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و باال دادابروهاش . 

؟خوای قبول کنییعنی می –  

 .اخم کردم

؟و گفتممن این –  

 .شیطون گفت: آره دیگه، واسه همینه که گفتی االن وقتش نیست

و به بیرون فوت کردم و زیر لب گفتم: ال اله اال اهلل از دست ایننفسم ! 

 .به بدنش نگاه کردم

خوای نگاش کنیلعنتی جوریه که فقط می . 

بخوای بهت میدم ت من هر چیو درمان کن اونوقتو من – . 

هاش خیره شدمبه چشم . 

؟هر چی –  

 .آره هر چی –

 .لبخند محوی زدم

 .تا شنبه صبر کنید -

 .لبخندی زد

کنی زندگی اینجا بیای باید درضمن …باشه – . 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

 !چی؟ –
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 .اخم کردم

 .برید ببینم –

تونم که صبر ت اراده کنم باید آماده باشی نمیخونسرد گفت: همین که گفتم، هروق

 .کنم تا بیای

کنمبا اخم گفتم: پس قبول نمی . 

 .دستی به لبش کشید

ندازمتباشه پس این ترم می – . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

؟و عوض کنم گفتم: هنوز تب داریدنفس پر حرصی کشیدم و برای اینکه بحث  

و روی پیشونیش گذاشتدستش . 

 .فکر کنم خیلی کم –

؟سرما خوردید –  

 .نفس عمیقی کشید

 .نه، کار تو کالسم کار دستم داد –

؟سردرگم گفتم: یعنی چی  

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و خالی تونم تحریک بشم که خودمکنم اما نمیو حس میهروقت یه کم یه چیزی –

 .کنم این بال سرم میاد واسه همینه که گفتم طبیعیه
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 سوپ چرا …خجالت حرف میزنه گفتم: آهانزده از اینکه اینقدر رک و بیخجالت 

؟نخوردید  

و از زیر نظر گذرونداجزای صورتم . 

 .رفتم حموم –

 .نالیدم: خیلی گرسنمه

 .رو لبم که ثابت موند استرسم گرفت

 .ناهار سفارش دادم –

بپوشید لباس برید حاال ممنونم …مم – . 

هام نگاه کردبه چشم . 

؟میشه که درمان بشم میگی –  

 .مکث کردم

 .دلم برای لحنش سوخت

 .لبخندی زدم

 .حتما میشه –

 .لبخند کم رنگی زد

و به بیرون فرستادمهمین که عقب رفت نفس حبس شدم . 

ها رفتبه سمت پله . 

 .یه چیز بخور تا ناهار برسه –
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ها باال رفتاز پله . 

ی ستبریولی عجب بازوهایی! عجب سینه ! 

به چپ و راست تکون دادمو سریع سرم . 

 .آدم باش

 .یه کاسه برداشتم و داخلش پر از سوپ کردم

 .کمی ازش چشیدم

 .همه چیش خوب بود

 .یه قاشق توی کاسه گذاشتم تا بیاد و بخوره

 .با صدای گوشیم از روی اپن برش داشتم

 .شماره ناشناس بود

 .با کمی مکث جواب دادم

؟الو –  

 .صدای یه پسر بلند شد

؟، مطهره خانمسالم –  

 .بله، خودم هستم –

 .من ایمان قاسمیم –

هام به هم گره خوردنداخم . 

؟و از کجا آوردیدی منشما شماره –  
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و بخواین از توی پروندتون برداشتمراستش – . 

 .با عصبانیت گفتم: خیلی کار اشتباهی کردید آقای محترم

ر شدم دست به همچین کاری با عجله گفت: واقعا ببخشید به شما نیاز داشتم که مجبو

 .بزنم

؟چی کارم دارید –  

ی قبل خودتونم که دیدید حالم دونید شنبه امتحان داریم، جلسهطور که میهمون –

زیاد خوب نبود هیچی از درس نفهمیدم، لطفا قبول کنید یه جا قرار بذاریم بهم یاد 

 .بدید

؟با اخم گفتم: بین این همه همکالسی چرا من  

کنمذاریم، بدونید جبران میا درستون بهتره، لطفا، تو یه کافه قرار میخداییش شم – . 

 .نفس عمیقی کشیدم

و نفهمیدید بگید از همین پشت گوشی واستون توضیح بدمکجاش – . 

 !اینجور که نمیشه خانم موسوی –

 .خندید

و نفهمیدمباور کنید هیچ جاش – . 

و به لبم کشیدمانگشتم . 

و بفرستید میاماحابم زود رحم میاد گفتم: باشه، آدرسصاز اونجایی که دل بی . 

خواین خودم میام دنبالتونبا خوشحالی گفت: واقعا ممنونم، اگه می . 
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 .نه ممنون –

فرستمو واستون میهر جور راحتید، آدرس – . 

 .باشه –

 .پس فعال خداحافظ-

 .خداحافظ –

و قطع کردم و روی اپن گذاشتمشگوشی . 

تر کردمو با زبونم لبم . 

