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 فصل اول استاد متجاوز من

 

 انگشت اشارمو فرو کردم تو موهام و محکم شروع کردم به خاروندن مغز 

  .نخودیم

 

به برگه ی جلوم نگاه می کردم و حس میکردم به زبان چینی روش نوشته 

 .شده چون هیچی ازش نمی فهمیدم و برامگنگ بودن

 

یه استاد احمق و زبون نفهم گیرمون افتاده که اولین جلسه ی کالس و 

 .اومده گفته یه امتحان از ترم قبل میگیره تا برامون دوره شه

 

ولی اخه هرچی فکر میکنم اینا رو نداشتیم ما، نکنه من اون ترم یه کتاب 

  .اشتباه خریدم

 

همونطور که با مغز پوکم کلنجار می رفتم صدای نکره ی استاد بزغاله بلند 

 .شد و اعالم کرد وقت تمومه
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با قیافه ی اویزون، برگه ای رو که فقط اسمم توش نوشته شده بود و بلند 

 .کردم و با لودگی دادم دستش که چشم غره ای بهم رفت

 

 .تاریخ! هعی، تاریخ چه بدرد ادم می خوره. خیلی زرنگین بیاین آینده رو بگین

 

 :دستم و زدم زیرچونم که صدای عطیه بلند شد که می گفت

 

 چرا مثل ارواح زل زدی به عظیمی بدبخت؟_

 

 :با قیافه ی زار برگشتم سمتش و گفتم

 چیزی نوشتی؟_

 

 .شونه تکون داد و گفت: چرت و پرت. ولی نوشتم

 

 

 با حرص گفتم: پس چرا من چیزی از سواالش نمی فهمیدم؟
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با خنده نگاهم کرد که با صدای سرفه ی عظیمی اشغال برگشتیم سمتش و 

 .صاف نشستیم

 

خانم عظیمی استاد تاریخمون بود و یک خانوم سخت گیر و بد اخالقی که 

 بخاطر سن باالش کم کم باید دچار الزایمر حاد بشه. )البته اغراق کردم

 :با دیدن کارم غش غش خندیدن و پسر اولیه یکم خم شد و گفت

 

 .خیلی جذابی_

 

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .برو عمو این حرفا به تو نیومده. برو دوغتو بنوش_

 

تک خنده ای کرد و گفت: این پایتخت نبود مردم می خواستن چی به زبون بیارن 

 .خداداند

 

 :با تحقیر نگاهی به سر تاپاش کردم و گفتم
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 این دانشگاه نبود چطوری پسرای دهاتی میخواستن با دخترا رفیق بشن؟_

 

 :بهش برخورد، چون با عصبانیت گفت 

  چی گفتی؟_

 

 !همین که شنفتی_

 

 .با حرص گفت: نه دوباره بگو جوجه فکلی

 

دست به سینه نشستم و تو چشاش زل زدم و با جدیت و شمرده شمرده 

 :گفتم

 .د..ها..تی_

 

بعدم یک لبخند زدم . تا خواست یورش بیاره سمتم رفیقش دستش و گرفت 

 :و گفت

 

 !محسن داری چه غلطی میکنی؟ دانشگاست اینجا_
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با حرص نفسش و بیرون داد و به من که با بیخیالی بهش نگاه می کردم خیره 

 .شد

 

 !دارم برات_

 

لبخند عمیقی زدم و فقط نگاهش کردم و با خوشحالی به قدم هاش که ازم 

 .دور می شدن خیره شدم

 

این کل کل بهم انرژی داده بود. ازینکه نمیتونستن دربرابرم کاری کنن ذوق می 

  .کردم

 

نه حریف زبونم می شدن، نه می تونستن رو ناموس مردم دست بلند کنن و 

 .این الل شدنشون انرژی می داد بهم
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دستی تو موهای لختم کشیدم و پشت گوشم گذاشتمشون. بلند شدم تا 

 .برم خونه، خیلی خواب داشتم و حوصله ی هیچ چیزی و نداشتم

 

گوشیم و در اوردم و ساعتم و چک کردم. ده بود. اوف ساعت هشت صبح 

 .کالس گذاشتن، من تازه بیدار می شدم

 

 :از دور دیدم عطیه داره میاد. سریع اومد سمتم و نشست کنارم و گفت

 

 هنوز اینجا نشسته ای؟_

 

 .خمیازه ای کشیدم و گفتم: بله همینطور که می بینی

 

 .کوفت. بیا بریم االن کالس شروع میشه_

 

 .با دهن کجی گفتم: کتاب روانشناسی بالینی. ای ای ای

 

 :عطیه چپ چپ نگاهم کرد و گفت
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 .االن تو از همه چی بدت میاد_

 

 :با کالفگی گفتم

 .وای حس داغونی دارم. دلم میخواد با همه دعوا کنم_

 

 :عطیه با حرص نگاهم کرد و گفت

 .فقط شیطنتات و دوست دارم. ازین حال مسخرت متنفرم_

 

 :خندیدم و نگاش کردم که ادامه داد

 .وقتی بیحالی قیافت شبیه بز افغانیه_

 

 :با مسخرگی گفتم

 .اتفاقا من عاشق افغانیام. ایشاهلل شوهرم افغانی شه_

 

جلوی در کالس بودیم و داشتم چرت و پرت می گفتم یهو یک صدایی از 

 .پشت سر منو متوجه کالس کرد
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 .خانمابرید توی کالس، کالس شروع شده_

 

من و عطیه برگشتیم سمت صدا و فهمیدیم استاده. ببخشیدی گفتیم و 

 .رفتیم سر جامون نشستیم

 

  .سعی کردم به حرفای استاد گوش کنم و یه جورایی موفق هم بودم

 

  .بعد از تموم شدن کالس با اقای بزرگر ازجامون بلند شدیم

 

  .یک کالس دیگه داشتم ولی دیگه نمی کشیدم، سردرد بدی گرفته بودم

 .این درس زیاد سخت هم نبود خودم می تونستم بخونم 

 

  :داشتیم از کالس می رفتیم بیرون که به سمت عطیه برگشتم و گفتم 

 

عطی من میرمخونه. سرم از درد داره می ترکه. دیشب دیر خوابیدم االن _

 .واقعا نمیتونم بمونم
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سری تکون داد و گفت: باشه. سعی کن زودتر بخوابی وقتی اخالق خودتو 

 .میدونی

 

دستی به سرم کشیدم و محکم فشارش دادم و با دردی که زده بود به 

 :چشمم گفتم

 

 باید همین کارو کنم. من برم، کاری نداری؟_

 

 با نگرانی نگاهم کرد و گفت: قرص نداری با خودت؟

 

  .نه سر خیابون یه دربست میگیرم و میرم. نگران نباش_

 

 .باشه. مواظب خودت باش_

 

سری تکون دادم و تند از سالن خارج شدم. فقط دلم می خواست قرص 

 .بخورم و بخوابم
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داشتم از حیاط دانشگاه با قدم های تند به سمت در بزرگ خروجی حرکت می 

 .کردم و چشام و با درد باز و بسته می کردم که محکم خوردم به کسی

با تعجب سرم و بلند کردم که نگاهم به دوتا گوی آبی براق گره خورد. با 

تعجب به برق و زیبایی دریای چشماش خیره شدم که با صدای جذاب مردونه 

 :و بمش گفت

 

 .بیشتر مراقب باشید_

 

بعد هم از کنارم رد شد. منگ به رفتنش خیره شدم و بوی عطر سرد و تلخش 

  .و استشمام کردم

 

 .سرمو محکمتکون دادم و به سمت خیابون حرکت کردم تا دربست بگیرم

 

کنار خیابون ایستادم که دو سه تا تاکسی زرد از کنارم گذشتن. اما دربست 

 .میخواستم

 

 :یه پراید سفید ایستاد، خم شدم و گفتم
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 دربست تا... میرید؟_

 

 .بله خانوم بفرمایید_

 

سریع نشستم و سرمو تکیه دادم به صندلی. یهو یاد اون دوتا چشم آبی 

 .افتادم. نکنه لنز بود؟ چشماش خیلی عجیب و مسخ کننده بود

 

بیخیال اون چشم های آبی شدم و سرم و فشردم تا از درد یکم اروم شه. 

 .باالخره بعد ادرس دادن کوچه رسیدیم دم در

 

کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. خونمون یه خونه ی دو طبقه 

بود که طبقه ی اول می نشستیمو طبقه ی دوم به نام من بود و توش 

 .مستاجر نشسته بود

 

 :دکمه ی آیفون و فشردم که مامان ایفون و برداشت و گفت

 آیسان؟ چقدر زود کالست تموم شد؟_
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 .مامان در و باز کن میام. بیام باال هم می تونم برات توضیح بدم عشقم_

در با صدای تیکی باز شد و من سریع رفتم داخل. تند تند از پله ها رفتم باال و 

 .در و زدم که مامان سریع در و باز کرد

 

 با نگرانی گفت: چیشده مادر؟

 

اومدم توی خونه و رو مبل نشستم و با درد گفتم: مامان سرم داره میترکه. 

 .یه قرص بده بهم

 

 :دستش و گذاشت روی پیشونیم و گفت

 .تب نداری که_

 

 .نه دیشب دیر خوابیدم از سردرد دارم می ترکم_

 

 :با حرص کوبید روی بازوم و گفت

 زهرمار. چرا دیر خوابیدی؟ نمی دونستی دانشگاه داری؟_
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 !با بیحالی گفتم: وای بسه مامان. قرص میخوام

 

با غرغر رفت سمت یخچال و یه قرص در اورد و یه لیوان اب ریخت و داد 

 .سمتم

 

سریع قرص و آب  و خوردم و روی مبل دراز کشیدم. شالم و از زیر سرم 

 .کشیدم بیرون و با بیحالی لم دادم روی مبل

 

 .مامان اومد باالی سرم و گفت: برو تو اتاقت بخواب لباساتو در بیار

 

بلند شدم و کیف و شالم و گرفتم دستم و بوس ارومی روی گونه ی مامان 

 .گذاشتم و رفتم سمت اتاقم

 

کیف و شالم و انداختم زمین و سریع خودم و پرت کردم روی تخت و با 

 .همون مانتو و لباسمخوابم برد
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با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. چشامو مالیدم و با منگی سرمو 

  .بلند کردم

 

گوشی تو کیفمبود. با دیدن سر و وضعم که با لباس بیرونی خوابیده بودم 

 .محکمزدم تو سرم

 

صدای زنگ موبایلم رو اعصابم بود،خودم و کشیدم روی زمین و کیفمو 

 .کشیدم سمت خودم

 

گوشی و از تو زیپ کوچیکم در اوردم و گرفتم و بدون نگاه کردن به اسم 

  .کسی که زنگ زد جواب دادم

 

 با صدای خمار گفتم: بله؟

 

جیغ بلند عطیه توی گوشم پیچید که گوشی و از خودم دور کردم و زیر لب 

 .وحشی گفتم
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 :با همون صدای جیغ جیغو ادامه داد

میدونی چند بار زنگ زدم عوضی؟ از نگرانی مردم؟ خبرمرگت خواب بودی.  _

 .می ترسیدم به مامانت زنگ بزنم بگه نیومده خونه

 

 .خمیازه ای کشیدم و گفتم: خواب داشتما. آخیش، چه حالی داد. سرحال شدم

 

 با حرص گفت: خبرمرگت میدونی ساعت چنده؟

 

 چنده؟_

 

 .و نیم غروب ۶_

 

دوتا چشام از تو کاسه در اومد و دوباره رفت سرجاش. گردنم و مثل جغد ۱۸۰ 

 .درجه چرخوندم سمت ساعت و دیدمراست میگه

 

 .نیشم و باز کردم و گفتم:ولی حال داد جون تو
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 .با حرص گفت: خیلی گاوی. دوست دارم بکشمت

 

 .با خنده گفتم:بیا اینجا منو بکش

 

 :یهو انگار یه چیز یادش اومده باشه با ذوق گفت

 .واای اره. من دارم میام اونجا یه چیز بهت بگم خیلی مهمه _

 

بعدم تق گوشی و قطع کرد. با تعجب به گوشیم نگاه کردم و به خودم 

 :گفتم

  جدی جدی داره میاد؟_

 

 سرمو چرخوندم و با گیجی گفتم: یهویی؟ آخه چرا؟

 

شونه باال انداختم و بلند شدم و لباسم و عوض کردم. موهاشو شونه کردم 

 .و بستم و از اتاق رفتم بیرون

 

 مامان؟ ماااامان؟_
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 سراسیمه از اشپزخونه اومد بیرون و گفت: چیه مادر؟ چیزیت شده؟

 

 .نیشم و باز کردم و گفتم: نه. عالیی استم

 

 :چشم غره ای رفت و دوباره رفت توی اشپزخونه و گفت

 .باز دمت در اومد_

 

غش غش خندیدم و نگاهی به خونمون کردم. وقتی در ورودی و باز می کنی 

یه راهروی پهن روبروی در بود که یه فرش سه متری کرم قهوه ای انداخته 

 .بودیم روش

 

  .سمت راست راهرو اشپزخونمون بود و روبروی اشپزخونه پذیراییمون بود

 

مبل شکالتیمون دور تا دور پذیرایی چیده بودیم و کنج سمت چپ بوفه ی  

 .ظرف بود
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سمت راست هم ال سی دی و میزش و گذاشته بودیم.  کنار اشپزخونه میز 

 .ناهار خوری بود و مامان روش نشسته بود وداشت سبزی پاک می کرد

 

 :رفتم جلو و بوسی روی لپای مامان خوشگلم گذاشتم و گفتم

 چه خبر مامانی؟ امروز چیکاره بودی؟_

 

 :همونطور که سبزی هارو پاک می کرد جواب داد

هیچی مادر، سبزی خریدمشکم پری و دالل ماستی. پاکشون کردم باید _

 .درستشون کنم

 

 .با لب و لوچه ی اویزون گفتم: مامان گشنمه

 

 :چشم غره ای بهم رفت و اشاره به گاز کرد و گفت

 .ماکارونی تو یخچاله بگیر گرم کن بخور_

 

نیشم و باز کردم و رفتم در یخچال و باز کردم و دیگ کوچیک و در اوردم 

 .گذاشتم روی شعله ی گاز تا گرم شه
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با خوشحالی بهش نگاه می کردم تا زودتر گرم شه و بزنمتوی رگ. وای 

 .ماکارونی

 

بعد دو سه دقیقه دیگ و با پارچه گرفتم گذاشتم روی میز و نشستم روی 

 .صندلی با چنگال افتادم به جونشون

 

 :بعد ازینکه خوردم و سیر شدم با ذوق گفتم

 .مرسی مامان عالی بود_

 

 :یهو صدای ایفون بلند شد که مامان گفت

 .برو ببین کیه_

 

 :سری تکون دادم و جواب دادم

 .هیچی بابا عطیس اومد پیشم_

 

 .باشه ای گفت و یهو سرش و بلند کرد و دید همونجا ایستادم
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 :با حرص گفت

 چرا نمیری در و باز کنی؟_

 

 :محکم زدم تو سرم و گفتم

  .عههه واقعا؟ فکر کردم در خودش باز میشه اال_

 

بی توجه به چرت و پرتی که گفتم رفتم سمت اف اف و گوشی و گرفتم و 

 :گفتم

 بله؟_

عطیه هم ازین فرصت استفاده کرد و موهامو کشید که جیغی زدم. پرتم 

 .کرد روی مبل و خودشم روم نشست

 

یهو شروع کرد به قلقلک دادنم که با جیغ شروع کردم به خندیدن، پیچ و 

 .تاب می خوردم ک سعی می کردم خودم و از زیر دستش بکشم بیرون

 

دیگه داشتم نفس کم میاوردم که کشید عقب. دستی به مانتوش کشید و 

 .رفت سمت مامان و شروع کرد به احوالپرسی
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منم بی حال روی مبل دراز کشیده بودم و شکمم درد گرفته بود. بعد چند 

 .دقیقه اومد دستم و کشید و به زور بردتم توی اتاق

 

حالم یکم جا اومد و شروع کردم به فش دادن.  باالخره با فحش هام دلم 

خنک شد اونم نشسته بود روی زمین و یکی از الک هامو گرفته بود و داشت 

 .می زد

 

 با حرص گفتم: میخواستی چی بگی؟

 

 ..یهو جیغ خفه ای کشید و گفت: واااای ایسان. آیسان آیسان

 

 با تعجب گفتم: چته موجی؟

 

یهو به حالت غش خودشو انداخت روی زمین و دستای الک زدشو گرفت باال 

 .که پخش نشه
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 .چشاشو بست و گفت: کاش امروز میموندی

 

 با گیجی گفتم: چرا؟

 

آیسان یه استاد اومد. بقران تا االن به خوشگلیش ندیده بودم. یه رگش _

 .روسه یه رگش ایرانی.  خیلی نازه خیلی. چشماش آبی اقیانوسیه، وای خدا

 

یهو دوتا چشم آبی یادم اومدن. دوتا چشم آبی براق. نکنه خودش بوده؟ از 

 .قیافش هیچی یادم نمیومد، فقط چشماش

 

 .با گیجی گفتم: فکر کنم دیدمش

 

 :یهو از جا پرید و نشست. با هیجان گفت

 کجا؟_

 

 :همونطور که به مغزم فشار میاوردم جواب دادم
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تو حیاط مدرسه. سردرد داشتم و چشامو هی فشار میدادم که خوردم _

 .بهش

 

 

 :عطیه با هیجان گفت

 خوب؟_

 

 .همین. قیافش یادم نیست. فقط گفت حواستونو بیشتر جمع کنید_

 

 .یهو عطیه چشاشو بست و گفت: وای ایسان. خیلی جنتلمنه

 

 :مردمک چشام و تو کاسه چشمم چرخوندم و گفتم

 حاال چرا انقدر داری براش غش و ضعف می کنی؟_

 

 :محکمزد روی بازوم و گفت

نمیدونی که چقدر خوشگله احمق. خیلی خوبه. اصال به هیچکس نگاه نکرد از _

 .بس با جذبه بود، صدا ازکسی در نیومد
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چشم غره ای رفتم و گفتم: خنگ خاک برسر. هر پسری و میبینی میگی 

 .جنتلمنه

 

 .یهو با ناراحتی گفت: ولی بخاطر این استاده من و سپهر دعوا افتادیم

 

 با تعجب گفتم: چی؟ چرا؟

 

 :لب و لوچش اویزون شد و قیافش و مظلوم کرد و گفت

رفتم پیشش از بس ازین استاده گفتم و هی ذوق کردم، عصبانی شد باهام _

 .دعوا کرد

 

 :با قیافه ای خنثی نگاهش کردم و هیچی نگفتم. نگاهم کرد و با عجز گفت

 

اوال سپهر همینطوری نگاهم می کرد. ولی یهو مثل باروت ترکید و هرچی _

 .دهنش بود بارم کرد
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 :یهوحمله کردم سمتش و با حرص  موهای سرش و کشیدم و با داد گفتم

 

خاک برسرت که هر پسری و میبینی وا میدی. یکم غرور نداری االغ، ادم _

 .هرکی و دید قشنگه که عاشقش نمیشه

 

 .با جیغ سعی می کرد موهای من و از سرش جدا کنه اما نمی تونست

 

 :محکم زدم پس کلش و ولش کردم. سرش و با حرص بلند کرد و گفت

 

  .خیلی کثافتی_

 

 .با لج گفتم: خودتی. یکم مغرور باش

 

با غیض گفت: مثل تو باشم هیچکس باهام دوست نشه؟ پسرا نباشن 

 .حوصله ی آدم سر میره

 

 .خاک برسرت_
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 :نیشش و وا کرد و گفت

 .ولی توهم استاد دامون سرمست و ببینی کف میکنی_

 

 .با تعجب گفتم: دامون؟ چه اسم عجیبی

 

 :لبش بیشتر کش اومد و گفت

 .اسمشم خاصه حتی_

 

چشم غره ای رفتم و چیزی نگفتم. بعد یکم حرف زدن راجع به درس ها عزم 

 .رفتن کرد که من و مامان نزاشتیم و گفتیم باید شام بمونه بعد بره

 

شاممون و خوردیم و بعد یکم نشستیم حرف زدیم و خندیدم و  عطیه 

  .آژانس گرفت و رفت

 

بعد رفتن عطیه رفتم سمت اشپزخونه و شروع کردم به شستن ظرف ها. 

 .خونه داری و دسپختم خوب بود ولی حیف که تنبلم
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 .چهار تا دونه ظرف شستم انگار کوه کندم از بس خسته شده بودم

 

 :با بیحالی دستمو شستم و نشستم روی صندلی و گفتم

 .وای خستم_

 

 :مامان خندید نگاهم کرد و در جواب گفت

 .تا حاال به تنبلی تو ندیده بودم_

 

 .خمیازه ای کشیدم و گفتم: من میرم بخوابم

 

 .بمون پدرت بیاد یکم پیشش بشین_

 

 .با بی حوصلگی گفتم: حوصلشو ندارم. میخوام بخوابم

 

با تشر گفت: آیسان. اون پدرته! حاال با هر اخالقی که داره تو باید بهش احترام 

 .کنی
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لبخندی زدم و گفتم: جلو چشمش نمیام تا احترامش حفظ بشه، پیش هم 

 .باشیم حرفایی میزنه که من نمیتونم ساکت بمونم

 

 چشم غره ای رفت و گفت: از دست تو چیکار کنم؟

 

 .شونه باال انداختم و گفتم: هیچکار. فقط به شوهرت بگو به من گیر نده

مامان سری از روی تاسف تکون داد وچیزی نگفت. بلند شدم و بوسیدمش و 

 .رفتم سمت اتاقم

 

 .پدرمن یک مرد گیر و حساسه که کافیه آدم و ببینه تا شروع کنه 

 

یک ادمی که سریع صداشو بلند میکنه و خشونت نشون میده. نفس عمیقی 

  .کشیدم و خودمو روی تخت پرت کردم

 

فردا کالس نداشتم، باز سه شنبه کالس دارم. کالسم بااون استاد به قول 

 .عطیع خوشگل پنجشنبه بود
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 .انقدر خودم و تکون دادم و این پهلو اون پهلو شدم تا خوابم برد

 

*** 

 

اروم چشمامو باز کردم و با منگی به ساعت نگاه کردم، یازده صبح بود. 

 .خمیازه ای کشیدم و از جام بلند شدم و نشستم روی تخت

 

دستی به چشمم کشیدم و سرم و خاروندم، چقدر خوابیدم،دیروز ظهرم تا 

 .غروب خواب بودم ولی باز مثل خرس خوابیدم

 

  !این عادت خواب باید از سرم بردارم به چیکارم نمیرسم. ایش

از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی تا یک صفایی به خودم بدم و 

 .تخلیه شم

 

رفتم تو دستشویی و بعد انجام دادن عملیات و شستن صورت اومدم بیرون 

 .و رفتم سمت اشپزخونه
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کسی خونه نبود. رفتم سمت یخچال و پنیر و دراوردم و یه تیکه نون از توی 

 .سفره در اوردم و شروع کردم به خوردن

 

نون خشک بود و داشت گلوم و پاره میکرد اما حوصله چایی ریختن نداشتم. 

 زیاد خوابیده بودم باید یکم صبر می کردم تا روی فرم بیام

بعد از خوردن صبحانم بلند شدم و وسایل و جا به جا کردم که دیدم گوشیم 

 .زنگ می خوره

 

 :عطیه بود. جواب دادم و گفتم

 جان خوشگل؟_

 

آیسان برو دانشگاه امروز سحر کالس داره جزوه نوشت از کالس دامون، من _

 .ننوشتم برو ازش بگیر به منم بده

 

 :با بیخیالی گفتم

 .اوو یه جلسه مگه جزوه میخواد؟ ولش کن_
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با حرص گفت: خفه شو، نکاتش خیلی مهم بود حرفاش خیلی با مفهومه 

 .نداشته باشی گند می زنی به امتحان

 

پوف بلندی کشیدم و گفتم: کوفت. خودت برو دیگه من میخوام زنگ بزنم به 

 .بچه ها بریم بیرون

 

 .خفه بمیر من نزدیک نیستم برو دیگه گاو_

 

 با مرموزی گفتم: کجایی؟

 

 .خنده ای کرد و گفت: اومدم پیش سپهر اشتی کنون

 

 با تعجب گفتم: خونش!؟

 

 .با خنده گفت: اره عشقم

 

 :با حیرت بلند گفتم
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 عطیه؟ رفتی خونش؟_

 

 با بیخیالی گفت: آره مگه چیه؟

 

 

 با تعجب گفتم: دیوونه شدی؟ اگه باهات کاری کنه چی؟

 

 خندید و گفت: سپهر همچین ادمی نیست.من برم صدام میزنه کاری نداری؟

 

 نه. مواظب خودت باش. سحر ساعت چند کالس داره؟_

 

 .نیم ساعت دگ کالسش شروع میشه تا ۲ کالس داره_

 

 باشه من قبل شروع شدن کالسش میرم پیشش هماهنگ کردی جزوه رو؟_

 

 .ارع گفتم همراهش میرم میگیرم ازش که نشد تو برو برا منم کپی کن_
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 .باشه فعال_

 

 .خدافظ_

 

 .گوشی و قطع کردم و رفتم سمت اتاقم تا برم دانشگاه

 

روسری بنفش و مانتوی بنفش کوتاهم و همراه شلوار جین آبی پررنگ  

 .پوشیدم و کیف مشکیمو برداشتم

 

رژ لب بنفش و یه خط چشم کلفت کشیدم و فرق وسط گرفتم. چه خوشگل 

 .شده بودم چشمای عسلیم برق می زد

 

یه بوسی توی آینه برای خودم فرستادم و رفتم سمت در و کالج بنفشم و 

 .گرفتم و از پله ها پایین رفتم

 

آژانس سر کوچمون بود و رفتم سمتش و گفتم یه ماشین میخوام سمت 

 ... دانشگاه
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بهم یک پراید و نشون داد که من رفتم سوار شدم و راننده هم نشست و به 

 .سمت دانشگاه روند

 

بعد چند دقیقه رسیدیم و کرایشو حساب کردم و پیاده شدم. وارد دانشگاه 

 .شدم و سرم و کردم توی کیفم تا گوشیم وبگیرم و زنگ بزنم به سحر

 

همچنان که سرم پایین بود محکم خوردم به کسی. اخ بلندی گفتم و سرم و 

 .با حرص بلند کردم

 

همون دوچشم آبی ولی حاال عصبانی. روی قیافش زوم کردم، پوست روشن و 

 .صاف ته ریش مشکی و لبای باریک مردونه ی صورتی کمرنگ

 

دماغ قلمی و دوتا چشم آبی که برق می زدن و ابروهای کشیده ی مردونه و 

 .موهایی که روی پیشونیش ریخته بود دل ادم و می لرزوند

 

 :یهو با صدای عصبانیش به خودم اومدم که گفت
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 شما همیشه همینطور راه میرید؟_

 

 :گارد گرفتم و با لجبازی گفتم

 مگه چطوری راه میرم؟_

 

با تمسخر گفت: اصوال همه که راه میرند جلوشونو نگاه میکنن ولی شما االن 

 دوبار داری میخوری به من. کجا رو نگاه می کنی راه میری؟ آسمون؟

 

