریس میآره، فهمیدم  – . 

 .وارد پارک شدیم

 .محدثه به طرفی اشاره کرد

 .بریم اونجا، آب هم نزدیکمونه –

 .به اون سمت رفتیم

از اون جایی که فردا بخاطر رفتن به شمال کالسمون کنسله گفتیم امشب بیایم پارک؛ 

شد که خورده سرد بود و همین سردی باعث نمیاونقدرا هوا سرد نبود اما بازم یه 

 .مردم نیان

از پنجشنبه تا حاال هم استاد رو ندیدم، بخاطر قرارداد مربوط به مدلینگیش شرکتم 

 .نیومده

دونم چرا از ندیدنش یه حس عجیب و بدی دارمنمی . 

 .رو فرشی رو پهن کردند که سبد رو روش گذاشتم

و درآوردیم و نشستیمهامونکفش . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

148 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

و دراز کردمبه درخت پشت سرم تکیه دادم و پاهام . 

؟خواینعطیه: چایی می  

 .محدثه: آره

 .منم سری تکون دادم که فالسک چایی رو از سبد به همراه سه تا لیوان بیرون آورد

ی تخم رو برداشت و وسط گذاشت که یه مشت برداشتم و مشغول محدثه کیسه

 .شکستن شدم

چسبهولی توی پارک بدجور می زیاد اهل تخمه خوردن نیستم . 

ها بچرخید که اون پسره داره میادبا دیدن اون قوم پسره سریع گفتم: اوه اوه! بچه . 

 .خودم سریع چرخیدم

 .محدثه نیم نگاهی به عقب انداخت

 .وویی دارند این سمتی میان –

و گزیدملبم . 

و رو یه گرفتیترسی چرا مشتی که تازه یاد آخه یکی نیست بگه تو که مثل سگ می

کنیپسر اونم همکالسیت امتحان می ! 

 .از کنارمون رد شدند که سریع اون طرف چرخیدیم

ای کشیدموقتی دور شدند نفس آسوده . 

 !عطیه نالید: ببین چه دردسری هم برامون درست کردیا

ای بهش رفتمچشم غره . 
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م پوفی کشیدم و بلند شدمبا حس پر شدن مثانه . 

 .میرم دستشویی –

و به سمت محدثه پرت کردمارتمک . 

 .برو چندتا خوراکی بگیر –

و پام کردمکفشم . 

 .الزم نیست، خودم پول دارم –

خواد خرج کنیبا کارت من بگیر نمی – . 

 !با نیش باز گفت: به به! چقدر سخاوتمند

ای بهش رفتم و به سمت دستشویی قدم برداشتمبا خنده چشم غره . 

 محدثه#

ش نگاه کردمبا صدای عطیه به . 

کنهاون پسره رو ببین، خیلی به مطهره و ما نگاه می – . 

و گرفتم که با پسری که دیدم نیشم باز شدرد نگاهش . 

 !المصب چقدر خوشگله –

 .با آرنجی که تو پهلوم خورد سریع چشم ازش گرفتم

و عوض کنیمبا اخم گفت: بیا جامون . 

 .از جام بلند شدم

خوراکی بگیرم الزم نکرده، بشین، میرم – . 
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و برانداز کرداز عمد به سمت پسره رفتم که با ابروهای باال رفته سر تا پام . 

 .صدای عطیه رو شنیدم: بیا، بازم رفت شر به پا کنه

؟کنیبا عصبانیت گفتم: چیه داری بر و بر به ما نگاه می  

 .نگاه اون عده پسری که همراهش بودند به سمتمون کشیده شد

ته ریشش کشید متفکر دستی به . 

؟ادب بهت یاد ندادند –  

؟با حرص گفتم: نبینم دیگه بهمون نگاه کنی، اوکی  

و ستون بدنش کردهاشخونسرد دست . 

کردم همچین دوستی داشته باشهخواد، فکر نمیهامه دلم میچشم – . 

؟و میگیبا اخم و گیج گفتم: کی  

ای باال انداختشونه . 

؟به تو چه –  

م فشار دادم و با تموم حرصی که داشتم بدون خجالت لگدی و روی ههامدندون

 !محکمی به پاش زدم و از کنارش رد شدم که با حرص بلند گفتم: خیلی پررویی

ی توبلند گفتم: نه به اندازه . 

ای و سه تا آبمیوه و کیک برداشتمبه مغازه که رسیدم سه تا چیپس سرکه . 

ازی کرددیگه پول من که نیست، پس باید دست و دلب ! 

و حساب کردم و کیسه به دست بیرون اومدمپولشون . 
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 .حوض رو دور زدم

دوید بدون هیچ ترسی وایسادم اما با دیدن سگ گوگولی و خوشگلی که به طرفم می

ها از ترس جیغی زدند و کنار رفتندبعضی . 

و روی سرش کشیدمبهم که رسید نشستم و دستم . 

؟صاحبت کیه خوشگله –  

شناسه خودمونی شده بودو میساله منانگار که صد  . 

کردم که اونم واسم ناز میومدنوازشش می . 

ش بهش نگاه کردم که با دیدن همون با وایسادن کسی باالی سرم و گرفتن قالده

 .پسره تا ته ماجرا رو رفتم

و ول کردهبیشعور از عمد سگش . 

 .درست وایسادم

 .آخ ببخشید، از دستم در رفت –

 .پوزخندی زدم

؟ترسمآره جون عمت، ضایع شدی که از سگ نمی –  

و پر کردحرص نگاهش . 

درضمن، از این به بعد حواست باشه چون شاید یکی از شدت ترس یه چیزیش  –

 .بشه، همه که نترس نیستند

 .لبخندی زد که عوضی خیلی جذابش کرد
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هاش داد و رو بهم گفت: ماهانمی سگه رو به یکی از دوستزنجیر قالده . 

تفاوت گفتم: خب باشبی . 

؟با حرص گفت: اسم تو چیه  

؟به تو چه –  

و گفتم و از کنارش رد شدماین . 

 .از ضایع کردنش و حس خوبی که نصیبم شده بود لبخند عمیقی روی لبم نشست

 .کال همیشه کار من توی پارک همینه

 .ضایع کردن پسرا، یه لذتی خاصی داره لعنتی

ادمبا وایسادنش رو به روم وایس . 

؟خوای بیشتر باهم آشنا بشیمازت خوشم میاد، نمی –  

؟نه، چرا بخوام –  

 .چشمکی زد که نزدیک بود پس بیوفتم

 .قبول کن، پشیمون نمیشی –

 .با اخم گفتم: ببخشید، من اینکاره نیستم

خواستم برم که بازم رو به روم وایساد و تند گفت: نه نه، بد برداشت نکن، منظورم بد 

و باهم وقت گذروندن بودرم قرار گذاشتننبود، منظو . 

؟دست به جیب با ژست خاصی گفت: دوست نداری با داداش استادت رفت و آمد کنی  

؟های گرد شده گفتم: کدوم استادبا چشم  
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 …استاد –

 .با صدایی پشت سرم سکوت کرد

کنی؟دوباره داری چه غلطی می –  

ام چهارتا که چه عرض کنم هبه سمتش چرخیدم که با دیدن استاد رادمنش چشم

 .هشتا شد

 .کنارم وایساد

 .این استادت –

و بینشون چرخوندمبا تعجب نگاهم . 

 .استاد با تعجب بهم نگاه کرد

؟خانم شناوه؟ نه –  

 .بله استاد –

 .بهم نزدیک شد

؟خانم موسوی هم اینجان –  

 .نزدیک بود نیشم باز بشه

 !میگم نظر خاصی بهت داره مطی جون

دبله استا – . 

هام برقی زدندانگار چشم . 

؟که اینطور، همین جاها نشستین –  
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 .بله –

 .خوبه –

با جدیت به پسره ماهان اشاره کرد و تهدیدوار گفت: برو بشین تا نزدم آش الشت 

 .بکنم، دیگه هم نبینم مزاحم دختری بشی

 …ماهان با حرص گفت: تو چی کار به من داری؟ تو برو دنبال مطه

تاد بهش انداخت الل شدبا نگاهی که اس . 

 .مشکوک بهش نگاه کردم

خواست بگه مطهره؟می ! 

 مـطـهـره#

و با شالم خشک کردمهامدست . 

 !هوف، چقدر شلوغ بود

از پشت دیوار خواستم بیرون بیام و بچرخم اما به یکی برخوردم که نزدیک بود بیوفتم 

و گرفتولی سریع بازوم . 

دم که با دیدن همون پسره دلم هری ریخت و ای کشیدم و بهش نگاه کرنفس آسوده

و آزاد کردمسریع بازوم . 

با اخم دست به جیب گفت: انگار قراره امشب تو هی به من بخوری! دستت بشکنه 

 .خیلی بد زدی

ای زدملبخند مغرورانه . 
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 .حقته، تا باشی با یه خانم درست صحبت کنی –

 .با حرص خندید

؟عوض معذرت خواهیته –  

؟م: معذرت خواهی واسه چیخونسرد گفت  

و به لبش کشیدبا حرص انگشتش . 

های گرد شده گفتم: و گرفت و به دیوار کوبیدم که با چشماز کنارش رد شدم اما بازوم

کار می کنی؟چی ! 

و کنار سرم گذاشتدستش . 

ای بمونه که بعدا توی کالس تالفیش معذرت خواهی کن دخترجون، نذار ناراحتی –

 .کنم

ینه پوزخندی زدمدست به س . 

؟کار کنیخوای چیمثال می –  

 .تو صورتم خم شد

 .خیلی کارا، شاید بتونم کاری بکنم که از دانشگاه اخراج بشی –

 .عصبی خندیدم

؟تونینه بابا! می –  

 .نیشخندی زد

 .چرا نتونم؟ تازشم بابام یکی از استادهای سرشناس اونجاست –
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 .ابروهام باال پریدند

 .واو –

ماخم کرد . 

 .برو کنار بذار باد بیاد بچه قرتی –

و انداختمخواستم به عقب هلش بدم اما با صدای آشنایی که شنیدم دستم . 

؟چه خبره اونجا –  

 .پسره چرخید که با دیدن شانس خوب و گندم قالب تهی کردم

های شدید به هم گره خورده بهمون نزدیک شدبا اخم . 

 !پسره: عه! سالم استاد

نگاه کردم با استرس بهش . 

 .قیافش بد عصبی بود

؟رو به پسره گفت: چه نسبتی باهاش داری  

 حرف باهاشون داشتم بودند ریخته هم به واعصابم کم یه …چیزه …ایمان: آم

 .میزدم

 .به سمتم اومد که به دیوار چسبیدم

 !یا خدا

وحتمانم باید دستت – … 

و کنار سرم گذاشت و به پسره ایمان نگاه کرددستش . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

157 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

؟ذاشتیاینجا می –  

و گزیدملبم . 

ست، بخدا با کاراش آخرش باعث میشه شایعه پخش بشه که استاد این دیوونه

نه! خدا یا …رادمنش با دانشجوش ! 

 .ایمان: معذرت میخوام استاد، سوءتفاهم نشه، با اجازه

و گفت و سر به زیر رفتاین . 

دمو به طرفم چرخوند که از نگاهش با ترس بهش نگاه کرسرش . 

؟چی کار کردی –  

 .با استرس خندیدم

 …هیچ –

؟کار کردیو به کنار سرم کوبید و داد زد: میگم چیمشتش  

؟کار کردمهای گرد شده گفتم: به شما چه که چیاز ترس به باال پریدم اما با چشم  

و تو مشتش گرفتمتو صورتم خم شد و یقه . 

؟حرف میزنی یا یه جور دیگه به حرف بیارمت –  

تر از این ندیده بودمچشه؟! استادی فضول این . 

 .از رو نرفتم و اخم کردم

؟کنیدو تعقیب میکنید؟ نکنه منکار میشما اینجا چی –  

و با صدا قورت دادمو روی هم فشار داد که آب دهنمهاشو بست و دندونهاشچشم . 
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و باز کردهاشچشم . 

م بند اومدخواست حرفی بزنه که نگاهش به لبم افتاد که نفس . 

؟کار به لب من داریکنه! چرا آخه؟ چیباز داره نگاه می  

؟هات اینورا باشند ببوسمتمیگی یا وسط این همه جمعیت که شایدم هم کالسی –  

 .با ترس گفتم: باشه باشه میگم

هام نگاه کردبه چشم . 

ی چیزه، خیلی داشت پررو بازی درمیاورد منم عصبانی شدم یه مشت خوابوندم تو –

 .صورتش

 .ابروهاش باال پریدند

 .با استرس خندیدم

ای کشیدمو ول کرد و عقب رفت که نفس آسودهمیقه . 

 .با اجازه –

و گفتم و د فرار که بلند گفت: صبر کن باهات حرف دارماین . 

 .توجهی نکردم

تر قدم برداشتمبین مردم بیشتری که اومدم آروم . 

 .صداش و پشت سرم شنیدم

؟کنیداری فرار میدقیقا چرا  –  

ای دختر رو شنیدمیه دفعه صدای عده . 
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 !وایی آقای رادمنش –

بینمهین، باورم نمیشه که شما رو اینجا می – . 

و گرفتند و ازش می خوان که ای دختر دورشبا اخم وایسادم و چرخیدم که دیدم عده

 .باهاشون عکس بگیره

و پر کرددونم چرا حرص وجودمدستم مشت شد و نمی . 

 .یکی از دخترا با ناز گفت: به نظر من شما بهترین مدلینگ ایرانید

 .استاد به اجبار لبخند میزد

و بکنمدختره اینقدر به استاد نزدیک بود که دوست داشتم کلش . 

و دور انگشتش چرخوندبا عشوه موهاش . 

 .نگاهم به آبخوری خورد

 .با فکری که به ذهنم جرقه خورد به سمتش رفتم

؟ریزی، دارم برات، واسه استاد من عشوه میصبر کن  

ها افتاده بود برش داشتم و پر از آب کردمبا دیدن یه لیوان کاغذی که روی چمن . 

چرخوندو اطراف میاستاد نگاهش . 

 .مطمئنم دنبال منه

 .ببخشید من عجله دارم باید زودتر برم –

کردنداما دخترا تازه گیرش آورده بودند و ولش نمی . 

دختره به سر تا پاش نگاهی انداخت همون . 
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ی زندگی منیدشما اسطوره – . 

و خیس کنهای بهت نشون بدم که سر تا پاتیه اسطوری . 

و با طور که پشتش بهم بود از کنارش رد شدم و تو یه حرکت آبکمی دور ازش همون

 .لیوانش به سمتش پرت کردم که جیغی زد و چرخید

و درآوردم که مثال دارم حرف میزنممها شدم و گوشیزود وارد درخت . 

؟ای اینکار رو کردجیغ گفت: کدوم عوضی دختره با  

 .نامحسوس به خودم اشاره کردم

ی زندگیتشاخ شمشاد اسطوره – . 

 .خندم گرفت

و دور انگشتم های شالمبا حس خوبی که نصیبم شده بود به جلو قدم برداشتم و ریسه

 .پیچوندم

ه آهنگ دبش به نام فقط خود تویی از میالد باران پلی کردمو روشن کردم و یگوشیم . 

و ازم بگیرهتونست انرژیمی بد توی ذهنم نمییعنی انرژی گرفته بودم و هر خاطره . 

و از هم باز کرد و با هامهای مردم دستروی جدول وایسادم و بدون توجه به نگاه

 .احتیاط قدم برداشتم

 .زیر لب همراه آهنگ خوندم

و روش ببند آینده رو ببین، این زندگی درست، مثل نگاه ها گذشت، چشاتذشتهگ –

نهایت وابستگی پره، تو هم مث خودم تو شیرینه بعد از این، این روزا قلب من، از بی
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 نیست، و هست که چی هر تویی، خود فقط …طورهعاشق شدی آره، حتما همین

تویی خود فقط نیست، تو جز به هیچکی … 

که دور شکمم حلقه شد نفسم بند اومد و سرجام میخکوب شدمبا دستی  . 

 .صدای استاد رو کنار گوشم شنیدم

خونه دانشجو کوچولوکبکت خروس می – ! 

 …استاد –

و قطع کردم و به دستش چنگ زدماراده حرفمبهم چسبید که بی . 

 !نزدیک گوشم گفت: استاد نه، برای تو مهردادم

چی؟ با تعجب زیر لب زمزمه کردم: ! 

باز نزدیک گوشم گفت: واقعا میگم، دوست ندارم بهم بگی استاد یا حتی آقا مهرداد، 

 .فقط مهرداد

کردکرد و از طرفی ضربان قلبم داشت دیوونم میهای مردم اذیتم مینگاه . 

و از دورم باز کردم و به طرفش اخمی روی پیشونیم نشست و به شدت دستش

رفت که جیغی کشیدم و نزدیک بود بیوفتم اما  چرخیدم ولی پام از روی جدول در

ی پشت و به چراغ ایستادهو زود دور کمرم حلقه کرد و اون دستشدست قدرتمندش

 .سرم تکیه داد

هاش اونم تو اون نزدیکی خیره شدمنفس زنان با ترس به چشم . 

رو سر رقصید یه بالیی ای از موهاش که با حرکت باد میحرف بهم خیره بود و تیکهبی
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 .قلب و احساسم میاورد

شنیدمو میانگار صدای ضربان قلبش . 

 .کم کم زبون باز کردم

؟وایسم کنید کمک میشه ممنونم، …مم –  

 .حرفی نزد و به جاش نگاهش به سمت لبم رفت که نفس بریده گفتم: لطفا ولم کنید

 !یه دفعه صدای پر تعجب ماهان بلند شد: مهرداد؟

و پر کردخجالت وجودم . 

 .استاد سریع وایسوندم و چرخید و دستی توی موهاش کشید

های عمیقی بکشمسعی کردم نفس . 

هام شدید یخ کرده بودنددست . 

و بین ما به طرف ماهان چرخیدم که با دیدن عطیه و محدثه که با تعجب نگاهشون

چرخوندند کالفه دستی به صورتم کشیدممی . 

 .ماهان پشت استاد رفت

؟مهرداد –  

ها دویدم که صدای بلند عطیه نتونستم تحمل کنم و تا تونستم فقط بین درختدیگه 

 .رو شنیدم

؟مطهره وایسا، کجا داری میری –  

و هاشونی سوال پیج کردنتونستم پیششون باشم چون حوصلهبه هیچ وجه نمی
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 .نداشتم

و روی قلبم گذاشتمنفس کم آوردم که پشت یه درخت وایسادم و دستم . 

ی بغل کردنش هم عرق شرم کردم و هم وجودم یه جوری شد، شاید بهتره با یادآور

دونمنمی …بگم حس خوب یا شایدم ! 

**** 

های اتوبوس یا بهتره بگم اسکانیا نشسته بودیمروی صندلی . 

من کنار عطیه و محدثه هم کنار یکی از اون سه تا دختری که شرط بسته بودند استاد 

خواد اطالعات ازش بکشه، رم گرفته بود، مطمئنا میرو تور کنند، خوب هم باهاش گ

 !عجب آدمیه

و به صندلی تکیه دادمو بستم و سرمهامچشم . 

دیشب بعد از اون اتفاق دیگه خبری از استاد و ماهان نشد، اون دوتا هم یه ریز 

میل نیستم اما خواستند بهم ثابت کنند که استاد دوستم داره و من هم بهش بیمی

الف واقعیت گفتم که همش چرندهشاید برخ . 

ای گفت استاد هیچ سال نمیاد و یعنی اینکه های آقای معینی که چهارشنبهطبق حرف

 .امسالم نمیاد

خواد که بیاد یا نهدونم ته قلبم میاما نمی . 

 .باالخره به راه افتاد

 .سه تا اتوبوس بودیم
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 .یکی ترم اولیا، یکی هم ترم دومیا و یکی هم ترم سومیا

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

 .ساعت نه صبحه

ذاشت؟و خالی کنم اما مگه فکر استاد مینفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ذهنم … 

و روی شونم انداختم و پیاده شدمکیفم . 

ها رو که گرفتیم همگی جمع شدیمچمدون . 

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

 .کلی ویالهای شبیه به هم کنار هم بود

روی ویالهاست که ما االن پشت ویالییم دریا هم رو به . 

 .آقای معینی روی یه سکو وایساد

خونم و میگم که تو چه ویالهایی مستقر بشیدو میهاتونتوجه کنید، اسم – . 

 .عطیه آروم گفت: خداکنه ما رو جدا نکرده باشند

کنیمخونسرد گفتم: جدامونم کرده باشند میریم اعتراض می . 

م بندی وارد ویالهامون شدیمباالخره بعد از تقسی . 

 .خداروشکر ما سه تا رو جدا نکرده بودند و همراهمون سه تا دختر دیگه هم بود

و بیرون آوردیمهامونکفش . 

کردکال ویال از چوب و نقلی بود و همین خوشگلش می . 

 .یه دونه اتاقم داشت که توش سه تا تخت دو طبقه بود
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و ی بزرگ بود انداختم و چمدون کوچیکمار پنجرهی دوم تختی که کنو روی طبقهکیفم

 .کنار تخت گذاشتم

؟محدثه: بریم بیرون  

 .ورزشی به دستم دادم

 .صددرصد –

و انتخاب کردندهاشونهردوشون تخت . 

و با مانتوی تقریبا زمستونی مشکی عوض کردممانتوم . 

و برداشتیم و دم در حیاط پوشیدیمهامونکفش . 

وزید لبخندی روی لبم نشوندسیم مالیمی که از طرف دریا میدر رو باز کردم که ن . 

 .بیرون اومدیم و محدثه در رو بست

 .حیاط کوچیک و سرسبزی داشت و یه تاب گرد داخلش بود

 !محدثه با ذوق گفت: وایی تاب

خوایم بریم بگردیمخواست به طرفش بره که سریع گفتم: نرو، بعد میری االن می . 

 .چپ چپ بهم نگاه کرد

های نرم قدم برداشتیماز حیاط بیرون اومدیم و کنار دریا روی شن . 

و بستهامعطیه چشم . 

شه که دریا رو ندیدمدو سالی می – . 

هام کردم و به دریایی که بخاطر نور خورشید برق میزد خیره و داخل جیبهامدست
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 .شدم

 .دریا برخالف وجود من آروم بود

و شنیدمنهای همراهموصدای یکی از مسئول . 

جاتونید بذارید همینو میحیاط سایه بون داره، ماشینتون – . 

ها نگاه کردمبه ویالی مسئول . 

 .یکی با ماشین جلوش بود و اون مسئول در حیاط رو باز کرد

 .چرخید که توی ماشین بشینه

ی توپ تنیس گرد شدندهام اندازهبا کسی که دیدم سرجام میخکوب شدم و چشم . 

 !اومده

که اومده رادمنشم استاد هین …طیه: چی شع ! 

ها نمیومده اما االن که گفتند که هیچ وقت همراه بچهمحدثه با بدجنسی گفت: می

دونم بخاطر چیهاومده می . 

و بهم زدآرنجش . 

 .بخاطر اینه –

 .با اخم بهش نگاه کردم

 .زر نزن –

و به داخل برد و پیاده شدماشینش . 

؟، خبشیمها، تند رد میبچه –  
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 .عطیه پوفی کشید

 .نفس عمیقی کشیدم

 !یک، دو، سه –

و جلوی صورتم گرفتمو گفتم و زودتر همشون تند قدم برداشتم و دستماین . 

 .چیزی نگذشت که صداش باعث شد پاهام میخ زمین بشند و ضربان قلبم باال بره

؟خانم موسوی –  

 !لعنتی

 .آروم به سمتش چرخیدم

دستش بود یه چمدون کوچیک مشکی توی . 

سالم …س – . 

خوامسالم، نیم ساعت دیگه بیاین همین ویال، تو چندتا کار کالسی کمک می – . 

و قورت دادمآب دهن نداشتم . 

 .نمیشه مثال محدثه بیاد –

کنممحدثه: من اصال وقت نمی . 

 .با حرص بهش نگاه کردم

 .نه، خودتون باید باشید –

نگاه کردم با نارضایتی بهش . 

 …آخه اس –
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 .با اخم گفت: همین که گفتم

شد بلند ها کشیده میو گفت و چرخید و رفت که صدای چمدونش که روی ماسهاین

 .شد

و به زمین کوبیدم و نالیدم: خدایه بار پام ! 

های خندون بهم نزدیک شدنداون دوتا با قیافه . 

 .خواستند حرف بزنند که با اخم گفتم: صداتون درنیاد

 .سعی کردند نخندند

 .چرخیدم و با حرص به راهم ادامه دادم

اونقدر رفتیم تا اینکه ویالهای دانشگاه تموم شدند و وارد یه قسمت شدیم که وسایل 

 .ورزشی و تور والیبال بود

کردندهامون داشتند والیبال بازی میسه تا پسر و سه تا دختر از همکالسی . 

؟محدثه به سمتشون رفت که گفتم: کجا داری میری  

رم بازی کنممی – . 

 .من و عطیه پوفی کشیدیم و پشت سرش رفتیم

 .کنار زمین وایساد

؟هیچ کدوم خسته نشدید –  

 .یکی از دخترا که اسمش فاطمه بود گفت: بیا جای من

بعد ورزشی به دستش داد و بیرون رفت که محدثه هم خر ذوق شده توی زمین 
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 .وایساد

توی زمین، شش نفر در مقابل سه نفررادان با غرور خاصی گفت: اصال همتون بیاین  . 

 !هستی خندید و با تمسخر گفت: واو! چه اعتماد به سقفی

 .فرزاد: همتون بیاین تو زمین که ببینید اعتماد به سقفه یا نفس

 .آسمان بهمون نگاه کرد

 .بیاین –

 .به عطیه نگاه کردم

؟میگی بریم –  

 .پوزخندی زد

 .واسه کم کردن روی اون سه تا آره –

د به سمتشون رفت که منم پشت سرش رفتمبع . 

 .همگی توی زمین وایسادیم و اول ما شروع کردیم

گفتیم دیوونه بازیذاشتیم والیبال، باید میو مینباید اسمش ! 

خورد یا یکیمون با پا میزدگاهی توپ تو سرامون یا شکممون می . 

یگه شمارشم هممون از خنده نزدیک بود پس بیوفتیم، جوری شده بود که حتی د

کردیمها بازی میکردیم و فقط مثل دیوونهنمی . 

ها فرود اومدیمجا روی شنآخرش از شدت خنده و خستگی همون . 

و پاک کردمهامی خندم اشکبا ته مونده . 
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 .آسمان با خنده نفس زنان گفت: خیلی خوب بود

 .آروم خندیدم

و با ل شدم و آب دهنمخواستم چیزی بگم اما نگاهم به کسی که خورد رسما ال

 .استرس قورت دادم

کرداستاد با اخم دست به سینه از دور بهم نگاه می . 

 .بهم اشاره کرد که برم پیشش

 .با استرس نگاهی به بقیه انداختم

 .حواسشون نبود

 .به استاد نگاه کردم که باز اشاره کرد و پشت دیوار ویالی آخری رفت

 .نفس پر استرسی کشیدم و بلند شدم

کنید من میرم دستشوییتا استراحت می – . 

خوای این همه راه رو تا ویال بری؟محدثه با تعجب گفت: می ! 

زنمنه بابا، در یکی از ویالهای نزدیک رو می – . 

و بهشون ندادم و با استرس به سمت جایی که استاد رفت ی حرفیدیگه اجازه

 .دویدم

ده شدمپشت دیوار اومدم اما یه دفعه به دیوار کوبی . 

ی برزخی استاد نگاه کردمبا تعجب به چهره . 

خندیدی، با اون پسرا ی سینم فشار داد و عصبی گفت: بلندتر میو روی قفسهدستش
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؟بازی کردی که چی بشه؟ هان  

؟با تعجب گفتم: استاد چرا اینقدر عصبی هستید  

 .بیشتر بهم نزدیک شد که نفسم بند اومد

کنی چی میشه؟ هان؟ وقتی بخوان با یه پسر بازی یغرید: توجه داری وقتی بازی م

 .بکنند باید مانتوی گشاد بپوشن

و تو مشتش گرفتمانتوم . 

های المصبت باال و پایین نه این که با هر پرش و باال بردن دستت این سی*نه –

 .بشند و توجه پسرا رو جلب کنند

و روی دهنم گذاشتم ستمهام گرد شدند، دپرده حرف زد چشماز اینکه ایقدر رک و بی

 .و از خجالت گر گرفتم

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

و پایین آوردمدستم . 

؟ها چیهخجالت بکشید این حرف –  

 .به عقب هلش دادم اما دریغ از یه تکون

؟های بسته عصبی گفت: بهت نگفتم نیم ساعت بعد بیایبا همون چشم  

و گزیدملبم . 

خوام؛ زمان از دستم در رفتمیمعذرت  – . 

و باز کردهاشچشم . 
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انداختی بدی توی تنم میی خون بود و لرزهنگاهش کاسه . 

م برداشت و کنار سرم به دیوار گذاشتی سینهو از روی قفسهدستش . 

بینه واسه هردومون دردسر میشهبا استرس گفتم: االن یکی میاد می . 

 .تو صورتم خم شد

میزد از خشم نفس نفس . 

کنی بالیی سرت میارم که به غلط کردن بیوفتییه بار دیگه ببینم با پسرا بازی می – . 

 !با ناباوری گفتم: آخه به شما چه؟

و سعی کرد صداش باال نره: رو اعصاب من راه نرو مطهره، هنوز اوج عصبانیت من

؟و بد عصبی کنی، فهمیدیندیدی، بهت اخطارم میدم که تالش نکنی من  

و باال و پایین کردمترس سرمبا  . 

لطفا عقب، برید …نگاهش که به سمت لبم رفت با لکنت گفتم: برید . 

 .خودت عصبیم کردی خودتم باید آرومم بکنی –

و خم کردم و از زیر دستش فرار همین که خواست لبش روی لبم بشینه سریع زانوهام

 .کردم

و روی هم فشار دادهاشو مشت کرد و دندونو بست، دستشهامچشم . 

 .عقب عقب رفتم

میام زود خودم من …من ویال، برید شما …شما – . 

ی آهنی کنار دیوار رو شنیدمو گفتم و سریع فرار کردم که صدای لگدش به میلهاین . 
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 .سریع به سمت اون دوتا رفتم که بهم نگاه کردند

؟ت: خوبیمحدثه با اخم گف  

 .در گوشش گفتم: یادم رفت که استاد بهم گفته بود باید برم، من رفتم

 .عقب کشیدم که تند گفت: بدو برو

؟عطیه: چی شده  

و ندادم و ازشون دور شدمجوابش . 

 .نفس عمیقی کشیدم

تونه کاری بکنهها هستند پس نمیهای دانشگاهآروم باش، اونجا مسئول . 

 .سعی کردم کمی تند برم

داد کمی نزدیک دریا وایساده یا نشسته بودندتع . 

ی راهن و هم بخاطر اینکه ظهره نیومدند بیرونمطمئنا بیشتریا خسته . 

 .به اون ویال که رسیدم واردش شدم و پشت در چوبی وایسادم

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خونسرد باشم

 .چند تقه به در زدم که توسط یه آقا باز شد

 .بفرمائید –

 .استاد رادمنش گفتند بیام کمکشون –

 .اخمی کرد

 .صبر کن –
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 .در رو نیمه باز گذاشت

و شکوندمقلنج دستم . 