خوام برم؟کنم که مییعنی کار درستی می  

*** 

 .به سر در کافه نگاه کردم

 .نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم

و اطراف چرخوندموارد شدم و نگاهم . 

 .با صداش بهش نگاه کردم

؟مطهره خانم –  

و واسم عقب کشیدبه سمتش رفتم که بلند شد و صندلی . 

 !واو چه جنتلمن

م گرفتاز فکرم خند . 

 .تشکری کردم و نشستم
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 .رو به روم نشست

 .واقعا ممنونم –

کنمخواهش می – . 

خورمبه یه گارسون اشاره کرد که گفتم: چیزی نمی . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 !اینکه نمیشه –

؟خوریدبا نزدیک شدن گارسون گفت: چی می  

خوریدهر چی خودتون می – . 

 .به گارسون نگاه کرد

کیکدوتا قهوه با  – . 

 .وقتی گارسون رفت گفتم: کتاب آورید؟ من نیاوردم

و روی میز گذاشتکیفش . 

 .خودم آوردم –

و بیرون آورد و روی میز گذاشتکتاب و دفتر و خودکاری . 

و برداشتمکتاب . 

؟گفتید همه جاش –  

تر کردو جذابهاش چهرشخندید که چال گونه . 

 .آره –
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و باز کردمآروم خندیدم و کتاب . 

ش سفید سفید بودکتاب . 

 .پوکر فیس بهش نگاه کردم

؟هیچی هم ننوشتید –  

و زیر چونش زدو روی میز به سمتم کشید و یه دستشخودش . 

های خود کتاب اشاره کردبه نوشته . 

ای نیستها که هستند دیگه نیازی به چیز اضافهاین – . 

 .با یه ابروی باال رفته بهش نگاه کردم که خندید

نه که سراغ شما اومدمخب واسه همی – . 

و بردارم که حس کردم نفس و به بیرون فوت کردم و خم شدم تا خودکارشنفسم

 .عمیقی کشید

 .عطرتون بوی خوبی میده –

 .خودکار رو برداشتم و درست نشستم

 .نظر لطفتونه –

 .به کتاب اشاره کردم

 .حاال هم حواستون به درس باشه –

 مهـرداد#
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به گردنم کشیدمکالفه بلند شدم و دستی  . 

؟روزای دیگه هم تو خونه تنها بودم اما چرا امشب اینقدر واسم خسته کننده شده  

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

ها رفتمبا فکری که به ذهنم رسید به سمت پله . 

برم دنبال اون دانشجوی کوچولوم ببرمش شام بهش بدم یه کمم اذیتش کنم 

 .سرحال بیام

 .از این فکر خندیدم

*** 

 .جلوی واحدش وایسادم و چند بار در زدم

 .چیزی نگذشت که در توسط محدثه باز شد

 .با تعجب گفت: سالم استاد

 .نگاهی داخل انداختم

؟سالم، اون یکیتون هست –  

 !با تعجب گفت: اون یکیمون کیه؟

؟گیدخواستم حرف بزنم که خندید و گفت: مطهره رو می  

و توی دستم چرخوندمسوئیچ . 

بهش بگید بیاد کارش دارم آره، – . 

 .دستی به شالش کشید
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نیست …چیزه – . 

 .عطیه هم چادر به سر جلوی در اومد

 .سالم –

 .اخم کردم

؟کجاست …سالم –  

کردندهردوشون دست دست می . 

؟با تحکم گفتم: میگم کجاست  

هامون درس یاد بده آخه شنبه محدثه هل کرده گفت: رفته به یکی از همکالسی

یمامتحان دار . 

؟با اخم گفتم: کدوم همکالسی  

زنیم برگردهعطیه: بیاین داخل بهش زنگ می . 

؟عصبی از جواب ندادنشون گفتم: میگم کدوم همکالسی  

و بست و تند گفت: ایمان قاسمیهاشمحدثه چشم . 

 .با فهمیدن اسمش خونم به جوش اومد

و روی هم فشار دادمهامو دندون و بستمهامچشم . 

؟خونشغریدم: رفته   

 .عطیه تند گفت: نه نه، رفتند کافه

و با صدا قورت دادندو باز کردم که از طرز نگاهم آب دهنشونهامچشم . 

؟کدوم کافه –  
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خونه بیاد میگمش …محدثه با تته پته گفت: میگم . 

؟و به در کوبیدم و بلند گفتم: کدوم کافهمشتم  

یابونخ تو …یهردوشون از جا پریدند و عطیه تند گفت: کافه … 

سریع به سمت آسانسور رفتم که محدثه بلند گفت: استاد بخدا فقط واسه درسه چیز 

 .خاصی نیست

 .در آسانسور رو باز کردم و وارد شدم

و زدمی هم کفبالفاصله دکمه . 

؟بین این همه آدم توی کالس چرا تو؟ آخه احمق اگه ببرتت یه بالیی سرت بیاره چی  

ی احمقکنم دخترهحالیت می . 

 مطـهره#

دونستم بهم زل زدهدادم اما میبهش توضیح می . 

