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ها باهم گفتند: نهبیشتر بچه . 

شد انداختمای به دختره که داشت از حرص خفه میبا لبخند پیروزمندانه . 

ی پیش بسش بوداستاد: همون محروم کردنش از امتحان جلسه . 

دست به سینه خونسرد گفتم: من اعتراض دارم، شما مدرکی ندارید که کار من بوده، 

منهخندیدن دلیل بر این نمیشه که کار  . 

گند استاد، شما مدرکی ندارید پس ایمان به پشتیبانیم گفت: خانم موسوی درست می

 .لطفا نمره واسشون بذارید

 .حرص نگاه استاد رو پر کرد

 .تهدیدوار به من نگاه کرد که سعی کردم نخندم

کار کنم، صالح دونستم اینکار رو کردمالزم نکرده یکی بگه من باید چی – . 

ی کلکل کردن با شما رو ندارماشه استاد، حوصلهخونسرد گفتم: ب . 

صدا خندیدمکه بی و برداشتچپ چپ بهم نگاه کرد و ماژیکش . 

و به سمتش سوق دادندبه سمت تخته رفت که همه نگاهشون . 

 .نگاهم به ایمان خورد که آروم گفت: خوب ضایعش کردی

گذاشتم که خندید و به  ی سینمو روی قفسهصدا خندیدم و به حالت احترام دستمبی

 .طرف تخته چرخید

و بنویسمو باز کردم تا نکاتمشغول تدریس شد که دفترم . 

 .بهش نگاه کردم
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 .قربون شخصیت استادیت

و یه طرف و چرخوندم و دستمناخودآگاه نگاهم بین پاش کشیده شد که سریع صورتم

 .صورتم گذاشتم

 !زیر لب گفتم: استغفراهلل

دمکم کم بهش نگاه کر . 

چرخید اال صورتشنگاهم کل بدنش می . 

و دیدم و حاال اون بدن خوش فرم لعنتیش واال دست خودمم نبود، دیشب کل بدنش

 .بد تو چشمم میزنه

 .تعجب کردم

کنم؟من چم شده؟! چرا دارم به اینا فکر می ! 

 .نگاهم رو لب سرخش ثابت موند

بوسهای میلعنتی چقدرم حرفه . 

بونم تر کردمو با زاراده لبمبی . 

 خانم موسوی؟ –

 .با صداش هل کرده بهش نگاه کردم

؟بله …ب –  

 .نگاهش خندون بود

 حواستون کجاست؟ –
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و با زبونش تر کردلبش . 

یعنی، چیزه نه، …تو کالس، درس، شما – … 

ها بلند شدی بچهصدای خنده . 

 .اخم کردم

داره؟ببندید، کجاش خنده –  

ون گفتم: ساکتسعی کرد جدی باشه اما بازم خند . 

 .بهم نگاه کرد

و بگیدبیاین چیزهایی که گفتم – . 

 .با حرص بهش نگاه کردم

 .زود باشید –

ای بهش رفتم و به اجبار بلند شدمچشم غره . 

 .به سمتش رفتم و کنارش وایسادم

ها اشاره کردبه میز تکیه داد و به بچه . 

 .بگید –

 .با استرس به بقیه نگاه کردم که شاید برسونند

طوری رو قسمت درس خونده بودم اما بازم دونستم و یه بارم همینو میموضوعش

دونستم این غزمیت چی گفتهدقیق نمی . 

 .به ایمان نگاه کردم
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 .سعی کرد با حرکت لب بهم بفهمونه

ها هم دمشون گرم سعی کردند کمکم کنندچند نفر از بچه . 

و گفتمچیزهایی که ازشون فهمیدم . 

ه کردمبه استاد نگا . 

ها بود دیگه؟ نه؟همین –  

و روی میز زدماژیکش . 

ها آره، دیگه تکرار نشهتقریبا و به لطف بچه – . 

 .به صندلی اشاره کرد

 .بشنید –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم و به سمت صندلیم رفتم

و پر کردند که حرصم گرفتای از دخترا دورشهمین که کالس تموم شد عده . 

ذاشتم و بلند شدمو توی کیفم گوسایلم . 

کردم به سمت در رفتمطور که بهش نگاه میهمون . 

 .مشغول حرف زدن باهاشون بود

و تو مشتم گرفتمنفس پر حرصی کشیدم و بند کولم . 

 .از کالس بیرون اومدم

با فکری که به سرم زد یه کم لفتش دادم بعد بازم وارد کالس شدم و به سمتش 

 .رفتم
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 بلند گفتم: استاد؟

ه سمتم چرخیدندهمه ب . 

 بله؟ –

آقای معینی گفتند خیلی زود برید دفتر باهاتون کار مهمی دارند، گفتند یه دقیقه هم  –

 .دیر نکنید

و کمی ریز کرد و سری تکون دادهاشچشم . 

 .باشه –

و گرفتند و شروع کردند سوال پرسیدنو برداشت که دخترا دورشبعد کیفش . 

گفتند زود برندبا حرص بلند گفتم: آقای معینی  . 

پرسید، االن آقای معینی گفتند برم پیششونی بعد میاستاد: جلسه . 

 .آقای معینی رو با تأکید گفت

 .دخترا کنار رفتند که به سمت در رفت

 .کنارم که رد شد با خنده آروم گفت: آقای معینی زود بیا تو ماشین

اومدمخوشحال از اینکه نقشم جواب داده پشت سرش از کالس بیرون  . 

 .اول به سمت دفتر رفت که منم به سمت در دانشگاه قدم برداشتم

تقلب واسه …مقدمه گفتم: ممنونمایمان به سمتم اومد که بی . 

 .خندید

 .قابلی نداشت –
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بینمت، فعال خداحافظاز ترس اینکه استاد بیاد زود گفتم: شب می . 

 .منم همینطور، خداحافظ –

 .به سمت در رفتم

ستم از جیبم بیرونش آوردم که دیدم عطیهبا صدای گوشی . 

 وصل کردم و با جدیت گفتم: بله؟

 .ما تهرانیم –

 .خوشحال شدم ولی بروز ندادم

 .به سالمتی، خوش باشید –

 .پوفی کشید

 .زهرمار این جوری حرف نزن که اصال بهت نمیاد –

خوای بگی؟بنال، چی می –  

 .اینبار صدای محدثه بلند شد

خوام از دل و رودت دربیارماینجا می بلند شو بیا – . 

با دلخوری گفتم: الزم نکرده، فکر نکنم دوست داشته باشی که با زیرخواب استادت 

 .رفت و آمد کنی

و به بیرون فوت کردنفسش . 

خوام، درکم کن بخاطر مرگ مامان بزرگم عصبی بخاطر اون حرفم معذرت می –

 .بودم
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ای یا نه؟ اگه نیای تولدم نمیایم، تازشم برات شولی با عصبانیت ادامه داد: حاال هم می

 .آوردم

هام از هم باز شدند و با هیجان گفتم: واقعا؟اخم ! 

 .خندون گفت: آره، بیا

اعصاب عوضی، خداحافظجون لعنتی دمت گرم، من تا چند دقیقه اونجام بی – . 

و گفتم و سریع قطع کردماین . 

********** 

ایمان از ماشین پیاده شدیم که رفتی ی خونهکمی نزدیک کوچه . 

به خونشون که رسیدیم دیدم ماهان با یه دختر از ماشین پیاده شدند که استاد به 

 .سمتشون رفت

 محدثه: این دختره کیه؟

ای باال انداختمشونه . 

 .حتما دوست دخترشه –

تر باشه بیشتر پولدار گیرش میادبا حرص گفت: انگار هر چی آدم عملی . 

خندیدم از لحنش . 

کنی؟حسودی می –  

 .نگاه تندی بهم انداخت

 !چه حرفا –
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 .من و عطیه خندیدیم

 .وارد حیاط شدیم

و چرخوندعطیه نگاهش . 

 .واو، رسما قصره، خیلی پولدارنا –

کردم گفتم: آرهطور که به سرسبزی اطراف نگاه میهمون . 

اده بودندسفید بزرگ ساختمون باز بود و دو نگهبان کنارش وایس_در طالیی . 

 .به در که نزدیک شدیم یکیشون گفت: خوش اومدید

 .ممنونی گفتیم و وارد شدیم

 .از تزئینات دهنم باز موند

 !محدثه با ذوق گفت: چقدر خوشگله

 .تم تولد مدل پرنسسی بود

 .حسابی هم شلوغ بود و صدای آهنگ تولد همه جا رو پر کرده بود

 .بعضی از استادها هم اومده بودند

م تو نگاه ایمان که داشت به طرفمون میومد گره خوردنگاه . 

 .بهمون که رسید با لبخند گفت: سالم

 .سالم –

 .عطیه: سالم

 .محدثه: سالم
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 .واقعا خوشحال شدم که اومدید –

 .به محدثه نگاه کرد

و قبول کردیدخیلی خوشحالم که با وجود اوضاعتون بازم دعوتم – . 

 .محدثه لبخند کم رنگی زد

های آبی رنگی داشت و به ی بانمک که چشمه یه دختر تقریبا شش سالهیه دفع

 سمتمون دوید و با هیجان گفت: داداشی؟

 بهمون رسید و نفس زنان رو به من گفت: سالم، خوبی؟

و دراز کرد که از انرژیش خندیدم و بهش دست دادمدستش . 

و محکم روی دستم زداون دستش . 

همونه؟رو به ایمان گفت: داداشی این   

 ایمان با اخم گفت: چی میگه بچه؟

ای کرد که خندون و سوالی به ایمان نگاه کردمبا چشم و ابرو بهم اشاره . 

 .دست دختره رو از دستم بیرون کشید و با اخم گفت: برو دنبال هم سنات آرام

آرام چپ چپ بهش نگاه کرد و بعد رو به محدثه و عطیه گفت: سالم، سالم، من 

 .رفتم

ه ایمان نگاه کرد و با بدجنسی گفت: همونه نه؟بعد ب  

دویدایمان با حرص به سمتش رفت که جیغی کشید و به سمتی  . 

 با خنده گفتم: منظورش چی بود؟
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 .خندید

و ولشخواهر من - . 

 .خندیدم

 .به میز گردی اشاره کرد

 .بشینید، از خودتون پذیرایی کنید –

 .به پشت سرم نگاه کرد

 .سالم استاد –

خیدیم که با استاد پررو و ماهان و اون دختره رو به رو شدمچر . 

 .ماهان و استاد با ایمان دست دادند و سالم کردند

کردهای ریز شده به دختره نگاه میمحدثه با چشم . 

و جمع کردهاش بشکنی زدم که خودشجلوی چشم . 

 .ماهان دست به جیب نگاهی به محدثه انداخت

 چطوری؟ خوبی؟ –

ای بهش رفت و مچ من و عطیه رو گرفت و به سمت اون میزه م غرهمحدثه چش

 .کشوند که خندم گرفت

 عطیه با خنده گفت: چی شده محدثه جون؟

 .محدثه: ببند

و ول کرد که روی صندلی نشستیممچمون . 
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 .عطیه هنوز نرسیده بشقابی برداشت و داخلش موز و سیب گذاشت

 .شیکموی منه دیگه

 .به استاد نگاه کردم

 .به سمت میزی رفتند که درست تو دیدم بود

 .نشستند

 .بهم نگاه کرد

و بیرون آورد و انگار یه چیزی تایپ کردگوشیش . 

 .چیزی نگذشت که پیامی واسم اومدم

” و از کیف آبی رنگم بیرون آوردم و روشنش کردم که دیدم واسم فرستادهگوشیم

تر کنو کم رنگرژلبت ” 

رنگ تر از این؟عد تایپ کردم: کمبا تعجب بهش نگاه کردم و ب ! 

بینم خوشم نمیاد رژلب بزنی اونم این رنگیفرستاد: اصال پاکش کن، حاال که می . 

و روی میز کوبیدم و با حرص بهش نگاه کردم که دست به سینه به صندلیش گوشی

 .تکیه داد

 عطیه: چی شده؟

و پاک کنمیگه رژلبت – . 

 محدثه با تعجب گفت: وا! مگه چشه؟

ستولش کن این دیوونه – . 
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و به بیرون فوت کردم و بهش نگاه کردمصدای گوشیم بلند شد که نفسم . 

زود باش مطهره، اصال خوش ندارم جلوی این پسره ایمان رژلب روی لبت باشه،  –

 .نبینمم باهاش حرف بزنی

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 !آخه به تو چه؟ –

 .عطیه پوزخندی زد

هرته! خوبه فقط صیغشیانگار شو – . 

واسش فرستادم: سرت تو کار خودت باشه، اون دختره کنار داداشت کیه؟ دوست 

 دخترشه؟

 .بهش نگاه کردم

و خوند و جدی بهم نگاه کردپیام . 

 .واسم فرستاد: پشت سرم بیا باهات کار دارم

 .بهش نگاه کردم که دیدم بلند شد

کردنگاهی به اطرافش انداخت و بعد بهم اشاره  . 

 .یکی زدم توی سرم و بلند شدم

ذارمآخر از دست این سر به بیابون می – . 

 .عطیه: ول کن نرو

و روی شونم انداختمکیفم . 
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برتمگیره میو میست میاد دستمنرم این دیوونه – . 

 .محدثه: آره برو، آمارم بگیر که دختره کیه

رفتمو به چپ و راست تکون دادم و به دنبال فضول زندگیم سرم . 

 .وارد یه راهرو شد که وارد شدم

خوردانگار به یه انباری می . 

 .وایساد که بهش رسیدم

خواستم حرفی بزنم اما یه دفعه دست پشت گردنم انداخت و به سمت خودش 

هام گرد شدندو روی لبم گذاشت که چشمکشوندم و لبش . 

کشید و مک م میو روی لبو کنار صورتم گذاشت و بوسیدم، جوری زبونشاون دستش

و تو معدش ریختهمیزد که مطمئن شدم کل سربای روی لبم . 

و روی لبش کشید و به لبم نگاه کردباالخره ازم جدا شد و زبونش . 

 .درست شد –

کردمتنها هاج و واج بهش نگاه می . 

کردمگفتی با دستمال پاک میایا! میتو رسما دیوونه – ! 

و روی لبم کشیدانگشت سشتش . 

نجور بهتره، بیشتر خوش گذشتای – . 

ای بهش رفتم که خندیدچشم غره . 

 محدثه#
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 .عطیه بلند شد

 .برم کادوها رو بدم به ایمان –

ها نگاه کردمسری تکون دادم و بازم به اون . 

ی عوضی چجوری هم بهش چسبیدهدختره . 

 .ماهان یه چیزی بهش گفت که دختره چشمکی زد و یه چیزی گفت

شدبلند می انگار دود از کلم . 

هام بیشتر به هم گره خوردندهردوشون بلند شدند که اخم . 

 .به سمت در رفتند که بلند شدم و پشت سرشون رفتم

ها رفتنداز خونه خارج شدند و بین درخت . 

خوان چه غلطی بکنند؟می  

 .یه جا وایسادند که پشت یه درخت قایم شدم

و شنیدمصداشون . 

خریش؟ماهان: از کجا می  

و از کیفش بیرون آوردره یه چیزیدخت . 

کار داری عشقم؟ هروقت خواستی بیا خودم بهت میدمتو چی – . 

 .با گرفتن دوتا سیگار به سمتش تعجب کردم

و آتیش زدو بیرون آورد و یکیشماهان فندکی . 

و بستهاشپکی ازش کشید و چشم . 
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 .فکر کنم دارم معتاد سیگار میشم سحر –

شتمو روی قلبم گذادستم . 

و بوسیدشدختره خندید و گونه . 

 .معتاد نشدی فقط دلت هوس کرده، جرم که نیست –

 .اخم کردم

مشکوک میزنه دختره، نه؟ وگرنه چرا بهش نمیگه سیگار رو از کجا خریده؟ شایدم 

و به ماهان بچسبونهخواد از این طریق خودشمی . 

 .دستم مشت شد

 .ماهان یه پک دیگه کشید

هرداد پرسید کجام بگو دستشوییبرو تو اگه م – . 

و بستدختره زیپ کیفش . 

 .باشه عزیزم –

 .سریع پشت یه درخت دیگه پنهان شدم

های پاشنه بلند کوفتیش ازمون دور شددختره با اون کفش . 

و فهمیده داد، یه بوی خاصی، مثل سیگارایی که تا حاال بوشسیگارش یه بویی می

بود، جوری که تا اینجا پخش شده بودبودم نبود، تازشم خیلی بوش شدید  . 

و دور انگشتم پیچوندم و متفکر به زمین خیره شدمای از موهامتیکه . 

رسیدسعی کردم به فهمم چه نوع سیگاریه اما چیزی به ذهنم نمی . 
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شدبو هر لحظه شدیدتر می . 

کنی؟و تعقیب مییه دفعه یکی کنار گوشم گفت: من  

سمتش چرخیدم که با دیدن ماهان نفسم بند اومد با ترس هینی کشیدم و سریع به . 

 .بهم نزدیک شد

 چیه خوشگله؟ کارای من برات مهمه؟ –

 .با استرس به عقب قدم برداشتم

بخورم هوا بودم اومده فقط من …من – . 

و به یه درخت زدپکی از سیگارش کشید و بعد سرش . 

 .با برخورد کمرم به یه درخت نفس تو سینم حبس شد

و باالی سرم گذاشت و تو صورتم خم شدگاه خاصی بهم نزدیک شد و دستشبا یه ن . 

و جمع کردمصورتم . 

کشی؟بوی گند سیگار گرفتی! این چه مدلشه که می –  

 .به سمتم گرفت

خوای؟می –  

 .از دستش گرفتم اما انداختم و زیر پام لهش کردم که ابروهاش باال پریدند

بهت میده که اینقدر بوی گند میدهدونه این دختره چی داره خدا می – . 

 .جدی بهم نگاه کرد

دونی، من هنوز کامال راضی نشده بودم که لهش کردیمی – . 
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و با صدا قورت دادماز نگاهش آب دهنم . 

 …خب ببخشید، فقط واسه سالمتید –

و قطع کردمو گرفت که حرفمچونم . 

هاش خمار شده بودندچشم . 

و نگاه کنهاتکشی، چشممعمولی نیست که می با نگرانی گفتم: این یه سیگار . 

و کمی کج کردبه صورتم نزدیک شد و سرش . 

هام چطوریند؟مگه چشم –  

 نفس بریده گفتم: میشه بری عقب؟

و زیر گلوم برد که با تموم توانم به عقب هلش دادم که با پاهای سست چند سرش

 .قدم به عقب رفت

و بدونبا اخم گفتم: حدت . 

و روی هم فشار هامه سمتم هجوم آورد و به درخت کوبیدم که از درد چشمیه دفعه ب

 .دادم

 .خوشم میاد ازت –

و باز کردم و عصبی گفتم: برو عقبهامچشم . 

 .لبخندی زد

 .چموشی –

 .خواستم حرفی بزنم ولی اون یکی سیگار رو بیرون آورد
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و نکشی خودت میگم، اینببین، من فقط واسه – . 

و گرفتو پس بزنم ولی مچموی صورتم کشید که خواستم دستشو رپشت دستش . 

گیری باهام باشی؟چند می –  

 …خونم به جوش اومد و با داد گفتم: فکر

و گرفتاما دهنم . 

خواباو او، داد نزن عسلم، بد برداشت کردی، منظورم دوست دختر بود نه هم – . 

کنند؟قی میو با شدت برداشتم و عصبی گفتم: این دوتا چه فردستش  

دوست دختر همه جا  خواب فقط شبا روی تخت کنارمه اماخیلی فرق داره، هم –

 .همراهمه اال روی تخت، پشیمون نمیشی من دوست پسر خوبی واست میشم

 .نفس عصبی کشیدم

 .الزم نکرده، برو دوست پسر همون دختره بشو –

 .لبخندی زد

کنی؟حسودی می –  

 .پوزخندی زدم

 !چه حرفا –

یه حرکت سیگار رو از دستش گرفتم تو . 

 .خواست بگیرتش که سریع پشت سرم بردم

 .تا نفهمم این کوفتی دقیقا چیه بهت نمیدمش –
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 .با اخم گفت: بده

و باال انداختمابروهام . 

 .نوچ، نمیدم –

تو بغلش گرفتم و سعی کرد سیگار رو از دستم بیرون بکشه ولی با تموم توانم نگهش 

 .داشتم

یدمشبهت نم – . 

هام تا آخرین حد و محکم روی لبم گذاشت که چشمیه دفعه به درخت کوبیدم و لبش

 .ممکن گرد شدند و دستم شل شد که سیگار رو از دستم چنگ زد

 .ازم جدا شد که با تعجب بهش نگاه کردم

 .سیگار رو توی جیبش گذاشت

و به لبم دوختهای خمارشچشم . 

فرار کردم اما هنوز چند قدمی برنداشته بودم به عقب هلش دادم و سریع از دستش 

که به درختی کوبیده شدم و تا بخوام بفهمم لبش روی لبم نشست که کل وجودم به 

 .آتیش کشیده شد

هاش گذاشتم و سعی و روی شونههای سستمبا ولع شروع کرد به بوسیدنم که دست

 .کردم عقب ببرمش

 .دستش که روی باال تنم نشست دلم هری ریخت

و گرفتم و سعی کردم بردارمدستش . 
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و برداشت که با عصبانیت گفتم: کثافتلبش … 

و بگمی حرفمو تو گودی گردنم فرو کرد نتونستم ادامهاما همین که سرش . 

و بوسید که کال شل شدمگردنم . 

 .با عصبانیت نفس زنان گفتم: ولم کن عوضی

هام شد که دن دکمهو روی دهنم گذاشت و با اون دستش مشغول باز کردستش

و فشردو بیشتر کردم و بغض گلومتقالم . 

 .زیر دستش نامفهوم داد زدم: ولم کن

های پر از اشک بهش نگاه کردمو باال آورد که با نفرت و چشمسرش . 

شنوه خوشگلمو نمیبا لحن مست مانند گفت: داد بزن، اینجا کسی صدات . 

و برداشتدستش . 

هام روونه شدندو روی لبم گذاشت که اشکبشهمین که اومدم داد بزنم ل . 

فهمید و درست مثل کسایی که مست کردن شده کردم اما انگار هیچی نمیتقال می

 .بود

ای بهش زدم که سرش به طرفی چرخیده شد و که برداشت با تموم توانم سیلیلبش

و بستهاشو چشم . 

 .با گریه و ترس بهش نگاه کردم

دیگه نگاهش مثل قبول نبود و باز کرد اماهاشچشم . 

 .سریع عقب کشید

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


                                                                                                             

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

واقعا من محدثه میخوام معذرت من …من – … 

 .با گریه گفتم: آشغال

و گفتم و با گریه دویدم که بلند گفت: به خدا قسم نفهمیدم محدثه، انگار مغزم از این

 .کار افتاده بود

و بستمهامدویدم دکمهطور که میهمون . 

و با عصبانیت پاک کردمهامم و اشکبه در که رسیدم وایساد . 

های تند وارد شدو بستم اما با شنیدن صداش با قدمهامچشم . 

 .به حرفم گوش بده، لطفا –

و دیدمهای درهم به میزمون نزدیک شدم که دوتاییشونبا اخم . 

و برداشتمبدون مقدمه نشستم و سیبی . 

 .مطهره نگاه دقیقی بهم انداخت

 کجا بودی؟ –

گفتم: بیرون هوا بخورم با اخم . 

و چرخوندو گرفت و سرمعطیه چونم . 

 چی شده؟ –

و پس زدم و مشغول پوست کندن شدمدستش . 

 .هیچی فقط یاد مامان بزرگم افتادم –

 مطهره نگران گفت: االن خوبی؟
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و باال و پایین کردمسرم . 

و توی زیر چشمی به میز اون طرف نگاه کردم که دیدم با کالفگی نشست و دستش

 .موهاش کشید

و پر از شربت کرداستاد یه چیزی بهش گفت که حرفی زد و لیوانش . 

و و برداشت و شربتشو کنار صورتش گذاشت اما دستشی عوضی دستشدختره

 .خورد

و توی بشقاب پرت کردمبا سوختن شدید دستم اوف بلندی گفتم و چاقو و سیب . 

ه بود رو گرفتکه انگشت اشارم برید مطهره با ترس دستم . 

 دیوونه حواست کجاست؟ –

و بیرون آورد و روی زخمم گذاشت که شدید سوخت و عطیه سریع دستمال کاغذی

 .بدنم لرزید

 .با تموم سوزشی که داشتم به اون طرف نگاه کردم

شنیدنمی و فهمیدنمی اصال …اون سیگاره یه چیزی بود . 

 .باید یه جوری سیگاره رو ازش کش برم بفهمم چیه

 مـطـهـره#

 .با عجله گفتم: میرم از ایمان چسب زخم بگیرم

ی محدثه رو ماهان به سمتی دویدم و به دنبال ایمان های خیرهبعد بدون توجه به نگاه

 .گشتم
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دونست کجاستو گرفتم که باالخره یکی میکالسیمون سراغشهای هماز بچه . 

ون خواهرش شربت ریخته کنه چو عوض میی باالست و داره لباسشگفت که طبقه

 .توش

 .خندم گرفت

 !عجب خواهری داره

ها باال رفتم و به چهار دری که بود نگاه کردماز پله . 

 حاال کدومشه؟

تند در اولی و دومی باز کردم ولی نبود در سومی که باز کردم از ترس از جا پرید و به 

 …طرفم چرخید که با دیدنش با عجله گفتم: آقا

ی لختش هینی کشیدم و چرخیدم تنهاما با دیدن باال . 

 .فکر کنم موقع بدی اومدم –

 .تا خواستم برم از پشت دستگیره رو گرفت و کمی در رو بست که استرسم گرفت

 چیزی شده؟ –

خوام، داری؟و بریده چسب زخم میمحدثه دستش –  

 .آره، صبر کن از توی حموم یکی واست بیارم –

ای گفتم که رفتآروم باشه . 

عمیقی کشیدم و چرخیدم نفس . 

کنهاینم معلومه بدنسازی کار می . 
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 همین که بیرون اومد خواستم بچرخم که با خنده گفت: نچرخ، مگه لختم؟

 .با اخم گفتم: لباس تنت نیست

و قورت دادمخندید و به سمتم اومد که آب دهنم . 

و به طرفم گرفتچسب . 

 .ازش گرفتم و ممنونی گفتم

صبر کنخواستم برم که گفت:  . 

 .سوالی بهش نگاه کردم

 .به سمت کمدش رفت

دونم چی بپوشمبیا یه لباس برام انتخاب کن، نمی – . 

ها مواجه شدمو باز کرد که با انواع و اقسام رنگدر کمد دیواریش . 

 .به سمتش رفتم

 خواهرت خیلی شره نه؟ –

 !با خنده گفت: حتی از یه پسرم شرتره

کردم خندیدممی و نگاههاشطور که لباسهمون . 

 .به مانتوی بلندم نگاه کرد

 .فکر کنم همرنگ مانتوت خوب باشه –

دار آبی برداشتیه پیرهن دکمه . 

 چطوره؟ –
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 .دستی بهش کشیدم

 .خوبه، فکر کنم بهت بیاد –

و پوشیدو توی کمد گذاشت و لباسچوب لباسیش . 

 .من برم دیگه –

 .نه نه صبر کن –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

و بست و جلوی آینه وایسادهاشدکمه . 

 خوبه؟ –

 .به سمتش رفتم

هامون دقیقا هم رنگ هم بودلباس . 

 .آره خوبه –

 .بهم نگاه کرد

 .با تو هم ست شده –

 .خندیدم

مرد خونریزی از بدبخت یمحدثه برم من …آره انگار – . 

 .خندید

 .برو –

ها رفتماز اتاق بیرون اومدم و به سمت پله . 
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ها پایین اومدماز پله . 

 اون باال چه خبر بود؟ –

 .با شنیدن صدای استاد سریع به سمتش چرخیدم

 .اخم غلیظی روی پیشونیش بود

و نشونش دادمچسب زخم . 

و بگیرمرفتم این – . 

 اون هم این همه وقت؟ –

 .پوفی کشیدم

 !باید پیداش کنه –

و گفتم و چرخیدم و به سمت میزمون رفتماین . 

گرفتم که هردوشون پوکر فیس بهش نگاه کردند و طرفشونچسب . 

 با اخم گفتم: چیه؟

و باال برد که دیدم چسب زدهمحدقه دستش . 

 .خودمون رفتیم تو آشپزخونه یکی گرفتیم –

و به بیرون فوت کردم و روی صندلی نشستمنفسم . 

و تو بغلش انداختمچسب . 

 .باشه واسه خودت –

ماهان روی سکو نمایان شد که همه به اون طرف یه دفعه صدای آهنگ خوابید و قامت 

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


                                                                                                             

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

 .نگاه کردیم

و قبول کردید، نوبت ماهان بلندگو به دست گفت: واقعا از همگی ممنونم که دعوتم

 .کادوهاس

ها هم آرام با ذوق دست زد و روی مبل کوچیک صورتی رنگی که بود نشست، بچه

و گرفتنددورش . 

استاد فرستاده: ست کردنتون مبارک با صدای گوشیم بهش نگاه کردم که دیدم ! 

های درهم دست به سینه به صندلی تکیه داد و با حرص بهش نگاه کردم که با اخم

و ازم گرفتنگاهش . 

 .کالفه دستی به پیشونیم کشیدم

*********** 

 .کمی دورتر از سرکوچه وایساده بود که به سمتش رفتیم

ماشین جلویی پیاده شد ابروهام باال  در رو باز کردیم که با دیدن اینکه ماهان از

 .پریدند

برمتونرو به محدثه و عطیه گفت: من می . 

 .محدثه با اخم گفت: الزم نکرده

 .استاد: با ماهان برید بهتره، شما و سحر تو یه مسیرید

 .عطیه: اگه اینطوریه پس با آقا ماهان بریم محدثه

 .شیطون گفتم: برو دیگه، ناز نکن
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های درهم به سمت ماشینش رفتاخمپوفی کشید و با  . 

 .در عقب رو باز کردند و نشستند

و باال بردماهان دستش . 

 .خداحافظ –

 .خداحافظ –

و روشن کردسوار شد و بالفاصله ماشین . 

 .توی ماشین نشستم و در رو بستم که قبل از ماهان به راه افتاد

ای بود لعنتیو روی شکمم گذاشتم و با لذت گفتم: عجب کباب خوشمزهدستم . 

کنهنگاهی بهش انداختم که دیدم با اخم و جدیت رانندگی می . 

 .کمی تکونش دادم

 هستی؟ –

و روی فرمون جا به جا کردفقط دستش . 

 .پوفی کشیدم

 چی شده؟ –

و روشن کردچیزی نگفت و به جاش ضبط . 

 .بهش نگاه کردم

خوای چیزی بگی؟نمی –  

و باز کردیرهن لیموییشی باالیی پحرفی نزد و به جاش دکمه . 
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 .نفس عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه دادم و دیگه سکوت کردم

تو همین لحظه آهنگ یه کم یه کم از ساسی و سحر پخش شد که لبخند محوی روی 

 .لبم نشست

و به صندلی تکیه دادم و بهش خیره با کمی مکث به سمتش چرخیدم و کنار سرم

 .شدم

هاشنیم رخشم جذابه، حتی اخم . 

و ببوسمشو توی موهاش بکشم، گونهخواد دستمچقدر دلم می . 

به این جای به شدت مورد عالقم که توی آهنگ رسید زیر لب باهاش خوندم که 

هام حلقه زداراده اشک توی چشمبی . 

 امشب خوبه چه …لبتق تو هستم خوبه چه …کنارت دنیا خوبه چه …دوسم داره –

عطرت بوی … 

و با لذت بو کشیدممیقی کشیدم و بوی عطرشناخودآگاه نفس ع . 

شهره یدیوونه االن …تو عاشق …ذره یه عاقلشم تا …بغلم کن – . 

 .حتی یه نیم نگاهم بهم ننداخت

 شده دیوونه امشب …اگه بگم دلتنگ نگاه کردن و حرف زدنش نشدم دروغ گفتم

؟نه بودم؟  

و به ما باالخره دستمو تکون دادم تا به سمت گونش ببرم ولی مکث کردم ادستم

و گرفت و همین پس سمت صورتش بردم و خواستم روی ته ریشش بکشم که دستم
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ی سرطانی توی گلوم انداختو مثل تودهزدنش بغض . 

و آروم از توی دستش بیرون و پایین انداختم و دستمهای پر از اشک سرمبا چشم

 .کشیدم و درست سرجام نشستم

های پشت سرمون پی در پی بوق ی جوری که ماشینیه دفعه با صدای گوش خراش

و و گرفت و لبشزدند کنار خیابون ترمز گرفت و تا بخوام بفهمم دو طرف صورتم

و با هاممحکم روی لبم گذاشت که اول شکه شدم اما با حریصانه بوسیدنش چشم

هام روی گونم سر خوردبغض بستم که یه قطره اشک از دریای چشم . 

بوسیدنش گر گرفتتموم تنم از  . 

 .نفس کم آورد و عقب کشید

 .نفس زنان نزدیک صورتم گفت: تو مال منی

 .نفسم بند اومد

ی عمیقی به لبم زد و باز عقب کشیدبوسه . 

 فقط مال منی، فهمیدی؟ –

و باال و پایین کردم که به ثانیه نکشیده تو گرمای با بغضی که از خوشحالی بود سرم

و روی کمرش و بستم و دست هامهامامش و لذت چشمآغوشش فرو رفتم و با آر

 .گذاشتم

و بوسید و نفس زنان گفت: فقط مالی منی دانشجوی سرکش من، یکی روی سرم

و از کاسه درمیارم، بخوای سمت کسی دیگه بری هاشچشم بهت داشته باشه چشم
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کنمو قلم میجفت پاهات . 

د که فقط سکوت کردمو بهم داهاش شکه شدم اما چنان آرامشیاز حرف . 

*********** 

و تحویل خانم عسکری دادم و بعد به سمت اتاق رئیس جانم رفتمکارام . 

و گرفتجمع شد و اخم جاش با دیدن اینکه الدن به داخل رفت لبخندم . 