 .بعد از چند ثانیه باز دم در اومد

 .بفرمائید داخل –

 .تشکری کردم و وارد شدم که چندتا از اساتید رو دیدم

 .سالم –

و دادندهمشون جوابم . 

انداخته بود و با اخم یه اغذ به دست پا روی پا نگاهم به استاد خورد که خودکار و ک

نوشتچیزهایی رو می . 

و بیرون آوردم و به سمتش رفتمکفشم . 

 .باالخره سر بلند کرد و به مبل کنارش اشاره کرد

 .بشینید –

 .ناچارا چشمی گفتم و نشستم

و روی میز گذاشتهای توی دستشبرگه . 

لی بنویسم واسه همین ازتون خواستم تونم خیکنه نمیمن یه کم دستم درد می –

 .بیاین که تو نوشتن کمکم کنید

 !آره جون عمت

 …انشاهلل دستتون بهتر بشه –
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تر گفتم: استادکشیده و آروم . 

چپ چپ بهم نگاه کرد که از طرفی خندم گرفت و هم از طرفی از دستش حرص 

 .داشتم

و رو به روم روی میز با یه خودکار گذاشتکاغذهایی . 

ها رو تو اون انتقال بدیدامی و مشخصات بچهاس – . 

 .نه به شما شما کردنش و نه به تو تو کردنش

 !استاد پررو

 .چشم –

 .خم شدم و خودکار رو برداشتم

و به میز تکیه دادم و مشغول نوشتن شدمدستم . 

ها رو روی میز ها رو روی پاش گذاشته بود برگهخودش برخالف اون وقت که برگه

ریبا نزدیکم خم شدگذاشت و تق . 

و بپوشونه چون فکر به اینکه تو بازی بهشون دقت م باال تنمکردم مقنعهسعی می

کردم کنارش باشمکرده شرم می . 

 .یه دفعه هر سه تای اساتید بلند شدند

 .یکیشون رو به استاد گفت: میریم ویالی آقای معینی، کارتون تموم شد بیاین

 .استرس مثل خوره به جونم افتاد

 .استاد: باشه
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؟به سمت در رفتند که بدون فکر سریع گفتم: نمیشه بمونید  

ای بود گفت: نه دخترم، اینجا کاری نداریمیکیشون که خیلی پیرمرد بامزه . 

و به سختی قورت دادمهمشون که بیرون رفتند و در رو بستند آب دهنم . 

 .کم کم به استاد نگاه کردم

 .لبخند مرموزی زد

 .تنهاییم –

 .با استرس خندیدم

 .خب باشیم –

ی کارم شدمبعد مشغول ادامه . 

و تو سینم حبس کرددستش که دور کمرم حلقه شد نفسم . 

و انجام بدهخواستم بلند بشم که نذاشت و نزدیک بهم گفت: کارت . 

و عصبی نشون بدمسعی کردم صدام . 

و بردارید استاددستتون – . 

د خودکار از دستم در بره و صورتم از درد جمع با چنگی که به پهلوم انداخت باعث ش

 .بشه

استاد گفتی عواقبش پای خودتنزدیک گوشم عصبی گفت: وقتی تنهاییم ببینم بهم  . 

؟کنیدبهش نگاه کردم و با عجز گفتم: چرا اینکار رو باهام می  

و با زبونش تر کردلبش . 
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کنممن که باهات کاری نمی – . 

اشتو برنددرست نشستم اما دستش . 

هام حلقه زداشک توی چشم . 

و خواین منشید؟ چرا میکنید، چرا اینقدر بهم نزدیک میو اذیت میاینجور من –

کنید؟ از عمد ببوسید؟ وقتی به دختری کششی ندارید چرا اینکارا رو با من می

؟خواین عذابم بدیدمی  

هام نگاه کردخیره به چشم . 

؟با بغض گفتم: چرا  

ه بهتر تونستم نفس بکشمو برداشت کدستش . 

و توی موهاش فرو کردو روی زانوهاش گذاشت و دستشهاشآرنج . 

 .با بغض و عصبانیت گفتم: بهم جواب بدید

 .اما حرفی نزد و به جاش با پاش روی زمین ضرب گرفت

 .عصبی خندیدم

 .باشه –

 .بلند شدم و تند به سمت در رفتم

ورد و کالفه گفت: مطهره نروو باال آمشغول پوشیدن کفشم شدم که سرش . 

 .پوزخندی زدم و در رو باز کردم

؟بیرون اومدم که بلند گفت: مطهره  
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 .در رو بستم و سریع به اطراف نگاه کرد

و بشنوهخداروشکر کسی نبود که هوارش . 

 .با اعصابی داغون کال از ویال بیرون اومدم و به سمت ویالی خودم رفتم

نزدنش؟ پرروییش؟ یاعصبانیتم بخاطر چی بود؟ حرف  … 

 .کالفه دستی به پیشونیم کشیدم

 !لعنت بهت

 مهـرداد#

 .با عصبانیت بلند شدم و لگدی به میز زدم

 .لعنت بهت پسر، لعنت

و توی موهام فرو کردمهامکالفه و عصبی دست . 

دکتر بهم گفت که شاید مطهره بتونه باعث درمانم بشه، اما چجوری بهش بگم که 

؟دن نکنهاحساس وسیله بو  

 چرا باید به اون کشش داشته باشم؟ چرا؟

کنه که من فقط و بگم فکر میچجوری بهش بگم که شانس درمان شدنمه؟ اگه این

کنم چون شاید باهاش بتونم درمان بشمواسه این بهش توجه می . 

و توی صورتم کشیدمدو دستم . 

کنم؟ ولی چی باعث یاما مگه غیر از اینه؟ مگه فقط به چشم یه وسیله بهش نگاه نم

 !میشه که منه لعنتی بهش کشش داشته باشم؟
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**** 

 مطهره#

ساعت سه شبه و هر پنج تاشون عین چی زود خوابشون برده به جز منه بدبخت که 

خورمهی از ساعت دوازده دارم تو جام وول می . 

ی خوابیدم بهم نمیدهفکر و خیال اجازه . 

ین اومدمها پایدرآخر بلند شدم و آروم از پله . 

هاش پوشیدم و بعد از و بدون بستن دکمهیه شال روی سرم انداختم و مانتوم

 .برداشتن پتو از اتاق بیرون اومدم

و پام کردم و از ویال خارج شدمهامکفش . 

 .دریا توی شب برخالف روز رعب انگیزه

 .هوا شدید سرد بود که سریع پتو رو دور خودم پیچیدم

های سرد لرزی تو بدنم و پشت بهش نشستم که شن یه تخته سنگ پیدا کردم

 .انداختند

تر گرفتمبه تخته سنگ تکیه دادم و پتو رو محکم . 

و زود به هم میزدکرد اما احساس تنهایی آرامشوزید آرومم میبادی آرومی که می . 

چقدر سخته وقتی دورت پر از آدمه حس کنی خیلی تنهایی؛ چقدر خوبه وقتی احساس 

هاست که دیگه راغت میاد یادت بیوفته که یکی به فکرته، دوست داره؛ سالتنهایی س

پر درد عمیقی توی قلبم داده یو به یه حفرهاین حس از بین رفته و جاش . 
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 .نفس عمیقی کشیدم

 .با نشستن کسی کنارم هینی کشیدم و از ترس از جا پریدم

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندبا دیدن استاد چشم . 

و بستو دراز و زیپ کتشنسرد پاهاشخو . 

 .بشین –

؟کنیدکار میبا تعجب گفتم: اینجا چی  

کنیهمون کاری که تو می – . 

 .اخم کردم

؟کنیدکار میاین وقت شب اینجا چی –  

؟کنیکار میدست به سینه گفت: تو اینجا چی  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و از دست دادم و با مین کشیدم که تعادلمو گرفت و به سمت زخواستم برم که مچم

 .صورت رفتم روی رونش

و روی هم فشار دادمهاماز درد چشم . 

اراده به سمت موهاش شروع کرد به خندیدن که با حرص بلند شدم و بدون فکر و بی

 .هجوم بردم

 .خیلی بیشعورید، دردم گرفت –

کنهو جدا هامبا درد شروع کرد به خندیدن و سعی کرد دست . 
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سوزهول کن مطهره می – . 

 .یه دفعه به خودم اومدم که سریع ولش کردم

و گرفت و روی خودش پرتم کرد که نفس تو سینم هامخواستم عقب بکشم اما مچم

 .حبس شد

تر خندیدآروم . 

 .آروم باش –

 .هستم ولم کنید –

شیکنم، دوست دارم نزدیکم باهام زل زد و گفت: ولت نمیبا پررویی به چشم . 

و روی گونم گذاشت و به پایین حرکت داد که قلبم ضربان تندی انگشت اشارش

 .گرفت

هاش بودم و قفل کرده بودمی چشممست شده . 

و روی لبم کشیدانگشتش . 

 .نفس بریده گفتم: دست از سرم بردارید

شدش طوالنی باال و پایین میی سینهقفسه . 

 .تازه پیدات کردم –

؟با تعجب گفتم: چی  

و قفل کرد که از خجالت گرفتمو از هم باز کرد و باهاشون بدنماهاشپ . 

و کمی کج کرد و به لبم چشم دوختسرش . 
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؟آروم لب زد: توی لعنتی چی داری  

کنید ولم …نفس زنان گفتم: لطفا . 

هام نگاه کردبه چشم . 

؟کنیچرا اینقدر ازم فرار می –  

 .سکوت کردم

؟ازم بدت بیاد –  

 .نه –

ی چپم افتاده بود رو روی شونم انداختروی شونه پتو که از . 

 .ممکنه یکی بیاد، ولم کنید –

و دور کمرم حلقه کردهاشو ول کرد و دستهاممچ . 

 .همه خوابن –

 .برید یه جای دیگه بشینید –

و مرتب کردشالم . 

 .دوست دارم کنارت باشم –

هام حلقه زداشک توی چشم . 

ها رو هم نزنیدحرف اینکار رو باهام نکنید، این – . 

؟چرا –  

 .بغضم گرفت
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تونم بگمو نمیدلیلش – . 

هام چرخوندو بین هردوتا چشمنگاهش . 

؟چرا –  

و بستمهامسکوت کردم و چشم . 

؟و دوست داشتیقبال کسی –  

و باال و پایین کردمبا بغض سرم . 

تر دور کمرم حلقه شددستش محکم . 

؟ولت کرد –  

 .با بغض خندیدم

بینمشم کرده بود، اینطور امید داشتم که یه روزی میکاش ول – . 

؟منظورت چیه –  

و باز کردمهای لبریز از اشکمچشم . 

خواست از قرار بود بعد از سربازیش عقد کنیم، اما یه روز، یه روز نحس، وقتی می –

 …اینور خیابون به اونور بره

و بستمهامبغضم شکسته شد که چشم . 

خوام تعریف کنی خودم گرفت و تند گفت: گریه نکن نمیو سریع دو طرف صورتم

 .فهمیدم

و تو گلوم خفه کردمصدای هق هقم . 
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 .تو بغلش گرفتم

 .گریه نکن، لطفا –

هام قصد تموم شدن نداشتنداما بغض چند وقتم تازه شکسته شده بود و اشک . 

و پشت تر بغلم کرد، یه دستشصدای هق هقم بلند شد و به کتش چنگ زدم که محکم

و به سرم تکیه دادسرم گذاشت و سرش . 

و ببینم ولی گریه تونم گریه کردنتبا لحنی که تا حاال ازش نشنیدم گفت: با اینکه نمی

 .کن تا خالی بشی

کشمو روی سرم گذاشت و آروم گفت: ولی بدون من زجر میلبش . 

و خفه کردمو به دندون گرفتم و صدای هق هقملبم . 

؟ها رو بهم میزنی؟ مگه برات مهمماین حرفلعنتی چرا داری   

و بوسید که وجودم پر از حسی شد که شدید سردرگمم کردروی سرم . 

آغوشش درست مثل یه مسکن بود و دستش که دورم حلقه بود مثل یه الالیی، انگار 

 نو از یا کنه نابودم …و دگرگون کنه، انگار بازم اومده کهبازم اومده که زندگیم

 بسازتم؟

 مهـرداد#

 …مطهره یه چیزی بهت –

و قطع کردم و لبخندی روی لبم نشستبا دیدن اینکه خوابه حرفم . 

 .گرفتمش و روی پام خوابوندمش و تو بغلش گرفتم که سرش به بدنم تکیه داده شد
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ای شد که تا حاال احساش نکرده بودموجودم پر از حس ناشناخته . 

از موهاش توی صورتش ریخته شده بودای شالش کمی از هم باز شده بود و تیکه . 

و توی موهاش بکشمدوست داشتم همیشه توی بغلم باشه و دستم . 

و پشت گوشش بردم و پتو رو خوب روش کشیدمموهاش . 

 .به اطراف نگاه کردم

هاش بیدار بشند اونوقته که اول تونم که ببرمش توی ویالش ممکنه همکالسینمی

خورهبرمش بدجور سرما میحرف واسه من و خودشه اگه هم ن . 

ها خوابوندمش و پتو رو روش کشیدمبا فکری که به ذهنم رسید آروم روی شن . 

 .بلند شدم و به سمت ویالی خودم رفتم

و توی قفل و باز کردم و سوئیچآروم وارد ویال شدم و بعد از برداشتن سوئیچ در ماشین

 .کردم و چرخوندم

روشن کردن ماشین با هزار زحمت از ویال بیرونش و پایین کشیدم و بدون ترمز دستی

 .آوردم و بعد توی ماشین نشستم و روشنش کردم

 .بعد از اینکه مطهره رو توی ماشین گذاشتم سوار شدم و به سمت جاده روندم

های صمیمیم زنگ زدمو برداشتم و به فرهاد یکی از دوستگوشیم . 

اب آلودش بلند شد: نصفه شبی مرض چندین بار زنگ زدم تا اینکه باالخره صدای خو

؟داری زنگ میزنی مردم آزار  

؟هنوز شمالی –  
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؟آره، چطور –  

 .پس دارم میام ویالت –

ای کردسرفه . 

؟چرا؟ مگه ویالی دانشگاهت نیستی –  

 .میام واست میگم –

ای کشیدخمیازه . 

خوام بکپم بیدارم کردیخیلوخب، زود بیا می – . 

 .کوتاه خندیدم

 .باشه –

و قطع کردمتماس . 

 مطـهره#

ای کشیدم و غلتی زدمچشم بسته خمیازه . 

و زیر بالشت بردمدستم . 

 !چه تخت نرمی

 .کش و قوسی به خودم دادم اما یه دفعه دستم به یه پوستی برخورد

و روش کشیدم که دیدم صورته و از ته ریشش معلومه مرده با با استرس آروم دستم

هام تا سمتش چرخیدم که با دیدن استاد چشماین فکر مثل جت بلند شدم و به 

و روی دهنم گذاشتمآخرین حد ممکن گرد شدند و دستم . 
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 …یا خدا! این کنار من

و کنار زدم اما دیدم همه چیز ی لختش نفسم بند اومد و سریع پتومبا دیدن باال تنه

 .تنمه

 .ضربان قلبم روی هزار رفته بود

 .نگاهی به موقعیت خودم انداختم

یه اتاق بودیم اونم روی یه تخت تو ! 

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

؟کنمنکنه یه بالیی سرم آورده باشه؟ من کنار این چه غلطی می  

ش گذاشتم و با دست یخ کردم تکونش دادمو روی بازوی ورزیدهشالم . 

؟استاد –  

و زیر بالشت بردفقط به طرفم چرخید که موهاش توی صورتش ریختند و دستش . 

معنای واقعی گریم گرفته بودبه  . 

تر تکونش دادم که با صدای ضعیف و خش داری گفت: نکناینبار محکم . 

و برداشتم و محکم توی سرش کوبیدم و روی هم فشار دادم و اینبار بالشتمهامدندون

 .که از جا پرید و گیج و قفل کرده بهم نگاه کرد

کنم؟ هان؟ چرا شما لباس ار میکعصبی گفتم: من اینجا کنار شما روی یه تخت چی

؟تنتون نیست  

و به بیرون فوت کرد و باز خوابید که با حرص داد زدم: با شمامنفسش ! 
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 .با صدای خش دارش گفت: بگیر خواب

میرم این عوضی میگه بگیر بخواب؟من دارم از ترس می ! 

 .عصبی به سمتش هجوم بردم و شروع کردم به زدنش

؟کنمکار میدارم میگم من اینجا چی –  

و کشیدم که صدای دادش بلند شدروش نشستم و موهاش . 

ایول کن مطهره، روانی ول کن تو دیوونه – ! 

ش کوبیدم و داد زدم: کنار شما ی سینهو به قفسههامو ول کردم و مشتموهاش

؟کار میکنم؟ هانچی  

؟عصبی بلند گفت: االنم روم نشستی، توجه داری  

کنمومدم و فهمیدم دارم چه غلطی میبا این حرفش به خودم ا . 

و با استرس قورت دادم و نگاهی به موقعیتم انداختمآب دهنم . 

 !درست روش نشسته بودم

و از خجالت گزیدملبم . 

و محکم گرفت و یه جور خاص و عجیبی نفس زنان خواستم بلند بشم اما پهلوهام

 .نگاهم کرد

 .با استرس گفتم: ولم کنید کنارتون بشینم

جا جات خوبههمین – . 

 .نفس زنان گفتم: نه اصال هم خوب نیست
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و کمی کج کردسرش . 

 .اما واسه من خوبه –

ی لعنتیش که انگار برق میزد خیره شدم اما با صداش سریع نگاه ازش به بدن ورزیده

 .گرفتم

؟چیه؟ خوشت اومده –  

 .نگاهش خندون بود

 .اخم کردم

 .نخیرم –

ی به پهلوهام وارد کردخواستم بلند بشم که فشار . 

 .نالیدم: ولم کنید

و مال خودت کنیبا لحن خاصی گفت: شاید بتونی این بدن . 

 !با تعجب گفتم: چی؟

تر بشینی بهترهادامه داد: یه کم پایین . 

؟گیج گفتم: چرا  

 .سعی کرد نخنده

 .با فهمیدن منظورش جیغی کشیدم و باز افتادم به جونش

یلی پرروییدداد زدم: خیلی بیشعورید، خ . 

 .صدای خندش اوج گرفت

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

190 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

و باهام عوض کرد و روم خیمه زد که نفس تو سینم یه دفعه گرفتم و جای خودش

 .حبس شد و رسما الل شدم

ی خندش گفت: دستت سنگینهبا ته مونده ! 

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 

؟میشه از روم بلند بشید –  

و کنار سرم گذاشت و تو صورتم خم شددستش . 

 .با حرص گفتم: گفتم بلند بشید نه اینکه بیشتر روم خم بشید

 .با شیطنت کشیده گفت: جون! خوبه که

و پوشوندمهام صورتماز خجالت با دست . 

و کنار گوشم شنیدمصداش . 

خوای بدونی دیشب چی شد؟می –  

و برداشتم و با استرس گفتم: آرههامسریع دست . 

بم نگاه کردو کمی عقب آورد و کوتاه به لسرش . 

؟کنیکار میاگه بگم فقط به بدن تو کشش دارم چی –  

های گرد شده گفتم: چی؟! یعنی چی؟با چشم ! 

و کمی کج کرد و به لبم چشم دوختسرش . 

ی دخترا دوست دارم تن تو رو لمس کنمیعنی اینکه به طور عجیبی برخالف بقیه – . 

رو برمخواستم زمین دهن باز کنه و توش فهاش میاز حرف . 
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و روی هم فشار دادمهامچشم . 

؟گیدلطفا بیشتر ادامه ندید، چرا دارید دروغ می –  

و باز کردم و هامو از روی مانتوم روی بدنم کشید که سریع چشمانگشت اشارش

و گرفتممچش . 

شید اما من میشمبا ضربان قلب باال گفتم: نکنید این کارا رو، شما اذیت نمی . 

 .لبخند بدجنسی زد

؟مثال چجوری اذیت میشی دانشجوی خوشگلم –  

 !با تعجب و خجالت گفتم: خیلی پررویید

 .اخم کردم

 .بلند شید ببینم –

 .خواست حرفی بزنه اما صدای یه پسر بلند شد

 .مهرداد؟ صبحونه رو حاضر کردم -

 .قلبم فرو ریخت

 !یه پسر دیگه هم هست

رسوندنمتخوردند شدید میچیزهایی که توی ذهنم وول می . 

ای که دوتا پسر با ترس تند گفتم: استاد بخدا بگید دیشب چی شد؟ من اینجا تو خونه

؟کنم؟ چرا کنار شمایی که لختید خواب بودمکار مییا شایدم بیشتره چی  

و به ته ریشش کشیدناخونش . 
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دونمنمی – . 

 .معترضانه نالیدم: اذیتم نکنید، بگید

و لرزوند گفت: یادت نمیاد؟ شب خیلی که وجودم و کنار گوشم آورد و با لحنیسرش

خوبی بود، اومدیم اینجا، توی اتاق، فرهاد خواست اونم شریک باشه ولی من نذاشتم 

 .چون تو تماما باید مال من باشی

 .بغضم گرفت

ها یعنی چی؟ دیشب فقط یادمه کنار دریا کنار شما بودماین حرف – . 

و نگاه کردو عقب برد و یه جور خاصی بدنمسرش . 

؟چطور یادت نمیاد –  

 .بغضم هر لحظه نزدیک بشکنه

 …نگید که من –

یه دفعه شروع کرد به بلند خندیدن و از روم بلند شد که ماتم برد و شکه گفتم: چرا 

؟خندیدمی  

و چندین بار آروم با خنده به دیوار کوبیدبه طرف در رفت و پیشونیش . 

ووای خدا قیافش – ! 

؟خندیدو گیج تکرار کردم: چرا می آروم بلند شدم  

و توی صورتش کشیدبه دیوار تکیه داد و با خنده دو دستش . 

 .نترس، دیشب کاری باهات نکردم –
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 .از روی تخت بلند شدم

 …پس چطور –

 .باز خندید

تونستم ببرمت توی ویالت چون شاید بقیه دیشب لب دریا خوابت برد، منم که نمی –

شد واسه همین آوردمت ویالی دوستم، دیگه ت درست میشدند حرف واسبیدار می

 .حوصلم نشد تا اتاق باال راه برم همینجا خوابیدم

و به زمین کوبیدم و جیغ زدم: استاداز سکته دادنم خونم به جوش اومد که پام ! 

و به سمتش هجوم بردم که با خنده سریع در رو باز کرد و بیرون رفت که و گفتماین

کشمتونم و داد زدم: میپشت سرش دوید . 

 .صدای خندش اوج گرفت

 .پشت مبل وایساد که گفتم: جرئت دارید وایسید تا کچلتون کنم

 .از خنده سرخ شده بود

 .یه پسر با تعجب از آشپزخونه بیرون اومد

؟چه خبره –  

بدون توجه بهش به سمت استاد دویدم که بازم فرار کرد که با عصبانیت گفتم: من 

شمکشما رو می . 

 .سریع پسره وسطمون وایساد

 .آروم باش –
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؟رو به استاد گفت: چه غلطی کردی  

 .درحالی که از خنده خم شده بود گفت: سر به سرش گذاشتم

و تهدیدوار به سمتش کنارم زدم و انگشت اشارم با صدای شکمم لگدی به میز

 .گرفتم

کنم، یادتون باشهبد تالفی می – . 

ه شدمو گفتم و وارد آشپزخوناین . 

 !پسره با خنده گفت: خاک تو سرت که اینجور سر به سر دانشجوت نذاری

و واسه خودم ریختمو برداشتم و و بیشترشبا دیدن املت بشقابی . 

 .اون دوتا مخصوصا اون استاده هم کوفت بخورند

 .روی صندلی نشستم و تقریبا خونسرد مشغول خوردن شدم

داختموارد شدند که نیم نگاهی هم بهشون نن . 

داشتی دیگهو برمیپسره که فکر کنم فرهاد باید باشه با تعجب گفت: یه دفعه همش ! 

ی دیگه گرفتمتوجهی نکردم و لقمه . 

و روی صندلیم گذاشت و خم شداستاد دستش . 

و توی صورتش کوبیدم که آخی گفت و نون از دستش ای بگیره آرنجمتا خواست لقمه

تو روی صورتش گرفول شد و دستش . 

 !روانی –

 .پسره فرهاد پوفی کشید
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کنمبشین بازم درست می – . 

 .نشست و پسره هم سراغ یخچال رفت

؟ستخوشمزه –  

 .بهش نگاه کردم

 .عالیه –

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

و قورت دادمملقمه . 

 .ساعت چنده؟ ده قرار بود ببرنمون –

 .به صندلی تکیه داد

 .هشته –

و برسونید ویال؟ حتما دوستامم در خواین منآدم چجوری می حاال جلوی اون همه –

گردندبه در دارند دنبالم می . 

کار باید بکنمدونم چیخودم می – . 

ای گفتم و به خوردنم ادامه دادمباشه … 

و روشن کرد و به راه افتادماشین . 

؟یاگه دوستام رفته باشند به آقای معینی گفته باشند که من گم و گور شدم چ –  

هاش زدو به چشمعینکش آفتابیش . 

و هم حلش کردمنگران نباش، اون – . 
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ای کشیدم و به خیابون چشم دوختمنفس آسوده . 

و شکستچند دقیقه گذشت تا اینکه سکوت . 

؟مطهره –  

 .بهش نگاه کردم

؟بله –  

و برداشت و کوتاه بهم نگاه کردعینکش . 

های توی اتاق راست بودیه سری حرف – . 

دماخم کر . 

؟کدومش –  

 …من –

 .دستی به ته ریشش کشید

تو از بیماری من خبر داری اما به طور عجیبی واقعا به بدنت کشش دارم، شاید  –

کنند رو تجربه کنمش میبتونم با تو لذتی که مردای دیگه تجربه . 

و پایین انداختماز خجالت سرم . 

؟چرا من –  

 .کوتاه بهم نگاه کرد

دونمو نمیشباور کن خودمم دلیل – . 

 .نفس عمیقی کشید
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؟م بشیخوای تا واسه مدتی صیغهچقدر می –  

هام به هم گره خوردند و با غصب بهش نگاه کردماخم . 

؟و ازتون نشنوم، فکر کردید بخاطر پول میام زیر خواب بشمدیگه همچین حرفی –  

کنه آروم گفت: معذرت میخوامکردم اصرار میبرخالف اینکه فکر می . 

و به سمت شیشه چرخوندماخم صورتمبا  . 

دونی من از این کثافت بازیا خوشم نمیاد چرا من؟ چرا یه چرا من خدا؟ تویی که می

؟دختر خراب نه  

 .یه کم نزدیک ساختمون همایش و جشنواره وایساد

بدون هیچ حرفی پیاده شدم و در رو بستم و به سمت ساختمون رفتم که با کمی مکث 

 .به راه افتاد

های زیادی پارک شده بودندابی شلوغ بود و ماشینحس . 

های دانشگاهم به طور نامحسوس بهشون نزدیک اونقدر رفتم تا اینکه با دیدن بچه

و قاطیشون کردمشدم و خودم . 

های کالسم چرخوندمو به دنبال بچهنگاهم . 

دثه با دیدنشون از بین جمعیت به طرفشون رفتم و از چند نفرشون سراغ عطیه و مح

 .رو گرفتم که یکیشون جایی که وایساده بودند رو نشونم داد

 .با استرس به سمتشون رفتم

 .کتک نخورم صلوات
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 .بهشون که رسیدم گفتم: سالم

 .به طرفم چرخیدند که با دیدنم اخمی کردند

و باال گرفتم و تند گفتم: آروم باشید هامتا خواستند به سمتم هجوم بیارند سریع دست

کنم، مربوط به استادهعریف میواستون ت . 

و نگه دارندبا این حرفم چشم هاشون انگار برقی زد اما سعی کردند اخمشون . 

؟محدثه: بگو تا کتک نخوردی، کدوم استاد رو میگی  

 .استاد رادمنش –

ای توجهشون بهم جلب شد که اخمی کردمعده . 

شعوریه عمرا اگه ه چه بیدونستند کانگار اسم این استاد رادمنش خیلی خاصه! اگه می

شدندجذبش می . 

 .خواستم یه جای خلوت بکشونمشون ولی صدای آقای معینی بلند شد

 .همگی بیاین تو، اول ترم اولیا –

 .عطیه پوفی کشید

 .بر خرمگس معرکه لعنت –

ای کشیدمنفس آسوده . 

 .پشت سر بقیه رفتیم

و اطراف چرخوندموارد که شدم نگاهم . 

اولیا پس دیگه دست شما آقای معینی: ترم . 
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 .نگران نباشید –

 .با شنیدن صدای استاد اونم کنارم از جا پریدم و سریع بهش نگاه کردم که دیدمش

 .آروم آروم ازش دور شدم ولی صدای محدثه گند زد

؟کجا میری مطهره –  

کنهبا حرص به سمتش چرخیدم که دیدم استادم داره بهم نگاه می . 

ره از دستت راحت بشهالهی این مطهره بمی – . 

های استاد چنان به هم گره خوردند که به غلط کردن افتادماخم . 

جا هم جم نخورید ممکنه گممون کنیدهاتون باشید، از همینمواظب حرف – . 

 .نیش اون دوتا غزمیت حسابی باز شد

کشیم استاد؟ همش باید مراقبش باشیم که بینید از دستش چی میمحدثه: بخدا می

در نرهیهو  . 

نیم نگاهی به منی که از حرص داشتم آتیش می گرفتم انداخت و گفت: دیشبم معلوم 

 !نیست کجا گذاشته رفته

و به لبش کشیداستاد سعی کرد نخنده و انگشتش . 

 .دیشب جاشون خوب بوده –

؟دونیدعطیه: او! مگه کجا بوده؟ شما می  

؟شید یا خفتون کنمتهدیدوار گفتم: خفه می  

؟ا تعجب گفت: با منم هستیداستاد ب  
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 .با حرص گفتم: شاید

 .عطیه و محدثه هینی کشیدند و عطیه تو پهلوم زد

 .یکی از اون سه تا دخترا که اسمش هلیا بود رو به روی استاد وایساد

دونید چقدر خوشحالم که باهامون اومدید، اینجور اگه سوالی داشه باشیم وای نمی –

؟مونید؟ با ماییدشبا کجا می تونیم ازتون بپرسیم، شمامی  

کار کردم پنهانش کنم گفتم: دقیقا تو چیبه سمتشون رفتم و با حرصی که سعی می

؟مونهداری که ببینی شبا استاد کجا می  

خوام بدونم تا اگه سوالی داشتیم بریم ازشون بپرسیم عزیزممی – . 

 .با حرص خندیدم

؟اونم شب –  

ا ناز نگاهی به استاد انداختای زد و بدختره یه لبخند مسخره . 

 .شاید –

تونید ی پنج تنهام، میاستاد دست به جیب گفت: امشب ساعت ده تو ویالی شماره

و بپرسیدبیاین سواالتون . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .بهم نگاه کرد

تونند بیانهمه می – . 

 .هلیا: وایی ممنونم استاد، فعال با اجازه
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و گفت و رفتاین . 

؟شما هم میاین –  

 .لبخند پر حرصی زدم

 …نه –

 .کشیده گفتم: استاد

و با زبونش تر کردبا حرص لبش . 

خوام تا شاید بعدا بتونم بیام توی تخمنکه مثل اون دخترا نمی – … 

 .فهمیدم چی دارم میگم که سریع ساکت شدم

؟های ریز شده گفت: تا کجا بتونی بیایبا چشم  

و ازش گرفتمنگاهم . 