 :با پوزخند جوابشو دادم

خوبه داری میگی جلوتو نگاه کن، من دوبار مشکل پیش اومد برام تو خودت _

کجا رو نگاه می کردی من به این گندگی رو ندیدی؟ تو کجا رو نگاه میکنی؟ 

 آسمون؟

 

 :حرصی نگاهم کرد و رنگ صورتش تغییر کرد از عصبانیت پوزخندی زد و گفت

 

 رشتت چیه؟_
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 با تشر گفتم: به تو چه؟

 

 :سری تکون داد و با عصبانیت گفت

 .روزخوش خانم_

 

چشم غره ای رفتم و ازش جدا شدم. گوشیم   در اوردم و زنگ زدم به سحر 

 :که بعد چند تا بوق جواب داد

 

 سالم اومدی؟_

 

 سالم. اره، تو حیاط دانشگاهم تو کجایی؟_

 

  .بیا من کنار بوفه ایستادم_

 .از دور دیدمش که برام دست تکون داد، لبخند زدم و رفتم سمتش

 

سالم علیک کردیم و جزوه ها رو از توی کیفش در اورد و داد بهم. ماچی 

  .کردمش و تند تند خداحافظی کردیم چون کالسش داشت شروع می شد
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از من جدا شد و جزوه ها رو نگاه کردم، یک جلسه این همه جزوه داد؟ 

 چخبره؟

 

بازشون کردم و داخلش و نگاه کردم و با دیدن حرفای قلمبه سلبمش چشام 

 .گرد شد

 

اینا دیگه چین. یهو قفل کردم، یاد برخوردم باهاش افتادم و اینکه اگه 

 .بفهمه من شاگردشم ردم میکنه و ۱ هم بزور میده بهم

 

محکم جزوه هارو کوبوندم توی سرم و با صدای بلند گفتم خنگ، که دیدم 

 .همه ی نگاها برگشت سمت من و با خنده نگاهم می کردن

 

 .بلند داد زدم: کوفت
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بعدم با حرص جزوه هارو بغل کردم که صدای خنده ی بلندشون به گوشم 

رسید. داشتم حرص میخوردم و جزوه رو میخواستم جابه جا کنم و بزارم توی 

 .کیفم که یکی بهم تنه زد و جزوه ها از دستم افتادن و پخش زمین شدن

 

با عصبانیت سرم و بلند کردم که دوباره اون دوتا چشم آبی که حاال از نظرم 

 .خیلی هم مسخره بود با لبخند پیروزمندی ایستاده بود و بهم نگاه می کرد

 

 با خشم داد زدم:مگه کوری؟

 

 :یهو از عصبانیت اخم وحشتناکی کرد و اومد نزدیکم و گفت

 .درست حرف بزن بچه_

 

یادماومد اگه دوباره باهاش بد حرف بزنم مطئمنا فردا اجازه نمیده وارد 

 .کالسش بشم و سعی کردم لحنمو مالیم تر کنم

 

نمی خواستم جزوه هارو ببینه پس با حرصی که سعی در کنترلش داشتم 

 :گفتم
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 .برید به کارتون برسید، خودم جمع می کنم_

 

تک خنده ای کرد و گفت: واقعا فکر کردی من میخوام خم شم و برات برگه 

 جمع کنم؟

 

دیگه کفرم و در اورد چشمای عسلیمو تیز کردم و زل زدم توی چشمای 

 :منفورش و با نفرت گفتم

 

پس خیلی عالفی که هی ازینجا رد میشی و خودت و میمالی به بقیه و مثل _

 .درخت می ایستی و نگاه می کنی

 

با شنیدن این حرف چشماش گرد شد و مات موند که سریع خم شدم و برگه 

 .رو جمع کردم و با سرعت به سمت در دانشگاه حرکت کردم

هرچی فحش بد و بیراه بود توی دلم نثار قیافه ی بزغاله ایش کردم. یه لحظه 

 !عزا گرفتم فردا چجوری برم تو کالسش
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اما به خودم تشر زدم، اون مگه کیه؟ فردا با کمال پررویی میرم می شینم 

 .حرفی همزد ضایعش می کنم بره تو زمین تبدیل به یک قطره شود

 

مرتیکه سه نقطه. باید درسمو می خوندم تا فردا بهونه دستش ندم سواالی 

 .عجیب بپرسه روی اعصابم بره

 

خداروشکر دست خط سحر خوب بود، رفتم تا از جزوه های سحر دوتا کپی 

 .بگیرم یکی برای خودم یکی برای عطیه

 

بعد از گرفتن جزوه ها لوله کردم گذاشتم توی کیفم و منتظر موندم تا 

  .کالس سحر تموم شه

 

رفتم توی دانشگاه و روی نیمکت نشستم تا بیاد و جزوه هارو بهش بدم. 

 .سرمو  بلند کردم که دیدم دوست سپهر، پژمان داره از دور میاد

 

لبخندی عریض زد که سری تکون دادم. خیلی ازش خوشم میاد داشت میومد 

 .پیشم بشینه. مار از پونه بدش میاد دم خونش سبز میشه
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 بهم رسید و سالمی کرد و گفت: اجازه هست پیشتون بشینم؟ 

 

 :یه تای ابرومو انداختم باال و به نیمکت نگاه کردم و گفتم

 !سند ندارم اینجا وگرنه نمیزاشتم، بفرما بشین_

 

 .خنده ای کرد و گفت: خوشم میاد حاضرجوابی

 

 .با بیخیالی گفتم: حاضر جوابی نمیکنم تا شما خوشت بیاد

 

دستاشو به نشونه تسلیم اورد باال و گفت: باشه باشع. هرچی شما بگی فقط 

 .خواستم یه سوال بپرسم ازت

 

 .شونه ای باال انداختم و گفتم: بگو

 

 .با لبخند گفت: عصبانی نشو فقط
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 :چشام و ریز کردم و با تهدید گفتم

 میگی یا نه؟_

 

 :تند تند سر تکون داد و گفت

 دوست پسر نمیخوای؟_

 

 :قفل کردم که هول شد و گفت

 وای خیلی بد گفتم؟_

 

 .با حرص کیفم و اوردم باال و محکمکوبوندم توی سرش که آخ بلندی گفت

 

 .با حرص گفتم: خاک برسرت واقعا

 

بعدم بلند شدم. فکر کنم سحر تعطیل شده بود، تا برگشتم اون چشم آبی رو 

دیدم که ایستاده بود و داشت با حالتی خنثی به سر کیف خورده ی پژمان نگاه 

 .می کرد
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بعد هم به من نگاه کرد که اخمی کردم و اونم در جوابم اخم غلیظی کرد و از 

 .پله ها اومد پایین و رفت سمت ماشینش. توجهی نکردم

 

دیدم سحر با دوستاش از سالن خارج شد که تند رفتم سمتش و سریع جزوه 

ی لوله شده توی کیفم و که االن بخاطر ضربه ی مرگبارم به سر پژمان یکم 

 .چروک گرفته بود و در اوردم

 

 :رفتم جلوش و ماچ محکمی کردمش که تا منو دید خندید و گفت

 .خواهش میکنم_

 

 .نیشم و تا ته باز کردم و جزوشو که له و لورده شده بود و اوردم باال

 

 با تعجب گفت: چرا اینجوری شده؟

 

 :ادای مظلوم هارو در اوردم و گفتم

 .جزوت توی کیفم بود و منم مزاحم داشتم کیف و زدم توی سرش_
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 :با قیافه ی کج و کوله جزوه رو از دستم گرفت و گفت

 .دست و پا چلفتی تر از تو ندیدم_

 

نیشم تا بناگوش باز شد و دستام  وگذاشتم پشت کمرم و مثل بچه ها 

 .نگاهش کردم و خودم تاب دادم

 

خودش و رفیقاش با دیدن حالتم زدن زیر خنده و لپمو محکم کشید که یهو 

 :یکی از دوستاش با هیجان گفت

 

  .سالم استاد_

 

برگشتم سمت استادی که بهش سالم کردن و باز بااون چشما مواجه شدم. 

 .دیگه حالم داشت بهم می خورد
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با غیض چشم غره ای بهش رفتم که بدون توجه به من با جذبه به بچه ها 

سالم کرد و خواست بره باال که یهو سحر انگار هول شد نمیدونم چه مرگش 

 :بود که منو نشون دادو گفت

 

  .استاد سرمست. اینم دانشجوی شماست_

 

 :با حیرت برگشتم سمت سحر و با لکنت گفتم

 

  .چ..چی داری میگی؟ ن..نه من که شاگرد شما نیستم_

 

 :با پوزخندی نگاهم کرد و گفت

 ..آروم باش خانم. هول نشو_

 

لجم گرفت در حد مرگ. عقده ای فکر کرد کیه؟ با حرص گفتم: برو بابا خود 

 .شیفته. هرچی روانی   میارن استاد میکنن
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سحر و رفیقاش با تعجب هین بلندی کشیدن از حرفم؛ که محکم زدم تو 

 .بازوی سحر و با لجبازی به استاد عصبانی خیره شدم

 

 

بدون اینکه من و حرفم و آدم حساب کنه از پله ها رفت باال. خون خونم و می 

 .خورد، آشغال یه عکس العمل نشون نداد

 

 :برگشتم سمت سحر و گفتم

 توی احمق چی بود گفتی؟_

 

 :با تعجب گفت

خود احمقت این چی بود گفتی؟ به استاد گفتی روانی! بدبخت این ترم _

 .افتادی

 

 .با  گفتم: میدونم خودم. به درک، انداخت که انداخت

 

 دوست سحر گفت: چرا باهاش اینطوری حرف زدی؟
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این اولین دعوامون نیست، اگه بدونین چه حرفایی بهش زدم من و دم _

 .دانشگاه از زبون دار می زنین

 

 :سحر با تاسف سری تکون داد و گفت

 .خاک برسرت_

 

با بیخیالی شونه باال انداختم: به ناخن کوچیکه ی دست راستم. من دیگه برم 

 .باید بشینم درس بخونم

 

 :سحر یه تای ابروشو باال انداخت و گفت

 نه بابا؟ دومین روز دانشگاه؟! تو؟! درس!؟_

 

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 بله پس چی فکر کردی؟_
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ازشون خداحافظی کردم و سریع به سمت خونه حرکت کردم.وقتی رسیدم 

بازم گسی خونه نبود، شونه ای باال انداختم و گوشیمو در اوردم به عطیه زنگ 

 .زدم

 

خودمو پرت کردم روی مبل و لم دادم ک گوشی و گذاشتمروی بلندگو بعد 

 :چند تا بوق صدای بیحال عطیع پیچید تو گوشی

 

 الو؟ بله؟_

 

 با تعجب گفتم: عطی؟ چطوری؟ کجایی؟

 

 خوبم. اومدم خونه چیشده؟_

 

  مشکوک پرسیدم: اومدی خونه؟

 

  .اره آیسان بگو توروخدا خستم_
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 بلند گفتم: بمیر بابا مگه داشتی می دادی؟

 

 یهو گفت: ارومتر بابا چخبرته؟

 

 :از جا پریدم و با تعجب گفتم

 !جدی جدی داشتی می دادی؟ _

 

  .با ناراحتی گفت: ولکن آیسان

 

 !جیغ کشیدم: خفه شو جواب منو بده. دادی رفت؟

 

یهو صدای بوق گوشی بلند شد. قطع کرد پدرسگ. هییین داد، رفت به سپهر 

 داد، خاک بر سر احمقش کنن، ابله

 

هرچی بهش زنگ زدم جواب نداد. بیخیال شدم، خودش فردا سر کالس بعم 

  .میگع چخبر بوده
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بد که بهش نگذشت کلی حال کرده مطئمنم سپهرم احمق نیست بیاد 

 .دخترونگیش و بگیره خودش و بدبخت کنه

 

چشمم به کیفم خورد و لبخند مرموزی زدم. سریع کیف و گرفتم و رفتم 

سمت اتاقم. لباسم و تند تند عوض کردم و ارایشم و با شیر پاک کن پاک 

 .کردم

 

متنفر بودم توی خونه آرایش داشته باشم. سریع جزوه ی عطیع رو در اوردم 

گذاشتم توی کتابخونم و جزوه ی خودم و با ماژیک شفاف و خودکار گرفتم 

 .و نشستم روی زمین کنار تختم و شروع کردم به خوندن

 

انقدر محو خوندن درس بودم که نفهمیدم کی مامان و بابا اومدن. یهو 

دیدم در اتاق باز شد و مامان و بابام با تعجب و خوشحالی دارن نگاهم می 

 .کنن

 

 .نیشم و باز کردم وگفتم: سالم
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 بابا با خوشی گفت: داری چیکار میکنی؟

 

 .با مسخره بازی گفتم: دارم نقاشی میکشم

 

 :بابام چشم غره ای بهم رفت و گفت

 زهرمار، بهت نمیگم برخوردت و خانم وار کن؟_

 

 .محکم زدم به پیشونیمگفتم: بابا شروع نکن

 

 !مامان گفت: بس کنین. آیسان داری درس می خونی؟

 

 شونه ای باال انداختمو به جزوم نگاه کردم و گفتم:اره مگه چیه؟

 

مامان با تعجب گفت: روز اول دانشگاهت دیروز بود اونوقت امروز داری درس 

 !می خونی؟! تو؟

 

 :بابا با لبخند رضایت بخشی گفت
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 .کم کم داری بزرگ میشی_

 

 .ازین تعریفش دلم غنچ رفت و نیشم تا بناگوشم باز شد و چشام برق زد

 

 

بابا و مامان خسته نباشیدی بهم گفتن و رفتن از اتاقم بیرون. ساعت و نگاه 

کردم پنج شده بود، بخاطر دیر خوردن صبحانم ناهار نخورده بودم و مامانم 

 .یکی صدام نزد، هعی چه مادر نگرانی دارم من

 

گوشیم و گرفتم تا یه زنگ به عطیه بزنم ببینم کدوم گوریه، شاید واقعا 

 .خودشو داده رفت

 

 :بعد چند تا بوق با صدای خوابالود جواب داد

 چیه آیسان؟_

 

 خواب بودی؟_
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 .نه پس کرم دارم صدامو الکی شبیه خروس کنم_

 

 غش غش خندیدم و گفتم: شاید. در چه حالی؟

 

 با حرص گفت: اگه میزاشتی خواب بودم. تو داری چه غلطی می کنی؟

 

 .با ذوق گفتم: من؟! درس

 

 .با تعجب و تمسخر گفت: تو!؟ شوخی نکن بابا

 

 .به جون تو دارم میخونم. دارم درس سرمست و برای فردا می خونم_

 

 .با خنده گفت: اسکل با سرمست پنجشنبه داریم

 

 با حیرت داد زدم:چییییییی!؟
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بلند زد زیر خنده و گفت: یه بارم رفتی درس بخونی. خاک برسرت حداقل به 

 .برنامت نگاه کن

 

اره راست میگفت. فردا نداشتم. خاک بر سر خنگم کنن. این همه الکی درس 

 .خوندم

 

 

 :بلند بلند بهم می خندید و بریده بریده گفت

 واقعا خاک تو سرت کنن. نشستی خوندی برای فردا، خر زدی؟_

 

 :لجم گرفت و با حرص گفتم

 .خیلیم خوبه. آلزایمر ندارم که تا پنجشنبه یادم می مونه. بزغاله_

 

صدای خنده هاش حرصم و در می اورد دوست داشتم اونجا بودم و خفش 

 .می کردم

 

 .کوفت، آشغال، عوضی، ک*نی_
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 :یهو دیدم ساکت شد. با غیض گفتم

 !چرا ساکت شدی؟_

 

 .نفس عمیقی کشید و گفت: هیچی

 

 ..از چی ناراحت شدی؟ بهت فحش دادم؟ خیلی بی جنبه ای بابا واقعا که_

 

 :داشتم رگبارش می بستم که وسط حرفم پرید

 .نه بابا. یاد یه چیز افتادم_

 

 یاد چی؟ کو*ن؟_

 

 .تک خنده ای کرد و گفت: خدا نکشتت آیسان

 

نه جدی ک*ون ناراحتت کرد؟ چشم، میگم باس*ن. بیا از اول بهت فحش _

  .بدم
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 .کوفت، آشغال، عوضی باس*ن

 

با این حرفم جفتمون باهم زدیم زیر خنده. فحش باحالیه، ازین بعد از هرکسی 

 .که خوشم نیومد بهش میگم باس*ن

بعد یکم خندیدن بهم گفت فردا تو دانشگاه ازم جزوه رو میگیره. حرفی راجع 

 .به سپهر نزد منم چیزی نپرسیدم

 

 .خودش اگه می خواست بهم می گفت، هی سوال بپرسم بدتر میشه

 .قطع کردیم و منم رفتم اشپزخونه یه چیز بخورم

 

*** 

باالخره پنجشنبه اومد، اولین کالسمون با سرمست بود. یه تیپ خانمانه زدم 

و کتاب و کیف برداشتم و یه دور جزومو دوره کردم و حرکت کردم سمت 

 .دانشگاه

 

یکم استرس داشتم بابت برخوردش و نکنه منو توی کالس راه نده اما طبق 

  .معمول خودمو زدم به بیخیالی و گفتم به درک که راه نداد
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بعد چند دقیقه عطیه رو دیدم که تیپخفن و نازی زده بود و داشت همراه 

 .سپهر میومد

 

لبخندی زدم و تو دلم گفتم کاش بهم برسن، عطیه واقعا سپهر و دوست 

 .داره که همچین کاری انجام داد

 

 .رسیدن بهم و بعد از سالم و احوالپرسی سپهر ازمون جدا شد

 

 !با شیطنت گفتم:چه تیپی زدی

 

 .با ناز گفت: بهله ما اینیم دیگه

 

 .با نیش باز گفتم: از ماستی تبدیل شدی به پنیر. کال از ماستی در اومدی

 

 :محکم زد روی دوشم که غش غش خندیدم. با حرص گفت
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 .تو حرف نزنی کسی بت نمیگه اللی_

 

با نیش باز رفتیمسمت کالس و نشستیم سرجامون. بعد چند دقیقه تقه ای به 

 .در خورد و سرمست اومد توی کالس

 

پرستیژ خاص و مردونش، لحن جذاب و گیراش که سالم کرد باعث غش و 

 .ضعف دخترای کالس شد

 

چشم غره ای به دخترای احمق کالسمون رفتم و با حرص کتابمو از توی کیفم 

 .در اوردم

 

 .بی توجه به دخترای جلف و نیش بازشون شروع کرد به درس دادن

 

منم تند تند می نوشتم، حرف های خوب پر مفهومی می زد. خیلی عالی 

 .توضیح می داد و به راحتی توی مغز پوکمون می رفت
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با دقت بهش خیره بودم که وسط تدریسش چشم تو چشمشدیم. یه لحظه 

 .رشته ی کالم از دستش در رفت اما با اخم کمرنگی به درس دادنش ادامه داد

 

 .مرتیکه بزغاله، مثال که چی اخم کردی؟ به درک

 

 :داشتم می نوشتم که عطیه با صدای اروم کنارم گفت

 تو چقدر فرز و درسخون شدی خوشگله؟_

 

 .ارومتر از خودش گفتم: ما اینیم دیگه. میخام این ترم الف بشم هاهاها

 

یهو صدای نکره ی سرمست توی گوشمون پیچید که عطیه با ترس خفه خون 

 .گرفت

 

 بدون اینکه به من نگاه کنه به عطیه خیره شد و گفت : اونجا چخبره خانوم؟

 

 .سعی کردم توی کالس آروم باشم نرم روی مخش جدی جدی منو میندازه
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 .با آرامش گفتم: چیزی نیست استاد

 

 با جدیت نگاهم کرد: من با شما بودم؟

 

صدای خنده های ریز دخترا و حرفی که بهم زد باعث شد از شدت حرص تمام 

 .صورتم داغ بشه، شما شاهد باشین خودش نمیزاره اروم باشم

 

 !با حرص گفتم: من زبونشم، مشکلیه؟

 

بی توجه به من دوباره به عطیه خیره شد که بند بند بدنم اون لحظه از حرص 

 .داشتن می ترکیدن. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اهمیت ندم

 

 .عطیه هم براب طرفداری از من سکوت کرد که ضایع شد وپوزخندی زد

 

 .با جدیت گفت: بار بعدی اینطور برخورد نمی کنم

 

 آروم گفتم: االن مثال برخورد االنت خیلی دلنشین بود ببعی؟
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 :مثل اینکه گوشش تیز بود که شنید و یهو گفت

 خیلی دوس داری نه؟_

 

 از ترس رنگم پرید و گفتم: چیو؟

 

پوزخندی زد و جواب نداد. ایش، خوبه که نسبت به بقیه ی استاد ها با جنبه 

بود وگرنه هرکی بود با شنیدن ببعی سرمنو همانند ببعی گوش تا گوش 

 .میبرید

 

دوباره شروع کرد به درس دادن، از قصد سواالی سخت از جلسه ی قبل می 

پرسیدکه بچه ها نتونن جواب بدن، مثل اینکه هیچکسم نخونده بود جز دو 

سه نفر از خرخون های کالس که اونام انگار نمیفهمیدن سوال و جواب نمی 

 .دادن

 

همیشه من خفه بودم بقیه جواب می دادن، اینبار همه ی جواب هارو من 

 .دادم و بقیه خفه شده بودن
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 .هر سوالی می پرسید دستمو باال می بردم و مثل بلبل جواب می دادم

 

اینم یه پارت بزرگ از رمان بخاطر عذر خواهی از دوستا ی گلمون فقط لطفا در *

 *مورد وبسایت نظراتتونو بگین

همه با تعجب نگاهم می کردن، از بس هی سوال پرسید و من دستم و باال 

 :بردم و جواب دادم دیگه کالفه شد و گفت

 

 جز خانم دادمهر کسی دیگه نیست به سوال های من جواب بده؟_

 

پژمان رفیق سپهر که توی ردیف من نشسته بود و نزدیک ۵ تا صندلی بامن 

 :فاصله داشت گفت

 

 .خانم دادمهر امروز خیلی فعالن ماشاال بزنم به تخته_

 

چشم غره ای بهش رفتم که با نیش باز بهم خیره شد. یه بیشین بینیم بابا که 

 .با کج شدن لب و لوچه و چشم و اجزای بدنم همراه بود بهش گفتم
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هرکس که قیافه ی من و دید بلند زد زیر خنده. پژمان و سپهر مثل خر 

 .بلندبلند می خندیدن

 

با تعجب نگاهشون کردم و برگشتم سمت سرمست، گفتم االن رم می کنه 

 .اینارو شوت می کنه از کالس بیرون

 

 دیدم داره سعی می کنه خندش و کنترل کنه. انقدر قیافم داغون بود؟

 

با حرص نشستم سرجام و حرفی نزدم. اسکال، دارن به من می خندن؟ روآب  

  .بخندین

 

 :یهو سرمست صداشو صاف کرد و گفت

  .بچه ها کافیه،بریمادامه ی درسمون_

 

 .بزور نیششونو جمع کردن و خودشونو جمع و جور کردن
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یه نفس داشت درس می داد و من تند تند داشتم می نوشتم،دیگه اعصابم 

 :خورد شد و ناخوداگاه بلند گفتم

 .بسته دیگه، دستم شکست_

 

 :وسط حرفش پریدم که با عصبانیت گفت

 چخبرته خانم؟ اینجا مگه طویلس؟_

 

 با حرص گفتم: خودتون خسته نشدین؟

 

 .اونش دیگه به خودم مربوطه، سختتونه لطفا از کالس برید بیرون_

 

با حرص دندونام و روی هم ساییدم و مثل وحشی ها چشامو تیز کردم توی 

 .چشاش و زل زدم بهش

 

 .چشم غره ای رفت و بعد چند ثانیه گفت: خسته نباشید
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مثل باروت بااین حرف منفجر شدم. دوست داشتم خفش کنم. بلند شم دونه 

 .دونه موهای مشکی و براقشو بکنم از جا

 

مرتیکه ناقص، منو مسخره کرد. عطیه با خنده سلقمه ای بهم زد که با تشر 

 :گفتم

 

 چته؟_

 

 .ریز ریز خندید و گفت:خوشمان امد. استاد ضایعتان کرد

 

 : محکم زدم پشتش که صدای بلندی داد. سپهر با حرص گفت

 

 .چته؟ زدی له کردیش بچه_

 

عطیه پشتشو میمالید و زیرلب بهم فحش می داد که با شنیدن حرف سپهر 

 .نیشش تا ته واشد
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 :با تاسف به عطیه نگاه کردم و گفتم

 .از دست رفتی_

 

همه این حرفامون با صدای بلند نبود که سرمست غر بزنه. یهو دیدم 

 :کتاباشو جمع کرد و گرفت توی دستاش و گفت

 

جلسه ی بعد از همه چیزایی که توی این دو جلسه گفتم پرسش داریم. _

 درضمن،

 

نیمنگاهی به من کرد و ادامه داد: فقط هم یه نفر جواب نده، از همتون 

 .جواب میخوام

 

سیما علیپور یه دختر جلف و با لنزای آبی جیغش که شبیه گربه کرده بودتش و 

 :دماغ عملی نوک تیزش که  برج ایفل و فتح می کرد با ناز گفت

 

 .استاد بعضی هاهم تازه امروز برا اولین بار ما درس جواب دادنشونو دیدیم_
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 :دست به سینه شدم و لم دادمروی صندلیم و گفتم

 .فضول و بردن زیر زمین، پله نداشت خورد زمین_

 

صدای خنده ی مالیم بچه ها توی کالس پیچید که سیما با حرص رو 

 .ازمبرگردوند

 

 ..سرمست گفت: کاری به این چیزا ندارم. همه درستونو بخونید

 

 .و با پوزخند بهمنگاه کرد و گفت: حتی اونایی که برای اولین بار درس خوندن

 

لبام و با حرص جمع کردم و چشامو ریز کردم و زل زدم بهش که بی توجه 

 .پوزخندشو عمیق کرد و رفت بیرون

 

با حرص نفسمو دادم بیرون و خودمو زدم به بیخیالی،این ترم این کی بود گیر 

  .ما افتاد
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مرتیکه خر، کاش منو از کالس بیرون می کرد، ولی نه میخواد تو کالس منو 

 .حرص بده چون تو کالس نمی تونم دهن به دهن شم باهاش

 

چند نفر سریع تا گفت خسته نباشید از کالس رفتن بیرون، عطیه و برو بچه 

 .های خودمون مونده بودن

 

واسه اینکه حواسم از سرمست پرت شه روی میزم ضرب گرفتم و با صدایی 

 :که باال نبرده بودم  شروع به خوندن کردم

 

 پاشو و بیا هم برقص با ریتم و لنگ ایرونی برقص _

 یه نگاه به راست یه نگاه به چپ دستمو بگیر پاشو و برقص

 پایین برو باال بیا قرش بده و عشوه بیا

 فکرشو نکن که چی میشع

 هرچی باید بشه میشه

 

سپهر با مسخره بازی گردن میزد جوری که فکر می کردم االنه که سرش از 

  .تنش جدا شه
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 .پژمان گفت: جووون ناز نفست

 

پژمان با حالتی زنونه دستشو گذاشت روی دوش سپهر و صداشو نازک کرد و 

 :گفت

 

 .انقد سرتو تکون نده عشقم االن از جاش کنده میشه_

 

با شنیدن حرف و لحن صداش زدیم زیر خنده و وسایلمونو جمع کردیم و با 

 .خنده از کالس رفتیم بیرون

 