گندو به در چسبوندم تا بفهمم چی میبه در که رسیدم گوشم . 

 هنوزم تحریک نمیشی؟ –

پرسی؟چرا می –  

خوام بدونم، ببین مهرداد، من تصمیم گرفتم که کمکت کنم تا درمان بشیمی – . 

هام بیشتر به هم گره خوردنداخم . 

 .الزم نیست –

کشیتونم ببینم زجر میالدن با تحکم گفت: هست، من هنوزم دوست دارم، نمی . 

ی عوضیزیرلب با عصبانیت گفت: غلط کردی دختره . 

کنی؟کار میچی –  

عسکری مثل مجرما از جا پریدم و با استرس بهش نگاه کردم با صدای خانم . 

هیچی …چیزه – . 

 .با اخم گفت: بیا برو سرکارت

ای بهش رفتم و از کنارش رد شدمچشم غره . 
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در زد که با بفرمائید داخل استاد در رو باز کرد که با اخم و دست به سینه به داخل نگاه 

 .کردم

 .الدن نزدیک استاد وایساده بود

سکری در رو بستع . 

 .دست به سینه به ستون تکیه دادم

 .چند دقیقه بعد عسکری و الدن بیرون اومدند

 جدی به الدن نگاه کردم که با ابروهای باال رفته گفت: حرفی داری؟

و از ستون گرفتممتکیه . 

 .نه –

 .بعد از کنارش رد شدم و در زدم

خوان استراحت کنند عزیزمالدن: رئیس می . 

ه کردمبهش نگا . 

عزیزم …کارم مهمه – . 

 .صداش بلند شد

خواممی – … 

و قطع کردمحرفش . 

 .جناب رئیس باهاتون کار دارم –

 .با کمی مکث گفت: بفرمائید داخل
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 .زیر نگاه الدن در رو باز کردم و وارد شدم

 .تا وقتی در رو ببندم بهش نگاه کردم و در رو بستم

 .به سمتش چرخیدم

 .به صندلی تکیه داد

 کاری داری باهام؟ –

 .به سمتش رفتم

این الدن، اصال بیرونش کن، یه بچه پولدار برای چی اومده اینجا؟ خیلی مشکوک  –

 .میزنه

 .ورزشی به گردنش داد

 .اون همیشه عاشق فتوشاپه –

 .کنارش وایسادم

دونم یه جای دیگهخب بره آتلیه، چه می – . 

و گرفتدستم . 

و ماساژ بده، قربون دستتامهو ولش، بیا یه کم شونهاون – . 

و کم کن ولی با بوسیدن دستم زبونم بسته شدخواستم بگم روت . 

 .چشمکی زد

 .لطفا –

 .نفس عمیقی کشیدم
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 .باشه –

ای رنگ کنار پنجره انداخت که پشت سرش ی قهوهو رو کاناپهبلند شد و خودش

 .رفتم

مهاش گذاشتم و مشغول ماساژ دادنش شدو روی شونههامدست . 

 .چشم بسته گفت: یه کم محکمتر

و بیشتر کردمهامفشار دست . 

ای کرد و گفت: دستت درد نکنهناله . 

 .دیشب هردومون اونقدر خسته بودیم که دیگه بدون هیچ کاری خوابیدیم

فکر کردم میگه برو توی اتاقت بخواب اما برخالف تصورم بغلم کرد و گفت که کنارش 

 .بخوابم

و کردمرین خواب توی عمرمکنم دیشب بهتحس می . 

 .خسته که شدم گفتم: خسته شدم

ای به هردوتاش زد که لبخندی روی لبم نشستو گرفت و بوسههامدست . 

 .بیا کنارم بشین –

و دور شونم حلقه و بغلم کرد و دور زدم و کنارش نشستم که دستشاز خداخواسته مبل

و روی شونش گذاشتمکه سرم . 

 چطوری س.ک.سی من؟ –

و باال آوردم و معترضانه گفتم: استادسرم ! 
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 .با حرص بهم نگاه کرد

 بازم استاد؟ –

 پس چی بگم؟ –

 .اسم دارم اسم، اسمم مهرداده –

ای باال انداختمشونه . 

 .خب باشه –

 .یه دفعه روی کاناپه هلم داد و روم خم شد

و گرفتچونم . 

 .بگو مهرداد، زود –

 .اخم کردم

 .نمیگم –

گرفتو با حرص فکم . 

 نمیگی؟ –

 .نخیرم –

 .تهدیدوار گفت: باشه

و روی لبم گذاشت و چنان گازی گرفت که صدای دادم تو گلوم خفه شد یه دفعه لبش

و محکم به بازوش زدمو مشتم . 

 !کمی عقب رفت که با حرص گفتم: وحشی درد گرفت
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 .بگو –

 .به صورتش نزدیک شدم

 .نمیگم –

و با استرس قورت دادمه آب دهنمو کنار رونم گذاشت کیه دفعه دستش . 

و فشار میدمبگو وگرنه یه جای دیگت – . 

اینجا اومدم دیگه چیز یه واسه اصال من …چیزه – . 

و کمی ریز کردهاشچشم . 

 واسه چی؟ –

و برداراول دست مبارکت – . 

 .باالتر برد که دلم هری ریخت

 .بگو –

استخدام کن، اونا هم  هم محدثه و عطیه میشه اگه که بگم اومدم …چیزه –

 .کارشون خوبه

 .بدون مخالفت گفت: باشه، نمونه کار بیارن استخدامشون کنم

 .دیگه یادم رفت دستش کنار رونمه و با خوشحالی بغلش کردم

شندممنون، خیلی خوشحال می – . 

 خندید

 …منم خیلی خوشحال میشم که –
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 .فشاری داد که آخی گفتم

 .بهم بگی مهرداد –

 .ولش کردم

کنم بعد که رفتیم خونه بهت میگمخب باشه، اول تمرین می – . 

 .روی مبل نشست

 .حله –

و گرفت و بلندم کردبعد بازوم . 

کنمحاال هم بدو برو سرکارت وگرنه اخراجت می – . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم و بلند شدم

و گرفتخواستم برم ولی مچم . 

 …اول –

 .به لبش زد

هام دادمچرخی به چشم . 

و ول کردای به لبش زدم که مچمشدم و بوسهخم  . 

 .به سمت در رفتم اما قبل از پایین کشیدن دستگیره گفتم: فعال استادجون

و پر کرد و تا خواست به سمتم بیاد با خنده سریع در رو باز کردم و حرص نگاهش

 .بیرون رفتم و در رو بستم

 .خندیدم و قدم برداشتم
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 محدثه#

میوه فروشی بیرون اومدم های میوه ازبا کیسه . 

ها وایسادند رفتمبه سمت جایی که تاکسی . 

 .با کسی که اتفاقی نگاهم بهش افتاد ابروهام باال پریدند

 .ماهان گوشی به دست از یه صرافی بیرون اومد و پشت بهم وایساد

 .انگار داشت تلفن حرف میزد

سعی کردم بفهمم چی ی کنار صرافی وایسادم و به سمتش رفتم و نزدیکش تو کوچه

 .میگه

دنبالت؟ بیام که میای میرم، آره …خوبه –  

 .اخم کردم

سحر؟ …باشه –  

 .دستم مشت شد

ی عوضیههمون دختره . 

خرم یادت باشه چندتا نخ از اون سیگارا رو واسم بیاری سیگارایی که خودم می –

کنندراضیم نمی . 

 .عصبانیت وجودم پر کرد

ی کله شقپسره ! 

درس جدید رو واسم بفرستممنون، آ – . 
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 .با فکری که به ذهنم رسید نفس عصبی کشیدم و از کوچه بیرون اومدم

جوری که انگار ندیدمش از کنارش رد شدم که چیزی نگذشت که تند گفت: فعال تا 

 .بعد

و گرفت و به سمت خودش چرخوندم که دیدم خودشهیه دفعه یکی بازوم . 

 .وانمود کردم که تعجب کردم

بینمت، دیشب نتونستم باهات حرف بزنمشد که میخوب  – . 

و آزاد کردماخم کردم و بازوم . 

 .برو رد کارت آقا پسر –

کنم محدثه، و گرفت و با التماس گفت: خواهش میچرخیدم و تا خواستم برم جلوم

کنه؟بذار باهات حرف بزنم از دلت دربیارم، بگم گه خوردم راضیت می  

ونم بهت اعتماد کنم، تو و برادرت درست شبیه همید، اون تبا اخم گفتم: دیگه نمی

و اسیر خودش کرده، ولی من مثل مطهره زود خام نمیشمی منبرادرتم آبحی بیچاره . 

 .از کنارش رد شدم

 .باز رو به روم وایساد

 .لطفا –

و بگوبا کمی مکث جدی گفتم: حرفت . 

 .بیا بریم تو ماشین، اینجا که نمیشه –

 .چشمکی زد
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 .یه بستنی هم مهمون من –

و با بستنی امتحان نکنیبا حرص گفتم: لعنت بهت که من ! 

 .لبخند عمیقی زد

ها رو رو به روش گرفتمکیسه . 

 .بگیرشون –

 .با لبخند گرفتشون

 .بریم –

 .پشت سرش رفتم

 .کنار النترای مشکیش وایسادیم

هالعنتی چه ماشینی هم داره . 

وم حس و حالم پریدمحو ماشینش بودم که با صداش تم . 

بینی بندهو از جیبم بیرون بیار، دستم که میسوئیچ – . 

 تو کدومه؟ –

و باال آوردپای راستش . 

و برداشتمو داخل جیبش کردم و سوئیچدستم . 

ها رو داخل ماشین گذاشت و در رو بستو باز کردم که میوهو زدم و در عقبقفل . 

از کنهو برام بدست به جیب وایسادم تا درم . 

گنددونم که پرروعم، همه بهم میمی . 
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و باز کنخواست دور بزنه که گفتم: اول در من . 

 .خندون در رو باز کرد

 .بفرمائید بانو –

و بستنشستم که درم . 

و مرتب کردمموهام . 

و بهش دادمداخل ماشین نشست که سوئیچ . 

و روشن کرد و به راه افتادماشین . 

عوضش کردم، بازم عوضش کردم و بازمآهنگ مزخرفی پلی شد که  . 

 !با خنده گفت: خیلی پررویی

دونمسرجام درست نشستم و خونسرد گفتم: می . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد و خندید

ای، اون خجالتی اما تو خودمونی و پررودرست برعکس مطهره – . 

 .نظر لطفته –

 .بازم خندید

کنم؟مگه دارم جک تعریف می  

و زودتر بستنی واسم بخر بعدم ببرم خونهو بگحاال هم حرفت – . 

 .سعی کرد نخنده

 .نفس عمیقی کشید
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 .معذرت میخوام –

و مرتب کردممانتوم . 

 .بعدش –

 !معترضانه گفت: محدثه؟

 .بهش نگاه کردم

 .بگو –

 .کوتاه بهم نگاه کرد و دستی به گردنش کشید

مدمکنم، یه دفعه به خودم اوکار میواقعا دیشب نفهمیدم که چی – . 

 .همش تقصیر اون سیگارست –

 .پوفی کشید

 تو هم گیر دادی به اونا، چه ربطی داره آخه؟ –

با اخم گفتم: خیلیم ربط داره، معلوم نیست اون دختره چه کوفتی داره بهت میده، تو 

کنی؟چرا اینقدر خری بهش اعتماد می  

 .با ابروهای باال رفته بهم نگاه کرد

 …مگه بد میگم؟ اون دختره –

و قطع کردخندید و حرفم . 

 .دز حسادتت رفته باال بهش تهمت میزنی –

و ازش گرفت و با حرص زیرلب گفتم: استغفراهللنگاهم . 
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 .یه دفعه بهش توپیدم: حسادت چیه؟ حسادت حسادت میکنی

 .از ترس نزدیک بود فرمون ازدستش در بره ولی کنترلش کرد

 .با تعجب گفت: چته دیوونه؟ زهر ترک شدم

س عصبی کشیدمنف . 

و دختره از فرصت استفاده کنه و یه اصال اینقدر بکش تا جونت دراد، بعدم نفهمی –

 .پنج قلو بذاره تو شلوارت

های گرد شده بهم نگاه کرد که تازه فهمیدم چی گفتم که کمی توی صندلی با چشم

و ازش گرفتمفرو رفتم و نگاهم . 

بهش انداختم یه دفعه صدای خندش اوج گرفت که نیم نگاهی . 

 .چندبار با خنده به فرمون زد

 .وای خدا از دست تو محدثه –

ای بهش رفتماخم کرد و چشم غره . 

و عوض کردی خندش آهنگبا ته مونده . 

 .نترس، حواسم هست –

برو برام بستنی بگیر حرف دیگه بسه، به این نتیجه رسیدم که کال مغزت ارور میده  –

ترت کردیوونهدیشب سیگار کشیدی سیگاره د . 

 .باز خندید

خواد ازت لباینقدر دلم می – ... 
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و کردو قطع کرد و رانندگیشچنان نگاهی بهش انداختم که سریع حرفش . 

و خوب انجام میدیچشمام عاشقتم که همیشه وظیفت . 

 .یه دفعه صدای گوشیش بلند شد که برش داشت

 .به سمتش کمی خم شدم و سعی کردم بفهمم رمزش چیه

و زدزشرم . 

 …نیم نگاهی بهم انداخت که سریع درست سرجام نشستم

 .رو به روی یه بستنی فروشی وایساد

خوری؟چی می –  

 .آب هویج بستنی –

ای گفت و پیاده شدباشه . 

و نبرد نزدیک بود از خوشحالی جیغ بکشماز اینکه گوشیش . 

و زدمو برداشتم و رمزشوارد مغازه که شد سریع گوشیش . 

و واسش فرستادههاش رفتم که دیدم دختره آدرسمتوی پیا . 

و سرجاش گذاشتمبا گوشی خودم سریع ازش عکس گرفتم و گوشی . 

پیچونم میرم به این آدرسامشب عطیه رو یه جوری می . 

و ی کوچکی از اون سیگارشباید ته و توی قضیه رو دربیارم و هرجور شده حتی تیکه

 .به دست بیارم

میزنه، از قیافشم خوشم نیومد، عملیه تو لوازم آرایش غلطیدهدختره شدید مشکوک  . 
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تونم با این قیافه هم برم که بفهمه اونجام و فکر کنه واسم مهمه و دارم اما خب نمی

و یه تغییراتی بدمکنم باید چهرمتعقیبش می . 

 مـطـهـره#

م جدی بهش نگاه کردمبا حس دستش روی باال تنه . 

و برداری؟میشه دستت –  

و شکستخونسرد تخمش . 

کنمو آماده مینه، دارم خودم – . 

ی من؟کنی؟ با باال تنهو آماده میبا ابروهای باال رفته گفتم: خودت  

و آماده کنم؟ با دستت روی اونجام؟بهم نگاه کرد و شیطون گفت: پس چجوری خودم  

 .نگاه تندی بهش انداختم

 !خیلی پررویی –

با شیطنت خندیدو به کنار انداختم که دستش . 

و ببین موش کوچولو، امشب از خجالت نباید خبری باشه فهمیدی؟ جدی کارت –

 .بگیر بخدا خسته شدم

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .باشه –

و روی رونم کشید که لگدی به پاش زدمدستش . 

 .نکن –
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 …منکه –

و تهدیدوار طرفش گرفتمخواد چی بگه که سریع انگشتمفهمیدم می . 

 .نگو –

 .خندون بهم نگاه کرد

و بوسید که حسابی درد گرفت و و گرفت و محکم و عمیق لبمیه دفعه دو طرف صورتم

 .صورتم جمع شد

 .عقب کشید

 .لعنتی لبت منبع انرژیه انگار –

ای به لبم زد که خندم گرفت اما سعی کردم و گفت و پشت سر هم سه بار بوسهاین

 .جدی باشم

و گرفتحریرم برد و پهلوهامو زیر لباس هاشدست . 

 اوف چرا اینقدر تنت داغه؟ –

 .همیشه اینطوریه –

تر شدبه صورتم نزدیک . 

 بریم باال شروع کنیم؟ –

 .با تعجب گفتم: هنوز ساعت نهه! صبر کن دو ساعت دیگه بعد

و کردهآروم گفت: ولی من دلم هوس لمس بدنت . 

 .روم خم شد که روی مبل درازکش شدم
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و به زیر لباسم برد که گر گرفتمگودی گردنم فرو کرد و دستشو تو سرش . 

هام بسته شدندای به گردنم زد که چشمبوسه . 

و بوسید که خفیف لرزیدمی گوشمالله . 

کنی؟و دیوونه میکنار گوشم گفت: چرا فقط تو من  

دیو بوسید که با ضربان قلب باال گفتم: باشه تو بری گوشمو گفت و بازم اللهاین . 

ای به کنار لبم زدآروم خندید و بوسه . 

و باز کردمهاماز روم بلند شد که چشم . 

و دور گردنش حلقه کردمو گرفت و بلندم کرد که دستمزیر زانو و گردنم . 

و روشن کردها باال اومدیم و وارد اتاقش شدیم که با آرنج چراغاز پله . 

 .روی تخت انداختم

رهو بریز دور مطهامشب خجالت . 

و روی لبش گذاشتم و بوسیدمش و گرفتم و پایین کشیدم و لبمشروم خم شد که یقه

و حس کردم اما کمی بعد همراهیم کردکه به وضوح جا خوردنش . 

هاش شدم، روی تخت انداختمش و بالفاصله روش نشستم و مشغول باز کردن دکمه

 .اونم تنها فقط بهم خیره بود

و کنار زدمسها رو باز کردم و لبادکمه . 

ش زدمی سینهای به قفسهو از باال تا پایین بدنش کشیدم و بوسهدستم . 

و تو گودی گردنش فرو کردم هاش کشیدم و سرموار روی سیکس پکو نوازشدستم
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و گرفت و یه ضرب ی قبل تند و عمیق مک زدم که یه دفعه لباسمو برعکس دفعه

 .پارش کرد و از تنم درش آورد

و باال آورد که باهاش چشم تو چشم شدمن سرمنفس زنا . 

 .لبخندی زد

و دوست دارمهای خمارتچشم – . 

ای به لبش زدملبخندی زدم و بوسه . 

و به کمک خودش از تنش درآوردملباسش . 

و گرفتم و از پاش درآوردماز روش بلند شدم و شلوارش . 

ش کشیدم که کمی تکون خوردو روی رون ورزیدهزبونم . 

ف لعنتی، تو همیشه اینقدر هات باشاو – . 

و گرفتم و مکث کردمبه باال که رسیدم لباس زیرش . 

و گرفتباز خجالت وجودم . 

ای به باسنم زد که اوفی گفتم و با اخم بهش نگاه کردمروی تخت نشست و سیلی . 

 .زود باش –

خت و گرفت و روی تو جمع کردم و یه ضرب پایینش کشیدم که یه دفعه مچمعزمم

 .انداختم و روم خیمه زد

ای انداختو از تنم کند و گوشههردوتا لباس زیرهام . 

کردو زیر و رو میبرخورد تنش به تنم وجودم . 
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****** 

و بستهاشو کنارم انداخت و نفس زنان چشمخودش . 

نشد …بازم مثل دو شب پیش . 

و گردنم  ی باال تنهکرد و چند جااونقدر به تنم چنگ انداخته بود که کل تنم درد می

 .کبود شده بود

شددوست داشتم باهاش یکی یشم ولی نمی . 

داری گفتم: بذار یه کم دیگه نفس زنان به کمک دستم نیم خیز شدم و با صدای خش

و بکنمسعیم . 

و قورت دادو باز کرد و آب دهنشهاشچشم . 

یی سر تنت آوردمخواد، یه نگاه به خورت بنداز، ببین منه احمق چه بالبسه، نمی – . 

و به سمتش کشیدم و کنارش خم شدمخودم . 

 .اشکال نداره –

م گذاشتمو گرفتم و روی باال تنهدستش . 

 .یه کم دیگه –

هام زل زدبا غم به چشم . 

کنم و بعد ولتخدا لعنتم کنه که اینجور تو رو تشنه می – … 

و روی لبش گذاشتمانگشتم . 

ندارمتقصیر تو نیست، منم اعتراضی  – . 
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و زیر بالشت برد و و با مالیمت برداشت و پشت بهم چرخید، دستشدستم

و بستهاشچشم . 

با لحنی که هزارتا درد و ناراحتی موج میزد گفت: اصال برو مطهره، من درمان بشو 

گیرمو نمینیستم، دیگه واسه رفتن جلوت . 

 بهت زده گفتم: چی داری میگی؟

کشییادامه داد: فقط کنار من زجر م . 

کشماما من زجر نمی – . 

 .به سمتم چرخید

فهمم کنی نمیفهمم، فکر میو نمیهات دردتکنی از این چشمدروغ نگو، فکر می –

کر زجر کشیدن تو حوصلگی توی روزت واسه چیه؟ من خیلی خودخواهم که به فبی

 .نیستم و فقط به فکر درمان شدن خودمم، برو مطهره، من درمان نمیشم

های پر از اشک گفتم: ناامید نشومبا چش . 

 .با غم پوزخندی زد و چرخید

 .برو –

و فشردبغض گلوم . 

 .خدایا این همه غم حقش نیست

و روی بازوش گذاشتمدستم . 

 .تو درمان میشی، مطمئنم –
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و باز کردهای پر از اشکشبه سمت خودم چرخوندمش که چشم . 

و دورم حلقه ش گذاشتم و دستشی سینهو روی قفسهو باال بردم و سرمدستش

 .کردم

و بستمهامچشم . 

جا بخوابمخوام همیناالنم می – . 

وار به حرکت درآوردو توی موهام فرو برد و نوازشبا کمی مکث اون دستش . 

خورمتا هروقتی هم که درمان بشی من از کنارت جم نمی – . 

درمان شدم بعدش میری؟کنه گفت: یعنی اگه فهمیدم داره گریه میبا صدایی که می  

 .ماتم برد

بلند شدمو باز کردم و کمی هامبا کمی مکث چشم . 

کردداشت گریه می . 

 .وجودم به آتیش کشیده شد

ای به پلکش زدمو پاک کردم و بوسههاشو باال کشیدم و با بغض اشکخودم . 

 .گریه نکن –

و با گریه بستهاشچشم . 

و بوسیدمشعمیق گونه . 

مونم، بگی برو هم میرممی بگی بمون – . 

و باز کردهاشچشم . 
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و گرفتدو طرف صورتم . 

و پر کرد که گرمی لبش که روی پیشونیم نشست حس آرامش و امنیت عجیبی وجودم

و به بسته شدن وادار کردهامچشم . 

و باز کردمهامو که برداشت چشملبش . 

و پاک کردم که لبخندی زدهاشبا دستم اشک . 

که دیدمت خوشحالم – . 

 .لبخند محوی زدم

و قبول کردممنم خوشحالم که پیشنهاد صیغه شدنت – . 

 .سر کوچه پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم

 .وارد کوچه شدم

های لوکس بوداطرافم پر از خونه . 

 .سوتی زدم

کنند این پولداراچه می ! 

نگاهی انداختم و و بیرون آوردم و تو اون فضای نسبتا تاریک کوچه به خودم مآینه

و مرتب کردمموهام . 

و هم لنز آبی هامای کرده بودم و چشمو با رنگ موی موقت نسکافهموهای مشکیم

 .گذاشته بودم و یه آرایش مالیمم رو صورتم پیاده کرده بودم

و آور ریختم که بدبخت همشای داخل چایی عطیه قرص خواببه روش هوشمندانه
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بینهو میهفت پادشاهخورد و االنم داره خواب  . 

هام گرد شدندهایی که دیدم چشمبه قسمتی رسیدم که با ماشین . 

واو …مازراتی …پورشه …لعنتیا! ماشینای میلیاردی! بی ام وه ! 

 .شیطونه میگه سینگل برو تو با رل بیا بیرون

ای رسیدمبه خونه . 

و نگاه کردمپالکش . 

 .خودشه

بودصدای آهنگ و بیس از اینجا هم مشخص  . 

 .شدید استرس داشتم

 .تا حاال جرئت نکرده بودم پارتی برم

و زدمطالیی_نفس عمیقی کشیدم و زنگ کنار در بزرگ مشکی . 

 .چیزی نگذشت که یه مرد کامال مشکی پوش در رو باز کرد

 به سر تا پام نگاهی انداخت و با صدای خشک و کلفتی گفت: با کی هستی؟

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

و بگمار آخرش باید اسم اون الدنگانگ . 

و تو مشتم گرفتمکیفم . 

 .ماهان رادمنش –

ای کشیدمهمین که در رو باز کرد نفس آسوده . 
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های رو به روم انداختموارد شدم و نگاهی به پله . 

ها باال اومدمی زیر لب گفتم و از پلهبسم اهلل . 

لرزیدصدای آهنگ جوری بود که زیر پام شدید می . 

ی خاصی به زلزله دارند، نه؟ار مردم عالقهانگ  

خورد و یه مرد کنارش ای سفید میوارد راهروی پهنی شدم که آخرش به یه در شیشه

 .وایساده بود

ی رو به روم آب همین که رسیدم خوش آمدی گفت و در رو باز کرد که با دیدن صحنه

و با استرس قورت دادمدهنم . 

شدنورهای رنگی روشن می همه جا نسبتا تاریک بود و با . 

و به هم میزدی آهنگ و دودی که تو هوا بود حالمصدای کر کننده . 

 .وارد شدم که مرده در رو بست

 .با صدای یه زن بهش نگاه کردم

 .سالم خانم –

 .سالم –

و به من بدیدوسایلتون – . 

و بهش دادمو برداشتم و کیفای گفتم و گوشیمباشه . 

دم و با شالم بهش دادمو بیرون آورمانتوم . 

و به طور کامل درسته حجاب چندانی ندارم اما کال آدمی نیستم که بخوام حجابم
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 .بردارم اما اینجا مجبورم

کندو که بماند، گوشتمم رو میاگه مطهره بود پوستم . 

و یادتون باشهذارم، شمارتونی بیست میتو کمد شماره – . 

 .سری تکون دادم که رفت

ترین آدم اینجا منمقسم بخورم پوشیده یعنی حاضرم . 

شلوار چرم مشکی و لباس آستین سه ربع چرم مشکی که زیپش حالت کج دار بود و 

 .به شدت تنگ

واسه خوشگلی هم دستکش انگشتی چرمم دست کرده بودم و یه انگشت ضربدری 

 .هم توی انگشتم بود

 .کال عین دزدا شده بودم

به جلو قدم برداشتم هام کردم وو داخل جیبدست هام . 

رقصیدنددخترا با نیم متر شرتک و نیم تنه با پسرا می . 

 .اوقم گرفته بود

و نگه دار خواهرمن، الکی آخه دختر خوب اینکارا دیگه چیه؟ شخصیت دخترونت

باز نکنو خرج مردای هوسخودت . 

 .یه دفعه آهنگ تکونش بده از سعید سرور پخش شد

گرفت ای خندمبا یادآوری خاطره . 

 .چقدر ما سه تا با این آهنگ دیوونه بازی درمیاوردیم
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 .با دیدن ماهان لبخندم جمع شد

روی یه مبل لش شده بود و اون دختره سحر با تیپ افتضاحی روش لم داده بود و 

 .لیوان مشروبی توی دستش بود

 .با دیدن سیگار توی دستش بیشتر از موقع دیدن چسبیدن دختره بهش عصبی شدم

خندیدکشید و با دختر و پسرای اطرافش مییم . 

هاش مشروب بود نگاه ازش گرفتمبا وایسادن یه پسر با یه سینی که قطعا تو لیوان . 

خورمممنون، فعال نمی – . 

ای گفت و رفتباشه . 

 .آروم به سمتش قدم برداشتم

 .باید جوری وانمود کنم که ازش خوشم اومده

پسر فوق العاده خوش هیکل و خوش پوش رو به  چیزی نمونده که بهش برسم که یه

 .روم وایساد

و باال آوردکف دستش . 

 افتخار رقص میدی بانو؟ –

و گرفتکمی جدی بهش نگاه کردم و بعد از کنارش رد شدم که یه دفعه بازوم . 

 .ناز نکن خوشگلم –

 .با اخم گفتم: ولم کن بذار واسه چند دقیقه دیگه فعال حس رقص ندارم

از جیبش بیرون آورد و به سمتم گرفت وکارتی . 
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 .خوشحال میشم داشته باشیش –

 .واسه اینکه دست از سرم برداره ازش گرفتم

 .چشمکی زد

دارمچشم ازت برنمی – . 

و گفت و رفتاین . 

ی سگزیر لب گفتم: غلط کردی پسره . 

 .لبخند مصنوعی زدم و به سمت ماهان رفتم

 .خداکنه نشناستم

ت مبل پشت سرش رفتمبهشون که رسیدم پش . 

ای گفتم: اجازه و روی مبل گذاشتم و نزدیک گوشش با صدای پر عشوههامدست

های جنتلمنی مثل تو رو ماساژ بدم؟هست شونه  

 .همشون بهم نگاه کردند

های سبز ماهان خیره شدمبه چشم . 

 .لعنتی چقدر جذابه

 .سحر با اخم گفت: الزم نکرده

روی بدنم چرخوندو ماهان لبخندی زد و نگاهش . 

 !عوضی چقدر هیزه

 .اشکال نداره خوشگلم –
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 !سحر معترضانه گفت: ماهان

 .ماهان بهش نگاه کرد

 .فقط یه ماساژه عسلم –

 .سحر: خب خودم ماساژت میدم

و توی دهنش ای بهش زد که نزدیک بود چهارتا استخونو گرفت و بوسهماهان دستم

و گرفتمبکوبم ولی جلوی خودم . 

های این بانو رو حس کنمدارم دست دوست – . 

و پنهان کنم گفتم: با کمال میلبا لبخندی که سعی داشتم باهاش حرصم . 

هاش گذاشتم و مشغول و روی شونههامو ول کرد و چرخید که خم شدم و دستدستم

 .ماساژ دادنش شدم

و کشیدباز اون سیگار کوفتی . 

ب چیه؟ت واسه پنجشنبه شیکی از پسرا گفت: برنامه  

 .پکی کشید و گفت: نمیام، تولد داداشمه

 .ابروهام باال پریدند

 .باید به مطهره بگم

و روی ته ریشش کشیدسحر دستش . 

و بیخیال بیا بریم پارتی فرزاد، تازشم، گیری، یه امسالتولد که هر سال واسش می –

 .اونجا کلی از این سیگارا هست
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متر فشار دادو محکمهاشاراده شونهبی . 

 .کمی خیره نگاهش کرد و بعد پکی کشید

کنمدرموردش فکر می – . 

 .نفس عصبی کشیدم

و بزنهببین این سیگار چیه که بخاطرش حاضره قید تولد برادرش ! 

خوری؟سحر: مشروب می  

 .سری تکون داد که دختره بلند شد و رفت

 .با صدای ماهان بهش نگاه کردم

 .عزیزم یه کم خم شو –

 .بیشتر خم شدم

 .به سمتم چرخید

هام نگاه کرداول نگاهی به لبم انداخت و بعد به چشم . 

ی من؟بعد مهمونی بریم خونه –  

 چرا؟ –

 .خندید

 .نگو که نفهمیدی –

کنیتر لب زد: دوست دارم ببینم چجوری ناله میتر شد و آرومبه صورتم نزدیک . 

 .از عصبانیت رو مرز انفجار بودم
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 .لبخند مصنوعی زدم

انگار دوست دختر داریاما  – . 

و روی لبم کشید که یه لحظه لرزیدملبخندی زد و انگشتش . 

 .زنم که نیست، دوست دخترمه –

کنمدرموردش فکر می – . 

 .خندید

 .باشه –

و محکم ماساژ دادم اما عوضی یه ذره هم دردش نگرفتهاشچرخید که شونه . 

و توی سیگاردونی انداختسیگارش تموم شد که آخرش . 

اهم روش ثابت موندنگ . 

 .باید یه جوری برش دارم

ای به باسنم زد که با عصبانیت یه پسر پشت سرم رد شد اما حین رد شدنش سیلی

 .بهش نگاه کردم

 .خندید و ازم دور شد

 .زیرلب گفتم: کثافت

 .سحر با دو لیوان مشروب اومد

و به ماهان داد و بعد کنارش نشستیکیش . 

 .با التماس بهش نگاه کردم
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 .لطفا نخور

 .تا نزدیکی لبش برد اما بعد روی میز گذاشت

جوریش گرمم هستهمین – . 

هاش بردو به سمت دکمهسحر با عشوه روش لم داد و دستش . 

و واست باز کنمهاتپس بذار دکمه – . 

 .این دفعه خیلی محکم ماساژ دادم که آخی گفت و کنار کشید

تر باباآروم – ! 

و نگه داشتمخندمنفس عصبی کشیدم اما لب . 

 .معذرت –

خواد ماساژ بدی، بیا کنارم بشیناصال نمی – . 

 .سحر با حرص بهم نگاه کرد

و دور زدمدراری زدم و مبللبخند حرص . 

 .کنارش نشستم و پا روی پا انداختم

تر گرفتمبا حلقه شدن دستش دور گردنم خواستم کنار بکشم اما محکم . 

جا لختت کنمنیار وگرنه حریص میشم که همیننزدیک گوشم گفت: چموش بازی در . 

 .اینبار با عصبانیت نگاهش کردم که خندید و درست نشست

 !چه دخترباز خرابیه

 .یه دفعه سحر با عجله بلند شد
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 .من برم دستشویی –

 .بعد با دو ازمون دور شد که مشکوک بهش نگاه کردم

 .خواستم بلند بشم دنبالش برم اما ماهان نذاشت

خوشگله؟کجا  –  

 .نفس عصبی کشیدم

 .به سیگاره نگاه کردم

 به سمت ماهان چرخیدم و با لبخند گفتم: بیشتر از خودت بگو، اسمت چیه؟

و روی میز گذاشتمدستم . 

 ماهانم، تو چی؟ –

تر کردمو به ظرف نزدیکدستم . 

خونی؟آرزو، درس می –  

 .خندید

نام منهبگی نگی، رو هواست، اما نصف هردو شرکت بابام به  – . 