م جا به جا شد و اونورم وایسادیه ک . 

دونی من تر گفت: تختم نه؟ ولی تو که میکرد آرومطور که به اطراف نگاه میهمون

 …فقط با تو

 .عصبی به سمتش چرخیدم

 .بسه، دیگه نگید –

تر گفت: چرا نگم عزیزم؟ واقعیتهبهم نگاه کرد و آروم . 

بیاینها دیگه ساکت باشید دنبالم بعد بلند گفت: خب بچه . 

 .بعد از رو به روم رد شد و رفت که همه پشت سرش رفتند
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و مشت کردمو روی هم فشار دادم و دستمهامدندون . 

؟محدثه با اخم گفت: دیشب چی شده مطهره  

 .االن وقتش نیست، بعدا میگم –

 .پشت سر بقیه رفتم که همراهم اومدند

 !بیشعور

عجب گفت: تو رسما دیوونه شدی مطهرهخواستم در رو باز کنم که عطیه گرفتم و با ت ! 

و پس زدمدستش . 

ذارم به استاد نزدیک بشهی هرزه اگه بمیرمم نمیحرف نزن، دختره – . 

 .محدثه خندید

 .تو عاشقشی –

 .غریدم: خفه شو

 .قبول کن عشقم –

و طرفش گرفتمانگشت اشارم . 

؟و، هیچ کدوم همراهم نمیاین، فهمیدیدببند دهنت –  

باال گرفتند وهاشوندست . 

 .از در پشتی ویال بیرون اومدم و در رو بستم

کرداین طرف مورچه هم رفت و آمد نمی . 

 .به سمت ویالی استاد قدم برداشتم
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و لمس کردمکبریت توی جیبم . 

تر گرفتمو محکمهایی که پیدا کرده بودمتیکه چوب . 

 .پشت ویال وایسادم و آروم از پنجره نگاهی به داخل انداختم

 .اتاق که خالی بود

 .از اون پنجره نگاهی انداختم که استاد رو با اون دختره دیدم

 .دستم خود به خود مشت شد

 .استاد دست به سینه یه چیزی بهش گفت

 .دختره دفتر به دست با عشوه به سمتش رفت

حسی موج میزدتو نگاه استاد بی . 

 .پوزخندی زدم

 .استاد تحریک نمیشه هرزه خانم

و شنیدموبی رو کمی باز کردم که صداشونی چپنجره . 

 .استاد: فکر کنم قرار بود بقیه هم بیان

بگم بهشون برم بعد بپرسم بیام من گفتن …هلیا: آم . 

 .خیلوخب، پس بشینید –

 .روی مبل نشست که هلیا هم با پررویی کنارش نشست

 .هیکل خوبی دارید استاد –

 .نظر لطفته –
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هاش بدجور تو که مانتوی جلو بازش کنار رفت و رونو روی پاش انداخت هلیا پاش

 .دید قرار گرفتند

شد تو رو آتیش میزدمکاش می . 

و روی بازوی استاد گذاشتدستش . 

؟گفت شما هیچ وقت نمیومدید، امسال چی شدهراستی، آقای معینی می –  

و برداشتو گرفت و دستشاستاد مچش . 

خواستدلم می – . 

و از عمد خودکار رو از دستش انداختتر شد هلیا بهش نزدیک . 

و روی رون استاد گذاشت و خم شددستش . 

 .نفس عصبی کشیدم

 .دیگه بسه

و آتیش زدمو برداشتم و باهاش چوبکبریت . 

گفتم و یه دفعه درست جلوی پاش که ” ایبسم اهلل“وقتی خوب آتیش گرفت زیر لب 

 .فرشی هم نبود پرت کردم که جیغی زد و سریع بلند شد

 !آتیش! استاد آتیش –

استاد سریع بلند شد و سعی کرد با کفشش خاموشش کنه ولی نشد و به سمت 

 .آشپزخونه دوید

یکی دیگه آتیش زدم و به سمت هلیا پرت کردم و سریع در پنجره رو بستم که بازم 
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 .جیغ زد

؟ها از کجا میاناین –  

ستمبازم یکی دیگه به سمتش پرت کردم و سریع در پنجره رو ب . 

 .این دفعه با جیغ به سمت در رفت

ها رو خاموش کرداستاد با یه پارچ آب بیرون اومد و آتیش . 

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست

 .صدای داد هلیا رو از اون طرف شنیدم

 .این خونه جن داره –

 .نفس سر خوشی کشیدم

 .آخیش، جگرم حال اومد

رو اون طرف شنیدم و پس بندش صدای دایصدای عده . 

 .با احتیاط به داخل نگاه کردم

 .دود خونه رو پر کرده بود

ای دانشجو و یه مسئول رو به رو و تمیز کرد و در رو باز کرد که با عدهاستاد لباسش

 .شدم

باالخره با کلی حرف زدن در رو بست و به سمت پنجره اومد که سریع کمی از خونه 

 .فاصله گرفتم

گرفتم به سمت ویال رفتمکردم و می پرتاب میو باالطور که قوطی کبریتهمون . 
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 .با سر خوشی خندیدم و دور خودم چرخیدم

فهمیدمهایی که مست کردند هیچی از غم نمیدرست مثل این . 

ش خداو به سمت باال کشیدم و با خنده گفتم: قیافهخودم ! 

یسادباز چرخی زدم اما با کسی که پشت سرم دیدم سرجام میخکوب شدم و قلبم وا . 

و توی جیبم گذاشتمدست به سینه به سمتم اومد که سریع کبریت . 

؟کنیکار میتو این سرما اینجاها چی –  

 .لبخند پر استرسی زدم

میزدم قدم …قدم – . 

و کوتاه باال انداختابروهاش . 

 .آهان –

 .رو به روم وایساد

؟دونی تو ویال چی شدمی –  

؟نه، چی شد –  

کرد نخندهانگار سعی می . 

و به لبش کشیدانگشتش . 

شدندهایی که آتیش زده شده بودند داخل پرت میخیلی عجیب بود! یه دفعه چوب – . 

و متعجب نشون دادمالکی خودم . 

؟واقعا؟ شاید کار جنا بوده! باهاتون خصومتی دارند –  
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تر شدبهم نزدیک . 

دونم کار کی بوده اما شاید تو بفهمینمی – . 

 .هل خندیدم

؟چرا من –  

 .چون تو اینورا بودی –

 .ولی منکه چیزی ندیدم –

کنید؟کار میو گرفت و کشوندم که با تعجب گفتم: چییه دفعه مچم ! 

و نشونت بدم شاید بفهمیی جرمخوام صحنهمی – . 

و گاز گرفتمناخونم . 

 !وایی خدا

 .در ویال رو باز کرد

 .برو تو –

 .استاد من خوابم میاد –

بست که با استرس به طرفش چرخیدم داخل پرتم کرد و در رو . 

و از تنش درآوردکتش . 

 .کسی نیست، راحت باش، استادا رفتند ویالی آقای معینی، یه کم اونورتره –

برم خواممی من …چیزه – . 

ها رو کشیدخونسرد تموم پرده . 
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؟چرا بری؟ مگه هلیا رو بیرون نکردی که خودت بیای –  

 !با تعجب گفتم: چی؟

بل انداختو روی مخودش . 

؟گرفت چیای نه؟ اگه ویال آتیش میتو دیوونه –  

و به نفهمی زدمخودم . 

فهممو نمیمن منظورتون – . 

 .بلند شد و به سمتم اومد

کنی؟ امشب یه جواب درست و حسابی بدون فرار کردن ازت چرا اینکارا رو می –

خواممی . 

 .سعی کردم خونسرد باشم

دونم دختره هر چی برای چی کاری بکنم وقتی میمن کار خاصی نکردم، درضمن،  –

؟و توی تختتون ببینههم زور بزنه قرار نیست خودش  

 .نیشخندی زد

؟دونی، پس چرا اینکار رو کردیخوبه که می –  

 …من اینکار رو –

 !با تحکم گفت: کردی، فکر نکن من خرم مطهره

و به بازی گرفتمی شالمو پایین انداختم و گوشهسرم . 

و باال آوردو زیر چونم گذاشت و سرمت اشارشانگش . 
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 .ازم فرار نکن –

 .فقط خیره نگاهش کردم

و با زبونش تر کردبه لبم چشم دوخت و لبش . 

رحمیکنی این یعنی بیدونی بهت محتاجم و ازم فرار میوقتی می – . 

یگه خوام فقط یه وسیله باشم که وقتی دچند قدم به عقب رفتم و آروم گفتم: من نمی

 .ناکار آمد شدم دور ریخته بشم

مونیتو دور ریخته نمیشی، تو مال من می – . 

 .نفسم بند اومد

 .به عقب رفتم

تونممن نمی – . 

 .به سمتم اومد

رحمی نکن، تو شانس درمان شدنمی، شاید تو بتونی تونی، مطهره بیبخوای می –

و از این چاه دربیاریمن . 

و به چپ و راست تکون دادمسرم . 

تونم، متاسفمنمی – . 

 .به سمت در چرخیدم

 .تا خواستم بازش کنم از پشت سرم در رو بست

 .ضربان قلبم تند شده بود
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و دوست دارینکن اینکار رو باهام، نکن اینکار رو با هردومون، تو من – . 

و دوست ندارمعصبی گفتم: چرنده! من هیچ کسی . 

های داغش که به گوشم خورد یه جوری شدمنفس . 

؟پس چرا اینقدر به نزدیک شدن دخترا بهم واکنش نشون میدی –  

 .سکوت کردم

 .فقط داری به خودت دروغ میگی عزیزم –

و با بغض بستمهامچشم . 

و از و بچشم هم خودت، مننزدیک گوشم گفت: قبول کن تا هم من طعم خوشبختی

قط نجاتم بدهریزم فکنم، دنیا رو به پات میاین سیاهی بیرون بیار، خواهش می . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اول برید عقب –

 .با حس اینکه ازم فاصله گرفته به سمتش چرخیدم

 .تو نگاهش التماس موج میزد

تونستمداد اما واقعا نمیو دوست نداشتم چون آزارم میاین نگاه درموندش . 

 .از پشت سرم دستگیره رو گرفتم

ترسممی عشق از پیش سال سه اتفاق اون از بعد …من – . 

خواست حرفی بزنه که زود گفتم: دست خودمم نیست ولی ازش هراس دارم و 

خوام دوباره درگیرش بشم پس واسم بهتره که ازتون دوری کنم، متاسفمنمی . 
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و گفتم و سریع در رو باز کردم و بیرون اومدم که داد زد: مطهرهاین . 

رحم و شنیدم: تو یه بیدادشو روی شالم گذاشتم و تا تونستم دویدم که صدای دستم

 .خودخواهی لعنتی

و پس بزنمسعی کردم اشکم . 

ترسمرحم نیستم، فقط میمن بی . 

و به در کوبیدمهاممشت . 

و بیرون آوردمهمین که در باز شد وارد شدم و کفشم . 

؟عطیه: چی شد  

و پنهان کنمسعی کردم بغضم . 

 .از کنارشون رد و وارد اتاق شدم

نداون سه تا نبود . 

های تخت باال رفتم و بالفاصله خوابیدم و پتو رو روی و از سرم کندم و از پلهشال

 .سرم کشیدم

؟محدثه: مطهره میگم چی شد  

خوام حرف بزنمبا عصبانیت و بغض داد زدم: برید بیرون، نمی . 

 …محدثه: آخه

پرسیمعطیه: بذار تنها باشه فردا ازش می . 

و روی هم فشار دادم تا اشکم نریزههامو به دندون گرفتم و چشملبم . 
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رحم نیستممن بی . 

**** 

امروز قرار بود تا ظهر همه دور هم باشیم و ناهار بخوریم و بعد بعدازظهر به سمت 

 .تهران راه بیوفتیم

و روی سرم گذاشتم و از ویال بیرون اومدمکاله آفتابیم . 

؟خوای تعریف کنی دیشب چی شدمحدثه: نمی  

انداختم نیم نگاهی بهش . 

 .اتفاق خاصی نیفتاد فقط با استاد بحثم شد –

عطیه با بدجنسی گفت: او، پس دخترمون چون استاد باهاش بد رفتاری کرده دلش 

 .گرفته شده بود

 .پوزخند محوی زدم

کنند، بذار تو خیال خودشون باشندها به چی فکر میاین . 

شدب میساحل حسابی شلوغ بود و سر و صداشون با صدای آب ترکی . 

و اطراف چرخوندمحدثه نگاهش . 

 .جون عجب پسرای جیگرینا –

 .من و عطیه جدی بهش نگاه کردیم که یه نیم نگاهی بهمون انداخت

داره نگهشون مادرشون برای خدا …یعنی چیزه – . 

 .جلوی ویالی استاد که رسیدیم مکث کردم و بهش نگاهی انداختم
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و ببخشیدامیدوارم من . 

رو دیدم که واسه هم چشم و ابرو رفتندعطیه و محدثه  . 

یه دفعه در باز شد و استاد درحالی که یه لباس سفید جذب آستین کوتاه تنش بود 

 .بیرون اومد که هل کردم و سریع از ویال رد شدم

 .دور که شدیم وایسادم و چرخیدم

 .به همراه دوتا از استادها بیرون اومد که دست یکیشون توپ والیبال بود

ای خر ذوق شده و پسرای کالسمون به سمتشون رفتند که دستم خود به خود دختر

 .مشت شد

و شنیدمصدای خندون بلندش . 

خوایم که االن سه تاش پر شده پس شلوغ نکنیدواسه والیبال فقط دوازده نفر می – . 

ها پشت سرش اومدندهمه رو کنار زد و به این سمت اومد که بعضی . 

 .سریع چرخیدم

حدثه به دیوار یه ویال تکیه دادندعطیه و م . 

 .استاد از کنارمون رد شد که محدثه بلند گفت: سالم استاد

و روی هم فشار دادم و بهش نگاه کردمهامدندون . 

 .استاد به طرفمون چرخید

و گرفت و نذاشتخواستم بچرخم که عطیه بازوم . 

 .از این دوتا بشر باید ترسید
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 .استاد: سالم

اختمو پایین اندسرم . 

و ادامه دادو شنیدم و بعد باز راهشصدای پوزخندش . 

 .با حرص بهش نگاه کردم

ت پوزخند بزنواسه ننه – . 

 …محدثه: انگار میونتون یه خرده شکر

 .با نگاهی که بهش انداختم الل شد

 .عطیه به بازومون زد

 .بریم –

 .قدم برداشتیم

 .از عمد به سمت جایی که تور والیبال بود رفتم

یه: بیاین یه کم لب دریا بشینیمعط . 

رفتم گفتم: شما برید بشینیدطور که میهمون . 

 .محدثه کنارم اومد

 .پس منم میام –

هام دادمچرخی به چشم . 

 .عطیه: ایش، خیلی نامردید پس منم میام

 .دور از محل والیبال وایسادم
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فرم دور زمین وایساده کردند و چند نو اون استادا داشتند با دختر و پسرا بازی میاون

کردندبودند و تماشا می . 

ی کنارم تکیه دادمخیره نگاهش کردم و به میله . 

دیدمو میی اطراف واسم محو شده بود و فقط اونانگار همه . 

و دوست دارینکن اینکار رو باهام، نکن اینکار رو با هردومون؛ تو من ” ” 

زنم به ندونستنو میدونم یا نه، خودمتو رو دوست دارم؟ نمی . 

لرزیدکرد دلم میو پرتاب میکرد و توپبا اون هیکلش که بازی می . 

و مال خودت کنیشاید بتونی این بدن ”  ” 

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست

؟یعنی فقط فقط به من کشش داره  

و گاز گرفتمو به چپ و راست تکون دادم و بین انگشت اشاره و شستمزود سرم . 

 .استغفراهلل

 .نگاهم به اون دوتا خورد که دیدم دست به سینه با نیش باز بهم زل زدند

 .اخم کردم

؟چیه –  

هات مثل دوتا قلب شده بودندمحدثه با همون حالت گفت: چشم . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

؟عطیه به بازوم زد و شیطون گفت: باید بریم لباس بخریم  
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؟ی چیبا اخم گفتم: لباس واسه  

 .عروسی دیگه –

خواستم به سمتش هجوم ببرم که یه دفعه صدای هین بلند یه دختر رو شنیدم که 

و و کمرش سریع به طرفش چرخیدم اما با دیدن اینکه استاد برای اینکه نیوفته بازو

و تو مشتم گرفتمگرفته نفسم بند اومد و مانتوم . 

 .استاد درست وایسوندش

 .مواظب باش –

ای گفت: ممنونمزدهش کشید و با لبخند خجالتدختره خر ذوق شده دستی به شال . 

شدانگار دود از کلم بلند می . 

 .استاد نگاهی به اطراف انداخت که بالفاصله نگاهش تو نگاهم گره خورد

 .سریع به سمت میله چرخیدم و با لبخند ساختگی دستی بهش کشیدم

؟ها نهی خوشگلیه بچهچه میله –  

ی بسیار خوشگلیهی زنگ زدههعطیه با خنده گفت: آره، یه میل . 

آمیزی کردم و زیر چشمی به استاد نگاه کردمی مصلحتسرفه . 

ای کشیدم و چرخیدمتوپ رو برداشت و تو جایگاه سرویس وایساد که نفس آسوده . 

کنی؟ معلومه که اونم دوست دارهمحدثه: چرا از استاد فرار می . 

مدست به سینه به میله تکیه دادم و پوزخندی زد . 

کردم زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم گفتم: طور که به استاد نگاه میهمون
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خواد تا درمان بشهو میدوستم داره؟ نه اون فقط من . 

؟ی سوالی گفت: چی داری میگیعطیه با چهره  

 .دستی به بینیم کشیدم

 .هیچی، بریم یه جای خلوت بشینیم -

ندبعد به جلو قدم برداشتم که پشت سرم اومد . 

و زیر هامو تو شکمم کمی جمع کردم و دستتر بود نشستم و پاهامجایی که خلوت

 .رونم به هم قفل کردم

 .اون دوتا هم کنارم نشستند

 .به دریا زل زدم

ها و آبش کمی تند شدندانگار دریا دلش کمی آشوبه که موج . 

 .از آسمون معلومه قراره بارون بیاد

؟عطیه: میگی تو آیندمون چیه  

 .محدثه: امیدوارم یه چیز خوب باشه، یه شوهر الکچری جنتلمن

 .پوکر فیس به دریا نگاه کردم

 .نفس عمیقی کشید

 .واال –

کردمو رو خودم حس میسنگینی نگاهی . 

و کمی چرخوندم که با همون پسره ایمان چشم تو چشم شدمنگاهم . 
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ردو ازم گرفت و به سمت دریا چرخید و از چاییش خوسریع نگاهش . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 ” تو دور ریخته نمیشی، تو مال منی ”

و روش گذاشتمقلبم کمی ضربان گرفت که دستم . 

 .به آسمون نگاه کردم

؟خدایا چی تو سرنوشتم گذاشتی  

و بستمهامیه کسی کمی نزدیک بهم وایساد ولی توجهی نکردم و چشم . 

خوردوار به صورتم میباد نوازش . 

ارمدریا رو دوست د – . 

 .با شنیدن صدای استاد از جا پریدم و سریع به سمتش چرخیدم

 .دست به سینه به دریا خیره بود

و روی قلبم گذاشتم و کمی ازش دور شدمدستم . 

 .محدثه: کیه که دریا رو دوست نداشته باشه استاد

و از تونه به یکی امید زندگی بده و هم زندگیاستاد با همون حالت گفت: دریا هم می

هاست، گاهی اونقدر آرامش توی خودش داره یکی بگیره، دریا هم مثل بعضی از آدم

رحم میشه کهها اونقدر بیکه باعث میشه تو هم آرامش بگیری اما بعضی وقت … 

 .نفس عمیقی کشید

 .ازش دلخور و ناراحت میشی –
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دونستم داره به در میگه که دیوار بشنوهمی . 

دوختمو ازش گرفتم و به دریا نگاهم . 

رحمی میشه، بخاطر عوامل اطرافش مثل دریا دست خودش نیست، مجبور به بی –

 .طوفان

رسه جوری که انگار هیچ وقت اما طوفان باالخره تموم میشه و دریا به آرامش می –

 .طوفانی بهش نخورده

و پر کرد و بهش نگاه کردمهاماشک چشم . 

شکار کردو های مشکیش نگاهمنگاه از دریا گرفت و چشم . 

و از قعر دریا بدون اینکه خودش بخواد امید زندگیه، به آدم ناامید، امید میده، یکی –

کشهتاریکی بیرون می . 

طاقت گفتم: بسه استاد، تمومش کنیدبی . 

 .با غم پوزخندی زد

؟و جلوی روت بیارم؟ نهرحمیتسخته که بی –  

رحم نیستممن بی – . 

 .هستی –

 .نیستم –

 .هستی-

ترسما پریدم و با عصبانیت گفتم: میگم نیستم فقط میاز ج . 
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 .عطیه گیج گفت: یکی به ما هم بگه چه خبره

و از هم باز کردهاشدست . 

؟ترسی؟ هاناز چی می –  

گند دنیا از هر چی که بترسی سرت تر گفت: میانداخت و عصبی آروم وهاشدست

کنی لعنتیمی و داغونو، خودتمیاره، تو اینجور داری زندگی من . 

 .صدای هین محدثه رو شنیدم

 .به اطراف نگاه کردم

کردندی کمی بهمون نگاه میعده . 

 .بهش نگاه کردم

و اینجور چیزها رو ی انضباطیی کمیتهبرید استاد، برید و شر بپا نکنید حوصله –

و نگاه نکنیدندارم، اصال برید و دیگه هم پشت سرتون . 

کردو با زبونش تر عصبی لبش . 

و به طرفم گرفتشانگشت اشاره . 

و بکن توی گوشتدارم، اینمن دست از سرت برنمی – . 

های پر از اشک بهش نگاه کردمبا عصبانیت و چشم . 

 .چرخید

های تند ازم دور شد و چنگی به موهاش زدبا قدم . 

و روی هم سابیدمهامو بستم و دندونهامبا بغض چشم . 
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؟گی چی شده یا بریم از خود استاد بپرسیم؟ هانخوای بعطیه جدی گفت: می  

و توی صورتم کشیدمدو دستم . 

 .اصال حالم خوب نیست سوال نپرسید –

 .خواستم قدمی بردارم که جلوم وایساد

؟برم از خود استاد بپرسم –  

 .اگه بهت گفت برو ازش بپرس –

شناسی ته و و که میاز کنارش رد شدم که محدثه بلند گفت: باشه مطهره خانم، من

 .توی قضیه رو درمیارم

ای کشیدمنفس کالفه . 

 .با وایسادن پسره ایمان جلوم اخمی کردم

 .دقیق بهم نگاه کرد

؟حالت خوبه؟ استاد چیزی بدی بهت گفت –  

 .خوبم ممنون –

 .خواستم برم که نذاشت

خوای رو من حساب کناگه کمک می – . 

 .با کمی مکث گفتم: نه ممنون

******* 

و که تموم کردم توی فلش ریختم تا واسه احمد آقا ببرمکارام . 
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پشت در اتاقش وایسادم و چند تقه به در زدم که با شنیدن صدای استاد دستم رو هوا 

 .خشک شد

 .بفرمائید –

 .با تردید دستگیره رو گرفتم

؟نرم؟ برم  

 .بفرمائید داخل –

و انداختم اما باز دستگیره رو گرفتمدستم . 

و جمع کردم و وارد شدمباالخره عزمم . 

هاش در هم رفت و به لپ تاپ نگاه کردبا دیدنم اخم و باال آورد کهکوتاه سرش . 

؟چی کار داری –  

 .به سمتش رفتم

و آوردم ببینیدکارام – . 

؟دونی باید بدیش به خانم عسکری نه منمگه نمی –  

 .از لحنش حرصم گرفت

آقا احمد بدم خواستم بهخواستم به شما بدمش میمنم نمی – . 

 .به بابامم نباید بدی –

خوردمکرد حرص میاز اینکه بهم نگاه نمی . 

و بستم و با حرص گفتم: وقتی یکی داره باهاتون حرف میزنه بهش آخرش لپ تاپش
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 .نگاه کنید

و توی هم قفل کرد و به صندلی تکیه دادهاشدست . 

؟چرا باید بهت نگاه کنم –  

زنمچون دارم باهاتون حرف می – . 

 .از جاش بلند شد و میز رو دور زد که به طرفش چرخیدم

هات اومدند سراغمدوست – . 

دونممی – . 

 .بهشون چیزی نگفتم –

دونماینم می – . 

 .خوب بهم نزدیک شد که یه قدم به عقب رفتم

هام فکر کردیبه حرف – . 

تونمرک و پوست کنده گفتم: نمی . 

تر کرد و با زبونشبه اطراف نگاه کرد و لبش . 

 .که اینطور –

و به خانم عسکری بدماصال میرم فلش – . 

و کنارم گرفتخواستم برم که دستش . 

تونم بدزدمت و مجبورت کنمدونی، همیشه میمی – . 

 !با تعجب گفتم: چی؟
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 .کمی تو صورتم خم شد

 .اما به نفعته که باهام راه بیای عزیزم –

گذرید دیگهمی ناباورانه گفتم: شما خیلی دارید از حدتون ! 

 .لبخند محوی زد

؟واقعا –  

و پس زدم و غریدم: بهتره مواظب و روی صورتم بکشه که دستشخواست دستش

 …کاراتون باشید

و بدونه کشیده گفتم: استادبرای اینکه حدش . 

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

و توی جیبم گذاشتم و به سمت در رفتمفلش . 

ته بود که به دیوار کوبیده شدم و از ترس هینی کشیدمهنوز دستم رو دستگیره نرف . 

و مجبور به کاری نکن که دوست ندارم انجامش بدمعصبی گفت: من . 

؟تونید بکنیدخوای بکنید؟ کاری هم میکار میبا تمسخر گفتم: مثال چی  

 .عصبانیت توی نگاهش محو شد و لبخندی مرموزی زد که استرسم گرفت

؟تونمبه نظرت نمی –  

و روش گذاشت که نفسم بند اومد و سعی کردم و زیر گلوم برد و لب داغشسرش

 .عقب ببرمش

کنید؟کار دارید میچی – ! 
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و روی هم فشار دادمهامای زد که وجودم لرزید و چشمبوسه . 

و روی بدنم کشید که گر گرفتم و ضربان قلبم از استرس و این همه نزدیکی دستش

 .روی هزار رفت

تونستم به عقب ببرمش و انگار تو حصار بدنش برابرش ریزه بودم که نمی اونقدر در

 .بودم

 .نالیدم: نکنید

 .نزریک گوشم آروم لب زد: دیدی؟ ضربان قلبت رفته باال

خوادو کمی عقب برد و نزدیک لبم گفت: االن کل وجودت یه چیز رو میسرش . 

ون بیشتر پیش رفتیدنفس زنان عصبی گفتم: نرید عقب جیغ میزنم، شما از حدت . 

و با استرس به سختی قورت دادمآروم خندید که آب دهنم . 

تونم با یه اشاره تو رو مال خودم کنممن هروقت بخوام می – . 

؟کسمصاحابم؟ مگه بیی ترس داشت گفتم: مگه بیبا عصبانیتی که رگه  

کنم مجبوری مال من بشینه نیستی، اما با کاری که می – . 

ک بود پس بیوفتماز ترس نزدی . 

 .با عجز گفتم: اینجوری اذیتم نکنید، لطفا

و اینجور آزار میدیبینی؟ منم دقیقا حس تو رو دارم، تو منسخته نه؟ می – . 

 .نفس زنان فقط خیره نگاهش کردم

 بعد کن، فکر درموردش …رحم بشم پسکنی که منم بیرحم باشی مجبورم میبی –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

226 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

جواب ازت امروز کالس از … 

و به بیرون فوت کرد و عقب کشید که انگار تازه فعه در به صدا دراومد که نفسشیه د

 .راه نفسم باز شد

و روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدمدستم . 

 .بدنم انگار آتیش داشت ازش بیرون میزد

 .روی صندلیش نشست و دستی توی موهاش کشید

 .بفرمائید داخل –

وایسادم با پاهای نسبتا سست کمی وسط اتاق . 

در باز شد و یه نفر به داخل اومد اما با کسی که دیدم دلم هری ریخت و سریع به 

 .استاد نگاه کردم

 !آروم از روی صندلیش بلند شد و متعجب گفت: الدن

 .لبخندی زد و در رو بست

 .سالم –

؟کنیکار میاستاد با همون حالت گفت: سالم، اینجا چی  

و نگاه کردمسر تا پاش . 

دارهم بود همه چیزش مارکمعلو . 

 .دختره بهم نگاه کرد

 .لطفا ما رو تنها بذارید –
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تونم چون اینجام تا جناب رئیس کارها رو اخم کردم و دست به سینه گفتم: نمی

 .ببینند

 .الدن اخمی کرد و رو به استاد گفت: مهرداد بگوش بره

و روی هم فشار دادمهامگفت مهرداد دندوناز اینکه بهش  . 

 .استاد اخم کم رنگی کرد

؟کنیکار میاینجا چی –  

 !الدن: اینجام چون همکاریم دیگه

 .اخم کردم

؟استاد: یعنی چی  

 .نیم نگاهی به من انداخت

 .این دختره رو بفرست بره تا بگم –

و نبینند من نمیرمبا غدی گفتم: تا وقتی که جناب رئیس کارام . 

 !الدن با حرص گفت: این چقدر پرروعه

اد سعی کرد نخندهاست . 

و رو بازوش باال و پایین کرد که دستم مشت شدلبخندی زد و دستش . 

و بگوآروم باش، حرفت – . 

 .دختره خر ذوق شده گفت: اینقدر دلم برات تنگ شده بود

شدم انداخت و بعد رو به الدن با استاد نیم نگاهی به منی که داشتم از حرص خفه می
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یگه ببینمتکردم دلبخند گفت: فکر نمی . 

دونمو میزنه، منکه میدونه حساسم و از عمد داره این لبخندای زورکیعوضی می . 

خواد بهش و روی بازوش گذاشت و جوری بهش نزدیک شد که انگار میالدن دستش

 .بچسبه

 .خواست ببوستش که استاد عقب کشید

ای روی لبم نشستلبخند پیروزمندانه . 

و جمع کردمکه زود لبخندماستاد نیم نگاهی بهم انداخت  . 

شدم اینجا هایفتوشاپیست از یکی جزو منم که بگم تا اینجا اومدم …الدن: آم . 

 !عالی شد مطهره

و ول کنی بیای اینجا کنی؟! تو بیای شرکت باباتاستاد با تعجب گفت: شوخی می

 !فتوشاپیست بشی؟

 .الدن: مگه چشه عزیزم؟ حقوقشم واسه منی که مجردم خیلی خوبه

ی استاد مشخصه زیاد خوشحال نشدهاز قیافه . 

و داخل شالش بردلبخندی زد و موهای الدن . 

 !چه عالی –

 .دیگه کم کم داشتم تا حد پوکیدن میرفتم که با حرص به سمت در رفتم

 .صداش بلند شد

؟خواستید کارا رو نشون بدیدمگه نمی –  
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 .به سمتش چرخیدم

برهم لذت مینگاهش داد میزد داره از حرص خوردن . 