من و عطیه باهم از کالس رفتیم بیرون و به سمت حیاط حرکت کردیم، عطیه 

 :با حرص بهم نگاه کرد و گفت

 

 .خیلی اشغالی. تو هم بخونی شاگرد زرنگیا، احمق بخون نمره باال بگیر دیگه_

 

 .با بیخیالی گفتم: ولش کن، حوصله داریا
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همینطور که حرف می زدیم رفتیم گوشه ی حیاط و من به یه ماشین تکیه 

 :دادم عطیه روبروم بود و به ماشین پشتم اشاره کرد و گفت

 

 .عجب ماشینیه_

 

 :برگشتم سمت ماشین ،عجب چیزی بود. دستی روش کشیدم و گفتم

 .چقدرم تمیزه_

 

عطیه سری تکون داد. اصال نمیتونستم ماشینارو تشخیص بدم، پژو و سمند 

 .و قاطی می کردم؛ پورشه و فراری و قاطی می کردم

 

 ماشینش چیه عطی؟_

 

 :یهو یه صدایی ازپشت سرم گفت

 .اسپورتیج_
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برگشتم سمت صدا که دیدم سرمست با غرور کنار ماشینش ایستاده که به 

 :ماشین اشاره کردم و به عطیه گفتم

 

 ..میگن خدا بر حسب لیاقت آدم ها بهشون میده ها_

 

زیر چشمی به سرمست نگاه کردم که پوزخندی از غرور زد ولی با شنیدن ادامه 

 :ی حرفم نیشش بسته شد

 

  .ولی ایندفعه نمیدونم چرا از حد لیاقت آدما بیشتر بهشون داده_

 

 :با حرص نگاهم کرد و گفت

 .اره خدام قیافه تورو دیده گفته تاکسی بش بیشتر میخوره_

 

 :با این حرفش آتیش گرفتم و بهش توپیدم

 

سگ تاکسی شرف داره به تویی که به این قراضه ی زیرپات که معلوم نیس _

 .بابات برات خریده یا دوست دخترت مینازی
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 :دوست دخترت و با لحن مسخره ای گفتم که با خشم نگاهم کرد و گفت

 

در حدی نمی بینمت که باهات دهن به دهن شم. برو کنار نمیخوامتن گدا _

 .گشنه هایی مثل تو به ماشینم بخوره

 

با این حرفش از شدت خشم رفتم جلو محکم خوابوندم زیر گوشش عطیه 

  .هین بلندی کشید

 

سرمست با تعجب و خشم به چشمام خیره شد. سعی کردم بغضم و قورت 

 .بدم و نزارم اشکام بریزه و این آدم منفور گریه مو ببینه

 

نفس عمیقی کشیدم رفتم جلوتر و زل زدم توی صورتش و با عصبانیت و 

 :بغضی که داشت اذیتم می کرد گفتم

 

بدبخت بیچاره اگه یه روزاین ماشین و پول توی کارتت خالی شه تویه بدبختی _

هستی که هیچی نداره، به چیزی بناز که ارزش داشته باشه نه چرک کف دست. 
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درضمن گدا گشنه من نیستم، گدا گشنه تویی که از بس رنگ پول و ندیدی 

 .فکر می کنی چون یه ماشین مدل باال داری همه زیر دستتن

 

تفی انداختم جلوی پاش و دست عطیه ی مبهوت و گرفتم و کشیدم و از 

 .اون آدم نفرت انگیز دور شدم

 

 :وسط راه عطیه با حیرت و درد گفت

 .آیسان یه لحظه صبرکن_

 

  .از عصبانیت اصال حواسم نبود کع دارم دستای این بدبخت و از جا می کنم

 

 :عطیع محکم شونم و گرفت و تکون داد و گفت

 

 !آیسان دستم شکست صبرکن یه لحظه، آیسان_

 

با گیجی برگشتم سمتش و با دیدن مچ دست سرخش که جای انگشتم روش 

 .مونده بود سریع مچشو ول کردم
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 :با شرمندگی گفتم

 .وای ببخشید اصال حواسم نبود_

 

 :دستاش اوردم و باال و با ناراحتی گفتم

  .ببخشید عطی، نگا چه سرخ شده_

 

 .بی توجه به حرفم دستش و گذاشت زیرچونم و سرمو کشید باال

 

 .با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: خدا لعنتش کنه، نگاه چجوری بغض کردی

 

سریع آب دهنمو قورت دادم که گلوم بخاطر اون بغض لعنتی درد می گرفت. 

 .با دیدن دست عطیه دردش بیشتر شد

 

 :عطیه با حرص گفت

 !آیسان حرف بزن اینطوری نباش _
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 :به دستش خیره شدم و با ناراحتی گفتم

 ...دست_

 

با حرص وسط حرفم پرید و گفت:گور بابای دستم، عه، دست منه من هیچی 

 .نمیگم تو هی دست دست کن

 

 .با بغض سرمو انداختم پایین که منو کشوند سمت نیمکت و نشوند روش

 

 :لبام و کشیدم تو دهنم و با صدایی که از ناراحتی میلرزید گفتم

 

ازش متنفرم، دیدی چطور تحقیرم کرد؟ عوضی اشغال، حالم ازش بهم می _

 .خوره. غرور مو شکوند

 

عطیه گفت: ولش کن بابا واسه کی خودتو داری ناراحت می کنی. توهم 

 .جوابشو دادی بی حساب شدین، خودتو بی خود ناراحت نکن
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. عطیه راست میگه،هرچی 

 .گفت جوابشم شنید دیگه

 

 :عطیه اروم شونم و نوازش کرد و گفت

 .من برم برات آب بخرم_

 

سری تکون دادم که سریع رفت اب خرید و دادم بهم. با خوردن آب دلم آروم 

 .گرفت و احساس بهتری بهم دست داد

 

گمشه مردک عوضی،هرچی گفت جواب دادم ک هرچی که خودش الیقش 

 .بود بهم گفت

 

 :برگشتم سمت عطیه و با مهربونی نگاهش کردم و گفتم

  .مرسی که هستی عطی_

 

 .محکمگونمو بوسید و گفت: فداتشم خواهری

 

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


                                                                                                             

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

 :یهو سپهر از راه رسید و گفت

 ..به به. عطیه خانم خوب بقیه رو ماچ می کنی به ما میرسی پیف_

 

 :عطیه وسط حرفش پرید و گفت

 .ساکت شو. اال جای شوخی نیست حال آیسان خوب نیست_

 

 سپهر نگاهم کرد و گفت:چرا چته بلبل؟

 

 :چپ چپ نگاهش کردم که عطیع جواب داد

 .با سرمست دعوا افتاد_

 

 سرمست کیه؟ همین استاده؟_

 

 .عطیه سر تکون داد و گفت:اره همین استاده ک تو کالسش بودیم

 

 سپهر اخم کرد و گفت:چیشد تیکه انداخت؟
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عطیه خندید و گفت: نه بابا کل کل کردن باهم. اینا چند بار باهمبرخورد داشتن 

 .و یسره مثل خروس جنگی دارن همو میگیرن

 

سپهر به منه ساکت که داشتم به مکالمشون گوش میدادم نگاه کرد و 

 :گفت

 .ایسان که همیشه خروس جنگیه_

 

 .با حرص گفتم: میزنم تو سرتا

 

 .سرش و اورد پایین و گفت: با کمال میل بانو

 

یهو عطیه محکم زد وسط کلش که تق صدا داد. سپهر با حرص نگاهش کرد 

 :و دستش و گذاشت روی سرش و گفت

 

 چته امازونی؟_

 

 :عطیه با حرص بدتر از خودش گفت
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 کوفت کاری. مرض، چرا به من نمیگی بانو؟_

 

ازکارشون خندم گرفت و زدم زیر خنده. عطیه ی حسود. سپهر نیشش واشد و 

 :گفت

  .تو ملکه ی منی خوشگلم_

 

عطیه با ناز و کرشمه چشم غره ای رفت و مثال قهر کرد. از دیدن حالت و ناز 

 :اومدنش عقی زدم و گفتم

 

 .چندش حالم و بهم زدی_

 

 :سپهر چشم غره ای بهم رفت و گفت

 سکوت. برا من عشوه نیاد برای کی عشوه بیاد؟_

 

مث ماست نگاهش کردم که عطیه خنده ی پیروزمندی کرد و نیشش تا ته وا 

 .شد
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یهو سپهر زیرگوش عطیه یه چیز گفت گه بلند شدن  و دست همو گرفتن و 

 .رفتن

 .اونم بی توجه به من. سرفه ای کردم که برگشتن به من نگاه کردن

 

 :با حرص به عطیه گفتم

 کجا؟_

یهو عطیه خندید و گفت: وای تورو یادم رفت. ما میریم یه جایی و 

 .برمیگردیم، این کالس و نمیایم

 

 .چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: برو گمشو

 .بوسی برام فرستاد و گفت: عاشقتم

 .بمیر باو_

 .سپهر گفت:خدانکنه عه

به قیافه ی پر از ذوق عطیه ایشی گفتم و کیفمو چنگزدم و بلند شدم و به 

 .طرف دستشویی حرکت کردم
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فکرم درگیر حرفای اون استاد عوضی بود. بدجور با حرفاش منو چزونده بود. 

 .سرم و انداختم و رفتم توی دستشویی

 

کیفم و گذاشتم رو لبه ی پنجره و زل زدم به خودم توی اینه. از قیافم ناراحتی 

 .میبارید

 

 گور باباش، کی هست که من بخاطرش ناراحت بشم؟

نیشم و باز کردم و خیره شدم به نوک دماغم. شروع کردم قیافه ی مسخره 

 .در اوردن و به خودم ریز ریز می خندیدم

 

سرمو بلند کردم و با دیدن قیافه ی پشت سرم سکته کردم. چشام درشت 

 .شد از تعجب

 

 .پوزخندی زد و گفت: به خل و چل ها هم میخوری

 !باز شروع کرد. چقدر ازش بدم میومد. اصال این اینجا چیکار می کرد؟

 

 :با حرص گفتم
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  تو اینجا چیکار می کنی؟_

 

 :ابروهاشو داد باال و استیناشم تا کرد و اومد سمت شیر اب و گفت

  من؟_

 

سرش و اورد باال که موهای لخت مشکیش ریختن جلوی چشمای زمردیش. 

 :چشاش و ریز کرد و لبخندی زد و گفت

 .به در نگاه کن_

 .برگشتم سمت در و با دیدن نوشته ی روی در مخم سوت کشید

 

با دیدن کلمه ی قرمز "مردونه" فهمیدم چه سوتی عظیمی دادم. چشامو 

بستم و روی هم فشردم، االن بهونه دادم دست این مشنگ تکون میخوره 

 .به روم میاره

 

 :با پررویی برگشتم سمتش که دیدم داره آروم میخنده. با تشر گفتم

 

 چیه؟ به چی می خندی؟_
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 :با خنده نگاهم کرد و گفت

االن به این نتیجه رسیدم که واقعا چشات مشکل داشت که هی می خوردی _

 .به من

 

با حرص داشتم نگاهش میکردم. حرفی برای گفتن نداشتم، بعد از شستن 

 .دستش اومد جلو تر و خم شدتوی صورتم

 

 :ابروهاشو داد باال و گفت

میدونی اگه یکی از دانشجوها بیاد داخل و من و تو رو توی این وضع و _

 مخصوصا تویی که تو دستشویی مردونه ای رو ببینه،چی میشه؟

 

 :منم یه قدم رفتم جلوتر با لبخند پر از عشوه ای گفتم

و میدونی وقتی ببینه تو اینطور خم شدی تو صورت من و منم دارم با _

 لبخند نگاهت می کنم چی میشه؟
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یهو با سرعت میگ میگ عقب کشید، اخمی کرد و گفت: برو کنار میخوام رد 

 .شم

 

 :با لحن خنده داری گفتم

  واقعا تنها جایی که برای رد شدنه جاییه که من ایستادم؟_

 

لبام و غنچه کردم و ژست فکر کردن گرفتم که عصبی شد و تنه ای بهم زد 

 .و از  دستشویی رفت بیرون

 

دست به سینه ایستادم و ابرویی باال انداختم و با شیطنت لبخندی زدم و 

 .برگشتم سمت در که دیدمهمزمان پژمان اومد توی دستشویی

 

 :با دیدنم چشماش چهارتا شد. با حیرت گفت

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

 

 :محکم زدم تو کلم و گفتم

 .ولکن منو. خل شدم اشتباهی اومدم اینجا_
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 :چشاش و ریز کرد و گفت

 سرمست ازینجا اومد بیرون؟_

 

سرمو تکون دادم و با بیخیالی گفتم: اری. دستشویی مردونستا.  پ ن پ 

 .انجلینا جولی میاد بیرون

 

 :یه تای ابروشو داد باال و بی توجه به بلبل زبونیم گفت

 تو و این همزمان باهم اینجا بودین؟_

 

 :دیگه داشت خیلی پررو میشد. با حرص گفتم

دیگه خیلی داری سوال میپرسی. برو خودتو تخلیه کن تو دستشویی مخت _

 .پوکیده. خدافظ

 

 .بعدم بی توجه به قیافه ی مشکوکش از دستشویی اومدم بیرون
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تا اومدم بیرون دیدم سپهر با سه چهارتا از دوستاش دم دستشویی ایستادن 

 .دارن کر کر می کنن

 

 :با دیدن من هنگ کردن، قبل اینکه سوال بپرسن با تشر گفتم

 .هیس. بسه! به پژمان خان محسنی جواب پس دادم. سواالتونو ازون بپرسین_

 

 !سپهر دهنشو باز کرد که با جیغ جیغ گفتم: ساکت

 

دیدماز ترس ساکت شد و منم با نیش باز از کنارشون رد شدم. دستور دادنم 

 .حالی میده ها

 

حاال عطیع کجا بود؟ سپهر که دم دستشویی بود. گوشیمو در اوردم تا زنگ 

بزنم به عطیه سرم و بلند کردم و یهو دیدم یه دختری داره از در دانشگاه 

 .میاد تو

البته دختره عملی بود ولی با همین عمل کلی خوشگل شده بود، عملش  

 .زشت نبود
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قد بلند و هیکل باریک لباسش ست سفید و لیمویی بود. یه شال لیمویی هم 

 .گذاشته بود رو موهای مشکیش

 

بخاطر دانشگاه مثل اینکه مجبور بود حجابشو رعایت کنه، برای همین شال و 

 .اورده بود جلوتر

 

چشمای خمار مشکی و دماغ کوچولوش تو چشم بود. با تعجب نگاه کردم. 

 دانشجوعه اینجاست؟

 

شونه ای باال انداختم و دوباره خم شدم توی کیفم که یکی از پشت زد روی 

 .دوشم. برگشتم سمت دست که عطیه رو دیدم

 

 با اخم گفتم: کوفت! کجا بودی؟

 

 بی توجه به حرفم گفت: کجا بری؟

 

 .کالس دیگه_
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 .زد تو صورتم و گفت: احمق ۱۰ دقیقس کالس شروع شده

 

 با حیرت گفتم: چیییی!؟

 

 عطیه با خنده گفت: تو کجا بودی که حواست نبود؟

 

 :منم بی توجه به حرفش گفتم

 برم یه چیز دیه بخورم گرسنمه_

 

 :با شیطنت اومد کنارم و گفت

 ای شیطون. چرا تفره میری؟_

 

 :چشام و تو کاسه چشم چرخوندم و گفتم

خوشم نمیاد چون سوال میپرسم جوابی نمیشنوم، ازونطرف ب سواال _

 .جواب بدم
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ابروهاش باال پرید و زیرلب آهانی گفت. چه پررو، دیگه نیومد به سواالم جواب 

 .بده

 

 :یهو دیدم سپهر تندتند اومد جلومون و بااخم بهم گفت

 آیسان؟_

 با تعجب گفتم: هم؟

 

 :با حرص تو صورتم خیره شد و گفت

 تو با سرمست تو دستشویی مردونه چیکار میکردی؟_

 

 :عطیه هین بلندی کشید و  با حیرت گفت

 چی؟! آیسان!؟_

 

با حرص گفتم: زهرمار. هیچی نشد سرم تو گوشی بود اشتباهی رفتم 

 .دستشویی مردونه اونم اونجا بود

 

 .عطیه نفسشو آروم داد بیرون و گفت: خوب خداروشکر
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 لجم گرفت و گفتم: چطور؟

 .عطیه لبخند طویلی زد و گفت: هیچی

 

یهو وسط حرف زدنمون یه صدای پر از ناز و پشت سرم شنیدم. هرسه مون 

برگشتیم سمت صدا که همون دختر خوشگله ای که اومد تو دانشگاه و 

 .دیدم

 

 :ابروهام باال پریدن و با تعجب نگاهش کردم که گفت

 

  .سالم بچه ها_

 

 .عطیه در جواب گفت: سالم

  .منم سری تکون دادم و سپهرم زیرلب سالمی گفت

 

 .سه کارت دعوت خوشگل جمع جور از توی کیفش در اورد و داد بهمون
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با عشوه گفت: این مهمونی برای تولدمه. یه جورایی پارتی، از بقیه شنیدم  

 .شماها پایه و باحالین گفتم شماروهم دعوت کنم

 

 .عطیه چشاش برق زدو گفت: مرسی عزیزم. لطف کردی حتما میایم

 

 .لبخندی تحویلمون داد و رفت. ایکبیری چه ناز میاد برای آدم

 

روبروی آینه بودم و رژلب قرمزمو مالیدم رو لبای قلوه ای و گردم مالیدم و و 

 .خط چشم نازکی به چشام کشیدم و ریملم و مالیدم به مژه هام

  

دیگه چیزی به صورتم نزدم. موهامو گوجه ای جمع کردم و گیره ی کوچیکی 

 .بینشونزدم و چند تار موهامو فرق وسط گرفتم و ریختم دو طرف صورتم

 

خوب شده بودما! شومیز قرمز رنگی که استینش از گیپور بود و روی یقم 

بندقرمز رنگی رو مثل بند کتونی از وسط شکمم تا باالی سینم رد کرده بود 

 .خیلی خوشگلش کرده بود
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شلوار دمپا گشاد مشکی که قسمت رونم چسبون بود و کفش پاشنه بلند 

 .قرمز رنگی پوشیدم و الک نقره ای زدم به ناخنم

 

 :عطیه اومد توی اتاقش و با دیدنم جلوی آیینه سوتی کشید و گفت

 

 .جووون چه تیکه ای شدی_

 

 .لبخند ملوسی زدم و گفتم: توهم خیلی خوشگل شدی

 

ست سبز تیره ای که پوشیده بود خیلی بهش میومد. موهاش و فر کرده بود 

 .و ارایش غلیظی هم کرده بود

 

یاد حرف زدن عطیه با مامان و راضی کردنش برای اینکه من شب  پیشش 

 .بمونم افتادم

 

زنگ زده بود به مامان و کلی باهاش حرف زد تا رضایت داد. مامان خبر نداره که 

 .دارم میرم پارتی اوه اگه میدونست کله مو میکند
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البته مامان خودش زیاد گیر نیست بیچاره اگه بابا اذیتش نمیکرد مامان چیزی 

 .نمیگه زیاد، بابا خیلی گیر میده و حساسه

 

اماده شده بودیم برای پارتی بارانا خانم. اسم دختره بارانا بود. قیافشم 

دوست داشتم به دل می نشست فقط خیلی ناز و عشوه داشت که خوشم 

 .نمیاد

 

کیفمو گرفدم شالمو گزاشتم سرم و یه مانتو مشکی کوتاه جلو باز 

  .پوشیدم و عطیه هم اماده شد باهم رفدیم سمت در

 

از پله ها پایین رفدیم و در حیاط و باز کردیم سپهر و دیدیمتکیه داده به 

 .ماشین داره با گوشیش ور میره

 

 .مارو دید سرش و بلند کرد چشاش برق زد و نیشش تا ته وا شد

 

 .با نیش باز گفت: چه هلوهایی شدین. از لولو تبدیل شدین به هلو
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طبق معمول حوصله قهر عطیه و ناز کشیدن سپهر و نداشتم یه پس گردنی 

 .محکم به سپهر زدم و رفتم نشستم صندلی عقب ماشین

 

بعد چند دقیقه اون دوتام خوشحال و خندان اومدن نشستن و رفتیم سمت 

 .مقصد

 

یکمخندیدیم و با اهنگای ماشین سپهر رقصیدیم تا رسیدیم. با دیدن 

 .ساختمون چشامون گرد شد

 

یه ساختمون شیک و باکالس شبیه قصر های قدیمی. اوف قلبم این دیگه 

  .چیه؟ چقدر بزرگه؟ چقدر باشکوه

 

چقدر خرمایه ان، اره دیگه وقتی همچین جایی خونه دارن و همچین خونه ای 

 .بایدم پولدار باشن

 

 :هر سه هنگ کرده بودیم و بعد چند دقیقه سپهر گفت
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  .اوف پسر این خونه عجب قصریه_

 

 .عطیه با منگی گفت: گردنم شکست دیگه

 

 :دیگه خیلی ندید بدید بازی در اوردیم روبهشون گفتم

 .بسه دیگه خزش نکنید بیاین بریم تو زشته میگن چقد گدان_

 

بعد چند دیقه حرف زدن سپهر وسط ایستاد من و عطیه دو طرف بازوشو 

گرفتیم. البته قبلش به عطیه گفتم اگه ناراحت میشه من پشت سرشون بیام 

 .گه کلی دعوام کرد و گفت تو مثل خواهر سپهری

 

رفتیم توی حیاط و با دیدن دختر پسرا و اهنگ دوبس دوبسی که گذاشته 

 .بودن کلی قر تو کمرم فراوون شد هاهاها

 

 :بعد چند قدم یهو دیدم دختره بارانا با دیدنمون با ناز اومد طرفمون و گفت

وای بچه ها خیلی خوشحالم که اینجایید. فکرشو نمیکردم ندیده و نشناخته _

 .بیاین

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


                                                                                                             

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

 

 بم برخورد پررو. تو که نمیخاستی ما بیایم چرا اومدی کارت دعوت دادی اصال؟

 

 :در جواب گفتم

عزیزم هدفمون برای اومدن به اینجا تفریح بود وگرنه نیاز زیادی هم به _

 .آشنایی نداشتیم

 

لبخندی بهم زد و گفت: منظورم و بد گرفتی. حاال مهم نیست. بفرمایید از 

 ..خودتون پذیرایی کنید

 

 :زدم به بازوی سپهر و زیرگوشش گفتم

 .کادو_

 

سپهر سریع دست کرد توی جیبش منم سریع کیفم و باز کردم و جعبه ی 

کوچیکی که کادو کرده بودم و سپهرهم کادوشونو داد به من و منم 

 .گرفتم سمت بارانا
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 .با لبخند گفتم: ناقابله ببخشید اگه ناچیز و در حدت نیست. تولدتم مبارک

 

با خوشحالی نگاهمون کرد و گفت: واقعا مرسی من راضی به زحمتتون نبودم 

 .من هدفم خوش گذروندن بود تو مهمونیم

 

 :عطیه با لبخند مالیمی گفت

 .عزیزم ماهم ازت ممنونیم بابت دعوتت.  تولدت مبارک_

 

لبخند مهربونی زد و نگاهمون کرد. ازش خوشم اومده بود دختر خوبی بود. با 

 .خوشحالی گفت از خودمون پذیرایی کنیم و رفت یه طرف دیگه

 

 :خیلی بزرگ بود حیاط، خیلی. برگشتم سمت عطیه و صداش زدم

 عطیه؟_

 

 !برگشت سمتم و جواب داد: هوم؟

 

 بنظرت آشنا میبینیم؟_
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سپهر گفت: اره باو همه خر خودمونیای دانشگان. عه، یکیشم اونجاست، 

 .عشقته آیسان

 

 !با تعجب گفتم: عشقم؟

 

 .عطیه غش غش خندید و گفت: اوه استاد سرمسته

 

با تعجب برگشتم سمت نگاهشون گه نگاه خیره ی سرمست و روی خودم 

 :دیدم. چشم غره ای رفتم بهش و گفتم

 .پیشش نمیرینا_

 

بی توجه به من با نیش باز حرکت کردن سمتش. منم وسط حیاط ول کردن. 

خیلی اشغالین، نفسمو با حرص بیرون دادم و پامو محکم کوبیدم به زمین و 

 .با رفتم سمتشون

 

 .سرمست تنها نشسته بود و سریع عطیه و سپهر رفتن نشستن کنارش
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رفتم جلو و سالمی گفتم که جوابم و زیر لب داد. رفتم کنار عطیه و یه ضربه 

ی موزیانه به سرش زدم که اخی گفت و با غیض بهم نگاه کرد و با حرص با 

 :صدای اروم گفتم

 

 اینجا چرا اومدی نشستی؟_

 

 .بشین بابا ولکن_

 

 .سرمست تیکه پروند: بشین دادمهر جای دوری نمیره

  .لبام و با زبون خیس کردم و چشام و ریز کردم و روبروش نشستم

 

مانتومو دراوردم و گذاشتم روی دسته ی صندلی و شالمم دراوردم که 

سفیدی پوستم زیر لباس قرمزم نمایان شد و چشمای دورم و خیره ی بدنم 

 .کرد
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ابروهای سرمست باال پریدن و نیمنگاهی به من کرد و به وسط مجلس که در 

 .حال رقص بودن خیره شد

 .دلم یه رقص مشتی میخواست. ولی تو این جمع و پسرای هیزش سخت بود

اونم بااین کفش پاشنه بلندم، یهو یه اهنگ ناز گذاشتن که عطیه طاقت 

 .نیاورد و با سپهر بلند شد رفت وسط

 

اه دلم میخواد برقصم. یهو دیدم صدای جیغ و سوت رفت هوا؛ بارانا و یه 

  .پسره باهم رفتن وسط سالن

 

دوست پسرش بود؟ یهو نگاهم خورد به استاد. به مثل ببر خشمگین داشت 

  !نگاهشون میکرد. چش شده؟

 

ابروهام باال پرید و رد نگاهش و دنبال کردم. داشت به بارانا نگاه می کرد، 

 !فامیلشه یعنی؟

 

سرفه ای کردم که نگاهش به من جلب شه اما نه تو این حال و هوا نبود. 