 .آخرش خودکار رو روی کتاب انداختم و با حرص بهش نگاه کردم

؟میشه به جای نگاه کردن به من به کتاب نگاه کنید –  

کردمحق به جانب گفت: منکه به شما نگاه نمی . 

 .با حرص گفتم: آره جون عمتون! اصال من دارم میرم

و گرفتچنگ زدم و بلند شدم که سریع به طرفم اومد و بازوم به کیفم . 

 .غلط کردم بابا، لطفا بشینید –

ای بهش رفتمو آزاد کردم و چشم غرهیه دفعه صدای گوشیم بلند شد که بازوم . 
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و از کیفم بیرون آوردم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادمگوشیم . 

هام چهارتا شدندتاد چشمخواستم بگم بله اما با صدای داد اس . 

؟خودت از اون خراب شده میای بیرون یا خودم بیام بیرونت بکشم –  

گید؟کمی از ایمان دور شدم و با تعجب گفتم: چی دارید می ! 

باز داد زد: رو اعصاب من راه نرو مطهره، نیای بیرون به خداوندی خدا میام تو جلوی 

کشمیگیرم بیرونت مو میاون پسره ایمان دستت . 

 .با تته پته گفتم: باشه باشه خودم میام فقط یه کم برید جلوتر که نبینتتون

 .نفس عصبی کشید

 .زود باش –

و که قطع کرد نفس پر استرسی کشیدمتماس . 

 !وای خدا این فضول کیه که افتاده تو زندگیم؟

 .به سمت ایمان چرخیدم

 .من باید برم، معذرت میخوام –

 .سریع به سمتم اومد

؟چرا؟ چیزی شده –  

ی خانوادگیهنه، فقط زود باید برم یه مسئله – . 

 .نگران گفت: پس بیاین برسونمتون
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 .نه خودم میرم خداحافظ –

و گفتم و سریع به سمت در دویدم که بلند گفت: مطهره خانم صبر کنیداین . 

نسریع از کافه بیرون زدم و قبل از اینکه بیرو  

 .بیاد به جلو دویدم

اشینش تردید داشتم که به سمتش برم ولی برای آبروریزی نکردنش به با دیدن م

و باز کردمسمتش رفتم و درش . 

نشستم که هنوز نذاشت در رو کامل ببندم و پا روی گاز گذاشت که ماشین از جاش 

 .کنده شد

 …استاد من –

 .با دستش که محکم روی دهنم نشست رسما خفه شدم و متعجب بهش نگاه کردم

ف نزنغرید: حر . 

 !آخه یکی بیاد بگه به تو چه؟

و پس زدم و عصبی گفتم: آخه زندگی من به شمادستش … 

 .داد زد: گفتم حرف نزن

زنید؟ هان؟ فکر کردید خونم به جوش اومد و منم داد زدم: به چه حقی سر من داد می

؟کشیدکیه منید که تو کارام سرک می  

گرفت و به سمت خودش کشوندمو یه دفعه کنار خیابون زد رو ترمز و لباسم . 

؟تو صورتم غرید: از این به بعد همه کارتم، حالیت شد  

گذریدناباور لب زدم: شما خیلی دارید از حدتون می ! 

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

14 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  به خاطر بسپاریدرمان پالس را                                                                            

خوام ی من نیستید، اینکه من میو پس زدم و با عصبانیت گفتم: شما هیچ کارهدستش

 .به همکالسیم از سر لطف درس یاد بدم به شما ربطی نداره

ه کیفم چنگ زدم و در رو باز کردمب . 

و گرفت و به طرف خودش پرتم کردخواستم پیاده بشم اما یه دفعه بازوم . 

و چنان محکم روی لبم گذاشت که تموم تنم گر گرفتخواستم حرفی بزنم اما لبش . 

و با عصبانیت گرفت و حریصانه بوسیدمدو طرف صورتم . 

کرد جوری که از و سر لبم خالی مییتشکردم عقب ببرمش اما تموم عصبانسعی می

 .درد نفسم باال نمیومد

و جدا کرد و نفس زنان به و چندبار محکم به بازوش کوبیدم که باالخره لبشمشتم

هام زل زدچشم . 

کردلبم حسابی جز جز می . 

و هم نداریدلرزید گفتم: شما حتی حق بوسیدن مندر حالی که از عصبانیت صدام می . 

کم گرفت و به سمت خودش کشوندمو محکمرم . 

کنی؟ اما باید بدونی از این به بعد تمام تو مال منهاینجور فکر می – . 

 .قلبم فرو ریخت

 .از این به بعد تو در اختیار کامل منی –

 .با عصبانیت به عقب هلش دادم اما به کمرم چنگ زد

دگی من دخالت کنیدو ندارید که تو زنخواین درمان بشید خب باشه اما حق اینمی – . 
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و مرتب کردعقب کشید و شالم . 

کنم چون ناموس من حساب میشی، یعنی توچه بخوای چه نخوای دخالت می – … 

و نگفتشو با زبونش تر کرد و ادامهلبش . 