 .ابروهام باال پریدند

 !چه عالی –

 تو چی؟ –

خونم، کامپیوترآره، درس می – . 

 .خیلیم عالی –
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 .سیگار رو برداشتم و توی جیبم گذاشتم و صاف نشستم

 .نامحسوس نفس راحتی کشیدم

 .متفکر نگاهی بهم انداخت

ندازهو یاد یه نفر میبوی عطرت خیلی آشناست، من – . 

 .استرسم گرفت

و میزنم، خیلیا هستندواقعا؟ خب فقط من نیستم که این – . 

 .درسته –

 .لبخندی زد و به میز نگاه کرد

و قبول کنه کنم اگه پیشنهادمدختر چموشیه، ازش خوشم میاد، دارم به این فکر می –

 .دیگه دنبال دختری نرم

 .نفس تو سینم حبس شد

 !واقعا بخاطر من حاضره اینکار رو بکنه؟

فتم: یعنی اینقدر واست ارزش داره؟با تعجب گ ! 

 .بهم نگاه کرد

 .یه جورایی آره –

 .خندید

 .پرروی من –

 .نفسم بند اومد
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 !پرروی من؟

طور بهش خیره بودمهمون . 

هاش داشتمیه احساس عجیبی از حرف . 

و که گرفت به خودم اومدمچونم . 

تر میشدهر لحظه سرش نزدیک . 

 یه کم معاشقه کنیم؟ –

هام بسته اراده چشمو تو گودی گردنم فرو کرد که بیفت کنم اما سرشخواستم مخال

ای که زد کال شل شدمشدن و با بوسه . 

 .رو گردنم شدید حساس بودم

و روی پوستم کشید که آروم گفتم: فعال نهلبش . 

و شکار کرد که نفسم بند اومد و تموم تنم گر گرفتو نداد و لبمجوابم . 

بوسیدیای ملعنتی حسابی حرفه . 

کنم کمی عقب کشیدوقتی دید همراهیش نمی . 

 .همراهیم کن –

چیزه …آم – … 

و بیرون ی ترسیده رو به خودم گرفتم، سریع گوشیمبا فکری که به ذهنم رسید قیافه

و نگاه کردمآوردم و ساعتش . 

 !وای خدا بدبخت شدم –
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 با اخم گفت: چی شده؟

 .بهش نگاه کردم

اال برگشته خونهدختر خالم قطعا تا ح - . 

و از دستش ازاد کردم و بلند شدمسریع خودم . 

 .من باید برم، شب خوبی بود خداحافظ –

و گفتم و د فرار که بلند گفت: آرزو؟ صبر کناین . 

و چرخوندمسریع به سمت در رفتم و به دنبال زنه نگاهم . 

بیاربا دیدنش به سمتش رفتم و تند گفتم: سریع وسایل کمد بیست رو واسم  . 

ای گفت و به سمتی رفتباشه . 

 .با استرس نگاهی به عقب انداختم که با دیدن اینکه داره به سمتم میاد هل کردم

و گرفتخواستم فرار کنم ولی بهم رسید و بازوم . 

 با اخم گفت: قضیه چیه؟

مونم، دختر خالم امشب رفته ی دختر خالم میخونم و تو خونهمن اینجا درس می –

ی مادرشوهرش که از فرصت استفاده کردم و اومدم اما قطعا تا االن بود خونه

 .برگشته، باید برم

و کشیدخواستم برم که بازوم . 

رسونمتصبر کن خودم می – . 

 دلم هری ریخت
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 .نه نه خودم میرم –

 .زنه به کنارم اومد

 .اینم وسایلتون –

و ازش گرفت که رفتماهان وسایلم  

رسونمتیهمین که گفتم؛ خودم م – . 

 وای خدا حاال چه غلطی بکنم؟

و روی سرم انداختمو پوشیدم و شالمبا استرس مانتوم . 

و بهم داد که به سمت در رفتیمکیفم . 

 .کنار ماشینش وایسادیم

و زد و سوار شدیمقفلش . 

 با استرس گفتم: اون دختر همراهت چی میشه؟

 .اون خودش ماشین داره –

 .آروم آهانی گفتم

روشن کرد و به راه افتادو ماشین . 

 .به ساعت نگاهی انداختم

 .دوازده بود

و به بازی گرفتمپوست لبم . 

 .خداکنه دختر خالم بیدار باشه
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 !بیدارم باشه بگم این وقت شب واسه چی اومدم؟! وای خدا

 !نکنه ماهان ببرتم خونش؟

 .دلم هری ریخت و نیم نگاهی بهش انداختم

و رو کنمیماگه ببرتم مجبورم شخصیت اصل . 

و رد کرد که یه آهنگ دیگه پخش شدیه آهنگ . 

و گزیدمبا متنی که خوند لبم . 

 !بوس از لب داغت

و عوض کردم که یه آهنگ از اون مزخرفای بد پلی شد که دوباره بعدی سریع آهنگ

 .زدم

و باال انداختهوقتی دیدم هیچی نمیگه بهش نگاه کردم که دیدم ابروهاش . 

ستمدرست سرجام نش . 

 !واقعا این همه شباهت عجیبه –

 !با استرس گفتم: یعنی چی؟

 .متفکر دستی به لبش کشید

و یاد یه نفر انداختحتی بوسیدنتم من – . 

هام یخ کرده بودندسر انگشت . 

ها ببینند این وقت شب یه و پیاده کنید؟ خودم برم بهتره، اگه همسایهمیشه من –

 .پسر آوردتم واسم حرف میشه
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بهم نگاه کرد مشکوک . 

 .نزدیک بود از استرس پس بیوفتم

و نداداخم ریزی کرد و جوابم . 

 …دیگه سکوت کرد

ی دخترخالم وایساد که ممنونی گفتم و پیاده شدمجلوی خونه . 

 .خداحافظ –

 .جدی بهم نگاه کرد

 .خداحافظ –

و زدمدر رو بستم و زنگ . 

 .عجیب نیست که سوال پیچم نکرد؟ مطمئنم شک کرده بود

 .چیزی نگذشت که صدای شهناز بلند شد

 کیه؟ –

ممحدثه – . 

 …با تعجب گفت: این وقت شب

گمتند گفتم: در رو باز کن بهت می . 

ای گفت و باز کرد که ماهانم رفتباشه . 

 .وارد خونه شدم و در رو بستم

 .متعجب دم در هال وایساده بود
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 .صدای تلوزیون هم میومد

 سالم، چی شده؟ –

یسادمجا واهمون . 

گشتم که ماشینش خراب شد، منم ی دوستم با تاکسی برمیسالم، داشتم از خونه –

 چون نزدیک اینجا بودم اومدم اینجا، میشه یه آژانس واسم بگیری؟

 .به داخل اشاره کرد

 .بیا تو تا زنگ بزنم –

ای کشیدم و به سمتش رفتمنفس آسوده . 

 مـطـهـره#

کردیمها بهش نگاه میو درست مثل بازپرستامون روی مبل نشسته بودم هر سه . 

 .به نظرم ببرش پیش پلیس –

 .محدثه پوکر فیس بهم نگاه کرد

و دربیارین ببینید مگه مجرمه؟ برم بگم ببخشید آقای پلیس میشه دل و رودش –

 چیه؟

 .پوفی کشید

 .یه فکر دیگه –

حسابت میرسم طور که به سیگاره نگاه می کردم گفتم: بخاطر دیشب بعدا به همون

 .فعال رو سیگاره تمرکز کنید
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کشمتعطیه: منم بعدا خودم می . 

بینید موفق هم خواستم سیگاره رو کش برم که میمحدثه با حرص گفت: خب می

 .شدم

 .بهش نگاه کردم

 !باور نمیشه ماهان اینقدر اوضاعش خراب باشه –

و به بیرون فوت کرد و به مبل تکیه دادنفسش . 

که میوفتم دود از کلم بلند میشهاصال یادش  – . 

و بینشون چرخوندمنگاهم . 

 به نظرتون به مهرداد بگم؟ –

 .با تعجب بهم نگاه کردند

 محدثه با تعجب و خنده گفت: استاد دیگه نه؟

 .با حرص بهشون نگاه کردم

واقعا انتظار دارید به کسی که چندین بار کنارش خوابیدم و تو خونشم بگم استاد؟!  –

هنوز بهش نگفتم مهرداد البته . 

 .عطیه با حرص خندید

کنهچه افتخاریم می – ! 

 .جدی بهش نگاه کردم که حق به جانب گفت: چیه؟ خب هنوزم با کارت مخالفم

 کدوم هر شد تموم کارم هم وقتی اوکی؟ میکنم، کمک بهش …دارم …ببین، من –
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میریم وخودمون راه . 

 .عطیه خندید

زیزم، تو االنشم عاشق خرابشیفکر نکنم اینطور بشه ع – . 

 .تیز بهش نگاه کردم

و از کجات درآوردی؟این حرف –  

 .از توی قلب تو –

خواد بری بذاری حوصله گفت: بسه، فعال بحث سیگاره و اینکه نه خانم نمیمحدثه بی

کنیم و شر دختره رو از سرش کم کف دست برادرش، خودمون قضیه رو حل می

کنیممی . 

خوای تم: ببینم محدثه جون، احیانا وقتی دختره بهش چسبیده نمیبا بدجنسی گف

و بکنی؟شکله  

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

 .خیلی زیاد –

و به دو نیم کنمخوام اینجوری بگیرمش کلشبا حرکت دست گفت: می . 

 .سعی کردم نخندم

 وقتی بوسیدت چه حسی پیدا کردی؟ –

دونم، یه جورییبه میز نگاه کرد و تو حس گفت: نم … 
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و باال آورد و حرص گفت: زهرمار، این سواالت چیه؟یه دفعه سرش  

 .خندون به عطیه نگاه کردم که خندون سری تکون داد

 هوی، چیه واسه هم چشم و ابرو میرید؟ –

 .خندیدم

 .هیچی عزیزم، به سیگاره نگاه کن –

و دور سیگار پیچوندای بهم رفت و دستمالیچشم غره . 

شید قبل از دانشگاه بریم کمپی یه جایی که بفهمند تو این چیهبلد  – . 

 .از جام بلند شدم

 .به نظرم بریم پیش مامورای مبارزه با مواد مخدر –

و برداشتمحدثه کیفش . 

 .فکر خوبیه –

****** 

کردی سیگار رو بیرون ریخته بود و بوش میجناب مامور دل و روده . 

مکردیما هم کنجکاو بهش نگاه می . 

 .درآخر بهمون نگاه کرد و دستی به بینیش کشید

 .سیگاره خالص نیست، ترکیبی از هروئینه –

 .با دهن باز به هم نگاه کردیم

محدثه سریع لب صندلی نشست و گفت: اگه یه دختر این سیگار رو به یه پسر بده 
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 بدون اینکه پسره بدونه دقیقا چیه قصد دختره چیه؟

ستسرهخب، صددرصد معتاد شدن پ – . 

ی محدثه برزخی شد که منم ترسیدمچنان قیافه . 

های عصبی به سمت در رفتاز جا بلند شد و با قدم . 

هام گرد شدنددر رو باز کرد و بیرون رفت و چنان دادی زد که چشم . 

کشممن اون دختره رو می – . 

 .سریع بلند شدم و رو به ماموره با استرس خندیدم

تن چیه آخه؟یه چیز میگه عصبیه، کش –  

 .ماموره بلند شد

و دارید؟اون دختری که ازش حرف میزنه مشخصاتش –  

دونیمو میعطیه: نه ما فقط اسمش . 

ست گم و گور میشهبا عجله گفتم: ببخشید باید بریم وگرنه دوستم دیوونه . 

 .سریع از اتاق بیرون اومدم

و گرفتمو بهش رسوندم و بازوشخودم . 

ن بابا، چرا رم کردی؟نفس زنان گفتم: صبر ک  

کشم مطهره، گه خورده که و میی عوضیی هرزهبا عصبانیت گفت: اون دختره

کشمشو معتاد کنه، میخواد ماهانمی . 

و گرفتم و با اخم گفتم: صبر کن، کم کم جلو میریم، باشه؟ االن خواست بره که بازوش
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بفهمیم دختره از کسی ای وارد عمل بشیم همه چیز خراب میشه، باید اگه یه دفعه

گیره یا نهدستور می . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .عطیه بهمون نزدیک شد

 .پلیسه ازم شماره گرفت –

 !با تعجب گفت: شماره گرفت؟

آره، گفت که اگه چیز بیشتری از دختره فهمیدیم بهش بگیم، فکر کنم داریم وارد  –

شیمپلیس بازی می . 

جمع کردم وخودم . 

 .آهان، واسه این گرفت –

 .خندید

 !منحرف –

 .خندیدم

 .به محدثه نگاه کرد

 .بیا بریم یه چیزی بهت بدیم بخوری، سرخ شدی –

****** 

های کارگاه نشستیمروی صندلی . 

 .محدثه: یه چیز یادم رفت بهت بگم
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 چی؟ –

هافردا تولد استاده – . 

 !با تعجب گفتم: از کجا فهمیدی؟

خوای چی کار بکنی؟از ماهان فهمیدم، میدیشب  –  

 .لبخند عمیقی رو لبم نشست

خوام فراموش نشدنی باشهدونم اما مینمی – . 

و جمع کردمعطیه با شیطنت به بازوم زد که لبخندم . 

 .اینجور بهم نگاه نکن –

 .با ورود مهرداد بلند شدیم

 .قربون رسمی پوشیدنت، کال بچم خوشتیپه

و دادبمونسالم کردیم که جوا . 

 .یکی از دخترا گفت: پیشاپیش تولدتونم مبارک استاد

ای شروع کردند به تبریک گفتن که مهرداد با لبخند ممنونی گفتبعدش عده . 

 .حرصم گرفت

دونند؟اینا از کجا می  

تونید بشینیدبه من کوتاه نگاه کرد و گفت: می . 

 .همگی نشستیم

گیرمبعدم امتحان عملی میی خوام درس بدم، جلسهامروز بکوب می – . 
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و کنسل کنیدیکی از پسرا گفت: نشد دیگه استاد! بخاطر تولدتون امتحان . 

و برداشتمهرداد ماژیکش . 

 .مخالفت نباشه، تولد من ربطی به امتحان نداره –

؟گیرید میشه ما هم دعوت باشیمگیرید؟ اگه مییکی از دخترا گفت: استاد تولدم می  

اه کردمهرداد به من نگ . 

دونم، بستگی دارهنمی – . 

و چرخوندمخونسرد صندلیم . 

کنم که دهنت باز بمونه استادخان، حاال ببینتولد امسالت یه کاری می . 

****** 

 .از کالس بیرون اومدیم

و بگیره؟به نظرتون به مهرداد بگم که پنجشنبه شب جلوی رفتن برادرش –  

خوام بره، منم میرممحدثه: نه، می . 

کردماخم  . 

 .عمرا اگه بذارم بری –

 .جلوم وایساد

دونی که همیشه از پس ست، میکارهمن باید برم، باید برم و بفهمم دختره چی –

 .خودم برمیام

 .نگران به عطیه نگاه کردم
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دونی اگه یه پسر مست گیرت بندازه کارت تمومه؟عطیه: منم با مطهره موافقم، می  

مونممحدثه: کنار ماهان می . 

خندی زدپوز . 

هایی که ازش کردی اون از صدتا پسر مست هم بدترهبا تعریف – . 

و گرفتبازوهام . 

مطهره، من نگرانشم، دقیقا همون حس کمکی که تو به استاد داری منم به اون  –

کنهکار میدارم، باید با خبرش کنم که دختره داره باهاش چی . 

 .کالفه دستی به صورتم کشیدم

 .من فقط نگرانتم –

دونی مهمونی کجاست؟عطیه: اصال مگه می  

پرسم، فهمم، یکی از پسرای اونجا بهم شماره داد، بهش زنگ میزنم و ازش میمی –

 .فکر کنم بدونه

 .نگران نگاهش کردم

و فشردلبخندی زد و بازوهام . 

 .نگران نباش، مراقب خودم هستم، تو سعی کن واسه تولد استاد تمرکز کنی –

و به چپ و راست تکون و به بیرون فوت کرد و سرشدم که نفسشبه عطیه نگاه کر

 .داد، به جلو رفت و گفت: فعال بیاین بریم من گرسنمه

 .نفس عمیقی کشیدم
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خواین برسونمتون؟باشه، می –  

 .یه قدم به عقب رفت

 .نه خواهری، خودمون میریم –

 .سری تکون دادم

 .به بازوم زد

 .خداحافظ –

 .لبخند کم رنگی زدم

 .خداحافظ –

 .ازم دور شد

و روی دوشم تنظیم کردم و قدم برداشتمبا کمی مکث کولم . 

 .وارد کوچه شدم که با دیدن ماشینش به سمتش رفتم

 .نشستم و در رو بستم که به راه افتاد

دونستی که فردا تولدمه؟تو می –  

 .آره –

 !با ابروهای باال رفته گفت: از کجا؟

کنیمبی تحقیق میما درمورد شوهرمون به خو – . 

 .خندید که خندیدم

و روی رونم گذاشتدستش . 
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 .کال دیگه به اینکارش عادت کردم

 .فشاری به رونم داد که اخم ریزی کرد

کار کنی؟خوای چیفردا می –  

و بردن جهنمفضول – . 

 .با خنده گفتم: بگو دیگه

و کوتاه باال انداختمابروهام . 

فهمینمیگم، فردا می – . 

تونم یه خواهشی ازت بکنم؟کث گفتم: میبا کمی م  

 .بفرمائید بانو –

 .کوتاه خندیدم

ای نریزند؟ بهشون میشه به همه بگی واسه تولد امسالت هیچ کاری نکنند و برنامه –

خوای، یه چیزی بگو که بیخیال تولد گرفتن یا سوپرایز بشندبگو امسال تولد نمی . 

 با ابروهای باال رفته گفت: چرا؟

و به من بسپاری، همه که هرسال واست می گیرندوام تولد امسالتخمی – . 

 .با غم ادامه داد: شاید من فقط همین امسال باشم و سال دیگه نباشم

 .فشار دستش روی رونم بیشتر شد ولی چیزی نگفت

 باشه؟ –

و روی فرمون جا به جا کرددستش . 
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 .باشه میگم –

 .لبخندی زدم

 .ممنون –

ردکوتاه بهم نگاه ک . 

تونم به نبودت توی زندگیم فکر کنم؟اصال مگه می  

و باال دادها پایین اومدم که با دیدنم ابروهاشاز پله . 

تر از همیشهخوشتیپ – . 

 .لبخندی زدم و به سمتش رفتم

کار کنی؟خوای بگی قراره چیحاال نمی –  

و بوسیدمبهش رسیدم و گونش . 

 .نوچ –

ون شدیابا خنده و تعجب گفت: امروز مهرب ! 

ش زدم و از کنارش رد شدمی سینهبه قفسه . 

 .دارم میرم تولد –

 .با خنده پشت سرم اومد

کشیو میدیروز تا حاال داری از کنجکاوی من – … 

 .خواست در طرف راننده رو باز کنه که سریع به سمتش رفتم

شینممن پشت فرمون می – . 
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و باال دادابروهاش . 

رفتم و به اون سمت بردمش و ازش گرفتم و پشتشسوئیچ . 

و و گرفت و تا خواست ببوستم انگشتمخواستم بچرخم ولی یه دفعه دو طرف صورتم

 .روی لبش گذاشتم

 .نه، رژلبم خراب میشه –

 .با حرص بهم نگاه کرد که خندیدم

و روشن کردمتوی ماشین نشستیم و ماشین . 

 گواهینامه داری که؟ –

 .بهش نگاه کردم

 .آره –

ادامه دادم: ولی یه سالش تموم نشده با خنده . 

و به دندون گرفتم تا نخندم و بعد به راه با یه ابروی باال رفته بهم نگاه کرد که لبم

 .افتادم

و روی گاز گذاشتم که با صدای گوش خراشی به راه و زد که بیرون اومدم و پامریموت

 .افتاد

گردیم دارم، نبینم وقتی برمیو خیلی دوست با خنده گفت: ببین مطهره، من ماشینم

 !فقط ازش فرمون مونده باشه

 .مغرورانه بهش نگاه کردم
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و بلدمنگران نباش عزیزم، من کارم – . 

 .خندون دستی به لبش کشید

بینیممی – . 

و باال بردمضبط رو روشن کردم و صداش … 

ی خاکی نزدیک پل قطار خیلی قدیمی شدموارد جاده . 

ردبا اخم به اطراف نگاه ک . 

 چرا اومدی اینجا؟ –

خوام گروگانت بگیرمبا خنده گفتم: می . 

 .سعی کرد نخنده

کار داریم؟ی فقیر نشین چیدارم جدی میگم، ما تو محله –  

 .لبخندی زدم

فهمیمی – . 

ش و خورده مصالح دیگه نشد جلوتر به جایی رسیدیم که بخاطر خراب بودن جاده

 .بری

ای که اخم ریزی داشت و به اطراف نگاه قیافه و خاموش کردم و نگاهی بهماشین

کرد انداختم که خندم گرفتمی . 

 .در رو باز کردم و گفتم: پیاده شو

 .دست به سینه بهم نگاه کرد
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 .تا نگی چرا اومدیم پیاده نمیشم –

و کمی ریز کردهاشچشم . 

خوای اینجا واسم تولد بگیری؟نکنه می –  

 .خندیدم و پیاده شدم

و باز کردمزدم و درش و دورماشین . 

و بوسیدمشخم شدم و گونه . 

 .پیاده شو –

و باال انداختابروهاش . 

ای به لبش زدماینبار بوسه . 

ترهاین قابل قبول – . 

 .عقب رفتم که پیاده شد و در رو بست

و قفل کردم و به جلو قدم برداشتم که پشت سرم اومدماشین . 

و درب و داغون بود های قدیمیای شدیم که خونهوارد کوچه . 

کنم واسه چند ساعتم که شده کاری کنم که بچه هروقت تو این محله میام سعی می

 .هاشون خوشحال باشند

 .به مهرداد نگاه کردم

کرددست به جیب به اطراف نگاه می . 

 .یه کم نگاه انداختن به پایینیا بد نیست، همیشه که نباید اون باالها باشی
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و دادمدند با دیدنم سالمی کردند که با لبخند جوابشونزنا که توی کوچه بو . 

چرخیدنگاه کنجکاو همه روی مهرداد می . 

کنهکار میگند یه مرد با این تیپ و قیافه اینجا چیحتما با خودشون می . 

ی آبی کوبیدمو به در زنگ زدهی مرضیه که رسیدم مشتمبه خونه . 

 .چیزی نگذشت که در توسط مرضیه باز شد

ثل همیشه همون چادر گل گلی به سر داشتم . 

هاش از خوشحالی برقی زدندبا دیدنم چشم . 

 .با لبخند گفتم: سالم

دونی چقدر دلم برات تنگ شده صمیمانه بغلم کرد و با خوشحالی گفت: سالم، نمی

 .بود

و روی کمرش باال و پایین کردمدستم . 

طورمنم همین – . 

و پاک کردهاشازش جدا شدم که اشک توی چشم . 

 .به مهرداد نگاه کرد و با خجالت گفت: سالم

و داد که چپ چپ بهش نگاه کردممهرداد دست به جیب خیلی جدی جوابش . 

 .در رو کامل باز کرد

 .بفرمائید تو –

 .وارد شدم
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 .وقتی دیدم وارد نمیشه گفتم: آقا مهرداد دم در زشته

 .اخم ریزی کرد و وارد شد که مرضیه در رو بست

ای که بود قطعا بیش از حد برای مهرداد غیر ی نسبتا مخروبیحیاط کوچیک و خونه

 .قابل تحمل بود

 …در توری هال رو باز کرد و با خجالت گفت: ببخشید که زیاد مناسب

 .معترضانه گفتم: گفتم خوشم نمیاد که بگی

و پایین انداختاز شرم و خجالت سرش . 

شدیمو بیرون آوردیم و وارد هامونکفش . 

های آشپزخونه به شدت زنگ زده ای داخل پهن بود و کابینتقالی رنگ و رو رفته

 .بودند

و تو مشتش فشردچادرش . 

 .بفرمائید بشینید –

ای که بود تکیه دادمنشستم و به پشتی پاره . 

 .مرضیه وارد آشپزخونه شد

خواد، بیا بشینبلند گفتم: نمی . 

دی نمیشه که چیزی نیارمبلند گفت: حاال که بعد چند وقت اوم . 

شینه گفتم: بشین دیگهوقتی دیدم مهرداد نمی . 

و واسه چی آوردی اینجا؟با اخم گفت: تو من  
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و گرفتم و پایین کشیدمشمچش . 

 .تو اول بشین –

 .به اجبار نشست و نگاهی به اطراف انداخت

کنند؟ها زندگی میچجوری تو این خونه –  

چیزی قانع باشی و تحمل کنیوقتی پول نباشه باید به هر  – . 

 .بهم نگاه کرد

کردم یه کار دیگه و بخوای فکر میو آوردی اینجا؟ راستشواقعا چرا روز تولدم من –

 .بکنی

 .هنوز کارای دیگه مونده –

 .نفس عمیقی کشیدم

و دراره، های زندگیشچند سال پیش شوهر مرضیه فوت شد، خودش محبوره خرج –

اره که االن به لطف آقاجونم تو آسایشگاه روانیه، یه پسر هفت یه دختر معلول ذهنی د

کرد، بیچاره واسه خرج ها داشت بازی میساله هم داره که فکر کنم همراه بچه

و جمع آوری زندگیش مجبوره تو آشغال دونیا کار کنه، شرکتی که زباله های خشک

کنندمی . 

 .لبخندی زدم

ی خیریه مخصوص دار بشم بتونم یه موسسهخوام درآینده پولهمیشه از خدا می –

 .زنای سرپرست خانوار بزنم و شغل آبرومند و خوب براشون دست و پا کنم
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 .لبخندی زد

 .تو خیلی خوبی مطهره –

ای از خجالت پیدا کردلبخندم رگه . 

صدا و کوتاه و ببوسه که با بیرون اومدن مرضیه سریع عقب کشید که بیخواست گونم

 .خندیدم

و ازش گرفتم و رو به رومون گذاشتمو بهم تعارف کرد که سینیچای ر . 

 .بشین –

و جمع کرد و نشستچادرش . 

 با لبخند گفت: ازدواج کردی؟

 .لبخندی زدم

 .یه جورایی نامزدمه –

 .مهرداد رو دیدم که لبخندی زد

 علی کجاست؟ –

کنهتو کوچه داره بازی می – . 

خونه؟و که خوب میدرساش –  

 .خندید

خواد ره، از وقتی باهاش حرف زدی و ازش قول گرفتی درس خون شده، میگه میآ –

 .پزشک بشه
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نمیده؟ بو دیگه که فاضالب راستی، …با تحسین گفتم: عالیه  

شدیمنه، خدا خیرت بده، داشتیم از بوش خفه می – . 

 .لبخندی زدم

 .پس خداروشکر –

 .با صدای مهرداد بهش نگاه کردیم

کنید؟دگی میچند ساله اینجا زن –  

تر شدلبخند مرضیه کم رنگ . 

 .یه ده سالی هست –

 .آهانی گفت

 .به ترک بزرگ کنار سقف اشاره کرد

 توجه دارید که چقدر خطرناکه؟ –

مرضیه با لبخند تلخی گفت: وقتی پول نباشه که درستش کنم پس باید با خطرش 

 .زندگی کنیم

 .نفس عمیقی کشید

دمو که خوردیم بلند شهامونچایی . 

 .برم یه سر به علی بزنم –

 .هردوشون بلند شدند

 .آره حتما برو، از دیدنت خوشحال میشه –
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 .از خونه بیرون اومدیم

کردند رفتیمها که با سر و صدای زیاد داشتند بازی میبه سمت بچه . 

 .یه دفعه شوتی زدند که نزدیک بود بهم بخوره اما مهرداد سریع گرفتش

ای کشیدمنفس آسوده . 

 .ممنون –

و توی دستش چرخوندتوپ . 

 .قابلی نداشت –

 .یه دفعه با سر و صدای زیاد به سمتمون اومدند

 .علی: سالم خاله

 .بغلم کرد که خندیدم و بغلش کردم

 سالم، چطوری؟ –

و دادمپسرا تک به تک سالم کردند که جوابشون . 

آقا خوشتیپ و دراز کرد و گفت: سالمشایان که به تپل محله معروف بود دستش . 

 .مهرداد خندید و باهاش دست داد

 .سالم تپلوی بامزه –

ها باهاش دست دادندتک به تک بچه . 

ها با هیجان گفت: خیلی دوست دارم بزرگ که شدم مثل شما تیپ بزنمیکی از بچه . 

 .مهرداد لبخند کم رنگی زد
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و توی موهای پرپشتش کشیدفرهاد دستش . 

 .من دوست دارم مدلینگ بشم –

 .لبخند کم رنگی زدم

های کوچیک با آرزوهای بزرگبچه . 

و از جیبم بیرون آوردمبه سمت دخترا رفتم و گوشیم . 

های قدیمی و کمی پاره شده بلند شدند و به انگار تازه متوجهم شدند که با عروس

 .سمتم دویدند

 .سر پا نشستم و تک به تک بغلشون کردم

و سمتشون گرفتمگوشیم . 

ولی خرابش نکنید بازی کنید – . 

 .نازنین ازم گرفتش و با هیجان گفت: قول میدیم

و گرفتندباز روی سکو نشستند و دخترا با هیجان دورش . 

 .به مهرداد نگاه کردم

کردبا لبخند نگاهم می . 

و بیرون آوردبه سمتم اومد و گوشیش . 

و زد و به طرفم گرفترمزش . 

 .بهشون بده –

فتملبخند عمیقی زدم و ازش گر . 

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


                                                                                                             

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

و به سمتشون گرفتمبه سمتشون رفتم و گوشی . 

 .اینم یکی دیگه –

 .اسما سریع از دستم چنگ زد

 !وایی چه خوشگله –

 .با صدای مهرداد بهش نگاه کردم

کشیمخب یار می – . 

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 .تو زمین وایساده بود و توپم زیر پاش بود

 .به سمتشون رفتم

 .منم هستم –

هم نگاه کردمغرورانه ب . 

خوای حریف من بشی موش کوچولو؟می –  

 .دست به سینه گفتم: آره استاد

ها گفتم: یاال جمع بشیدبا حرص بهم نگاه کرد که خندیدم و رو به بچه . 

 .به دو گروه که تقسیم شدیم رو به روی هم وایسادیم

 .با سوت داور که حسن بود شروع کردیم

 .بازی با سر و صدای زیاد شروع شد

کشیدمدادم یا به قول معروف الیی میای پاس میبه طور حرفه . 
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توپ دست مهرداد افتاد که نزدیک بود گل بزنه اما از پشت سر رو کمرش پریدم و 

و دور گردنش حلقه کردم که با حرص گفت: قبول نیستدستم . 

و بگیریدها توپبا خنده گفتم: بچه . 

ه از کمرش پایین پریدمو از دروازه دور کرد کفرهاد سریع توپ  

 .با حرص به سمتم چرخید

 .دارم برات –

 .با خنده عقب عقب رفتم و چشمکی زدم

و بده منبا داد گفتم: توپ . 

و عقب بردم تا شوت بزنم اما یه دفعه مهرداد محکم و بهم پاس داد که پاماکبر توپ

 .از پشت بغلم کرد که با حرص و تقال گفتم: قبول نیست

و به هادی پاس داد و ولم کردپخندید و تو . 

 .شاکی به سمتش چرخیدم که چشمکی زد و عقب عقب دوید

 .حرص نخور گوجه میشی عزیزم –

 .تهدیدوار گفتم: دیگه رحم بسه

 .با خنده کشیده گفت: او

 .بعد بلند گفت: همه بگید او

 .یارای اون همه بلند گفتند: او

 .خندون و با حرص بهش نگاه کردم
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بهشون رحم نکنید بلند گفتم: . 

 .با سر و صدا و به سمتشون رفتیم

ها با خوشحالی پریدند و هورا کشیدنداینبار یه گل مشتی زدم که بچه . 

و به دست همشون زدم و رو به مهرداد گفت: یک هیچ عزیزمهامدست . 

و باال و پایین کردتهدیدوار سرش . 

و باال زدهاشآستین . 

خانمو ببینی وقتشه خود اصلیم – . 

و مرتب کردمشالم . 

 .ببینیم چند مرده حالجی آقا –

 .باز شروع کردیم

و از بس داد زده بودم گلوم درد گرفته بود و تشنم بود اما چنان هیجانی و خوشحالی

چشیدمو میکردم که باهاش طعم خوشبختیحس می . 

داشت و نگه  و زیر پاشو از زیر پای مهرداد بیرون بکشم اما توپخواستم توپ

ای به گونم زد که سرجام خشکم زد و قفل کردم اون بیشعورم از فرصت بوسه

 .استفاده کرد و شوتی زد که تپلو نتونست بگیرتش و گل شد

و به دست مهرداد زدندهاشونهمشون هورایی کشیدند و دست . 

 .با حرص و دست به کمر بهش نگاه کردم

 .به سمتم چرخید
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 .یک یک عزیزم –

باشه باشه آقا – . 

 .شروع کردیم

کردماهرانه همه رو رد می . 

و جمع کردم و بلند گفتم: مهرداد؟دیدم اوضاع خیلی خیته و نزدیکه گل بزنه که عزمم  

 .بدبخت شدید سرجاش میخکوب شد

و ازش دور کردبه فرهاد اشاره کردم که سریع به سمتش رفت و توپ . 

نگاه کردم ای بهشبه سمتم چرخید که با لبخند پیروزمندانه . 

فهمیتهدیدوار گفت: وقتی بعدا مجبورت کردم هی بگی مهرداد می . 

و از فرهاد گرفتمخندیدم و توپ . 

 .اونقدر بازی کردیم که هممون با خستگی دو طرف کوچه نشستیم

 .بازی دو به دو تموم شد

 .تپلو با خنده نفس زنان گفت: خیلی خوب بود خوشتیپ

و باال بردشمهرداد نفس زنان با خنده دست . 