 .انچنان لیوان شرابشو توی دستش فشرد که صدای ترکیدنش منو از جا پروند
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انقد صدای اهنگ بلند بود کسی متوجه نشد. قلبم تند تند میزد، چشام گرد 

 .شد با دیدن خون توی دستش و تیکه های شیشه فرو رفته توی پوستش

 

 :سریع بلند شدم و با نگرانی گفتم

 .استاد دستتون_

 

پاهام میلرزید. ازخون متنفر بودم با بغض دستش و گرفتم و با صدای لرزون 

 :گفتم

 .استاد دستتون_

 

یهو چشمای به خون نشستش متوجه من شد. انگار به خودش اومد و با 

 تعجب نگاهم کرد. زیر لب گفت: چیشده؟

 

 :لبام و گاز گرفتم و با ترس گفتم

 .دستت_
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نگاهش و اورد پایین و با دیدن خون دستاش سریع دستاشو جمع کرد که 

 .اخی گفت

 

 اخمی کردم و گفتم: شیشه ی تو دستت و نمیبینی که جمعش میکنی؟

 

 .اخم غلیظی کرد و گفت: االن وقت کل کل نیست دادمهر

 

 :سریع بلند شدم و به خدمتکاری که داشت از کنارمون رد میشد گفتم

 ببخشید دستشویی کجاست؟_

 

به ته باغ اشاره کرد. برگشتم سمت استاد که دیدم نشسته با دستمال داره 

 !خون و پاک می کنه. واقعا احمقه

با حرص گفتم: چیکار میکنی؟ اقای استاد خان؟ من آیسانم؟ چشاتمکور شده 

 انشاهلل؟

 

 :اومد تو دو میلی متریم قرار گرفت. با ترس چشام گشاد شد و گفتم

 چته؟_
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لبخندی زد و سرش و خم کرد تو گردنم که سیخ ایستادم و خودم و کشیدم 

 :عقب. با ترس و لرز گفتم

 اقای سرمست برو عقب. داری چیکار میکنی؟_

 

سعی کردم هولش بدم، دهنش بوی گند عرق میداد. انقد زورش زیاد بود 

 .نمیتونستم

 

چشماش آبی تیره شده بود و رنگ پوستش سفیدتر از حد معمول. اب دهنم 

 .و قورت دادم چشای عسلیم و دوختم توی چشماش

 

غیرمنتظره محکم لباش و گذاشت روی لبام و فشرد . قلبم داشت توی 

دهنم میزد. یا خدا خودت کمکم کن. منو کشونده بود پشت دستشویی و تو 

 .اینتاریکی چیزی معلوم نبود

 

تو حس رفته بود و محکم لبام و میک میزد و گاز می گرفت که با بغض 

 .محکم لگدی به زانوش زدم. داد بلندی کشید و رفت عقب
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سرش و بلند کرد که محکم خوابوندم زیرگوشش و با صدای لرزون و پر بغض 

 :گفتم

 خیلی کثافتی. فکر کردی همه مثل معشوقت هرزن؟_

 

با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. سرم و برگردوندم تا برمسمت سالن 

جشن و ازین جای کوفتی برم بیرون که یهو دستای بزرگی جلوی دهنم و 

  .گرفتن

 

از ترس چشمام به حدی گشاد شدن که گفتم االن از کاسه در میان. یه دست 

 .دیگه دور تا دور بازوم و قفل شد و نمیتونستم خودم و تکون بدم

 

سعی میکردم جیغ بزنم اما نمیتونستم. تالش کردم دستاش و گاز بگیرماما 

انقدر محکم دستاش و روی دهنم گذاشته بود که هیچکاری نمی تونستم 

 .بکنم
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از استرس بدنم شل شده بود. بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن. مثل 

سگ میلرزیدم. منو بلند کرد در حالی که دست و پا میزدم به روی خودشم 

 .نیاورد

 

برگشتم دیدم سرمسته. چش شده بود؟! چه بالیی سرم میخواد بیاره؟ خدایا 

 !کمکم کن

 

با ترس التماسش میکردم و میگفتم: داری چیکار میکنی ولم کن توروخدا 

 .تورو جون عزیزت ولم کن

 

اصال حواسش نبود تند منو نمیدونم از یه جایی برد و از پله ها رفت باال و در 

 .یه اتاق و با لگد باز کرد

 

محکم در و بست و من پرتاب کرد روی تخت. با ترس عقب عقب می رفتم. 

 .چشماش قرمز قرمز بود و یقه ی لباسش تا وسطای سینش باز بود
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موهاش بهم ریخته بود و اومده بود روی پیشونیش. لباشو بهم مالید و 

 :گفت

 .من میتونم دوباره عاشق بشم_

 

 .جیغ کشیدم و گفتم: کمک!!! یکی کمکم کنه

 

تاق چپیدن دارن روهم حال می کنن  .پوزخندی زد و گفت: کمک؟ همه تو یه ا

 

به اطرافمنگاه کردم چیزی ندیدم که بزنم تو سرش و فرار کنم. قلبم داشت 

توی دهنم میزد بیرون. مثل سگ میترسیدم. خدایا ابروم و حفظ کن منو بی 

 .ابرو نکن

 

پرید روی تخت که جیغ بلند تری زدم. مچ دوتا پاهامو با دستاش گرفت و 

 .کشید سمت خودش

 :محکم بدنش برخورد کرد به بین پام با ترس گفتم

  .تورو جون عزیزت بزار برم_
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هنوزم امید داشتم. فکر میکردم میزاره برم، میزاره فرار کنم و ولم می کنه 

 .....فکرشد نمیکردم تااین حد بی رحم باشه

 

انقد جیغ کشیدم که دیگه صدام در نمیومد محکم لبامو می بوسید و روی 

 .تنم دست می کشید

 

از شدت گریه چشمام باز نمیشد. تمام تنم درد میکرد. زبونش و بین پام 

 .کشید و با لذت جون جون می کرد

 

هیچ حسی جز حقارت و درد بهم دست نمی داد. خجالت تمام وجودم و 

 .داشت از بین می برد. هزار بار ارزوی مرگ کردم، خدایا لعنت به من

 

 :خودشو بین پام تنظیم کرد. زجه زدم

 .نههههه خواهش میکنم بدبختم نکن تورو قران توروخدا_
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بی توجه بهم اندامش و توی بدنم گذاشت. امام زمان و صدا میزدم. تمام 

تنم می لرزید. با ضربه ی محکمی که بهم زد و سوزش بین پام اخرین فریادم 

 .و زدم و از حال رفتم

 

** 

 

 .اروم چشام ک باز کردم و با حس درد توی تک تک اندام بدنم اخی گفتم

 

با یاد اوری اتفاقی که افتاده بود تنم شروع کرد که لرزیدن. شروع کردم به 

  .جیغ زدن و فریاد زدن

 

خدایا بدبخت شدم. دخترونگیم و ازم گرفت. خدایا نبخشش! خدایا کمرش و _

 ..بشکون. خداجونم تو کجایی اخه؟ خدایا روز خوش نبینه! خدااااا

 

یهو در باز شد و اون الشی حرومزاده اومد توی اتاق. با دیدنم آب دهنش و 

 :قورت داد و گفت

 .آروم باش_
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سرش با صدای بلند فریاد زدم: خفه شوووو. خفه شو کثافت خفه شو 

عوضی. من میخواستم کمکت کنم. من فقط میخواستم کمکت کنم، چطور 

 تونستی؟ توو چیکار کردی؟

 

با پشیمونی اومد جلو و گفت: بخدا تعادل نداشتم. انقدر خورده بودم حواسم 

 .به هیچی نبود

 

زجه زدم: بی حواسیت و من داغون کرد. میفهمی چی میگی؟ بدبختم کردی! 

 میفهمی؟؟؟

 

 .سرش و انداخت پایین و گفت: بهت پول میدم پردتو بدوزی

 

بااین حرفش جری شدم. و حمله کردم سمتش. مثل وحشیا افتادم به جونش 

محکم میزدم به سینه ش،  موهاش، کشیده میزدم به صورتش و هی می 

 .گفتم من جواب بابام و چی بدم
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 .توی کثافت چطور میتونی این حرف و بزنی . ازت متنفرم_

 

 .با نفرت ادامه دادم: ابروم و ازم گرفتی! ابرو برات نمیزارم

 

 :با شنیدن این حرفم اخمی کرد و گفت

 ببین بهت میگم پول میدم برو پردتو بدوز چرا هی چرت و پرت میگی؟_

 

با بغض سرم و گرفتم توی دستام، اشغال تنم لباس پوشیده بود. از شدت 

 .ناراحتی داشتم میمردم

 

باورم نمیشد، هیچکدوم ازین اتفاقا باورم نمیشد. نمی تونستم به خودم 

 .بقبولونم که این اتفاق افتاده

 

دوباره شروع کردم به گریه کردن و با خودم حرف زدن. اونم دم در ایستاده 

 .بود و با کالفگی نگاهم می کرد
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با گریه گفتم: چیکار کنم؟ حاال چه خاکی توی سرم بریزم؟ چجوری تو چشمای 

مادرم نگاه کنم؟چطوری؟ خدایا کمکم کن. ابروی پدرم و بردم، ای خدا منو 

 .ببخش من به مادرم دروغ گفتم خدایا

 

 .با کالفگی اومد جلو و گفت: بس کن آیسان. فراموش کن

 

برگشتم سمتش و جیغ کشیدم: چیو بس کنم؟ چیو؟ اینکه منو با عشقت 

یکی کردی و فراموش کنم؟ اینکه دیگه دختر نیستم؟ اینکه دیگه نمیتونم 

 ازدواج کنم؟ اینکه دیگه ابرویی برام نمونده؟ چیو بس کنم؟

 

با هق هق خودمو پرت کردم روی تخت و سرم و فرو کردم توی بالشت و 

 .بلند بلند گریه کردم

 

*** 

 دامون+
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عذاب وجدان داشت خفم می کرد، چه گوهی بود من خوردم ای خدا. این چه 

 غلطی بود من کردم؟

 

لعنت به تو بارانا لعنت به وجود نحست توی زندگیم. محکم سرم و توی 

 .دستام گرفتم

 

محکمچشمام و روی هم فشار دادم، دلم براش می سوخت. گند زده بودم 

 !به زندگیش

 

چیکار کنم؟ چطوری درستش کنم؟ اگه حامله بشه چی؟ اگه خانوادش 

 .بفهمن؟ ابروم میره جلوی شاگردام، از کار اخراج میشم اوووف خدا

 

رفتم سمت اتاقم. بارانای هرزه می خواست تولدشو توی خونه ی من بگیره تا 

 .عشقش به اون پسره ی سوسولو بهم ثابت کنه

 

آیسان روی تخت بود و مثل یه مرده به یه نقطه خیره شده بود. اعصابم از 

 .دست خودم خورد بود
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دیدم گوشیم زنگ میخوره،  با دیدن اسم بارانا رو صفحه گوشیم از حرص 

 .دندونام و روی هم ساییدم

 :جواب ندادم که دوباره زنگ زد. با حرص گوشی و گرفتم و گفتم

 چیه؟_

 

 با تعجب گفت: وا دامون، چرا اینطوری حرف میزنی؟

 

 .بگو کارت رو_

 

 بی توجه به حرفم با ناز گفت: دامون لطفا یه کاری برام می کنی؟

 

دوست داشتم از حرص برم یه مشت بزنم توی صورتش، اما صدای پر نازش 

 !اجازه ی بد حرف زدن باهاش و نمیداد، لعنت به دلم

 

 چی میخوای؟_
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من و آرشام میخوایم بریم کیش، از عمو شنیدم آشنا داری برای گرفتن _

 بلیت، میتونی برام یه بلیت برای دو روز دگ یا فردا جور کنی؟

 

 :با شنیدن حرفش از فرط عصبانیت گوشم داغ شد. با حرص فریاد زدم

 

 .برو به جهنم_

 

گوشی و پرت کردم روی مبل و سرم و گرفتم توی دستم. از حرص داد بلندی 

 .زدم. چنگ محکمی بهت زدم

 

 .لعنت بهت بارانااااا_

 

با خشم رفتم سمت کمد مشروبام. سه تا ودکا در اوردم و شروع کردم به 

 .خوردن. قلپ قلپ می خوردم و بی توجه به سوزش گلوم قورتشون میدادم

 

با حس منگی ودکا ها رو پرت کردم. تک خنده ای کردم. بارانا اون اتاق بود؟ اره 

 .عشقم اونجاست. لبخند عمیقی زدم و به طرف اتاق رفتم
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 ایسان+

 

با بغض روی تخت نشسته بودم و به بدبختیم فکر می کردم. این چه بالیی بود 

 سرم اومده بود. روم نمیشد خونه برم، چجوری به چشم مادرم نگاه کنم؟

 

یهو در اتاق باز شد و دامون با چشم قرمز و لبخند عمیق و تلوتلوخوران 

 .اومد توی اتاق

 

با ترس نگاهش کردم. خدایا دوباره مست کرده بود؟ تمام تنم لرزید چرا 

 ازینجا نرفته بودم؟ با چه اعتمادی پیشش مونده بودم؟

 

 با ترس گفتم: چیه؟ چی میخوای؟

 

 .با صدای بریده بریده گفت: تو ر و

 

 .با اخم گفتم: برو بیرون. بسته! برو گمشو بیرون
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بی توجه بهم اومد روی تخت و کنارم دراز کشید. من لرزون و کشید بغلش و 

 :گفت

  .کاریت ندارم_

 

  .با گریه گفتم: ولم کن

 

 .زیرگوشم نفس کشید و گفت: کاریت ندارم میگم، فقط میخوام آروم شم

 

 ...بعد چند لحظه دستش و سمت باسنم حس کردم

یهو از شدت ترس تک تک اعضای بدنمبه دستاش واکنش نشون دادم و 

 .شروع کردن به لرزیدن

 

از ترس تمام تنم یخ زده بود و مثل بید می لرزیدم. با دیدن حالم مستی از 

 .سرش پرید و با ترس نگاهم کرد
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سریع کشید عقب و شلوارمو سریع پوشید و محکمزد به صورتم و گفت: 

آیسان؟چت شد؟ببخشید غلط کردم. آیسان توروخدا. من بهت دست نمیزنم 

 .ببین. من باهات کاری ندارم

 

با این حرفاش کم کم ماهیچه هام شل شدن و لرزشم تموم شد. بلند زدم 

 :زیر گریه و گفتم

 

تو با من چیکار کردی عوضی؟ باهام چیکار کردی؟ من چجوری ازین بعد _

 .زندگی کنم؟ آیندمو نابود کردی

 

 :یهو بعد چند ثانیه مکث کردن گفت

تمومش کن. تو زن منی. فهمیدی؟ خودم این اشتباه و کردم خودمم از _ 

 .پسش بر میام. تو زن منی

 

با شنیدن این حرفاش شوکه شدم و دوباره بلند زدم زیر گریه. یعنی باید با 

مردی زندگی کنم که عاشق یه زن دیگست؟ خدایا. چیکار کنم؟ شکایت؟ پدرم 

 تفم توی روم نمیندازه ابروم همه جا میره.چیکار کنم خدا چیکار؟
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بعد یه ساعت گریه و زیر لب با خودم حرف زدن خسته شدم و گلوم خشک 

 .شد

 

سرم و بلند کردم دیدم دامون کنار در نشسته و سرش و گرفته توی دستاش 

 .و به یه جا خیره شده

 

از فکر اینکه این مرد منفور منو تبدیل به یه زن کرده دوست داشتم خودمو 

 نابود کنم. چرا نباید یه زندگی عادی مثل بقیه دخترا داشته باشم؟

 

 .بهم خیره شد و گفت: بلند شو برو خونتون اینجا باشی اذیت میشی

 

با نفرت گفتم: اره ازبس سست عنصری که هر لحظه ممکنه دوباره بهم 

 .تجاوز کنی

 

با تعجب نگاهم کرد که با نفرت عمیق تری گفتم: فکر نکن که می بخشمت تا 

 .اخر عمر ازت نفرت دارم و سعی میکنم زمین بزنمت
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کم کم اخماش رفت توی هم که سریع لباسمو درست کردم و کیف 

 .کوچیکی که دیشب دستم بود و گرفتم و از خونش بیرون رفتم

 

 .گوشیم و در اوردم و دیدم ۱۷۰ تا تماس بی پاسخ دارم

 

هشتاد و هفت تا تماس بی پاسخ از مامانم. با دیدن اسمش اشک توی چشام 

 .و پر شد

 

از بس گریه کرده بودم دیگه چشمام می سوخت. بغضم و قورت دادم . بقیه 

 .ی تماسام از عطیه و سپهر بود

 

 :شماره ی عطیه رو گرفتم که سریع بعد یه بوق جواب داد و با نگرانی گفت

 ایسان؟_

 

با شنیدن صداش بلند زدم زیرگریه. شدیدا به یه نفر نیاز داشتم که توی بغلش 

 .گریه کنم و خودم و خالی کنم
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 عطیه با ترس گفت: بمیرم برات. چیشده آیسانی؟ کجایی؟چرا گریه می کنی؟

 

 .با هق هق گفتم: عطیه بیا. بیا پیشم

 

 !کجایی تو؟_

 

  .همون کوچه ای که دیشب اومده بودیم پارتی_

 

 .با تعجب گفت: چی؟!! باشه باشه االن میام. همونجا بمون من االن اومدم

 

گوشیمو قطع کردم و رفتم کنار یه خونه ای نشستم و سرم و روی زانوم و 

 .گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن

 

  دامون+

اعصابم خورد بود و سریع رفتم توی حموم و سرم و گرفتم زیر اب سرد. یه 

 .لحظه از شدت سردی نفسم حبس شد اما بعدش عادت کردم
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 .چشمای بارانا جلوی چشام بود. خنده هاش، عشوه هاش، دیوونه بازیاش

 

اونکه عاشقم بود؛ پس چیشد؟ اون همه عشق دروغ و دغل بود؟ من و 

 .فقط سرکار گذاشته بود تا به عشقش برسه

 

اون باعث شد من حتی به دانشجوی خودم تجاوز کنم. از شدت حرص و بغض 

 .مشتمو محکم کوبیدم به دیوار حموم

 

استخونام از شدت فشار ذوق ذوق اومدن اما اهمیت ندادم. به درک بزار 

 .بشکنه همه وجودم که شکست

 

غرورم، دلم، وجودم. من ابروی خودمو با خاک یکسان کردم. به دانشجوم 

 .تجاوز کردم و اون االن همه جا ابروی منو می بره

 

بغضم ترکید. نشستم توی حموم و به موهام چنگ زدم و با شدت گریه 

 .کردم
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لعنت به اون اجباری که خانوادمگذاشتن روی من و بارانا. اجبار ازدواج، 

 .نشونمون کردن تا بزرگ شدیم باهم ازدواج کنیم

 

من لعنتی جوون بودم، عاشق شدم، کور شدم، کر شدم.چشمام فقط 

 .چشمای خمارش و می دید

 

 .یاد اون روزی که با شیطنت لباس خواب قرمز پوشید و اومد توی اتاقم افتاد

 

 روزی که عشقم بهش هزار برابر شده بود. شبی که باهم یکی شده بودیم

 

 *فلش بک*

 

با لباس خواب قرمز و کوتاهش اومد توی اتاق. داشتم برای امتحان ورودی 

 .دانشگاه برای استادی درس میخوندم که هی باالی سرم اذیتم میکرد
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اخر با خنده و حرص برگشتم سمتش  که با دیدن لباس و زیباییش شوکه 

شدم. عاشقش بودم اولین بار بود این تیپ و برام زده بود و من تمام غرایزم 

 .یکباره بیدار شدن

 

 .رفتم سمتش و گرفتمش توی بغلم و شروع کردم به بوسیدنش

 

دلبرانه همراهیم می کرد. پرتش کردی روی تخت و تند تند تیشرتمو در اوردم 

 ....و

اون شب وسط رابطه کشیدم عقب و بارانا با ترس گریه می کرد. سرش فریاد 

 .زدم که کدوم بی ناموسی قبل من باهات خوابید

 

کلی قسم خورد و گریه کرد و گفت اگه من پرده نداشتم نمیومدم توباهام 

 .بخوابی. اون شب حرفاش ارومم کرد و تا صبح که بریم تست بگیریم ازش

 

روز بعدش ازش تست بکارت گرفتیم و فهمیدم پردش ارتجاعیه ازون روز به 

 .بعد دیگه بارانا، بارانای گذشته نبود
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 :دوباره سرم و بردم زیر شیر آب و مشت محکمی به دیوار زدم و فریاد زدم

 !!!لعنت بهت_

 

 آیسان#

 

عطیه با ماشین پدرش اومد دنبالم و من االن صندلی پشتی خودمو جمع 

 .کرده بودم و زارزار گریه می کردم

 

هیچ حرفی با عطیه نزدم، گاهی اونو مقصر می دونستم، گاهی خودم و 

  .گاهیم خدا

 

از همه چیز گله داشتم، چیز کمی و از دست نداده بودم؛ آیندم و دخترونگیمو 

 .همه چیمو از دست داده بودم

 

 :عطیه با نگرانی هی بر می گشت و صدام می زد

آیسان؟دورت بگردم من اخه چیشده؟ کسی چیزی بهت گفته؟ حرفی بهت _

 زدن؟ چیشده خوب؟
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بی توجه بهش فقط گریه می کردم. چشام دیگه باز نمیشد. کم کم در 

 .همون حالت گریه و حرفای زیرلبیم خواب رفتم

 

 .آروم چشمام و باز کردم که سوزش چشما و سنگینی چشمام و حس کردم

 

شروع کردم به لرزیدن ازین خواب وحشتناکی که دیدم. لعنتی دست از سرم بر 

 .نمی داشت

 

تاق و مادرم پشت سرش  .زدم زیرگریه که عطیه سریع اومد توی ا

 

با دیدنمامانم ترس تمام وجودمو گرفت. فهمید؟ کی بهش گفت؟ اینجا 

 چیکار می کرد؟

 

 :یهو اومد جلو و محکم بغلم کرد و با گریه گفت

 مادرت بمیره الهی. چیشده؟_
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  !با ترس چیزی نگفتم بهش. خدایا

توی بغلم گریش شدت گرفت اما من خشک شده بودم و واکنشی نشون 

 .نمیدادم

 

  مامانم با ترس کشید عقب و گفت: چرا حرف نمیزنی آیسان؟

 

عطیه گفت: توی شوکه خاله جان. تصادفی که کرد درسته خودش اسیب ندید 

 .اما خیلی ترسید

 

 .سرمو بلند کردم و به عطیه نگاه کردم که نگاه پر ازغمش و دیدم

 

 .مامانم گفت: آیسان مادر بریمخونه. بلندشو

 

خودمو کشیدم عقب و سرم و به عالمت نه تکون دادم. مادرم با بغض 

 :گفت

من جواب پدرت و چی بدم ایسان؟ االن دو روزه خونه نیستی خستم کرد انقد _

 .سوال پیچم کرد
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 .اروم گفتم: من نمیام خونه

 

مامان اومد اعتراض کنه که عطیه گفت: خاله جون شما یه بهونه ای جور 

کنین برای پدر آیسان. ایسان چند وقت اینجا بمونه تا حالش بهتر شه، من 

 .کنارشم

 

 .مادرم با ناراحتی گفت:آخه زشته تا کی باید اینجا بمونه

 

 :عطیه رفت جلو ودستی به بازوی مامان کشید و گفت

 !عه خاله! ایسان خواهر منه این چه حرفیه_

 

مامان سرش و انداخت پایین و باشه ای گفت. اومد جلو بوسه ای روی صورتم 

 .زد و از اتاق بیرون رفت

 

 .بعد چند دقیقه عطیه اومد داخل و پیشم نشست و با ناراحتی نگاهم کرد
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 با صدای گرفته گفتم: تصادف؟

 

 با بغض گفت: تجاوز؟

 

تنم لرزید. با شنیدن این کلمه دوباره اشکامشروع کرد ریختن. نگاهم کرد و با 

 :ناباوری گفت

 اخه چیشد؟ چطور؟ کی؟_

 

 با گریه گفتم: تو از کجا فهمیدی؟

 

 .با ناراحتی گفت: تو خوابت، از هزیون هایی که می گفتی فهمیدم

 

سرم و انداختم پایین. محکم بغلم کرد، شد بهونه ای برای دل پر از غصم. 

 .بلند زدم زیرگریه. چنگ زدم به لباسش و هق هق می کردم

 

اونم همراه با من اشک می ریخت، بعد اینکه سبک شدم کشیدم عقب و 

 :گفتم
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 ..ببخشید همیشه اذی_

 

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت: خفه شو. حاال بگو ببینم داستان چی بود؟

 

با بغض گفتم: تو و سپهر رفته بودین برقصین استاد لیوان توی دستش 

شکست و خون اومد. من نمیدونستم اون مستع، بردمش ته باغ کمکش 

 ..کنم اما اون من و گرفت و برد توی اتاق

 

دستم و گذاشتم جلوی صورتم و از ته دلم گریه کردم. خدایا این چه مصیبتی 

 بود؟ حاال باید چیکار می کردم؟؟

 

 :با شنیدن گریه هام عطیه هم نوازشم می کرد و گفت

 .خودتو نباز آیسان. دنیا به اخر نرسیده_

 

 ..بلند بلند گریه کردم و گفتم: رسیده عطیه رسیده

 

*** 
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 دو هفته بعد

 

به قیافه ی داغونم توی اینه زل زدم. زیرچشام گود افتاده بود و صورتم رنگ 

 .پریده بود. خسته شده بودم از گریه دیگه نمی خواستم فقط گریه کنم

 

مادرم و دوستام و پدرم همه رو نگران خودم کرده بودم و کسی که باید 

 .نگران باشه واسش مهم نیست

 

حتی نیومد ببینه چه بالیی سرم آورده و چه کاری میخواد بکنه؟ سرمو تکون 

 .دادم و دستی روی صورتم کشیدم

 

اینچند وقته عطیه رو خیلی خسته کرده بودم اما مثل خواهر باال سرم بود، 

حتی قرارهایی که با سپهر داشت و کنسل می کرد و باال سر من بود و باهام 

 .حرف میزد و آرومم می کرد

 

بلند شدم و رفتم سمت حموم، باید این آیسان ضعیف ازبین بره و زندگی 

 .جدیدمو شروع کنم، همراه با انتقام
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توی حموم اخرین گریه هامو کردم و اومدم بیرون. رفتم جلوی ایینه و با 

 .وسایل ارایش عطیه شروع کردم به ارایش کردن خودم

 

 ...لبخندی خسته به قیافه م که روح و زیبایی گرفته بود

 

یهو در اتاق باز شد و عطیه اومد توی اتاق. سرش و بلند کرد و با دیدنم 

 .دهنش باز موند

 

 !اومد کنارم نشست و گفت: آیسان

 

 با لبخند گفتم: جونم؟

 

یهو اشک توی چشماش جمع شد و با بغض گفت: الهی فداتبشم من. 

 میدونی چند وقت بود اینطوری ندیده بودمت؟

 

 .لبخند تلخی زدم و گفتم: قیافه ی خودم یادم رفته بود اصال
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اومد جلو و محکمبغلم کرد که اروم گفتم: مرسی که مثل خواهر باالی سرم 

 .بودی، مرسی عطیه جونم. ببخشید اذیتت کردم

 

 .با گریه گفت: خفه شو بیشعور االغ. تو دوست خر منی. من خیلی دوست دارم

 

 :اروم گونه ش و بوس کردم و گفتم

 .تو عشق منی. خیلی مزاحمت شدم میخوام برم خونمون_

 

 .با ناراحتی گفت:بهت عادت کرده بودیم

 

با شرمندگی گفتم:ببخشید کلی هم زحمتت دادم ناراحتت کردم همش گریه 

 .می کردم

 

دستی روی موهام کشید و گفت: ساکت شو بابا، پس رفاقت به چه دردی می 

 .خوره
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 .بوسه ای روی دستاش زدم که زد زیرگریه و گفتم: مرسی بازم خواهری خوبم

 

به ارومی بلند شدم و لباسام ک پوشیدم اونم اروم اروم هی گریه می کرد. 