؟با اخم گفتم: یعنی من چی  

 .به راه افتاد

 .هیچی –

 .نفس عصبی کشیدم و درست نشستم

خوام برم خونهمی – . 

امهوقت ش – . 

خورممیرم خونه می – . 

 .دستی به پیشونیش کشید

 .بذار آروم باشم مطهره، مخالفت نکن –

 .نفس پر حرصی کشیدم و پا روی پا انداختم

کنممن آخرش از دست این دق می . 

 .چیزی نگذشت که گفت: دیگه هم دور و ور پسره نبینمت

خواست بهش درس یاد بدماون فقط می – . 

 .پوزخندی زد

؟ظرت بین این همه همکالسی چرا تویه ن –  
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ای باال انداختمشونه . 

دونم؟ میگه درس من بهترهچه می – . 

 .نفس عمیقی کشید و دیگه سکوت کرد

 .نزدیک یه رستوران پارک کرد

 .پیاده شدیم و در رو بستیم

و دور زددر رو قفل کرد و ماشین . 

 .خواستم برم که رو به روم وایساد

 .سوالی بهش نگاه کردم

و بوسید که نفسم بند اومد و متعجب بهش نگاه کردم اما و گرفت و آروم گونمبازوهام

و پر کردبا کاری که کرد تعجبم دوبرابر شد و حس عجیبی وجودم . 

خوام، نباید سرت داد میزدمبا مالیمت بغلم کرد و با آرامش گفت: معذرت می . 

 .لبخندی روی لبم نشست

و پایین کرد که با باال و پایین شدن دستش رو بند لباس و آروم روی کمرم باال دستش

و از بغلش بیرون کشیدم که متعجب بهم نگاه کردزیرم سریع خودم . 

؟چی شد –  

 .هل خندیدم

 .هیچی –

 .نگاهش شیطون شد
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و که روی کمرت کشیدم انگار یه چیز حس کردمدستم – . 

 .از خجالت گر گرفتم

 .به سمتم اومد

دبذار ببینم چی بو – . 

 .سریع چند قدم عقب رفتم و با حرص و خجالت گفتم: الزم نکرده

و با زبونش تر کردخندون لبش . 

و روش گذاشتم و تلنگی به پیشونیم زد و به سمت رستوران رفت که با حرص دستم

 .پشت سرش رفتم

 !بیشعور

 .در رستوران رو واسم باز کرد

 .اول خانما –

 .سعی کردم لبخندم زیاد پررنگ نشه

و روی کمرم گذاشت و پایین کشید که از جا پریدم و سریع ز در رد شدم که دستشا

 .به سمتش چرخیدم

 .با حرص بهش نگاه کردم که با بدجنسی خندید و دست به جیب وارد شد

و کنار گوشم آورد و آروم لب زد: فکر کنم بند لباس زیرت بودسرش . 

م از کنارم رد شدو گفت و در حالی که از خجالت گر گرفته بوداین . 

و گزیدملبم . 

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

18 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  به خاطر بسپاریدرمان پالس را                                                                            

 !چقدر پررو و بیشعوره

؟با خنده گفت: نمیای  

و گرفت و به جلو کشوندمچرخیدم و با غضب بهش نگاه کردم که خندید و بازوم . 

و آزاد کردمبازوم . 

 .خیلی پررویید! خجالت بکشید –

؟و ببینم چرا خجالت بکشمدست به جیب گفت: وقتی قراره بدتر از این  

و گزیدم که خندیدریع نگاه ازش گرفتم و لبمس . 

 .به یه میز دونفره نزدیک شدیم

و برام بیرون کشید که ابروهام باال پریدندبرخالف تصورم صندلی . 

؟نشستم و گفتم: شما هم از این کارا بلدید  

و روی کمرم گذاشت که مو به تنم سیخ شدو کنار گوشم آورد و دستشسرش . 

 .حتی بدترشم بلدم –

های گرد شده بهش و باز کرد که با چشمای قفلشیه دفعه تو یه حرکت فوق حرفه

 .نگاه کردم

 !خندید و روی صندلیش نشست که با همون حالت گفتم: خیلی بیشعورید

و هم باز کردهو روی کمرم گذاشتم که دیدم هر سه تاشدستم ! 

 !آخه چجوری؟

تونم نشدماین کاراتون چیه آخه؟ هنوز صیغه – . 
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و توی موهاش کشیددستش . 

 .واسه من محرمی –

و پر کردحرص وجودم . 

؟حاال من کجا برم ببندمش –  

 .به طرفی اشاره کرد

 .دستشویی -

و به سمتش پرت کردم که با خنده گرفتشبا حرص بلند شدم و کیفم . 

های تند و پر حرص به سمت دستشویی رفتمبا قدم . 

 !عه عه! عجب آدمیه

و باز کردمهامدم و دکمهوارد دستشویی ش . 

و پشت سرم بردم و سعی کردم ببندمشدستم . 

کردم و دیگه بهش هر کسی دیگه جای اون بود قطعا دیگه تو صورتش نگاهم نمی

نه چون ککارا رو نمیدونم از روی هوس و شه.وت ایندادم اما این میمحل نمی

کردنه منهشه که کاراش رو هوس باشه فقط از روی اذیت تحریک نمی . 