 .چاکرتم تپلو –

 .خندیدم و پاهایی که دیگه جونی توشون نبود رو دراز کردم

 .همگی حسابی خاکی شده بودیم

و توی موهاش فرو کردم و سعی کردم مرتبشون موهاش به هم ریخته بودند که دستم
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 .کنم

ای بهش زد که لبخندی روی لبم نشستو گرفت و بوسهدستم . 

کنند گفتند: سرتون تو ها دارند با یه هیجان خاصی بهمون نگاه میهبا دیدن اینکه بچ

 .کار خودتون باشه

ی علی چپ زدند و به در و دیوار نگاه کردند که مهرداد و به کوچههمشون خودشون

 .خندید

و دراز کردو دور گردنم انداخت و پاهاشدستش . 

ها نکن اینکار رولوی بچهو محکم بوسید که با آرنج بهش زدم و آروم گفتم: جگونم . 

و از خندید و خواست حرفی بزنه که با بیرون اومدن فاطمه با یه سینی شربت دستش

 .دور گردنم برداشت

و روی شکمش کشیدتپلو دستش . 

چسبهوایی شربت خیلی می – . 

 !فاطمه با خنده گفت: چجوری هم همتون لش افتادید

 .به مهرداد نگاه کردم

 .مامان تپلومونه –

 .با خنده آهانی گفت

 .اول به ما تعارف کرد که با لبخند یکی برداشتم

 .ممنون –
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 .با لبخند گفت: نوش جون

ها رفتبه مهردادم تعارف کرد و بعد سراغ بچه . 

ها دل کندم و به سمت ماشین رفتیمباالخره به سختی از بچه . 

و وارد جا سوئیچی کردمبازم پشت فرمون نشستم و سوئیچ . 

و توی موهاش کشید تا کامال مرتب بشندی بغل نگاه کرد و دستشه آینهمهرداد ب . 

و روشن کردمماشین . 

 .بازم بیایم –

 !با تعجب بهش نگاه کردم و با خنده گفتم: واقعا؟

بریمشون اونجاکنم میآره، اما این دفعه سانس یه ورزشگاه واسشون رزرو می – . 

 !با ذوق گفتم: این عالیه

و بغلش کردم که خندید و بغلم کردبهش نزدیک شدم  . 

و بوسیدم و ازش جدا شدممحکم گونش . 

 .لبخندی زد و دستی به ابروم که انگار نامرتب شده بود کشید

 خب خانم، بریم خونه؟ –

 .به راه افتادم و چرخیدم

 .نه آقا، بازم هست –

و باال انداختابروهاش . 

 !او –
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 .به ساعت نگاه کردم

 .شش شده بود

مسجد نماز بخونیم؟ بریم –  

 .به ساعت نگاه کرد

 .آره –

******* 

 .جلوی مغازه وایسادم و به تابلوش نگاه کردم

 .غذاهای محلی بابا اصغر

 .با ابروهای باال رفته و سوالی بهم نگاه کرد

 .خندیدم و در رو باز کردم

 .پیاده شو –

کردم خیلی سخت تونستم اینحا رو پیدا کنم، اینم به طور اتفاقی پیداش . 

فروشندغذاهای محلی شهرها رو می . 

و هم خوردم عالیه اما به پای شولی مامان بزرگ خودم نمیرسهشولیش . 

 .پیاده شد و در رو بستیم

و قفل کردم و باهم به اون سمت رفتیمماشین . 

 .وارد که شدیم به سمت یه میز بردمش

 .بشین تا بیام –
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ت سفارش رفتمحرف روی صندلی نشست که به سمت محل ثببی . 

 .بعد از اینکه دوتا شولی سفارش دادم پیش مهرداد برگشتم و نشستم

 حاال واسه چی اینجا اومدیم؟ –

 .شولی –

 با خنده گفت: چی؟

 .شولی، آش یزدی –

 .خندید

 .آهان –

 .بازم خندید

کنیدونم چی بهت بگم مطهره، تو فقط سوپرایزم مینمی – . 

 .خندیدم و به صندلی تکیه دادم

ها رو رو به رومون گذاشتند منتظر بهش نگاه کردمقتی کاسهو . 

ی روی میز رو بهش نشون دادمو برداشت که شکر و سرکهقاشق . 

ها هم سرکه، من خودم خورند، بعضیریزند و میبعضیا کمی شکر داخلش می –

دونمسرکه دوست دارم اما تو رو نمی . 

 .قاشقی پر از شولی کرد و سرکه رو برداشت

کنمامتحان می – . 

 .کمی سرکه ریخت و خورد
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 .منتظر بهش نگاه کردم

ستو با زبونش تر کرد و با حیرت گفت: نه، خوشمزهلبش . 

 .کوتاه خندیدم

 .با شکر امتحان کرد که با صورت جمع شده گفت: نه همون سرکه بهتره

ش ریختبعد کمی سرکه توی کاسه . 

 .منم ریختم و هم زمان مشغول خوردن شدیم

دتر از من تموم کردزو . 

 .یکی دیگه واسم بگیر –

ای گفتمبا خنده باشه . 

 .بلند شدم و رفتم تا سفارش بدم

 .سفارش که دادم برگشتم و نشستم و به خوردنم ادامه دادم

 .دست به سینه به صندلی تکیه داد و با لبخند بهم خیره شد

نی بذاری راحت بخورم؟درآخر نتونستم تحمل کنم و با خنده گفتم: میشه بهم نگاه نک  

خواد بهت نگاه کنمبا همون لبخند گفت: چشمامه، دلم می . 

 .سعی کردم لبخندم زیاد پررنگ نشه

 .نگاه کوتاهی بهش انداختم و به کاسه نگاه کردم

 .همین که تموم کردم واسه اون آوردند

و گرفت و بعد از ریختن سرکه داخلش مشغول خوردن شدشتکیه . 
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خوای؟: میوسط خوردنش گفت  

 .خندیدم

 .نه، بخور –

 .بلند شدم

 .میرم حساب کنم –

 .اخم ریزی کرد

کنمالزم نکرده خودم حساب می – . 

 .نه، تولدته منم دعوتت کردم –

 .دیگه نذاشتم حرفی بزنه و به سمت صندوق رفتم

و به سمتش گرفتماز مغازه که بیرون اومدیم سوئیچ . 

 .نوبت شماست –

ته ازم گرفتشبا ابروهای باال رف . 

 چی شد؟ خسته شدی؟ –

دونم واسه شهربازی از کدوم ترسم گم و گور بشیم چون هنوز دقیقا نمینه، اما می –

 .طرف باید بریم

خوای بریم شهربازی؟پس می –  

 .دقیقا –
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و باز کردقفل . 

 .پس بزن بریم –

 مــحــدثـــه#

فتمبا وایسادن یه مازراتی مشکی جلوی پام یه قدم به عقب ر . 

 .شیشه که پایین کشیده شد دیدم همون پسره احسانه

 .بپر باال خوشگله –

و به خودت سپردمخدایا خودم . 

 .سوار شدم که به راه افتاد

کردم بهم زنگ بزنیو نمیفکرش – ! 

دونستمو نمیخواستم برم مهمونی فرزاد، ولی جاشزنگ زدم چون می – . 

خواستی یا همراه؟او، پس راننده می –  

 .خیلی رک گفتم: راننده و کسی که بدونه کجاست

و باال دادبا خنده ابروهاش . 

 !خیلی رکی دختر –

 .دستی به موهام کشیدم

دونممی – . 

 .باز خندید

و نگاه کردمزیر چشمی ماشین . 
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 !المصب عجب چیزیه

و باال بردصدای آهنگ . 

 .نفس پر استرسی کشیدم

واتنبرتم خونه خالی یه بالیی سرم نیاره صل . 

و کم کرد و نگاه کوتاهی بهم انداختچیزی نگذشت که صدای آهنگ . 

ی من؟ هرکسی باهام بوده مشتری شدهآخر شب میای خونه – . 

و گرفتم و لبخند ساختگی زدمخواستم بهش فحش بدم اما زود جلوی خودم . 

کنمدرموردش فکر می – . 

 .خندید

کشمو میحسابی ناز داریا! اشکال نداره عسلم خودم نازت – . 

 .نزدیک بود همین جا باال بیارم

 .چقدر از پسرا متنفرم خدا، مخصوصا از این دختر بازاشون

 .دیگه خفه شد

و به رخم کشیدهای باباشتا خود لواسون چندبار دیگه هم زر زد و شرکت . 

 .فکر می کنه منم از اون دسته دخترام که با دیدن پول دهنم آب بیوفته و خامش بشم

دلم پوزخندی زدتوی  . 

نمیرم پول دنبال هیچوقت دونهنمی …شناستمبیچاره دقیقا نمی . 

 .جلوی یه ویالی لوکس پارک کرد
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کرد فقط این ویال بودتا چشم کار می . 

 !زیرلب گفتم: لعنتی عجب چیزیه

و زدپیاده شدیم و در رو بستیم که قفل ماشین . 

شنه بلند همراهش به جلو رفتمهای پاو روی شونم انداختم و با اون چکمهکیفم . 

تر بود که نگهبانی پشتش وایساده بودای یه در کوچیککنار در بزرگ نرده . 

و نشون داد که نگهبانه در رو باز کرد و گفت: خوش اومدید آقای احسان کارتی

 .رحیمی

 .همراه هم وارد شدیم

ه جا روشن بودبا اینکه شب بود اما اینقدر چراغ توی حیاط شبیه باغش بود که هم . 

های افتضاحروی حیاط پر از دختر و پسر بود اونم با وضع . 

های مشروبی توی دستشون بودکشیدند و یا لیوانایشونم داشتند سیگار میعده . 

های بلند دخترا همه جا رو پر کرده بود و با صدای آهنگ ترکیب شده بودصدای خنده . 

ی دخترا ت بعضی از پسرا هم رو باال تنهبوسیدند و دسو میچندتایی هم داشتند هم

 .بود

 .با انزجار نگاه ازشون گرفتم

رفتاحسان به سمت ساختمون می . 

ها باال اومدیماز پله . 

و کر کردهمین که وارد شدیم صدای آهنگم بیشتر شد که گوشم . 
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و بهم گفتی کمدمو ازم گرفت و شمارهیه زن مثل قبل وسایلم . 

ی کمی بازی داشتپوشیده بودم و لباسم این دفعه یقهو همون شلوار چرم . 

کردنداگه پوشیده میومدم قطعا بهم شک می . 

 .احسان نگاهی به سر تا پام انداخت

 عاشق تیپ چرمی نه؟ –

 آره، مشکلیه؟ –

و پشت گوشم برد که اخمی کردمموهام . 

 .نه خوشگلم، خیلی هم عالیه –

قب کشیدمو جلو آورد تا ببوستم که سریع عسرش . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

کنی آخه؟چرا اینقدر ناز می –  

 .چپ چپ بهش نگاه کردم و از کنارش رد شدم

و بخوای دخترای و گرفت و نزدیک گوشم گفت: راستشیه دفعه از پشت بازوهام

و کنند، هر چقدر بخوای بهت میدم تا یه امشب طعمتسرکش بیشتر حریصم می

 .بچشم

رو به انفجار بودماز عصبانیت  . 

کنممنم گفتم بهش فکر می – . 

و بکنپس زودتر فکرات – . 
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ای به زیر گوشم زد نفسم بند اومد و حالم به هم خوردهمین که بوسه . 

و روی کمرم گذاشت و مجبورم کرد قدم بردارمکنارم اومد و دستش . 

کثافت …بدهو اون طرف چرخوندم و زیرلب با عصبانیت گفتم: برو به ننت پول سرم . 

و زودتر پیدا کنم و از دست این راحت بشمو اطراف چرخوندم تا بلکه ماهاننگاهم . 

پیچیدشدم بوی همون سیگار لعنتی توی بینیم میاز بعضی جاها که رد می . 

 .فکر کنم اینا یه باندند و کارشون اینه که همه رو معتاد کنند تا پول درارن

تند تا این چیزا رو پخش کنند و مشتری جمع کنندحتما هم واسه همین پارتی گرف . 

بدم گزارش مامورا به و بفهمم چیزا سری یه باید امشب …کثافتا . 

خواستم زمین دهن چرخه میها بدجور دستشون همه جای هم میبا دیدن اینکه بعضی

 .بزنه و توش فرو برم

ارزشچقدر خار و بی ! 

وایساد که منم وایسادمباالخره احسان کنار یه عده دختر و پسر  . 

 .با همشون دست داد و به من اشاره کرد

 .آرزو –

و دادندبه اجبار لبخندی زدم و سالم کردم که همشون با لبخند جوابم . 

دادنگاه دوتاشون روی بدنم بدجور آزارم می . 

واسه خالص شدن از این جو سنگین رو به احسان گفتم: من دستشوییم میاد میرم 

نجا هستی؟دستشویی، همی  
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 .آره اما اگه نبودم تو باغ پیدام کن –

 .سری تکون دادم و ازشون دور شدم

و به بیرون فرستادمنفس حبس شدم . 

 .با دیدن ماهان که به ستونی تکیه داده بود و سه نفر دورش بودند وایسادم

هام حلقه زداراده اشک توی چشمبا دیدن سیگار توی دستش بی . 

وفتیلعنت بهت، نکش این کو . 

و سرگرم گوشی نشون دادمبه سمتش رفتم اما وانمود کردم که ندیدمش و خودم . 

 چیزی نگذشت که با تردید گفت: آرزو؟

و و اطراف چرخوندم که وانمود کردم تازه دیدمش و ابروهامو باال آوردم و نگاهمسرم

 .باال انداختم

 .همه رو کنار زد و به سمتم اومد

؟سالم، تو هم اینجایی –  

کنی؟کار میسالم، نه پس روحمه، تو اینجا چی –  

کنی، حرفا میزنیاهمون کاری که تو می – ! 

 .پکی کشید که نفس عصبی کشیدم

 دختره همراهت نیست؟ –

 .هست، بیرونه، پیش دوستاش –

 .آهانی گفتم
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 .یه نخ سیگار از جیبش بیرون آورد و به طرفم گرفت

و جا میارهکشی؟ حسابی حالتمی – . 

 .نه ممنون، اهل سیگار نیستم –

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

و دستمالی کنند؟همه اینجا اومدن پارتی یا اینکه هم –  

 .خندید

و نیومده بودی؟هاشطوریه، تا حاال مهمونیهای فرزاد همیشه همینپارتی –  

و توی جیبم گذاشتمبهش نگاه کردم و گوشیم . 

 .نه اولین بارمه –

بت موندم ثانگاهش رو یقه . 

 .که اینطور –

 .از کنارش رد شدم

 اینجا چیزی جز سیگارم هست؟ –

 .به کنارم اومد

 .آره، مشروب همه نوع، بستگی داره چی بخوای –

تر گفت: حتی س*ک*سو کمی به طرفم کج کرد و آرومسرش . 

هام زل زدوایسادم و جدی بهش نگاه کردم که با پررویی تو چشم . 

و گفتمچیزی که هست – . 
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 .پوزخندی زدم

 .برو با همون سحرت –

 .ابروهاش باال پریدند که تازه فهمیدم چه گندی زدم

 با ابروهای باال رفته گفت: تو از کجا فهمیدی اسمش سحره؟

 .هل خندیدم

فهمیدم که زد صدا واسمش یکی …چیزه – . 

 .دقیق بهم نگاه کرد و آهانی گفت

ای اشاره کردبه کاناپه . 

 .بریم بشینیم –

سمت رفتیماون  به . 

و توی سطل آشغال انداخت و نشستیمی سیگارشته مونده . 

و از جیبش درآورد و به طرفم گرفتآدامسی . 

خوری؟می –  

 .از ترس اینکه اینم سحر بهش داده باشه و ناخالص باشه گفتم: نه ممنون

 .خودش یکی برداشت و خورد

 تنها اومدی؟ –

 .نه با یه پسر اومدم –

داخم ریزی کر . 
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 با کی؟ –

 .احسان رحیمی –

 .متفکر دستی به ته ریش نسبتا بورش کشید

رنگ موهاشهاش و هم چشمدرست پرادوکس برادرشه، هم از نظر  . 

شناسمش، دوست پسرته؟نمی –  

 .نه –

 .با خنده ادامه دادم

خواستم که بیارتمفقط یه ماشین می – . 

 .خندید و آهانی گفت

کرد با اخم نگاهش کردمو که دور کمرم حلقه دستش . 

 .خیلی بداخالقی! بابا یه کم نرم باش –

 .به طرفی اشاره کرد

 .اونا رو ببین –

و گزیدمبه سمتی که اشاره کرد نگاه کردم اما با چیزایی که دیدم لبم . 

کشیدن، یه و به هم میبوسیدن رسما خودشونو میطور که همیه دختر و پسر همون

بوسید که دختره و میره رو به دیوار چسبونده بود و گردنشهم پسره دخت طرف دیگه

بود و به دندون گرفتهو بسته و لبشهاشچشم . 

و بستم و نفس عمیقی کشیدمهامحالت تهوع بهم دست داد که چشم . 
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و نزدیک گوشم شنیدمصداش . 

 …معلومه که اینکاره نیستی و فقط –

و سوزوندهای داغش گوشمبه گوشم نزدیکتر شد که نفس . 

کنی که هستیداری ادعا می – . 

 .سریع کنار کشیدم و بهش نگاه کردم

کردم تو نگاهش یه عصبانیت شدیدهدونم چرا حس مینمی . 

 .بلند شد

خوام یه چیزی بهت نشون بدمبلند شو می – . 

بازی توش نبودنگاهش دیگه هوس . 

 .بلند شدم و با تردید پشت سرش رفتم

 .قلبم حسابی تند میزد

و به یه راهروی خلوت و نسبتا تاریکی که رسیدیم با ترس وایسادم اما با جدیت بازوم

کنی؟ ولم کنگرفت و به جلو کشوندم که با تقال گفتم: چیکار می . 

بریم؟اراده با صدای همیشگی خودم گفتم: داری کجا میحرفی نزد که اینبار بی  

با شکم توی یه میز بیلیارد فرو رفتم و و باز کرد و داخلش انداختم که یه دفعه در اتاقی

و روی هم فشار دادمهاماز درد چشم . 

و گرفت و به عقب پرتم کرد که از سوزش جیغی کشیدم و به دیوار یه دفعه موهام

 .کوبیده شدم
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و گرفت و بهم نزدیک شد که با نگاه ترسیده گفتم: تو دیوونه می برزخی یقهبا چهره

 !شدی؟

کنی؟ هان؟لطی میغرید: اینجا چه غ  

 .نفسم بند اومد

 .پس شناختتم

 چی داری میگی؟ –

اراده اشک توی و تو مشتش گرفت که سوزش بدی توی سرم پیچید و بیموهام

هام حلقه زدچشم . 

 وسط این همه پسر اومدی دنبال من که چی بشه؟ هان؟ –

گی؟بازم انکار کردم و با صورت جمع شده از درد و سوزش گفتم: چی داری می  

و بده تا یه بالیی سرت نیاوردم محدثهفریاد زد: جواب من . 

 .از ترس الل شدم

تر شدو گرفت و به صورتم نزدیکفکم . 

های به خون نشسته گفت: راه افتادی دنبال من که چی بشه؟ برات مهمم؟ با چشم

 کارام برات مهمه؟

 .فقط سکوت کردم

رزیدلکل تنم یخ کرده بود و از ترس دستم خفیف می . 

 …داد زد: حرف
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کنم رو برات رو هرزه یدختره اون دست چون …چون …اومدم اینجا – . 

 .از عصبانیت به نفس نفس افتاده بود

خوای کنارم باشه فقط کافیه بهم بگی، دیگه اینکارا واسه چیه؟ خب لعنتی اگه نمی –

 .تو فقط کافیه بهم بگی ماهان بندازش دور

 .بهت زده بهش نگاه کردم

و بستهاشو کنار سرم گذاشت و نفس زنان چشمشدست . 

دختره اون …ماهان – … 

هاش زل زدو باز کرد و به چشمهاشچشم . 

های خودت تنگ شدهو بردار، دلم واسه چشماول این لنزای المصبت – . 

 .نفسم بند اومد و شکه بهش نگاه کردم

 .درشون بیار –

کمی مکث بهش نگاه کردمو درآوردم و با های لرزون لنزهامبا دست . 

و کنار صورتم گذاشتدستش . 

ترندهای خودت قشنگرنگ چشم – . 

 .فقط سکوت کردم

تر کردو نزدیکسرش . 

هام بسته همین که گرمی لبش روی لبم نشست کل وجودم لرزید و ناخودآگاه چشم

 .شدند
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 .نرم شروع کرد به بوسیدنم

 .انگار زمین و زمان واسم وایساده بودند

و توی موهاش فرو و همراهیش کردم نگذشت که نتونستم تحمل کنم و دستم چیزی

 .که تندتر بوسیدم

و تو گودی گردنم فرو کرد و نفس که کم آوردیم از هم جدا شدیم اما بالفاصله سرش

هام بسته شدندای زد که چشمبوسه . 

نمخواست عقب بکشه اما انگار یکی راضیش نکرد که شروع کرد به بوسیدن گرد . 

و گرفتشل شدم که سریع کمرم . 

 .آروم گفتم: ماهان ولم کن

و شکار کرداما چیزی نگفت و بازم لبم . 

ای بود که تازه به آب رسیدهاینبار مثل تشنه . 

تونستم پسش بزنمبوسیدم و از احساسی که داشتم نمیمحکم و پرنیاز می . 

و بوسیدو پایین کشید و گردنمیه دفعه زیپ لباسم . 

یک گوشم نفس زنان گفت: بهت احتیاج دارم محدثه، فقط یه بار بذار لمست کنمنزد . 

سوختم به عقب هلش دادم با همین حرفش به خودم اومدم و درحالی که داشتم می

و نداشت و چند قدم به عقب رفتکه انتظارش . 

هاش قرمز و خمار شده بودندچشم . 

 .سعی کردم سرد و جدی باشم
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نکن، اگه حالت خرابه میرم سحر رو صدا میزنم بیاد درستت کنه، ای کار احمقانه –

 .من اینکاره نیستم

 .عاجزانه بهم نگاه کرد

کنی لعنتی؟ مگه دوستم نداری؟چرا اینکار رو می –  

برخالف واقعیت گفتم: تو واسه خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی حاال که دنبالت راه 

ماهان خانت شدم؟ نه افتادم اومدم عاشق دل خسته . 

هاش حلقه زده بود اما مجبور بودم از خودم دورش کنماشک توی چشم . 

دیگه یکی سراغ میره شد زده من از …بازه دختر یه …اون به درد من نمیخوره . 

ی عوضی و معتاد نکنی و اون دخترهدنبالت راه افتادم تا تو با احمق بازیت خودت –

 .سحر رو تحویل قانون بدم

و از جیبش بیرون آوردمو سیگارش به سمتش رفتم . 

 .سیگار رو باال گرفتم

و ی سیگارتکنه، اون شبی که اومده بودم ته موندهبدبخت دختره داره معتادت می –

برداشتم و فرداش رفتم به یه پلیس نشونش دادم، گفت که سیگاره ترکیبی از 

 .هروئینه

 .بهت زده بهم نگاه کرد

انداختم و له کردم با عصبانیت سیگار رو زیر پام . 

دیدی احمق؟ وقتی اون روز بهت گفتم سیگارت یه سیگار معمولی نیست مسخرم  –
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 کردی، حاال بهت ثابت شد؟ هان؟

 .یه دفعه روی زمین افتاد که با نگرانی و عصبانیت به سمتش رفتم و کنارش نشستم

هروئین؟ …شکه گفت: هرو  

 ســحــر#

نم گر گرفتو پر کرد که تموم تعصبانیت وجودم . 

و برباد فنا دادیهامونی عوضی، تموم نقشهای دختره . 

رفتم با طور که به سمت در میهای تند و عصبی از راهرو بیرون اومدم و همونبا قدم

 .الدن تماس گرفتم

 .با چهار بوق جواب داد

 بله؟ –

مقدمه گفتم: نقشمون لو رفت یه دختر عوضی همه چیز رو خراب کردبی . 

ه داد زد: تو چه غلطی کردی؟ هان؟یه دفع  

و کف دست ماهان گذاشتبا داد گفتم: به من ربطی نداره یه دختر عوضی همه چی . 

 .رو به زنه با عصبانیت گفتم: وسایالی کمد پنج رو بیار

بعد رو به الدن گفتم: اون آشغال رفته سیگاره رو به یه مامور نشون داده ماموره هم 

هروئینه بهش گفته که ترکیبی از . 

 غرید: اون هرزه کیه که دمار از روزگارش دربیارم؟ هان؟

 .نفس عصبی کشیدم
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شناستش و بهشم اهمیت میده، من دیگه شناسمش اما انگار ماهان مینمی –

تونم ادامه بدمنمی . 

و که شینی باید ببینی دختره کجا میره، خونشبا عصبانیت گفت: میری تو ماشین می

 خوردن گه به که بیارم سرش به بالیی یعنی …فرستیواسم می وپیدا کردی آدرسش

 .بیوفته

و روی هم فشار دادمهامو گفت و قطع کرد که دندوناین . 

 مـطـهـره#

و گرفتخواست پیاده بشه اما با چیزی که به ذهنم رسید با استرس مچش . 

 .سوالی بهم نگاه کرد

گیرند، بعد بندازن تو فضای میگما نکنه بریم همه بشناسنت بعد ازمون عکس ب –

 مجازی بعدم خانوادم ببینن و بعدم به فنا برم؟

و به لبش کشیدانگشتش . 

 .اینم حرفیه –

 با استرس گفتم: نریم؟

و بندازن و بگند زن یا دوست دختر دارم اما واسه منکه برام مهم نیست عکسمون –

 .تو بد میشه

 .نفس عمیقی کشید و در رو بست

 .نمیریم –
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دم: خیلی بد شدنالی . 

و کشیدخندید و لپم . 

 .اشکال نداره به جاش نوبت منه که سوپرایزت کنم –

 .ابروهام باال پریدند

و روشن کرد و چشمکی زدماشین . 

 .مطمئم خوشت میاد –

 .کنجکاو گفتم: فقط بگو درمورد چیه

 .از جای پارک بیرون اومد

فهمیمی – . 

ای گفتمبا نارضایتی باشه . 

نگ یه ساختمون بزرگ شدوارد پارکی . 

کردمبا کنجکاوی به سرسبزی اطرافم نگاه می . 

 .به جایی رسید که پر از ماشین بود

هایی که دیدم نفسم رفتبا ماشین . 

 .یعنی یه دونه هم ماشین ایرانی نبود

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 اینجا کجاست؟ –

م خندیدبه قیافه . 
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کنم بهت میگمو پارک یه چند ثانیه صبر کن ماشین – . 

 .تموم مدت منتظر بهش خیره شدم

و پارک کرد و بهم چشم دوختماشین . 

 .خندید

و خوردیامن – . 

و گرفتمدستش . 

 .بگو دیگه –

و پر کردبه لبش اشاره کرد که حرص نگاهم . 

 .بدو وگرنه بهت نمیگم –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

ای به لبش زدمخم شدم و بوسه . 

 .خب االن بگو –

 .یه رستوران و کافه واسه مدلینگاست –

های گرد شده گفتم: چی؟ یعنی این تو مدلینگان؟با چشم  

 .خندید

ذارند یه چیز راحت آره، از اونجایی که واقعا سخته بین مردم عادی بریم چون نمی –

و شیمها اینجا جمع میها این ایده رو داد، بیشتر وقتاز گلومون پایین بره یکی از بچه

خونیمخندیم و میو میگیمیم . 
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هایی که شبیه قلب شده بودند تو حس گفتم: وایی خدا، مثال امیرحسین نامدار با چشم

 …رو ببینم، ارمیا قاسمی و

و کشید که از حس بیرون کشیده شدمیه دفعه بازوم . 

 .نگاهش پر از حرص بود

گردمابرمی – . 

و کشیداراده لپشاز حسودیش خندیدم و بی . 

کنی؟حسودی می –  

 .با حرص و خنده نگاهم کرد

 .در رو باز کرد

 .پیاده شو موش کوچولو –

 .خندیدم و چپ چپ بهش نگاه کردم

و درست کنماول صبر کن وضعم – . 

و بیرون آوردمو روشن کردم و آینهچراغ . 

و تمدید کردمرژلب هلوییم . 

تو دونستم باشانس آوردی رژلبای تند نمیزنی وگرنه من می – . 

 .خندیدم

 .حاال یه لب بده –

 .با اخم بهش نگاه کردم که خندید
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 .پیاده شدیم و در رو بستیم

رفتیم گفتم: با دوست دختراشون میان؟ای میهمینطور که به سمت یه در شیشه  

 .بهم نگاه کرد

نه، چون ممکنه اینجا لو بره بین مردم پخش بشه همچین جایی واسه مدلینگا  –

ا دوست دختراشون میان البته اونایی که یه زمانی قراره باهم ازدواج هست، خیلی کم ب

 .کنند، یکی دوتامونم که زن داره با زنشون میان

 .با هیجان آهانی کفتم

 .وویی خدا، باور نمیشه دارم میرم از نزدیک ببینمشون

و روی شونم تنظیم کردمبه در که نزدیک شدیم نفس پراسترسی کشیدم و کیفم . 

از کرد و آویزها رو کنار زد که صداهایی بلند شددر رو ب . 

 او ببین کی اینجاست؟ –

 !چه عجب مهرداد خان –

ی رو به روم نفس تو سینم حبس شداز منظره . 

خندید هنگ کردمبا گرفته شدن دستم توسط مهردادی که داشت می  

 .به سمتشون رفت و چون دستم تو دستش بود دنبالش کشیده شدم

ار میزدروی هزقلبم  . 

شناسمو میهاشونووی خدا، بعضی . 

 .سعی کردم لبخندم زیاد پررنگ نشه
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باهاشون دست داد و به هم سالم کردندبا اون یکی دستش محکم  . 

 .به من نگاه کردند که با استرس و هیجانی که سعی بر پنهانش داشتم گفتم: سالم

 .با ابروهای باال رفته بهم سالمی کردند

ر به بازوی مهرداد زدامیرحسین نامدا . 

 چه خبره کلک؟ –

 .همه با خنده و سوالی بهش نگاه کردند

 .خندید

 .زنمه –

تر شدلبخندم پررنگ . 

 .یعنی نزدیک بود پس بیوفتما

 .تک به تک بهمون تبریک گفتند که با ذوق و لحن آرومی ممنونی گفتم

و گرفته بود رو تماراده با اون دستم دست مهرداد که دسبا دیدن امیرسام نیازی بی

 .گرفتم

 .نزدیک بود اشکم دربیاد

های زیادی اشاره کردبه مبل . 

 .رو پا واینسید –

کنموایی خدا، من االن غش می . 

 .یه دفعه آرنج مهرداد بهم خورد که سریع بهش نگاه کردم
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ای بهم رفت که خندم گرفتچشم غره . 

ها رفتیمبه سمت مبل . 

بشین و ول کرد و گفت:مهرداد دستم . 

 .نشستم

گرفت بلند گفت: حمید یکی از رو به یه نفر که پشت اپن بود و انگار سفارش می

و واسم بیارگیتارای کوک . 

 .بلند گفت: ای به چشم

کرددختر وسطشون فقط من بودم و این کلی معذبم می . 

و یادم نمیومد با ابروهای باال رفته گفت: و دیده بودم اما اسمشیه نفر که عکسش

خوای واسمون کنسرت مجانی بذاری؟بازم می  

 .مهرداد خندید

 .آره –

 .ذوق کردم

 .ایول، قراره بخونه، خیلی میخوام بدونم صداش چجوریه

 .کنارم نشست

ها بودنددونستم مدلینگ نیستند اما همیشه تو عکسو میچند نفرشون . 

هاشونندمطمئنم دوست . 
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شدیمتقریبا فکر کنم ده نفر می . 

شداز هیجانم کم نمی هیچ جوری . 

 !امیرسام: چیزی درمورد ازدواجت نگفته بودی

 .مهرداد: هنوز نامزدیم

تر شدلبخندم کم رنگ . 

خواد بهشون بگه؟وقتی از هم جدا بشیم چی می  

 .سعی کردم یه امشب درمورد این فکر نکنم

و آورد که مهرداد بلند شدهمون پسره گیتاری . 

و گرفت که بلند شدمدستم . 

سمت یه سکو نسبتا پایینی رفتیم که همه هم بلند شدند به . 

هایی که بود نشوندم و آروم نزدیک صورتم گفت: امیدوارم از روی یکی از صندلی

 .سوپرایزم خوشت بیاد

 .لبخندی روی لبم نشست

و که بین همه بوسید از خجالت گر گرفتمگونم . 

 .روی صندلی روی سکو نشست

و چندتاشونم وایسادند ها رو پر کردندهمه صندلی . 

 .یه مرد که لباس گارسونی به تن داشت با یه سینی شربت جلو اومد

 .به هممون تعارف کرد و رفت
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نگاهی به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی حواسش به من نیست بوش کردم تا 

 .ببینم خدایی نکرده مشروب نباشه که خداروشکر نبود

ا کشید و بعد شروع به زدن کردو روی تارهمهرداد چندبار دستش . 

 .همین که خوند نفسم بند اومد و لبخندم از حیرت جمع شد

 …شنوم شایدم فقط واسه من اینطوریهنوازترین صداییه که میاین بهترین و گوش

شد ترقوی درونم احساسی یه که کرد کاری . 

رو داشت به من ها کردند و انگار اون حرفای که به من نگاه میهای مشکیاون تیله

دادو بهم میمیزد حس خوبی . 

 بانو ماه …نداره کاری تو برای کردنم دیوانه …میدان و گوی این …ماه بانو جان –

یاره یشونه جهان جای بهترین …پنهان چه تو از …جان . 

 .جوری شده بود که دیگه حواسم به اطراف نبود و انگار خودشم تو این عالم نبود

 مگه …منم دیوونه عاشق …جونم آروم …سرانجامی نداره که …نگو از عشقی –

بکنم دل من تو عشق از …تونممی … 

انگار به خودش اومد که نگاه ازم گرفت و به زمین چشم دوخت اما همین نگاه پر 

و زیر و رو کنهش کافی بود تا دلماحساس چند ثانیه . 