 .ولی من دیگه گریم نمی گرفت. پوستم خیلی کلفت شده بود

 .باالخره باهم خداحافظی کردیم و کلی از مادرش تشکر و عذرخواهی کردم

 

آژانس گرفتم و دم خونه پیاده شدم به ارومی زنگ در و فشردم که صدای 

 :گرفته ی مامان و شنیدم

 بله؟_

 

 .با صدایی که سعی می کردم خوشحال باشه:منم مامانی

 

با شنیدن صدام مکث کرد و یهو با ذوق گفت: مادر فدات بشه، بیا باال 

 .مامانم

  .در با تیکی باز شد و منم در و هول دادم و رفتم تو و در و بستم

از پله ها باال رفتم که وسط پاگرد مادرم با گریه اومد سمتم و محکم بغلم 

 .کرد
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با اشک و خوشحالی تمام صورتم و غرق بوسه کرد. خودمو توی آغوشش 

فشردم؛ مگه بهتر ازینجا جایی هم هست؟! نفس عمیقی کشیدم و ارامش 

 .و توی تک تک سلوالم حس کردم

 

 .اروم بوسیدمش و گفتم:ببخشید اذیتت کردم مامانی

 

بوسه ای روی پیشونیم کاشت و گفت: بیا بریم توی خونه ی ایسان من. دورت 

 .بگردم

 

با مهربونی نگاهش کردم و رفتم توی خونه. نفس عمیقی کشیدم؛ انگار چند 

 .سال بود نیومده بودم به خونه

 

 .انقدر بهم این چند وقت سخت گذشت که انگار چند سال پیرتر شدم

 

مامان فقط قربون صدقم می رفت؛ چقدر عزیز شده بودم. اگر می فهمید 

 !دیگه دختر نیستمم همینکارو می کرد؟
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 .پوزخندی توی دلمزدم و با ارامش ظاهریم به سمت اتاقم رفتم

 

در اتاق و باز کردم و یه دور نگاهمو دور اتاق چرخوندم. اخرین باری که توی 

 .این اتاق بودم دختر بودم،نه یک زن مجرد

 

 .ازین فکرا و طعنه هایی که خودم به خودم میزدم خسته شدم ک رفتم

 

رفتم توی اتاقم و کتابام و نگاه کردم. اول سالی گند زده شده بود به درسام. 

 .حالت عادی گند میزدم حاال که بدتر شد

 

فردا میرم به دانشگاه. بسته دیگه دو هفتس زندگیم از روال عادی خارج شده 

 .بود. نفس عمیقی کشیدم و گوشیم و گرفتم توی دستم

 

رفتم توی گالریم و به عکسامنگاه کردم. چقدر شاد بودم، حس میکردم ازون 

آیسان خیلی دور شدم. دلم میخواست مثل قبل باشم اما وقتی به ایندم فکر 

 .می کردم نمی تونستم
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به ساعت نگاه کردم. ۸ شب بود. مامان هی میومد بهم سر میزد اما من غرق 

 .افکارم بودم و هرازگاهی بهش لبخند می زدم

 

 :مامان دوباره اومد توی اتاقم و گفت

 ایسان مادر؟_

 

 سرم و بلند کردم و گفتم:جانم؟

اومد پیشم نشست و گفت: مامان جانم. تو اصال عوض شدی من حس می 

تر از یه تصادفه  .کنم یه چیزی فرا

 

قلبم شروع کرد به تند تند زدن لبخند مصنوعی زدم و گفتم: عه مامان. نه 

 .من یکم شوکه شدم چون خیلی ترسیده بودم

 

با نگرانی اومد جلو و سرم و بوسید و گفت: مواظب خودت باش مامانم. 

 هرچی شد به من بگو، جز من کی به تو نزدیک تره؟
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سرم و به معنای باشه تکون دادم که صدای در اومد. مامان با هیجان بلند 

 شد و گفت: پدرته آیسان! بلند شو بیا پیشش میدونی چند وقته ندیدتت!؟

 

چشمی زیرلب گفتم که سریع رفت از اتاق بیرون و منم پشت سرش رفتم 

 .توی پذیرایی

 

سالم بلندی کردم که پدرم با تعجب سرشو بلند کرد. با دیدنم لبخندی زد و 

 :گفت

 .سالم دختر بابا_

 

لبخندی بهش زدم و رفتم سمتش که دستشو باز کرد و گفت: تحویل 

 !نمیگیریا. چند هفته ای میشه که ندیدمت، نه

 

پریدم توی بغلش و محکم بغلش کردم. تنها حسی که داشتم و توی ذهنم 

 .پررنگ بود این بود. امنیت، امنیت، امنیت
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بوسه ای روی سرمزد و گفت: حواست کجا بود دختر؟ کجا بهت ماشین زد؟ 

 کجا بودی اصال اون موقع شب ایسان؟

 

سواالش شروع شد. فعال مجبور بودم با آرامش جوابش و بدم. اب اهنمو 

   :قورت دادم و گفتم

 

با عطیه بودم. رفته بودیم مغازه خرید کنیم حواسم نبود و وسط خیابون _

 .داشتم میرفتم که ماشین زد بهم

 

 .اخمی کرد وگفت: حواست و بیشتر جمع کن آیسان  این بار خدا بهت رحم کرد

 

چشمی زیرلب گفتم که سری تکون داد و گفت: خانم شام و بیار که بدجور 

 .گرسنمه

 

 .مامان با شوق گفت: چشم. امشب همه باهم میخوریم

 

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


                                                                                                             

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

خندیدم ولی دلم خون بود. اگه می فهمیدن چی! هرلحظه می ترسیدم یه نفر 

 .از در بیاد تو و بگه که من دختر نیستم

 

با دلهره ی رخنه کرده توی قلبم توجمع پیش خانوادم نشستم و با ارامش 

 .ظاهری غذامو خوردم

 

به مامان کمک کردم و ظرفارو جمع کردم و شستم که مامان با خنده گفت: 

 ایسان به سرت ضربه خورده مامان جان؟ ظرف! تو؟

 

 .با خنده گفتم: ما اینیم دیگه

باالخره شام و خوردیم. داشتم ظرفارو جمع می کردم که یاد این افتادم فردا 

 .باید برم دانشگاه

 

 برگشتم سمت مامان و گفتم:فردا چند شنبست مامان؟

 .نگاهم کرد و گفت: چیشد مگه؟ پنجشنبه

 

 .آهانی گفتم و ادامه دادم: کتاب جمع کنم فردا باید برم دانشگاه
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 .سدی تکون داد و گفت: اره خیلی عقب افتادی اینچند وقته

 

سری تکون دادم و گفتم: من برمیه نگاهی به درسام بندازم ببینم چی داریم 

 .اماده باشم

 

مادرم لبخندی زد و پدرم گفت: سعی کن خودتو باال بکشی آیسان. تو دیگه 

 .بزرگ شدی

 

 .چشمی گفتم و توی دلم پوزخندی زدم، بزرگ شدم اره. خیلی بزرگ

به سمت اتاقم حرکت کردم و بعد رفتم سمت کتابخونم تا کتابای فردا رو 

 .جمع کنم

 

با دیدن برنامم چشام گرد شد. فردا ساعت ۱۰ تا ۱۲ با اون استاد هرزه ی عوضی 

 .داشتم. دستم شروع کرد به لرزیدن

 

نه من به کالساش نمیرم، من نمیتونم باهاش روبروشم. دوباره بغض کردم، 

 .لعنت به تو. نفسم به سختی باال میومد و تمامتنم می لرزید
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خیلی سخته تمام داراییتو که دختر بودنه از دست بدی و هیچکسم نداشته 

باشی که بهش تکیه کنی. دلت گرم باشه اون هست. چیکار میتونستم بکنم 

 .خدایا

 

به خودم نهیب زدم که  نه باید برم تا منو ببینه. اگه نرم فکر میکنه همه چیز 

به راحتی تموم شده خیالش راحت میشه، اون کثافت باید یه فکری برای گندی 

 .که زد بکنه

 

کتابامو جمع کردم و خودم و پرت کردم روی تخت و با ذهن درگیر و خسته از 

 ...زندگی چشمام بسته شد و به خواب رفتم

با شنیدن صدای مامان به ارومی چشامو باز کردم. با خماری نگاهش کردم که 

 :گفت

 !بلندشو مادر. باید بری دانشگاه. پاشو دختر_

 

خمیازه ی بلندی کشیدم. با به یاد اوردن بدبختیم دوباره غم عالم ریخته شد 

 .توی دلم. بغضم و با بدبختی قورت دادم و بلند شدم
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 .با صدای گرفته گفتم:صبح بخیر

 .صبح بخیر عزیزم_

مامان همونطورکه داشت از اتاقم میرفت بیرون گفت: بیا صبحانت و بخور 

 .برو. باز سرت و پایین ننداز نرو

 .لبخندی زدم وگفتم:چشم

رفتم توی دستشویی و ابی به سر و صورتم زدم و عملیات تخلیه رو انجام 

 .دادم و اومدم بیرون

 

الغرتر شده بودم ولی خداروشکر هیکلم بهم نخورده بود. صورتم یکم اب 

 .شد و زیرچشام گود افتاده بود

 !لباسام و عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون. حوصله ی ارایش نداشتم اصال

رفتم سمت اشپزخونه و دیدم مامان نشسته روی صندلی و داره صبحانه 

 .میخوره

 بابا رفت؟_

 .اره مادر ساعت ۶ صبح رفت_

 .سری تکون دادم و نشستم و دو سه تا لقمه با بدبختی خوردم و بلند شدم

 .من برم مامان دیرم میشه_
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 .برو مادر خدا پشت و پناهت_

بوسه ای روی صورتش کاشتم و به سمت در حرکت کردم و از پله ها رفتم 

 .پایین

 

از در خونه اومدم بیرون و نگاهی به کوچمون کردم. سرمو بردم باال و با لبخند 

 :به خدا گفتم

 .خودت پشتم باش. من جز تو کسی و ندارم_

بغض لعنتیمو که همش مهمون گلوم بود و قورت دادم و شروع کردم به 

 .راه رفتن برای رسیدن به دانشگاه

** 

بعد بیست دقیقه رسیدم و با ترس و رنگ پریده وارد شدم. میترسیدم ولی 

 .نمیدونستم از چی

 

 .سرم و انداختم پایین و به درسام فکر کردم، به ایندم

االن حداقل درس بخونم یه کاره ای بشم که برم خارج کشور براشون مهم 

 .نباشه اونجا ازدواج کنم

 .نه باز پدر و مادرم چی اونارو چیکار کنم
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 .با حرص چشامو روی هم فشردم که صدای قدمایی رو شنیدم

 .. سرمو بلند کردم و

 

با دیدن عطیه لبخندی زدم که سریع اومد منو توی اغوشش کشید و گفت: 

 .دلم برای بودنت تنگ شده بود دیوونه

 

 .منم توی بغلم فشارش دادم و گفتم: تا دیروز خونتون بودما

 

با لب و لوچه ی اویزون نگاهم کرد و گفت: بهت عادت کرده بودم. بخدا از 

 .وقتی رفتی انگار یک چیزی توی خونه کمه

 

لبخندی به محبتش زدم و بوسه ای روی گونش کاشتم. یهو یه دختر با قیافه 

 :مظلومی اومد جلو و با صدای اروم گفت

 .سالم_

 

 !با تعجب گفتم: سالم
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عطیه تند گفت: معرفی میکنم. ایسان، ترمه. ترمه خانم ایشونم دوست 

 .خوشگلم ایسان

 

 .با خنده گفتم: دو روز نبودم رفیق اوردی جام دیوث

 

 .با ناراحتی گفت: عه ایسان

 .شوخی کردم خر_

 .برگشتم سمت ترمه ودستمو گرفتم سمتش گفتم: خوشبختم ترمه جون

 

 .با لپای سرخش گفت: منم همینطور

 

 :قیافه ی باحالی داشت. خجالتش خیلی بامزش می کرد با لبخند گفتم

 !چه خجالتی_

 

 .عطیه گفت:مدلشه. چند روز باهم باشین خوب میشه

 

  .سری تکون دادم و گفتم: بریم کالس
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 .عطیه مکثی کرد و گفت: ترمه جونیم شما برو ما هم میایم

 

 .باشه اجی. فعال بچع ها_

 

 سری تکون دادم و با حالت سوالی برگشتم سمت عطیه و گفتم:چیه؟

  :با نگرانی و من من گفت 

 میگم ایسان. امم امروز پنجشنبست خوب؟_

 

 با گنگی سرمو تکون دادم و گفتم: خب!؟

 

 .ببین بعد..بعدش امروز چیز داریم.. با سرمست کالس داریم_

 

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم: میدونم

 

با التماس گفت: میخوای سرکالس نیای؟ ببین حالت تازه خوب شده. باز ببینیش 

 .حالت بد میشه ها
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لبخندی بهش زدم و گفتم: چرا؟ باید منو ببینه بفهمه چه گندی زده و باید 

 .درستش کنه

 

 عطیه سری تکون داد و گفت: خودت بهتر میدونی. بریم؟

 

زیرلب اره ای گفتم و به سمت کالس حرکت کردم. باورودم به کالس چند نفر 

 .بهم سالم کردن که جوابشونو دادم

 

چند نفر پرسیدن که کجا بودم و به دروغ گفتم مسافرت. ضربان قلبم باال 

 .رفته بود. این ساعت با اون الشی داشتیم

 

نمیدونستم با دیدنش بدنم چه عکس العملی نشون میده. میترسیدم 

 .ناخوداگاه جیغ و داد و گریه کنم

 

دستام یخ شده بودن و صورتم از شدت گرما اتیشی شده بود. گوشام از 

شدت گرما داغ داغ بود. اب دهنمو قورت دادم که عطیه برگشت سمتم و با 

 :دیدنم با تعجب گفت
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 وای ایسان چت شده دختر؟_

 .هی..هیچی_

یهو در کالس باز شد و دامون اومد تو. همه به احترامش بلند شدن و منم با 

 .پاهای لرزون و سر افتاده بلند شدم

 

ثر ناراحتی توی قیافش نمی دیدم. هر لحظه ازش  سرشو اصال باال نیاورد، ا

 .بیشتر متنفر می شدم

 

 .دفترشو باز کرد و گفت: سریع حضور غیاب میکنم بریم سر درس

 

تند تند اسما رو خوند و به من ک رسید مکثی کرد و گفت: خانم دادمهر هم 

 .که غایبن

 

 .با صدایی که سعی می کردم لرزشش معلوم نباشه گفتم: خیر استاد. حاضرم
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با تعجب سرشو بلند کرد و با دیدنم رنگ چهرش برگشت. اب دهنشو قورت 

 :داد و گفت

 !امم. خ..خیلی خوب_

 

سریع سرشو کرد توی برگه و ادامه لیست و خوند. عطیه دستام و گرفت و 

 :گفت

 چرا انقدر دستات یخه؟_

 

 .با بغض گفتم:نمیدونم

 

 با ترس نگاهم کرد و گفت:میخوای بری بیرون؟

 

 .سرمو به معنای نه تکون دادم وگفتم: حواست به درس باشه اجی

 

با نگرانی سرشو برگردوند سمت دامون. حواسش پرت بود و وسط درس دادن 

 .هی می رفت توی فکر. سردرد شدیدی گرفته بودم
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اب دهنمو قورت دادم که اومد وسط کالس نزدیک من و شروع کرد به 

 .تدریس

 

با حس بوی عطر و گرمای تنش کنار بدنم ناخوداگاه پلکام تند شدن و نفس 

 .کشیدن برام سخت بود

تنم شروع کرد به لرزیدن و دندونام بهم میخوردن انگار توی یه جای سرد  

 .قرار گرفتم

 

عطیع با ترس برگشت سمتم و با دیدن حالت و صورتم بلند داد زد: چت شده 

 ایسان؟

 

همه برگشتن سمتمون. لرزش تنم روی اعصابم بود و حس کردم دارم 

 .میمیرم

 دامون با شدت خم شد به طرفم و گفت: چیشده؟

 

 .عطیه با خشم اروم جواب داد: شما الزم نکرده بهش کمک کنی
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 .محکم بدنمو نگه داشت و با نگرانی گفت: ایسان اروم باش. اروم

 

دندونام تند تند بهم میخوردن و صورتم داغ داغ شده بود. نفس نمیتونستم 

 .بکشم. لعنت بهت دامون. لعنت به تو

 

حس کردم چشام داره سیاهی میره و تنم داره بی حس میشه. با بدبختی نفس 

 .عمیقی کشیدم و از حال رفتم

 

*** 

با حس سوزشی توی مچ دستم چشمامو باز کردم. با دیدن پرستار باالی سرم 

 :و بوی بیمارستان و فرو کردن سوزن سرم توی رگم با صدای گرفته گفتم

 من اینجا چیکار میکنم؟_

 

با شنیدن صدام سرشو بلند کرد و با لبخند گفت: سالم عزیزم. اینجا 

 .بیمارستانه

 

 .پ ن پ. فکر کردم اینجا اداره ی اموزش و پرورشه، عجب اسکلیه این
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 .با درد گفتم: سرم داره میترکه

 .االن دکتر و صدا میکنم گلم. چیزی نیست خوب میشی_

 

سری تکون دادم و بعد چند ثانیه عطیه رو دیدم که با یه اقای سفید پوش که 

 .معلوم بود دکتره وارد شدن

 

اب دهنمو قورت دادم و به دکتر زل زدم . عطیه با خوشحالی اومد کنارم و 

دستم و گرفت که دستش و فشردم. دکتر با لبخند نگاهم کرد و گفت: خوبی 

 دختر گلم؟

 

 سری تکون دادم و گفتم: نمیدونم چم شده بود. چرا یهو اینجوری شدم؟

 

دکتر نگاهی بهم کرد و همونطور که یه چیزایی یادداشت میکرد گفت: 

 .بااینکه سنت کمه ولی بخاطر اعصابه

 

 !با تعجب گفتم: اعصاب؟
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دکتر گفت: اره. فشار عصبی که روت بود باعث شد بدنت ناخوداگاه واکنش 

 .هایی نشون بده

 

 بغض کردم و گفتم: دیگه هیچوقت خوب نمیشم؟

 

 .عطیه با اخم گفت: خفه شو خنگ خدا

 

دکتر خندید و گفت: خوب میشی. چرا خوب نشی؟ فقط باید تو محیط پر از 

 .ارامش باشی و نباید فشاری بهت وارد شه

 

 زدم زیرگریه و گفتم: مگه من چند سالمه که بهم اعصاب دست داد؟

 

دکتر تشر رفت:مگه نمیگم توی ارامش باید باشی؟ باز شروع کردی به گریه 

 .کردن که
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سریع ساکت شدم و بغضمو قورت دادم که عطیه و دکتر باهم زدن 

 !زیرخنده. زهرمار، مسخره ها

 

با باز شدن در نگاهم رفت سمت در. با دیدن دامون و نگاه براق آبیش ته دلم 

 .خالی شد و تمام تنم یخ زد

 

اروم اومد توی اتاق که نفسم دوباره سخت میومد. شروع کردم به لرزیدن 

 .که عطیه با ترس گفت:دکتر دوباره داره واکنش نشون میده

 

دکتر با تعجب به من و دامونی که با نگرانی نگاهم می کرد خیره شد و 

 .گفت:ترسش از شماست

 

دامون با تاسف و پشیمونی نگاهم کرد و سرشو انداخت بیرون. لرزش تنم 

 .شدت گرفت و حس کردم االن میاد دوباره اذیتم میکنه

 

  .دکتر اومد سمتم و گفت: بهتره به ترست غلبه کنی دختر
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از ترس دندونام بهم میخورد و با بغض نگاهش میکردم. دامون اومده بود 

 .توی اتاق و با چشمای قرمز و غمگینش نگاهم می کرد

 

 .عطیه با نگرانی گفت: دکتر بره بیرون بهتره

 

دکتر گفت: نه بیا جلوتر. نمیدونم چیکارش کردی ولی خیلی بد بود که به این 

 .روز افتاده. بیا نزدیکش

 

 !با گریه و صدای لرزون و خفه گفتم: نه

 

دامون اومد نزدیکم که به شدت خودمو جمع کردم عقب. یه قدم دیگه 

 .اومد سمتم که تند تند سرم و به معنای نه تکون میدادم

 

اومد کنار تختم ایستاد و بااون هیکل درشتش سایه انداخته بود روی من. با 

 .ناله نگاهش کردم و گفتم: نیا نزدیکم

 

 .دکتر با تشر گفت: دستش و بگیر
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 .بلند گفتم : نه نکن. به من دست نزن

 :اومد نزدیک تر و گفت

 .ایسان اروم باش_

 

با هق هق نگاهش کردم که کالفه چشماش و روی هم فشرد و اروم دستای 

بزرگ و مردونشو گذاشت روی دستام که تمام بدنم از شدت ترس منقبض و 

 .نفسم و حبس کردم

 

اروم انگشتاش و الی انگشتام فشرد و خیره شد توی چشام. با پلک لرزون به 

 .دستای مردونش که دستای کوچیک و ظریفمو گرفته بود خیره شدم

 

 :ارومنگاهش کردم که متوجه شدم لرزش بدنم قطع شده. با تعجب گفتم

 

 ..دیگه نمیلرزم_

 

 .عطیه با خوشحالی گفت: خدایا شکرت
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به دامون خیره شدم و سریع دستمو کشیدم عقب و بهش چشم غره ای 

 .رفتم. فقط با ناراحتی نگاهم میکرد

 

حالم ازش بهم میخورد کثافت داشت برام مظلوم نمایی میکرد. مرتیکع هیز 

 .کثیف

 

دکتر با لبخند گفت: دخترم من خودم مردم. اینو بهت بگم هیچ مردی هیچ 

 .ادمی ارزش این حال بدت و نداره

 

  سرم و انداختم پایین. چی میگفتم؟ میگفتم ابرو چی؟ ارزش داره؟

آهی کشیدم و ازش تشکر کردم که با شنیدن صدای دامون با حرص سرمو 

 .بلند کردم

 

 .رو کرد به عطیه و گفت: میخوام تنها باهاش صحبت کنم

 .عطیه با تشر اومد حرفی بزنه که دامون با تاکید گفت: ممنون میشم
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عطیه نگاهم بهم کرد که اروم چشام و روی هم فشردم. توی بیمارستان 

 .نمیتونست کاری کنه

عطیه آروم بلند شد و رفت بیرون و منم با جدیت به دامون خیره شدم و 

 گفتم: چی میخوای؟

 

 ...پوزخندی زد و گفت: بااون آبرویی که ازم توی کالس بردی

 با تعجب گفتم: چی؟ من؟ چه آبرویی بردم؟

 .دستی به موهاش کشید و گفت: هیچی ولش کن

 .بگو لطفا_

 

 :نفس عمیقی کشید

داشتی میلرزیدی تا بغلت کردم بیارمت بیمارستان جیغ و داد کردی که ولت  _

 ..کنم و نمیخوای دوباره باهام بخوابی و

 

اب دهنمو قورت دادم و بهش خیره شدم. من اینارو گفتم؟ لبخندی که 

 :میخواست باز شه رو جمع کردم و گفتم

 رفتن آبرو خیلی سخته نه؟_
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بااخم نگاهم کرد که ادامه دادم: تو بخاطر یه نفر دیگه اومدی آیندمو خراب 

 کردی. حاال از حرفای من تو تشنج عصبی ناراحتی؟

 

 .کالفه گفت: اومدم درباره همین باهات حرف بزنم

 چه حرفی؟_

 ...ازونجایی که حاالت امروزتو دیدم و حرفایی که زدی هم دلم سوخت هم_

 

با حرص سرش داد زدم: دلت سوخت؟ نه بابااا! دستت درد نکنه خواهش 

میکنم. دلت نسوزه برای من. توی عوضی این بال رو سر من اوردی حاال میگی 

 .دلم سوخت؟ برو خداروشکر کن که ازت شکایت نکردم

 

با اخم گفت: خیله خب حاال صداتو بیار پایین. بااین حالت باز هم بلبل زبونی 

 .میکنی

 

 .چشم غره ای رفتم و گفتم: زودباش حرفتو بزن حوصلم سررفت
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  :شقیقشو با انگشتاش فشرد و گفت

 .من میام خواستگاریت_

 

 آب دهنم پرید توی گلوم و با سرفه های پی در پی گفتم: چی؟

 

 .اره یه کاری کردم پاش وایمیستم انقدر نامرد نیستم_

 با منگی گفتم: یعنی چی حرفت؟ میخوای چیکار کنی؟

 

محکم دست کشید توی موهای حالت دار و خوشگلش و گفت: میخوام 

 .باهام ازدواج کنی

 

فقط نگاهش کردم. من دوستش نداشتم من چطور میتونستم باهاش 

 ازدواج کنم؟

 

با بغض گفتم: هیچوقت نمیخواستم زندگیم اینطوری شه. من حتی با پسر 

هم دوست نشدم تا همه چیزم و در اختیار کسی قرار بدم که دوستش دارم 

 ..اما تو
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کاری که کردم آیسان. میخوام تقاصش و پس بدم؛ هروقت مرخص شدی و _

 .حالت بهتر شد بهم زنگ بزن

 

 ...شمارت_

 

بهم نگاه کرد و گفت: اونشبی که خونم بودی شمارمو گذاشتم توی 

 !گوشیت

 

 با تعجب گفتم: واقعا؟

 

 .اره. من باید برم_

 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هیچوقت بابت این بدبختی که برام درست 

 .کردی نمیبخشمت
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لبخندی زد و گفت: مهم نیست تو منو ببخشی. من دارم اینکارو میکنم که 

 .فقط بتونم خودمو ببخشم

 

با حرص تمام تنم لرزید. پسره ی عوضی پررو، حالم ازش بهم میخوره بااون 

  .چشمای وزغیش

 

 بعد رفتنش عطیه سریع اومد اومد توی اتاق و گفت: چیشد؟چی گفت؟

 

با پوزخند نگاهش کردم و گفتم: هه. آقا به من گفتن باهام ازدواج میکنن. 

 .منت سرم گذاشتن

 

 عطیه با تعجب نگاهم کرد و گفت: شوخی میکنی؟

 

 .با حرص گفتم: چه شوخی؟ بهم میگه دلم برات سوخته

 

عطیه هم اخم کرد و گفت: مرتیکه کثافت. بهش می گفتی تو این بال رو 

 .سرم اوردی دیگه دلت برای خودت بسوزه که انقد پستی
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 چنگی به موهام زدم و گفتم: چیکار کنم عطی؟

 

 

 :عطیه با ناراحتی گفت

 .نمیدونم بخدا چی بگم آجی. این زندگی خودتو من نمیتونم نظری بدم_

 

حق بااون بود. باید خودم تصمیم می گرفتم زندگی و آینده ی خودم بود. 