هاش موج میزد اما تو ای بود با این کاراش عطش خواستن تو چشمهر مرد دیگه

های این چیزی جز شیطنت و لذت بردن از حرص خوردن من نیستچشم . 

کنم از دستشش بشم اینقدر گناه نمیحداقل صیغه . 

 .تعجب کردم
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ش بشمخواد که صیغهچقدر راحت از صیغه میگم! انگار ته دلم می . 

ای زیر لب گفتماستغفراهلل . 

و به بیرون فوت کردمباالخره بستمش و نفسم . 

و بستمهامدکمه . 

هام بیرون اومدمدستشویی هم رفتم و بعد از شستن دست . 

 .به سمتش رفتم که دیدم سرش توی گوشیه

رو به روش نشستم که بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: تونستی ببندی یا اگه نه برات 

؟ببندم  

و آروم روی میز کوبیدمبا حرص مشتم . 

 !بس کنید دیگه –

 .پررو خندید

هام گرد شدندبه گوشی که دقت کردم چشم . 

 !اینکه گوشی منه

و ازم دور کردو خوند و سریع گوشیبه سمتش یورش بردم که دستم . 

و بدید ببینمگوشیم – . 

 …عکسای خوبی داری مثال –

و بوسیدند رو آورد که لبمهم دیگه رو می یه عکسی که پسر و دختره تو بغل هم

 .گزیدم
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 .شیطون نگاهم کرد

؟ها چیهحاج خانم این عکس –  

ستبینید عکس نوشتهبا حرص گفتم: اگه دقت کنید می . 

و توی جیبش گذاشتمیز رو دور زدم و به سمتش رفتم اما گوشیم . 

و به زمین کوبیدمپام . 

 .بدید ببینم –

چولوی منبعدا بهت میدم موش کو – . 

 .هنگ کرده بهش نگاه کردم

 !موش کوچولوی من؟

جا و واسه من اینجور نکن جوجه وگرنه همینهاتبا نزدیک شدن گارسون گفت: چشم

کنم، برو بشینچپت میی یه لقمه . 

 .با همون حالت آروم روی صندلیم نشستم

 !چرا اینجور باهام حرف میزنه؟

؟یدگارسون که نزدیک شد گفت: چی میل دار  

 .بهم نگاه کرد

؟خوریچی می –  

 .چندبار پلک زدم و روی صندلی جا به جا شدم

دونمنمی – . 
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 .منو رو رو به روم گذاشت

ها گذاشتو روی قیمتهاشخواستم براساس قیمت انتخاب کنم که دست . 

 .بدون نگاه کردن به قیمت –

 .به ناچاری به منو نگاه کردم

و گفتم: پیتزای قارچ و پنیر و توی هم قفل کردمهامدرآخر دست . 

رو کرد سمت گارسون و گفت: یه قارچ و پنیر و یه قارچ و گوشت و دوتا دلستر هلویی 

 .و دوتا سیب زمینی

ها رو نوشت و رفتگارسون سفارش . 

هاش گذاشتو روی دستو روی میز و سرشهاشآرنج . 

توش بکشم دست خوادمی دلم …این موهاش . 

سمتش بردمو به اراده دستمبی . 

 .نزدیک بود توی موهاش فرو بره که سریع مشتش کردم و عقب آوردمش

و کمی باال آوردسرش . 

راستی، فردا واسه یکی از برندها عکاسی داریم توی حیاط باغ من، یکی از  –

ی منها میاد، یادت باشه شرکت نری بیای خونهمدلینگ . 

کنماسی نمیبا ابروهای باال رفته گفتم: به من چه؟ منکه عک ! 

 .باید بیای همه جمعند –

 .باشه پس میام –
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و روی دستش گذاشتباز سرش . 

 .خوبه –

؟کنهبا کمی مکث گفتم: سرتون درد می  

 .نه کمرم –

با ابروهای باال رفته گفتم: واه، مگه کوه کندید؟ تازشم بعدازظهر شرکتم نرفتید من 

 .چی خوابیدید

 .خندید و درست نشست

تش کشیدو توی صوردستش . 

 .طبیعیه –

 .دست به سینه به اطراف نگاه کردم

 .آهان، اینم طبیعیه –

؟تونم یه سوال ازتون بپرسمدرآخر با کلی کلنجار رفتن با خودم گفتم: می  

 .بپرس –

هاش زل زدمنفس عمیقی کشیدم و تو چشم . 

؟کنیدوقتی درمان شدید میرید با الدن ازدواج می –  

؟اید برم با اون ازدواج کنمبا تعجب گفت: چی؟! چرا ب  

 .با غم گفتم: چون قرار بود باهاش ازدواج کنید و هم اینکه دوستون داره

کنمبا قاطعیت توی صداش گفت: نه ازدواج نمی . 
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 .لبخند محوی زدم

؟کنیدکار میو چیمن –  

 .خیره نگاهم کرد

 .فعال بهت جوابی نمیدم –

 .نفس عمیقی کشیدم

 .هرجور راحتید –

ا زبونش تر کردو بلبش . 