بینمتونو خالی کنم لبخندی زدم و گفتم: تو کالس میواسه اینکه حرصم … 

 !کشیده گفتم: استاد

 .الدن تعجب کرد و استاد نگاهش پر از حرص شد

 .بیرون اومدم و سعی کردم در رو محکم نبندم

 !بیشعور

زنند، حاال یعنی بالیی امروز سر کالس به سرت بیارم که مرغای هوا به حالت قهقهه ب

 .ببین

 .از شرکت بیرون اومدم و بالفاصله به نیما زنگ زدم

 .با سه بوق جواب داد

 .سالم –

 .نگاهی به اطراف انداختم

 .سالم، همه چیز حل شد استخدام شدم –

 .صدای سرخوشش بلند شد

باشه حواست زرنگه خیلی مهرداد اون ببین، فقط …عالیه، کارت خوب بود – . 

 .پوزخندی زدم

کشم که چجوری زمینش بزنم، اون ها نقشه میدونم و واسه همینه که دارم ماهمی –
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 .عوضی بخاطر خرد کردنم باید تقاص پس بده

رسی به شرطی که اطالعات اون حاال آروم باش خوشگلم، به زودی به خواستت می –

و بهم برسونیشرکت . 

و باز کردمو زدم و درشقفل ماشینم . 

لت راحتو بلدم، خیاکارم – . 

 مطـهره#

کشتت مطهرهمحدثه با خنده گفت: استاد می . 

 .خندیدم و دست به کمر به شاهکارم روی صندلی نگاه کردم

 .جایی که قراره اون استاد پرروم بشینه چرب چرب کرده بودم

و داخل میز بردمبا باز شدن در سریع صندلی . 

ها وارد شدندای از بچهعده . 

ه بودم که کسی نباشهاز عمد خیلی زودتر اومد . 

؟و خوندیدها چه خبر؟ درسبه میز تکیه دادم و خونسرد گفتم: خب بچه  

و خاروندمحدثه سرش . 

 .آره، فکر کنم امروز از ده باالتر نمیام –

و به چپ و راست تکون دادمخندیدم و سرم . 

ها اومدند و نشستندی بچهکم کم همه . 

زدندای هم بیخیال حرف مید و عدهکردنای امتحان امروز رو مرور میعده . 
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ها فهمیدم که استاد داره میادبا وارد شدن سریع چندتا بچه . 

هامون رفتیم و نشستیمهر سه تامون سریع به سمت صندلی . 

 !عطیه با خنده آروم گفت: چه شود

 .آروم خندیدم

؟و در میاریگفتم یه بالیی سرت میارم استاد جون، حاال حرص من  

م بر فنا همینجوری بشینه نگاهش به نشیمن صندلی نخوره وگرنه نقشه فقط خداکنه

 .میره

 .با وارد شدنش همه بلند شدیم

و دادها سالمی کردند که جوابشونچندتا از بچه . 

و روی میز گذاشتکیفش . 

گیرمیه کم دوره کنید بعد امتحان می – . 

ای شدها شروع کردند به حرف زدن که تو کالس همهمهای بچهعده . 

امتحان نگیرید” هاشون یه چیز مشترک بود و اونم اینکه از بین حرف  “. 

گید انگار بیست تا و باال گرفت و محکم گفت: بسه، یه جوری دارید میبا اخم دستش

گیرمو میخوندید! اعتراضی نباشه من امتحانمصفحه باید می . 

و به بازی گرفتمپوست لبم . 

 .د بشین

و جلوی صورتم گرفتمکه سریع کتابم نگاهی بهم انداخت . 
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و پایین آوردمبا کمی مکث کتاب . 

و از تنش درآورد که هیکل المصبش بهتر نمایان شدکتش . 

کردندکردند و پچ پچ میبعضی از دخترا بهش اشاره می . 

“ و مال خودت کنیشاید بتونی این بدن ” 

و گاز گرفتمو به چپ و راست تکون دادم و لبمسرم . 

فراهللاستغ ! 

گرده نگاهش بهش نگاه کردم که دیدم همینطور که دنبال یه چیزی توی کیفش می

 .روی لبمه که سریع ولش کردم و با حرص بهش چشم دوختم

و از کیفش بیرون آوردهایینگاهش خندون شد و برگه . 

 !چشم هیز

 .با پام روی زمین ضرب گرفتم

 .بشین

و با استرس قورت دادمو بیرون کشید که آب دهنمباالخره صندلی . 

 .نگاه نکن، لطفا

طبق خواستم بدون نگاه کردن روش نشست که نزدیک بود نیشم باز بشه ولی زود 

و گرفتمجلوی خودم . 

 .اون دوتا خندون بهم نگاه کردند

و پایین انداختم و با خودکار روی میز ضرب گرفتمسرم . 
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گرفتم تا نزنم زیر خندهو گاز میلبم . 

ند شد که بهش نگاه کردمباالخره بل . 

 .به سمت در رفت تا در رو ببنده که به پشتش نگاه کردم

و جلوی دهنم گرفتم تا با دیدن اینکه نقشم جواب داده و حسابی چرب شده دستم

 .نخندم

و جلوی دهنشون گرفتندای دستشونهای کالسم متوجهش شدند که عدهانگار بچه . 

تادیکی از پسرا خندون گفت: ببخشید اس . 

 .بهش نگاه کرد که با خنده ادامه داد: انگار پشت مبارکتون یه مشکلی داره

و محکم گاز گرفتمنزدیک بود از خنده ریسه برم اما لبم . 

؟با اخم گفت: چه مشکلی  

 .یکی از دخترا خندون گفت: آینه بیارم ببینید

 .با همون اخم گفت: آره

صدا خندیدمتم و بیو روی میز گذاشدیگه نتونستم تحمل کنم و سرم . 

 !وایی خدا

ها نگاهش کردمو کمی باال آوردم و از بین بچهسرم . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .آینه رو به دختره برگردوند

؟به صندلی نگاه کرد و عصبی گفت: چرب کردن صندلی من کار کیه  
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کردند جدی باشند نگاهی یو به دندون گرفتم و به اون دوتا که خیلی سعی ملبم

 .انداختم

و پوشیدنفس عصبی کشید و کتش . 

نگاهی طرف من انداخت و با حرص گفت: خانم موسوی کجان که رو صندلیشون 

؟نیستند  

و پاک کردم و درست نشستمهامسریع اشک توی چشم . 

 .مطمئنم قرمز شدنم نشون میده که کلی خندیدم

 .اینجام استاد –

هم انداخت که الکی تعجب کردمنگاه تند و تیزی ب . 

 .نفس عمیقی کشید و عصبی گفت: بسه دیگه وقت امتحانه

هامون گذاشتیمو توی کیفهامونهمه کتاب . 

 .با حس خوبی که نصیبم شده بود به صندلی تکیه دادم

هاشروع کرد به پخش کردن برگه . 

گاه به عقب به من که رسید برگه رو محکم روی میز کوبید و رفت که خندون یه ن

 .انداختم

 .با سرخوشی آروم خندیدم و به برگه نگاه کردم

 .با کمی مکث در خودکار رو باز کردم و مشغول نوشتن شدم

 .مثل آب خوردن بود
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 .بین من و محدثه وایساد

 .نیم نگاهی بهش انداختم

کردو رصد میهای در هم دست به سینه کالسبا اخم  . 

 .از بوی عطرش ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم

 .چقدر بوش خوبه

 .چند بار پلک زدم و به نوشتنم ادامه دادم

 .باالخره تمومش کردم و خودکار رو روی میز گذاشتم و تکیه دادم

 .از اونور کالس با یه ابروی باال رفته بهم نگاه کرد که سوالی بهش نگاه کردم

داشتو با زبونش تر کرد و قدم برلبش . 

و روی هم فشار دادم تا نخندملبم . 

 .دیگه تقریبا آخرای تایم امتحان بود

و از زیر دستم بیرون کشیدم که با تعجب بهش نگاه کردممکنارم وایساد و برگه . 

و برداشت و یه کاری کردخودکار قرمزش . 

ده های گرد شم با چشمبرگه رو که روی میز گذاشت با دیدن یه خط قرمز توی برگه

 .به رفتنش نگاه کردم

 .به خودم اومدم و با عصبانیت از جا پریدم که همه بهم نگاه کردند

؟کشید استادی من خط قرمز میبه چه حقی توی برگه –  

 .چرخید و خونسرد بهم نگاه کرد
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 .صالح دونستم –

و نوشته بودمغریدم: این کارتون غیر منطقیه، من همش . 

ید چرب کردن صندلی کار تو بوده استادم فهمیدهیکی از دخترا با ناز گفت: شا . 

ی تائید حرفش بهش اشاره کرد که با عصبانیت گفتم: شما هیچ استاد به نشونه

؟مدرکی ندارید که کار من بوده، درضمن، من برای چی باید همچین کاری بکنم  

ناهتون اینقدر به حنجرتون فشار نیارید بشینید، قرار نیست با مظلوم نماییتون از گ –

 .بگذرم یا اینکه فکر کنم کار شما نبوده

؟زنیدو به من میو به زمین کوبیدم و داد زدم: شما با چه مدرکی همچین تهمتیپام  

 .با اخم گفت: بگیرید بشینید نظم جلسه رو به هم نزنید

 .از خشم نفس نفس میزدم

و برداشتم و به سمتش رفتمدرآخر کیفم . 

کوبیدم و از کنارش رد شدم شی سینهبرگه رو به قفسه . 

و بیرون گذاشتید دیگه هیچوقت خواستم دستگیره رو پایین بکشم که گفت: اگه پاتون

 .سر کالس نیاین

و روی هم فشار دادمهامو بستم و دندونهامچشم . 

 .عطیه: بیا بشین مطهره

 .با کمی مکث چرخیدم

کرددست به جیب بهم نگاه می . 
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 .پوزخندی زدم

د امکان داشت قبول کنم اون یه درصدم دیگه از بین رفتهاگه یه درص . 

 .به سمت صندلیم رفتم و روش نشستم

درادو بگیرم و صدبار بکوبم به دیوار تا جونش خواستم کلشاز عصبانیت می . 

 .باالخره وقت امتحان تموم شد

 هام شدید توی هم بود دست به سینهتموم مدت درحالی که دیگه اخالقم سگی و اخم

کردمبه زمین نگاه می . 

دونستند نباید باهام حرف بزنند تا وقتی که آروم بشم وگرنه عطیه و محدثه هم می

گرفتمو میبدجور پاچشون . 

تونید بریدکنم، میو زودتر تموم میامروز کالس – . 

اولین نفر بلند شدم و به کیفم چنگ زدم و به سمت در رفتم اما با صداش متوقف 

 .شدم

موسوی شما بمونیدخانم  – . 

؟قدمی برداشتم که اینبار محکم و جدی گفت: بهتون گفتم بمونید، نشنیدید  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .بعضی ها نگاهی بهم انداختند و بیرون رفتند

 .کالس که خالی شد رو به اون دوتا گفت: شما هم برید

 .بیرون رفتند
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 .تموم مدت پشتم بهش بودم

و بستد و در کالساز کنارم رد ش . 

 .دست به سینه به در و دیوار نگاه کردم

 .رو به روم وایساد

ذارمو واست میاون فقط یه تنبیه بود، نگران نباش، نمرش – . 

 .پوزخندی زدم و حرفی نزدم

و محکم گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنمیه دفعه چونم . 

گناهیبا اخم گفت: جوری رفتار نکن انگار بی . 

ای باال انداختمشونه . 

 .منکه کاری نکردم –

 .پوزخندی زد و چرخید

و باال زدکتش . 

- ؟پس این چیه  

و به دندون گرفتممیون عصبانیتم خندم گرفت که لبم . 

 .به سمتم چرخید

 .اصال آره کار من بود، حقتونه دلم خنک شد –

 .پس تنبیه منم حقت بود –

و ضایع کنیدها منبچهبا اخم گفتم: شما حق نداشتید اینجور جلوی  . 
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 .پوزخندی زد

 .نه که تو نکردی! مثل این میمونه که خرابکاری کردم –

و پر کرداینبار خندیدم که حرص نگاهش . 

 .نخند مطهره –

 …با خنده گفتم: وایی استاد خیلی باید مواظب باشید که کتتون باال نره وگرنه

 .خنده نذاشت حرف بزنم

تو کل کالس پیچیدم کمی خم شدم و صدای خنده . 

و روی لبم گذاشت که و گرفت و به دیوار کوبیدم و بالفاصله لبشمیه دفعه یقه

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

بوسیدمحریصانه می . 

و روی لبم فشرد و دلم هری ریختتو گلو صداش زدم که لبش . 

ندم که ضربان م گذاشت و خوب به دیوار و خودش چسبوی سینهو روی قفسهدستش

 .قلبم روی هزار رفت

هاش گذاشتم تا به عقب ببرمش اما زور من کجا و زور اون و روی شونههامدست

 .کجا

 .داشتم نفس کم میاوردم که ازم جدا شد و نفس زنان به لبم نگاه کرد

کردلبم حسابی جز جز می . 

هایی که هنوزم شکه بودند نگاه کردبه چشم . 
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هباید صیغم بشی مطهر – . 

و کنار بدنم به دیوار تکیه هام به هم گره خوردند و به عقب هلش دادم اما آرنجشاخم

 .داد و بهم چسبید که نفسم بند اومد

 …برید عقب اس –

 .انگشتش که روی لبم نشست دلم هری ریخت

های داغش به گوشم خورد و و کنار گوشم آورد که نفسو بست و سرشهاشچشم

ه شدندهام بستاراده چشمبی . 

 .اگه بهم نچسبیده بود قطعا از سستی پاهام میفتادم

و روی گوشم گذاشت که نفسم بند اومدطور که نفس نفس میزد لبشهمون . 

فهمی؟خوامت مطهره میمی –  

 .نالیدم: اینکار رو نکنید استاد، لطفا

تونه باشهکنار تو کنترلی روی خودم ندارم، دکتر میگه این خبر خوبی می – . 

ای به گوشم زدو کنار صورتم گذاشت و از روی مقنعه بوسهتشدس . 

سوختم و با اینکارش بدتر شدمداشتم از درون می . 

خوامم باشم پس دست از سرم نفس زنان آروم گفتم: من اینکاره نیستم و نمی

 .بردارید

 .کمی عقب کشید که انگار بهتر تونستم نفس بکشم

هام زل زدبه چشم . 
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ندازمتن ترم میقبول نکنی ای – . 

 .ماتم برد

 !چی؟ –

و کنار سرم به دیوار گذاشتدستش . 

و بزنیا قبول کن یا قید پاس شدنت – . 

و با همچین چیزی تهدید کنیدتونید منناباور گفتم: این از انسانیت به دوره! شما نمی ! 

 .لبخند کجی زد

رحم میشمرحم باشی منم بیگفتم که اگه بی – . 

م کشیدو روی لبانگشتش . 

ندازمتکمکم کن درمان بشم اونوقت منم نمی – . 

و روی هم فشار دادمهامو بستم و دندونهامچشم . 

البته بگم، اوالش باید سعی کنی که تحریکم کنی بعد که به این مرحله رسیدم  –

 .قول میدم کار به کار دخترونگیت نداشته باشم

و باز کردمهامچشم . 

تونم همچین کاری بکنم، درضمن دوستامم ن و بابام نمیمن به دور از چشم ماما –

بینندو به چشم یه هرزه میمن . 

 .اخم کرد

ت کنی، تازشم صیغهدرست صحبت کن، هرزه چیه؟ تو فقط به من کمک می –
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کنم، الزمم نیست کسی چیزی بدونه، وقتی درمان شدم اگه خودت خواستی می

تونی هم بمونیتونی بری میمی . 

د اومدنفسم بن . 

؟تونم بمونممی  

هاش خیره شدمبه چشم . 

 .درست مثل سیاهی شب تو این نزدیکی ترسناک بودند

 .تا شنبه بهم فرصت بدید فکر کنم –

 .قبوله –

ای کشیدمهمین که عقب رفت نفس آسوده . 

و برداشتبه سمت میزش رفت و کیفش . 

رسونمتونفهمیدم ماشین نداری، خودم می – . 

 …نه ممنون ما –

ی کنار دانشگاه منتظرتونمبا اخم گفت: همین که گفتم، کوچه . 

و گفت و در رو باز کرد و بیرون رفتاین . 

ها نشستمو به بیرون فوت کردم و روی یکی از صندلیکالفه نفسم . 

و بستمهامهام گذاشتم و چشمو روی دستسرم . 

؟کار کنیخوای با زندگیم چیلعنت بهت، تو می  

وارد شدندحس کردم کسایی  . 
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؟محدثه: مطهره؟ خوبی  

 .جوابی ندادم

ستیکی تکونم داد که فهمیدم عطیه . 

؟با نگرانی گفت: مطهره  

و توی صورتم کشیدم و بلند شدمهامو باال آوردم و دستسرم . 

 .خوبم –

 .به سمت در رفتم

رسونتموناستاد گفته خودش می – . 

ر تاکسی یا خط بشیممحدثه با هیجان گفت: خیلیم عالی دیگه نباید سوا . 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

کشیدخوش به حال شما که اینقدر مثل من بدبختی نمی . 

ی زندگیم باید گند زده بشه بهشتو هر دوره . 

گرفتم وارد کوچه شدیم که با دیدنش نگاه ازش . 

کنهفکر به کار توی کالسش مو به تنم سیخ می . 

ا به طور عجیبی نیستماالن باید از دستش عصبانی باشم ام . 

 .محدثه و عطیه بدون تعارف عقب نشستند

و بستندخواستم بشینم که درم . 

 .با تعجب بهشون نگاه کردم
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 .به جلو اشاره کردند

 .استاد: جلو بشین

و به بیرون فوت کردم و در رو باز کردم و نشستمنفسم . 

وچه رفتوارد خیابون دانشگاه نشد و به جاش چرخید و بیشتر به داخل ک . 

خواد بره که کسی نبینتمونحتما از اون یکی خیابون می . 

و بستمهامو به صندلی تکیه دادم و چشمسرم . 

؟باید بیای شرکت –  

حوصله گفتم: بلهبی . 

کنی باهم میریمو عوض میهاترسونم خونه، لباسو میهاتپس دوست – . 

ای گفتمحوصله از مخالفت باشهبی . 

یشه دوباره از مطهره امتحان بگیرید؟ بدبخت دیشب با سردردش محدثه: استاد، نم

 .نشسته درس خونده

 .خندم گرفت

 .چه دروغی! سردرد! از دست تو محدثه

کنم البته به خودش بستگی دارهاستاد: یه کاریش می . 

؟محدثه: یعنی چی  

دونهخودش بهتر می – . 

 …نفس عمیقی کشیدم و از شیشه به بیرون چشم دوختم
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د در رو باز کردم و وارد خونه شدمبا کلی . 

؟خوای چیزی بگیعطیه: نمی  

و بیرون آوردمهامکفش . 

و از کمد برداشتموارد اتاق شدم و مانتوی خاکستری اداریم . 

 .محدثه توی چارچوب وایساد

 .ما فقط نگرانتیم مطهره –

و باز کردمهامدکمه . 

ن سوال پیچم نکنیدو واستون میگم باشه؟ پس االوقتی برگشتم همه چی – . 

ای گفتپوفی کشید و باشه . 

و توی جیبم گذاشتمآماده شدم و گوشیم . 

 .از اتاق بیرون اومدم

 .خداحافظ –

 .محدثه: خداحافظ

 .عطیه از توی آشپزخونه گفت: به سالمت

و پام کردم و از خونه بیرون اومدم و در رو بستمکفشم … 

و روشن کرد رداشت، بالفاصله ماشینو از روی فرمون بتوی ماشین نشستم که سرش

 .و به راه افتاد

**** 
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و زد که با اخم گفتم: اینجا ای وایساد و ریموتقهوه_جلوی یه در طرح چوب مشکی

ی باباتون نیستکه خونه ! 

 .وارد خونه شد

ی خودمهخونه – . 

 .آهانی گفتم

بون پارک کردو زیر یه سایهماشین . 

؟میای تو -  

م شدید گل کرده بود گفتم: آره، اینجا حوصلم سر میرهواسه اینکه فضولی . 

ای گفت و پیاده شد که پیاده شدمباشه . 

 .پشت سرش رفتم

ی باباش نبود اما بازم خوشگل بودبه بزرگی خونه . 

هایی گذاشته شده بود رو باز کرد و کنار رفتدر چوبی خونه رو که دو طرف گلدون . 

 .خوش اومدی –

ممنونی گفتم با تردید وارد شدم و . 

 .وارد شد و در رو بست

و بیرون آوردم و پوشیدمشونهامدوتا دمپایی زنونه جلوی پام گذاشت که کفش . 

و با دمپایی عوض کردخودشم کفشش . 

 .از راهرو بیرون اومدیم که وارد هال شدیم
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بود و چندتا گلدون گذاشته  LED توی هال یه مبل حالت ال طوسی و یه تلویزیون

 .شده بود

ها رو کشید که نور خونه رو روشن کردپرده . 

ای گفت: از خودت پذیرایی کن تا بیامبه آشپزخونه اشاره کرد و با صدای گرفته . 

های چوبی باال رفتبعد دستی به گردنش کشید و از پله . 

 .دست به جیب خونه رو از زیر نظر گذروندم

 .تنهایی اینجا زندگی کردن که سخته

موارد آشپزخونه شد . 

 .تموم امکانات داشت

 .خوش به حال زنش، دیگه نباید جهیزیه داشته باشه

 .حالم گرفته شد

؟اگه درمانش کنم و بره یه زن دیگه بگیره چی  

 .پوزخندی زدم

؟نکنه انتظار داری بیاد تو رو بگیره  

 .قلبم فشرده شد

تونم بمونمولی خودش گفت اگه خواستم می . 

ها رو پس بزنمن منفی بازینفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ای . 

 .یه لیوان برداشتم و پر از آب کردم و خوردم
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ی کتاب بودند رو نگاه کردمهایی که توی قفسهکتاب . 

ها پایین اومدچیزی نگذشت که از پله . 

 .به طرفش چرخیدم

 .تیپ رسمی نزده بود

 .تو صورتش دقیق شدم

ل بودندحاانگار رنگ پوستش کمی زرد شده بود و چشم هاشم بی . 

و برداشتسوئیچ . 

 .بریم –

 .جلوش وایسادم

؟حالتون خوبه –  

 .آره –

؟با اخم گفتم: انگار حالتون خوب نیست، سرما خوردید  

 .دستی به گردنش کشید

 .خوبم مطهره –

 .خواست بره که بازم جلوش وایسادم

و بذارید روی پیشونیتون ببینید داغه یا نهدستتون – . 

؟من خوبم مطهره، باشه –  

و روی پیشونیش گذاشتم که دیدم خواست بره که پوفی کشیدم و اینبار خودم دستم
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 .حسابی داغه

 !با نگرانی گفتم: تب دارید

و گرفتم و به سمت در کشیدمشبازوش . 

 .باید بریم دکتر –

و آزاد کردبازوش . 

 .من خوبم، باید بریم شرکت –

 .با اخم گفتم: نخیرم نیستید

کشید و توی صورتشدو دستش . 

 .به سمت مبل رفت و روش ولو شد

حال گفت: اصال تو با ماشین من برو شرکت من حال ندارمو بست و بیهاشچشم . 

 .به سمتش رفتم

و گرفتم و کشیدمپیرهنش . 

 .بلند بشید بریم دکتر –

 .خوب میشم طبیعیه –

و طبیعیه؟! بلند شید ببینمعصبی گفتم: چی چی . 

و بستمهامخودش انداختم که هینی کشیدم و چشمو گرفت و روی یه دفعه مچم . 

و دور کمرم حلقه کرد و چشم بسته با صدای ضعیفی گفت: اصال تو هم هاشدست

خواد بری بیا باهم بخوابیمنمی . 
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سعی کردم بلند بشم و معترضانه گفتم: حالتون خوب نیست؛ حداقل بذارید برم 

 .دارویی چیزی واستون بیارم

رد و محکمتر بغلم کردو جا به جا کسرش . 

خوامنمی – . 

 .پوفی کشیدم

کنند خودشون خوب شند فکر میی مرداییه که وقتی مریض میاینم از اون دسته

شندمی . 

کنید یانزدیک صورتش گفتم: ولم می … 

و کمی باز کردهاشچشم . 

؟یا چی –  

 .میزنم اونجایی که نباید بزنم –

ای گفتتو اون بیحالشم جون کشیده . 

 .بزن ببینم اون وقت دیگه به طور کامل ناقص میشم –

 .به لبم نگاه کرد

 .اصال یه لب بده حالم خوب میشه –

 .تعجب کردم

 !چقدر پرروعه این بشر

و روی بدنش گذاشتم و حسابی زور زدم تا بلند بشمهامدست . 
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 !ولم کنید، چقدرم زور دارید –

؟با حرص کشیده گفتم: استاد  

شدفشار دستش کمی کمتر  . 

و چرخوندم اما و گرفت و به سمت لبم هجوم آورد که سریع سرمیه دفعه پشت سرم

 .لبش روی گونم نشست که نفسم حبس شد

و برداشت که بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: ولم کنید اینکارا با کمی مکث لبش

 .گناهه

 .نزدیک گوشم آروم لب زد: واسه من حاللی حاج خانم

و پر کردحرص وجودم . 

و روی گونم کشید که صورتم جمع شدتا خواستم حرفی بزنم زبونش . 

هاش استفاده کردم و یه ضرب بلند شدم که پوفی کشید و بیحال از سستی دست

 .گفت: تازه داشتم حال میومدم

لگد محکمی به پاش زدم و با حرص گفتم: بکپید تا یه چیزی واستون بیارم کوفت 

 .کنید

و روی میز گذاشتو به مبل تکیه داد و پاهاشه سرشحال خندید و چشم بستبی . 

 .نفس پر حرصی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم

سوزونمو بگو واسه توی بیشعور دارم دل میمن ! 

 .حقته که بذارمت برم همینجوری تلف بشی
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بر رو پیدا کردمو باز کردم و با کمی جستجو شربت تبدر یخچال . 

شق و شربت به دست خواستم از آشپزخونه بیرون بیام اما یه لیوان پر از آب کردم و قا

ای به ذهنم رسید باعث شد سرجام میخکوب بشم و با تعجب با چیزی که یه دفعه

 .بهش زل بزنم

 !یادم اومد کجا دیدمش

ست! چرا همون روز اول نشناختمش؟خدایا این که همون پسره ! 

# پیش_سال_سه  

طور که غر میزد نشستم همینبا خستگی روی نیمکت نشستم و محدثه ه . 

ست، حیف پولاه چقدر بد مزه – . 

و عطیه با حرص به هم نگاه کردیممن . 

و بردم عقب و محکم کوبوندم تو اون مغز پوکش که با تعجب این دفعه دستم

و روش گذاشتدستش . 

 !چرا میزنی؟ –

خریدی مگه مجبور بودی؟با حرص گفتم: خب نمی ! 

و بخوریدست شما ذرت مکزیکیتونیس پک خوش مزهو درآوردم: آبعد اداش . 

ای بهم رفتچشم غره . 

ست وگرنه یه جای دیگه که خوردم عالی بوداین بد مزه – . 

ای زیر لب گفتمپوفی کشیدم و استغفراهلل . 
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و مرتب کنهو روی سرش کشید تا شالشعطیه چادرش . 

و باد زدمبا شالم خودم . 

؟ی ظهر میره بگرده آخهای ساعت دوازدهکدوم دیوونه –  

 .به عطیه نگاه کردم

؟بابات کی میاد دنبالمون –  

و درست کردچادرش . 

 .نیم ساعت دیگه –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .با صدای محدثه بهش نگاه کردیم

 .وایی پسره فکر کنم داغون شد –

 .به جایی اشاره کرد

 .نگاه کنید –

ی یه ماشین افتاده و یه مرد داره به یه پسر و گرفتم که دیدم یه چرخ جلورد اشارش

کنه تا راه برهتقریبا دوازده ساله کمک می . 

 .محدثه بلند گفت: خسارت بگیر پسرجون

و به پهلوش کوبیدمآرنجم . 

 !چی داری میگی دیوونه؟ –

بچه نکن رحم بهشون …خب باید دیه بگیره دیگه – . 
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 .به عطیه نگاه کردم

 !یعنی این خود شیطانه –

روم خندیدآ . 

 !هین چه چمدون خوش رنگی –

بهش نگاه کردم اما نگاهم به یه تاکسی خورد که یه پسر جوون چمدون به دست در 

 .صندوق عقب رو بست

 .عطیه: مطهره ببین، بازوی ورزیده داره پسره

؟با حرص گفتم: چرا به من میگی  

 بدنسازی کار خودت گفتی که هر کی میاد خواستگاریت باید بازوی ورزیده و کال –

 .کرده باشه تا قبول کنی

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 .خب دوست دارم –

 .دوتاشون خندیدند

 .به پسره نگاه کردم

ی مشکی و لباس سفید زیرش پوشیده بودیه جریقه . 

 .درکل استایلش با اون هیکلش عالی بود

 .محدثه: چه بنفش خوش رنگی

 .بنفش نیست بادمجونیه –
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 .نخیرم بنفشه –

یه: بادمجونیه خرهعط . 

 .با حرص گفت: همین که من میگم

 .متفکر دستی به صورتم کشیدم

؟حاال با این چمدونش کجا داره میره –  

 .محدثه: فکر کنم جنس آورده

 .پوکر فیس بهش نگاه کردیم

 .فقط با یه چمدون؟! تازشم من فکر کنم پسره تهرونیه –

؟عطیه با خنده گفت: تو دقیقا از کجا فهمیدی  

شناسم، بخاطر و از چهار فرسخ دورترم میدونی، من کال پسرای تهرونیمی –

؟هست هتل اینورا …تیپشون  

 .عطیه: شاید، من تا حاال ندیدم

ی دویدمون خارج شداونقدر به پسره نگاه کردیم تا اینکه از زاویه . 

 .از جام بلند شدم

؟ند رو ببینیمخواستین بریم از اون ست دستبند و گردنبراستی، مگه نمی –  

رسهعطیه تند گفت: آره آره، زود بریم که االن بابام می . 

ها قدم برداشتیموقتی محدثه بلند شد به سمت مغازه . 

و اطراف چرخوندیموارد یکیش شدیم و نگاهمون . 
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بردمکردم میواال منکه فعال پولی تو کیفم نیست وگرنه بیشتر این گردنبندا رو بار می . 

تم چرخوندمو توی دسگوشیم . 

طور که ی رو به رویی در مغازه رو باز کردم و همونبا دیدن یه ست خوشگل تو مغازه

دونم یه دفعه چی شد به یکی چرخوندم بیرون اومدم که نمیدستم میو توی گوشیم

برخورد کردم و گوشیم از دستم در رفت که هینی کشیدم و نزدیک بود زمین بخورم 

ی مغازه کشیده شد که صورتم جمع گرفت اما پام بدجور به پلهو ولی یکی بازو و کمرم

 .شد

های مشکیش خیره شدمترسیده به تیله . 

؟خوبید –  

 .با یه پلک زدن به خودم اومدم

 .آره فکر کنم –

ای با یادآوری گوشیم به زمین نگاه کردم که دیدم با پاش گرفتتش که نفس آسوده

 .کشیدم

وی پاش برداشتو از رآروم وایسوندم و گوشیم . 