 .نفس عمیقی کشیدم

 

 :رو کردم سمت عطیه ای که توی فکر بود و گفتم

 عطیه کی مرخص میشم؟_

 

 .رو کرد سمتم و گفت: االن میرم میپرسم آجی

 

 !راستی؟_
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 برگشت سمتم و گفت:جانم؟

 

 از کی اینجام؟_

 

نگران نباش عزیزم. سه ساعته مادرت اینا شک نمیکنن فکر میکنن _

 .دانشگاهی

 

سری تکون دادم که از اتاق رفت بیرون. نفس عمیقی کشیدم که به چکیدن 

 .قطرات سرم خیره شدم

 

چیکار باید میکردم؟ گیج بودم نمیدونستم باید چیکار کنم. باهاش ازدواج 

کنم و این ننگ و از روی خودم بردارم و یا باهاش ازدواج نکنم و تا اخر 

عمرمجرد بمونم. ولی نمیشه که تا آخر عمر مجرد بمونم چه بهونه ای بیارم، 

 تا کی؟
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با شنیدن صدای عطیه از فکر اومدم بیرون و نگاهش کردم که گفت: آیسان 

سرم تموم شه می تونیم بریم. گفت اگه دوباره این حالت تکرار شه باید 

 بریم پیش روانپزشک و برات داروی آرام بخش بنویسه

 

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خدا لعنتش کنه

 

 .عطیه با حرص گفت: الهی آمین

 

 .لبخندی زدم و گفتم: از سپهر چخبر؟  خوبه؟ ندیده بودمش

 

 

 .سری تکون داد و گفت: اره خوبه خیلیم حالت و میپرسید ازم

 با نگرانی گفتم: چیزی ک بهش نگفتی؟

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: نه بابا دیوونه ای؟ چرا باید بهش بگم؟

 

 .لبخندی بهش زدم و گفتم: آخرای سرممه. بهشون بگو در بیارن خسته شدم
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نگاهی به سرمم که چیزی به تموم شدنش نمونده بود کرد و گفت: باشه االن 

 .میرم بهشون میگم

 

رفت و سریع با یه پرستار اومد توی اتاق و پرستار اومد سرم و از دستم در 

 :اوردم و یه چسب روی مچ دستم زد و گفت

 حالت خوبه عزیزم؟_

 

 سری تکون دادم و گفتم: بله خوبم خیلی ممنون. میتونم برم؟

 

 .اره میتونی بری. رنگ و روتم بهتر شده. آروم بلندشو_

اروم بلند شدم نشستم و پاهامو از تخت اویزون کردم و از تخت اومدم 

 .پایین

 

 :عطیه اومد سمتم و دستم و گرفت و گفت

 میتونی بیای؟_

 .اره بابا خوبم. دستت درد نکنه_
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 پرستار بهم گفت:من برم عزیزم؟ احساس ضعف نداری؟

 .نه خیلی ممنونم_

 

باشه ای گفت و رفت بیرون. شالمو محکم کردم و برگشتم سمت عطیه و 

 :لبخندی زدم و گفتم

 بریم؟_

 :محکم دستمو فشرد و گفتم

 .بریم من پول سرم و دارو رو بدم_

 

 .مکث کرد و گفت: نمیخواد حساب شده

 !با تعجب گفتم:کی حساب کرده؟

 

 .با شنیدن صدای دامون از پشت سرم با تعجب برگشتم سمتش

 .من حساب کردم_

 

 :با اخم گفتم

 !چرا؟ الزم نبود خودتونو به زحمت بندازین_
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 :بی توجه به حرفم به عطیه گفت

 .ممنون میشم تا ماشین بیاریدش_

 

 .نمیخام خودم میرم الزم نکرده_

 

بازم اهمیت نداد که چشم غره ای بهش رفتم و خودشم رفت بیرون. عطیه 

 :دستمو گرفت و گفت

 !چه جنتلمن_

 

با تشر برگشتم سمتش که خودشو زد به اون راه و با نیش باز به کاشی ها 

 .خیره شد

 

 .با حرص گفتم: این اگه جنتلمنه،بقیه جنتلمنا باید خودکشی کنن

 

 .عطیه گفت:فعال لج نکن بزار ببینیم چی میشه
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نفس عمیقی کشیدم و ازبیمارستان بیرون رفتیم. دیدم دستاش و گذاشته 

 .توی جیبش و تکیه داده بود به ماشینش

 

عطیه با ذوق گفت: بنظرمن که باهاش ازدواج کن. ببین توروخدا. تیپ ک عالی. 

 .ماشین ک عالی، قیافه هم عالی

 

 .عطی خفه رسیدیم بهش_

 

با دیدنمون تکیه شو از ماشین برداشت و گفت: من ماشین و سر و ته میکنم 

 .بیاین جلوتر سوار شید

 

 .عطیه گفت:مرسی

 

سری تکون داد و سوارماشینش شد. با دیدن ماشینش یاد اون روزی افتادم 

 .که بخاطر ماشینش تحقیرم کرد

 

 :اخمام رفت توی هم و حرصم گرفت. با لجبازی گفتم
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 .من نمیام_

 

 .عطیه با تعجب گفت: چی؟! خفه شو ببینم پسره منتظره

 

 .با حرص گفتم: ولم کن من تو ماشینش نمیشینم

 

 :بی توجه به حرفم دستمو کشید و برد سمت ماشینش و زیرگوشم گفت

 .صدات در بیاد من میدونم با تو_

 

 

  .با حرص نشستم توی ماشین و با خیرگی از پنجره به بیرون خیره شدم

 

 .عطیه گفت: دست شما درد نکنه

 .خاهش میکنم_

 

با حرص برگشتم اروم زیرگوش عطیه گفتم: انقد تشکر نکن این همونیه که 

 .منو بدبخت کرده عطی
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  .عطیه خفه شد و ساکت نشست

 .ادرس بده لطفا_

 

 :از تو ایینه به چشمای آبیش خیره شدم و گفتم

الزم نیست تا دم در خونه ببری. ببر تا خیابون شاکری بقیش و خودمون _

 .میریم

 

اخم کرد و گفت: باز سر خیابون دیگه چه مدلیه؟ عطیه خانم ادرس خونشون 

 .وبده من وقت ندارم

 

اومدم با تشر بگم وقت نداری غلط کردی گفتی میرسونم که عطیه دستم و 

 :گرفت و جوابشو داد

 

 .شما برین خیابون شاکری من بهتون آدرس و میگم_
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سری تکون داد و چیزی نگفت. ازش متنفر بودم دوست داشتم فقط ضایعش 

 .کنم بااون اخالق گندش

 

باالخره رسیدیم. اول عطیه تشکر کرد و پیاده شد. تا من میخاستم پیاده شم 

 :صدام کرد

 ایسان؟_

 

 !با تعجب نگاهش کردم که مکث کرد و گفت: _ خانم دادمهر

 

 :چشم غره ای رفتم که پوزخندی زد و گفت

 تا شب منتظر جوابت بمونم خوبه؟_

 

 .چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: یه شبه؟ بحث آیندم در میونه

 

 .پس زودتر بگو من باید یه سری کارام و هماهنگ کنم_
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سری به معنای باشه تکون دادم و گفتم: بهت پیام میدم جوابمو. باید فکر 

 .کنم ب زندگیم

 

  :توی چشمام خیره شد و گفت

 .مثبت فکر کن بنظرم ازدواج کردن بدم نیست_

 

مشکوک میزد. انگار خودشم مبخواست ازدواج کنه، انگار خودش یه منفعتی 

 .داشته ازینکار

 

چشمام و ریز کردم که با دقت نگاهش کردم که سریع گفت: من باید برم 

 .خداحافظ

 

قبل اینکه بزارع چیزی بپرسم سریع گازشو و گرفت و رفت. منم متحیر به 

 .رفتنش خیره موندم

 

 دو هفته بعد*
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روی تختم دراز کشبیده بودم و با گیجی به پیامی که نوشته بودم خیره شدم. 

هنوزم توی دوراهی سختی بودم اما تصمیم گرفتم با عقلم پیش برم نه با 

  .بچه بازی

 

نفس عمیقی کشیدم و ارسال و زدم و پیام و  فرستادم. بعد از دو هفته فکر 

کردن باالخره تصمیم خودمو گرفتم و سعی کردم به سختی های راهم فکر 

 .نکنم

 

 .به پیامی که براش فرستادم خیره شدم

 "قبول میکنم "

 

همین!نه کمتر نه بیشتر. به اسمش خیره شده بودم که یهو دیدم داره 

گوشیم زنگ میخوره. پریدم نشستم وهول شدم. آب دهنمو قورت دادم و 

 .نفس عمیقی کشیدم

 

 گذاشتم چندتا بوق بخوره بعد جواب دادم و گفتم: بله؟
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 صدای مردونش توی گوشم پیچید: سالم خوبی؟

 

 .سالم مرسی_

  !سکوت کرد. منم سکوت کردم

 .خوشحالم که تصمیم عاقالنه ای گرفتی_

 

بی درنگ گفتم: منم میخوام بفهمم چی باعث شده که توهم تصمیم 

 .عاقالنه ی ازدواج باهام و بگیری

 

  این حرفم باعث سکوت طوالنیش شد که گفتم: چیشده؟ نمیخوای بگی؟

 

 .امروز ساعت شیش بیا کافه زندگی. اونجا باهم حرف میزنیم_

 

 .باشه. امیدوارم با افکاری صادقانه پاتو توی کافه بزاری_

 

 .من دروغ نمیگم، دلیلی برای دروغ گفتن وجود نداره! ساعت ج میبینمت_
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 .باشه میبینمت فعال_

 .بدون حرفی گوشی رو قطع کرد. گوشیمو پرت کردم روی تختم

به ساعت نگاه کردم. ساعت سه بعد از ظهر بود و من هم از شدت استرس 

 .غذا نخورده بودم حتی

 

دوباره روی تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. به نظرم بهترین 

 .تصمیمی بود که تونستم بگیرم

اگه میخواستم پیشنهاد ازدواجش و رد کنمباالخره یه روزی دختر نبودنم و 

 .همه می فهمیدن

بعد از چند ساعت فکر کردن باالخره بلند شدم و شروع کردم به لباس 

پوشیدن. یه شلوار سفید پارچه ای تنگ گرفتم با مانتو یاسی کتی کوتاهم با 

 .شال سفید یاسی و پرتشون کردم روی تخت

 

رفتم سمت میزآرایشم و شروع کردم به ارایش کردن، اونم ارایش الیت و 

 .مالیم
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یه رژمالیم یاسی روی لبای قلوه ایم زدم و خط چشم مشکی پشت چشمای 

 .سبز عسلیم کشیدم. ریملی به ابروهای پرپشتم زدم و خوشگلشون کردم

 

توی آیینه به چشمام خیره شدم، برق میزدن. ابروهامو یکم مداد قهوه ای  

زدم و کشیده ترشون کردم. موهامو فرق وسط گرفتم و رفتم سمت 

 .لباسام

 

به ساعت نگاه کردم، نیم ساعت مونده بود به قرارمون. تند تند شلوارم و 

   .مانتوم پوشیدم و شالم و شل انداختم روی سرم

 

وسایلم و ریختم توی کیف سفیدم و کفش پاشنه سه سانتی سفیدم و 

 .گرفتم و لبخندی به تیپ خانومانم زدم و از اتاقم بیرون رفتم

 

 .سریع زنگ زدم به اژانس و یه ماشین گرفتم

مامان داشت قارچ ریز میکرد و با دیدنم با تعجب گفت: چه خوشگل کردی. 

 کجا بری عزیزم؟
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 .نیشم و باز کردم و گفتم:برم با بچه ها بیرون. زود برمیگردم

 

 .سری تکون داد و گفت: حواست به خودت باشه برای من حرف درست نکنیا

 .چشم. خدافظ_

 . فعال_

 

سریع رفتم پایین که دیدم آژانس دم دره. سوار شدم و ادرس و گفتم منتظر 

  .شدم تا برسیم

 

بعد چند دقیقه رسیدیم و منم کرایع رو دادم و پیاده شدم. به ساعت نگاه 

کردم، دقیقا ساعتی که گفته بود رسیده بودم. امیدوارم آدم خوش قولی 

 .باشه

 

به سمت کافه حرکت کردم و اروم در و باز کردم که اهنگ مالیمی توی 

 .گوشم پیچید. اروم رفتم جلوتر و با چشم دنبالش گشتم
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دیدمش؟ سرش پایین بود و فکر کنم داشت با گوشیش ور میرفت. اروم به 

 .سمتش حرکت کردم، باشنیدن تق تق  پاشنه ی کفشم سرشو بلند کرد

 

 :چند لحظه نگاهش روم ثابت موند که گفتم

 .سالم_

 .سالم، بشین لطفا_

 

صندلیمو کشیدم عقب و نشستم روی صندلی. به فنجون قهوه ی جلوش 

خیره شدم، عجب آدم بیشعوری قبل اینکه من بیام برای خودش سفارش 

 داده

 

 با حرص نشستم که گفت:چی میخوری بگم برات بیارن؟

 

با طعنه گفتم: شما که طاقت نداشی همراه خودت برای منم سفارش می 

 .دادی

 

  .دهنش بسته شد و تمرگید سرجاش. مرتیکه پررو
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 :نفس عمیقی کشیدم و کیفمو گذاشتم روی پام و گفتم

 !خب میشنوم، قرار بود باهام حرف بزنیم_

 

 .درسته اومدم اینجا درباره ی ازدواجمون باهات حرف بزنم_

 

چشام و بخاطر بغضی که توی گلوم نشست بستم و بهم فشار دادم. 

 .ازدواج! چه مسخره

 

سعی کردم خودمو کنترل کنم نگاه خیسمو دوختم به میز و منتظر حرفش 

  .موندم

من بابت اون اتفاق واقعا نمیدونم چجوری خودمو و خودت و توجیه کنم _

میدونم که حرفام قانع کننده نیست و برای همین حرفی هم نمیزنم. فقط 

 .خواستم ابروتو حفظ نگه دارم و عذاب وجدان باهام نمونه

 

 پوزخندی زدم وگفتم: خوب؟ ادامش؟

 

 با تعجب گفت: چی؟
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نیشخندی زدم و گفتم: اون مشکلی که به خودت برمیگرده و تاکید کردی برای 

 .ازدواج و بگو

 

آب دهنش و قورت داد و گفت: خیله خب. خودم میخواستم بگم! اول یه چیز 

 .بگو که بهشون بگم برات بیارن

 

 .نمیخوام_

با اخم گفت:مسخره بازی در نیار زشته کنارم نشسته باشی من قهوه بخورم و 

 .تو هیچی نخوری

 

 .چشم غره ای رفتم و گفتم: شیک شکالت میخوام

سری تکون داد و عالمت داد که پیشخدمت اومد و بهش گفت تا برام آماده 

 .کنه

 

 .خوب شروع کن_

 

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


                                                                                                             

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

سری تکون داد و گفت:از دروغ و طفره خوشم نمیاد یک راست میرم سر اصل 

 .مطلب

 

منتظر به دستمال کاغذی روی میز خیره شدم که گفت: شرط رسیدن ارث بهم 

 .از پدربزرگم، ازدواجمه

 

با بهت نگاهش کردم و گفتم: یعنی من و میخوای که به ارث پدربزرگت 

 برسی؟

 

 .اول از همه بخاطر کاری بود که کردم و بعد این_

 

 .با اخم گفتم: من همچین کاری نمیکنم

 

 با عصبانیت گفت: احمق من بخاطر خودت میگم. کی میاد بگیرتت بااین وضع؟

 

  :با حرص داد زدم سرش
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خجالتم خوب چیزیه! تو نگران ازدواج من نباش برو نگران خودت باش که _

 .بدجور این گندی که زدی دامنت و میگیره

 

 محکم بهم توپید: االن تهدیدم کردی؟

 

تیز توی چشماش زل زدم: تهدید نبود. عملیش میکنم اقای دامون سرمست، 

 .وارث تمام داراییه پدربزرگ عزیزت

 

 اخم کرد و گفت: یعنی چی االن؟

بلند شدم و گفتم: من نمیتونم با آدمی که فقط به خودخواهی خودش فکر 

 .میکنه زندگی کنم

 

اومدم برم که با حرص گفت: باشه برو، منم میدونم چیکار کنم! پدرت خیلی 

 .خوشحال میشه بفهمه دخترش دیگه دختر نیست

 

 :قفل کردم، رنگم پرید و با بغض بهش خیره شدم، با لرزش صدام گفتم

 !تهدید_
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پوزخندی زد و گفت: تهدید نه، عملی میکنم خانوم آیسان دادمهر، وارث 

 .تمام دارایی پدرت

 

حرف خودمو به خودم برگردوند. نقطه ضعفم آبروم بود اونم خوب فهمیده 

 :بود. با پوزخند گفتم

 .یکار بهتر به ذهنم زد_

 

نگاهم کرد و ادامه دادم: من باهات ازدواج میکنم تا این لکه ی ننگ از روم 

 .برداشته شه و توهم به ارث پدربزرگت برسی

 

 !چشماش برق زدن و گفت: بهترین کار

 .صبرکن_

 

 :منتظر بهم چشم دوخت

بعد چند ماه که همه چی مثل قبل شد بخاطر مشکالتمون میگیم _

 .میخوایم ازهم جداشیم

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


                                                                                                             

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

 

چشماش ستاره بارون شد و لبخند بزرگی اومد روی لبش و گفت: عالیه عالی. 

 .دختر تو معرکه ای

 

 .با سردی گفتم: ضمنا تا وقتی که من زنتم حق دست زدن بهم نداری

 

 .سر تکون داد وگفت: حتما

 

پوزخندی زدم و گفتم: هرکدوممون میتونیم با هرکسی که خواستیم باشیم 

و باهاش بریم بیرون. به لباس پوشیدنم بیرون رفتنمم گیر نمیدی. انگار نیسی 

 .توی خونه

 

 .با تعجب نگاهم کرد: تو چقد خوبی دختر. کاش زودتر میومدم می گرفتمت

 

 :چشم غره ای رفتم

 حاال بقیه ی شرط ها کم کم یادم میاد، تو حرفی نداری؟_
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 .با لبخند گفت: هرچی دلم میخواست و گفتی دیگه. عقیده هامون یکی بود

 

سری تکون دادم که باالخره شیک شکالتمو اوردن. با تخسی به پسرع گفتم: 

 .میزاشتین یه ساعت دیگه میاوردین

 

پسره با هول گفت:ببخشید خانوم دیر شد. چند تا کسری مواد غذایی داشتیم 

 .تا تهیه کنند طول کشید

 .سری تکون دادم و با اخم نگاش کردم و گفتم: تکرار نشه

 .چشم ببخشید_

 

بعدم سریع رفت. برگشتم سمت دامون که دیدم با خنده داره به قهوه نگاه 

 .میکنه

 هوم؟ چرا میخندی؟_

 

 از من لج داری چرا سر بقیه خالی میکنی؟_

 .چشم غره ای رفتم و گفتم: من ازکسی لج ندارم

 .با خنده سر تکون داد و منم نشستم شیک و خوردم
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سرمو بلند کردم دیدم با گوشیش داره ور میره. بی توجه شیکم و تموم 

 :کردم و گفتم

 خب من میخوام برم، حرفی نداری؟_

 

 .سرش و بلند کرد و گفت: میرسونمت

 .نه الزم نیست باید برم جایی قرار دارم_

 .بلند شد و با تاکید گفت: میرسونمت

بعدم رفت حساب کنه. با حرص بهش خیره شدم، مرتیکه به من دستور 

 .میده، شیطونه میگه بزارم برما

 

ولی چقدر از پشت خوشتیپا. عجب هیکل و بازویی داره فقط باید گاز بگیری، 

استغفراهلل این چه فکراییه من میکنم. سرمو تکون دادم تا این فکرای 

 .مزخرف از مخم برن بیرون و بلند شدم و صبرکردم تااین کارش تموم شه

 

بعد حساب کردن نگاهی بهم کرد و سرشو تکون داد تا همراهش برم. دلم 

 .قیلی ویلی رفت، ولی خدایی خیلی جذابه بااون چشماش
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 :رفتیم سوار ماشینش شدیم و خواستم عقب بشینم که با حرص گفت

 مگه من راننده شخصیتم؟_

 

  .نیشم باز شد و رفتم جلو نشستم. چشم غره ای رفت و سوار شد

 کجا میخوای بری؟_

 !بی حواس گفتم:خونمون

 

 :برگشت سمتم

 مگه نگفتی یه جایی قرار داری باید بری؟_

 

 .با منگی نگاهش کردم و گفتم: ها.. آره آره کنسل شد

 نگاه عاقل اندرسفیهانه ای بهم کرد و گفت: بهت وحی شد؟

 با گیجی گفتم: چی؟

 با حرص گفت: نه گوشیت زنگ خورد نه پیام اومد پس چجوری کنسل شد؟
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از سوتی هایی که میدادم حرصم گرفت و با اخم گفتم: به تو چه؟ همین که 

 .گفتم منو ببر خونمون

 

چشم غره ای بهم رفت و استارت زد و شروع کرد به حرکت کردن. ماشینش 

چه بوی خوبی میداد. کال خودشم بوی خوبی میده، عطر تلخ و خنکی که ادم و 

 .مدهوش میکنه

 

 بعد چند دقیقه گفت: چه روزی بیایم؟

 با منگی گفتم:کجا؟

 .خونتون دیگه_

 با حرص گفتم: برای چی تو باید بیای خونمون؟

 

با غیض گفت: چقدر تو خنگی! مگه نگفتی راضی ب ازدواجی؟ برای ازدواج چیکار 

 میکنن؟ خواستگاری نمیرن؟

 

لبام و جمع کردم و توی دلم به فحشی به مخ پوکم دادم وگفتم: اره ولی 

 .خنگ خودتی
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 کی بیایم؟_

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: مگه من باید بگم؟ باید زنگ بزنی خونمون 

  .هماهنگ کنی

 

 .خیلی خوب شماره خونتونو پیامک کن برام_

 

 .سری تکون دادم که گفت: بابات که اهل مخالفت و ناسازگاری نیست

 

بدنگاهش کردم و گفتم: داداش مبادله کاال به کاال نیست که. دخترشو 

 .میخواد شوهر بده حاال چمیدونه تو چه آدمی هستی و چه نقشه ای داریم

 

اخمی کرد و به جلو چشم دوخت. چشمای آبیش برق میزد. باالخره رسیدیم و 

 :من و یه کوچه پایین تر پیاده کرد و گفت

 

 .به مادرم میگم به خونتون تماس بگیره. میبینمت_
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 .سری تکون دادم و گفتم: فعال

از ماشینش سریع پیاده شدم و رفتم سمت کوچمون. بی توجه بهم گازشو 

 .گرفت و رفت

 

ایش فکر کردم االن مثل تو فیلما می ایسته تا من برم بعد خودش بره. منو 

  .بگو چقد دلم خوشه

 

مامان میخواست بره ی خونه ی خالم. پس کسی خونه نبود کلید انداختم و 

 .رفتم   داخل و در واحدمونم باز کردم رفتم توی خونه

 

کیفمو پرت کردم روی مبل و دراز کشیدمکنار کیفم. روسریمو باز کردم و 

 .گوشیمو دراوردم و زنگزدم به عطیه

 

 .بعد چند تا بوق جواب داد و گفت: سالم عشق دل

 سالم عطی خوبی؟_

 خوبم چخبرا تو بهتری؟_

 .اره خوبم عطیه یه کاری کردم_
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 چیکار ؟ چیشده؟_

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .من میخوام با دامون ازدواج کنم_

 

 عطیه با حیرت گفت: چی؟ شوخی می کنی؟

 .نه من فکرامو کردم_

 .با مهربونی گفت: تو بهترین کارو کردی عزیزم

بغضم گرفت و گفتم: بنظرت کار خوبی کردم عطیه؟ من میترسم، بخدا خیلی 

 .میترسم

 

 :جواب داد

تو عاقالنه ترین تصمیم و گرفتی هم برای آبروی خودت و هم برای ابروی _

 .خانوادت

 

 .با صدای لرزون گفتم: این ازدواج و با یه شرط گفتم

 چه شرطی؟_

 .گفتم ازدواجمون صوری باشه. یعنی بعد چندماه طالق بگیریم_
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مکثی کرد و گفت: نمیدونم چی بگم. این زندگی توعه آیسان فقط اینو بدون 

 .آیندت به این ازدواج بستگی داره خوب فکراتو کن و شرطاتو بزار

 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شماره ی خونمون و دادم که زنگ بزنه برای 

خواستگاری. نگرانم عطیه نگران. دارم دیوونه میشم نمیدونم کارم درست 

 .بوده یا نه

 

 با نگرانی گفت: میخوای بیام پیشت آیسان؟

 

 .نه اجی. میخوام تنها باشم یکم گریه کنم_

 .با ناراحتی گفت: خودتو ازار نده

 

 .با بغض گفتم: چقدر کم شانسم من

نیسی بخدا نیسی. خداروشکر کن که شانس اوردی این استاده، الشی نیست، _

 .پای کاری که کرد ایستاد میخواد ابروتو حفظ نگه داره
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پوزخندی زدم و گفتم:چه دل خوشی داری تو بابا. چه کشکی چه دوغی. اون 

 .میخواد ارث پدر بزرگشو بکشه باال اونم پیرخرفتم شرط گذاشت باید زن بگیری

 

 با تعجب گفت: واقعا؟

 .اره_

 

با ارامش گفت: کار خدارو ببین. خداروشکر کن آجی جونم. خدا راه و برات باز 

 .کرده قسمت این بود. شاید توی این راه تو خوشبخت بشی

 

 !دلم از حرفاش گرفت. اون چقد خوشبین بود و من چقد بدبین به دنیا

 با ناراحتی گفتم: ایشاال ازین کارم پشیمون نشم. من برم کاری نداری عزیزم؟

 

 .نه مواظب خودت باش ایسان،غصه نخور_

باشه ای گفتم و خداحافظی کردم. گوشیمو گرفتم و چنگی به کیفم زدم و 

 .رفتم سمت اتاقم تا یکم دراز بکشم

 

*** 
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شب خواستگاری بود و مادر و پدرم سر از پا نمی شناختن. فکر میکردن 

پسرشاه اومده خواستگاریم. از وقتی پدرم فهمید که استاد دانشگاهمه و 

رفت تحقیق کرد فهمید چجور آدمیه همش بامن مهربون بود و انگار 

 .میخواست بهم بگه باید قبول کنی این ازدواجو

 

پوزخندی زدم، چه بهتر کارمنو راحت تر کردن. چه دل خوشی داشتن اونا! االن 

 .فکر میکردن بخاطر پولش من خوشبخت ترین دختر دنیا میشم

 

با دیدن خوشیشون بغض کردم، چقدر بچه ی بدی بودم براشون! بعد یکسال 

 .باید برگردم پیششون

 

یه تونیک مشکی تا وسط رونم پوشیدم که کمربند پهن کشی سفید رنگی 

داشت. یه ساپورت مشکی با روفرشی های سفیدم که خزهای مشکی داشت 

 .روش
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بدون قطره ای ارایش موهامو ساده دادم باال و یه شال مشکی هم انداختم 

  :روی سرم. مادرم اومد توی اتاق و با دیدنم گفت

 

وا ایسان، تو همیشه ی خدا یه رژلب میزنی روی لبات چرا االن یکم به _

 صورتت رنگ و رو ندادی؟

 

با بیخیالی گفتم: ولکن مامان. اگه بخوان باهمین قیافه منو میخوان نیاز به 

 .خوشگل کردن خودم ندارم اصال

 

 .مامان با حرص گفت: امان از طرز فکرای تو دختر

 .با شنیدن صدای ایفون مامان سریع برگشت سمت در و گفت: وای اومدن

 

با لج گفتم: مامان انقد ضایع بازی در نیار. عادی باش حاال انگار اولین 

 .خواستگارمه

 

 .مامان چشم غره رفت و گفت: این فرق داره

 :پوف بلندی کردم که بابا صدامون زد
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 .بیاین بیرون در و باز کردم االن میان_

 .مامان هول شد و گفت: زودباش لباستو درست کن بریم

 .بی توجه به حرفش دستشو گرفتم و کشیدم گفتم: ولکن مامان بریم

 .پوفی کشید و رفتیم سمت در. دیدیم دارن از پله ها میان باال

 

بی توجه به دامون چشم دوختم به پدر و مادر باکالسش. مادرش شبیه 

دخترای ۱۴ ساله بود. جوون و خوشگل. و مطئمن شدم دامون قیافش و کامال 

   .از پدرش به ارث برده چون فتوکپی هم بودن

 

رسیدن باال سالم علیک و تعارف شروع شد و دعوتشون کردیم داخل. گل و 

 .دامون داد به من و پدرشم شیرینی رو داد به مادرم و رفتن سمت پذیرایی

 

 .مامان زیرلب گفت: مادرش چه باکالسع

 

 .زیرلب گفتم: هیس ضایع نکن مامان. ماهم چیزی ازینا کم نداریم
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نگاهی با رضایت به مادر خوشگلم که تیپ قشنگی هم زدع بود کردم و رفتم 

 .سمت آشپزخونه تا چایی بریزم

 

مامان رفت نشست کنار بابا و منم چایی هارو ریختم و به سمت پذیرایی 

 .حرکت کردم

 

اول به پدرش تعارف کردم که تشکری کرد و گفت: دستت درد نکنه دختر 

 .قشنگم

 

لبخندی زدم و به مادرش تعارف کردم که نگاهم کرد و با لبخند گفت: مرسی 

 .عزیزم

 

لپام گل انداختن و سرم و انداختم پایین و به دامون تعارف کردم که زیرلب 

 .گفت: خجالتت و اولین باره دیدم

 

چشم غره ای بهش رفتم. انگار بیست ساله منو میشناسه مردک. چقدر ازش 

 !بدم میاد ایش
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باالخره بعد سه ساعت حرفای مسخره درباره ی گرونی و عرض و دالر با ضربه 

 .ای که مادر دامون به شوهرش زد باالخره وارد بحث خواستگاری شدن

 

دامون بعد از گفتن شرایطش و وضع مالیش و تعریفای مادرش از شازده 

پسرش پدرش گفت: آقای دادمهر بنظرم دوتا جوون برن یه صحبتی باهم 

 .داشته باشن

 

پدرم که معلوم بود از خانوادش خوشش اومده با رضایت گفت: اختیار دارید. 