 آروم …بسپارم تو به رو دلم دیوونه منه …عادت دارم که بگم دوست دارم –

منم دیوونه عاشق …جونم … 

هام نگاه کرد که دلم هری ریختباز به چشم . 
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 .اینبار لبخندی روی لبش بود

 …دارم دوست بگم که دارم عادت …بکنم دل من تو عشق از …تونممگه می … –

بسپارم تو به رو دلم دیوونه منه … 

استن شنیدن صداش غرق و تو هنوز خوها زد منای که با کف دست به سیمبا ضربه

 .کرد

و پر کردصدای دست و سوت سالن . 

 .مثل همیشه عالی –

 .دمت گرم، بیا شربت بخور گلوت باز بشه –

و به صندلی تکیه داد و بعد از گرفتن شربت به سمت منی که هنوز بلند شد و گیتارش

کردم اومدغرق شده توی احساسم بهش نگاه می . 

رتم خم شدبه صندلی دست گذاشت و تو صو . 

 چطور بود ماه بانو جان؟ –

و بستمهامهای پر از اشک خندیدم و بدون توجه به بقیه بغلش کردم و چشمبا چشم . 

تونستی بهم نشون بدی، خیلی خوشگل آروم گفتم: این بهترین سوپرایزی بود که می

 .خوندی

 .خندید و با یه دست بغلم کرد

و واسم گرفتی، یه تولد که هیچوقت عمرم نزدیک گوشم گفت: تو امروز بهترین تولد

 .فراموش شدنی نیست، وقتی میگم واسم خاصی باور کن که هستی
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 .لبخندی روی لبم نشست

 .ازم جدا شد که همشون شروع کردند به دست و سوت زدن

ی خجالت پیدا کردو بوسید که لبخندم رگهگونم . 

ه لعنتیاگیری احساسی و رمانتیکی بود داره گریم میصحنه – . 

 .هممون خندیدیم

 .امروز تولدت بوده نه؟ پس ببین چه کردیم –

سوالی بهشون نگاه کردیم اما با دیدن کیک تولدی که دست یکی بود و داشت به 

 .سمتمون میومد لبخندی زدم

 .دونفر مهرداد رو گرفتند و روی یه مبل نشوندنش

 .بلند شدم و کنارش وایسادم

ن ریختند و کیک رو روی میز گذاشتندهای روی میز رو پاییمجله . 

ها رو فوت کنامیرحسین: یه آرزو بکن، شمع . 

و بستهاشمهرداد اول نگاهی به من انداخت و بعد چشم . 

کنهخیلی دوست دارم بدونم چی آرزو می . 

ها رو خاموش کرد که همگی دست و باز کرد و شمعهاشچیزی نگذشت که چشم

 .زدیم

 .بچم امروز سی سالش شد

 !هوف مهرداد، توجه داری که ده سال تفاوت سنی داریم؟ –
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 .خندید

 .آره –

 !یکیشون با تعجب گفت: بیست سالته؟

 .شونزده آبان که برسه آره –

 .با تعجب بهمون نگاه کردند

ای! پسرمون ازدواج نکرد نکرد تا آخرش یه جوون گیرش اومدچه تفاوت سنی – . 

داد انداختم و با خنده گفتم: مگه شوهرم پیره؟و دور گردن مهرهاماز پشت سر دست  

 .خندیدند

 .مهرداد با خنده گفت: دانشجومه

 .بدبختا بیشتر جا خوردند که هردومون خندیدیم

 مــحــدثــه#

ی آشغال گشتیم اما انگار آب شده بود و رفته بود همه جا رو در به در دنبال اون دختره

 .توی زمین

دادو نمیجواب تماس های ماهانم . 

 .دست به کمر گفتم: شاید فهمیده که تو فهمیدی

کرد گفت: آخه چجوری بفهمه؟طور که به اطراف نگاه میهمون  

ای باال انداختمشونه . 

 .بهم نگاه کرد
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 اگه معتاد خرابش شده باشم چی؟ –

ندازمت توی کمپبرمت میخونسرد گفتم: می . 

 .صورتش جمع شد

 کمپ؟ –

 .پوزخندی زدم

برمت لس آنجلسنه پس می – . 

و گرفتبازوهام . 

 از این قضیه به کسی نگو، داداشم نباید خبردار بشه، باشه؟ –

 .باشه –

ای کشیدنفس آسوده . 

گردی خونم به جوش میادبیا بریم برسونمت خونه با این وضع داری می – . 

 .به عقب هلش دادم

و درست کن شازدهتو اول کارای خودت – . 

تم که پوفی کشیدچرخیدم و به سمت در رف . 

و پوشیدم از ساختمون بیرون و از زنه گرفتم و مانتو و شالمبعد از اینکه وسایلم

 .اومدیم

باز مثل چند دقیقه پیش عصبی گفت: یعنی پیداش کنم جوری ج*رش میدم که صدای 

 .سگ بده
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 .پوکر فیس بهش نگاه کردم

 !ادبت تو حلقت –

 .نفس عصبی کشید و به موهاش چنگ زد

ی ه*ر*ز*هترهدخ – . 

و روی فرمون گذاشتسوار ماشین شدیم اما روشنش نکرد و سرش . 

خوای رانندگی کنم؟می –  

حرف پیاده شد که پیاده شدمو باال آورد و بیبا کمی مکث سرش . 

و گرفتخواستم بشینم که بازوم . 

 .ممنونم ازت، بخاطر اینکه بیخیال نشدی ممنونم، امیدوارم بتونم جبران کنم –

کنمکثی کردم و گفتم: خواهش میم . 

 .لبخند کم رنگی زد

 .به سمت اون در رفت که نفس عمیقی کشیدم و نشستم

و روشن کردموقتی نشست ماشین . 

 گواهینامه داری که؟ –

 .آره –

ای کشیدنفس آسوده . 

 .خونسرد گفتم: اما همراهم نیست

گاز گذاشتم و به سرعت و روی هاش گرد شدند و قبل از اینکه اعتراضی بکنه پامچشم
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 .حرکت کردم

ی جریمه ندارمکنم، بخدا حوصلهخواد خودم رانندگی میاصال نمی – . 

کردمبیخیال با یه دست رانندگی می . 

 !معترضانه گفت: محدثه

کنم بیرونببند بذار تمرکز کنم وگرنه از ماشین پرتت می – . 

های گرد شده گفت: خیلی پرروییبا چشم ! 

دونممی – . 

و روی هم فشار دادم و دیگه خفه شدهاشدوندن . 

*** 

ی غرق در خوابش خیره شدمسرکوچمون وایسادم و به چهره . 

کردش میای از موهاش که توی صورتش ریخته بود شدید جذاب و بامزهتیکه . 

و کنار زدمو جلو بردم و موهاشدستم . 

و آروم روی ته ریشش کشیدمانگشتم . 

و با زبونم تر کرداراده لبمکه بی نگاهم به لبش کشیده شد . 

 .زیر لب گفتم: دخترباز دوست داشتنی لعنتی

 .نفس عمیقی کشیدم و تکونش دادم

 .بیدار شو بشین پشت فرمون –

 .فقط تکونی خورد
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تر تکونش دادمو به بیرون فوت کردم و محکمنفسم . 

 الو؟ –

 .اما انگار نه انگار

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

اشه، خودت خواستی ماهان خانب – . 

و تا آخر بردم و یه دفعه روشنش کردم که صدای بدی تو ماشین پیچید و صدای ضبط

 .بدبخت جوری از جا پرید که سرش محکم به سقف خورد

و کم کردم و خونسرد گفتم: خداحافظصداش . 

کرددست به سر گیج بهم نگاه می . 

 واسه چی خداحافظ؟ اصال چی شد یه دفعه؟ –

 .خندم گرفت

 .رسیدم خونم، تو هم برو خونت بخواب –

ی رانندگی داره؟و ماساژ داد و با صورت درهم گفت: کی حوصلهسرش  

های گرد شده گفتم: هی و بست که با چشمهاشو به صندلی تکیه داد و چشمسرش

 !یابو من دارم میرما، می خوای همینجا بخوابی؟

که با حرص گفتم: اصال به من چه؟ و باال بردای کشید و دستشخمیازه  

و برداشتم و پیاده شدمکیفم . 

 .در رو بستم و وارد کوچه شدم
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 .با کمی مکث چرخیدم که دیدم دیوونه تکونم به خودش نداده و ماشینشم روشنه

 .نفس پر حرصی کشیدم و به سمتش رفتم

 .در رو باز کردم و نشستم که چیزی نگفت

دنده رو جا به جا کردمو کشیدم و با حرص ترمز دستی . 

 .وارد کوچه شدم و جلوی آپارتمان زدم رو ترمز

 .پیاده شو بیا تو –

هاش و در رو باز کردچشم . 

 .دمت گرم –

 .با تعجب بهش نگاه کردم

دیگههاش گفت: پیاده شو پیاده شد و با برق خوشحالی توی چشم . 

کردم در رو باز کردمطور که با حرص بهش نگاه میهمون . 

و قفل کردمیاده شدم و ماشینپ . 

و به سمتش پرت کردم که گرفتشسوئیچ . 

 .فقط وای به حالت اگه حرف واسم درست بشه –

 .نزدیک نگهبانی آروم و با اخم گفتم: صدایی ازت درنیاد

ای بهش رفتم و ش گذاشت و کمی خم شد که چشم غرهی سینهو روی قفسهدستش

 .وارد شدم

انی و محوطه رد شدیم و وارد آپارتمان شدیمصدا از نگهببا دوی بی . 
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ها باال اومدیمآروم از پله . 

 .جلوی واحد وایسادم و با کلید بازش کردم

 .خواست بره تو که به عقب پرتش کردم که تعجب کرد

 .اول بذار ببینم عطیه کجاست –

و اطراف چرخوندم اما با صداش اونم نزدیکم از جا پریدموارد شدم و نگاهم . 

 چرا مثل دزدا وارد شدی؟ –

و روی قلبم گذاشتم و بهش که درست کنارم پشت در بود نگاه کردمبا ترس دستم . 

 .بیا برو یه چیز سرت کن، ماهان اینجاست –

کنه؟کار میبا اخم گفت: این وقت شب اینجا چی  

ندازیمش بیرونتونه رانندگی کنه، صبح زود میخوابش میاد نمی – . 

د شدیه دفعه صداش بلن . 

شنومادارم می – . 

و روی بینیم گذاشتمسریع به سمتش چرخیدم و دستم . 

 .هیس –

 .عطیه که توی اتاق رفت از جلوی در کنار رفتم

 .بیا تو –

 .وارد شد که در رو بستم

و درآوردمهامکفش . 
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 .به جلو رفت که لگد آرومی به پاش زدم

 .کفش –

دو درآورهاشو به بیرون فوت کرد و کفشنفسش . 

 .برو بشین رو کاناپه تا برم برات بالشت و پتو بیارم –

حرف به سمتش رفتبی . 

 .وارد اتاق شدم که دیدم عطیه روی تخت دراز کشیده و سرش توی گوشیه

کنی؟کار میاین وقت شب تو گوشی چی –  

ی لعنتی چیکارا کردهبیا ببین این مطهره – ! 

و ازش گرفتمکنارش نشستم و گوشی . 

ایی که فرستاده بود نگاه کردمهبه عکس . 

ای که همیشه میره عکس گرفته بودند که از خاکی های همون محلهچندتاش با بچه

 .بودن استاد تعجب کردم

 همشون کوه کندند؟

ی غذاهای محلینبعدیا رو زدم که دیدم تو همون مغازه . 

 .خندم گرفت

 !ببین این دیوونه استاد رو کجاها برده –

ن بعدی اگه از حسودی نترکیدی بهت جایزه میدمبا حرص گفت: بز . 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندبعدی زدم اما با چیزی که دیدم چشم . 
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کنه؟می کارچی مدلینگا این کنار این …این – ! 

 …!نیازی سام امیر! نامدار حسین امیر …نالید: لعنتی نگاش کن پیش کیا هم هست

اون این …!قیصری آرش . 

کنیم ما رو هم ببره: مجبورش میبا حرص گفتم . 

 .به عکس نگاه کردم

 .کیک کوفتت بشه که بدون ما خوردی –

*********** 

 مـطـهـره#

کردمدر حالی که یه تاپ و شلوارک پوشیده بودم داشتم مبل رو مرتب می . 

 !انگار بمب روش ترکیده

 .با یادآوری دیشب لبخندی روی لبم نشست

وی زندگیم بودت شب بهترین …چقدر خوب بود . 

کردم مدلینگا خیلی مغرورند اما دیشب فهمیدم بین جمع دوستانه همیشه فکر می

 .خیلی صمیمی و شوخند

 .با پایین اومدن مهرداد گفتم: صبح بخیر ساعت خواب

 .بهم نگاه کرد

و رصد کردخواست حرفی بزنه اما ابروهاش باال پریدند و نگاهش سر تا پام . 

بهت بگم اینا رو پوشیدی چه عجب بدون اینکه – ! 
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 خوبه؟ –

 .به سمتم اومد

 !عالیه –

و روی لبش گذاشتم که شدید جا و ببوسه من لبمبهم که رسید قبل از اینکه اون من

 .خورد

و پشت سرم گذاشت و شروع ی کوتاهی زدم و خواستم جدا بشم اما دستشبوسه

 .کرد به بوسیدنم

و توی موهاش فرو و همراهیش کردمدستم . 

و پس زدم و عقب کشیدمم نشست با حرص دستشدستش که روی باال تنه . 

 !همیشه باید دستت هرز بپره –

و باز کردهاشآروم چشم . 

خوادکمی خیره نگام کرد و بعد گفت: مال خودمه دلم می . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 .چرخوندمش و به جلو هلش دادم

 .برو صبحونه بخور –

ه منم خم شدم و به کارم ادامه دادمبه سمت آشپزخونه رفت ک . 

ی میزهای مبل شدمو برداشتم و مشغول تمیز کردن شیشهدستمال . 

 مــهــرداد#
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تونستم نگاه ازش بردارمخوردم اما نمیصبحونه می . 

اون تاپی که پوشیده بود و با خم شدنش دار و ندارش به چشمم می خورد شدید 

کنم و بهشون چنگ بزنمو پاره کرد که برم و لباسشوسوم می . 

کرداون شلوارک تنگی که پاش بود دیوونم می . 

 .اخمی روی پیشونیم نشست

کنم؟چرا دارم به این چیزا فکر می ! 

کرد بازم بهش سریع نگاه ازش گرفتم و به میز چشم دوختم اما یه چیز وادارم می

 .نگاه کردم

کردممیدونستم چرا قلبم کمی تند میزد و شدید احساس گرما نمی . 

و از تنم درآوردم و و تکون دادم اما درآخر بهتر نشدم که کال لباسی پیرهنمکالفه یقه

 .روی اپن پرت کردم

ش برد و و توی یقهکنه دستشطور که داره تمیز میبهش نگاه کردم که دیدم همون

و باالتر کشیدلباس زیرش . 

 شده تند هامنفس …کردمن وشتجربه حاال تا که حسی یه …یه حس عجیبی داشتم

بود گرفته گر تنم و بودند . 

 .درآخر طاقت نیاوردم و بلند شدم

طاقت روی مبل پرتش کردم که با تعجب به سمتش رفتم که به سمتم چرخید اما بی

 گفت: چی شده؟
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و محکم روی لبش گذاشتمو ندادم و لبمجوابش . 

 .به باال تنش چنگی زدم که آخ تو گلویی گفت

دونستم چم شدهبوسیدمش و خودمم نمیرقابل باوری میبا عطش غی . 

و مک زدمو برداشتم و گردنشلبم . 

مهرداد؟ کنیمی داری کارچی …آخ – ! 

 .چند ثانیه بعد ازش جدا شدم و نفس زنان بهش نگاه کردم

دونم چی تو نگاهم دید که با تعجب بهم نگاه کردنمی . 

هام تند شده بودندنفس . 

وی لبش کشیدم و تا پایین حرکتش دادمو آروم رانگشتم . 

ش خورد بدتر دیوونه شدمنگاهم که به یقه . 

 !آروم با تعجب گفت: مهرداد؟

تونستم جواب بدمشنیدم که نمیاما جوری بود که انگار نمی . 

و پایین ش کردم و لباس زیرشطاقت کامال پارهو پایین بردم اما یه دفعه بیشیقه

 .کشیدم

و گرفتبه سمتشون ببرم که سرم وخواستم سرم . 

 .یه لحظه به من نگاه کن –

 مـطـهـره#
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کردمهاش شدید خمار شده بودند نگاه میناباور به مهردادی که حاال چشم . 

و باال آوردسرش . 

 .یه دفعه چنگی به باال تنم زد که آخی گفتم

خوام لعنتیو مینفس زنان گفت: کل تنت . 

برد مچش و گرفتم و که به سمت شلوارکمدستش . 

 …مهرداد تو –

و گزیدمو پایین کشید و به رونم چنگی زدم که از درد لبماما یه دفعه شلوارکم . 

کنی؟کار مینفس زنان گفت: تو داری باهام چی  

و باالتر کشیددستش . 

 .ضربان قلبم حسابی باالتر رفته بود

و روی بدنم به حرکت درآوردروم خیمه زد و دستش . 

های خمارش لب زدم: مهرداد تو تحریک شدی؟خیره به چشمبا بهت  ! 

و پر کردهاشکم کم ناباوری چشم . 

 !من تحریک شدم؟ –

و پر کردبا همون حالت سری تکون دادم اما چیزی نگذشت که خوشحالی وجودم . 

 .محکم بغلش کردم

 .وایی مهرداد تو تحریک شدی، باید به دکترت بگیم –

 .ولش کردم
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و به دکترت زنگ بزنبلند شو بر – . 

 .خواستم به عقب هلش بدم اما روی مبل هلم داد

ترکم تو میگی به دکترت زنگ بزن؟معترضانه گفت: من دارم می ! 

و تو گودی گردنم فرو کرد و لب زد: حالم خرابه وقتشه یه فیضی ازت ببرمسرش . 

ندهام بسته شدخواستم حرفی بزنم اما شروع کرد به بوسیدن گردنم که چشم . 

و روی بازوهاش گرفتمهامدست . 

 …برو حموم حالت –

 .با چنگی که به باال تنم زد آخی گفتم

طاقت گفتم: مهردادتر اومد که بیکم کم پایین … 

و نپرونی؟و باال آورد و خمار لب زد: میشه حرف نزنی حس و حالمسرش  

دونم چرا استرس داشتمنمی . 

م؟کردمگه واسه این روز لحظه شماری نمی  

و پایین کشید و باز باال اومدلباس زیرم . 

و بکنه که ترسیده به بازوش چنگ زدم و گفتم: تو قول دادی که به خواست کارش

 .دخترونگیم کاری نداشته باشی

 .کمی نفس زنان نگام کرد

ترسوندمهاش قرمز شده بودند و این میچشم . 

 .درآخر کمی از روم بلند شد و با اخم گفت: بچرخ
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**** 

و روی خودش انداختو روی مبل انداخت و منمنفس زنان چشم بسته خودش . 

 .هیچ لذتی واسه من نداشت ولی خب بهش حق میدم که واسه بار اول وحشی باشه

و با زبونش تر کرد و گفتلبش تونه دست از لعنتی یه چیزی هست که ماهان نمی :

 .این کارش برداره

و روی کمرم بدنم پیچید صورتم جمع شد و دستمخواستم بلند بشم که با دردی که تو 

 .گذاشتم

و باز کرد و به لبم چشم دوختهاشچشم . 

هاست که منتظر این لحظه بودم، اما هنوز سیر نشدمسال – . 

هام و باهام عوض کرد که اخمو روی لبم گذاشت و جاشقبل از تحلیل حرفش لبش

 .درهم رفت

فرو کرد و حریصانه بوسیدم جوری که و تو گودی گردنم عمیق بوسیدم و سرش

دونستم کبود میشهمی . 

تونم، تحمل چهارمین بار رو ندارمبا التماس گفتم: مهرداد دیگه نمی . 

و به دندون گرفتمبه رونم چنگ زد که لبم . 

و بوسیدو باال آورد و گونمسرش . 

خوام پس مخالفت نکنولی من هنوز کامال خالی نشدم هنوزم می – . 

: آخهنالیدم … 
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و روی لبم گذاشتهاشانگشت . 

 .هیس، بار اولمه تحمل کن –

 .با عجز بهش نگاه کردم اما توجهی نکرد و باز چرخوندم

و بوسیدو کنار زد و گردنمموهام . 

 .دستش که روی باسنم کشیده شد از درد آخ آرومی گفتم

 .نزدیک گوشم نفس زنان گفت: تحمل کن

و بوسیدی گوشمبعد الله . 

و به دندون گرفتمو روی هم فشار دادم و لبمهامچشم . 

***** 

و باهام عوض کرددست دور کمرم انداخت و جاش . 

 .با حرص به بازوش کوبیدم

ذارمتا چند شب نمی – . 

و پشت گوشم بردموهام . 

 .صیغم شدی پس وظیفته –

 .حسابی بهم برخورد

ی خودش پرتم کرد که گفتم: و گرفت و بازم رونگاه ازش گرفتم و بلند شدم اما بازوم

 .ولم کن

 .خب حاال قهر نکن –
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ها اشتباه گرفتیو با ه*ر*ز*هدلخور گفتم: من . 

 .سکوت کرد

و گزیدمخواستم بلند بشم ولی تو بغلش کشیدم که از درد لبم . 

خواممعذرت می – . 

و بوسید و تکرار کرد: معذرت میخوامروی موهام . 

تمو بسهامنفس عمیقی کشیدم و چشم . 

 .درد دارم مهرداد –

و شنیدمصدای نفس عمیقش . 

و بوسید و کمی روی مبل نشستبازم روی موهام . 

و گرفت و بلند کردبازوم . 

و روی زمین گذاشتم از درد زانوهام خم شدند که سریع زیر زانو و همین که پام

و گرفت و بلندم کردگردنم . 

ش تکیه دادمنهو به سیو دور گردنش حلقه کردم و سرمهامدست . 

ها باال اومد و وارد اتاق شداز پله . 

و روی هم هامبه داخل حمام رفت و آروم روی صندلی سفید نشوندم که از درد چشم

 .فشار دادم و روی رونم نشستم

و باز کرد تا وان پر بشهشیر آب . 

کنهو بهتر میآب گرم حالت – . 
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 .سری تکون دادم

و پایین انداختمه از خجالت سرملب وان نشست و بهم خیره شد ک . 

 .با کمی مکث بلند شد و رو به روم زانو زد

و گرفت که بهش نگاه کردمهامدست . 

کنمببخشید که اینقدر اذیتت می – . 

 .لبخند کم رنگی روی لبم نشست

 .ولی ارزش داره چون داری درمان میشی –

 .لبخندی زد

 .به صندلی دست گذاشت و کمی بلند شد

ی طوالنی زدوم روی لبم گذاشت و بوسهو آرلبش . 

و گرفت و بلندم کردوان پر شد که زیر زانو و گردنم . 

 !خودش توی وان رفت که با تعجب گفت: تو کجا؟

 شیطون گفت: مگه میشه من نیام؟

ای بهش رفتمغره با خنده چشم . 

و گزیدمنشست و روی پاش نشوندم که لبم . 

 حتما هم باید اونجا بشینم؟ –

و دور شکمم حلقه کردهاشتدس . 

 چه جایی بهتر از اینجا؟ –
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 .با آرنج بهش زدم و سعی کردم نخندم

م دادخندید و به خودش تکیه . 

 .گرمای آب و آغوشش ترکیب آرامش بخش خوبی بودند

و بستمهامچشم . 

ش از هر الالیی هم بهترهی سینهباال و پایین رفتن قفسه . 

رخیدمو باز کردم و کمی چهامچشم . 

و به دیوار تکیه داده بودو بسته بود و سرشهاشچشم . 

 .لبخندی زدم

 !دارم عاشقت میشم؟ یا شایدم شدم

 اما تو چی؟ هستی یا نه؟

ش گذاشتم که از معلق ی سینهو روی قفسهو دور گردنش حلقه و سرمهامدست

 .موندن یه دستش معلوم بود جا خورده

ای قلبش گوش دادمو بستم و با لذت به صدهامچشم . 

تر ای زد که لبخندم پر رنگو توی موهام فرو کرد و بوسهچیزی نگذشت که دستش

 .شد

 مــحـدثــه#

عطیه نگاهی به ماهانی که یه دستش از کاناپه بیرون انداخته بود و روی شکم خوابیده 

خواد بیدار بشه؟بود و یه دستشم زیر بالشت بود انداخت و گفت: نمی  
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 .خندیدم

 !ولش کن بذار بخوابه، بچم چجوری هم خوابیده –

و توی دهنم گذاشتمملقمه . 

 !عطیه با تعجب گفت: بچم؟

 .اخم کردم

 .خیلوخب توعم! یه چیز گفتم –

 .لبخند بدجنسی زد و کمی به سمتم خم شد

 بگو ببینم، نکنه از این پسره خوشت اومده؟ –

و باال انداختمیه ابروم . 

و الشت نکردم و بخور تا آشصبحونت – . 

 .سعی کرد نخنده و سری تکون داد

 .کشیده گفت: باشه خانم

ای بهش رفتم و به خوردنم ادامه دادمچشم غره . 

 .همین که عطیه توی حموم رفت به سمت ماهان رفتم و پایین کاناپه نشستم

و کنار زدمآروم موهای روی صورتش . 

خر باشی و زود خام بشی اما  ذارم هیچ دختری بهت آسیب برسونه، شاید تونمی –

شناسمو بهتر میهاممن که هم جنس . 

و روی گونش کشیدمدستم . 
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 .پس نگران نباش، خودم مواظبتم –

 .با کمی مکث بلند شدم

و بوسیدمخواستم برم اما طاقت نیاوردم، خم شدم و پیشونیش . 

ماهان  چرخیدم و تا خواستم قدمی بردارم مچم گرفته شد و تا بخوام بفهمم روی

و بستمهامپرت شدم که هینی کشیدم و چشم . 

ای گفت: صبح بخیر بد اخالق، باال و دور کمرم حلقه کرد و با صدای گرفتههاشدست

کردی؟کار میسر من چی  

دونی ساعت و باز کردم و با اخم گفتم: ولم کن بلند شو صبحونه بخور، میهامچشم

 چنده؟

د و روی صورتش ریخته بود رو پشت گوشم بردموهام که از شال بیرون اومده بو . 

 نه، ساعت چنده؟ –

 .یازده –

ای کشیدخمیازه . 

ستهنوز وقت واسه خوابیدن هست، امروز جمعه – . 

 .پوفی کشید

مونم خراب شدشب جمعه – . 

و هام گرد شده دستشش زدم که با چشمو گرفتم و با حرص مشتی به گونهمنظورش

ش گذاشتروی گونه . 
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ا میزنی؟چر –  

 .نفس پر حرصی کشیدم

 .ولم کن و دیگه هم رفع زحمت کن –

و برداشت و لبخند شیطونی زددستش . 

 .من حاال حاالها اینجام عزیزم –

و کشیدلپم . 

تونم تو رو ول کنم برم تو خونه تک و تنها بشینم؟مگه می –  

و حفظ کنمهام از هم باز شدند اما سعی کردم جدیتماخم . 

م کنخیلوخب ول – . 

و هم باهام عوض کرد که با غضب بهش نگاه ولم که نکرد هیچ تازه جای خودش

 .کردم

هام گذاشتو روی چشمدستش . 

 .اینجور نگام نکن ترسناک میشی –

و تو مشتم گرفتمو برداشتم و موهاشدستش . 

 بلند میشی یا نه؟ –

با صورت در هم  و کشیدم که اوفی گفت وو باال انداختم که با حرص موهاشابروهاش

و بردارهسعی کرد دستم . 

سوزهول کن دیوونه می - . 
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و بکنم؟با حرص گفتم: از روم بلند میشی یا این موهای خوشگلت  

 .متعجب بهم نگاه کرد که تازه فهمیدم چی زر زدم

و ول کردم و جوری که اتفاقی نیوفتاده با اخم گفتم: چیزی شده که با سریع موهاش

کنی؟یتعجب بهم نگاه م  

به صورتم نزدیک شد و شیطون گفت: به نظرت موهام خوشگله؟ دوست داری کال مال 

و توش بکشی؟تو باشه و هر روز دستت  

خوام، حاال هم از روم بلند شو، ماشااهلل کم سنگین برخالف واقعیت گفتم: نخیرم نمی

 !نیستی

 .به لبم نزدیک شد

شیدونی محدثه، دوست دارم تماما مال من بامی – . 

و تو موهام فرو کرد و عمیق بو کشیدو از سرم انداخت و سرششال . 

کنم اولین چیز تو رو ببینمو باز میدوست دارم وقتی چشمم – . 

گرفتو به بازی میحرفاش بد دلم . 

هام بسته شدندو تو گودی گردنم فرو کرد که چشمسرش . 

ودوست دارم تموم تنت – … 

ازوش چنگ زدمای به گردنم زد که به ببوسه . 

 .به نام خودم ثبت کنم –

ش کوبیدمی سینهیه دفعه به خودم اومدم و عصبی از حالم به قفسه . 
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 .ولم کن –

هام نگاه کردکمی عقب کشید و به چشم . 

کنی؟ چرا پسم میزنی؟چرا ازم فرار می –  

، تونم بهت اعتماد کنمعصبی و با دلی پر گفتم: چون یه دختربازی ماهان، چون نمی

دونم یه روز از من زده میشی و میری دنبال یکی دیگهچون می . 

 .نه نمیشم –

 .با تحکم گفتم: میشی

قاطعانه گفت: نمیشم، یادته که تو مهمونی به آرزوی دروغی چی گفتم؟ گفتم اگه اون 

 .دختر قبول کنه دیگه سمت دختری نمیرم، محدثه تو واسم خیلی ارزش داری

و خوب شنیدملرزیدنشجوری دلم لرزید که صدای  . 

و نوازش کرد و با نگاه مظلومی گفت: من بهت احتیاج دارم، تو با انگشت شست گونم

باعث میشی یادم بیوفته که مرد بودن و غیرت یعنی چی، تو باعث میشی یادم بیوفته 

 .که به هر کسی نمیشه اعتماد کرد

 .تنها چیزی که ازم شنید سکوت بود

بود احساسم درهم پیچیده شده . 

دونم چی بگم ماهان، بهم فرصت بده بهش فکر کنمبا کمی مکث آروم گفتم: نمی . 

 .لبخند کم رنگی زد

 .باشه –
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 .از روم بلند شد که نفس عمیقی کشیدم

و گرفت و کمکم کرد که بلند بشممچم . 

 .به آشپزخونه اشاره کردم

خوای برداربرو هر چی می – . 

ونه رفتکمی نگاهم کرد و بعد به سمت آشپزخ . 

و سرم کردم و وارد اتاق شدمکالفه شالم . 

*********** 

دونم چرا دلم شور میزنه، یه جورایی استرس دارمشد که رفته ولی نمییه ساعتی می . 

 .به آدرسی که بهم داده نگاه کردم

 .گفت اگه خواستم جوابی بهش بدم یا زنگ بزنم و یا برم خونش

با اخم گفت: حالت خوبه؟ مضطرب به نظر میایعطیه با سینی شربت بیرون اومد و  . 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

کنم ماهان بخاطر مواد خمار میشه و به دونم چرا استرس دارم، همش فکر مینمی –

کنه که بهش برسونهسحر التماس می . 

و روی میز گذاشت و کنارم نشستسینی . 

و گرفتدستم . 

میوفتهنگران نباش، اون دوباره تو چاه ن – . 

 .نگران گفتم: اما اون خیره سر کله شقه
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 .کوتاه خندید

 .درست مثل مادرا نگرانی –

 .بازم به آدرس نگاه کردم

 برم خونش؟ –

 .نگاهش نگران شد

ترسم بری یه بالییمی – … 

و قطع کردمحرفش . 

 .تا من نخوام کاری باهام نداره –

 .نفس عمیقی کشید

هره زنگ بزنم استاد رو یه جوری راضی کنه که خوای به مطدونم چی بگم، مینمی –

ی ماهان بعد تو بری؟برند خونه  

 .کالفه از جام بلند شدم

ترسم یه جوری بشه که استاد بفهمه یه بالیی سرش اومدهنه، می – . 

 .به سمت اتاق رفتم

خوای همراهت بیام؟می –  

 .وارد اتاق شدم

 .نه خودم میرم –

 ماهان#
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و توی موهام فرو کردمهامدست کالفه روی مبل نشستم و . 

و بکشم االن که نکشیدم منی که عادت داشتم یکی روز و دوتا شب اون سیگار لعنتی

کنند که به سحر زنگ بزنم و شدید ضعف دارم و تموم اجزای بدنم دارند مجبورم می

 .هر جور شده جورش کنم

 .طاقت نیاوردم و از جام بلند شدم

سکن برداشتم و با آب خوردموارد آشپزخونه شدم و یه م . 

سوختند رو بستمهایی که کمی میو به اپن تکیه دادم و چشمهامدست . 

 .لعنت بهت سحر

و با شدت روی زمین پرت کردم که صدای بدی همه جا رو پر عصبی از حالم لیوان

 .کرد

 .چنگی به موهام زدم

کنمی بعد تحمل میکشم دفعهفقط اینبار رو می . 

و از روی مبل برداشتمم و گوشیموارد هال شد . 

 .بهش زنگ زدم ولی جواب نداد

دونم که توی اون سیگار می” و روی هم فشار دادم و واسش فرستادم هامدندون

و قایم کنی بیا و اون سیگار رو واسم بیار لعنتی چیه سحر، پس به جای اینکه خودت

لعنتی دیگه تحمل ندارم، هر چه قدرم بخوای بهت میدم فقط بیا  ” 

و توی موهام فرو کردم و عصبی به هم و روی مبل پرت کردم و دو دستمگوشی
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 .ریختمشون

 .ببخشم محدثه بار آخرمه

 .چیزی نگذشت که با صدای گوشیم سریع برش داشتم

ی سحر جواب دادمبا دیدن شماره . 