وقتی قبول کردی و صیغم شدی نگران نباش، زود بهت نمیگم که شروع کنیم،  –

و داشتیخوای و آمادگیشذارم هروقت خودت میمی . 

هام گذاشتمو روی دستآروم ممنونی گفتم و سرم . 

******** 

کردمکنار استخر روی سکو نشسته بودم و با حرص به دختره مدلینگه نگاه می . 

کردندشتند واسه مدل عکاسی بعدی گریمش میدا . 

و هایی که گرفته بودند رو بد و خوبشاستاد هم کنار خانم عسکری بود و داشت عکس

گفتمی . 

و از کاسه هاشخواستم چشمکرد، جوری که میدختره یه جور خاصی به استاد نگاه می

 .دربیارم

و بیرون آوردمآخرش از سکو پایین پریدم و گوشیم . 
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و سرگرم گوشی نشون دادم و وسطشون جوری که دیگه استاد مشخص نباشه خودم

 .وایسادم

 .صدای دختره بلند شد

؟عزیزم میری کنار –  

 .بهش نگاه کردم

و همه جا نچرخونید ممکنه آرایش عزیزم چرا باید برم کنار؟ شما نگاهتون –

 .چشمتون خراب بشه

نگاه کردمبعد لبخند حرص دراری زدم و بازم به گوشیم  . 

 .چرخیدم و زیر چشمی به استاد نگاه کردم

ی لپ تاپ اشاره کرددستی به لبش کشید و بعد به صفحه . 

 .این خوبه –

و جلوتر کشیده و داره به استاد نگاه به طرفه دختره چرخیدم که دیدم صندلیش

کنهمی . 

و سنجیدمی نگاهشو ریز کردم و زاویههامچشم . 

کنه حرصی شدمبه لبش نگاه می با فهمیدن اینکه داره . 

 .فقط من حق دارم به لبش نگاه کنم

 .با فکری که به ذهنم رسید نگاهی به زمین انداختم

 !یه دفعه باال پریدم و با ترس بلند گفتم: وایی موش
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ای ای با ترس دور شدند و عدهدختره با جیغ از صندلی پایین پرید و دور شد که عده

خوندندو اطراف چرهم نگاهشون . 

و برداشتم و به سمتی بردمسریع صندلیش . 

کنمبیاین اینجا بشینید من موشه رو پیدا می – . 

و درست جایی گذاشتم که استاد مشخص نباشهصندلیش . 

و جا به جا کردندهمه به اجبار وسایل گریمشون . 

و باد زددختره روی صندلی نشست و با ترس خودش . 

هام بردماخل جیبو دهامم دستخوشحال از نقشه . 

ی پام چرخیدم و به دیوار تکیه دادمرو پاشنه . 

 .استاد جلو اومد

؟چی شده –  

؟کنه آخهکار میدختره با ناز گفت: آقا مهرداد موش تو خونتون چی  

 !استاد با تعجب گفت: موش؟

 .آره –

 .بعد به من اشاره کرد

 .مطهره خانم دیدش –

 .نگاه استاد خندون شد

 .آهان موش –
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ه دختره ساناز نگاه کردب . 

کنمنگران نباشید من حلش می – . 

 .بعد به سمتم اومد که سریع به گوشیم نگاه کردم

بینمآروم گفت: یه موش اینجا می . 

و به نفهمی زدمخودم . 

ی ساناز جونپس بگیریدش، در بره باز میره تو پاچه – . 

و کنار گوشم آوردرو به روم وایساد و سرش . 

گرفتمش خودش خبر ندارهخیلی وقته  – . 

دونستم منظورش منممی . 

 .خوش به حالتون، خوب ازش مراقب کنید –

و از دستم کشید که با اخم بهش نگاه کردمیه دفعه گوشیم . 

 .موش کوچولوم بیا بریم باهات کار دارم –

 .با حرص بهش نگاه کردم

 .به سمت خانم عسکری رفت که پشت سرش رفتم

********** 

و برداری از ساناز بودند و استاد هم داشت مدل نشستنش روی صندلی مشغول عکس

کردتنظیم می . 

؟آب نبات و شکالتم آخه تبلیغ داره  
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 .خانم عسکری یه سبد گل رو رو به روم گرفت

ها رو باال بریز که وقتی پایین میاد توی عکس بگیر هروقت جناب رئیس گفتند گل –

 .باشه

رو توی دستم گذاشت و رفت های متعجبم سبددرمقابل چشم . 

 !مگه نوکرتونم؟

 .با حرص کمی کنار ساناز وایسادم

 .استاد بهم نگاه کرد

موسوی هروقت اشاره کردم بریزیدخانم  – . 

 .سعی کردم حرصم مشخص نباشه

 .چشم جناب رئیس –

ی دستش گل رو ریختم و دختره هم هزار جور با عشوه ژست گرفتبا اشاره . 