 .آیسان جان بابا اقا دامون و به طرف اتاقت راهنمایی کن

 

زیرلب چشمی گفتم و بلند شدم بی توجه بهش رفتم سمت اتاقم. کور بشه 

 .خودش پشت سرم بیاد

وقتی رفتم توی اتاق اروم گفت: هوی منم آدمما. خودت سرت و میندازی 

 .پایین میری
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با حرص گفتم: هوی تو کالت بی تربیت. اصال من میرم میگم مخالف این 

 .ازدواجم

 

از قصد رفتم سمت در که دستشو گذاشت روی سینم و گفت: نه نه! خیله 

 .خب حاال لوس نشو

 

با تعجب به دستاش که روی سینم بود خیره شدم و به صورتش نگاه کردم. با 

 .شیطنت دستشو فشرد و گفت: بزرگ شدنا

 

 .از شدت حرص زدم زیردستش و گفتم: خجالت بکش

 .با عصبانیت گفتم: خیلی بیشعوری مثال استاد دانشگاهی

لباشو کشید توی دهنش و با لحن پر ازخنده گفت: اول از همه من شوهرتم 

 .اینو یادت نره

 

 .با طعنه گفتم: کبکت خروس میخونه استاد

 نیشخندی زد وگفت: اره دیگه زن به این خوبی کجا گیرم میاد؟
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 چشم غره ای بهش رفتم که بلند شد و گفت: عه اونا چین؟

 

نگاهشو دنبال کردم با دیدن لباس زیرای رنگ و وارنگم روی شوفاژ مخم 

 .سوت کشید

 

سریع رفتم سمت شوفاژ و جلوش قرار گرفتم و با دست بهشون چنگ زدم 

 :و بهش گفتم

 .برو کنار_

 .با شیطنت گفت: واسه منم ازین لباس خوشگال بپوش

 

حواسم نبود همونطور که لباس زیرا توی دستم بود ناخوداگاه دستمو بلند 

 .کردم و محکم کوبیدم توی سرش

 

با تعجب نگاهم کرد که سریع دستمو کشیدم عقب اما شورتم روی سرش 

 .مونده بود
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با دیدن شورت بنفشم که مثل کاله روی سرش مونده بود بلند زدم زیرخنده. 

 .جلوی دهنم و گرفتم و ریسه رفتم

 

 :دستش و برد سمت شورت و اوردتش پایین. لبخندی زد و گفت

 .سر شوخی رو وا کردیا_

 

سریع خودمو جمع و جور کردم و گفتم: پررو نشو دیگه. بشین شرایطت و 

 .بگو داماد االن میان میگن یساعته اون تو دارین چه غلطی میکنین

 

شورت و داد بهم و گفت: میبرمت یه خیلی ازین چیزای خوشگل و ناناز 

 .میخرم

 .چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: شرایطت و بگو

 

نشست روی صندلیم و گفت: عرضم به حضورتون که باید بگم من دوس 

 ...دارمکه شما هر شب یه لباس خواب بپوشین برام
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با حرص گفتم: بیا بریم بیرون. شرایطت و شنیدم. شرایطمم بت گفتم یادت 

 .نره

  یهو جدی شد و گفت: ولی هنوز نگفتی چندماه باهم بمونیم؟

 

 .با گیجی گفتم: نمیدونم. نمیشه که سر دوماه طالق بگیریم ابرومون میره

 

 سری تکون داد و گفت: یک سال خوبه؟

 ناخوداگاه ترسی به جونم افتاد. یک سال پیش استاد متجاوزم زندگی کنم؟

 !نفس عمیقی کشیدم و افکار بدم و کنار زدم و گفتم: باشه

 

لبخندی زد و گفت: دوتا کشیده به صورتت بزن مثال خجالت کشیدی و بااین 

 .ازدواج راضی

 

بروبابایی گفتم و رفتم بیرون که سریع پشت سرم اومد و گفت: عجب دور و 

 .زمونه ای شده

 

 .سکوت استاد_
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 :تک خنده ای کرد که رفتیم توی پذیرایی که مادرش با خوشحالی گفت

 شیرینی رو بخوریم؟_

 

سرم و انداختم پایین که مادرش کل کشید که واقعا لپام سرخ شد. ته دلم 

یجوری شده بود، کاش این خواستگاری واقعی بود و من از ته دل خوشحال 

 .بودم

 

نگاهی به دامون کردم که دیدم ایستاده و به یه نقطه خیره شده، حتما توی 

  .این فکر بود کاش به جای من عشقش اینجا بود

 

مادرم با لبخند بلندشد و پیشونیمو بوسید. دامون رفت سمت مادرش و 

 :مامانم با تعجب اروم گفت

 

 !مادر چرا انقدر زود جواب دادی؟ میزاشتی یه تحقیقی چیزی_

 

الکی خودمو زدم به اون راه و با خجالت گفتم: خوب. مامان تحقیقارو خودم 

 .انجام دادم
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 .لبخند عمیقی زد و زیرگوشم گفت: مبارکت باشه عزیزمامان

 

بغضی به گلوم چنگ زد. نفس عمیقی کشیدم تا خودمو کنترل کنم. سرمو 

 .اوردم باال نگاه خیره ی دامون روی خودم دیدم

 

بی توجه نشستم روی مبل و پدر و مادرامون شروع کردن به حرف زدن و 

 .برنامه ریزی کردن

 

بی حس شده بودم و اعصابم خورد بود از کارم، احساس پشیمونی و عذاب 

وجدان میکردم. به پدر مادرم که خوشحال بودن نگاه میکردم و عذاب وجدان 

 .داغونم میکرد

 

 .با حرف مادر دامون سرمو بلند کردم

ایسان جان تاریخ عقد برای سه روز دیگه که میشه پنجشنبه ی این هفته، _

 راضی هسی؟
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با مهربونی به چهره ی ملوسش نگاه کردم و گفتم: هرجور خودتون صالح 

 .میدونین من راضیم

 

با محبت گفت: عزیزمی تو. پس بشه برای این هفته. اقای دادمهر شما هم 

 راضین؟

 

پدرم سرشو انداخت پایین و با احترام گفت: ما مشکلی نداریم. ایشاال 

 !بسالمتی

 

مادرش کل بلندی کشید و بلند شد و اومد محکم صورتمو بوسید که منم 

 .بوسیدمش و تشکر کردم

 

  .بعد خوشحالی و ابراز محبت به همدیگه باالخره بلندشدن و عزم رفتن کردن

پدر دامون گفت: ایشاال فرداشب مزاحم بشیم برای نشون زدن و تعیین کردن 

 .مهریه و بقیه چیزا

 

 .مادرم گفت: باالی سر این چه حرفیه مراحمید
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با احترام از مادرم تشکر کرد و بلند شدیم بعنوان بدرقه پشت سرشون رفتیم 

 .و بعد از رفتنشون دستی به صورتم کشیدم و به مامان نگاه کردم

 

با لبخند شیطونی نگاهم کرد و گفت: دخترجان چیزی راجع به ناز و ادا میدونی 

 چیه؟

 

لپام سرخ شد که پدرم اومد نزدیکم و گفت: راجع بهشون تحقیق کردم 

  .خیلی خانواده ی خوبین

 

اومد جلو و سرم و گرفت توی دستش و بوسه ای پدرانه روی سرم کاشت و 

 .گفت: خوشبخت بشی دختر قشنگم

 

دوباره بغض کردم و نفسم به شماره افتاد. منو ببخش بابایی زحمت کشم. 

 !منو ببخش

 .سرم و انداختم پایین تا اشکام نریزه و رسوا نشم

تاقم و مادر وپدرمم انگار بغض کرده بودن  .سریع رفتم سمت ا
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رفتم روی تختم دراز کشیدم و بغضم و شکست و بیصدا برای تنهایی و 

 .بدبختیم گریه کردم

 

*** 

 

امروز با دامون قرار داشتیم برای خریدن حلقه و لباس برای عقد. شب بعد 

خواستگاری اومدن یه انگشتر بهم دادن و امروز قرار بود یه حلقه ی ست 

 .بگیریم برای عقد

 

منو اورده بود گرون ترین پاساژ . اعصابم خورد بود چون یه حلقه رو من باید 

 .می خریدم براش و حلقه ی من و اون میترسیدم پولم کم بیاد

 

بدون هیچ حرفی پیاده شد، مرتیکه ی چندش همون روز که می خواست به 

 .هدفش برسه تا باهاش ازدواج کنم اخالقش خوب بود
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درو باز کردم و پیاده شدم که سوییچشو در اورد و زد تا درای ماشین قفل 

 شه. بعدم گفت: طرح خاصی مدنظرته برای حلقه؟

 

 .خشک گفتم: نه

برگشت سمتم و نگاهی بهم کرد و خواست حرفی بزنه که حرفشو خورد و 

 .اومد سمتم و دستم و گرفت

 

با تعجب بهش نگاه کردم که گفت: چند تا از فامیالمون توی این پاساژ مغازه 

 .دارن. باید نقش بازی کنی

 

سری تکون دادم و دستش و گرفتم که داغی دستاش تنم و لرزوند. نفس 

 .عمیقی کشیدم که وارد پاساژ شدیم

 

بعد از چند قدم رسیدیم به یک طال فروشی و گفت:هرچی خوشت اومد بگیر 

 .ازینجا من و نچرخونی تو بازارا حوصله ندارم
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چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: مثال برام حلقه ی ازدواجمون خیلی مهمه که 

 .بیام بگردم؟ زشتم باشه همینجا میگیرم

 

سری تکون داد و در و باز کرد تا بریم داخل. با حرص زیرلب گفتم: ایشاال 

 .فامیالت همه جا باشن تا تو مثل آدم برام در و باز کنی

 

لبخندی زد و همراهم اومد داخل. با ورودش فروشنده که پسر جوونی بود 

  .بلند اسمشو صدا زد و شروع کردن به احوالپرسی

 

نگاهش به من خورد و گفت: تا االن دوست دختراتو اینجا نیاوردی دامون 

 داستان چیه؟

 

االن انتظار داشت من عصبانی شم که این دوست دختر خیلی داشت؟ به 

 .جهنم ازین به بعدم داشته باشه به من چه

 

 !دامون زد تو سرش و گفت: خفه بابا. دوست دختر چیه؟ زنمه
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 با تعجب گفت: چی؟ چرا زر مفت میزنی؟ پس بارانا چی؟

 

 .ابروهام باال پریدن. پس خیلی عاشق بارانا بود جوری که همه درجریانن

 

دامون با تشر گفت: عههه. پیمان میگم زنمه. زنم ایشونه چقدر سوال 

 !میپرسی. حلقه هارو بگیر بیار ببینم چی داری

 

 .پسره تیکه انداخت: به بارانا نمیرسه اما بدم نیست

 دیگه حرصم و در اورد: شما وکیل مدافع بارانایی؟

 

با تعجب نگاهم کرد که گفتم: اگه نیستی لطفا دیگع بارانا بارانا نکن، نشنیدی 

 عشقم چی گفت؟

 

دامون با حیرت نگاهم می کرد که از قصد رفتم جلو و دستم و دور بازوش 

 .حلقه کردم. که لبخندی زد و من و محکم به خودش فشرد
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گرمای تنش من و یاد اون شب تجاوز می انداخت و لرزش تنم شروع شد. با 

 :تعجب نگاهم کرد و زیرلب گفت

 چیشده؟_

 

 .با لرزش و مستاصل گفتم: دامون برو اونطرف تر نمیتونم، نمیتونم

 

به آرومی کشید عقب و فامیلش با اخم چند تا ست حلقه آورد روی میز و 

 :گفت

 .اینا بهترین کارامونم که تازه آوردیمشون و جدیدن_

 

با دیدن خوشگلیشون نفسم حبس شد، چهارتا ست اورده بود روی میز و یکی 

 .از یکی خوشگلتر و مطئمن بودم یکی از یکی گرون ترن

 

آب دهنمو قورت دادم و چشم به یه ست حلقه ی طالیی خوشگل افتاد که 

حلقی مردونه خیلی ساده و حالت رینگ داشت ولی حلقه ی زنونش تک نگین 

 .ظریفی روش داشت که از سادگیش خیلی خوشم اومده بود
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 دستمو روش کشیدم و گفتم: اینا ستش چنده؟

 

  .قابل داداشمم نداره ست کاملش ۵ میلیون و هفتصد_

چشام گرد شد. مثال داداشته داری انقد میگی دیگه مرتیکه! با بهت گفتم: 

 آهان. هر حلقه چقدر میشه؟

 

حلقه ی مردونش چون انگشتای دامون درشته فک کنم سه میلیون و صد _

 .بشه برای دامون و دو میلیون و پونصد برای شما وایسه

 

با حسرت تو دلم گفتم کاش من مرد بودم و اون زن، من براش دو میلیون و 

  .پونصدی رو میخریدم. من فقط دو میلیون با خودم داشتم

 

 لبام و جمع کردم که دامون گفت: چیشد انتخاب کردی؟

 

 .آروم گفتم: نه. خوشم نیومد زیاد
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ابروهاش داد باال و اروم زمزمه کرد: مهم نیست. حاال خوشتم نیاد اشکالی 

 .نداره صوریه ازدواجمون

 

لجم گرفت و اروم زیرگوشش گفتم: ازون ست زرده خوشم اومده ولی نه 

 .برای من و تو. برای وقتی که با کسی عاشقشم بیام بخرمش

 

 .بی توجه بهم به حلقه خیره موند و یهو گفت: حامی همین ست و بده

 

 .اخم کردم و گفتم:من اینو نمیخوام

پسره گفت: چرا؟ فکر کنم خوشت اومده بود چون به انگار بیشتر به این خیره 

 .بودی و سوال پرسیدی

 

دامون با بی تفاوتی گفت: اره داداش. آیسان یکم تعارفیه، سایز انگشتش و 

 .ببین بده حلقه رو بزاره

 

 .حامی با جدیت گفت:دستت و بیار باال

 چپ چپ نگاهش کردم گفتم: جملت دستوری بود؟
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  نخیر. بفرما_

 

****** 

دستش و کشیدم و بردم سمت یه مغازه ی لباس مجلسی که چندتا مغازه 

 . باالتر بود

از پشت ویترین به چند مدل نگاه کردم و چیزی چشممو نگرفت. در و باز کردم 

 .و گفتم:بیا

 

با بی حوصلگی پشت سرم اومد رفتیم داخل سالم کردیم و رفتم سمت 

 .خانمه که فروشنده بود

 

 لبخندی زد و گفت: مدل خاصی مدنظرتونه؟

 .نه چیز خاصی در نظر ندارم_

 .رفت سمت ژورنال و گفت: پس من بهتون مدالی مختلف و نشون میدم

 

 :سری تکون دادمکه ژورنالو اورد جلو و گفت

 .عزیزم اینا کارای جدیدمونن. هرکدوم خوشت اومد بهم بگو_
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با تعجب ورق میزدم و به لباسای لختی و بازی که جلوم بودننگاه میکردم. آب 

 :دهنمو قورت دادم و به دامون نگاه کردم و گفتم

 .بیا_

 

 اومد سمتم و گفت: چیه؟ خوشت نیومد؟

 :با سر به لباسا اشاره کردم و گفتم

 قشنگن؟_

 

 .با بیخیالی گفت:اره یکیو بگیر دگ

از لجش که انقد بیخیاله باز ترینش و انتخاب کردم و گفتم: این و بدین بهم 

 .پرو کنم

 

یه لباس مشکی کوتاه تا وسط رونم که از یقه تا وسط شکم حالت هفت 

 .داشت که تور بود و پشتشم کامال باز بود تا روی کمر
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ینی بگم لباس شب بود دیگه کامال هیچی نداشت دومتر پارچه هم نبرده بود. 

 :فروشنده نگاهی به هیکلم کرد و گفت

 هیکلت عالیه دختر بدنسازی؟_

 

 !سری تکون دادم و گفتم: اره

 !زیرچشمی نگاهی به دامون کردم که دیدمنگاهش به باسنمه. کثافت هیز

 

زنه لباس و اورد و منمگرفتم رفتم سمت اتاق پرو و در و بستم و شروع 

 .کردم به در آوردن لباسم پوشیدن پیراهن دومتری

 

بعد از پوشیدن لباسم به خودم توی آیینه خیره شدم و چشام چهارتا شد. 

  .تمام خط سینه و هیکلم معلوم بود ولی خدایی خیلی بهم میومد

 

 :با تقه ای که به در اتاق پرو خورد محکم در و نگه داشتم و گفتم

 .نیا تو قشنگ نیست_

 

 !دامون بلند گفت: خوب باز کن ببینم چجوریه
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نمی خواستم تنم و ببینه. اومدم اعتراض کنمکه محکم در و کشید و باز کرد. 

 .مات موند روی هیکل و لباسی که تنم بود

 

آب دهنشو قورت داد و خیره خیره به تن سفیدم که با لباس مشکیم تضاد 

 .قشنگی ایجاد کرده بود نگاه می کرد و چشماش دو دو میزد

 

 یه قدم اومد جلو که با هول گفتم: خوب... خوب نظرت چیه؟

 

با شنیدن حرفم به خودش اومد و اخماش رفت توهم و گفت: الزم نکرده 

 .اینو بگیری  عالم و آدم دار و ندارتو می بینن

 

طلبکار بود مرتیکه. با حرص گفتم: من که گفتم لباساش بازن تو خودت گفتی 

 .یکیو بگیر

 

 .بی توجه در و بست و گفت: عوضش کن زود باش
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چشم غره ای بهش رفتم و سریع لباسمو عوض کردم و کلی بهش فحش 

 .دادم که سه ساعت وقتمو گرفت و عذابم و زیاد کرد

 

 .اومدم بیرون و لباس و تحویل فروشنده دادم و گفتم: مرسی ممنون

 

 خوشتون نیومد؟_

 .با لبخند گفتم: نه ممنون همسرم خوشش نیومده خیلی ممنون

 

  .با نارضایتی گفت: باشه گلم

لباسو از دستم گرفت و منم با حرص رفتم سمت دامون و دستش و کشیدم 

 .و هول دادم سمت بیرون

 با غرغر گفت: چرا همونجا انتخاب نکردی؟ کی میخواد بره باز یه مغازه دیگه؟

 

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: حرف الکی نزن. اون لباس و میگرفتم خوب 

 بود توی فامیال می پوشیدم؟

 

 با اخم گفت: خدایی کی اونو میخره؟
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 .شونه ای باال انداختم و گفتم:خیلیا

سکوت کرد و با تاسف سری تکون داد. دستش و میگرفتم و می کشیدم هی 

 .به این مغازه و اون مغازه

 

خون خونشو می خورد و با حرص همراه من میومد اما من ازهیچ لباسی 

 .خوشم نیومد

 :یهو با خشم گفت

بس کن آیسان. سه ساعته دستم و کشیدی این دستم ۵ سانت ازون دستم  _

 .بلند تر شد

 

ازحرفش خندم گرفت و زدم زیر خنده که با عصبانیت گفت: بسته دیگه بیا 

 .بریم خونه، بعدا با مادرت بیا خرید کن

 

 .لبام و جمع کردم و گفتم: چقد غر میزنی. خیله خب بابا نخواستیم بیا بریم

 

 .با چشمای گشاد شده نگاهم کرد و گفت:چقد تو پررویی بشر هعی
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 .نیشم و باز کردم که گفت: حالم ازین پاساژ بهم خورد امروز

 

چپ چپ نگاهش کردم و سریع داشت از پاساژ می رفت بیرون. چشمم خورد 

 .به یه مغازه ی کوچیکی که اول پاساژ بود و من ندیده بودمش

 

رفتم سمتش و از پشت ویترین به یگ لباس نقره ای رنگ خیره شدم. به 

  .مدلش نگاه کردم و خیلی به دلم نشست

 

یه لباس نقره ای بلند که قسمت استینش حلقه ای بود و تا کمرش سنگ 

کاری شده بود و روی کمرش کمربند پهنی داشت و از کمر به بعد ساتن بود و 

 .چین داشت

 

خیلی خوشگل بود از پشت شیشه دستی روش کشیدم که صدای دامون از 

 :پشت سرم اومد

 .خوشگله_

 

 .برگشتم سمتش و که دیدم خیره شده به لباس. لبخندی زدم و گفتم: خیلی 
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 .برو بپوش_

 .الکی با مظلومیت ساختگی گفتم: تو که خسته شدی نمیشه

 

 .نگاه عاقل اندر سفیهانه ای کرد و گفت: برو بپوش فیلم بازی نکن بچه

 

خندیدم و سریع رفتم تو مغازه. فروشنده مرد بود و گفت: سالم خوش 

 .اومدین

 

با دست به لباس تو ویترین اشاره کردم و گفتم: اون نقره ای سایز منو میدید 

 .بپوشم

 

 .نگاهی به هیکلم کرد و گفت: دوتا بیشتر نمونده فکر کنم به شما بخوره

 

با خوشحالی نگاهش کردم. که دیدم دامون پشت سرم ایستاده و منتظره تا 

 .لباس و بده و من بپوشم
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بیچاره روانی شد از دستم نزدیک ۴ ساعت بود بیخود به خاطر یه لباس 

 ...مجلسی رفتیم این مغازه اون مغازه

 

  .مرده سریع لباسو بهم داد و گفت: بفرمایید خانوم

تشکری کردم و لباسم و گرفتم رفتم سمت اتاق پرو و دامون هم پشت 

 .سرم اومد

 

انگار حواسش نبود چون همراه من داشت میومد توی اتاق پرو. هولش دادم 

 :بیرون و گفتم

 کجا؟_

 

 با گیجی گفت: چی؟

  :با خنده ای که سعی میکردم جلوشو بگیرم گفتم

 .میخوای بیای پیراهن و بپوشی؟ بفرما داخل_

 

با دیدن اتاق پرو بهمنگاه کرد و چشم غره ای بهم رفت و گفت: زهرمار 

 .نیشت و ببند
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با خنده رفتم توی اتاق پرو و لباسم و در اوردم و سریع پیراهن و پوشیدم. 

 .توی ایینه به خودم خیره شدم و لبخند عمیقی روی لبم پدیدار شد

 

چشام برق زد و به هیکلم خیره شدم. کمرم باریک باریک شده بود و انقدر 

 .توی تنم قشنگ ایستاده بود که دلم نمیومد از خودم چشم بردارم

 

 .تقه ای به در اتاق پرو خورد و اروم در و باز کردم

سرمو بلند کردم و دیدم خیره شده به هیکلم. اروم اومد نزدیکم و دستی 

روی کمرم که زیر کمربند پهن طوسی لباس واقعا جذاب و باریک شده بود 

 :کشید و گفت

 .بهت میاد_

 

با برخورد دستش به کمرم تمام بدنم منقبض شد و گوشام داغ شدن. اب 

 .دهنمو قورت دادم که اومد سمتم و اروم بوسه ای روی شونم زد
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با چشمای گشاد شده نگاهش کردم که انگار به خودش اومد و سریع کشید 

 .عقب و گفت: همین خوبه برش دار

 

با تعجب به حرکاتش نگاه می کردم. اب دهنمو قورت دادم و دستی به 

 .صورتم کشیدم

 

بیشتر گاز دادم و رسیدم به خونه ی بارانا. به سرعت پیاده شدم و زنگ 

 .واحدشو فشردم

 

 .با شنیدن صداش دلم لرزید و گفتم: منم بارانا

سریع در باز شد و منم رفتمداخل و به سمت واحدش حرکت کردم. دو طبقه 

 .بودن و چهارتا واحد اینم طبقه ی اول بود

 

در خونش باز بود و تقه ای به در زدم و رفتم داخل. اروم کفشو در اوردم و 

 .رفتمتوی خونه
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رفتم جلوتر که دیدم روی مبل نشسته و سرش و گرفته توی دستاش و 

موهای بلندش دورش و گرفته. اروم رفتم سمتش و دستم و گذاشتمروی 

 :موهاش و گفتم

 .سالم_

 

سرشو بلند کرد که چشمای درشت مشکیش قرمز و پر از اشک بود با گیجی 

 گفتم: چیشده بارانا؟

 

 .با گریه گفت: دامون؟ دوست دارم بمییرم

 

اذیتم کرد بااین حرفش، دستش و محکم چنگ زدم و گفتم: چرت و پرت نگو. 

 چیشده میگم؟

 

یهو بلندشد و خودشو محکم پرت کرد توی بغلم و بلند بلند گریه کرد. 