 .به سمتم گرفت

 !این همون چمدون بادمجونیست که

 .ازش گرفتم

خوام کنه با آرامش گفت: معذرت میکردم االن فحش بارم میبرخالف اینکه فکر می
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 .حواسم به گوشیم بود

و با زبونم تر کردملب خشک شدم . 

ی رو به روم بودنه من باید معذرت بخوام، حواسم به مغازه – . 

ی کممون با سوزش کنار پام یه قدم به عقب رفتم که نگاهی به پام ه فاصلهواس

 .انداخت

؟پاتون آسیب دیده –  

 .چیزه نه یعنی آره یه خراشه –

؟تونید راه بریدنگران گفت: می  

ش مهربونهچقدر چهره . 

 .لبخند کم رنگی زدم

 .آره ممنون، دوستام هستند –

بینند بهمون ون هیچ حرفی انگار که یه فیلم میبه مغازه نگاه کردم که دیدم دارند بد

کنندنگاه می . 

 .بهشون نگاه کرد

 .آهان، باشه –

 .بهم نگاه کرد

 .بازم معذرت میخوام –

 .نه من باید معذرت بخوام، اگه طبق قوانین رانندگی باشه تصادفمون من مقصرم –
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 .کوتاه خندید

 .اشکالی نداره، خداحافظ –

ت مطهرهسر تو خاک …نه نرو چیزه ! 

 .به اجبار گفتم: خداحافظ

و بستم و عمیق نفس کشیدمهاماز کنارم گذشت که از بوی عطرش چشم . 

 .چه بوی خوبی داره

و باز کردم و به عقب چرخیدمهامبا کمی مکث چشم . 

ی دیگه پیچیدبه گوشیش نگاهی انداخت و تو یه کوچه . 

؟و کجا بردهچمدونش  

کردمتوی بینیم حس میو با هر نفس کشیدنی بوی عطرش . 

ش جذاب بودچقدر چهره . 

 حال#

 .آروم خندیدم

 .باورم نمیشه خدا! سرنوشت، گذر زمان واقعا چیزای ترسناکیند

چمدون بنفش“و گذاشته بودیم یادمه اسمش ”! 

شد و تو فاز غم میرفتم یادم ای شده بود دستشون و هربار که حالم بد میسوژه

مخندوندنمیاوردند و کلی می . 

 .با لبخند بهش نگاه کردم
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؟چرا از اول تو رو یادم نیومد  

 .به سمتش رفتم و کنارش نشستم

و بو کشیدمعطرش . 

 .آره همین عطر چند سال پیششه

تونستم بغلت کنمکاش می . 

و به چپ و راست تکون دادمسرم . 

 .نفس عمیقی کشیدم

؟الو –  

و باز کردیه چشمش . 

؟احیانا اسم ندارم –  

گید بهتون استاد نگم منم نمیگمیشما که م – . 

و باز کردمدر شربت . 

 .بیاین بخورید –

و توی صورتش کشیدو باال کشید و دو دستشکمی خودش . 

و از دستم گرفتبه طرفش گرفتم که فقط لیوان . 

و تکون بدمخودت بده حوصله ندارم دستم – . 

 !از دست این

و توی قاشق ریختم و جلوی دهنش گرفتمشربت . 
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ش صورتش جمع شد و توی دهنش برد که از مزهطور که بهم خیره بود قاشقونهم

 .که خندیدم

و خوردسریع تموم آب . 

 .اه اه، حاضرم هزار جور قرص بخورم ولی شربت نه –

و بستمخندیدم و در شربت . 

 .یه کم استراحت کنید برم براتون سوپ بپزم –

؟پزیا برام میو به مبل تکیه داد و با لبخند گفت: واقعسرش  

 .از چهره و لحنش خندم گرفت

 .آره –

و ازش گرفتملیوان . 

کردمو حس میشهای خیرهبلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم ولی نگاه . 

و سرجاش گذاشتمو شستم و شربتلیوان و قاشق . 

از توی یخچال و کابینت چیزهای مورد نظر رو بیرون آوردم و کم کم مشغول آشپزی 

 .شدم

ش نگاه کردمبه . 

و بسته بودهاشیه دستش روی پیشونیش بود و چشم . 

 .حاال که فهمیدم کجا دیدمش یه چیزی توی وجودم شدیدتر شده

و روشن کردمکارم که تموم شد روی اپن منتظر کامال پختنش نشستم و گوشیم . 
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 .ساعت سه و نیم بود

 .چقدر گرسنمه خدا

 .از اپن پایین پریدم و وارد هال شدم

های چوبی نگاه کردمه پلهب . 

 .با کمی مکث آروم ازشون باال اومدم که وارد یه راهرو با دوتا در شدم

و باز کردم که دیدم اتاقشهدر اولی . 

و نوازش کردهمین که واردش شدم بوی عطر مالیمی بینیم . 

ی باباش پر از قاب عکس بوداینجا هم مثل اتاقش توی خونه . 

ختش برداشتم و از اتاق بیرون اومدمو از روی تپتو و بالشت . 

ها پایین رفتماز پله . 

های منظمش مشخص بود که خوابهاز نفس . 

و روش گذاشتم که تکون خفیفی خوردو روی مبل گذاشتم و آروم سرشبالشت . 

و روی مبل آوردم و پتو رو روش کشیدمپاهاش . 

دمو کنار زدم و کمی بهش خیره شموهای ریخته شده توی صورتش . 

کنم به امید اینکه شاید احساسی بهم پیدا کنیبهت کمک می . 

 .کمی دورتر ازش کوسن مبل رو گذاشتم و روش دراز کشیدم

 مهـرداد#
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غلتی زدم اما با بوی سوختگی که توی بینیم پیچید سریع از جا پریدم که سرم گیج 

 .رفت

وابهو اطراف چرخوندم که نگاهم به مطهره خورد که دیدم خگیج نگاهم . 

 !اوه سوپ

 .سریع با بدن کوفتگی بلند شدم و وارد آشپزخونه شدم

و برداشتمسریع گاز رو خاموش کردم و در سوپ . 

 .خداروشکر تا مرز کامال سوختگی رفته بود اما نسوخته بود

ای کشیدمنفس آسوده . 

 !از دست تو

 .به سمتش رفتم

و روی مبل گذاشتم و خم شدمدستم . 

 !عجب خوابی هم رفته

 .خندم گرفت

خوردمخوبه زن خونه نیست وگرنه هر روز باید غذای سوخته می . 

و روی لبش کشیدمانگشتم . 

ی سرکش منکنم تولهباالخره رامت می . 

و از روی میز برداشتم و به رستوران زنگ زدمگوشیم . 

 !شکم گرسنه هم خوابیده
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ها کردم از پلهو باز میهامبعد از اینکه دو پرس مرغ سفارش دادم همون طور که دکمه

 .باال اومدم

ترم میشمحسابی عرق کردم برم حموم سرحال . 

و به بیرون فوت کردمکالفه دستی به گردنم کشیدم و نفسم . 

 مطـهره#

و زیر کوسن بردمای کشیدم و دستمخمیازه . 

 .با یادآوری سوپ از جا پریدم و با جیغ به سمت آشپزخونه رفتم

 !سوپم –

ای کشیدمش بودن گاز و باز بودن درش نفس آسودهبا دیدن خامو . 

 .نگاهی به مبل انداختم

 !استاد نبود

هام در هم رفتاخم . 

؟با این حالش کجا گذاشته رفته  

و شنیدمشیه دفعه صدای ترسیده . 

؟چی شده –  

ی کوچیک دور کمرشه هینی کشیدم و بهش نگاه کردم اما با دیدن اینکه فقط یه حوله

هام گذاشتموی چشمو جلهامدست . 

 .انگار به سمتم اومد
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؟خوبی –  

 .عقب عقب رفتم

 .با این وضعتون به سمتم نیان –

؟خندون گفت: چرا  

ی کتاب برخوردم نفسم بند اومدیه دفعه به قفسه . 

و جلوی خودم گرفتمهامچشم بسته دست . 

 .نیان –

 .اما با پررویی حس کردم بهم نزدیک شد

و روی هم فشار دادمهامسه قرار گرفت چشمدستش که کنار سرم روی قف . 

کردمو خوب حس میگرمای حضورش . 

 .برید عقب –

و باز کنهاتاول چشم – . 

خوامنمی – . 

و ببینیدونی که هرشب باید بدن لختمخوای کمکم کنی؟ میپس چجوری می – . 

 !با خجالت گفتم: عه! نگید این حرفا رو

و کنار گوشم آوردخندید و سرش . 

- ؟چرا؟ مگه دروغ میگم  

و روی بدنش گذاشتم تا به عقب ببرمش اما با یادآوری لخت بودنش سریع هامدست
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و بردارم اما نذاشتخواستم دستم . 

هات داغند حس خوبی دارهبذار بمونه، دست – . 

و آزاد کنمهامسعی کردم مچ . 

 .ول کنید –

و دیدمو باز کردم که اولین چیز نگاه خندونشهامچشم . 

 .حاال که هنوز وقتش نیست پس بهم نزدیک نشید بهم دستم نزنید –

 
و باال دادابروهاش . 

؟خوای قبول کنییعنی می –  

 .اخم کردم

؟و گفتممن این –  

 .شیطون گفت: آره دیگه، واسه همینه که گفتی االن وقتش نیست

و به بیرون فوت کردم و زیر لب گفتم: ال اله اال اهلل از دست ایننفسم ! 

 .به بدنش نگاه کردم

خوای نگاش کنیلعنتی جوریه که فقط می . 

بخوای بهت میدم و درمان کن اونوقت من هر چیتو من – . 

هاش خیره شدمبه چشم . 

؟ر چیه –  
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 .آره هر چی –

 .لبخند محوی زدم

 .تا شنبه صبر کنید -

 .لبخندی زد

کنی زندگی اینجا بیای باید درضمن …باشه – . 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

 !چی؟ –

 .اخم کردم

 .برید ببینم –

تونم که صبر خونسرد گفت: همین که گفتم، هروقت اراده کنم باید آماده باشی نمی

یایکنم تا ب . 

کنمبا اخم گفتم: پس قبول نمی . 

 .دستی به لبش کشید

ندازمتباشه پس این ترم می – . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

؟و عوض کنم گفتم: هنوز تب داریدنفس پر حرصی کشیدم و برای اینکه بحث  

و روی پیشونیش گذاشتدستش . 

 .فکر کنم خیلی کم –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

267 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

؟سرما خوردید –  

 .نفس عمیقی کشید

 .نه، کار تو کالسم کار دستم داد –

؟سردرگم گفتم: یعنی چی  

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و خالی تونم تحریک بشم که خودمکنم اما نمیو حس میهروقت یه کم یه چیزی –

 .کنم این بال سرم میاد واسه همینه که گفتم طبیعیه

 سوپ چرا …انخجالت حرف میزنه گفتم: آهخجالت زده از اینکه اینقدر رک و بی

؟نخوردید  

و از زیر نظر گذرونداجزای صورتم . 

 .رفتم حموم –

 .نالیدم: خیلی گرسنمه

 .رو لبم که ثابت موند استرسم گرفت

 .ناهار سفارش دادم –

بپوشید لباس برید حاال ممنونم …مم – . 

هام نگاه کردبه چشم . 

؟میگی میشه که درمان بشم –  

 .مکث کردم
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 .دلم برای لحنش سوخت

خندی زدملب . 

 .حتما میشه –

 .لبخند کم رنگی زد

و به بیرون فرستادمهمین که عقب رفت نفس حبس شدم . 

ها رفتبه سمت پله . 

 .یه چیز بخور تا ناهار برسه –

ها باال رفتاز پله . 

ی ستبریولی عجب بازوهایی! عجب سینه ! 

و به چپ و راست تکون دادمسریع سرم . 

 .آدم باش

اخلش پر از سوپ کردمیه کاسه برداشتم و د . 

 .کمی ازش چشیدم

 .همه چیش خوب بود

 .یه قاشق توی کاسه گذاشتم تا بیاد و بخوره

 .با صدای گوشیم از روی اپن برش داشتم

 .شماره ناشناس بود

 .با کمی مکث جواب دادم
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؟الو –  

 .صدای یه پسر بلند شد

؟سالم، مطهره خانم –  

 .بله، خودم هستم –

 .من ایمان قاسمیم –

هام به هم گره خوردندخما . 

؟و از کجا آوردیدی منشما شماره –  

و بخواین از توی پروندتون برداشتمراستش – . 

 .با عصبانیت گفتم: خیلی کار اشتباهی کردید آقای محترم

با عجله گفت: واقعا ببخشید به شما نیاز داشتم که مجبور شدم دست به همچین کاری 

 .بزنم

؟چی کارم دارید –  

ی قبل خودتونم که دیدید حالم دونید شنبه امتحان داریم، جلسهطور که مینهمو –

زیاد خوب نبود هیچی از درس نفهمیدم، لطفا قبول کنید یه جا قرار بذاریم بهم یاد 

 .بدید

؟با اخم گفتم: بین این همه همکالسی چرا من  

کنمید جبران میذاریم، بدونخداییش شما درستون بهتره، لطفا، تو یه کافه قرار می – . 

 .نفس عمیقی کشیدم
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و نفهمیدید بگید از همین پشت گوشی واستون توضیح بدمکجاش – . 

 !اینجور که نمیشه خانم موسوی –

 .خندید

و نفهمیدمباور کنید هیچ جاش – . 

و به لبم کشیدمانگشتم . 

و بفرستید میامصاحابم زود رحم میاد گفتم: باشه، آدرساز اونجایی که دل بی . 

خواین خودم میام دنبالتونبا خوشحالی گفت: واقعا ممنونم، اگه می . 

 .نه ممنون –

فرستمو واستون میهر جور راحتید، آدرس – . 

 .باشه –

 .پس فعال خداحافظ-

 .خداحافظ –

و قطع کردم و روی اپن گذاشتمشگوشی . 

و با زبونم تر کردملبم . 

خوام برم؟کنم که مییعنی کار درستی می  

*** 

ه سر در کافه نگاه کردمب . 

 .نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم
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و اطراف چرخوندموارد شدم و نگاهم . 

 .با صداش بهش نگاه کردم

؟مطهره خانم –  

و واسم عقب کشیدبه سمتش رفتم که بلند شد و صندلی . 

 !واو چه جنتلمن

 .از فکرم خندم گرفت

 .تشکری کردم و نشستم

 .رو به روم نشست

ممنونمواقعا  – . 

کنمخواهش می – . 

خورمبه یه گارسون اشاره کرد که گفتم: چیزی نمی . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 !اینکه نمیشه –

؟خوریدبا نزدیک شدن گارسون گفت: چی می  

خوریدهر چی خودتون می – . 

 .به گارسون نگاه کرد

 .دوتا قهوه با کیک –

 .وقتی گارسون رفت گفتم: کتاب آورید؟ من نیاوردم
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و روی میز گذاشتیفشک . 

 .خودم آوردم –

و بیرون آورد و روی میز گذاشتکتاب و دفتر و خودکاری . 

و برداشتمکتاب . 

؟گفتید همه جاش –  

تر کردو جذابهاش چهرشخندید که چال گونه . 

 .آره –

و باز کردمآروم خندیدم و کتاب . 

 .کتابش سفید سفید بود

 .پوکر فیس بهش نگاه کردم

؟نوشتیدهیچی هم ن –  

و زیر چونش زدو روی میز به سمتم کشید و یه دستشخودش . 

های خود کتاب اشاره کردبه نوشته . 

ای نیستها که هستند دیگه نیازی به چیز اضافهاین – . 

 .با یه ابروی باال رفته بهش نگاه کردم که خندید

 .خب واسه همینه که سراغ شما اومدم –

و بردارم که حس کردم نفس شدم تا خودکارشو به بیرون فوت کردم و خم نفسم

 .عمیقی کشید
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 .عطرتون بوی خوبی میده –

 .خودکار رو برداشتم و درست نشستم

 .نظر لطفتونه –

 .به کتاب اشاره کردم

 .حاال هم حواستون به درس باشه –

 مهـرداد#

 .کالفه بلند شدم و دستی به گردنم کشیدم

؟چرا امشب اینقدر واسم خسته کننده شدهروزای دیگه هم تو خونه تنها بودم اما   

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

ها رفتمبا فکری که به ذهنم رسید به سمت پله . 

برم دنبال اون دانشجوی کوچولوم ببرمش شام بهش بدم یه کمم اذیتش کنم 

 .سرحال بیام

 .از این فکر خندیدم

*** 

 .جلوی واحدش وایسادم و چند بار در زدم

ه در توسط محدثه باز شدچیزی نگذشت ک . 

 .با تعجب گفت: سالم استاد

 .نگاهی داخل انداختم
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؟سالم، اون یکیتون هست –  

 !با تعجب گفت: اون یکیمون کیه؟

؟گیدخواستم حرف بزنم که خندید و گفت: مطهره رو می  

و توی دستم چرخوندمسوئیچ . 

 .آره، بهش بگید بیاد کارش دارم –

 .دستی به شالش کشید

نیست …چیزه – . 

 .عطیه هم چادر به سر جلوی در اومد

 .سالم –

 .اخم کردم

؟کجاست …سالم –  

کردندهردوشون دست دست می . 

؟با تحکم گفتم: میگم کجاست  

هامون درس یاد بده آخه شنبه محدثه هل کرده گفت: رفته به یکی از همکالسی

 .امتحان داریم

؟با اخم گفتم: کدوم همکالسی  

زنیم برگردهزنگ میعطیه: بیاین داخل بهش  . 

؟عصبی از جواب ندادنشون گفتم: میگم کدوم همکالسی  
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و بست و تند گفت: ایمان قاسمیهاشمحدثه چشم . 

 .با فهمیدن اسمش خونم به جوش اومد

و روی هم فشار دادمهامو دندون و بستمهامچشم . 

؟غریدم: رفته خونش  

 .عطیه تند گفت: نه نه، رفتند کافه

و با صدا قورت دادندکردم که از طرز نگاهم آب دهنشون و بازهامچشم . 

؟کدوم کافه –  

خونه بیاد میگمش …محدثه با تته پته گفت: میگم . 

؟و به در کوبیدم و بلند گفتم: کدوم کافهمشتم  

خیابون تو …یهردوشون از جا پریدند و عطیه تند گفت: کافه … 

ستاد بخدا فقط واسه درسه چیز سریع به سمت آسانسور رفتم که محدثه بلند گفت: ا

 .خاصی نیست

 .در آسانسور رو باز کردم و وارد شدم

و زدمی هم کفبالفاصله دکمه . 

؟بین این همه آدم توی کالس چرا تو؟ آخه احمق اگه ببرتت یه بالیی سرت بیاره چی  

ی احمقکنم دخترهحالیت می . 

 مطـهره#
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دونستم بهم زل زدهدادم اما میبهش توضیح می . 

 .آخرش خودکار رو روی کتاب انداختم و با حرص بهش نگاه کردم

؟میشه به جای نگاه کردن به من به کتاب نگاه کنید –  

کردمحق به جانب گفت: منکه به شما نگاه نمی . 

 .با حرص گفتم: آره جون عمتون! اصال من دارم میرم

رفتو گبه کیفم چنگ زدم و بلند شدم که سریع به طرفم اومد و بازوم . 

 .غلط کردم بابا، لطفا بشینید –

ای بهش رفتمو آزاد کردم و چشم غرهیه دفعه صدای گوشیم بلند شد که بازوم . 

و از کیفم بیرون آوردم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادمگوشیم . 

هام چهارتا شدندخواستم بگم بله اما با صدای داد استاد چشم . 

؟بیرون یا خودم بیام بیرونت بکشم خودت از اون خراب شده میای –  

گید؟کمی از ایمان دور شدم و با تعجب گفتم: چی دارید می ! 

باز داد زد: رو اعصاب من راه نرو مطهره، نیای بیرون به خداوندی خدا میام تو جلوی 

کشمگیرم بیرونت میو میاون پسره ایمان دستت . 

م برید جلوتر که نبینتتونبا تته پته گفتم: باشه باشه خودم میام فقط یه ک . 

 .نفس عصبی کشید

 .زود باش –

و که قطع کرد نفس پر استرسی کشیدمتماس . 
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 !وای خدا این فضول کیه که افتاده تو زندگیم؟

 .به سمت ایمان چرخیدم

 .من باید برم، معذرت میخوام –

 .سریع به سمتم اومد

؟چرا؟ چیزی شده –  

نوادگیهی خانه، فقط زود باید برم یه مسئله – . 

 .نگران گفت: پس بیاین برسونمتون

 .نه خودم میرم خداحافظ –

و گفتم و سریع به سمت در دویدم که بلند گفت: مطهره خانم صبر کنیداین . 

نسریع از کافه بیرون زدم و قبل از اینکه بیرو  

 .بیاد به جلو دویدم

کردنش به با دیدن ماشینش تردید داشتم که به سمتش برم ولی برای آبروریزی ن

و باز کردمسمتش رفتم و درش . 

نشستم که هنوز نذاشت در رو کامل ببندم و پا روی گاز گذاشت که ماشین از جاش 

 .کنده شد

 …استاد من –

 .با دستش که محکم روی دهنم نشست رسما خفه شدم و متعجب بهش نگاه کردم

 .غرید: حرف نزن
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 !آخه یکی بیاد بگه به تو چه؟

صبی گفتم: آخه زندگی من به شماو پس زدم و عدستش … 

 .داد زد: گفتم حرف نزن

زنید؟ هان؟ فکر کردید خونم به جوش اومد و منم داد زدم: به چه حقی سر من داد می

؟کشیدکیه منید که تو کارام سرک می  

و گرفت و به سمت خودش کشوندمیه دفعه کنار خیابون زد رو ترمز و لباسم . 

؟بعد همه کارتم، حالیت شدتو صورتم غرید: از این به   

گذریدناباور لب زدم: شما خیلی دارید از حدتون می ! 

خوام ی من نیستید، اینکه من میو پس زدم و با عصبانیت گفتم: شما هیچ کارهدستش

 .به همکالسیم از سر لطف درس یاد بدم به شما ربطی نداره

 .به کیفم چنگ زدم و در رو باز کردم

و گرفت و به طرف خودش پرتم کردا یه دفعه بازومخواستم پیاده بشم ام . 

و چنان محکم روی لبم گذاشت که تموم تنم گر گرفتخواستم حرفی بزنم اما لبش . 

و با عصبانیت گرفت و حریصانه بوسیدمدو طرف صورتم . 

کرد جوری که از و سر لبم خالی میکردم عقب ببرمش اما تموم عصبانیتشسعی می

یومددرد نفسم باال نم . 

و جدا کرد و نفس زنان به و چندبار محکم به بازوش کوبیدم که باالخره لبشمشتم

هام زل زدچشم . 
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کردلبم حسابی جز جز می . 

و هم نداریدلرزید گفتم: شما حتی حق بوسیدن مندر حالی که از عصبانیت صدام می . 

و محکم گرفت و به سمت خودش کشوندمکمرم . 

ما باید بدونی از این به بعد تمام تو مال منهکنی؟ ااینجور فکر می – . 

 .قلبم فرو ریخت

 .از این به بعد تو در اختیار کامل منی –

 .با عصبانیت به عقب هلش دادم اما به کمرم چنگ زد

و ندارید که تو زندگی من دخالت کنیدخواین درمان بشید خب باشه اما حق اینمی – . 

و مرتب کردعقب کشید و شالم . 

کنم چون ناموس من حساب میشی، یعنی توبخوای چه نخوای دخالت میچه  – … 

و نگفتشو با زبونش تر کرد و ادامهلبش . 

؟با اخم گفتم: یعنی من چی  

 .به راه افتاد

 .هیچی –

 .نفس عصبی کشیدم و درست نشستم

خوام برم خونهمی – . 

 .وقت شامه –

خورممیرم خونه می – . 
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 .دستی به پیشونیش کشید

ار آروم باشم مطهره، مخالفت نکنبذ – . 

 .نفس پر حرصی کشیدم و پا روی پا انداختم

کنممن آخرش از دست این دق می . 

 .چیزی نگذشت که گفت: دیگه هم دور و ور پسره نبینمت

خواست بهش درس یاد بدماون فقط می – . 

 .پوزخندی زد

؟یه نظرت بین این همه همکالسی چرا تو –  

ای باال انداختمشونه . 

دونم؟ میگه درس من بهترهچه می – . 

 .نفس عمیقی کشید و دیگه سکوت کرد

 .نزدیک یه رستوران پارک کرد

 .پیاده شدیم و در رو بستیم

و دور زددر رو قفل کرد و ماشین . 

 .خواستم برم که رو به روم وایساد

 .سوالی بهش نگاه کردم

و متعجب بهش نگاه کردم اما  و بوسید که نفسم بند اومدو گرفت و آروم گونمبازوهام

و پر کردبا کاری که کرد تعجبم دوبرابر شد و حس عجیبی وجودم . 
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خوام، نباید سرت داد میزدمبا مالیمت بغلم کرد و با آرامش گفت: معذرت می . 

 .لبخندی روی لبم نشست

و آروم روی کمرم باال و پایین کرد که با باال و پایین شدن دستش رو بند لباس دستش

و از بغلش بیرون کشیدم که متعجب بهم نگاه کردزیرم سریع خودم . 

؟چی شد –  

 .هل خندیدم

 .هیچی –

 .نگاهش شیطون شد

و که روی کمرت کشیدم انگار یه چیز حس کردمدستم – . 

 .از خجالت گر گرفتم

 .به سمتم اومد

 .بذار ببینم چی بود –

نکرده سریع چند قدم عقب رفتم و با حرص و خجالت گفتم: الزم . 

و با زبونش تر کردخندون لبش . 

و روش گذاشتم و تلنگی به پیشونیم زد و به سمت رستوران رفت که با حرص دستم

 .پشت سرش رفتم

 !بیشعور

 .در رستوران رو واسم باز کرد
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 .اول خانما –

 .سعی کردم لبخندم زیاد پررنگ نشه

از جا پریدم و سریع  و روی کمرم گذاشت و پایین کشید کهاز در رد شدم که دستش

 .به سمتش چرخیدم

 .با حرص بهش نگاه کردم که با بدجنسی خندید و دست به جیب وارد شد

و کنار گوشم آورد و آروم لب زد: فکر کنم بند لباس زیرت بودسرش . 

و گفت و در حالی که از خجالت گر گرفته بودم از کنارم رد شداین . 

و گزیدملبم . 

 !چقدر پررو و بیشعوره

؟با خنده گفت: نمیای  

و گرفت و به جلو کشوندمچرخیدم و با غضب بهش نگاه کردم که خندید و بازوم . 

و آزاد کردمبازوم . 

 .خیلی پررویید! خجالت بکشید –

؟و ببینم چرا خجالت بکشمدست به جیب گفت: وقتی قراره بدتر از این  

و گزیدم که خندیدسریع نگاه ازش گرفتم و لبم . 

دونفره نزدیک شدیم به یه میز . 

و برام بیرون کشید که ابروهام باال پریدندبرخالف تصورم صندلی . 

؟نشستم و گفتم: شما هم از این کارا بلدید  
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و روی کمرم گذاشت که مو به تنم سیخ شدو کنار گوشم آورد و دستشسرش . 

 .حتی بدترشم بلدم –

های گرد شده بهش ا چشمو باز کرد که بای قفلشیه دفعه تو یه حرکت فوق حرفه

 .نگاه کردم

 !خندید و روی صندلیش نشست که با همون حالت گفتم: خیلی بیشعورید

و هم باز کردهو روی کمرم گذاشتم که دیدم هر سه تاشدستم ! 

 !آخه چجوری؟

تونم نشدماین کاراتون چیه آخه؟ هنوز صیغه – . 

و توی موهاش کشیددستش . 

 .واسه من محرمی –

و پر کردحرص وجودم . 

؟حاال من کجا برم ببندمش –  

 .به طرفی اشاره کرد

 .دستشویی -

و به سمتش پرت کردم که با خنده گرفتشبا حرص بلند شدم و کیفم . 

های تند و پر حرص به سمت دستشویی رفتمبا قدم . 

 !عه عه! عجب آدمیه

و باز کردمهاموارد دستشویی شدم و دکمه . 
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کردم ببندمشو پشت سرم بردم و سعی دستم . 

کردم و دیگه بهش هر کسی دیگه جای اون بود قطعا دیگه تو صورتش نگاهم نمی

کنه چون رو نمی کارادونم از روی هوس و شه.وت ایندادم اما این میمحل نمی

شه که کاراش رو هوس باشه فقط از روی اذیت کردنه منهتحریک نمی . 

هاش موج میزد اما تو ن تو چشمای بود با این کاراش عطش خواستهر مرد دیگه

های این چیزی جز شیطنت و لذت بردن از حرص خوردن من نیستچشم . 

کنم از دستشش بشم اینقدر گناه نمیحداقل صیغه . 

 .تعجب کردم

ش بشمخواد که صیغهچقدر راحت از صیغه میگم! انگار ته دلم می . 

ای زیر لب گفتماستغفراهلل . 

ه بیرون فوت کردمو بباالخره بستمش و نفسم . 

و بستمهامدکمه . 

هام بیرون اومدمدستشویی هم رفتم و بعد از شستن دست . 

 .به سمتش رفتم که دیدم سرش توی گوشیه

رو به روش نشستم که بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: تونستی ببندی یا اگه نه برات 

؟ببندم  

و آروم روی میز کوبیدمبا حرص مشتم . 

 !بس کنید دیگه –
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 .پررو خندید

هام گرد شدندبه گوشی که دقت کردم چشم . 

 !اینکه گوشی منه

و ازم دور کردو خوند و سریع گوشیبه سمتش یورش بردم که دستم . 

و بدید ببینمگوشیم – . 

 …عکسای خوبی داری مثال –

و بوسیدند رو آورد که لبمیه عکسی که پسر و دختره تو بغل هم هم دیگه رو می

 .گزیدم

نگاهم کرد شیطون . 

؟ها چیهحاج خانم این عکس –  

ستبینید عکس نوشتهبا حرص گفتم: اگه دقت کنید می . 

و توی جیبش گذاشتمیز رو دور زدم و به سمتش رفتم اما گوشیم . 

و به زمین کوبیدمپام . 

 .بدید ببینم –

 .بعدا بهت میدم موش کوچولوی من –

 .هنگ کرده بهش نگاه کردم

 !موش کوچولوی من؟

جا و واسه من اینجور نکن جوجه وگرنه همینهاتا نزدیک شدن گارسون گفت: چشمب
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کنم، برو بشینچپت میی یه لقمه . 

 .با همون حالت آروم روی صندلیم نشستم

 !چرا اینجور باهام حرف میزنه؟

؟گارسون که نزدیک شد گفت: چی میل دارید  

 .بهم نگاه کرد

؟خوریچی می –  

صندلی جا به جا شدم چندبار پلک زدم و روی . 

دونمنمی – . 

 .منو رو رو به روم گذاشت

ها گذاشتو روی قیمتهاشخواستم براساس قیمت انتخاب کنم که دست . 

 .بدون نگاه کردن به قیمت –

 .به ناچاری به منو نگاه کردم

و توی هم قفل کردم و گفتم: پیتزای قارچ و پنیرهامدرآخر دست . 

: یه قارچ و پنیر و یه قارچ و گوشت و دوتا دلستر هلویی رو کرد سمت گارسون و گفت

 .و دوتا سیب زمینی

ها رو نوشت و رفتگارسون سفارش . 

هاش گذاشتو روی دستو روی میز و سرشهاشآرنج . 