و با حرص تو صورتش پرت کردم که ریختم اما اینبار آخرش یه گل بازم گفت که بازم

 .لبخندش جمع شد و با حرص بهم نگاه کرد

 .با لبخند به دوربین اشاره کردم که چپ چپ بهم نگاه کرد

ها رو باال ریختم اما اینبار درست تو صورتش که نفس پر استاد بازم بهم گفت که گل

نریزید حرصی کشید و استاد گفت: اینجوری . 

 .با حرص نگاهش کردم

 .از دستم در رفت –
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 .خندون دستی به لبش کشید

باالخره این گل ریختن مسخره تموم شد که درآخر یه گل رو با تموم حرصم محکم تو 

صورتش پرت کردم که اونم کم نیاورد و با حرص یه گل رو به سمتم پرت کرد و بلند 

 .شد

 .استاد به طرفی اشاره کرد

و انجام بدیمی عکاسیکنید که آخرین مرحله استراحت – . 

 .ساناز با ناز گفت: چشم آقا مهرداد

و به سمتش پرت کردم و زیر لب گفتم: برو واسه بعد به اون سمت رفت که با پا یه گل

ت عشوه بریزننه . 

 .استاد خندید و به طرفم اومد

؟میری واسم شربت بیاری –  

خوام، نوکرتون که نیستمنمی – . 

و کمی کج کردسرش . 

 .لطفا –

 .سبد رو روی زمین انداختم

 .خیلوخب باشه –

 ...بعد چرخیدم و به سمت ساختمون رفتم

شربت به دست از خونه بیرون اومدم که دیدم چند نفر دور ساناز جمع شدند و انگار 
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کننددارند بحث می . 

 .کنجکاو به سمتشون رفتم

از محصوالت ما آبنبات توت فرنگیه، ساناز جان، تو قراردادمون هم هست، یکی  –

 .پس باید بخوری

تونم بخورم، میگم من آلرژی دارم بهش، آلرژیبا حرص گفت: نخیر من نمی . 

 .ابروهام باال پریدند

کنه، سرخ میشم، ای بابامیوفتم بیمارستان، بدنم ورم می – ! 

 .با صدای استاد به طرفش چرخیدیم

؟چی شده –  

 .دختره به سمتش رفت

و بخورمیکی حتی یه ذرشتونم این به توت فرنگی حساسیت دارم، نمی من – . 

 .دستی به ته ریشش کشید

 .به آقا سعید نگاه کرد

های لیمویی رو ببر، داخل رنگ خوراکی قرمز هست، با اون رنگشون سعید، آبنبات –

 .کن

ها رو برداشتچشمی گفت و آبنیات . 

 .دختره با لبخند به استاد خیلی نزدیک شد

گند، بهتون مدیون شدم آقا مهردادهوش به این می - . 
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 .تا استاد خواست حرفی بزنه با حرص به سمتشون رفتم و دختره رو عقب کشیدم

شیدهاش گفتم: بیاین رو صندلیتون بشینید خسته میبدون توجه به غر زدن . 

ای بهم رفت و دستی توی موهاش کشیدروی صندلی نشوندمش که چشم غره . 

گیرنددونم چرا با اینکه اینجا ایرانه اما سر برهنه عکس میمیمن ن ! 

و به خیر کنهخدا عاقبت هممون . 

و گرفتند که استاد چند بار دست زدهای الزمباالخره تموم عکس . 

شد تموم کارمون نباشید، خسته دوستان خب …عالی بود – . 

 .صدای دست و سوت اوج گرفت

رف استاد رفتساناز با هیجان دستی زد و به ط . 

؟آقا مهرداد –  

و درآوردم و جلوی پاش انداختم که ندیدش خواست از کنارم رد بشه که سریع کفشم

ها هینی و با اون کفش پاشنه بلند نازکش با جیغ و با صورت افتاد زمین که بعضی

ها آروم خندیدندکشیدند و بعضی . 

و برداشتم و پام کردمسریع کفشم . 

و کمک کرد که بلند بشهاستاد به سمتش رفت  . 

؟خوبید –  

 .دختره درحالی که معلوم بود حسابی دردش گرفته گفت: خوبم خوبم

 .با حرص به استاد نگاه کردم
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؟کنیبرای چی تو بلندش می  

 .برید تو خونه استراحت کنید –

خندیدند نگاه تندی انداخت که حساب کار دستشون اومد و ای که میبعد رو به عده

ندپراکنده شد . 

 .ساناز لنگون به کمک خانم عسکری به سمت ساختمون رفت

ای به خودم گرفتم که انگار دلم به حالش سوختهچهره . 

 !حتما پاش به سنگی چیزی خورده بیچاره –

و کوتاه از هم باز کردهاشخندون بهم نگاه کرد و دست . 

و بهم نشون بدهکدوم سنگ مطهره؟ اون سنگ – . 

ای باال انداختمونهتر شدم و شبهش نزدیک . 

اگه سنگی  من از کجا باید بدونم کدوم سنگ جناب رئیس؟ به باغبونتون بگید که –

 .چیزی هست تمیزشون کنه

هاش برد و سعی کرد نخندهو داخل جیبهاشدست . 