 .کمرشو گرفتمتوی دستام و به خودم فشردمش
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موهاش و نوازش کردم همونطور که توی بغلمبود نشستم. اروم 

 زیرگوشش گفتم: حاال بگو چیشده؟

 

 با بغض گفت: من زشتم؟

 !با گیجی گفتم: نه

  من بی پولم؟_

 .نه_

 من اخالق ندارم؟_

 با تعجب گفتم: چی میگی؟

 

از شدت گریه چشمای درشتشو نوک بینیش قرمز شده بود. دستی روی گونه 

  :ی خیسش کشیدم که با ناله گفت

 .بهم خیانت کرد، آرشامبهم خیانت کرد_

 

صدای شکسته شدن دوباره ی قلبم و شنیدم. داشت بخاطر عشقش جلوم 

 گریه می کرد؟
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 سعی کردم به روی خودم نیارم و گفتم:چطور فهمیدی؟ کی بهت گفته؟

 

با هق هق گفت: خودم دیدم، یه دختره رو بغل کرده بود داشت یه چیزایی 

زیرگوشش می گفت بخدا خودم دیدم. رفته بودم شرکتش میخواستم 

خوشحالش کنم. دیدم کسی نیست اونجا. رفتم توی اتاقش دیدم. دختره رو 

 .دیدم خیلی هم ازم زشت تر بود

 

با زجه اینارو می گفت و من فقط گوش می دادم، چیزی نگفتم و فقط 

 .نگاهش کردم

 

بعد از نیم ساعت گریه کردن توی بغلم یهو حس پر از نفرتی اومد توی 

چشماش و چنگی به تیشرتم زد و گفت: بهم خیانت کرد؟ بهش خیانت می 

  .کنم. اون هنوز منو نشناخته

 

 با خشم گفتم: چیکار میخوای بکنی؟

 .پوزخندی زد و گفت: اینکار

 .یهو با دستاش صورتمو قاب گرفت و محکم لبای نازشو گذاشت روی لبام

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


                                                                                                             

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

 

 ایسان*

با ذوق لباسمو می پوشیدم و هی تو خونه راه می رفتم. مامان نگاهم میکرد 

 .و بهم می خندید

 

 .هی جلوی ایینه با خودم حرف میزدم و مثل پرنسسا برخورد میکردم

 :مامان اومد جلو و با خنده گفت

 .تو میخوای شوهرداری کنی؟ تو هنوز بچه ای بچه جان_

 

 :نیشم و باز کردم و رفتم جلو و ماچ محکمی روی لپاش کاشتم و گفتم

 ..ولکن عشقم خودمو عشششقه_

 

مامان بوسه ای روی پیشونیم زد و با محبت گفت: دخترقشنگم چقدر بزرگ 

  .شده، چقدر خانم شده وقت ازدواجش رسیده

 

 .لبخندی زدم و گفتم: مامانی خیلی دوست دارم
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چشماش پر از اشک شده بود که لبخندی زد و بلند شد رفت سمت اشپزخونه. 

 :نفس عمیقی کشیدم و زیرلب گفتم

 .منو ببخش_

 

*** 

 

باالخره روز عقد رسید. روزی که داشت سرنوشتم و تغییر می داد. بی توجه به 

 .دامون با قلب پر از استرس و دستای لرزون به سفره ی عقدم خیره بودم

 

عطیه باال سرم بود و دخترعمه هام و دخترداییام باالسرم پارچه رو نگه 

 .داشته بودن وقند میسابیدن

 

فامیالی دامون خیلی فیسی بودن و همشون با افاده یه کنار ایستاده بودن و 

 .به ما نگاه می کردن و پچپچ میکردن

 

سرمو بلند کردم که بارانا رو دیدم. به ارومی برگشتم سمت دامون که دیدم 

  .خیره شده به بارانا
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انا رفت کناری ایستاد و لبخندی زد. دوباره به داموننگاه  پوفی کشیدم که بار

 :کردم که دیدم محو بارانا شده که مادرش با طعنه زیرگوشش گفت

 میخوای بگم بیاد جای آیسان بشینه؟_

 

جوری گفت که منم شنیدم بی توجه سرمو انداختم پایین که از توی آیینه 

 !دیدم داره بهم نگاه می کنه. اسکله کال داره نگاه میکنه مرتیکه

 

یهو برگشت توی ایینه باهم چشم توی چشم شدیم. چشم غره ای بهش 

 .رفتم که نیمچه لبخندی زد

 :زیرلب زهرماری گفتم که  اروم زیرگوشم گفت

 .بزار عقد کنیم بعد زبون درار بچه پررو_

 

 .چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: همینه که هست

 

خندید و زیرچشمی به بارانا نگاه کرد. لجم گرفت، داشت باهام حرف میزد که 

  .لج اون دختره رو دراره
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باالخره عاقد شروع کرد به خوندن خطبه ی عقد. ضربان قلبم رفت باال خدایا 

 .کمکم کن  من می ترسیدم. از آینده و  از همه چی

 

مغزم پر بود و قلبم لبریز از نگرانی. خدایا اگه کارم درست نیست همین االن 

یه کاری کن تموم شه، خدایا یه کاری کن. خدایا خواهش میکنم اگه درست 

 .نیست یه کاری کن

 

یهو با شنیدن صدای مادرم سرمو بلند کردم که اروم گفت: همه منتظرن 

 .مامان جان. بله رو بگو عروسکم

 

 .اب دهنمو قورت دادم و با توکل به خدا گفتم: با اجازه ی بزرگترا، بله

 

صدای کل و و هیاهوی همه بلند شد. همه اومدن تبریک گفتن و هدیه 

دادن. فقط می ترسیدم، من تا حاال ریسک نکرده بودم توی زندگیم. خیلی می 

 .ترسیدم
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با صدای دامون از فکر اومدم بیرون که به پیرمرد  مهربونی که روی ویلچر 

 :نشسته بود اشاره کرد و گفت

  .پدربزرگم_

 

با تعجب به پدربزرگش نگاه کردم. این نمیخواست به دامون ارث بده؟ این 

 مهربان؟ چرا روی ویلچره؟

 

 .با بهت گفتم: سالم پدرجان. خوشحالم از دیدنتون. من آیسانم

 

لبخندی زد و با صدای ارومی گفت: سالم دخترم. به خونواده ی ما خوش 

  .اومدی

 

لبخندی زدم. ناخوداگاه مهرش به دلم افتاده بود. مهربونی نگاهش 

 .ناخوداگاه منو جذب خودش کرد و رفتم سمتش

 

اروم نشستم روبروش و با لبخند گفتم:  واقعا خوشحالم از ورود به 

 ..خونوادتون و دیدن شما
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دستشو اورد سمت سرمو اروم نوازش کرد. با مهربونی لبخندی زدم و بلند 

 .شدم. دیدم دامون و مادر پدرش با حیرت دارن بهمون نگاه می کنن

 

 با تعجب گفتم: چیزی شده؟

 

دامون با تعجب گفت: اقاجون تو تاحاال منو نوازش نکردی، اونوقت این قنچ 

 تازه وارد و ناز کردی؟ اونم تو اولین دیدار؟

 

 .پدربزرگش لبخندی زد و گفت: هرکس لیاقت داشته باشه نوازش میشه

 

نیشم تا ته واشد و به داموننگاه کردم که زده بود تو برجکش. پدر 

 :داموناومد جلو و با محبت گفت

 .بله عروس من تکه_

  .از محبتش خجالت کشیدمو سرمو انداختم پایین
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بارانا و یه خانمی که از شباهتشون فهمیدم مادرشه اومدن سمتمون. 

 .مادرش اومد جلو و با سردی تبریک گفت و به قیافم نگاهی انداخت

 

 .پوزخندی زد و گفت: خالیق هرچه الیق

 چشمام گرد شد که مادر دامون با عصبانیت گفت: منظورت چیه لیال جون؟

 

پشت چشمی نازک کرد و گفت: واال جای  دختر دست گل من این دختره رو 

 .اوردین. همین الیقته داداش جان

 

بارانا با نیشخند نگاهمون میکرد که پدر دامون و با صدای پر از تحکمی که منو 

 .می ترسوند بلند اسمشو صدا زد که خفه شد

 

با غیض از ما رو گرفت و رفت که بارانا اومد جلو. مادر دامون پدرش و کشید 

 .کنار و من موندم و دامون

 

بارانا با طعنه گفت: دامون جان چند شب پیش شب رویایی رو برام رقم زدی. 

 .امیدوارم بعد ازدواجت شبهای با من و فراموش نکنی
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چشمام از شدت حیرت داشت از جا در میومد. یعنی چی؟ یعنی چند شب پیش 

باهم بودن؟ حس بدی به دامون پیدا کردم که باعث شد دو قدم ازش فاصله 

  .بگیرم

 

سعی کردم با بی توجهی لبخند بزنم که بارانا با تعجب توی نگاهش تبریکی 

 .گفت و رفت

 

به داموننگاه کردم که دیدم با اخم گفت: اولش گفتیم کارامون به هم 

 .ربطی نداره

 

ابرویی باال انداختم و همونطور که سمت مادرم میرفتم گفتم: مگه حرفی 

 .زدم؟ هرکار دوست داری بکن

 

رفتم سمت مامانم که دیدم با اشک نگاهم کرد و گفت: خوشبخت شی 

 .مادر
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 .بابا با محبت گفت: خوشبختیت ارزومونه

با عشق رفتم توی آغوش پدرم و محکم به خودم فشردمش. هیچجای دنیا 

 .امن تر از اینجا نیست

 

 .مات خونه بودم که مادرش گفت: عزیزم برو اتاق دامون لباستو عوض کن

 

مستاصل برگشتم سمتش و گفتم: میشه من اسمتونو صدا بزنم؟ اخه 

 .چهرتون جوون نشون میده نمیتونم بگممامان

 

 .با ناز خندید و گفت: شیطون زبون بازی نکن

 

  :نیشمو باز کردم که بوسه ای روی گونمزد و گفت

 .صدامکن عاطفه_

 

 .بوسیدمش و گفتم:چشم عاطفه جون

 

 با محبت نگاهم کرد که گفتم: اتاق دامون کجاست عاطفه جون؟
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 .خونشون دوبلکس و بزرگ بود و واقعا فکر میکردم االنه که گمشم

 

به پله ها اشاره کرد و گفت: برو باال دومین اتاق سمت چپ. اونجا اتاق دامونه 

 .لباستو عوض کن

 

 .لبام اویزون کردم و گفتم: لباس نیاوردم که

 

لباشو جمع کرد و گفت: دنبالم بیا. از پله ها رفت باالمنم پشت سرش. خوشم 

 .اومد از سلیقه و چیدمان خونشون

 

معلوم بود عاطفه جون خوش سلیقس چون واقعا از رنگ های شاد و 

خوشگلی استفاده کرده بود. واقعا دوستش داشتم کال خانواده ی دامون 

 .برخالف خودش و اون بارانا و مادرش مهربون بودن و تودلبرو

 

منو کشید و برد سمت یه اتاقی و گفت: من یسری لباس دارم که از ترکیه 

 .خریدم  اندازم نیست االن نو نوعه بخدا اصال نپوشیدمشون
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سریع رفت سمت کمدشو یه دست لباس اورد بیرون. یه شلوار لیمویی نخی و 

 .با یه تیشرت سفید

 

از ترکیب رنگ های شادی که استفاده می کرد واقعا لذت می بردم. با لبخند 

 .رفتم سمتش و گفتم: مرسی عاطفه جون همینو میپوشم

 

با کلی تعریف از جنس و مدلش و هیکل من باالخره رفت بیرون تا من لباسو 

 .بپوشم. ولی واقعا پرحرف بود. تک خنده ای کردم

 

مانتومو باز کردم و اروم در اوردم. تاپ بندی زیرشو در اوردم و شلوارمم از 

 .پام در آوردم

 

نگاهی به آیینه قدی روبرومانداختم و لبخندی به هیکلم زدم. پاهای کشیده و 

 .براق. شکم عضله ای تخت و باسن برجسته

 

یهو در باز شد و با ترس سرمو بلند کردم که دیدم دامون با حیرت تو 

 .چارچوب در ایستاده و مات من شده
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با بهت بهش خیره بودم. اب دهنشو قورت دادم و از باال تا پایین هیکلم و با 

 .هیزی نگاه کرد

 

دیدم خیره ی سینم شد که به خودم اوم م و جیغی کشیدم و به طرف پتوی 

 .رو تخت رفتم و کشیدم روی خودم

 

 .بلند گفتم: برو بیرووون

رفتم زیرپتو که صدای بسته شدن در رو شنیدم. با ترس اروم سرمو اوردم 

 .بیرون که دیدم باالسرم کنار تخت ایستاده و خیره شده بهم

 

از قیافش خندم گرفت ولی با عصبانیت گفتم: چیه؟ اومدی باال سرمن داری 

  چیو دید میزنی؟

 

 .یهو به خودش اومد و بااخم گفت: نخیر کار داشتم. یه چیزی میخواستم

 

 با طلبکاری گفتم:چی میخوای مثال؟

  .هول شد و گفت: امم االن پیدا می کنم
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 دور خودش چرخید که با طعنه گفتم: پیدا نکردی؟

 

با حرص نگاهم کرد و مکث کرد. یهو سریع دوید سمتم و پتورو از روم 

 .کشید و پرت کرد که جیغ کشیدم و دوید از اتاق بیرون

 

 .بلند با حرص داد زدم: خیلی بیشعوری

صدای خنده های بلندش لجمو در آورد. سریع بلند شدم و لباسایی که عاطفه 

 .جون بهم داده بود و پوشیدم

 

از اتاق رفتم بیرون و از پله ها رفتم پایین و رفتم سمت پذیرایی. عاطفه جون 

 .اومد سمتم با لذت گفت:وای عزیزم. عجب قد و هیکلی داری

 

  .مرسی عاطفه جونم. ب هیکل شما نمیرسه_

لبخند ملوسی زد که یهو دامون با تیشرت سفید و شلوارک کوتاه سفید 

مشکی پاش بود. هیکل عضالنیش زیر اون تیشرت توی چشم بود و سینه 

 .های ستبرش واقعا هوش از سر هر دختری می برد
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نگاهی بهم کرد و لبخند شیطونی زد که چشم غره ای رفتم که یهو عاطفه 

 :جون با خنده تیکه ای انداخت

 .اون جیغی که در اوردی ازین دختر بایدم لبخند بزنی مادرجان_

 

با شنیدن حرفش لپام سرخ سرخ شد ولی دامون با پررویی اومد جلو و دستش 

 .و انداخت روی دوشمو کشید طرف خودش

 

 

لبامو جمع کردم و نگاهش کردم که لبخندی زد و با چشمای آبیش زل زد تو 

 .چشمم و گفت: خوشگل شدی

 

 .لبخندی زدم که ادامه داد: یعنی لباسای مامانم خوشگلت کرده

 

نیشم و جمع کردم محکم زدم توی شکمش و با حرص گفتم: بازخوبه 

حداقل یه لباسی منو خوشگل کرده. توی پشمالو رو هیچ لباسی خوشگل 

 .نمیکنه بی ریخت
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از دیدن حرص خوردنم لذت می برد و قاه قاه می خندید عاطفه جونم بهمون 

 .نگاه می کرد و به کارامون و هی خندش می گرفت

 

 .به ساعت نگاه کردم و گفتم:االن مامانم خونه تنهاس

 

عاطفه جون با محبت گفت: عزیزدلم بچه ها بزرگ میشن و میرن سر خونه 

زندگیشون و ما مادر پدر ها تنها میمونین این چرخه ی طبیعته ما باید عادت 

  .کنیم

 

 .سرمو انداختم پایین و گفتم: درسته. ماهم باید عادت کنیم

 

اروم دستمو گرفت و فشرد که دیدم دامون نشسته روی مبل و سرش 

  .پایینه داره با دکمه های کنترل ور میره

 

ابروهام باال پریدن و بی توجه برگشتم سمت عاطفه جون که دیدم داره به 

 :پسرش نگاه می کنه. اهی کشید و گفت

 .بیا عزیزم. بیا بریم تو اشپزخونه یه فکری برای شام بکنیم_
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** 

 

باالخره بعد از درست کردن شام که کلی با عاطفه جون خندیدم و اون وسط 

کلی توی اشپزخونه سوتی دادم پدر دامونم اومد. شام و خوردیم و کلی 

 .باهم حرف زدیم

 

داشتم پرتقال میخوردم هرگازی که میزدم توش پر از تخم بود. با عصبانیت 

 :زیرلب گفتم

 .اه چقد تخم داره. چقدم بزرگن ایش_

 

 دامون خمشد زیرگوشم گفت: تخم بزرگ دوست نداری؟

 

 :با شنیدن حرفش چشم غره ی خفنی بهش رفتم و گفتم

 .تو یکی ساکت. هنوز کار امشبتو یادم نرفته_

 .با شیطنت گفت: عجب هیکلی داشیا به به
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خجالتم نمیکشه مرتیکی پررو. از شدت حرص دستمو بردم پایین از روی  

 .شلوارک موی پاشوکشیدم که با اخ بلندی از جاش پرید

 

 عاطفه جون با ترس گفت:چیشده مادر؟

پدرجون با بیخیالی تیکه ای نارنگی انداخت توی دهنش و گفت: ولش کن 

 .مطئمنا یه چرتی در کرده زنش هم ادبش کرده

 

 .ریز خندیدم که ادامه داد: بفرما دیدی گفتم

 

هرسه تا بلند زدیم زیرخنده که دامون با حرص دستشو میکشید روی پاش و 

 .زیرلب منو تهدید می کرد

 

با خمیازه ای که پدرجون کشید فهمیدم باید بلندشم برم بخوابم چون به 

 .احترام من نشسته

 

با بی حواسی پریدم و ایستادم گفتم: خب عاطفه جون من باید تو کدوم اتاق 

 بخوابم؟
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 با تعجب گفت: یعنی چی کدوم اتاق؟

یهو دامون دستمو کشید و سریع گفت: هیچی این دانشجوی من یکم خنگه 

 .نگران نباشین االن میبرمش پیش خودم بهش یاد میدم

 

متوجه سوتی که دادم شدم و نیشمو باز کردم که خندیدن و دامون دستمو 

 .کشید و تند تند از پله ها می برد باال

 

وقتی رسیدیم باال دستمو ول کرد که با نفس نفس گفتم: هوف نفسم 

 گرفت. وای قلبم چته روانی چرا مثل کش شلوار منو همراه خودت میکشی؟

 

با غیض گفت: آخه آی کیو، جلوی مامانم میگی کجا بخوابم؟ مثال نامزدمی خیر 

 سرت. نامزدمی و بری توی یه اتاق دیگه؟

 

سرم و تکون دادم و گفتم: خوب حواسم نبود. خودم فهمیدم از دهنم 

 .پرید باالخره
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 .چشم غره ای رفت و گفت: بیا توی اتاقم

پشت سرش راه افتادم و یهو ایستادم و گفتم: االن بیام توی اتاقت من کجا 

 بخوابم؟

 

نگاه عاقل اندرسفیهانه ای کرد گفت: برو تو کمد بخواب. من چمیدونم کجا 

 .میخوابی روی تخت دیگه

 

 .از بخشندگیش ذوق زده شدم و گفتم: مرسی روی تخت میخوابم

 .بی توجه بهش در و باز کردم و رفتم توی اتاقش و پریدم روی تختش

 

با لبخند چشام و بستم و گفتم:ببخشیدا یه شبه دیگه پایین تحمل کن تا 

 .فرداشب برم خونمون

 

یهو دیدم گفت: من پایین بخوابم؟! ابدا. به هیچ وجه من روی تختم 

میخوابم پایین کامال سرامیکه نمیتونم از مادرم برم تشک بگیرم ضایعس 

 .میگه برای کی میخوای
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 .با تعجب گفتم: ولی تختت یه نفرس

 .نچی کرد و گفت:یکم از یه نفره بزرگتره

 

اخم کردم و گفتم: تو خودت اندازه دو نفر جا میگیری. من امشب اینجا 

 .مهمانم برو یه جا بگیر بخواب خجالت بکش برو آفرین

 

بی توجه به من تیشرتش و در اورد و با باال تنه ی لخت نشست روی تخت. با 

بهت نگاهش کردم که گفت: چیه بابا خودت یه بار همه چیو دیدی دیگه چرا 

 .تعجب میکنی

 

با شنیدن حرفش سرمو انداختم پایین و بغض کردم. لعنتی نباید بدبختیمو 

 .یادم میاورد

 .با دیدن بغضم با من من گفت: اومم چیزه... چیز کن باشه تو بخواب روی تخت

 

 .نیشم تا ته وا کردم و گفتم:دستت درد نکنه

 

 .سریع پریدم و پتورو کشیدم روی خودم ک با لذت گفتم: عجب تختی
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یهو خم شد روم که خشک شدم و با منگی نگاهش کردم ازون فاصله 

 .حرارت بدنش و حس میکردم و با ترس خودمو فرو کردم توی تشک تخت

 

زل زد توی چشام و لب زد: خرمنکن. من امشب پایین نمیخوابم اگه سختته 

 .کنارم بخوابی برو پایین. اگه نه که اینجا راحت بخواب

 

صدای تپش قلبم و می شنیدم. با چشمای ابی براقش نگاهی به گردنم کرد و 

 .لبخندی زد که دلم غش رفت از خوشگلیش

 

 .محو لبخندش بودم که اشاره کرد: برو اونطرف تر

 

 .به خودم اومدم و بااخم گفتم: من پیش تو نمیخوابم

 

 .با بیخیالی گفت: به درک. هرغلطی کردی کردی
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با حرص از جام بلند شدم و به سرامیک که از دور داد میزد مثل یخ سرده نگاه 

کردم. چنگی به بالشت کنارش زدم و خواستم برم سمت سرامیک که مچ 

 :دستمو گرفت و با اخم گفت

بیا سر و ته بخواب کاری باهات ندارم میگم. حوصلع ندارم صبح یه وقت _

 .مامان بیاد تورو روی سرامیک ببینه دهنمو سرویس کنه

 

لبام و جمع کردم. بدفکریم نبود بهتر از سرامیکه. پوفی گفتم و بالشت و 

گذاشتم جهت مخالفش و دراز کشیدم. با بدبختی خودمو جمع کردم تا دراز 

 .بکشه

 

از لج من دراز کشید و پاهاش و باز کرد که لگدی بهش زدم و با غیض گفتم: 

خیلی جا زیاده تو اینجوری هم بخواب. جمع کن لنگاتو دارم میافتم. بد که 

 نمیخوابی؟

 

دیدم جواب نمیده و تکون نمیخوره. خوابید؟ سرمو بلند کردم دیدم دستش 

زیر سرشه الکی داره لبخند میزنه. اسکل. از لج بلند شدم و مشت محکمی 
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توی شکمش زدم که به سرعت نور و داد بلندش بلند شد و خم شد توی 

 .شکمش

 

به قیافه ی عصبانی و متعجبش لبخند حرص دراری زدم و گفتم: اینو زدم تا 

 .منو مسخره نکنی. شب بخیر همسر

 

نیشم و باز کردم، دراز کشیدم و پتو رو کشیدم روم و ریز ریزخندیدم. بلند 

 .نفسشو بیردن داد و زیرلب یه چی گفت که نفهمیدم

 

 .دراز کشید که انگشتای پاش و جلوی دماغم دیدم

 

  .با حرص گفتم:پاتو از جلوی دماغم بردار

تختش خودش بلند از تر حد معمول بود. باز این پاهاش به صورتم میرسید 

 .مرتیکه دراز. من پاهام تا شکمشم نمی رسید

 

  .پاهاش و هول دادم عقب تر و با بدبختی خوابیدم
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نصف شب با حس چیز داغی وسط دوتا پام چشام مثل فنر باز شدن و اب 

 .دهنمو قورت دادم

 

سرمو اروم بردم زیرپتو که دیدم یکی از پاهای دامون وسط پامه. با ترس 

سعی کردن عقب بکشم که یهو چرخید و ضربه ای به کمرم خورد. آخی گفتم 

 .و فحشی به هیکلش دادم

 

با عجز به ساعت نگاه کردم که ۳ صبح و نشون می داد. چرا امشب تموم 

نمیشد؟ نچی کردم و دوباره دراز کشیدم تا چشام گرم شد یهو حس کردم 

 .یکی داره به بین پام فشار وارد میکنه

 

با عجز و بدبختی به پاهای دامون نگاه کردم که زیر کمرم بود و هی فشار 

میداد انگار می خواست پرتم کنه پایین. یهو ضربه ی محکمی وارد کرد که 

 .حس کردم رحمم از جا کنده شد

 

با جیغ چنگی به بین پام زدم و با درد خم شدم. با ترس پرید و با دیدن حالتم 

 اومد جلو و گفت: چیشده؟ کسی اومد توی اتاق؟
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با درد و عصبانیت گفتم: مثل وحشیا میخوابی چرا؟ پاهای بیست کیلوییتو 

 .انداختی رو کمرم. امشب کاری می کنی که باید قید بچه رو تا آخر عمر بزنم

 

با شنیدن حرفم خندش گرفت و گفت: بیا بالشتتو بزار کنار بالشتم قول میدم 

 .کاری نکنم

 

چپ چپ نگاهش کردم که با حرص گفت:کاریت ندارم. حوصله ندارم یه چیز 

 .بشی غر بزنی به جونم

لبامو جمع کردم و با تردید بالشتمو گرفتم گذاشتم کنار بالشتش. با بدبختی 

 .جا کردم خودمو که دیدم مثل یه پسر مودب صاف دراز کشید

 

 .ریزخندیدم که یه چششو باز کرد و گفت: رو آب بخندی

 

 .چشمو بستم و با لبخند گفتم: خوبه بچه ی خوبی شدی

 

  صورتش و اورد جلوی صورتم و گفت: میخوای بچه ی بدی بشم مگه؟
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با اخم صورتش و هول دادم عقب و گفتم: فاصله اسالمی رو رعایت کن الزم 

نکرده همینطوری باش تا صبحم تکون نخور. ببینم نزدیکم شری یه جیغی 

 .میکشم ابروت بره

 

با شیطنت خندید و سرش و برد عقب و گفت: من آبروم نمیره. تو االن زنمی 

اگه جیغ بکشی مامان بابام میگن عجب دختر هولیه هیچی نشده جیغ و 

 .ویغش رفته هوا

 

 .با حرص زدم توی سرش و گفتم: خجالت بکش

 

 .لبخند عمیقی زدو گفت: فردا امتحان داریم دانشگاه ها. حواست باشع

 

 چشام گرد شد و گفتم: فردا کالس داریم!؟

 .بعله کالس داریم_
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با بیخیالی گفتم: من شب اول ازدواجم بود نمیتونم بیام. خستم به همین 

 .راحتی

 

  .زد زیرخنده و گفت: وای چقد شب اولتم پر از تحرک بوده

 .با اخم گفتم: باز پسرخاله شدی. یکم برو عقب تر بالشتم داره میافته

 

دستش و اروم گذاشت روی بالشتم و گفت: سرتو بزار روی بازوم جا نیستم 

 .پرت میشی باز بیدارم می کنی. فردا کالس دارم

 

 .نه خوبه. نمیافتم_

 .یهو با حس سقوط بالشت چنگی به بازوش زدم و خودم و کشیدم باال

 .پوفی کشید و گفت: بیا دیگه چقد ناز می کنی

 

اروم سرمو از روی بالشتم بلند کردم و اروم گذاشتم روی بازوی پهنش. قلبم 

بوم بوم میزد. اولین بار بود این حس و داشتم و تا این حد به یه پسر نزدیک 

 .شده بودم. البته بجز اون شب تجاوز که هیچی نفهمیده بودم
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بعد ها طوری عاشقش شدم که خودمم نفهمیدم انگار زندگیو واقعا 

 . نمیشه پیش بینی کرد و اخر داستان خوشیاو بدیارو دونست

 

 

 "پایان فصل اول"
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