توش بکشم دست خوادمی دلم …این موهاش . 
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و به سمتش بردماراده دستمبی . 

کردم و عقب آوردمشنزدیک بود توی موهاش فرو بره که سریع مشتش  . 

و کمی باال آوردسرش . 

راستی، فردا واسه یکی از برندها عکاسی داریم توی حیاط باغ من، یکی از  –

ی منها میاد، یادت باشه شرکت نری بیای خونهمدلینگ . 

کنمبا ابروهای باال رفته گفتم: به من چه؟ منکه عکاسی نمی ! 

 .باید بیای همه جمعند –

 .باشه پس میام –

و روی دستش گذاشتباز سرش . 

 .خوبه –

؟کنهبا کمی مکث گفتم: سرتون درد می  

 .نه کمرم –

با ابروهای باال رفته گفتم: واه، مگه کوه کندید؟ تازشم بعدازظهر شرکتم نرفتید من 

 .چی خوابیدید

 .خندید و درست نشست

و توی صورتش کشیددستش . 

 .طبیعیه –

 .دست به سینه به اطراف نگاه کردم
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 .آهان، اینم طبیعیه –

؟تونم یه سوال ازتون بپرسمدرآخر با کلی کلنجار رفتن با خودم گفتم: می  

 .بپرس –

هاش زل زدمنفس عمیقی کشیدم و تو چشم . 

؟کنیدوقتی درمان شدید میرید با الدن ازدواج می –  

؟با تعجب گفت: چی؟! چرا باید برم با اون ازدواج کنم  

باهاش ازدواج کنید و هم اینکه دوستون دارهبا غم گفتم: چون قرار بود  . 

کنمبا قاطعیت توی صداش گفت: نه ازدواج نمی . 

 .لبخند محوی زدم

؟کنیدکار میو چیمن –  

 .خیره نگاهم کرد

 .فعال بهت جوابی نمیدم –

 .نفس عمیقی کشیدم

 .هرجور راحتید –

و با زبونش تر کردلبش . 

اش، زود بهت نمیگم که شروع کنیم، وقتی قبول کردی و صیغم شدی نگران نب –

و داشتیخوای و آمادگیشذارم هروقت خودت میمی . 

هام گذاشتمو روی دستآروم ممنونی گفتم و سرم . 
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******** 

کردمکنار استخر روی سکو نشسته بودم و با حرص به دختره مدلینگه نگاه می . 

کردندداشتند واسه مدل عکاسی بعدی گریمش می . 

و هایی که گرفته بودند رو بد و خوبشار خانم عسکری بود و داشت عکساستاد هم کن

گفتمی . 

و از کاسه هاشخواستم چشمکرد، جوری که میدختره یه جور خاصی به استاد نگاه می

 .دربیارم

و بیرون آوردمآخرش از سکو پایین پریدم و گوشیم . 

تاد مشخص نباشه و سرگرم گوشی نشون دادم و وسطشون جوری که دیگه اسخودم

 .وایسادم

 .صدای دختره بلند شد

؟عزیزم میری کنار –  

 .بهش نگاه کردم

و همه جا نچرخونید ممکنه آرایش عزیزم چرا باید برم کنار؟ شما نگاهتون –

 .چشمتون خراب بشه

 .بعد لبخند حرص دراری زدم و بازم به گوشیم نگاه کردم

 .چرخیدم و زیر چشمی به استاد نگاه کردم

ی لپ تاپ اشاره کردی به لبش کشید و بعد به صفحهدست . 
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 .این خوبه –

و جلوتر کشیده و داره به استاد نگاه به طرفه دختره چرخیدم که دیدم صندلیش

کنهمی . 

و سنجیدمی نگاهشو ریز کردم و زاویههامچشم . 

کنه حرصی شدمبا فهمیدن اینکه داره به لبش نگاه می . 

نگاه کنمفقط من حق دارم به لبش  . 

 .با فکری که به ذهنم رسید نگاهی به زمین انداختم

 !یه دفعه باال پریدم و با ترس بلند گفتم: وایی موش

ای ای با ترس دور شدند و عدهدختره با جیغ از صندلی پایین پرید و دور شد که عده

و اطراف چرخوندندهم نگاهشون . 

و برداشتم و به سمتی بردمسریع صندلیش . 

کنمن اینجا بشینید من موشه رو پیدا میبیای – . 

و درست جایی گذاشتم که استاد مشخص نباشهصندلیش . 

و جا به جا کردندهمه به اجبار وسایل گریمشون . 

و باد زددختره روی صندلی نشست و با ترس خودش . 

هام بردمو داخل جیبهامم دستخوشحال از نقشه . 

کیه دادمی پام چرخیدم و به دیوار ترو پاشنه . 

 .استاد جلو اومد
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؟چی شده –  

؟کنه آخهکار میدختره با ناز گفت: آقا مهرداد موش تو خونتون چی  

 !استاد با تعجب گفت: موش؟

 .آره –

 .بعد به من اشاره کرد

 .مطهره خانم دیدش –

 .نگاه استاد خندون شد

 .آهان موش –

 .به دختره ساناز نگاه کرد

کنمنگران نباشید من حلش می – . 

 .بعد به سمتم اومد که سریع به گوشیم نگاه کردم

بینمآروم گفت: یه موش اینجا می . 

و به نفهمی زدمخودم . 

ی ساناز جونپس بگیریدش، در بره باز میره تو پاچه – . 

و کنار گوشم آوردرو به روم وایساد و سرش . 

 .خیلی وقته گرفتمش خودش خبر نداره –

دونستم منظورش منممی . 

ه حالتون، خوب ازش مراقب کنیدخوش ب – . 
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و از دستم کشید که با اخم بهش نگاه کردمیه دفعه گوشیم . 

 .موش کوچولوم بیا بریم باهات کار دارم –

 .با حرص بهش نگاه کردم

 .به سمت خانم عسکری رفت که پشت سرش رفتم

********** 

و ی صندلیمشغول عکس برداری از ساناز بودند و استاد هم داشت مدل نشستنش رو

کردتنظیم می . 

؟آب نبات و شکالتم آخه تبلیغ داره  

 .خانم عسکری یه سبد گل رو رو به روم گرفت

ها رو باال بریز که وقتی پایین میاد توی عکس بگیر هروقت جناب رئیس گفتند گل –

 .باشه

های متعجبم سبد رو توی دستم گذاشت و رفتدرمقابل چشم . 

 !مگه نوکرتونم؟

کنار ساناز وایسادمبا حرص کمی  . 

 .استاد بهم نگاه کرد

موسوی هروقت اشاره کردم بریزیدخانم  – . 

 .سعی کردم حرصم مشخص نباشه

 .چشم جناب رئیس –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

293 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

ی دستش گل رو ریختم و دختره هم هزار جور با عشوه ژست گرفتبا اشاره . 

ردم که و با حرص تو صورتش پرت کبازم گفت که بازم ریختم اما اینبار آخرش یه گل

 .لبخندش جمع شد و با حرص بهم نگاه کرد

 .با لبخند به دوربین اشاره کردم که چپ چپ بهم نگاه کرد

ها رو باال ریختم اما اینبار درست تو صورتش که نفس پر استاد بازم بهم گفت که گل

 .حرصی کشید و استاد گفت: اینجوری نریزید

 .با حرص نگاهش کردم

 .از دستم در رفت –

دستی به لبش کشیدخندون  . 

باالخره این گل ریختن مسخره تموم شد که درآخر یه گل رو با تموم حرصم محکم تو 

صورتش پرت کردم که اونم کم نیاورد و با حرص یه گل رو به سمتم پرت کرد و بلند 

 .شد

 .استاد به طرفی اشاره کرد

و انجام بدیمی عکاسیاستراحت کنید که آخرین مرحله – . 

ناز گفت: چشم آقا مهردادساناز با  . 

و به سمتش پرت کردم و زیر لب گفتم: برو واسه بعد به اون سمت رفت که با پا یه گل

ت عشوه بریزننه . 

 .استاد خندید و به طرفم اومد
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؟میری واسم شربت بیاری –  

خوام، نوکرتون که نیستمنمی – . 

و کمی کج کردسرش . 

 .لطفا –

 .سبد رو روی زمین انداختم

لوخب باشهخی – . 

 ...بعد چرخیدم و به سمت ساختمون رفتم

شربت به دست از خونه بیرون اومدم که دیدم چند نفر دور ساناز جمع شدند و انگار 

کننددارند بحث می . 

 .کنجکاو به سمتشون رفتم

ساناز جان، تو قراردادمون هم هست، یکی از محصوالت ما آبنبات توت فرنگیه،  –

 .پس باید بخوری

تونم بخورم، میگم من آلرژی دارم بهش، آلرژیرص گفت: نخیر من نمیبا ح . 

 .ابروهام باال پریدند

کنه، سرخ میشم، ای بابامیوفتم بیمارستان، بدنم ورم می – ! 

 .با صدای استاد به طرفش چرخیدیم

؟چی شده –  

 .دختره به سمتش رفت
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و بخورمذرشیکی حتی یه تونم این من به توت فرنگی حساسیت دارم، نمی – . 

 .دستی به ته ریشش کشید

 .به آقا سعید نگاه کرد

های لیمویی رو ببر، داخل رنگ خوراکی قرمز هست، با اون رنگشون سعید، آبنبات –

 .کن

ها رو برداشتچشمی گفت و آبنیات . 

 .دختره با لبخند به استاد خیلی نزدیک شد

گند، بهتون مدیون شدم آقا مهردادهوش به این می - . 

 .تا استاد خواست حرفی بزنه با حرص به سمتشون رفتم و دختره رو عقب کشیدم

شیدهاش گفتم: بیاین رو صندلیتون بشینید خسته میبدون توجه به غر زدن . 

ای بهم رفت و دستی توی موهاش کشیدروی صندلی نشوندمش که چشم غره . 

گیرنددونم چرا با اینکه اینجا ایرانه اما سر برهنه عکس میمن نمی ! 

و به خیر کنهخدا عاقبت هممون . 

و گرفتند که استاد چند بار دست زدهای الزمباالخره تموم عکس . 

شد تموم کارمون نباشید، خسته دوستان خب …عالی بود – . 

 .صدای دست و سوت اوج گرفت

به طرف استاد رفتساناز با هیجان دستی زد و  . 

؟آقا مهرداد –  
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و درآوردم و جلوی پاش انداختم که ندیدش خواست از کنارم رد بشه که سریع کفشم

ها هینی و با اون کفش پاشنه بلند نازکش با جیغ و با صورت افتاد زمین که بعضی

ها آروم خندیدندکشیدند و بعضی . 

و برداشتم و پام کردمسریع کفشم . 

رفت و کمک کرد که بلند بشهاستاد به سمتش  . 

؟خوبید –  

 .دختره درحالی که معلوم بود حسابی دردش گرفته گفت: خوبم خوبم

 .با حرص به استاد نگاه کردم

؟کنیبرای چی تو بلندش می  

 .برید تو خونه استراحت کنید –

خندیدند نگاه تندی انداخت که حساب کار دستشون اومد و ای که میبعد رو به عده

ه شدندپراکند . 

 .ساناز لنگون به کمک خانم عسکری به سمت ساختمون رفت

ای به خودم گرفتم که انگار دلم به حالش سوختهچهره . 

 !حتما پاش به سنگی چیزی خورده بیچاره –

و کوتاه از هم باز کردهاشخندون بهم نگاه کرد و دست . 

و بهم نشون بدهکدوم سنگ مطهره؟ اون سنگ – . 

ای باال انداختمو شونه تر شدمبهش نزدیک . 
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اگه سنگی  من از کجا باید بدونم کدوم سنگ جناب رئیس؟ به باغبونتون بگید که –

 .چیزی هست تمیزشون کنه

هاش برد و سعی کرد نخندهو داخل جیبهاشدست . 

 .از کنارش رد شدم و از خنک شدن دلم لبخند عمیقی زدم

 .آخیش، جیگرم حال اومد، کل حرصم خالی شد

کار به سر هردوتاشون بیارمموندم چیاروشکر الدن نیست وگرنه میخد . 

***** 

 .شب شده بود و همه هم بعد از خوردن شام رفع زحمت کرده بودند

منم که استاد هنوز بهم نگفته بود برم پس اینجا موندم، بیشترشم بخاطر دختره 

 .سانازه که هنوز اینجاست و نرفته

ی سرشهمعلوم نیست چه فکر شومی تو . 

و برداشتموارد حیاط شدم و کیفم . 

هام در هم رفتخواستم داخل برم اما با شنیدن صدای ساناز اخم . 

مونم، وای خیلی هیجان زدم، زودتر کنم و امشب رو اینجا مییه راهی پیدا می –

و حس کنمخوام لذت باهاش بودنمی . 

و گرفتهامخون جلوی چشم . 

ی هرزهدختره ! 

این سمت میاد حس کردم داره . 
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 .سریع وارد خونه شدم

مونم تا حتی دستت به استادم نخورهبا اینکه به خواستت نمیرسی اما اینجا می . 

 .وارد هال شدم

ی باال رفته بود حمومشست و استاد هم قطعا طبقهها رو میخدمتکار داشت ظرف . 

و باال انداختساناز وارد شد که با دیدنم ابروهاش . 

؟فتیتو هنوز نر –  

گشتمداشتم دنبال گوشیم می – . 

 .دست به سینه گفت: که اینطور

 .لبخندی زد

ایاگه پیداش کردی زود برو عسلم حتما خسته – . 

 .بعد از کنارم رد شد که صورتم جمع شد

 !عسلم

ها عادت دارم که رو به خدمتکار گفت: لطفا یه آب سبزیجات واسم درست کنید شب

 .بخورم

توی جیبش بیرون آورد و روی اپن گذاشتو از بعد یه کاغذی . 

ها رو داشته باشهاین – . 

 .خدمتکار با نارضایتی چشمی گفت

ها که باال رفت قلبم فرو ریختاز پله . 
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 .به اطرافم نگاه کردم

؟کار کنمچی  

گیری بلند شدصدای دستگاه آبمیوه . 

 .با فکری که به ذهنم رسید وارد آشپزخونه شدم

و بشوریدهاتونگیرم شما ظرفبراشون می با لبخند گفتم: خودم . 

 .بعد به سمت سینک کشوندمش

 .ممنونم خانم –

 .لبخندی زدم

کنمخواهش می – . 

و باز کردموقتی دیدم حواسش نیست در یخچال . 

هام برقی زدندبا دیدن توت فرنگی چشم . 

 .امشب قراره یه کم سرخ بشی، ورم کنی

و بستمتا برداشتم و در یخچالپنج . 

ها مخلوطش کردمگیری ریختم و با سبزیتوی آبمیوه . 

و روی اپن گذاشتمکارم که تموم شد لیوانش . 

 .لبخند مرموزی زدم

گیری گلمیه کم خارش می . 

 .با پایین اومدن استاد و دختره بهشون نگاه کردم
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 .با دیدنم ابروهاش باال پریدند

؟عه! هنوز اینجایی –  

 .از آشپزخونه بیرون اومدم

 بگید اگه رفتم،می داشتم دیگه کردم، پیداش االن بودم کرده گم وگوشیم …زهچی –

نمیرم نرو بگید اگه اما میرم برو . 

پرسی گلم! دیگه برودختره با حرص گفت: چیستان که نمی . 

و برداشت و رو به خدمتکار گفت: ممنونمخواستم حرفی بزنم اما لیوان . 

پشیمون شدم و خواستم بگم نخور اما  یه دفعه حس حسادتم خوابید که از کردم

های گرد شده بهش نگاه کردمو یه نفس سر کشید که با دهن باز و چشمهمش . 

 !نــــــــــــه

ها باال رفتو سرجاش گذاشت و باز از پلهلیوان . 

 .آقا مهرداد بیاین باهاتون کار مهمی دارم –

کرد اما قدرت جواب دادن و جلوی صورتم تکون داد و سوالی بهم نگاه استاد دستش

 .نداشتم

 !وای خدا اگه دختره بمیره چی؟

و گزیدم و زود وارد هال شدملبم . 

ها باال رفتاستاد از پله . 

 .محکم توی صورتم زدم
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 .با صدای خدمتکار بهش نگاه کردم

 .کارم دیگه تموم شد، خداحافظ –

 .با استرس گفتم: خداحافظ

و برداشت و رفتکیفش . 

لبم گذاشتمو روی قدستم . 

 .حسابی تند میزد

ها باال اومدمآروم آروم از پله . 

؟خدایا توبه، برم اعتراف کنم بخشیده میشم  

و با صدا قورت دادموارد راهرو شدم و آب دهنم . 

و بخوای خیلی ازت خوشم اومدهمهرداد جان، راستش – . 

 .از کنار در به داخل سرک کشیدم

کردیهای مانتوش بازی مدختره با دکمه . 

و باهات بگذرونمدوست دارم یه شبم – . 

و گرفتهاشی استاد بذاره که استاد مچی سینهو روی قفسهخواست دستش . 

 .ببخشید، من همچین قصدی باهاتون ندارم –

؟اما چه اشکالی داره –  

و گرفتهامبازم خون جلوی چشم . 

و گرفتمدمخواستم برم یه مشت بخوابونم تو دهن دختره ولی زود جلوی خو . 
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 .خدایا چیزیش نشه، لطفا

و کمی ریز کردهاشاستاد چشم . 

 .ساناز خانم داره یه چیزیتون میشه –

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

 !وای نه

 .دختره خندید

؟کنهآخه آدم اینقدر ناز می –  

خواین بریم نگران و با عجله گفت: نه نه اینطور نیست، صورتتون خیلی بد شده، می

ن؟ صورتتون ورم کردهبیمارستا . 

و توی صورتش کشید و با ترس گفت: وای نه نه نه، توت فرنگیهاشدست ! 

 .جیغ زد

و تو اتاق دومی انداختمسریع خودم . 

و جلوی صورتش گرفته بود جیغ هاشطور که دستبا دو از اتاق بیرون اومد و همون

 .زد: خودم میرم بیمارستان

و به چارچوب تکیه دادم و به بیرون فرستادمنفس حبس شدم . 

دونستم باید بخاطر اینکه با روش هوشمندانه از خونه پرتش کردم بیرون نمی

 .خوشحال باشم یا بخاطر اینجور کارم یکی بزنم تو سر خودم

ها رفتمپاورچین پاورچین به سمت پله . 
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و یه  خواستم از کنار اتاق استاد رد بشم که با بیرون اومدنش مثل مجرما از جا پریدم

 .قدم عقب رفتم

 .مشکوک بهم نگاه کرد

خداحافظ منم دارم میرم چیزه.. – . 

و گرفت و توی اتاق پرتم کرد که با ترس سریع به سمتش خواستم برم ولی بازوم

 .چرخیدم

 .در رو بست و قفل کرد که نفسم بند اومد

 .کلید رو توی دستش چرخوند و متفکر به سمتم اومد

نیش توت فرنگی ریخته بود که اینجور شدانگار یکی تو نوشید – . 

و قورت دادم و عقب عقب رفتمآب دهنم . 

 .بهم نگاه کرد

؟میگی کار کی بوده؟ همون موش کوچولو –  

دونمنمی …نمی – . 

 .با برخورد کمرم به کمد نفسم بند اومد

و کنار سرم به کمد گذاشتبهم رسید و دستش . 

؟ودی کردیچه نیازی به اون کارا بود؟ نکنه حس –  

و گرفت و به کمد کوبیدم که خون خم شدم تا از زیر دستش بیرون بیام اما زود بازوم

 .تو رگم یخ بست
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و کمی کج کرد و به لبم چشم دوختسرش . 

جا بخوابه، تو بغلمدونی، دوست دارم امشب موش کوچولوم همینمی – . 

 .متعجب بهش نگاه کردم

؟گیدچی می –  

و خوب به کمد چسبوندم و روی شونم گذاشتدستش . 

کوبیدی سینم میو به قفسهقلبم محکم و تند خودش . 

تر شدبه لبم نزدیک . 

؟خوای بریساناز رو فرستادی بره تا تنها بشم، پس کجا می –  

من …گید من فقطدارید میچی – … 

هام نگاه کردبه چشم . 

؟تو فقط چی –  

و گرفتپهلوم . 

ر لمست کنم، شاید تحریک آنچنانی نشم اما دونی، دوست دارم هر چه زودتمی –

و روش بکشمکنه که بخوام دستمدونم چرا بدنت کاری مینمی . 

ی آتیش شده بودکل بدنم کوره . 

تونم نفس بکشمبرید عقب نمی – . 

و روی هم فشار دادمهامو پشت سرم برد و روی کمرم کشید که چشمدستش . 

ول میدم خودمم برات ببندمشخوای مثل دیروز برات بازش کنم، قمی – . 
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کردم قراره از حال برمهر لحظه حس می . 

و باز کردم و با شرم و خجالت گفتم: استادهامچشم … 

م گذاشت و به کمد کوبیدم که از دردش نفسم ی سینهو روی قفسهیه دفعه دستش

 .رفت

 .استاد نه مهرداد –

زدم بهش نگاه کردمبا ترس و درحالی که نفس نفس می . 

کنمت میهمین امشب صیغه – . 

 .نفسم بند اومد

 …با ترس گفتم: چی؟! اما خودتون گفتید

و روی لبم گذاشتانگشتش . 

 .امشب تا هر ساعتی که بخوای بهت فرصت میدم –

 .بغض کردم

 .بذارید برم –

و با انگشت شستش نوازش کردگونم . 

کنم چون االن بغض نکن عزیزدلم، درکم کن، امشب شاید آخرش یه چیزی حس  –

و امتحان کنمخواد، باید شانسمو میدلم لمس کردن بدنت . 

 .خواستم حرفی بزنم اما گوشیم به صدا دراومد

ستاز جیبم بیرونش آوردم که دیدم عطیه . 
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 .خواستم جواب بدم اما از دستم چنگ زد و رد داد

خواد جواب بدینمی – . 

هام رفت که دلم هری ریختدستش به سمت دکمه . 

واست بازشون کنه که بازم زنگ خوردخ . 

 .با التماس گفتم: بذارید جواب بدم، عطیه هروقت رد میدم دوباره بهم زنگ نمیزنه

و به دستم دادو به بیرون فوت کرد و گوشینفسش . 

؟میشه برید عقب –  

ای کشیدمو باال انداخت که نفس کالفهابروهاش . 

 .به اجبار تو همون حالت بهش جواب دادم

؟چی شده –  

و پر کردش نگرانی وجودمبا شنیدن صدای گرفته . 

؟کی میای خونه –  

؟چیزی شده –  

 .فینی کشید

 .مامان بزرگ محدثه فوت شده –

و پر کردو روی دهنم گذاشتم و غم وجودمدستم . 

 .استاد سوالی بهم نگاه کرد

؟خوبه کجاست؟ …محدثه –  
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 .حالش بد شد آوردمش بیمارستان –

و واسم بفرست میامم: آدرسبا نگرانی گفت . 

ای گفت و قطع کردباشه . 

؟چیزی شده –  

و توی جیبم گذاشتمگوشیم . 

 .من باید برم بیمارستان، مامان بزرگ محدثه فوت شده حالش بده –

 .خیره نگاهم کرد

؟خوای بریواقعا می –  

هاتلعنت به این لحن و چشم . 

 .باید برم، درکم کنید –

ای کشیدمدم به عقب رفت که نفس آسودهنفس عمیقی کشید و چند ق . 

گذاشت و روی زانوهاشهاشروی تخت نشست و آرنج . 

 .به زمین چشم دوخت

 .برو –

اما وایسادم یه قدم برداشتم . 

؟کار کنمچی  

 .نفس عمیقی کشیدم

ترهمحدثه مهم . 
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 .خداحافظ –

 .فقط سر تکون داد

 .به سمت در رفتم

گاه کردمنزدیک در با تردید چرخیدم و بهش ن . 

 .درآخر عصبی مشت آرومی به چارچوب زدم و از اتاق بیرون اومدم

 .مطمئنم بازم فرصتش پیش میاد

 شــنبـه#

ها نشستمحوصلگی وارد کالس شدم و روی یکی از صندلیبا بی . 

ها رو یاد بگیرم که بعدا و فرستادند تا بیام درسعطیه و محدثه یزد موندند و من

 .بهشون یاد بدم

ی مامان بزرگش چه هیاهویی بودم تشیع جنازهمراس . 

کنه و یاد اون سال و بد میها حالمو اینرفتم چون تشیع جنازه و دفن کردنکاش نمی

 .شوم میفتم

 .با نشستن کسی رو صندلی کنارم بهش نگاه کردم

و به بیرون فوت کردمبا دیدن ایمان نفسم . 

؟حالتون خوبه –  

 .سری تکون دادم

؟ا شنیدم مامان بزرگ خانم شناوه فوت کرده، درستههاز بچه –  
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و توی صورتم کشیدمدو دستم . 

 .آره –

رسیدپریشون به نظر می – . 

 .غمگین خندیدم و به صندلی تکیه دادم

 .با ورود استاد از جامون بلند شدیم

 …نگاه کوتاهی بهم انداخت و بعد به سمت صندلی خودش رفت

ه ساعت انداختماز کالس بیرون اومدم و نگاهی ب . 

و روی دلم گذاشتندبا یادآوری شرکت انگار غم عالم . 

ست و باید جواب استاد رو بدمامروز شنبه . 

 !بدبختی پشت بدبختی یعنی

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .با نزدیک شدن ایمان بهم وایسادم

؟ای چیزی دعوتتون کنمتونم به یه بستنیمی –  

ایمان، جدی دارم میگم واقعا من حوصله ندارم آقا – . 

 .لبخندی زد

ی پکر و بخواین اصال این چهرهخوام یه کم بخندونمتون، راستشخب منم می –

 .بهتون نمیاد

 !با خنده گفت: مخصوصا از وقتی که اون بال رو سر استاد رادمنش آوردید
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 .با یادآوری اوضاعش کوتاه خندیدم

 .لطفا قبول کنید، حتی کوتاه –

ونم تنظیم کردمو روی شکولم . 

خواستم قبل رفتن به شرکت یه چیزی بخورم و حاال که فرصت پیش اومده خودمم می

 .تا خرج نکنم بهتره ازش استفاده کنم

 .نفس عمیقی کشیدم

کنمقبول می – . 

 .لبخند عمیقی زد

 .ممنون –

 .به جلو اشاره کرد

 .بفرمائید –

 .قدم برداشتیم

وی پارک رو فاکتور بگیریمخداییش مودبه البته اگه اون روز ت . 

 .کنار خیابون وایسادیم

و بیارمصبر کنید برم ماشینم – . 

ی آرومی گفتمباشه . 

و پر کردازم که دور شد تردید وجودم . 

؟یعنی میشه بهش اعتماد کرد  
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کنه که آبروی باباش توی این دانشگاه زیر سوال برهقطعا کاری نمی . 

ی پام ترمز گرفت که ابروهام باال پریدندچیزی نگذشت که یه مازراتی مشکی جلو . 

 !عجب خر پولی

 .شیشه رو پایین کشید

 .بشینید –

 .با کمی مکث در رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم

بینتمکردم استاد داره میهمش فکر می . 

 .نشستم و در رو بستم که به راه افتاد

 .به ساعت مچیش نگاه کرد

 .وقت نمازه –

 .بهم نگاه کرد

؟ایاول بریم مسجدی یا امامزاده –  

 .از اینکه نماز میخونه لبخند عمیقی زدم

 .آره –

هاش زدو به چشملبخندی زد و عینک آفتابیش . 

 .وایی چه پسر پولدار خوبی! خیلی خوشم اومد

و پارک کردای که تا حاال نیومده بودم ماشیننزدیک یه امامزاده . 

شدم و توی ماشین گذاشتم و پیادهکولم . 
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 .به سمت امامزاده رفتیم

 .پس باید امیدوار باشم –

؟واسه چی –  

بینمهام یه پولدار نماز خون میاینکه تو طول زندگیم باالخره جدا از فامیل – . 

 .خندید

 .من خانوادم خیلی به این چیزا اهمیت میدند –

 .با لبخند گفتم: خیلی خوبه

دا شدیمبخاطر دستشویی جدای زنونه و مردونه از هم ج . 

و درست کردمبعد از انجام کارهای مربوطه وضو گرفتم و سر و وضعم … 

و پر کردوارد امامزاده شدم که آرامش وجودم . 

 .یکی از چادرهای سفید رو سرم کردم و یه مهر برداشتم

*** 

و برام بیرون کشید که با لبخند تشکری کردم و نشستمی پیش صندلیمثل دفعه . 

ستاد خندم گرفتبا یادآوری کار ا . 

 !پررو

و توی هم قفل کردهاشرو به روم نشست و انگشت . 

؟پرسم، خانم شناوه و بافقی کجانو میجسارت نباشه که این –  

خواستم بمونم ولی بخاطر درس موند، عطیه هم موند، منم میمحدثه که باید می –
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گردند بهشون یاد بدمفرستادنم اینجا که بعدا که برمی . 

فتآهانی گ . 

؟خوریدبا نزدیک شدن گارسون گفت: چی می  

ای گذاشته شده بود نگاه کردمبه منویی که روی میز شیشه . 

 .باالخره انتخاب کردم و گفتم: یه میلک شیک شکالتی

 .گارسون به اون نگاه کرد

 .دوتا میلک شیک شکالتی –

تگارسون نوشت و رف  

؟با تردید گفت: مطهره خانم  

؟بله –  

و بذارم کناری حرف زدنتونم رسممی – . 

 .خندید

تونم رسمی های خودم یا کوچیکترهای خودم نمیو بخواین من با هم سنراستش –

 .حرف بزنم

 .خندیدم

 .راحت باشید، به خودتون فشار نیارید –

 .خندید

خوام تو هم راحت باشیممنون اما درمقابلش ازت می – . 
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کنمو میسعیم – . 

 .کوتاه خندید

 .خوبه –

تر باشمشه بتونم باهاش راحتباهام هم سنه باعث میچون  . 

کال دختر اجتماعیم و زود با یکی خودمونی میشم، البته اگه بدونم طرف مقابلم جنبه و 

و دارهارزشش . 

 .با صداش بهش نگاه کردم

 .در رابطه با اون روز توی پارک ازت معذرت میخوام –

و تکون دادمدستم . 

مشت زدماشکال نداره، منم بهت  – . 

و روی صورتش کشیدخندید و دستش . 

 !خیلی بد زدی –

 .با خنده گفتم: خیلی حرصی شده بودم

 .خندید و به صندلی تکیه داد

ی خندم از جیبم بیرونش آوردمبا صدای گوشیم با ته مونده . 

و به استرس قورت دادمبا دیدن اسم استاد آب دهنم . 

 .یا خود خدا! عزرائیل باالخره زنگ زد

ز جام بلند شدا . 
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 .ببخشید –

 .راحت باش –

 .کمی ازش دور شدم و جواب دادم

؟بله –  

؟برخالف تصورم با آرامش گفت: کجایی دانشجو کوچولو  

 !با حرص گفتم: بهتون گفتم بهم نگید دانشجو کوچولو

ای کشیدخندید و خمیازه . 

 .زودتر بیا شرکت حوصلم سر رفته –

؟ه من چه ربطی دارهبا ابروهای باال رفته گفتم: خب ب  

 .اصال آدرس بگو بیام دنبالت –

 .دلم هری ریخت

خواد خودم زود میامهل کرده گفتم: نه نه نمی . 