 .خواستم هزارتا فحش بارش کنم اما یادم افتاد که کارم پیشش گیره

بیا خونم بلند شو – . 

ای نریخته باشی؟از کجا معلوم که با اون دختره نقشه –  

فهمی؟ تو این بال رو عصبی داد زدم: میگم بلند شو بیا لعنتی، جون تو بدنم نیست، نمی

 .سرم آوردی پس خودتم بیا درستم کن

و شنیدمصدای نفس عمیقش . 

 .آروم باش، بیام واست میگم چرا اینکار رو کردم –

و برسون: زود خودتعصبی گفتم . 

و قطع کردم و با داد لگدی به میز زدمبعدم تماس . 

 .پایین مبل فرود اومدم

و بستمهامو توی موهام فرو کردم و چشمو به زانوم تکیه دادم دستمآرنجم . 

شدملرز توی بدنم افتاده بود و از این حالم داشتم دیوونه می . 

 مـحـدثــه#
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اما با دیدن ماشینی که جلوی خونش پیچید اخمی رو خواستم از تاکسی پیاده شدم 

 .پیشونیم نشست

ش یه دختره که داره تلفن جواب میدهتو ماشین دقیق شدم که دیدم راننده . 

ی ماهان باز شددر خونه . 

و که برداشت با شناختنش نفسم بند اومددختره عینک دودیش . 

پیاده شدمهمین که به داخل رفت با عصبانیت به کیفم چنگ زدم و  . 

کنمو بیچاره میهردوتون . 

های عصبی به سمت خونش رفتمکرایه رو حساب کردم و با قدم . 

 .خواستم زنگ بزنم ولی پشیمون شدم

کنم آقا ماهانکار میففط بشین ببین چی . 

 .نگاهی به کوچه انداختم

 .خلوت خلوت بود

ای بود و خوراک خودمدر میله . 

کردمتو بچگی زیاد از اینکارا می . 

ها دست گذاشتمو دور بدنم انداختم و به میلهکیفم . 

های عزیز باال اومدم و روی دیوار وایسادمباالخره زیر نگاه دوربین . 

 .با دیدن خونش نیشم باز شد

 !لعنتی عجب نمایی داره
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ها دست گرفتم و با یادآوری دختره و سیگار خونم به جوش اومد که سریع به میله

 .پایین پریدم

و تمیز کردم و به سمت خونه دویدمها و مانتومتدس . 

ی عوضیسوزونمت دخترهبا همون سیگار می . 

ای بود رسیدم و در کشویی رو کمی به یه سمتی که رو به روی استخر بود و کال شیشه

 .باز کردم، خودمم پشت دیوار پنهان شدم

ریختو دیدم که سیگار توی دست سحر رو چنگ زد که دلم هری ماهان . 

و نشون بدم تا نکشه اما با صدای سحر وایسادمخواستم زود خودم . 

و گوش بده ماهاندلیلم – . 

ماهان سیگار رو با فندک روشن کرد و اولین پکی که کشید مساوی شد با چنگ زدنش 

 .به قلبم

و بگوبه سردی گفت: حرفت . 

 .ببین، من تو رو دوست دارم ماهان –

و مشت کردمهامدست . 

ان پوزخندی زد و سیگار رو باال گرفتماه . 

 اینجوری دوستم داری؟ –

و گرفتسحر رو به روش رفت و دو طرف صورتش . 

شدماز عصبانیت داشتم خفه می . 
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رسید تا اگه ولم کردی بازم پیشم برگردی همین بودتنها راهی که به ذهنم می – . 

و پس زد و یه پک دیگه کشیدهاشماهان دست . 

ذارم اذیت بشیوقت بخوای من هستم، یه ذره هم نمیسحر: ببین، هر . 

و بستم و نفس عمیقی کشیدم تا به هامو آروم چندبار به دیوار کوبیدم، چشممشتم

 .سرم نزنه و برم یه بالیی سر دختره بیارم

 .بازم نفس عمیقی کشیدم اما با حرفی که زد دیوونگی شدید به سرم زد

 .من عاشقتم ماهان –

به خون نشسته در رو کامل باز کردم و وارد شدم که هردوشون از جا هام با چشم

 .پریدند و سریع به طرفم چرخیدند

 .ماهان سریع سیگار رو پشت سرش پنهان کرد و دختره پوزخندی زد

 دزدکی وارد میشی؟ –

و به شدت روی زمین پرت کردم و به طرفش رفتمکیفم . 

 …ماهان: مح

شناختم و با خشن ترین صدایی که از خودم میو به طرفش گرفتم انگشت اشارم

 .گفتم: تو خفه شو بعدا واسه تو هم دارم

 .به سمت دختره رفتم اما واسه شاخ بازی دست به سینه خونسرد بهم نگاه کرد

ذاشت نه اینکه وایسهشناخت پا به فرار میو میمطمئنا اگه ببر پر خشم درونم . 

ه صورتش زدم که از شدتش روی زمین و ببهش که رسیدم سیلی به شدت محکمی
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 .پرت شد و صداش توی خونه پیچید

و روی هم فشار داد و با کمک دستش نیم خیز شدهاشچشم . 

 .از عصبانیت نفس نفس میزدم

و پاک کرد و خشن بهم نگاه کردی لبشخون گوشه . 

 …دختره هر –

روی زمین پرت شد و کامل کنه لگدی به پهلوش زدم که با دادشقبل از اینکه کلمه . 

و به طرفش گرفتمانگشت اشارم . 

جون دختر نرو تند …او او – . 

و به و همراه با موهاش گرفتم که مشتشخواست بلند بشه اما روش نشستم و شالش

 .دستم زد و داد زد: عوضی ول کن

نزدیک گوشش با عصبانیت گفت: یه بار دیگه دور و ور ماهان ببینمت خونت گردن 

*ز*هخودته ه*ر . 

کشمتخورم خودم میکرد گفت: قسم میطور که تقال میهمون . 

و بیشتر کشیدم که جیغی کشیدموهاش . 

و روی هم فشار دادهاشو روی دستش گذاشتم که چشماز روش بلند شدم و کفشم . 

 .حاال هم برو و دیگه هم اینورا پیدات نشه –

 .بعد لگدی به دستش زد که با یه آخ روی زمین افتاد

کنه داد زدم: نشنیدی؟وقتی دیدم کاری نمی  
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و باال آورد و نفس زنان با نفرت بهم نگاه کردسرش . 

رسیمباز به هم می – . 

 .پوزخندی کنج لبم نشست

های تند از و درست روی سرش انداخت، به کیفش چنگ زد و با قدمبلند شد و شالش

 .خونه بیرون رفت

کنهدم بهت زده و قفل کرده بهم نگاه میو به ماهان انداختم که دیهمون نگاهم . 

 .به سمتش رفتم

و باال بردم تا یکی بخوابونم توی صورتش اما از نگاهش دلم رحم اومددستم . 

و پایین انداختمو روی هم فشار دادم و دستمهامدندون . 

سیگار رو از دستش که پشت سرش بود چنگ زدم و نفس زنان با عصبانیت بهش 

 .نگاه کردم

ی ست حرفی بزنه اما با تموم حرصی که ازش داشتم سیگار رو روی سینهخوا

خورد خاموش کردم که فقط هاش به چشمم میش که حاال با باز بودن دکمهورزیده

و روی هم فشار داد و سکوت کردهاشچشم . 

 .بغضم به عصبانیتم اضافه شد

و گرفتمشهای پر از اشک یقهسیگار رو انداختم و با چشم . 

 .من به توی لعنتی اعتماد کردم –

و توی دستش گرفت و با بغض گفت: نتونستم تحمل کنمهامدست . 

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


                                                                                                             

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

زدی احمقبا بغض گفتم: خب به من زنگ می . 

و باز کردهای پر از اشکشچشم . 

 .با بغض لب زد: معذرت میخوام

و پر کردهاماشک بیشتری چشم . 

تو نباشی من سستم محدثه وقتی میگم بهت احتیاج دارم باور کن که دارم، – . 

و بیشتر تو مشت گرفتمشیقه . 

و آتیش زدش سر خورد وجودمیه قطره اشک که روی گونه . 

و دور گردنش حلقه و بغلش کردم که چند ثانیه هامدیگه طاقت نیاوردم، با بغض دست

هاش دورم حلقه شد و محکم بغلم کردبعد دست . 

 سحر#

لبم کشیدم که از سوزش صورتم جمع شداز توی آینه دستی به زخم کنار  . 

کنممی کارچی باهات ببین فقط …ی وحشیدختره . 

 .با پیچیده شدن صدای الدن توی گوشم آینه رو روی صندلی کنارم پرت کردم

 بله؟ –

ریزی که یه بالیی سر دختره بیاری یا اینکه عصبی گفتم: همین االن یه نقشه می

 خودم دست به کار بشم؟

چته؟جدی گفت:   

 .نفس عصبی کشیدم
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طبق حدسمون ماهان نتونست تحمل کنه و بهم زنگ زد، رفتم خونش، همه چیز  –

رفت تا وقتی که اون دختره پیداش شد و گند زد به همه چیز، داشت خوب پیش می

 .تازه وحشی تا تونست داغونم کرد

بلند شدش صدای خنده . 

 از اون دختره کتک خوردی؟ –

 !غریدم: الدن

کنمن گفت: جوش نیار، یه فکری میخندو . 

کنم واسه من جواب نشد، همین امروز یه گوش مالی حسابی بلند گفتم: یه فکری می

 …بهش میدی یا خودم

دونم با اون کنم بگو باشه، میو بیار پایین، وقتی گفتم یه فکری میجدی گفت: صدات

کار کنمدختره چی . 

پرت کردمو کنارم و قطع کرد که گوشیبعدم تماس . 

 .با عصبانیت روی فرمون زدم

 !لعنتی

 الدن#

و روی مبل پرت کردمگوشی . 

 .نیما به صندلیش تکیه داد

 فکری توی سرت داری؟ –
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و با زبونم تر کردملب میز نشستم و لبم . 

 .دختره داره موی دماغمون میشه –

و به ته ریشش کشیدناخونش . 

کنه؟ی شرکت مهرداد زندگی میآدمامون گفتند دختره با یکی از کارمندا –  

 .سری تکون دادم

و روی میز گذاشتهاشو از صندلی گرفت و دستشتکیه . 

 .باید یه جوری به اون دختره نزدیک بشی –

 .خندیدم

کنی؟شوخی می –  

 .نه کامال جدیم –

 .اخم کردم

 .عمرا! ازش خوشم نمیاد –

ره یه جورایی با ماهان ست، و اون دختببین اگه اون دختره دوست اون دختره –

 .ارتباط داره پس اون دختره هم به ماهان و مهرداد ربط داره

 .پوفی کشیدم

ت که شد اون دخترهکل جمله – ! 

 .خندید و چشمکی زد

 .قبول کن –
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 سحر این کنیم؟ کارچی دختره با حاال …کنممکث کردم و گفتم: درموردش فکر می

ستدیوونه . 

و بذار که چجوری وننش، تو نگران اون نباش، تمرکزتفرستم یه کم بترسآدم می –

 .به دختره نزدیک بشی

 .سری تکون دادم

 .باشه –

 .به سمت در رفتم

تونی تو هم به اون طرحی که از شرکت مهرداد کش رفتم نگاهی بنداز ببین می –

ی بهتری بدیایده . 

ای میشد که خواب رفتهسرش روی پام بود و ده دقیقه . 

داشتم، یه اب رفته بود اما دست از کشیدن دستم توی موهاش برنمیبا اینکه خو

 .احساس خاص و خوبی داشت

 .اونقدر ضعف داشت که پیشنهاد دادم قرص آرام بخش بخوره

رسیدهای من و اون به گوش میخونه غرق سکوت بود و تنها صدای نفس . 

از کردمو بهامبا صدای گوشیم از آرامش افکار بیرون کشیده شدم و چشم . 

و از جیبم بیرون آورد و چندبار پلک زدم تا دیدم نرمال شدگوشیم . 

 .شماره ناشناسه

و صاف کردم و جواب دادمصدام . 
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 الو؟ –

 .صدای یه زن پیچید

 سالم، محدثه خانم؟ –

 .خودم هستم، بفرمائید –

 .عطیه خانم حالشون بد شد مجبور شدیم با آمبوالنس تماس بگیریم –

و از مبل گرفتم و نگران گفتم: خب االن کجاست؟مسریع تکیه  

با آرامش گفت: اصال نگران نباشید، نیاز به بیمارستانم نبود، االن توی خونه من 

 .پیششونم، میشه بیاین؟ آخه من مجبورم برم

ای کشیدمنفس آسوده . 

رسونمو میتا چند دقیقه دیگه خودم – . 

 .ممنون –

م باال پریدندبدون خداحافظی قطع کرد که ابروها . 

 .دستی توی صورتم کشیدم و به بیرون نگاه کردم

 .شب شده بود

و بلند کردم و بلند شدمآروم سر ماهان . 

و بوسیدمشو زیر سرش گذاشتم و با کمی مکث گونهکوسن . 

گردمبرمی – . 

بهم زنگ زدند گفتند عطیه حالش خوب نیست، ” جا واسه گوشیش فرستادم از همین
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نیست، مجبور شدم برم، اگه دیدی حالت بده حتما بهم زنگ بزن کسی هم پیشش 

رسونمو میزود خودم ” 

****** 

و توی کیفم گذاشتمهای تند وارد کوچه شدم و کیف پولمبا قدم . 

 .به آپارتمان که رسیدم با صدای یه مرد بهش نگاه کردم

 خانم؟ –

 با اخم ریزی گفتم: بله؟

 محدثه خانم؟ –

تر شداخمم عمیق . 

 .بله –

 .نگاهی به سر کوچه کرد

 .باید باهاتون صحبت کنم، درمورد دوستتون –

 .با اضطراب به سمتش رفتم

 کدومشون؟ –

 .بیاین میگم –

ی پر گل بلند وایسادپشت یه بوته . 

 .بگید –

 .یه دفعه گرفتم و محکم به دیوار کوبیدم که از درد صورتم جمع شد
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گذاشت که دلم هری ریخت و روی دهنمخواستم داد بزنم اما دستش . 

و یک جا کارتکنی یا همینو از زندگی ماهان گم مینزدیک صورتم گفت: یا گورت

کنمسره می . 

درحالی که ترس داشتم عصبی به طور نامفهوم گفتم: ولش کنم که شماها هر بالیی 

خواین سرش بیارید؟می  

و گرفتفکم . 

خوای جسور بازی دراری؟می –  

و کنار بذارمتونستم غدبازیمهزار رفته بود اما با این وجود نمیضربان قلبم روی  . 

و پیداتونخورم سر دستهشما یه مشت عوضی این، قسم می – … 

و پر کردبا وایسادن یه مرد دیگه پشت سرش اینبار ترس نگاهم . 

 .پس یه خورده باید ادب بشی –

 .وجودم لرزید

 نه؟ –

البته اون یکی مرد با لبخند چندشی گفتند: . 

و روی هم فشار دادمهامتا بخوام داد بزنم روی زمین پرتم کرد که از درد چشم . 

 .با لگدی که به پهلوم خورد نفسم رفت و آخی گفتم

و از سرم کندند و گرفتنم که شروع کردم به تقال کردنیه دفعه شال . 
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 …عوضیا –

م چنگ زداما با بسته شدن دهنم با شالم حرفم نصفه موند و بغض به گلو . 

 مـطـهـره#

جا وایسا، خودم میرمخواست وارد کوچه بشه که گفتم: همین . 

کنم؟فکر کردی تو این تاریکی اینجا ولت می –  

 …وارد شد که گفتم: فقط بخاطر خودت گفتم، کوچه چاله

 .تو همین لحظه تو یه چاله رفت و بیرون اومد که گفتم: منظورم همین بود

کرد خندید و کوتاه بهم نگاه . 

 .جلوی آپارتمان نگه داشت

 .درس خوندنتون تموم شد بهم زنگ بزن –

و برداشتکیفم . 

 .باشه –

و بوسید که لبخندی روی لبم نشستخم شد و گونم . 

 .در رو باز کردم و پیاده شدم

و باال بردتکون دادم که با لبخند دستشو براش در رو بستم و دستم . 

و رفت به سمت نگهبانی رفتم که دور زد . 

و توی محوطه بذارم اما با صدای نامفهومی که شنیدم از حرکت ایستادم خواستم پام

 .و با اخم نگاهی به اطراف انداختم
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 .یه کم از محوطه دور شدم و نگاهی به کوچه انداختم

 .با دیدن یه چیز کوچیکی وسط کوچه با احتیاط به سمتش رفتم

 .یه خورده استرسم گرفته بود

ی سردیدم یه گیرهخم شدم که  . 

 چقدر آشناست؟

و پر کرد و سریع بلند شدمبا یادآوری محدثه ترس تموم وجودم . 

و اطراف چرخوندم و با ترس گفتم: محدثه؟نگاهم  

 از آپارتمان بیشتر دور شدم و داد زدم: محدثه؟

و روی قلبم گذاشتم و دور خودم چرخیدمدستم . 

ون آوردم تا به مهرداد زنگ بزنم اما با صدای و از جیبم بیرهای لرزون گوشیمبا دست

ای به سمتی رفتمناله . 

 .ضربان قلبم روی هزار میزد

پشت بوته اومدم اما با چیزی که دیدم پاهام سست شدند و همونجا روی زمین 

 .افتادم

هام پایین اومدندو فشرد اما سریع شکسته شد و اشکبغض گلوم . 

هام گرفتق در خونشه توی دستبا گریه به سمتش رفتم و صورت غر . 

 محدثه؟ –

جونی لب زد: پیداش دار و بیو با زبونش تر کرد و با صدای خشلب خشک شدش
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کنممی . 

 با گریه گفتم: کی این بال رو سرت آورده؟

 .به دیوار دست گذاشت تا بلند بشه اما با یه آخ افتاد که سریع گرفتمش

و دور گردنم انداختم و به سمت آپارتمان تشو تار کرده بود دسدرحالی که اشک دیدم

 .بردمش

 .فعال این چیزا مهم نبود، مهم این بود که برسونمش بیمارستان

و گرفتمی آمبوالنسو از جیبم درآوردم و با دست لرزون شمارهگوشیم . 

و توی جیبم گذاشتم و درحالی که دستم درد گرفته و گفتم گوشیمبعد از اینکه آدرس

نگهبانی فرود اومدم که آقای احمدی با دو از نگهبانی بیرون اومد و تند گفت: بود کنار 

 چی شده خانم حیدری؟

دونم کی زدتشسر محدثه رو بغل کردم و با گریه گفتم: نمی . 

 .با ترس گفت: پس برم به آمبوالنس زنگ بزنم

خواد زدمنه نمی – . 

 .پس برم آب قند بیارم –

 .سریع وارد نگهبانی شد

ی عطیه رو گرفتمطور که صورتم خیس از اشک بود شمارههمون . 

 .با چهار بوق برداشت

 الو؟ –
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 .با گریه گفتم: بیا نگهبانی و ببین چه بالیی سر محدثه آوردن

 با ترس گفت: چی شده؟

 .بغضم بزرگتر شد

فهمیبیا می – . 

 .تند گفت: باشه باشه االن میام

نیت گفتم: بگو کار کیه تا دمار از و توی جیبم گذاشتم و با بغض و عصباگوشی

 .روزگارش دربیارم

 …پیش …برم. …هاش هی روی هم میفتادند اما با این وجود لب باز کرد: بایدچشم

 .ماهان

 با گریه و عصبانیت گفتم: چی داری میگی؟

ای کردو تو مشتش گرفت و سرفهپیرهنم . 

ماهان پیش …بره بزن …زنگ …به استاد – . 

 آخه چی شده؟ –

و به سینم کوبیدشت بی جونشم . 

بزن …زنگ – . 

و روی صورتم کشیدم که حسابی خیس شددستم . 

 .باشه –

و بیرون آوردم و به مهرداد زنگ زدمگوشیم . 
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 .با شنیدن صداش بغضم بزرگتر شد

 به این زودی تموم شد؟ –

لرزید گفتم: مهرداد؟درحالی چونم از بغض می  

 .صداش نگران شد

لرزه؟را صدات میچی شده مطهره؟ چ –  

دونم کیا محدثه رو در حد مرگ زدند، بهم میگه بهت بگم زود بری با گریه گفتم: نمی

 .پیش ماهان

 با ترس گفت: چی؟ چیشده؟

و به سختی قورت دادمآب دهنم . 

دونم، اما برو پیش برادرتنمی – . 

 .یه دفعه صدای پر ترس عطیه بلند شد

 !یا خدا –

 .بهش نگاه کردم

به رومون نشست با دو رو . 

 بیام اونجا؟ –

دونهدونم محدثه چی مینه برو پیش برادرت، نمی – . 

 با عجله گفت: باشه باشه االن میرم، زنگ آمبوالنس زدی؟

 .آره –
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کرد و سعی داشت با ای که گریه میو به عطیهآقای احمدی بیرون اومد و لیوان

ادهای روی صورت و دست محدثه رو پاک کنه دچادرش خون . 

 اگه خبری شد بهم زنگ بزن، باشه مطهره؟ –

 .با صدای لرزون گفتم: باشه

شده چی فهمیممی …با لحن خاصی گفت: گریه نکن، لطفا . 

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم صدام نلرزه

کنمو میسعیم – . 

*********** 

های پر از اشک به سمت تخت اومدماهان با چشم . 

 چی شده؟ چرا اینطوریه؟ –

چرخوندم گفتم: وقتی و توی دستم میطور که لب تخت نشسته بودم و گوشیممونه

 داشت از خونت بیرون میومد چی بهت گفت؟

کرد گفت: من خواب بودم، وقتی بیدار شدم دیدم طور که به محدثه نگاه میهمون

بهم زنگ زدند گفتند عطیه حالش خوب نیست، کسی هم پیشش ” واسم فرستاده

شدم برمنیست، مجبور  ” 

 .به عطیه نگاه کردیم

 .با اخم گفت: منکه چیزیم نبود

 .مهرداد با اخم دستی به لبش کشید
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خواسته اونجا بکشونتششاید یکی از عمد می – . 

 عطیه: کی بوده که حتی شماره تلفنشم داشته؟

ی محدثه بود نگاه کردمبا فکری که به ذهنم رسید به ماهان که هنوزم خیره . 

و باال آوردو حس کرد که سرشنگاهم انگار سنگین . 

 با اخم گفتم: محدثه چرا اومد پیشت؟

 .نگاهی به مهرداد و بعد به من انداخت

طوریهمین – . 

 .پوزخندی زدم و به عطیه نگاه کردم

 چرا رفت؟ –

 .اونم به مهرداد بعد به من نگاه کرد

نید؟کتا خواست حرفی بزنه مهرداد با اخم گفت: چرا به من نگاه می  

 .به ماهان نگاه کردم

 .قضیه خیلی داره جدی میشه، بهتره به مهرداد بگی –

و پر کرداسترس نگاهش . 

 .نه الزم نیست –

 .مهرداد با اخم به سمتش رفت

کار کردی؟چی شده؟ چی –  

و پایین انداختماهان سرش . 
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 …چیزه داداش من –

خالی بشهخواد بگه تا حرصش عطیه از جاش بلند شد و معلوم بود می . 

چشم و ابرو واسش رفتم که با اخم گفت: بگم دلم خنک میشه، شاید محدثه بخاطر 

 .اونه که اینجا افتاده

 .مهرداد سردرگم بهمون نگاه کرد

ذاشتم بهم دونستم این بال سرش میاد نمیماهان سر به زیر با غم گفت: اگه می

 .نزدیک بشه

و زدبزنه عطیه تیر خالصیهای مهرداد درهم رفت و تا خواست حرفی اخم . 

داده که ترکیبی از بدون اینکه بفهمه دوست دختر عوضیش سیگاری بهش می –

 .هروئین بوده و االنم ایشون فکر کنم معتاد شده

های مهرداد از هم باز شدند و بهت زده به ماهان نگاه کرداخم . 

نداشتم اون از کمی دست خودمم …باریداسترس از نگاه ماهان می . 

هاش درهم رفت و غرید: چی میگه ماهان؟ تو چه غلطی کردی؟کم کم باز اخم  

 .چنان صورتش رو به کبودی رفت که منم ترسیدم

مهرداد دونستمنمی بخدا …هل گفت: بخدا . 

 .به سمتش رفتم و تا خواست سیلی بهش بزنه سریع جلوش پریدم

 .نزنش –

به تو و، آخهخوره بزنم این احمقغرید: برو کنار تا می … 
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 .به سمتش رفت که سعی کردم عقب نگهش دارم

 .مهرداد آروم باش –

های به خون نشسته به ماهان نگاه کردبا چشم . 

 .بیا برو آزمایش بده تا ببینم چه خاکی تو سرت بریزم، یاال –

 .ماهان با التماس گفت: به بابا نگو

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشمهرداد چشم . 

و دور کمرش حلقه و بغلش کردمهامبه سمتش هجوم آورد که اینبار دست باز . 

 .بخاطر من نزنش –

و شنیدمصدای نفس عصبی عمیقش . 

ش چسبوند که لبخند محوی از شنیدن و به سینهو پشت سرم گذاشت و سرمدستش

 .صدای قلبش روی لبم نشست

هش بگو ازت آزمایش بیا برو آزمایش بده، دکتر کریمی اینجا هم هست برو ب –

 .بگیره

 .با صدای آرومی گفت: چشم

 .بعد از کنارمون رد شد

و باال آورددست زیر چونم گذاشت و سرم . 

 گرسنته؟ –

 .سری تکون دادم
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ش کردمای به گونم زد و رفت که با لبخند بدرقهاز خودش جدام کرد و بوسه . 

و گزیدمبا یادآوری عطیه لبخندم جمع شد و لبم . 

وم بهش نگاه کردم که دیدم دست به سینه با لبخند معناداری بهم نگاه آروم آر

کنهمی . 

 .اخم ریزی کردم

 چیه؟ –

 .به سمتم اومد

 .یه دفعه دست روی شونم کوبید

 خب مطهره جون، بگو ببینم، عروسی افتادم؟ –

و انداختمچپ چپ بهش نگاه کردم و دستش . 

نجا بیفتیبیا برو تا داغونت نکردم که مثل محدثه ای – . 

 .ایشی گفت و با یه پس سری زدن کنار محدثه نشست که با اخم نگاهش کردم

 !دست محدثه رو گرفت و نالید: ببین چه بالیی سر آبجیمون آوردند

 .اونور تخت نشستم

نگران نباش، حاال که اینکار رو کردند باید واسه خودشون قبر بکنند، چون قراره ما  –

و چی؟دم و دستگاهشون … 

هم نگاه کرد و گفت: مختل کنیمب . 

 .بشکنی زد
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 .درسته –

************ 

هایی که خانم عسکری بهم داده بود رو روی میزش گذاشتمپرونده . 

ستو توی موهاش فرو کرده بود و معلوم بود کالفهدستش . 

و روی کمرش گذاشتمبه سمتش رفتم و دستم . 

 خوبی؟ –

دو توی صورتش کشیصاف نشست و دو دستش . 

دونمنمی – . 

و ببریو درست کن باید طرحبلند شو سر و وضعت – . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و برداشتو با کلید باز کرد و طرحدر کمدش . 

 .به سمتم گرفت

 .تو به نمایندگی من برو –

 !با تعجب گفتم: چی؟

و تکون داد که ازش گرفتمطرح . 

 …آخه –

و ببرم کمپ، تازه پیش جمع نیست، باید ماهانهمین که گفتم، امروز اصال حواسم  –

 .دکتر خودمم باید برم
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 .با غم نگاهش کردم

 .نگران ماهان نباش، اون از پسش برمیاد –

 .نفس عمیقی کشیدم

گرفتمو میتقصیر منه، باید از همون اول جلوی اینکاراش – . 

و کنار صورتش گذاشتملبخندی زدم و دستم . 

کنیمو پیدا میبانیشتقصیر تو نیست، باعث و  – . 

تر شدای به کف دستم زد که لبخندم پررنگو گرفت و بوسهدستم . 

و ول کرداز جاش بلند شد و دستم . 

و برداشت و به سمت در رفت که پشت سرش رفتمکتش . 

********* 

نشستیم قدم برداشتمها میرفتیم و روی صندلیبه سمت راهرویی که باید می . 

رم، خداکنه طرحمون امتیاز بیشتری بیارهوای خیلی استرس دا . 

 .رو به عسکری گفتم: شما برید بشینید من میرم دستشویی

و بهش دادم و به سمت جایی که بهسری تکون داد که طرح  WC کرد راهنمایی می

و کج کردمراهم . 

 خواستم در دستشویی رو باز کنم اما زودتر باز شد اما با دیدن یه مرد با ابروهای باال

 .رفته به تابلوی باالش نگاه کردم

ستبا تعجب گفتم: اینجا دستشویی زنونه ! 
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ابروهاش باال پریدند و نگاهی به تابلو کرد که زد زیر خنده و دستی توی موهاش 

 .کشید

 .نگاه نکردم -

 .خندم گرفت و از جلوی در کنار رفتم

 .باز خندید و بیرون اومد

ا صداش بهش نگاه کردمهمین که رفت خواستم وارد بشم اما ب . 

 خانم؟ –

 بله؟ –

ی طرح اومدید؟واسه ارائه –  

 بله، چطور؟ -

 .دستی به ته ریشش کشید

هالعنتی خداییش خیلی جذابه . 

 !اهم، استغفراهلل

 کدوم شرکت؟ –

 .ایده سازان پایتخت –

و باال داد و لبخند کجی زدابروهاش . 

 !اوه! پس مهرداد اومده –

 .اخم ریزی کردم
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 شما چی؟ –

 .خندید و چرخید که تعجب کردم

رفت گفت: همون کسی که قراره ببرهطور که میهمون . 

هام به هم گره خوردنداخم . 

****** 

رفتمتونستم بشینم و مدام راه میاز استرس نمی . 

 .در اتاق که باز شد عسکری و سه تا مردی که همراهمون بودند هم بلند شد

هام باال پریدندبا کسی که بیرون اومد ابرو . 

ستاینکه همون مرده ! 

کارمنداشم بیرون اومدند و با پوزخند نگاهی به اون چهارتا انداختند که متقابال اون 

 .چهارتا هم پوزخند زدند

 .تعجب کردم

ای باهم دارند؟وا! اینا چه پدر کشتگی  

 .رو به روم وایساد و به سر تا پام نگاهی انداخت که اخم کردم

و فرستاده؟ترس باخت نیومده کارمندش مهرداد از –  

 .با اخم گفتم: درست حرف بزنید

 .بهم نگاه کرد و لبخند محوی زد

شناسی، یه تازه واردیو نمیپس من – ! 
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و به لبش کشید و متفکر گفت: احیانا تو مطهره نیستی؟انگشت شستش  

 .شدید تعجب کردم

 شما کی هستید؟ –

 .خندید

، مخصوصا از اون دوست جسورتازت میاد خوشم …پس تویی! – . 

 .اخم کردم

های درهم به رفتنش نگاه تا خواستم حرف بزنم از رو به روم رد شد و رفت که با اخم

 .کردم

 این کی بود؟ –

 .عسکری: همون نیمای طرح دزد عوضی

 .پوزخندی رو لبم نشست

 !پس اونه –

 .به سمت اتاق رفتم

 !چقدر از خودراضیه

نیشخند زدنش نه به خندیدنش و نه به ! 

شناسه؟اما منظورش از دوستم کدومشون بود؟ اصال ما رو از کجا می ! 

********** 
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 با عصبانیت جلوی یه شرکت زد رو ترمز که با تعجب گفتم: اینجا کجاست؟

کشمغرید: یعنی اون نیما رو می . 

و گرفتمخواست پیاده بشه که با ترس سریع مچش . 

 !مهرداد دیوونه نشو -

دونی که من دیوونم عزیزم؟تم نزدیک شد و عصبی لب زد: نمیبه صور  

و به شدت آزاد کرد و پیاده شد که داد زدم: مهرداد؟و گفت و مچشاین  

و برداشتم و پیاده های تند به سمت شرکت رفت که با ترس هل کرده سوئیچبا قدم

 .شدم

 .در رو قفل کردم و تا تونستم تند دویدم

هایی که وسط و پرت کرد و زیر نگاه همه از پلهم نگهبانوارد شرکت شدم که دید

 .شرکت بودند باال رفت

کنی؟ذارم، از من دزدی میو کف دستت میداد زد: نیمای عوضی دزد، حسابت  

ها هم اومدندها قدم برداشتم که پشت سرم نگهبانروی پله . 

 .نفس زنان گفتم: مهرداد وایسا

عجب بهش نگاه کردندی کارمندا بلند شدند و با تهمه . 

ای بودند بیرون اومد و دست به جیب گفت: نیما از یه اتاقی که دیوارهاش تماما شیشه

و گذاشتی رو سرت؟چیه؟! شرکت ! 

 .نفس کم آوردم که وایسادم و به ستون دست گذاشتم
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ها از کنارم رد شدندنگهبان . 

 !به سمتش هجوم برد که داد زدم: مهرداد

ها گرفتنش که تقال کرد و داد زد: ولم کنیدهش برسه نگهباناما قبل از اینکه ب . 

 .نیما خندید

بازی نه؟سوزی که هی میداری می –  

کنید؟های دیگه دزدی میاید که از طرحعرضهغرید: شماها اینقدر بی  

و به ما عرضگی کارمندای خودتو بفهم، چرا بییکی از کارمندا گفت: حرف دهنت

چسبونی؟می  

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشممهرداد  . 

کنهای حمله میشناسم، یه دفعهو خوب میاین حالتش . 

 .با دو به سمتش رفتم

ها رو به شدت پس زد و به سمت نیما هجوم برد که سریع یه دفعه هر دوی نگهبان

 .وسطشون وایسادم

 .ول کن بیا بریم –

 .صدای نیما رو شنیدم

دونستم یه ربطی به هم دارید، خوشحالم که اینقدر اینجایی! می اوه، تو هم که –

 .باهوشم

ترین آدمی هستی که توی عمرم دیدمقبل از اینکه مهرداد حرفی بزنه گفتم: تو احمق . 
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و باال انداختهبه سمتش چرخیدم که دیدم ابروهاش . 