 .از کنارش رد شدم و از خنک شدن دلم لبخند عمیقی زدم

 .آخیش، جیگرم حال اومد، کل حرصم خالی شد

کار به سر هردوتاشون بیارمموندم چیکر الدن نیست وگرنه میخداروش . 

***** 

 .شب شده بود و همه هم بعد از خوردن شام رفع زحمت کرده بودند
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منم که استاد هنوز بهم نگفته بود برم پس اینجا موندم، بیشترشم بخاطر دختره 

 .سانازه که هنوز اینجاست و نرفته

شهمعلوم نیست چه فکر شومی توی سر . 

و برداشتموارد حیاط شدم و کیفم . 

هام در هم رفتخواستم داخل برم اما با شنیدن صدای ساناز اخم . 

مونم، وای خیلی هیجان زدم، زودتر کنم و امشب رو اینجا مییه راهی پیدا می –

و حس کنمخوام لذت باهاش بودنمی . 

و گرفتهامخون جلوی چشم . 

ی هرزهدختره ! 

سمت میاد حس کردم داره این . 

 .سریع وارد خونه شدم

مونم تا حتی دستت به استادم نخورهبا اینکه به خواستت نمیرسی اما اینجا می . 

 .وارد هال شدم

ی باال رفته بود حمومشست و استاد هم قطعا طبقهها رو میخدمتکار داشت ظرف . 

و باال انداختساناز وارد شد که با دیدنم ابروهاش . 

؟تو هنوز نرفتی –  

گشتمداشتم دنبال گوشیم می – . 

 .دست به سینه گفت: که اینطور
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 .لبخندی زد

ایاگه پیداش کردی زود برو عسلم حتما خسته – . 

 .بعد از کنارم رد شد که صورتم جمع شد

 !عسلم

ها عادت دارم که رو به خدمتکار گفت: لطفا یه آب سبزیجات واسم درست کنید شب

 .بخورم

جیبش بیرون آورد و روی اپن گذاشتو از توی بعد یه کاغذی . 

ها رو داشته باشهاین – . 

 .خدمتکار با نارضایتی چشمی گفت

ها که باال رفت قلبم فرو ریختاز پله . 

 .به اطرافم نگاه کردم

؟کار کنمچی  

گیری بلند شدصدای دستگاه آبمیوه . 

 .با فکری که به ذهنم رسید وارد آشپزخونه شدم

و بشوریدهاتونگیرم شما ظرفشون میبا لبخند گفتم: خودم برا . 

 .بعد به سمت سینک کشوندمش

 .ممنونم خانم –

 .لبخندی زدم
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کنمخواهش می – . 

و باز کردموقتی دیدم حواسش نیست در یخچال . 

هام برقی زدندبا دیدن توت فرنگی چشم . 

 .امشب قراره یه کم سرخ بشی، ورم کنی

و بستمتا برداشتم و در یخچالپنج . 

ها مخلوطش کردمگیری ریختم و با سبزیآبمیوهتوی  . 

و روی اپن گذاشتمکارم که تموم شد لیوانش . 

 .لبخند مرموزی زدم

گیری گلمیه کم خارش می . 

 .با پایین اومدن استاد و دختره بهشون نگاه کردم

 .با دیدنم ابروهاش باال پریدند

؟عه! هنوز اینجایی –  

 .از آشپزخونه بیرون اومدم

رفتم، اگه بگید و گم کرده بودم االن پیداش کردم، دیگه داشتم میگوشیم …چیزه –

 .برو میرم اما اگه بگید نرو نمیرم

پرسی گلم! دیگه برودختره با حرص گفت: چیستان که نمی . 

و برداشت و رو به خدمتکار گفت: ممنونمخواستم حرفی بزنم اما لیوان . 

مون شدم و خواستم بگم نخور اما یه دفعه حس حسادتم خوابید که از کردم پشی
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های گرد شده بهش نگاه کردمو یه نفس سر کشید که با دهن باز و چشمهمش . 

 !نــــــــــــه

ها باال رفتو سرجاش گذاشت و باز از پلهلیوان . 

 .آقا مهرداد بیاین باهاتون کار مهمی دارم –

اما قدرت جواب دادن و جلوی صورتم تکون داد و سوالی بهم نگاه کرد استاد دستش

 .نداشتم

 !وای خدا اگه دختره بمیره چی؟

و گزیدم و زود وارد هال شدملبم . 

ها باال رفتاستاد از پله . 

 .محکم توی صورتم زدم

 .با صدای خدمتکار بهش نگاه کردم

 .کارم دیگه تموم شد، خداحافظ –

 .با استرس گفتم: خداحافظ

و برداشت و رفتکیفش . 

گذاشتمو روی قلبم دستم . 

 .حسابی تند میزد

ها باال اومدمآروم آروم از پله . 
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؟خدایا توبه، برم اعتراف کنم بخشیده میشم  

و با صدا قورت دادموارد راهرو شدم و آب دهنم . 
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