 .صداش با شک شد

؟مطهره –  

و قورت دادمآب دهنم . 

؟بله –  

؟کار کردیچی –  

و گزیدملبم . 
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؟فهمهوویی این آخه چجوری از رو صدام می  

دیگه میام شرکت، خداحافظهیچی، من تا نیم ساعت یه ساعت  – . 

و گفتم و سریع قطع کردماین . 

و به بیرون فرستادمنفس حبس شدم . 

 .برگشتم و روی صندلی نشستم

ها رو دعوت کردم، لطفا شما هم بیادوشنبه شب تولد خواهرمه، بیشتر بچه – . 

 .با تردید گفتم: آخه مامان بزرگ محدثه فوت شده

و دعوت کردمر استادها چندتا …خب بهش نگید – . 

؟وویی نکنه این استاد پررو هم دعوت باشه  

؟استادا کدوم …چیزه –  

 .حالت متفکری گرفت

 …یکیش استاد عظیمی، فرهادی، رادمنش –

 .آروم روی رونم زدم

 !این غزمیتم دعوته که

 !وایی دخترای دانشگاه

 .حسادتم فوران کرد

داری داری و پارتی نیست میامنی دیدونم خانوادهمقدمه گفتم: میام البته چون میبی . 

 .لبخندی زد
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 .عالیه، واقعا خوشحالم کردی –

***** 

 .بدون اینکه تو اتاقش برم پشت صندلیم نشستم و کامپیوتر رو روشن کردم

و روی میز گذاشتمکیفم . 

 .همه مشغول کار بودند

و بگیرم اما با صداش دستم رو هوا مونداومدم ماوس . 

؟خانم موسوی –  

به بیرون فوت کردم و به سمتش چرخیدم ونفسم . 

؟بله –  

 .بیاین اتاقم باهاتون کار دارم –

 .به اتاقش اشاره کرد

 .به اجبار بلند شدم و به سمتش رفتم

 .باهم وارد اتاق شدیم و در رو بست

؟کجا بودی –  

 .اول اینکه سالم دوم اینکه کافه بودم –

 .اخم کرد

؟با کی –  

تا که یزدنبه نظرتون با کی؟ اون دو – . 
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 .مشکوک بهم نگاه کرد

 .سعی کردم خونسرد باشم

فهمه مطهرهتا خودت لو ندی نمی . 

؟یعنی تنهایی –  

 .اینطور فکر کنید –

ای بهم انداخت و بعد به سمت صندلیش رفتنگاه موشکافانه . 

های جلوی میز اشاره کردبه صندلی . 

 .بشین –

 .روی یکیشون نشستم

ستامروز شنبه – . 

ست؟ من فکر کردم یکشنبهواقعا – . 

 .با حرص بهم نگاه کرد که خندیدم

 .خب باشه –

و بهم بگوتصمیمت – . 

 .نیشخندی زدم

 .تصمیم نه، اجبار –

 .ابروهاش باال پریدند

؟خواییعنی خودتم نمی –  
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 .رو میزش خم شدم

؟و تحریک کنم خوشم میادبه نظرتون اینکه هرشب تالش کنم استادم –  

شد اونم به سمتم خم . 

 .به این فکر کن که مزایایی هم داره –

؟با ابروهای باال رفته گفتم: چه مزایایی  

 .کمک کردن تو امتحان، خرجاتم خودم میدم –

 .عجب پیشنهاد وسوسه انگیزی

های فرضی کشیدمرو میز خط . 

 .نالیدم: خیلی سخته

و به سمت خودش چرخوندو گرفت و سرمچونم . 

بره، درسته، اولین بار سخته اما برات عادی میشهکنم خجالت یادت کاری می – . 

هاش زل زدمبه چشم . 

و روی میز گذاشتمدرآخر سرم . 

 .باشه قبول میکنم –

و نزدیک گوشم آورد و با سرخوشی گفت: عالیهسرش . 

 .بهش نگاه کردم

باریدهاش پیروزی میاز چشم . 

ی منکنی میریم خونهو جمع میمیریم وسایلت – . 
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؟جا بمونمموننمیشه ه –  

 .اخم کرد

 .نه، تازه اون دوتا هم که نیستند –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .باشه –

و ببوسه که سریع عقب کشیدمخواست لبم . 

 .با اخم گفتم: فعال نه

و با زبونش تر کرد و بلند شدلبش . 

 .به سمت در رفت

ت میکنماول صیغه – . 

 .خب صبر کنید کارم تموم بشه –

جالباسی برداشت و ازکتش . 

 .الزم نکرده، تو جنی هستی یهو میزنی زیر همه چیز –

**** 

و توی اون یکی اتاق خونش گذاشتچمدونم . 

 .واسه تو آمادش کردم –

 .با نارضایتی ممنونی گفتم

و گرفتبه سمتم اومد و چونم . 
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ت حوصله باشی، بهت گفتم یزد نرو وگرنه حالبا اخم کم رنگی گفت: خوشم نمیاد بی

 .بد میشه اما گوش به حرفم ندادی

و پس زدم و از کنارش گذشتم اما یه دفعه از پشت تو بغلش حوصله دستشبی

 .کشیدم

حوصله ببینمت اونقدر قلقلکت میدم تا حساب کار نزدیک گوشم گفتم: قانون اول، بی

 .دستت بیاد

حوصله خندیدمبی . 

ستش بگیرم اما روی تخت و از سرم کشید که سریع خواستم از دیه دفعه شالم

 .پرتش کرد

؟یادت نرفته که دیگه محرممی؟ هوم –  

ای به زیر گوشم زد و آروم گفت: واسه امشب آماده باشبوسه . 

 .استرس مثل خوره به جونم افتاد

و گزیدمو توی دهنش برد که لبمی گوشمالله . 

و بکن شتمکی بهش زد و باز نزدیک گوشم گفت: همه جوره لباس خواب داری، تال

ریزمو میدونم امشب واست سخته پس خودم اول خجالتتولی می . 

؟طاقت نالیدم: میشه اینکار رو نکنیدو بوسید که بیی گوشمبازم الله  

و تو مشتش گرفتمیه دفعه مانتوم . 

؟خوش ندارم ببینم باهام رسمی حرف میزنی، فهمیدی –  
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 .به طرف خودش چرخوندم

؟اینجور حرف بزنی که کل حس و حالمون بپره خواینکنه توی تختم می –  

و گزیدم که نگاهش به سمتش رفتاز خجالت لبم . 

و بذار کناردیگه شوهرتم پس رسمی بازی – . 

 .با این حرفش یه حسی بهم دست داد

هام بسته و روی لبم گذاشت که این دفعه چشمتر آورد و آروم لبشو نزدیکسرش

 .شدند

ع به بوسیدنم کردو گرفت و آروم شروکمرم . 

کار کنمدونستم باید چیو نبوسیده بودم و نمیحتی یه بارم کسی . 

دادمو میهاشفقط گهگاهی جواب بوسه . 

 .کمی ازم جدا شد و لبخندی زد

؟بلد نیستی چجوری ببوسی –  

و پایین انداختمسرم . 

و باال آوردو گرفت و سرمچونم . 

ونیمای، مثل ماشین صفر میدست نخورده – . 

و گرفتمهام شد که سریع مچشبا یه دستش مشغول باز کردم دکمه . 

 .به دیوار چسبوندم

و فتح میکنمبا لحن و نگاه خاصی گفت: خودم جای جای بدنت . 
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ی نگاهش بهش چشم دوختممست شده . 

و دونه دونه باز کردهامدکمه . 

 .اولین و آخرین نفری که دستش بهت میخوره منم –

هاش ضربان قلبم باال رفته بوددیکی و حرفاز این همه نز . 

 .زیر مانتوم یه لباس آستین کوتاه جذب سفید پوشیده بودم

 .نگاهی به بدنم انداخت که از خجالت گر گرفتم

ای زد که وجودم زیر و رو شدو تو گودی گردنم فرو کرد و بوسهسرش . 

؟نزدیک گوشم گفت: امشب دوست دارم با روغن ماساژت بدم، چطوره  

؟و بیخیالش بشیدبا خجالت گفتم: میشه امشب  

و با استرس قورت دادمتند عقب کشید که از اخمش آب دهنم . 

؟اگه بازم رسمی حرف بزنی عواقبش پای خودت، فهمیدی –  

و تکون دادمبا استرس سرم . 

 .خوبه –

 .کمی عقب رفت که نفس عمیقی کشیدم

 .لباس بپوش بیا پایین –

تو گفت و بیرون رفاین . 

و روی قلبم گذاشتم و روی تخت نشستمدستم . 

؟بینی عاقبتم به کجا رسیده خدامی  
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خواست صیغه نامه داشته باشه که یه دفعه از عمد بردم محضر تا صیغم کنه، چون می

 .من نزنم زیرش، عاقد هم از آشناهای خودش بود

 .نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم

رسهتحمل کن مطهره، خوشبختی به تو هم می . 

 .در کمد سفیدی که بود رو باز کردم

و گزیدمها لبمبا دیدن انواع و اقسام لباس خواب . 

ها رو باید بپوشم؟ اینا که نیم متر پارچه هم نیستنداین ! 

 .در یکی از کشوها رو باز کردم

 .پر از لباس بود

و هم توی کمد گذاشتمهای خودمو باز کردم و لباسزیپ چمدونم . 

و با یه شلوار مشکی عوض کردمیه آستین سه ربع صورتی و شلوارم و بالباسم . 

 .بعد از شونه کردن موهام با کش بستمشون و از اتاق بیرون اومدم

و باالتر کشیدم تا خط باال تنم مشخص نباشهمیقمه . 

ها پایین اومدم که توی آشپزخونه دیدمشاز پله . 

نگاه کرد اما اخمی کردهای آبمیوه رو توی سینی گذاشت و بهم لیوان . 

؟این چیه پوشیدی –  

؟با ابروهای باال رفته گفتم: مگه چشه  

 .لباس تو کشو واست گذاشتم –
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 .صورتم جمع شد

؟ها رو میگیدچی؟! اون تاپ –  

 .محکم به پیشونیش زد

کشیو با این رسمی حرف زدنت آخرش میتو من – . 

ردم دیگه اینجور حرف نمیزنمبه سمتم اومد که با استرس گفتم: باشه باشه غلط ک . 

ها کشوندمو گرفت و به سمت پلهبازوم . 

 .بابا میگم غلط کردم –

ها باال آوردم و توی اتاق خودم انداختماما بدون توجه به تقالهام از پله . 

 .از کنارم رد شد و در کشو رو باز کرد

 .یه لباس قرمز برداشت و به سمتم پرت کرد که گرفتمش

 .بپوشش –

ش باز و تنگهتاپیه که حسابی یقه نگاه کردم که دیدمبهش  . 

؟و بپوشمبا تعجب گفتم: این  

 .پوفی کشید و به سمتم اومد

و از دستم چنگ زدلباس . 

ی درمانههای باز بپوشی، جزو مرحلهباید لباس – . 

های گرد شده تقال و گرفت و سعی کرد بیرونش بیاره که با چشمیه دفعه پایین پیرهنم

خوام جلوی کسی که تازه ی درمانه؟! بابا من نمیو جزو مرحلهو گفتم: چی چی کردم
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و بپوشممحرمش شدم این . 

 .یه دفعه روی تخت پرتم کرد که از ترس هینی کشیدم

و دور طرف بدنم گذاشتزانوهاش . 

 .خودت خواستی –

بعد بهش و جر داد که متعجب به لباسم و گرفت و لباسمو درک کنم یقمتا بیام کارش

 .نگاه کردم

 !وحشی –

و کنارم انداختخودش . 

 .زود باش بپوش –

 .با حرص نشستم

م دیدمو روی باال تنهخواستم حرف بزنم که نگاه خیرش . 

و روی هم گذاشتم و از خجالت گر گرفتمسریع لباسم . 

و با زبونش تر کردلبش . 

خواد فشارشون بدمدلم می – . 

ش کوبیدم که چشم بسته بلند خندیدو تو صورتبا حرص و خجالت تاپ . 

و توی حموم انداختم و خواست روم خیمه بزنه که سریع بلند شدم و با دو خودم

و قفل کردمدرش . 

ت گرم میشهبا خنده گفت: بپوش بیا، آبمیوه . 
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 !با حرص داد زدم: به درک

اوج گرفت و از اتاق بیرون رفتش صدای خنده . 

یه دادمدست به سینه با حرص به در تک . 

و از تنم درآوردم و با حالت زار بهش نگاه کردمبا کمی مکث لباسم . 

سوزونمغصه نخور عسلم، لباسی که دوست داره رو جر میدم یا با اتو می - . 

ی منفور رو پوشیدمو توی سبد انداختم و اون تیکه پارچهلباس . 

و گزیدماز توی آینه به خودم نگاه کردم که لبم . 

ی هات و خفنیجب منظرهاوه اوه! ع ! 

و به سرم کوبیدم و از حموم بیرون اومدمدستم . 

ها پایین اومدماز اتاق خارج شدم و آروم از پله . 

شکنهی لخت روی مبل دراز کشیده و داره تخمه میدیدمش که با باال تنه . 

و با صدا قورت دادمآب دهنم . 

ایه این بشراوف عجب تیکه ! 

ت وایسادمنفس عمیقی کشیدم و درس . 

 .دستی به لباسم کشیدم

کشیجوری برو جلو انگار اصال خجالت نمی . 

 .آروم به سمتش رفتم

شکست بهم نگاه کرد اما کال خشکش زدطور که تخمه میهمون . 
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شدمزیر نگاهش داشتم ذوب می . 

کرد و برانداز میطور که سر تا پامبهش که رسیدم پوست تخمه رو انداخت و همون

زبونش تر کرد و بالبش . 

؟م کوبا خجالت گفتم: آبمیوه  

و روی هم فشار دادمهامو گرفت و روی خودش انداختم که چشمیه دفعه مچم . 

و باهام عوض کردجای خودش . 

؟باشگاهی چیزی میری –  

و باز کردمهامچشم . 

آره …چیزه – . 

؟ایکرد گفت: چه رشتهو شکار میطور که نگاهش بدنمهمون  

یقم گذاشتم و رویدستم . 

 .بدنسازی و یه خورده هم کاراته –

هاش برقی زدندچشم . 

 !جون –

م فرو کردو تو یقهو به زور برداشت و سرشدستم . 

ی خوبیهمنظره – ! 

و باال بیارمسعی کردم سرش . 

 .میشه از روم بلند شی؟ دارم نفس کم میارم –
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و بوسیدو باال آورد و زیر گلومسرش . 

ست و همین حریصم ت نکردم خوشگلم؟ بدنت دست نخوردهچرا زودتر پیدا –

و روش بکشمکنه که دستممی . 

و به گوشم نزدیک کردلبش . 

؟تمام تو مال منه فهمیدی –  

هاش حس خوبی داشتحرف . 

ای به لبم زد و از روم بلند شد که روند نفس کشیدنم بهتر شددرآخر بوسه . 

 .بلندم کرد

بلند شو خواستم کنارش بشینم اما گفت: . 

 .بلند شدم

شینمیه دفعه بین پاش نشوندم که با خجالت گفتم: کنارت می . 

خوام خجالتت بریزهمی – . 

 .خم شد و لیوان آبمیوه رو به دستم داد که تشکری کردم

و آوردهای خارجیی آهنگشبکه . 

و گزیدماز پوشش زنا لبم . 

یه پسر نه هایی واسم عادی بود اما دیدنشون کناردیدن همچین وضع ! 

 .با کنترل به تلوزیون اشاره کرد

 .اینجوری باید برای شوهرت لباس بپوشی نه اونجوری –
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ت شدم، یه جوری داری میگی با حرص گفتم: ناسالمتی همین چند ساعت پیش صیغه

ستانگار یه هفته . 

و توی دهنش برد که سریع کنار کشیدمی گوشمآروم خندید و الله . 

 .نکن –

و گرفتم و سعی کردم بیرونش بیارمیر لباسم برد که مچشو زدستش . 

ایها، چقدر زن ندیدههنوز زیاد نگذشته – ! 

 .کشیده گفتم: استاد

و گزیدمبه رونم چنگ زد که لبم . 

 .استاد و درد –

 .چرخیدم و با تعجب بهش نگاه کردم

خوریبا اخم گفت: اینقدرم وول نخور، اگه توجه کنی بین پامی و وقتی وول می … 

و گرفتم و سریع جلوتر نشستم که با خنده بازم به معنادار بهم نگاه کرد که منظورش

 .خودش چسبوندم

 .نترس، بلند نمیشه –

 .با حرص و خجالت گفتم: عه! اینجور حرف نزن

؟تربا بدجنسی گفت: پس چجوری حرف بزنم؟ واضح  

؟و گذاشتی تو پاچمنالیدم: خدایا چرا همچین استادی  

شته تو پاچت، گذاشته توی لباس زیرتنذا – . 
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و از زیرش رد کرد که با حس کردن دستش آشوبی تو وجودم به و گفت و دستشاین

 .پا شد

و بکش بیرون اونجا حریم خصوصیهدستت – . 

و پشت گوشم بردموهام . 

؟مگه واسه شوهر هم حریم خصوصی وجود داره –  

گار واقعا زنتم! نخیرم آقای محترم با حرص و دلی پر گفتم: یه جوری میگی شوهر ان

و دارم که درمانت کنم و بعدشم بندازیم دورخوابمن فقط برات نقش هم . 

و به دستش زدمیه دفعه چنان فشارش داد که آخ بلندی گفتم و مشتم . 

 !وحشی درد گرفت –

و بهت نزدیک گوشم غرید: مواظب حرفات باش مطهره، من هیچوقت همچین حرفی

؟زدم آره  

؟غم گفتم: مگه غیر از اینه با  

 .نفس عصبی کشید

ی منی یعنی ناموس ببند بیشتر از این نرو رو اعصابم؛ وقتی اینجایی وقتی صیغه –

؟گند نه به تو، فهمیدیهای خیابونی میمنی، هم خواب به هرزه  

 .سکوت کردم

ش پنهان کنم که گرماش حس خوبی بهم دادو تو سینهچرخیدم و سرم . 

ترسیدم: من فقط از بعدش میآروم گفتم . 
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و توی موهام فرو کردبغلم کرد و یه دستش . 

ای به موهام زدبوسه . 

ذارم یه ذره هم اذیت بشی، بهت قول نترس، همه چیز رو بسپار دست من، نمی –

؟گفتی هاتدوست به …فهمهی بین من و تو نمیمیدم، هیچ کسی هم از رابطه  

 .آروم گفتم: آره

؟چی گفتند –  

کنممخالفت کردند ولی بهشون گفتم قبول می – . 

کنمبا کمی مکث گفت: مطمئن باش جبران می . 

و بستمهامنفس پر غمی کشیدم و چشم . 

وار کشیدو توی موهام نوازشدستش . 

و باال آوردم و بهش نگاه کردمسرم . 

؟یه سوال ازت بپرسم –  

 .بپرس –

؟تا حاال چندتا دوست دختر داشتی –  

ه ته ریشش کشیدو بناخونش . 

تاپنج …بعد اینکه ازدواجم به هم خورد – . 

 .تعجب کردم

یعنی …چرا تو شند،می دوست باهم چیز اون بخاطر بیشتریا ،…چیزه – … 
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و خوندانگار فکرم . 

کردم تا شاید بتونند تحریکم کنندشون میصیغه – . 

 .جا خوردم

کردی؟شون میصیغه – ! 

م نیستی بخوره که صیغهآره، دوست نداشتم دستم به کس – . 

 .پس منم مثل اونام براش

و فشردای گلومبغض مسخره . 

و دورم حلقه کرد و با تعجب گفت: ازش فاصله گرفتم و خواستم بلند بشم که دستش

؟چی شد یه دفعه  

بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: منم مثل اون دخترام برات، هیچ وقت دوست ندارم 

کنهو امتحان میاز یکی ناامید شده و حاال داره منبرای یکی کسی باشم که  . 

و باز کنم که به خودش چسبوندمهامخواستم دست . 

کنیتو برام فرق می – . 

 .جا خورده سریع بهش نگاه کردم

وکنی مطهره، بفهم اینتو برام فرق می – . 

؟چه فرقی –  

و بهم میدییدونم که تو یه حس عجیبو میدونم اما اینبا کمی مکث گفت: نمی . 

و پشت گوشم بردمموهام . 
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خوام یه لحظه هم ازش بگذرمیه حسی که نمی – . 

و پر کردهامنم اشک چشم . 

ها نگفتم بیان توی خونم زندگی کنند اما به تو گفتم چون بهت به هیچ کدوم اون –

ها مقایسه نکن، تو برام خاصیو با اوناعتماد دارم، هیچوقت خودت . 

 .دلم لرزید

خندی زدلب . 

 .یه دانشجوی کوچولوی سرکش فراری –

 .آروم و کوتاه خندیدم

 .یه دفعه زنگ خونه به صدا دراومد

 .فکر کنم ناهار رسید –

و روی دلم گذاشتمدستم . 

 .وایی ناهار، غذا –

 .خندید

 !شیکمو –

و گرفت و کنارش نشوندمهامزیر رون . 

؟کردیبلندم میبا یه ابروی باال رفته گفتم: حتما باید اینجوری   

 .خندید و چشمکی زد

 .اینجور بیشتر حال میده –
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 .سعی کردم نخندم

و محکم بوسید و با خنده به سمت آیفون رفتگونم . 

 .لبخندی روی لبم نشست

 .کنارش حس خوبی دارم

و برداشت و توی صفحه نگاه کردگوشی . 

؟کیه –  

نی بلند شدمیه دفعه زد توی سرش و با استرس بهم نگاه کرد که با نگرا . 

و گرفتپایین گوشی . 

 .بابامه –

؟کار کنیم؟ کجا برم؟ برم تو اتاقمهل کرده گفتم: چی  

 .آره برو برو –

ها دویدمبه سمت پله . 

 .ازشون باال اومدم و وارد اتاق شدم

 .در رو بستم و به دنبال کلید گشتم اما پیداش نکردم

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

 !وایی کلید نداره –

زی نگذشت که صدای آقا احمد بلند شدچی . 

 .سالم پسرم –
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؟کجا؟ اینجا کجا سالم، شما –  

 .اومدم درمورد برادرت باهات حرف بزنم –

 .ابروهام باال پریدند

 .صدای استاد نگران شد

مهرداد …تونم بهش بگمحتی تو ذهنمم نمی ! 

و گزیدملبم . 

 .اصال نمیشه گفت

؟ماهان کاری کرده؟ چیزیش شده –  

 .یه آب برام بیار بهت میگم –

 .چیزی نگذشت که باز به حرف اومد

؟از کارای ماهان خبر داری –  

 .با کمی مکث گفت: آره

و لو بده؟خواد برادرشوایی نکنه می ! 

کنه باید زنش بدیمدونم، این دختربازیش داره نگرانم میو میی کاراشهمه – . 

؟ون زن میده آخهاستاد با خنده گفت: به کی؟ به اون؟ کی به ا  

 .خندیدم

 .عقب عقب به سمت تخت رفتم

 .به مرجان سپردم یه دختر براش پیدا کنه –
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 .یه دفعه به میز آرایش خوردم که شدید لرزید

 .تا خواستم پچرخم یه دفعه صدای شکستن یه چیز بلند شد که قلبم از کار افتاد

و روی قلبم گذاشتم و سریع چرخیدمدستم . 

ی کوچولوم خرد و خاکشیر شده بودای شیشهمجسمه . 

؟آقا احمد: صدای چی بود  

 .محکم به گونم زدم

زنند، فهمند، ننگ هرزگی بهم میخاک به سرم، االن میاد باال آبروم میره، کل فامیل می

کنند با این ازدواج کنم، وای خدامجبورم می ! 

 .استاد: هیچی نبود بابا، حتما اشتباه شنیدی

 .نه یه چیز بود –

شدتر میصدای احمد آقا نزدیک . 

 .به معنای واقعی گریم گرفته بود

و چرخوندمهراسون نگاهم . 

 حاال چه خاک و شنی توی سرم بریزم؟

 .نگاهم به بالکن افتاد که سریع واردش شدم

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

 !وویی از داخل معلومم که

مبا فکری که به ذهنم رسید پایین و ارتفاع رو نگاه کرد . 
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و بستمهامچشم . 

خوام بمیرمبسم اهلل الرحمن الرحیم، خدایا نمی – . 

و گفتم و اون طرف نرده رفتماین . 

 .از نرده آویزون شدم

و روی هم فشار دادمهامصدای آقا احمد رو شنیدم که چشم . 

 .فکر کنم از این اتاق بود –

و باال آوردمکمی سرم . 

کردندبشند از بس درد می هام کندهدادم دستهر لحظه امکان می . 

و چرخونداستاد نزدیک پنجره با استرس نگاهش . 

و باال بیارم که بفهمه اینجام اما زود به خودم اومدم و نرده رو گرفتمخواستم دستم . 

کار کنیمبابا جان اشتباه شنیدی، بیا بریم درمورد ماهان حرف بزنیم ببینیم چی – . 

و پایین نرده بردمسرم . 

و نبینه خداهامدست . 

و گزیدملبم . 

؟و که گذاشتم زیر تختچمدونم  

رفت بلند شدصدای احمد آقا که بیرون می . 

؟دونم این بچه چرا اینجوری شدهمن نمی –  

 .استاد: برید پایین بشینید من االن میام
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ای کشیدمنفس آسوده . 

بشم و باال بکشم اما با صدای استاد نزدیک بود مثل چی پرتسعی کردم خودم . 

؟کنیکار میاینجا چی –  

 .نفس زنان بهش نگاه کردم و با حرص گفتم: یه ندایی بده نزدیک بود بمیرم که

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و گرفت و کمکم کرد که باال بیامهامدست . 

ش گذاشتم که ی سینهو به قفسهو بستم و سرمهامای کشیدم و چشمنفس آسوده

نفسش رفت ایحس کردم واسه لحظه . 

حس شده بود انگارکل بدنم بی . 

 .خندید

 !انگار کوه کنده –

یه دفعه دست زیر زانو و گردنم گرفت و بلندم کرد که از ترس هینی کشیدم و چون 

کردم پیرهن تنشه به تنش چنگ زدم ولی ناخونم روی پوستش کشیده شد فکر می

 .که صورتش جمع شد

و بچینناخونات – . 

 .بهش نگاه کردم

؟پوشیتو چرا جلوی بابات لباس نمی –  

خوام، حاال هم حرف نزننمی – . 
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 .در رو باز کرد و وارد شد

 .روی تخت گذاشتم که با لبخند عمیقی آروم گفتم: سواری خوبی بود

 .با حرص بهم نگاه کرد و خواست بلند بشه ولی دست دور گردنش انداختم و نذاشتم

میرمرم میو بفرست بره گرسنمه، دابرو بابات – . 

 .خندش گرفت

ی عمیقی زد که نفس کم آوردم و تقال کردمیه دفعه به سمت لبم هجوم آورد و بوسه . 

 .عقب کشید و آروم خندید

هاش درهم رفتو از دور گردنش باز کردم و مشتی به سرش زدم که اخمدستم . 

کار کنم جوجهدونم باهات چیبذار بابام بره می – . 

کرد به سمت در رفتو مرتب میکه موهاش و گفت و درحالیاین . 

 …بلند گفتم: تو

و با دو دستم گرفتماما زود دهنم . 

 .حدود ده دقیقه گذشت تا اینکه باالخره احمد خان رفع زحمت کردن

ها پایین اومدم که تو آشپزخونه دیدمشاز پله . 

 .ناهار رو آورده بودند

 .وارد آشپزخونه شدم

هام که گفت: این لباسه خوب به تنت نشستهها رو بردارخواستم لیوان . 

و زیر چونش ی بازم با حرص دستمبهش نگاه کردم که با دیدن نگاهش رو یقه
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و باال بردمگذاشتم و سرش . 

و درویش کن آقای محترمهاتچشم – . 

ها رو برداشت اما قبل رفتنش گازی از لپم گرفت که دادم به هوا رفتخندید و بشقاب . 

سمت میز ناهارخوری رفت با خنده به . 

و ماساژ دادمبا حرص گونم . 

 .باید همه بدونند استادشون چقدر وحشیه –

 .روی صندلی نشست

استادشون واسه همه وحشی نیست واسه یکی که دوست داره بخورتش وحشیه،  –

 .حاال هم بیا بشین تا تو رو به جا ناهار نخوردم

ه روش نشستمای بهش رفتم و لیوان به دست رو بچشم غره . 

ها ریخت که قاشق و چنگال رو برداشتم و با گرسنگی برنج و جوجه رو توی بشقاب

 .بدون توجه بهش مشغول خوردن شدم

مخوردم و گاهی هم از برنج و جوجهگاهی از ساالد می . 

و توی بشقابم گذاشتم و به صندلی تکیه دادمو که تموم کردم قاشق و چنگالغذام . 

 .بهش نگاه کردم

خوردداشت ساالد می . 

 .نگاهم به سمت بدنش کشیده شد

 .توی نور چقدر جذابه لعنتی
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و باال برد که نگاهم به نگاه خندون استاد یه دفعه دستی زیر چونم قرار گرفت و سرم

 .افتاد

و گرفته؟ غصه نخور شب مال توعهچیه؟ چشمت – . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم که خندید

ها رو جمع کردبشقاب . 

 .برو بشورشون –

 .بیخیال دست به سینه به صندلی تکیه دادم

خوام، خودت بشورنمی – . 

 .نوچ نوچی کرد

شورهسوزونه، ظرفم نمیخیر سرم زن گرفتم! زنی که غذا می – . 

؟با حرص گفتم: من کی غذا سوزوندم  

 .سوپه –

هر  اون که نسوخته بود، تازه خسته بودم نفهمیدم چجوری خوابم برد، درضمن، من –

تونم غذای رستوران بخورم به معدم سازگار نیستروز نمی . 

 .ظرف به دست بلند شد

 .پس خودت درست کن –

؟کردیکار میاصال، خسته از دانشگاه یا شرکت میام، مگه خودت روزای دیگه چی –  

 .به سمت سینک رفت
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داره ی بابام، اونجا خدمتکار واسه ناهاررفتم خونهروزای دیگه بیشتر ظهر می – . 

ها رو داخل سینک گذاشتظرف . 

گرفتمرفتم غذای رستوران میشد میروزایی هم که حوصلم نمی – . 

 .از جام بلند شدم و به سمتش رفتم

 .آب رو باز کرد و خواست بشوره که به عقب بردمش

شورمبرو بشین خودم می – . 

 .لبخندی زد

و بوسید و رفتخواستم بچرخم که گونم . 

چرخیدمنشست و  لبخندی روی لبم . 

شستم بلند گفتم: فهمیدم شما هم تولد دعوتیطور که میهمون . 

 .آره –

؟میری –  

 .شاید –

 .ولی من میرما –

 .صداش جدی شد

؟بری که چی بشه –  

 .دعوت کرده زشته که نرم –

 .الزم نکرده –
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و روی هم فشار دادمهامدندون . 

کردم و از آشپزخونه بیرون  و با حوله خشکهاموقتی کار شستنم تموم شد دست

 .اومدم

 .به سمتش رفتم

خوام برم اذیت نکنمی – . 

 .بهم نگاه کرد

 .اگه خودم رفتم میری، نرفتم نمیری –

 .خواستم مخالفت کنم که زود گفت: دیگه درموردش حرف نزن

 .پوفی کشیدم

و کشید و بین پاش نشوندمخواستم کنارش بشینم ولی دستم . 