 .پوزخندی زدم و به سمتش رفتم

تونه بدون نگاه کردن به ه که نمییه احمق که خودش به خودش اعتماد ندار –

های بقیه یه ایده بدهطرح ! 

 .نگاهش جدی شد

و مزه مزه کن بد بزن خوشگله، اینجا شرکت منهحرفت – . 

 …مهرداد: مطه

و باال بردمدستم . 

 .رو به روش وایسادم

سوزهدلم واست می – . 

و سمتم گرفتعصبی انگشت اشارش . 

 …بفهم –

خوام اون جاسوس کوچولوت طرحی برات گه فقط میببین چی میگم، یه بار دی –

کار کنمدونم باهاش چیبیاره اونوقت می . 

دونم جاسوست کیهبه صورتش نزدیک شدم و برخالف واقعیت آروم لب زدم: من می . 

 .شدید جا خورد

 .نیشخندی زدم

 .پس حواست به کارهات باشه جناب شاهرخی –
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میزنی! اگه راست میگی کیه؟پوزخندی زد و با تردید گفت: داری بلوف   

 .آروم خندیدم

 دیگه بار یه اگه پس، …دونی، فکر نکنم نیاز باشه که من بهت بگمخودت بهتر می –

 میدمش، پلیس تحویل بعد و میشه اذیت کم یه من توسط اول کنه خطا پا از دست

 اوکی؟

و پر کرده بودحرص نگاهش . 

 .با همون لبخند مرموز روی لبم عقب عقب رفتم

 .پس قبل هر کاری به عاقبتش فکر کن –

 .چرخیدم که دیدم مهرداد بدجور خشکش زده

 .بدبخت حق داره

و اینجوری ندیدهتا حاال من . 

 !ولی خداییش دمم گرم، عجب بازیگر خوبیم

 .بازوی مهرداد رو گرفتم و چرخوندمش

 .بریم –

حرف همراهم اومدبی . 

 .همین که توی ماشین نشستیم زدم زیر خنده

و گرفتم و خم شدمدلم . 

و دیدی؟شبا خنده گفتم: وایی خدا، قیافه  
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و آروم کنی اونوقت خودت اونجوریبا تعجب گفت: مطمئنی خوبی؟! تو اومدی من … 

 .تکونم داد

 مطهره؟ –

 .با خنده نگاهش کردم

 چیه؟ –

 .دستی به ته ریشش کشید

 یه چیز دیگه به جای نوشابه خوردی؟ –

و محکم بوسیدمو گرفت و لبشخم شدم و دو طرف صورتشی خندم با ته مونده . 

 .فقط خشک زده نگاهم کرد

م کشیدم و به خیابون اشاره کردمدستی به مقنعه . 

خوای راه بیوفتی؟نمی –  

 .باز دستی به ته ریشش کشید و گیج نگاهی بهم انداخت

 .به جا سوئیچیش نگاه کرد

 سوئیچ کو؟ –

و روشن کردسمتش گرفتم که ازم گرفت و ماشین از توی جیبم بیرونش آوردم و به . 

 .به راه افتاد

ش خوابید؟چی بهش گفتی که نگاه پیروزمندانه –  

دونم جاسوس کیهبهش گفتم می – . 
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 .سریع بهم نگاه کرد

دونی؟می –  

 .خندیدم

 !نه بابا، چاخان گفتم بترسه –

 .اینبار اونم خندید

 !تو دیگه کی هستی مطهره –

و به چپ و راست تکون دادبا خنده سرش باز خندیدم که . 

و گرفت و به سمت خودش کشوندمیه دفعه سرم . 

ای زد و ولم کردبوسه . 

ی خودمی دیگهدیوونه – ! 

و جمع کردای کرد و خودشبا تعجب بهش نگاه کردم که سرفه . 

خوای بگی دکترت چی گفت؟هنوز نمی –  

مای بهش رفتو باال انداخت که چشم غرهابروهاش . 

خوام برم پیش ی خودش میره سریع گفتم: گفتم میوقتی دیدم داره طرف خونه

 .محدثه

 .شب میریم –

 !معترضانه گفتم: مهرداد

 .اخم ریزی کرد
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 .خستم، سرمم درد می کنه، اول یه کم بخوابیم بعد میریم –

 .نفس عمیقی کشیدم

 باشه، ماهان چی شد؟ –

 .نگاهش رنگ غم گرفت

کردم به اینجا برسهفکر نمی تو کمپه، هیچ وقت – . 

و ماساژ دادمبا غم شونش . 

گذرهزود می – . 

 .لبخند تلخی زد

 .دکتر میگه چون هنوز اوالش بوده زودتر درمان میشه –

 .کوتاه بهم نگاه کرد

و بیرون کشیدبه محدثه مدیونم که قبل از غرق شدن ماهان – . 

 .با غم خندیدم

خورد زدنشاما تا می – . 

نده شدنگاهش شرم . 

کنمجبران می – . 

 .لبخندی زدم

و دوست دارهکنم محدثه ماهانو نزن، من فکر میاین حرف – . 

 .لبخندی زد
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و دوست دارندفکر کنم هردوشون هم – . 

 .سری تکون دادم

 .خیره نگاهش کردم

و دوست داری؟تو چی؟ من  

********* 

و از هم باز کرد که تو بغلش خزیدمهاشدست . 

گرفتمو باال سرم . 

 .االن دیگه بگو –

و پشت گوشم بردموهام . 

 …دارم درمان میشم، یه سری دارو داده که باید سر موقع بخورم –

 .شیطون ادامه داد: اما یه بخش درمانش خیلی جذابه

و تکیه گاهم کردم و کنجکاو گفتم: چی؟دستم  

م چشم دوختو با زبونش تر کرد و به یقهلبش . 

مل درمان بشم هرشب باید رابطه داشته باشیمگفت تا وقتی که کا – . 

تونمای گفتم: چی؟! نه مهرداد من نمیبادم خالی شد و با صدای تحلیل رفته . 

و گرفت و روی خودش انداختمدستم . 

ذارم اذیت بشینترس، نمی – . 

 .با نارضایتی بهش نگاه کردم
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 .روی بینیم زد

خوای درمان بشم؟، مگه نمیاخم نکن دیگه –  

و دور و بکنی و منای حالشدون فکر گفتم: درمان بشی که بعد بری با دختر دیگهب

 بندازی؟

هاش گرد شدندچشم . 

و از دورم برداشتمهاشبا غم نگاه ازش گرفتم و دست . 

و بستمهامو بهش کردم و چشمبا فاصله ازش خوابیدم و پشتم . 

و بوسیدی لختمچیزی نگذشت که از پشت بهم چسبید و روی شونه . 

ندازم؟ کی گفته میرم با و کنار زد و نزدیک گوشم گفت: کی گفته تو رو دور میموهام

 دختره دیگه؟ هوم؟

 .زیر گوشم بوسید

تونم تو رو ولم کنم؟مگه می –  

و خوب شنیدمدلم لرزید، جوری لرزید که صدای لرزیدن احساسم . 

دو حبس کرو دورم حلقه کرد و با یه پاش پاهامیه دستش . 

و بوسید که آروم گفتم: نکن مهردادگردنم . 

کنیو دیوونه مینزدیک گوشم آروم گفت: فقط تو من . 

و توی مشتم گرفتمای به گردنم زد که روکشباز بوسه . 

من سرکش دانشجوی …فقط تو – . 
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و با قدرت روی لبم گذاشتیه دفعه چرخوندم و لبش . 

و گرفتمو به زیر لباسم برد که سریع باال مچشدستش . 

و چرخوندمبه زور سرم . 

خوامنمی – . 

و بوسیدو گرفت و بازم لبماما فکم . 

و تو گودی گردنم فرو کرد و آروم بوسید و کم کم پایین اومد که روم خیمه زد و سرش

خوامنفس زنان گفتم: نکن مهرداد االن نمی . 

و به دندون گرفتملبمو با هم باال زد که و لباس زیرم و روی بدنم کشید و تاپدستش . 

ای به لبم زد و نفس زنان گفت: تو هاش روی باال تنم بود بوسهطور که دستهمون

 .مال منی

 .بازم بوسیدم

 .همه چیزت مال منه –

 .فقط خیره نگاهش کردم

و روی لبم کشید و عمیق بوسیدمزبونش . 

کنی لعنتیو مست میتو من – . 

و توی موهاش فرو و بم افتاد که اینبار دستمو از تنش کند و باز به جون للباسش

 .همراهیش کردم

 نـیــما#
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کردمکشیدم به الدن نگاه میطور که متفکر خودکار رو به لبم میهمون . 

خواسته شاخ بازی درارهعمرا اگه فهمیده باشه منم! می – . 

و ندادمجوابش . 

م زل زد و تهدیدم های جسوری بود که توی چشمتموم فکر و حواسم به اون دختره

 .کرد

و تهدید کرداولین دختری که نیما شاهرخی ! 

ی تو دل برویی داشت! لعنتی چه خوبم حرف میزد، عجب جرئتی! عجب چهره

 !تهدیدوار و بدون ترس

فهمی چی میگم؟می –  

و بهش جمع کردمبا صدای داد الدن حواسم . 

د؟دیدی گفتم هردوی دخترا ربطی به مهرداد و ماهان دارن –  

 .نفس پر حرصی کشید

 میگی چرا دختره همراه مهرداد بوده؟ –

ای باال انداختمشونه . 

گفت دونم اینه که باهاش راحت بود و بهش میدونم تنها چیزی که میو نمیاینش –

 .مهرداد

کنهزیرلب غرید: غلط می ! 

 .نیشخندی زدم

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


                                                                                                             

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

 چیه؟ حسودیت میشه؟ –

ا باید حسودیم بشه؟از جاش بلند شد و عصبی گفت: زر نزن، چر  

 پس چرا عصبی شدی؟ –

هامدختره گند میزنه به نقشهچون  – ! 

 .لبخند مرموزی زدم

 .نه اتفاقا عالیه، لعنتی کاش سمت من بود، اگه بود یه امتیاز بزرگ برامون بود –

 .پوزخندی زد

 !کی؟ اون دختره؟ عمرا –

و روی میز گذاشتمو عقب بردم و پاهامصندلیم . 

کردم گفتم: باید یه کاری کنیم سمت ما بیاد، ازش که به سقف نگاه میطور همون

 .خوشم میاد

 !با حرص گفت: نیما

و زیر سرم بردمهامو دستخودکار رو روی میز پرت کردم . 

لعنتیش هایچشم اون …اوف …زیر لب گفتم: اون لبش ! 

 یه دفعه الدن با داد گفت: چی داری میگی واسه خودت؟

هم کشیدم و بهش نگاه کردمو توی هاماخم . 

و بندازی پس سرت؟ حالیته که چی میگم؟ی من صداتنبینم دیگه واسه –  

و روی هم فشار داد و به کیفش چنگ زدهاشدندون . 
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 .من دارم میرم خونه –

و زیر سرم بردمهامبازم دست . 

 .چرخی به صندلیم دادم

 .به سالمت –

 آخر شب میای؟ –

 .بهش نگاه کردم

بر میدمبهت خ – . 

 .باشه، خداحافظ –

 .سری تکون دادم که بیرون رفت و در رو بست

و بستمهامچشم . 

های جسوری! حیف تو نیست که کنار مهرداد باشی؟چه چشم  

و با زبونم تر کردلبم . 

 .تو لیاقتت بهترین از ایناست، مثال یکی مثل من

 .اگه آموزش ببینی واسه باند کمک خوبی میشی

کنارم، اوف چه شود ی جسوریه ملکه ! 

 .لبخندی روی لبم نشست

 !خالفکار بودن بهت میاد خوشگلم

 مـطـهـره#
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ها پایین اومد که رسما هنگ کردمخیلی خوشتیپ از پله . 

پروندبوی ادکلنش هوش از سر آدم می . 

لعنتی …موهاش اون. …مچیش ساعت اون …اون کت و شلوار ! 

اومد با خنده به سمتم . 

فتم؟و گرچیه؟ چشمت –  

ها! نکنه داری میری عروسی؟با همون حالت گفتم: داریم میریم تو خونه  

و گرفتباز خندید و بازوهام . 

 .نه، امروز روز مالقات با طرفدارامه –

 .چنان خونم به جوش اومد که انگار اونم متوجه شد که با تعجب یه قدم به عقب رفت

که چی بشه؟ هان؟ یه مشت  عصبی گفتم: طرفدار چیه؟ برن گمشند، تو بری اونجا

های خرکی برن؟و عشوهدختر بیوفتن روت باهات عکس بگیرن  

و باال گرفتهاشهای گرد شده دستبا چشم . 

 آروم باش بابا! چرا جوش آوردی؟ –

ش زدم که یه قدم به عقب رفتی سینهبه قفسه . 

خوای بری؟فکر نکردی باید به من بگی که می –  

فهمیدی دیگهرفتم خودت میباید بگم؟ وقتی می با همون حالت گفت: چرا ! 

 .شدید از حرفش جا خوردم

و به یه دنیا دلخوری دادکل عصبانیتم فروکش شد و جاش . 
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و روی شونم انداختمکیفم . 

 .راست میگی، منکه زن واقعیت نیستم که بخوای بهم بگی –

 .به سمت در رفتم که پوفی کشید

 مطهره؟ –

ون آوردم و مشغول پوشیدنشون شدمو از جا کفشی بیرکفشم . 

 .کنارم وایساد

 .به من نگاه ببینم –

 .چیز دیدنی نیستی بهت نگاه کنم –

 در رو باز کردم و بیرون اومدم که با حرص گفت: مطهره؟

 .توی ماشین نشستم که بعد از چند ثانیه کالفه به سمت ماشین اومد

و روشن کردنشست و ماشین . 

، منم یه نیم نگاهم بهش ننداختمحرف به سمت در روندبی . 

کنم به عنوان زنش اصال این روزا زیاد از حد تو خیاالت فرو رفتم که فکر می

بینتممی … 

حرف در رو باز کردمجلوی آپارتمان وایساد که بی . 

و گرفتتا خواستم پیاده بشم بازوم . 

 .ساعت ده میام دنبالت –

 .جدی بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: باشه
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و کشیدخواستم برم که بازوم . 

 .پوفی کشیدم و بهش نگاه کردم

 .از خونه بیرون نمیری –

 .به صورتش نزدیک شدم

 .اگه هم بخوام برم بهت ربطی نداره آقای مدلینگ –

و پر کردعصبانیت نگاهش . 

 .ادامه دادم: برو به اونایی که واسشون اینقدر خوشتیپ کردی امر و نهی کنه

ردم و سریع پیاده شدمو آزاد کبازوم . 

بینیمو میهای تند به سمت محوطه رفتم که داد زد: بازم که همدر رو بستم و با قدم . 

 .پوزخندی زدم و وارد محوطه شدم

هاش بلند شد و با سرعت رفتصدای گوش خراش الستیک … 

و گرفتمکنار محدثه نشستم و دستش . 

 بهتری؟ –

 .لبخندی زد

 .آره –

های روی صورتش کشیدمدستی به چسب زخم . 

 !داغون شدی که –

 .نفس عمیق اما پر حرفی کشید
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 .بیخیال –

 .عطیه سینی به دست از آشپزخونه بیرون اومد

و روی میز گذاشت و نشستسینی . 

 از ماهان چه خبر؟ –

 با خنده ادامه داد: از کمپ که فرار نکرده؟

 .خندیدم

 .نه –

دو برداشت و به لبش نزدیک کرلیوان شربت . 

و پشت گوشش بردملبخندی زدم و موهاش . 

و دوست داری؟ماهان –  

 .یه دفعه شربت تو گلوش پرید که شروع کرد به سرفه کردن

و هم زمان به کمرش کوبیدیمهامونمن و عطیه خندیدیم و دست . 

ای کردو روی میز گذاشت و تک سرفهلیوان . 

 .با تندی بهم نگاه کرد

زن تا دمار از روزگارت درارمو بیه بار دیگه این حرف – . 

 .لبخند بدجنسی زدم

و دوست داریبازم میزنم عزیزم، تو ماهان – . 

 .عطیه هم سری تکون داد
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و روی کمرم آروم کوبیدو دستش نیشخندی زد . 

 .پس کی به تو بگه عزیزم؟ تو هم استاد رو دوست داری –

 .پوزخندی زدم

 !چه حرفا –

روز رو یادت رفته؟عطیه با لبخند بدجنسی گفت: دی  

 .چپ چپ بهش نگاه کردم که جفتشون خندیدند

 .محدثه: دوسش داری دیگه

 .به کاناپه تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم

ها، حتی اگه دوسشم داشته باشه بعد از اینکه کامال درمان شد بیخیال بچه –

جاگردم همینبرمی . 

 !دوتاییشون با تعجب گفتند: وا

 .واال –

ایا! هم پولداره هم جذاب، آرزوی هر دختریه و راست افتاده تو بغل تو، هعطیه: دیوون

کنی؟اونوقت میگی ولش می  

 .نه پول مالکه و نه جذابیت، عشقه که باید باشه ولی نیست –

 .عطیه: اونم دوست داره

و واسه درمانش پوزخندی زدم و با دلی پر گفتم: آره کامال مشخصه، اون فقط من

ترش نگفت که امشب قراره امشب بهم ثابت شد، حتی یه کالم قبلخواد، همین می
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فهمیدی رفتم میجایی بره، وقتی هم بهش گفتم گفت واسه چی بگم؟ هر وقت می

 .دیگه

 .نفس عمیقی کشیدم

ها، به پسرای پولدار نمیشه اعتماد کردبیخیال بچه – . 

و راست میگهمحدثه: این . 

ستم بخورم گوشیم به لرزش دراومدو برداشتم اما تا خوالیوان شربتم . 

خواد ازم معذرت خواهی کنه سریع از جیبم ببرونش با فکر به اینکه مهرداد و می

ی ایمان بادم خالی شدآوردم اما با دیدن شماره . 

حوصله جواب دادبی . 

 .سالم –

 با اون لحن پر انرژی همیشگیش گفت: سالم خانم همکالسی، خوبی؟

 ممنون تو خوبی؟ –

پرسم، خوبی؟ه دیگه من پرسیدم خوبی ممنون واسه من جواب نشد، دوباره مین –  

 .خندم گرفت

 خوبم تو چطوری؟ –

 .حاال شد، منم خوبم، میگما –

 بله؟ –

خوان ببیننت، میام دنبالتخانوادم می – . 
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هام گرد شدندچشم . 

و ببینند؟خوان منواسه چی می – ! 

دادی، و اینکه گفتم درس خون بهشون گفتم کمکم کردی درس بهم یاد  –

 .کالسمونی مشتاق شدن ببیننت، مخصوصا مامانم

 !با همون حالت گفتم: وا! فقط من که درس خون کالس نیستم

کردنددوتا سوالی بهم نگاه میاون  . 

 .حاال ناز نکن، آماده شو میام دنبالت –

و گزیدمبا یادآوری مهرداد و حرفش لبم . 

مهگفت جایی نرم، تازشم بفه … 

خواد بره، مگه اون االن وسط یه عالمه دختر اصال به درک، مگه اون بفهم گفت کحا می

 نیست؟ پس چرا من با همکالسیم وقت نگذرونم؟

 .باشه، میام –

 .لحنش شاد شد

 .واقعا خوشحالم کردی، پس وقتی رسیدم بهت زنگ میزنم –

 .باشه –

 .پس فعال تا بعد –

 .فعال –

مو روی میز گذاشتگوشی . 
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 عطیه با اخم گفت: کی بود؟ کجا میری؟

 .دست به سینه به کاناپه تکیه دادم

خوان ببیننم چون بهش کمک کردمایمان بود، گفت خانوادش می – . 

 .هردوشون تعجب کردند

خوای بری؟محدثه: و تو هم می  

 .سری تکون دادم

 آره، چرا نرم؟ –

 .عطیه آروم به گونش زد

دونی که رو ایمان حساسه، میکنه بخدااستاد بیچارت می – . 

ای باال انداختمبیخیال شونه . 

 به درک! مگه واسه اون مهمه که من رو اون دخترا حساسم؟ –

 …عطیه: مطهره

و گرفت و گرفتم، اگه مهرداد اومد و سراغ منبا تحکم گفتم: حرف نباشه، من تصمیم

خبر بیرون رفته، وای به حالتون اگه بهش بگیدبگید بی . 

********* 

 .به یه خانم چادری شیک پوش اشاره کرد

 .مامانم –

 .با خوشرویی باهاش دست دادم
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 .سالم –

 !با لبخند گفت: سالم عزیزم، ماشااهلل چه خانمی

گونه شدلبخندم خجالت . 

 .لطف دارین شما –

و بوسیدی به شدت مهربونی باهام دست داد و پیشونیمتر و با چهرهیه خانم مسن . 

 .سالم –

 .سالم دختر گلم –

کردایمان تموم مدت خرذوق شده نگاهمون می . 

و دادرو به باباش سالم آرومی کردم که با مهربونی جوابم . 

 .ایمان: خواهرم چون مشهده نتونست اینجا باشه

 .با لبخند گفتم: زیارتشون قبول

 .ایمان به یه قسمت رستوران اشاره کرد

 .بشینیم –

مبه اون سمت رفتیم و نشستی . 

 .من کنار مامانش نشستم

هایی که ایمان ازتون کرده واقعا برازندتونهمامان بزرگ ایمان با لبخند گفت: تعریف . 

 .ابروهام باال پریدند

 !ازم تعریف کرده؟
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و پایین انداختمو جمع کرد و با خجالت سرمزود خودم . 

ی بعد هلل دفعهمامانش: متاسفانه خونمون بخاطر رنگ آمیزی یه کم نامناسب بود انشا

کنیمی خودمون دعوتت میخونه . 

و خجالت زده کردیدبا خجالت گفتم: همین االنشم واقعا من . 

 .ایمان خندید

نیومدی؟ دانشگاه امروز چرا راستی، …بابا خجالت چیه؟ راحت باش –  

 .کارام حسابی زیاد شده بود، دیگه نشد که بیام –

بدم پس این دفعه نوبت منه که درس بهت یاد – . 

 .کوتاه خندید

و بهم گفتممنون، عطیه همه چی – . 

ش پکر شدقیافه . 

 .من بهتر بهت یاد میدما –

 !مامانش با خنده گفت: عه ایمان

 .خندید که منم آروم خندیدم

واقعا کنار این پسر آدم یادش میره غم یعنی چی، انرژیش به اطرافیانشم منتقل 

 .میشه

ا چه مدرکی ادامه بدی؟باباش: خب بابا جان، قصد داری ت  

 .ذوق مرگ شده از اینکه بابا جان گفت با خجالت گفتم: اگه بشه فوق لیسانس
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 .ابروهاش باال پرید و با تحسین گفت: عالیه

طور، دوست دارم یه شرکت بزنمایمان: منم همین . 

دیگه یادم رفت تو جمع خانوادشم و با ذوق گفتم: واقعا؟ دمت گرم، منم این آرزو رو 

رمدا . 

و گزیدم که بازم خندیدندبا صدای خندشون به خودم اومدم و از خجالت لبم . 

خوامو پایین انداختم و با خجالت گفتم: معذرت میسرم . 

و روی کمرم باال و پایین کردمامانش خندید و دستش . 

ی خودتاشکال نداره عزیزم، راحت باش، ماهم مثل خانواده – . 

 .لبخندی روی لبم نشست

خانوادش دوست داشتنیندچقدر  . 

********* 

گفت و کلی بعد از اینکه تعریف کردن باباش که درمورد آشناییش با مامانش می

 .خندیدیم با خنده گفتم: حاال نوبت منه

 .سعی کردم نخندم

روز سوم دانشگاه یه خورده دیر رسیدم، دم کالس نگاهی به داخل انداخت که  –

خبر از اینکه اونی که روی صندلی استاد شدم، بیدیدم استادی نیست و راست وارد 

نشسته خود استاده، وای تازه باهاش کلکلم کردم، بعدش که فهمیدم استاده 

دونید چقدر خجالت کشیدمنمی . 
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 .همشون خندیدند

 ایمان: منظورت استاد رادمنشه؟

 .خندون سری تکون دادم که خندید

ای بودهی دیدنیحیف شد که اون روز غایب بودم؛ وگرنه صحنه – . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم که دستی به لبش کشید تا نخنده

 .باالخره بعد کلی حرف زدن و شام خوردن ساعت نزدیک یازده گذاشتند که برم

جا وایسابه سر کوچه نرسیده زود گفتم: همین . 

 !با تعجب گفت: خب بذار توی کوچه برم

کنندت میبا استرس گفتم: نه ممنون، همسایه ها حرف درس . 

ای گفت و نگه داشتباشه . 

شدماز استرس داشتم خفه می . 

و ندادممهرداد چندبار بهم زنگ زد که جوابش . 

 .با لرزش گوشیم گفتم: ممنونم بخاطر امشب، کلی خندیدم دلم باز شد

 .خندید

 .قابلی نداشت –

 .خب دیگه خداحافظ –

 .لبخندی زد

 .خداحافظ –
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 .پیاده شدم و در رو بستم

قلبی که از استرس تند میزد به جلو قدم برداشتم که رفت با . 

دونه تو کجا بودیچیزی نیست مطهره، اون که نمی . 

 .وارد کوچه شدم که با دیدنش دلم هری ریخت

گرفتبه ماشین تکیه داده بود و تند با پاش روی زمین ضرب می . 

 .نگاهش که بهم افتاد بدون معطلی به سمتم اومد

وشیا خدا قیافه ! 

و تو مشتش گرفت و به خودش نزدیکم کردبهم که رسید لباسم . 

های به خون نشسته گفت: کدوم قبرستونی بودی؟با چشم  

 .سعی کردم خونسرد نگاهش کنم

 دقیقا به تو چه ربطی داره؟ –

و باال برداینبار صداش . 

و دیوونه نکن، میگم کجا بودی؟من –  

 .فقط نگاهش کردم

و مشتش برد به سمت ماشین کشوندم و بهش کوبوندم که از م تطور که یقههمون

 .درد صورتم جمع شد

و گرفت و غرید: تا یه بالیی سرت نیاوردم حرف بزنفکم . 

و پس زدم و عصبی گفتم: چیه رم کردی؟ نکنه هوادارات بهت پا ندادند عصبی دستش
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 شدی؟

ان و عصبی بهم نگاه و باال برد تا بزنتم اما همون باال نگهش داشت و نفس زندستش

 .کرد

 .ابروهام باال پریدند

نه بزن! ببین چی میگم، من و تو فقط یه ازدواج صوری کردیم، من فقط واسه  –

ینکه خواستم تنها باشم و برم قدم ی کارام بهت ربط نداره، ادرمان پیشتم وگرنه بقیه

ی بهم دستور بزنمم بهت ربط نداره، پس دور ورت نداره که فکر کنی شوهرمی و بتون

 .بدی

و گردنش حسابی باد کرده بودند رگ شقیقه . 

ها رو بهش میزدم تنها از روی دلخوری بوداگه داشتم این حرف . 

و گرفت، در رو باز کرد و توی ماشین پرتم کرد و در رو محکم بست که یه دفعه بازوم

هام به هم گره خوردنداز صداش اخم . 

به هم گره خورده دور زد و سریع رانندگی کرد های شدیدسریع سوار شد و با اخم . 

ی کبود شدش نترسیدم دروغ گفتماگه بگم از این چهره . 

کنه یعنی اینکه بد عصبیه و قراره یه جوری تالفی کنههروقت سکوت می . 

 .تا خود خونه از رانندگیش تا مرز سکته رفتم

ترس نگاهش کردم و باز کرد که باو پارک کرد پیاده شد و درمهمین که ماشین . 

و گرفت و به زور بیرونم کشیدبازوم . 
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خوای بکنی؟کار میمهرداد چی –  

 .حرفی نزد و در خونه رو باز کرد

و درآوردمهامای پرت کرد که سریع کفشو درآورد و گوشههاشکفش . 

 .به جلو کشوندم

 .همین که از پله ها باال رفت مقاومت کردم

خوای بکنی؟کار میچی –  

دفعه به سمت خودش کشوندم که هینی کشیدمیه  . 

برمت با فکی قفل شده غرید: مگه نگفتی فقط واسه درمانم اینجایی پس دارم می

و انجام بدیوظیفت . 

 .ماتم برد

 .لحنش هم عصبی بود و هم پر حرص

 .توی اتاق پرتم کرد که با ترس به طرفش چرخیدم

 .در رو بست و قفل کرد

و باز کرد و به سمتم اومد که به عقب رفتمس سفیدشهای لبادونه دونه دکمه . 

 .قلبم انگار توی حلقم میزد

 .مهرداد –

ترسوندمنگاهش بد می . 

و از تنش درآورد و روی زمین پرت کردلباسش . 
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و با شالم گرفت و بهم که رسید سریع دویدم تا قفل در رو باز کنم اما یه دفعه موهام

جیغی کشیدمبه سمت خودش کشیدم که از سوزش  . 

و از سرم درآورد که با التماس گفتم: ولم کن اول آروم شواز پشت بهم چسبید و شال . 

کرد نزدیک گوشم آروم و عصبی گفت: من آروم آرومم، و باز میهامطور که دکمههمون

 .اونقدر آروم که بتونم سه چهار بار ج*رت بدم

 .قلبم از کار افتاد

م روی تخت پرتم کردهم زمان با بیرون آوردن لباس . 

کشید نزدیک گوشم و روی رونم میطور که دستشاز پشت روم خیمه زد و همون

 گفت: تو دوست داری چند بار ج*ر بخوری؟ هوم؟

 با بغض گفتم: مهرداد؟

ای به زیر گوشم زدو پشت گوشم برد و بوسهموهام . 

ط واسه درمان ت نیست؟ مگه نگفتی فقچرا بغض کردی خانم کوچولو؟ مگه وظیفه –

 پیش منی؟

و باز کردی شلوارمدکمه . 

 .با بغض گفتم: فقط یه بار

و به دندون گرفتمو روی شاه رگم کشید که لبمزبونش . 

خوام، چندبار اونم خشناما من چندبار می – . 

هام روونه شدندوجودم لرزید و این دفعه اشک . 
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 .توروخدا اذیتم نکن مهرداد –

لباس زیرم بردو به زیر لباس و دستش . 

کنی؟ هوم؟مگه تو اذیتم نمی –  

کارت دارم؟با گریه گفتم: مگه من چی  

و روی هم فشار دادمهامو مشت کرد که از درد چشمدستش . 

 .میری رو اعصابم، بدم میری رو اعصابم –

و تکمیل کنه، تو فقط اصال تو دیگه چیکار به من داری؟ برو به الدن بگو بیاد درمانت –

و دراری، خیلی ازت دلخورمو بشکنی و اشکمدلمبلدی  . 

تر شدفشار دستش شل . 

با کمی مکث به سمت خودش چرخوندم که دیدم دیگه عصبانیتی توی نگاهش 

 .نیست

و بستم تا باز بغضم نشکنههامو پاک کرد که چشمهاماشک هاشبا دست . 

و آروم بوسیدای به پلکم زد و لبمبوسه . 

گفت: معذرت میخوامبغلم کرد و آروم  . 

و روی هم فشار دادم تا گریم نگیرهلبم . 

و بوسیدی عمیقی به موهام زد و باز لبمبوسه . 

و باز کردمهای پر از اشکمچشم . 

از این به بعد هرجا خواستم برم بهت میگم، امشبم اصال بهم خوش نگذشت چون  –
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 .تو ازم ناراحت بودی، بیشتر اعصاب خوردکنی بود

کشه بغض کرده بودمو میهایی که یکی نازشونبچه درست مثل . 

 .نگاهش رنگ شرمندگی داشت

و کشیدبینیم . 

 .حاال دیگه بغض نکن –

و ازش گرفتمبا قهر نگاهم . 

و کشیدلپم . 

خورمتاقهر نکن وگرنه می – . 

 .سعی کردم نخندم

و باز کنهاتیه خورده دیگه اخم – . 

و باال انداختمسرم . 

شم آوردو نزدیک گوسرش . 

کنیا، متوجهی؟زیادی داری ناز می –  

و زیر لباسم برد و یه دفعه شروع کرد به قلقلک دادنم که جیغی کشیدم و با داد دستش

 !و خنده گفتم: توروخدا نکن

هاش که روی شکمم نشست با خنده شروع کردم به جیغ زدن و توی خودم دست

 .جمع شدن

رد گرفته بودمو بریده بود جوری که دلدخنده امونم . 
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اینقدر به کارش ادامه داد که دیگه تحمل نداشتم، توی خودم جمع شده بودم تا از 

 .دستش در امان باشم ولی اون بدتر سراغ شکم و پهلوهام رفته بود

خندیدخندیدم و اونم از لذت کارش میکشیدم و از زور قلقلک میجیغ می . 

 .با خنده بلند گفت: بگو آشتی کردم

های چشمم پایین میومدندیده بودم اشک از گوشهاز بس خ . 

 .نفسم به زور باال میومد

کن ولم …..گمبلند گفتم: نمی . 

 .با حرص گفت: باشه

 …جون بریده بریده بلند لب زدم: باشهو قلقلک داد که در آخر بیتا تونست شکمم

 .آشتی

حرکت ایستاد و و پیروزمندانه گفت: حاال شدبی ! 

خندید و درحالی که به زور نفسم باال میومد به مهردادی که می روی تخت ولو شدم

 .نگاه کردم

جونی بهش زدملگد بی . 

 .خیلی بیشوری –

و روی لبم گذاشت و مک عمیقی زد که از نفس تنگی تقال کردم و یه دفعه لبش

و به بازوش کوبیدممشتم . 

کنارم انداخت  وو برداشت و خودشدیگه نزدیک از هستی ساقط شدن بودم که لبش
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 .و کوتاه خندید

و روی قلبم گذاشتم و سعی کردم نفس بگیرمدستم . 

و پاک کردمهاماشک توی چشم . 