 .اینجا بهتره –

خوام برم بخوابممی – . 

و روی میز گذاشتپاهاش . 

 .بذار غذات هضم بشه بعد –

فارسی پخش شدی و روشن کرد و یه شبکه زد که یه فیلم خارجی دوبلهتلوزیون . 

و با حرص پس زدمبا حس دستش روی رونم دستش . 

 .بذار باشه دیگه –

خوامبا اخم گفتم: نمی . 
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****** 

؟با استرس گفتم: نمیشه فردا  

وفی کشیدپ . 

 .مطهره اذیتم نکن، بیا برو آماده شو –

ای گفتم و با حالت زار وارد اتاق شدم و در رو بستمآروم باشه . 

ها یه لباس خواب و خشک کردم از بین لباس خواببعد از اینکه حموم رفتم و موهام

 .قرمز برداشتم و پوشیدم

تمیه کمم آرایش کردم و از توی آینه نگاهی به خودم انداخ . 

؟کردی که روزی این شکلی جلوی استادت بریو میفکرش  

و روش کشیدمی روی بازوم خورد که دستمنگاهم به رد بخیه . 

 .نفس عمیقی کشیدم و از اتاق بیرون اومدم

 .به اتاقش که رسیدم وایسادم

؟عشوه از کجام دربیارم آخه  

جوری میرم تواصال ولش همین . 

دمو بیرون آوراز پشت دیوار سرم . 

 .از روی تخت بلند شد

 .فقط یه شورت چسبون مشکی پاش بود

 .دم در بده بیا تو –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

346 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

خودی تند میزدقلبم بی . 

 .اوتقدر دست دست کردم که باالخره بهم رسید

و گرفت و از پشت دیوار به داخل اتاق آوردمدستم . 

و به زیر انداختمو برانداز کرد که از خجالت سرمسر تا پام . 

و باال آوردو سرم و گرفتچونم . 

؟و هم ازم ندزد، باشهخجالت نکش، نگاهت –  

 .به اجبار سری تکون دادم

 .به سمت تخت کشوندم

و گرفت و روی تخت خوابوندمکمرم . 

و بریزمخوام خجالتتخوام اذیتت کنم، میامشب نمی – . 

ای گفتمش بود آروم باشهطور که دستم روی بازوی ورزیدههمون . 

هام بسته شدندگردنم زد که کوتاه چشمای به بوسه . 

و باز کردمهامو ول کرد و بلند شد که چشمکمرم . 

 .روی تخت کنارم نشست و روغن روی میز رو برداشت

و باال کشیدمکمی خودم . 

 .امشب یه ماساژ توپت میدم که کل عضالتت باز بشه –

 …چیزه، میشه امشب –

 .سوالی بهم نگاه کرد
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و نگفتمشادامه . 

و اون طرف بدنم گذاشتدستش . 

؟و بسپار دست من، بهم اعتماد کن، خبامشب خودت –  

و تکون دادمسرم . 

و باز کرد و تور رو از تنم بیرون آوردبند تور لباسم . 

شدمقلبم روی هزار میزد و از برخورد دستش به پوستم یه جوری می . 

 .واقعا عجیبه که تو نگاهش یه ذره هم عطش خواستن نیست

کشهه زجری میچ . 

و گرفتمهاشو باز کنه که مچخواست لباس زیرم . 

 .با آرامش گفت: گفتم بهم اعتماد کن

و ول کردم که کم کم بیرونش آوردهاشمچ . 

و گزیدماز خجالت لبم . 

و روی لبم کمی روغن روی بدنم ریخت اما قبل از اینکه روی بدنم دست بکشه لبش

و توی موهاش فرو کردمو بستم و دستهامگذاشت که چشم . 

و روی بدنم کشید که تو وجودم آشوبی به پا بوسیدیم دستشو میطور که همهمون

 .شد

و چرب کردتموم بدنم . 

هام ریختو روی رونو جدا کرد و روغنلبش . 
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و گرفتم و نفس زنان بهش و باز کنه مچشتا خواست بند نازک اون یکی لباس زیرم

 .نگاه کردم

هام نگاه کردکمی به چشم . 

سوختمنگاهش هیچ تغییری نکرده بود، برعکس من که داشتم می . 

و باز کردو روی لبم گذاشت و بالفاصله بندشیه دفعه لبش . 

******** 

و بست و هاشخواستش روی تخت دراز کشید و چشمدرحالی که تموم وجودم می

و روی پیشونیش گذاشتمچش . 

و بشوری و کمک خواستی صدام بزنای کمرتهبرو حموم اگه نتونستی روغن – . 

و محکم روی لبش گذاشتم و حریصانه مشغول طاقت روش نشستم و لبمبی

 .بوسیدنش شدم

و باهام عوض کرد و به زور ازم جدا شدجای خودش . 

تونم تامینت کنم باید تحمل کنی تا درمان بشمتونم مطهره، فعال نمینمی – . 

چشم دوختمبا نارضایتی نفس زنان بهش  . 

کشهدونستم بیشتر از من خودش داره زجر میمی . 

خونمش میزدههای غمو از چشماین . 

و گرفت و بلندم کردزیر زانو و گردنم . 

و باز کردوارد حموم شد و دوش . 
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ی خفیفی به تنم افتاد روی زمین گذاشتم و زیر آب بردم که از کمی سرد بودنش لرزه

 .اما کم کم بهش عادت کردم

کنهو بهتر میآب سرد حالت – . 

و گرفتمخواست بره که مچش . 

 .تو هم باش –

 .لبخند کم رنگی زد

شدی نه به االندیدم از خجالت سرخ میو مینه به اولش که وقتی تنت – . 

و ازم ی درونم خجالتکنم، انگار آتیش به پا شدهکار میفهمیدم چیواقعا نمی

گرفتمی . 

و روی لبش گذاشتمی پام وایسادم و لبمنجهزیر آب کشیدمش، رو پ . 

و گرفت و همراهیم کردکمرم . 

شدپیچید و با صدای آب ترکیب میهامون توی فضای میصدای بوسه . 

 .نفس کم آوردم که ازش جدا شدم

 .حاال که خیسم کردی مجبورم همراهت حموم کنم –

 .لبخند عمیقی زدم و شامپو رو برداشتم

**** 

و باز کردمهامدستی توی موهام چشم با حس نوازش . 

 .چندبار پلک زدم تا دیدم نرمال شد که استاد رو کنارم دیدم
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آلوصبح بخیر خانم خواب – . 

ای گفتم: صبح بخیرلبخند محوی زدم و با صدای گرفته . 

 .بلند شو، صبحونه نه، بهتره بگم ناهار حاضر کردم –

و آخ آرومی گفتمبا کمر کوفتگی دست به کمر روی تخت نشستم  . 

 .به ساعت نگاهی انداختم

هام چهارتا شدندست چشمبا دیدن اینکه دوازده . 

 .با خنده گفت: تعجب نکن، بلند شو

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .نماز صبحمم قضا کردم –

 .منم اصال بیدار نشدم –

؟خونیبا تعجب گفتم: مگه نماز می  

 .اخم کرد

؟مگه مسلمون نیستم –  

شدندهام بیشتر از این گرد نمیشمیعنی چ . 

 .بهش نزدیک شدم

؟خونیبخدا نماز می –  

 .خندید

؟آره، چرا تعجب کردی –  
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 …پس چطور مشروب می –

؟با اخم گفت: تو دیدی من مشروب بخورم  

؟پس چطور قبل از صیغه شدنم اینقدر پررو بودی –  

 .خندید

 .اون مورد استثناء بود –

ندید و به بازوم زدای بهش رفتم که خچشم غره . 

 .بلند شو یه چیز بخور –

پتو رو کنار زدم اما با دیدن اینکه فقط یه شورت پامه هینی کشیدم و پتو رو روی 

 .خودم انداختم

 .فقط یه شورت و سوتین تنم بود

 .پتو رو روی خودم کشیدم که با تعجب خندید

؟و یادت رفتهکشی؟! دیشبتو بازم خجالت می –  

و گزیدملبم . 

فهمیدم، حاال هم برو پایین من برم تو اتاقماونوقت نمی – . 

 .یه دفعه پتو رو گرفت و از روم کنار زد که جیغی کشیدم و پتو رو گرفتم

 .نکن –

 …منکه هنوز نکرد –

 .با داد گفتم: برو پایین
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و روم انداخت که نفس تو سینم حبس شدخندید و خودش . 

ال یه لب بده برمکمتر انرژی بسوزون موش کوچولو، حا – . 

ی کوتاهی به لبش زدمبا حرص بوسه . 

 .برو –

 .نوچ، قابل قبول نبود –

و محکم روی لبم گذاشتو گرفت و لبشیه دفعه دو طرف صورتم . 

ی عمیقی زد و ازم جدا شدبوسه . 

گند بوس نه اونبه این می – . 

 .تهدیدوار بهش نگاه کردم

دمبیا برو پایین تا یه بالیی سرت نیاور – . 

ای به گردنم زد و بلند شدخندید و بوسه . 

 .به سمت در رفت

 .زود باش س.ک.سی من –

و به سمتش پرت کردم که با خنده سریع از اتاق بیرون رفتجیغی زدم و بالشت . 

 !پررو –

 .پتو رو کنار زدم و بلند شدم

و برداشتم و به بیرون از اتاق سر کشیدمتور لباس خوابم . 

و داخلش انداختماتاقم دویدم و خودمبا نبودش به سمت  . 
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ای کشیدمنفس آسوده . 

و پوشیدم وضو گرفتم و بعد بعد از اینکه شلوار لی مشکی و مانتوی آبی آسمونیم

سرم کردم وممقنعه . 

ها پایین رفتمو که خوندم از اتاق بیرون اومدم و از پلههر سه تا نمازم . 

شکی تنشه و داره یه کاری پشت تلوزیون دیدمش که یه پیرهن آستین کوتاه جذب م

کنهمی . 

؟کنیکار میچی –  

 .دستگاه قاط زده –

 .بهم نگاه کرد

؟امروز کالس داری –  

 .وارد آشپزخونه شدم

 .آره، ساعت دو –

و کندماملت رو برداشتم و سلفون روش . 

 .نونی برداشتم و روی صندلی نشستم

 .مشغول خوردن شدم

م کشیدو به ههاشو دست بلند شد . 

و روشن کردروی مبل نشست و تلوزیون . 

گردیمو برمیامروز منم کالس دارم، باهم میریم – . 
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 .چه بهتر پول تاکسی هم نمیدم

 .باشه –

****** 

 .وارد دانشگاه شدم و به عطیه زنگ زدم

 .با چهار بوق برداشت

 .بعدش –

خوردانگار داشت یه چیزی می . 

؟کنیچی داری کوفت می –  

؟کار داریچه؟ چی به تو –  

 .استاد از کنارم رد شد

کنه عشقماحساساتت داره فوران می – . 

 .یه دفعه وایساد و با اخم به طرفم چرخید

تونم بگم عشقم؟به دوستمم نمی ! 

 .سوالی بهش نگاه کردم

؟محدثه خوبه –  

و کشید و رفتهاش از هم باز شدند و راهشاخم . 

؟شدخوره، دیشب چی آره خوبه داره می –  

؟هیچی، راستی کی میاین –  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

355 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

؟و نپیچون، چی شدجدی گفت: بحث  

 .میگم که هیچی، قرار نیست که بار اول معجزه بشه –

و قبول ندارم، اینکه بری با استادمطهره من اینکارت – … 

نداختم، حاال هم خواد سرزنشم کنی، باشه؟ مجبور شدم وگرنه این ترم مینمی –

ین تهران، تولد خواهر ایمان قاسمیه، همه دعوتندو ببند، تا فردا بیابحثش . 

 .صدای عصبی محدثه بلند شد

 …بیشعور مامان بزرگم –

و قطع کردمحرفش . 

باید تو یه فضای شاد قرار بگیری که حالت بهتر بشه، همون کاری که خودتون سه  –

اتون شید میاین، بخدا اگه نیاین دیگه باهسال پیش برام انجام دادید، پس بلند می

 .حرفم نمیزنم

 .پوزخندی زد

تو برو با استاد عشق و حال کن، تو خونشم که هستی، عوضی حاال که تو رفتی ما  –

؟دوتا چجوری پول اجاره رو بدیم؟ هان  

هاش گفتم: من گفتم که پول نمیدم؟ میدم نترس، نباید بابام بفهمه که دلخور از حرف

 .اونجا نیستم، فعال تا بعد

طع کردمو گفتم و قاین . 

های درهم وارد کالس شدمبا اخم . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

356 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .دوستم کم مونده دیگه که بکوبه تو سرم

دیدند دیشب چه حالی داشتم و گذره، باید بودند تا میکنه خیلی بهم خوش میفکر می

دونهقراره هم هرشب همون وضع تکرار بشه، اما تا کی؟ خدا می . 

 .با صدای گوشیم بهش نگاه کردم

و سایلنت کردمرد دادم و گوشیم” یهعط“با دیدن اسم  . 

***** 

 .از کالس بیرون اومدم اما با صدای ایمان وایسادم و به سمتش چرخیدم

 .سالم –

 .سالم –

خوام شام سفارش بدم باید بدونمو بخوای میفردا شب که میای؟ راستش – . 

 .به احتمال زیاد آره –

 .لبخندی زد

فرستمو واست میپس آدرس – . 

رنگی زدم لبخند کم . 

 .باشه –

؟کنیامروزم پیشنهاد کافه رفتن رو قبول می –  

 .با دیدن استاد نفسم بند اومد

چنان نگاهی بهم انداخت که یه لحظه شک کردم دارم بزرگترین خالف دنیا رو 
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کنممی . 

نه ممنون، امروز کلی کار دارم، خداحافظهل گفتم:  . 

و گفتم و به سمت در دویدماین . 

ای زیر درخت وایسادمی کنار دانشگاه شدم که با نبود ماشینش گوشهوارد کوچه . 

 .چیزی نگذشت که وارد کوچه شد و جلوی پام ترمز گرفت

 .سعی کردم خونسرد باشم، انگار نه انگار که چیزی شده

 .با آرامش در رو باز کردم و نشستم

 .در رو بستم که به راه افتاد

؟گفتمقدمه گفت: چی میبی  

خواد شام تدارک ببینه، از خواست ببینه فردا میرم یا نه، چون میفتم: میخونسرد گ

و پرسیدهمه این . 

؟تو چی گفتی –  

 .گفتم میرم –

 .با اخم نگاه کوتاهی بهم انداخت

 .گفتم شاید –

خوام حالش بهتر ولی میریم، بخاطر محدثه باید برم، قرار شده برگردن تهران، می –

 .بشه

تر شداخمش کم رنگ . 
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 .باشه، به ماهانم میگم بیاد –

 .باشه –

 .دیگه حرفی نزد

 .همیشه باید با آرامش حرف زد

؟و جمع کردمدیدی چجوری بحث  

و شکستچیزی نگذشت که صدای گوشیش سکوت . 

و از جیبش بیرون آوردکنار خیابون وایساد و گوشیش . 

 .بالفاصله جواب داد

؟بله –  

هاش درهم رفتاخم . 

؟چی شده –  

-… 

؟ی غرید: نفهمیدید کار کی بودهعصب  

 .نگران شدم

-… 

 .با همون لحن گفت: میام شرکت

؟و قطع کرد که گفتم: چی شدهتماس  

و به پیشونیش کشیدو به در تکیه داد و چشم بسته دستشآرنجش . 
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طرحمون لو رفته، یه عوضی از طرح عکسی چیزی گرفته رسونده دست شرکت  –

و تحویل دادهرح استفاده کرده و بهترشرقیب، اون نیمای آشغال هم از ط . 

بهم نگاه کرد و عصبی گفت: االن باختیم، طرح اون قبول شده و حاال اون عوضی با 

 .حیله با اون برند مشهور قرارداد بسته

؟نفهمیدند جاسوس کیه –  

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

 .نه –

و گرفتمبهش نزدیک شدم و دو طرف صورتش . 

؟کنی و دیگه هم این اتفاق نمیوفته، باشه، جاسوسه رو پیدا میآروم باش –  

 .عصبانیت توی نگاهش شدید کم رنگ شد

ای به لبش شدم که حس خوبی نصیبم شدلبخندی زدم و خم شدم و آروم بوسه . 

 .لبخندی زد

 .موش کوچولو خوب بلدی آرومم کنی –

 .کوتاه خندیدم و درست سرجام نشستم

ی بهم انداخت و بعد به راه افتادبا لبخند نگاه کوتاه . 

 الدن#

و با هم یه نفس سر کشیدیم و با سرخوشی خندیدیمهای مشروبپیک . 

و روی کاناپه انداختمخودم . 
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 .با خنده گفتم: تبریک میگم رئیس جان، بزرگترین برند مد لباس ما رو انتخاب کرده

 .خندید

 .و به لطف توعه عسلم –

و روم خم شد کامال روی کاناپه انداختم . 

عمیقی به لبم زدی بوسه . 

 .دست دور گردنش انداختم

؟امشب یه پارتی بگیریم –  

کرد گفت: عالیهطور که به لبم نگاه میهمون . 

و روی لبش گذاشتمو ببوسه که انگشتمخواست لبم . 

؟چطور پیش میره نقشه –  

هام نگاه کردبه چشم . 

یه کم از مواد رو بریزه تو نوشیدنیش یا به سحر گفتم هربار که به دیدنش میره  –

و با اون سیگار عوض کنهسیگارش . 

 .لبخند مرموزی زدم

 .عالیه –

و روی لبش کشیدمانگشتم . 

کنیم که بهمون محتاج بشه، و معتاد میکشیم، برادرشو پایین میشرکتش –

و همخودش … 
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 .به لبش نزدیک شدم

دارمکم کم یه فکری واسه اونم برمی – . 

و توی موهاش فرو کردمو روی لبش گذاشتم و دستمو گفتم و لبماین . 

و باز هامروی مبل خوابوندم و پر سر و صدا مشغول بوسیدنم شد و دونه دونه دکمه

 .کرد

 مـطـهـره#

 .روی تخت رو به روی آینه نشسته بودم

کردمبه همه چیز فکر می . 

آینده …حال …گذشته . 

ی استادم شدم؟ اما دلیل قبول کردنش ومدم صیغها …پنهانی …وضع این با …من

ی ی پنهانی شدن، رابطهکردم که اینکارا غلطه، صیغهچی بود؟ مگه من ادعا نمی

؟کردم قبول چرا اما …پنهانی با استادم داشتن  

ندازتم؟ من همیشه درسم برام اولویت داره بخاطر تهدید استاده؟ اینکه گفت می

بینم اینقدر داره زجر نه، شاید واسه کمک بهشه، اینکه می شاید بخاطر اینه یا شایدم

رحمیه اگه ازش فرار کنم یا شایدم تونم کمکش کنم واقعا بیکشه و تنها من میمی

خواد کنارش باشم، کمکش ست، یه احساسی که دلم میکمک نیست، یه چیز دیگه

 .کنم

فرو کردمو توی موهام و به بیرون فوت کردم و خم شدم و دستمنفسم . 
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تونی برگردی و گیره که نه میها اونقدر تو تنگ راهه قرار میزندگی آدم بعضی وقت

 .نه جلوتر بری، گیر میوفتی وسط هوا و زمین

 .به سقف نگاه کردم

 .هروقت سردرگم شدم تو رو صدا زدم

و جلوی پام بذار، به جدم قسمت میدم که نذاری اشتباه خدایا هر چی صالحمه همون

و بگیریو دستمبرم  . 

و توی صورتم کشیدمبا صدای استاد دو دستم . 

؟مطهره؟ کجایی –  

 .بلند گفتم: االن میام

و مرتب کردم و دستی به لباس خواب مشکیم کشیدماز کجام بلند شدم و موهام . 

ترش که زیاد ذاشت و تنها قسمت کلفتو به نمایش میچنان توری بود که کل بدنم

دمشخص نبود شورتش بو . 

و روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدمدستم . 

 .امیدوارم مثل دیشب نشه

و روی دیوار طور که برای کاهش استرسم دستماز اتاق بیرون اومدم و همون

کشیدم به سمت اتاقش رفتممی . 

 .به در که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم

و از کمد گرفت و به سمتم اومدشتکیه . 
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با لبخند برانداز کردو سر تا پام . 

؟با تردید گفتم: مشکی بهم میاد  

و پشت سرم انداختو کمی کج کرد و موهامسرش . 

 .خیلی زیاد –

هام نگاه کردبه چشم . 

؟تونی یه عشوه بریزیامشب می –  

دونم، من تا حاال عشوه نریختمبا لبای آویزون گفتم: نمی . 

و روی لبم و به خودش چسبوندم، لبشو دور کمرم حلقه کرد خندید و بالفاصله دستش

و توی موهاش فرو و همراهیش کردمگذاشت و شروع کرد به بوسیدنم که دستم . 

و روی تور لباسم بوسیدیم روی تخت خوابوندم و دستشو میطور که همهمون

 .کشیدم

و به هام بسته شدند و لبمو تو گودی گردنم فرو کرد که چشمازم جدا شد و سرش

رفتم تا صدام بلند نشهدندون گ . 

و از زیر دندونم بیرون کشیدانگشت شستش روی لبم نشست و لبم . 

 .کمی عقب کشید

و به دندون نگیر، بذار صدات بلند بشهلبت – . 

طور که ضربان قلبم باال رفته بود با خجالت سری تکون دادمهمون . 

تر رفتو بوسید و کم کم پایینباز گردنم . 
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صدام بلند نشه چون خجالت می کشیدم کردمخیلی سعی می . 

هام پایین آوردو از روی شونهکمی بلند شد و بند لباس . 

هام آتیش بیرون میزدبازم نگاهش خنثی بود، درست برعکس من که انگار از گوش . 

و تا شکمم پایین آورد اما از روم بلند شد و به تاج تخت تکیه دادلباس . 

و خودت بیرون بیاربقیش – . 

اجبار بلند شدم به . 

و گرفتموایسادم و لباس . 

 .منتظر بهم نگاه کرد

 .نفس عمیقی کشیدم و تور رو کامال بیرون آوردم به جز چیز اصلی

 .بهش اشاره کرد

 .اونم درار –

خوام، مثل دیروز خودت درش بیاربا اخم گفتم: نمی . 

و گرفت و روی تخت پرتم کرد که جیغ کوتاهی کشیدیه دفعه مچم . 

و از پام و پایین برد و لباس زیرمو محکم روی لبم گذاشت، دستشفاصله لبشبال

و روی هم فشار دادمهامدرآورد که چشم . 

و روی لبم کشید که صورتم جمع شد و مشتی به بازوش و برداشت و زبونشلبش

 .زدم

 .با حرص بهم نگاه کرد
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؟خوای تالش کنی تحریک بشمتو اینجوری می –  

خندونیمرص گفت: اینجور بیشتر میخندون و با ح . 

و نکش روی لبمبا حرص گفتم: خب زبونت . 

؟شیطون گفت: پس کجا بکشم  

و گزیدمو کنار رونم گذاشت که لبمدستش . 

؟اینجا یا باالتر –  

ای بریزم خواست بره پایین که تند گفتم: نه نه غلط کردم برو بشین ببینم چه عشوه

 .تو سرم

 .خندون بهم نگاه کرد

 .بلند شد و به تاج تخت تکیه داد

و از هم باز کردهاشدست . 

 .بیا –

و هم تو دربیاربلند شدم و تا خواستم بشینم گفت: شورت من . 

های گرد شده گفتم: چی؟با چشم ! 

 .زود باش –

خوام، من تا حاال اونجای مردا رو به طور زنده و اخم کردم و معترضانه گفتم: نمی

 .نزدیک ندیدم

و گرفت و به سمت خودش کشوندممچمخندون  . 
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خوام نشونت بدماالن می – . 

و آزاد کنمسعی کردم مچم . 

خوام ببینمشباشه واسه خودت من نمی – . 

باریدهاش حرص و خنده میاز چشم . 

 …یه دفعه محکم کشیدم که

 .با صورت رو جای حساسش فرود اومدم

 .سریع خواستم بلند بشم اما نذاشت

؟جا نگهت دارما تا صبح همینبیرون میاری ی –  

و باال بردمیه دستم . 

 .باشه باشه غلط کردم –

 .ولم کرد که با حرص بلند شدم

ذارم بخوابیزود باش، کارای دیگه مونده، وگرنه تا صبح نمی – . 

و بستمهامبه اجبار گرفتمش و چشم . 

 .تو یه حرکت پایین کشیدمش

 .از پام درش بیار –

 .نفس پر حرصی کشید

و تحریک کنی، اونوقت من دارم اینکارا رو بهت یاد میدمخیر سرت اومدی من – ! 

و باز کردمهامبا حرص چشم . 
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دونم چی به چیهببخشید که تا حاال توسط پسرا دستمالی نشدم و نمی – . 

 .خندش گرفت

 .حرص نخور –

 .خودش بیرونش آورد و پایین تخت پرتش کرد

های گرد شده به خودش حرفی که زد با چشم کردم بهش نگاه نکنم اما باسعی می

 .نگاه کردم

 .بیا بشین رو پام –

 !جانم؟ –

 .اینبار جدی بهم نگاه کرد

ندازمتاگه بخوای اینجوری پیش بری به خدا قسم می – . 

و گزیدم ای بهش رفتم و بلند شدم و آروم آروم روی پاش نشستم که لبمچشم غره

مام تنم گر گرفتاما درونم بدجور زیر و رو شد و ت . 

 .هر چی داری رو کن –

 .نفس عمیقی کشیدم

و بکن که زود درمان بشه تو هم بری رد کارتمطهره تالشت . 

و تو گودی گردنش فرو کردمو تو مشتم گرفتم و سرمموهای پشت سرش . 

و گرفتاول زبونی روی شاه رگش کشیدم و بعد آروم بوسیدمش که پهلوهام . 

به گوشش رسیدمکم کم باال اومدم تا  . 
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و توی دهنم بردم و مکی بهش بهش زدمی گوششالله . 

شدم اما اون یه ذره هم نهخودم با کارام داشتم دیوونه می ! 

********** 

و توی موهاش هاشها و وجود محتاج من لب تخت نشست و دستتوجه به نگاهبی

 .فرو کرد

نتونست اون اما …خواستمش حتی شدیدتر از قبلبازم می . 

گرفت که خون مرده شده بود اما با وجود و انقدر گاز میانداخت و لبامبه تنم چنگ می

ها نتونست و وسط راه عقب کشیدی اینهمه ! 

و یه مرد با کلی نیازهای مردونه که توی وجودشه اما نتونه که بیرون بریزتش و خودش

 .خالی کنه، عذاب وحشتناکیه

کنیمو میعدا بازم سعیمونداری گفتم: بخواب، ببا صدای خش . 

و قورت دادآب دهنش . 

بخواب اتاقت تو برو …برو – . 

خواستم کنارش باشم، تو بغلشاما من می . 

 .نیم نگاهی به عقب انداخت

 .نشنیدی؟ گفتم برو –

 …اما –

 .برخالف انتظارم داد کشید: گفتم برو
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 .بغض به گلوم چنگ زد

ای گفتمآروم باشه . 

و برداشتمهمه چیزم روی تخت بلند شدم و . 

 .به سمت در رفتم

و هاشو پایین انداخته بود و چشمو روی زانوهاش گذاشته بود و سرشهاشآرنج

 .بسته بود

 .از اتاق بیرون اومدم

هام حلقه زداشک توی اشک . 

با اینکه دیشب و امشب راضی نکرده ولم کرد حداقل انتظار داشتم تو بغلش بکشتم 

 .که آروم بشم

و روشن کردماتاق شدم و چراغوارد  . 

و برداشتم و وارد حموم شدمحوله لباسیم . 

 …زیر دوش وایسادم که باالخره بغضم شکست

کردمو زیر بالشت برده بودم و به ماه نگاه میتو اون تاریکی دستم . 

خوابی زده بود به سرمبی . 

و به خواب زدمو بستم و خودمهامبا صدای پایی که شنیدم چشم . 

و که و کنارم حس کردم که دستیزی نگذشت که تخت باال و پایین شد و حضورشچی

 .زیر بالشت بود مشت کردم
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و پشت گوشم برداز پشت تو بغلش کشیدم و موهام . 

ای آروم گفت: معذرت میخوامای به گونم زد و با لحن شرمندهبوسه . 

م حس کردمهای بستهو پشت پلکجوشش اشک . 

ش گم وندم و تو بغلش گرفتم جوری که بین بازوهای مردونهآروم طرف خودش چرخ

 .شدم

و پر کردبه طور عجیبی آرامش وجودم . 

ای به موهام زد و تکرار کرد: معذرت میخوامبوسه . 

 .لبخند محوی روی لبم نشست

************ 

کنم بیرونبلند گفتم: جناب استاد دیر کنی از کالس پرتت می . 

 .صداش بلند شد

؟کنی بیرونو پرت میمنتو  –  

ای، مثلهای دیگهیه قلب از چاییم خوردم و با خنده گفتم: آره اما خب، به روش … 

بنده پایین میاد و میی آستینشطور که دکمهبا دیدنش که با یه ابروی باال رفته همون

و قطع کردم و خندیدمحرفم . 

 .به اپن تکیه دادم

گرفت که از درد صورتم شدید جمع شد اما کم و گاز به سمتم اومد و یه دفعه لپم

و گرفتو جلوی پاش بردم که نزدیک بود بیوفته اما سریع اپننیاوردم و پام . 
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و خوردمبا حرص بهم نگاه کرد که خونسرد چاییم . 

 .روی صندلی نشست

 .سر کالس دارم برات –

 …یه قند دیگه برداشتم و خونسرد سری تکون دادم که نفس پر حرصی کشید

و چرخوندموارد کالس شدم و به دنبال جایی واسه نشستن نگاهم . 

 .با صدای ایمان بهش نگاه کردم

 .اینجا جا هست –

 .به جایی که اشاره کرد نگاه کردم

 .طرف دخترا بود و نزدیک خودش

ها رفتمبین صندلی . 

شینم اینجا زیادی جلوعهنه ممنون، یه جای دیگه می – . 

ختمنگاهی به ته کالس اندا . 

 .با دیدن صندلی خالی به سمتش رفتم

و بهش آویزون کردمروش نشستم و کیفم . 

 .با ورود استاد همه بلند شدیم

ستبا لرزش گوشیم از جیبم بیرونش آوردم که دیدم عطیه . 

 .رد دادم و واسش فرستادم: سر کالسم، بعدا زنگ بزن

و توی جیبم گذاشتمگوشیم . 
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 .بشینید –

 .همگی نشستیم

و باز کردو اطراف چرخوند که وقتی پیدام کرد کجا نشستم زیپ کیفشنگاهش . 

؟و صحیح کردیدهای امتحانیمونیکی از دخترا گفت: ببخشید استاد، برگه  

 .سری تکون داد

 .آره –

 !بیشور چجوری خط قرمز کشید تو برگم

اونی که یکی از دخترا نیم نگاهی به من انداخت و بعد گفت: استاد، چطور اجازه دادید 

؟اونجور شما رو ضایع کرد سرکالس حاضر بشه  

 .با حرص بهش نگاه کردم

 .خونسرد بهش نگاه کردم

 !منکه ضایع نشدم –

ها نگاه کردبه بچه . 

 شدم؟ –

 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/