هام بردم و و بین دندونیه دفعه روش نشستم تا بخواد عکس العملی نشون بده لبش

 .گاز محکمی گرفتم که دادش تو گلوش خفه شد و سعی کرد جدام کنه

ی کردنم سریع ولش کردم، بلند شدم و به سمت در دویدم درآخر از خوشحالی تالف

 .که با درد گفت: دعا کن دستم بهت نرسه نیم وجبی وحشی

و باز کردم و به بیرون دویدمبا خنده سریع قفل . 

ها باال اومدموقتی دیدم پشت سرم میاد جیغی کشیدم و تند از پله . 

 .داد زد: اگه جرئت داری وایسا

ند بلند خندیدماز خنک شدن دلم بل . 

 .پا برهنه از خونه بیرون اومدم که سوز سرد مثل شالق به بدنم خورد

 .سریع پشت خونه پنهان شدم

و نشون بده تا بهت بگم مهرداد صدای پر حرصش بلند شد: جرئت داری خودت

 .رادمنش کیه

و روی دهنم گذاشتم تا صدای خندم بلند نشهو بستم و دو دستمهامچشم . 

هایی حس خندم پرید و آب شت که با حس دستی کنار سرم و هرم نفسچیزی نگذ

و با صدا قورت دادمدهنم . 
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و از روی دهنم برداشتم و آروم روی صورتش کشیدمهامدست . 

و روی لبش کشیدمهاماز ته ریشش پایین اومدم و انگشت . 

و آروم باز کردم و با استرس خندیدمهامچشم . 

اینجا کجا؟ راه گم کردی؟سالم، خوبی؟ تو کجا؟  –  

 .سعی کرد نخنده

 .نگاهش به لبم افتاد

و روی لبم کشیدکرد انگشتشطور که به لبم نگاه میخم شد و همون . 

و چشیده، و بوسیده، طعمشاگه بفهمم یه روز، یه وقت، یه کسی، این لبت –

کنم که به غلط کردن بیوفتهکنم، کاری میبیچارش می . 

شدتر به لبم نزدیک . 

فهمی که چی میگم؟می –  

 .سری تکون دادم

کردنتند تند قند تو دلم آب می . 

 .خوبه –

و بستمهامو آروم روی لبم گذاشت که چشملبش . 

بوسیدمآروم می . 

و توی موهاش فرو و با تموم احساسم همراهیش کردمدستم . 

 .یه دفعه جدا شد و روی دوشش انداختم که از ترس جیغی کشیدم
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زمینو به کمرش کوبیدم و با تقال گفتم: ترسیدم روانی، بذارم هاممشت . 

ای به باسنم زد که اوفی گفتم و مشت محکمی به کمرش کوبیدمسیلی . 

 !وحشی –

# شب_فردا  

 .عطیه و محدثه از ماشین پیاده شدند

 نالید: منم بیام؟

و باال انداختمابروهام . 

گندبیننت مینوچ، میای دخترا می – … 

درآوردم: بیا باهامون عکس بگیر واداشون . 

و کشیدخندید و لپم . 

 .خیلوخب، خواستید برگردید بهم زنگ بزن –

و کشیدممنم لپش . 

 .باشه –

 .باز خندید

 .حاال ببوسم برو –

و به اطراف دوختندنگاهی به عطیه و محدثه انداختم که سریع نگاهشون . 

ای به لبش زدمزود خم شدم و بوسه . 

 .لبخندی زد
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 .خداحافظ –

 .با لبخند گفتم: خداحافظ

 .پیاده شدم و در رو بستم

و تکون داد، بعدم رفتدستی براش تکون دادم که خندید و دستش . 

 .به سمت اون دوتا چرخیدم

 .عطیه: لعنتیا عجیب به هم میاین

 .اینبار برخالف همیشه گفتم: تا چشم حسودا کور

ه کمرم زدندتعجب کردند اما به ثانیه نکشیده خندیدند و ب . 

ی زیرینش سالن بولینگ و بیلیارد داره رفتیمبه سمت پاساژی که طبقه . 

و تحویل دادیم وارد سالن شدیمهامونبعد از اینکه بلیط . 

و به هم کوبیدهاشمحدثه دست . 

 .بریم که ببازونمتون –

 .من و عطیه پشت چشمی نازک کردیم

بازهبینیم کی میمی – . 

اما با کسی که دیدم تعجب کردم اما لبخندی روی لبم نشستخواستم قدمی بردارم  . 

 محدثه: چرا وایسادی؟

حرف به سمت ایمان رفتمبی . 

 .یه جورایی به عنوان برادر نداشتم دوسش دارم
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ی این ایمان شدیاهای ریز شده گفت: بدجور شیفتهعطیه با چشم ! 

 .اخم کردم

 .زر نزن، مثل برادرمه –

هام درهم بزنم با کسی که چشم تو چشم شدم شدید اخم و صداتا خواستم ایمان

 .رفت

 .ابروهاش باال پریدند و دست به جیب نگاهی به سر تا پام انداخت

 .وقتی میگم شانسم گنده باور کن که هست

از بین این همه سالن بولینگ توی تهران این نیمای دزد باید جایی باشه که ما 

 !اومدیم، اونم امشب

سمت دیگه کج کردم تا ازش دور بشم و بهاصال راهم . 

 محدثه متعجب گفت: پشیمون شدی بری پیش ایمان؟

 …بذار اون غزمیت از اون طرف –

و روی هم فشار دادمهامبا شنیدن صداش دندون . 

و ببینی و سالم نکنیمطهره خانم واقعا زشته که رئیس شرکت رقیب – ! 

 .اون دوتا با تعجب چرخیدند

حس و خونسرد کنمبیو سعی کردم نگاهم . 

 .دست به سینه به سمتش چرخیدم

 .دست به جیب بهم نزدیک شد
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کنهآدم به یه دزد سالم نمی – . 

و کم نکرداما این حرفم خونسردی نگاهش . 

 .رو به روم وایساد و خندید

 .او، خانم محترمی مثل شما که نباید توهین کنه –

 محدثه: این کیه؟

 .نیما بهش نگاه کرد

اید؟ت: کدومتون محدثهمتفکر گف  

 تا خواستم حرفی بزنم محدثه با اخم گفت: منم، چطور؟

 .ابروهاش باال پریدند

زدمو میحدسش – . 

و پس زدموهای محدثه رو کنار زد که با عصبانیت دستش . 

و بکش بچه پررودستت – . 

 .خندید

 .ازت خوشم میاد –

 .با نگاه عجیبی به من نگاه کرد

طور از توهمین – . 

 .صورتم با انزجار جمع شد

 .الزم نکرده تو ازم خوشت بیاد –
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مچ عطیه و محدثه رو گرفتم و درحالی که محدثه با اخم سر تا پای نیما رو برانداز 

کرد چرخوندمشون و به جلو کشوندمشونمی . 

ای وایسادیمگوشه . 

 عطیه: حاال کی بود؟

 .از بین جمعیت به نیما نگاه کردم

ید و رفتلبخند کجی زد و چرخ . 

 .رئیس شرکت رقیب مهرداد، همون طرح دزد –

های محدثه: ولی به دور از بیشعوریش لعنتی عجب جذاب بودا، مخصوصا اون چشم

 .آبیش

کنه از اون و ببینه فکر میشخوره بدجنس باشه، هر کسی چهرهعطیه: اصال بهش نمی

 .پسرای مهربون و خوش قلبه

 .پوزخندی زدم

آدما قضاوت نکن هیچ وقت رو ظاهر – . 

و از کیفم بیرون آوردمگوشیم . 

 .به مهرداد زنگ بزنم بیاد دنبالمون –

و از دستم چنگ زد که اخمی کردممحدثه سریع گوشی . 

کار داریم؟برو بابا این همه پول دادیم! ما به اون چی –  

و به بیرون فوت کردمنفسم . 
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 .پس بریم پیش ایمان –

ایمان عطیه خندون گفت: همش ایمان! ! 

 .تیز بهش نگاه کردم

 دقیقا منظورت چیه؟ –

و باال گرفتهاشدست . 

وبخدا هیچی، نزن من – . 

ای بهش رفتم و بعد از گرفتن گوشیم از محدثه به سمت ایمان که داشت چشم غره

کرد رفتم، اون دوتا هم پشت سرم اومدندبازی می . 

خندهزنه و میرف مینیما رو دیدم که با چند تا دختر و پسر وایساده و ح . 

میزنه گول وآدم واقعا شچهره …عطیه راست میگه . 

و روش گذاشتمایمان تا خواست یه توپ برداره دستم . 

 .سالم –

با ابروهای باال رفته بهم نگاه کرد اما با دیدنم با خنده گفت: سالم دختر، تو هم 

 اینجایی؟

 .خندیدم

 .نه پس خونمونم –

و دادنده و عطیه سالمی کرد که جوابشباز خندید و رو به محدث . 

 .به یه پسر نگاه کرد
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کنم، مهمون دارممهدی من دیگه بازی نمی – . 

 .خندیدم

 وا ایمان! من مهمونم؟ –

 .سری تکون داد

 .من و مهدی شریکی اینجا رو زدیم، پس من میزبانم –

 .با تعجب بهش نگاه کردیم

 !واقعا؟ –

 .آره گوگولی –

ردبه یه سمت اشاره ک . 

 .بریم اون طرف –

 .به اون سمت رفتیم

هاو بهم زد و گفت: خیلی پسره پولدارهمحدثه آروم آرنجش . 

تر گفت: دوست داشتنیه واقعاعطیه آروم ! 

هام گرد شده بهش نگاه کردیممن و محدثه با چشم . 

بینم درمورد یه پسر همچین نظری داریاین اولین باره که می – ! 

دبهمون نگاه کر چپ چپ . 

 مگه بد میگم؟ –

و گرفتهمتعجب به محدثه نگاه کردم که چشمکی زد و آروم گفت: چشمش . 
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خندیدم و عطیه عصبی گفت: اگه دیدی این چهارتا استخون اومد توی دهنت نگی 

و بگیره؟و گرفته که این جوجه پولدار چشممچرا، من کی تا حاال پسری چشمم  

نزدیم خندیدیم و با وایسادن ایمان دیگه حرفی . 

 ایمان: خب، بلدین که؟

خوادبه ستون تکیه دادم و خونسرد گفتم: یه توپه که باید بندازی دیگه! بلد بودن نمی ! 

و باال انداختبا خنده ابروهاش . 

و به طور نمادین باال زدهاشمحدثه آستین . 

 .برید کنار من خودم استادشم –

فتایمان باز خندید و با ابروهای باال رفته کنار ر . 

 .بزن ببینم –

** 

 .با کمر و دست درد وایسادم و به ستون تکیه دادم

 .وای خدا خسته شدم، دیگه بسه بخدا –

 .عطیه: برو بابا، تازه دستمون گرم شده

 .ایمان خندید

 .ما که بیشتر بازی کردیم بریم بشینیم، این دوتا به خوش گذرونیشون ادامه بدند –

 .نالیدم: فکر خوبیه

ه رفتیمبه سمت کاف . 
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 .روی صندلی پشت یه میز نشستم و ایمانم رفت یه چیزی سفارش بده

 وقتی برگشت و نشست گفتم: امتحان فردا رو خوندی که اینجا پالسی؟

 .دستی توی موهاش کشید

 آره، خودت چی؟ –

 به نظرت نخونده بودم اینجا بودم؟ –

 .اینم حرفیه –

با خنده گفتم: چیه؟ چرا اینجور نگام که و کمی کج کرد و با لبخند نگاهم کرد سرش

کنی؟می  

ای؟با همون حالت گفتم: تا حاال یکی بهت گفته چقدر دوست داشتنی  

و پر کردخجالت بند بند وجودم . 

ی شالم بازی کردم و لبخندی روی لبم نشستبا گوشه . 

یش اهای قهوهو باال آورد که نگاهم به چشمو گرفت و باهاش چونمای از شالمتیکه

 .افتاد

 .کمی خیره نگاهم کرد و بعد به صندلیش تکیه داد

هروقت، هرجا، به مشکل برخوردی، یادت باشه که یکی هست که بهت کمک کنه،  –

و یه غریبه ندونپس هیچ وقت من . 

 .لبخندی روی لبم نشست

 .به خودم حق میدم که به عنوان برادر ببینمش
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 با کمی مکث گفتم: ایمان؟

تعجب کردمبا حرفی که زد  . 

 .جونم –

و پایین انداختم و یه کم جا به جا شدمکوتاه سرم . 

خوام یه چیزی بهت بگممی – . 

 .بهش نگاه کردم

نگو کسی به …یه رازه خب؟ – . 

 .با آرامش گفت: بهم اعتماد کن و بگو

 .کمی خیره نگاهش کردم

 .تردید داشتم که بگم اما باالخره لب باز کردم

دوستم رفتیم به یه پاساژ، تو اون پاساژ لعنتی اتفاقی افتاد که  سال هفتم بود، من و –

 که گفتم و کردم مخالفت کلی داد، شماره دوستم به پسر یه …و زیر و رو کردزندگیم

 که وشعمه پسر حرص روزی چند یه که گفت دوستم اما کنی پاره رو شماره بهتره

کنهمی ولش رو پسره دربیاره . 

 .نفس عمیقی کشیدم

ش و جزئیاتش خیلی طوالنیه اما خالصه شدش اینه که دوستم وقتی که با قصه –

پسره دوست شد دیگه نتونست ولش کنه چون عاشقش شد، اصال من کال تو این 

فازای دوست پسرو اینا نبودم، خوشمم نمیومد اما یه روز دوستم گفت که دوست 
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ول نکردم، اما کم کم با ست اولش قبهاش دنبال یه دختر محجبهسرم یکی از دوستپ

ها خیلی و بخوای اون سالکردند نرم شدم و قبول کردم، راستشاصرارهایی که می

 .خام و بچه بودم

شد ادامه بدمهمین باعث می داد وهام گوش میسکوت کرده بود و با دقت به حرف . 

م اسمش محمد بود، یه بار بهم گفت اوال حسی بهت نداشتم اما وقتی عاشقت شد –

و از دستم بیرون کشیدی و گرفتم اما تو دستتکه یه بار خواستم امتحانت کنم، دستت

 .و با اخم گفتی االن فکر نکنم بتونی اینکارو بکنی گفت، اینجا فهمیدم واقعا پاکی

و نبینههامبه میز چشم دوختم تا اشک توی چشم . 

رگرده بیاد سه سال گذشت واقعا عاشق هم بودیم؛ قرار شد بره سربازی ب –

خواستگاریم، باباش گفته بود تا سربازی نری نمیذارم ازدواج کنی؛ رفت سربازی، تازه 

و شنیدمیزدم افتاد اونم تو پلیس راه، یه روز بدترین خبر عمرم . 

و بستمهامبغض بدی به گلوم چنگ زد که چشم . 

و گرفتخم شد و بازوهام . 

کنه نگواگه اذیتت می – . 

و راست تکون دادمو به چپسرم . 

 .حاال که گفتم باید تا آخرش برم –

و بستم و نفس عمیقی کشیدمهامچشم . 

هاش لبریز از غم و نگرانی بودچشم . 
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داد، جمعه بود که و نمیهامدو روز بود که گوشیش خاموش بود و هم جواب پیام –

ه که بره اونطرف آب جوش شددوستش پیام داد بهم گفت که داشته از بزرگراه رد می

 …بگیره که یه ماشین با سرعت

و کندم و ادامه دادمپوست لبم . 

 .میزنه بهش و درجا فوت میکنه –

و پر کردبهت نگاهش . 

کشیدی؟ چی تو مطهره …خدا – ! 

های پر از اشک لبخند تلخی زدمبا چشم . 

 .اما گذشت –

و از روی مانتو گرفتهامو پر کرد و مچهاشاشک چشم . 

کار کردی؟این واسه یه دختر قابل تحمل نیست! تو اون سال چی –  

 کنم،می تاکید …و تو خودم ریختم چون هیچ کسیفقط تو خودم ریختم، دردام –

 گفتممی بهشون که وقتی کنه، درکم تونستنمی درست اطرافیانم از کسی هیچ

ه، حاال اتفاقیه که میش سرد داغش گذره،می کردند،می تکرار رو چیز یه بیشتریاشون

تونی با یه تلنگر یادش بیوفتیافتاده تو نمی . 

دهنم خشک خشک شده بود و اونقدر به این بغض قدیمی عادت کرده بودم که دیگه 

کردمحسش نمی . 

های پر از اشکش لبخندی زدمبه چشم . 
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 .بیخیال، تو رو هم ناراحت کردم –

 .سکوت کرد و به جاش بلند شد

ذاشت و یه دفعه تو بغلش انداختم که جا خورده به رو به روم نگاه و کنارم گصندلیش

 .کردم

 .یه جوری بغلم کرده بود که انگار صد ساله ندیدتم

کنی؟ ولم میشه …آدم همه این بین ایمان؟ …زده گفتم: آمبا کمی مکث خجالت  

و پاک کردهاشسریع ازم جدا شد و اشک . 

 .هل خندید

کنمکار میچیببخشید، یه لحظه نفهمیدم  – . 

ش آروم خندیدمی هل زدهاز چهره . 

طور که هنوزم هل بود عقب عقب رفت و گفت: من برم ببینم چرا بلند شد و همون

و نیاوردندسفارشم . 

 .بعد چرخید و سریع رفت که خندیدم

ای نامعلوم خیره و روی دست هام گذاشتم و به نقطهو روی میز و چونمهامدست

 .شدم

لرزهمیاد تموم وجودم می اسم عشق که . 

 نکنه به مهرداد وابسته بشم و دوباره همین بال سرم بیاد؟

 نــیــمــا#
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 .تموم مدت زیر نظرش داشتم

 .از اینکه ایمان بغلش کرد تعجب کردم

کنه؟مون که از دخترا خوشش نمیومد چی شده که یه دختر رو بغل میاین پسر خاله ! 

 پس اون مهرداد کجاست؟

که به ذهنم رسید لبخند مرموزی رو لبم نشستبا فکری  . 

ی مهرداد رو گرفتمو از جیبم بیرون آوردم و با کمی مکث شمارهگوشیم . 

 .االن مشخص میشه که چیزی بین تو و مطهره هست یا نه

 .با چندین بوق صداش توی گوشم پیچید

 چیه؟ چرا بهم زنگ زدی؟ –

کردم گفتم: مهرداد خان خودت گاه میطور که به مطهره نبه میز تکیه دادم و همون

 کجایی که مطهره اینجاست؟

 چی داری میگی؟ کدوم مطهره؟ –

 .پوزخند محوی زدم

ی موسوی دیگه، همون خانم خوشگل سید شرکتتمطهره – . 

 .سعی کرد صداش عصبی نشه

 اون به من چه ربطی داره؟ –

ربط دارید و با این وجود  با زیرکی گفتم: اوه پس ربطی به هم ندارید، فکر کردم به هم

خندهنشسته داره با ایمان حرف میزنه و می . 
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 .اینبار صداش کامال عصبی شد

 تو کجایی؟ –

 .سالن بولینگ و بیلیارد –

شنیدمو میهای عصبیشجا هم صدای نفساز همین . 

کنه؟کار میگفتی داره چی –  

و دونی که کیمیزنه، می ی من و پسر پسر دایی بابات حرفداره با ایمان پسر خاله –

 میگم، نه؟

و قطع کرد که ابروهام باال یه دفعه صدای افتادن یه چیز بلند شد و پس بندش تماس

 .پریدند و خندیدم

 !اوه، انگار عصبی شد –

و توی جیبم گذاشتمباز خندیدم و گوشی . 

 خوندی کور اما …پس شما دوتا بیشتر از رئیس و کارمند باهم رابطه دارید

کشم؛ فقط تماشا کن که چجور و با چه دادخان، مطهره رو از زیر دستت بیرون میمهر

 !ترفندی

 مـطـهـره#

 .نگاهی به عطیه و محدثه کردم و سری به عنوان تاسف تکون دادم

کننداینا رو باش! چجوری هم دارند سر این دعوا می . 

و خوردممخندیدم و یه کم از قهوه . 
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 .ممنونم ایمان –

ی سوالی گفت: واسه چی؟ایین آورد و با چهرهو پفنجون  

و بخوای سبک شدمهام گوش دادی، راستشی اینکه به حرفواسه – . 

 .لبخندی زد

 .گفتم که باهام راحت باش، ببین، به نفع خودتم هست –

 .خندیدم و سری به تایید حرفش تکون دادم

سر داشتن بندازه و تو چاه دوست پخواد خودشفهمم یکی میدونی، وقتی میمی –

های و میگم اما نمیگم که داستان خودمه، میگم مال یکی از دوستهمیشه داستانم

 فقط من نظر به کنم،می دور چیز این به شدن درگیر از ویکی تونممی تا …قدیمیمه

دختره میشه داغون که کسی اون و میدی هدر وعمرت . 

که واسم تعریف کردی باعث دونی مطهره، تو واقعا خوبی، اون چیزی هم می –

نمیشه که فکر کنم تو هم تنت میخاره، نه، تازه برعکس بیشتر مطمئن شدم که واقعا 

ی واقعی هستی، نه از اون دروغیایه محجبه . 

 .لبخندی روی لبم نشست

 …خوشحالم که نظرت –

 .با کسی که اتفاقی نگاهم خورد لبخندم جمع شد و انگار واسه یه لحظه قلبم نزد

وضع – … 

داشتم ادامه دادم: نشدهو برمیطور که با ترس کیفمهمون . 
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 ایمان: چیزی شده؟

و لرزوندش که بهم خورد تموم وجودمنگاه به خون نشسته . 

 .به سمتم اومد که پا به فرار گذاشتم

کنی؟ آره؟داد زد: وایسا مطهره؛ حاال فرار می  

ای بهمون جمع شدتوجه عده . 

یه جای خلوت دویدم و گزیدم و به دنباللبم . 

 خودش با ایمان حاال وایی آخه؟ شد پیداش کجا از زندگیم اعصاببی فضول …یا خدا

کنه؟می فکر چی  

 .با دیدن راهروی نسبتا تاریکی به سمتش دویدم

با استرس وایسادمواردش که شدم  . 

ا لحن بدی تر کرد و بو آرومهاشبا دو وارد راهرو شد اما با دیدن اینکه وایسادم قدم

کنم مطهرهگفت: بیچارت می . 

دونستم اونم اینجاست، فقط و جلوی خودم گرفتم و تند گفتم: به خدا نمیهامدست

خسته شدم نشستم که اونم اومد نشست و یه خورده به عنوان خواهر و برادر حرف 

 .زدیم، بخدا مثل برادرمه مهرداد نه بیشتر

ست که با ترس نگاهش کردمو بهاشو روی شونم کوبید و چشمدستش . 

و دیوونه و روی هم فشار داد و با فکی قفل شده غرید: چرا باید همیشه منهاشدندون

 کنی؟
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و بردارمهام به هم گره خوردند و سعی کردم دستشفشار دستش بیشتر شد که اخم . 

گیرهآخ مهرداد درد می – . 

و برداره به دیوار کوبیدماما بدون اینکه دستش . 

خندی و شینی و باهاش هر هر میدونی که روش حساسم المصب اونوقت میمی –

 لبخند تحویلش میدی؟

 .با ترس نگاهش کردم

کنی؟دونی بهت وفادارم پس چرا اینکارا رو میتو که می –  

و بستهاشو کنار سرم به دیوار گذاشت و چشمدستش . 

و بشکافه و بیرون بزنهمخواست سینهقلبم انگار می . 

و گرفتم و واسه آروم کردنش گفتم: چرا های یخ کرده دو طرف صورتشدست با

کنم؟خوای قبول کنی من فقط به تو فکر مینمی  

و باز کردهاشبهت زده چشم . 

ش کشیدمو روی گونههامبدون توجه به لرزش گوشیم سشت . 

و اینجور عصبانی نکن کهپس الکی خودت – … 

لبو قرمز بشی قربونت برم، من مال توعم استاد پررو آروم خندیدم و ادامه دادم: مثل . 

و بست و آروم خندیدهاشسعی کرد نخنده اما موفق نشد که چشم . 

ای به لبش زدمخندیدم و بوسه . 

و باز کردهاشعقب که رفتم آروم چشم . 
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و مرتب کردمموهای آشفتش . 

 .واسه یه مدلینگ اینقدر نامرتب بودن خوب نیست –

یی پیرهنش که باز بودند رو بستمهای باالدکمه . 

و ببینندی لعنتیتی ورزیدهخوش ندارم ببینم دخترای دیگه این سینه – . 

کنههاش نگاه کردم که دیدم یه جور خاص و قشنگی نگاهم میبه چشم . 

و کنار صورتم گذاشتیه دستش . 

تونی آرومم کنیبینم اینطور میاولین دختری هستی که می – . 

بخندم زیاد پررنگ نشهسعی کردم ل . 

 .بازم گوشیم به لرزش دراومد

 فکر گرم، دمت …ها بشناسنت و اینکهتو برو، من پشت سرت میام، ممکنه بعضی –

کسی به ایمان که دونممی خب اما رفتیم لو کنم … 

و روی لبم گذاشتانگشتش . 

 .هیس، اسم پسره از دهنت بیرون نیاد –

کارت کرده؟ی؟ بدبخت چیآخه چرا اینقدر باهاش مشکل دار –  

 .به لبم نزدیک شد

 .خوش ندارم ببینم یکی با زنم اونطور گرم بگیره –

کردندتند تند تو دلم انگار قند آب می . 
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تر شدنزدیک . 

و بکن تو گوش خودت و اطرافیانتتو مال مهرداد رادمنشی، این – . 

ترس به عقب  ی مصلحتی یکی بلند شد که باو ببوسه اما صدای سرفهخواست لبم

ای کشیدمو روی قلبم گذاشتم و نفس آسودههلش دادم اما با دیدن محدثه دستم . 

 .دست به سینه بهمون نزدیک شد

 !گفتم تا حاال استاد کشتت نگو که داشتید عشق بازی می کردید –

 .نگاه تندی بهش انداختم

برمتون خونهقبل از اینکه حرفی بزنم مهرداد گفت: می . 

نکه بذاره حرفی بزنیم رفتبعد بدون ای . 

 .محدثه با حرص نگاهم کرد

خوره! این از کجا پیداش شد؟ انگار بوی صحبت کردن تو با پسرا به دماغش می –

 .اه، اینم شوهره تو پیدا کردی؟ عصبی و غیرتی بیشعور

 .چرخید و از پشت دیوار به اون طرف رفت که پوفی کشیدم و به دیوار تکیه دادم

ذارماز دست همشون سر به بیابون می آخ خدا، آخرش . 

و روی شونم انداختم و از راهرو و پشت دیوار بیرون اومدمکیفم . 

 !با چیزی که دیدم زیر لب نالیدم: ای خدا

 .با حالت زار به سمتشون رفتم

های هردوشونم شدید به هم گره خورده بود اما نیما وسط مهرداد و ایمان بود و اخم
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بردو دعوا کردنشون لذت می انگار نیما از بحث . 

کردندها بازی میمحدثه و عطیه رو دیدم که بیخیال اون ! 

هاییناعجب آدم ! 

 .بهشون که نزدیک شدم صدای مهرداد رو شنیدم

کنی از خودش بپرسباور نمی – . 

 .نیما نیشخندی زد

 زنته؟ پس چرا کسی خبر نداره؟ –

 .ایمان پوزخندی زد

ه تاشون بهم خوردبهشون رسیدم که نگاه هر س . 

 ایمان با اخم گفت: مهرداد چی میگه؟

 !با تعجب گفتم: مهرداد؟

دونی! محض اطالعات بگم که ایمان پسر پسر دایی بابای نیما: اوه پس تو نمی

 .مهرداد

شدندهام گردتر از این نمییعنی چشم ! 

و به سمتم گرفت و جدی گفت: برید تو ماشین تا بیاممهرداد سوئیج . 

و ازش گرفتم و با اخم گفتم: تا خودت نیای من هیچ جا نمیرمسوئیچ . 

 !ایمان: چیزی درموردش نگفته بودی! نگفتی ازدواج کردی

 .تو لحنش دلخوری موج میزد
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 .رسمی که نیست –

و گزیدممهرداد نگاه تندی بهم انداخت که لبم . 

 .نیما با ابروهای باال رفته خندید

گفت کرد میهایی که خواهرم برام تعریف میاوه، پس صیغشی، چرا؟ تو رمان –

ی استادش میشهپولی صیغهدختره بخاطر بی . 

هاو بفهمعصبی گفتم: حرف دهنت ! 

و گرفت و درمقابل نگاه متعجب ایمان به سمتی کشیدم های درهم مچممهرداد با اخم

ه سمتش و آزاد کردم و بو از اون نیمای غزمیت خالی کنم که مچماما نتونستم حرصم

 .رفتم

کرد و محکم تو سرش کوبیدم و باز به سمت مهردادی که با تعجب نگاهم میکیفم

 .رفتم

 .صدای خندون نیما بیشتر عصبیم کرد

 تو دیگه کی هستی بخدا؟ –

 .با اخم رو به مهرداد گفتم: چیه؟ زدم دلم خنک شه

 .پوفی کشید و به سمت در رفت

کنممن آخرش از دست تو دق می – . 

و بهت بگمیقا من باید این حرفدق – . 

 .به اون دوتا نگاه کردم که دیدم دارند میان
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 !به سمت در رفتم و زیرلب گفتم: امشبم که زهرمارم شد

**** 

همین که عطیه و محدثه توی آپارتمان رفتند و مهرداد دور زد بازم لب به غر زدن باز 

 .کردم

 !حاال واجب بود بری بگی من زنتم؟ –

ی خدا تو دانشگاه پخش نشهنالیدم: وا ! 

 حق به جانب گفت: اصال فردا میام تو دانشگاه جار میزنم که زنمی، حرفیه؟

و بهش کوبیدمبا حرص کیفم . 

کنی، اونوقت منم میگم دروغ میگی، هه هه ضایع میشیغلط می – . 

 .با یه ابروی باال رفته کوتاه بهم نگاه کرد

داد که از درد صورتم جمع شد و آخی گفتم و روی رونم کوبید و فشاریه دفعه دستش . 

و بردارمسعی کردم دستش . 

 .ول کن وحشی –

و باالتر آورد و تهدیدوار گفت: کاری نکن همین بغل بزنم کنار بگم لخت شودستش . 

های گرد شده بهش نگاه کردمبا چشم . 

 !خیلی پررویی –

و پس زدمتشو برداشت و یه دفعه رو باال تنم گذاشت که با حرص دسدستش . 

 .نکن –
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 …منکه هنوز –

 .جیغ زدم

 .نگو –

 .شروع کرد به خندیدن

ای بهش رفتم و دست به سینه با حرص به خیابون نگاه کردمچشم غره . 

 .کمی به سمتم خم شد

 دانشجو کوچولوم، قهری؟ –

و اونور چرخوندمسرم . 

هاو، این ناز کردنا عاقبت دارهببین من – . 

شت اما سعی کردم قوی باشم و ضعف نشون ندمو روی رونم گذادستش . 

و گزیدمباالتر برد که لبم . 

و به هم چسبوندمخواست باالتر ببره که زود پاهام . 

 .کاری نکن آخر شب آخ و اوخت بلند بشه –

 .اینبار با یه ابروی باال نگاهش کردم

 …امشب خبری –

 .پرید وسط حرفم: هست، دکتر گفته

ه، خودت میگیدروغ میگی، دکتر نگفت – . 

خوای بهش زنگ بزنخونسرد گفت: می . 
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*********** 

ها باال اومدیماز پله . 

 .یه خورده به خودت برس بیا –

و محکم به باسنم زدیه دفعه دستش . 

 !بدو دانشجوی هات من –

ش بلند شدبا حرص لگدی به پاش زدم و به سمت اتاقم رفتم که صدای خنده . 

 .بشین تا بیام

شدموارد اتاق  . 

و و عوض کردم و دستشویی رفتم و مسواک زدم چراغ اتاقهامبعد از اینکه لباس

 .خاموش کردم

 .روی تخت خوابیدم و پتو رو روم کشیدم

 .سعی کردم نخندم

 .اونقدر منتظر باش تا زیرت علف سبز بشه

 .چیزی نگذشت که صداش بلند شد

 مطهره؟ –

 .آروم خندیدم

و به خواب زدمبا شنیدن صدای پاش سریع خودم . 

و شنیدمصدای پر حرصش . 
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 حاال خوابیدی؟ هان؟ –

 .جون مادرت نخند مطهره

 .چراغ روشن شد

 .روی تخت که اومد استرسم گرفت

 .زیر پتو خزید و از پشت بهم چسبید

 .من حالم خرابه اونوقت تو خوابیدی؟! بلند شو ببینم –

و نگه داشتماما خواب بودن خودم . 

کنی نه؟و باز نمیهاتام برد و نزدیک گوشم گفت: چشمو بین دوتا پپاش  

ای به گردنم زدو به زیر لباسم برد و بوسهدستش . 

و روی کرد تا اینکه به زیر لباس زیرم رفت که از گرمی دستش لبمدستش پیش

 .گزیدم

داد واقعا آمپرش زده باالهاش نشون مینفس . 

 .بیشتر بهم چسبید

و محکم ش برد که اینبار جیغی زدم و بلند شدم و بالشتو گرفت و توی شلواردستم

 .تو سرش کوبیدم

 !بیشعور –

 .خندید و روی تخت انداختم و روم خیمه زد

خوام بخوابمای به تنم زد که نالیدم: نکن مهرداد، میو باال زد و بوسهلباسم . 
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و از تنم درآوردتوجهی نکرد و تاپم . 

دندهام بسته شو بوسید که چشمگردنم . 

و روی گوشم گذاشتو روی باال تنم و لبشدستش . 

 من هشتاد و پنج دوست دارم، چقدر برات بمالم که هشتاد و پنج بشی؟ –

تموم حسم پرید و با تقال داد زدم: خیلی پررویی! پس برو پیش همونا که هشتاد و پنج 

 .دارند

ل نمیدن، تو رو بسازم و باالی سرم برد و خندون و خمار گفت: نه اونا بهم حاهامدست

 .حله

 .با حرص گفتم: مگه هفتاد چشه؟ خیلیم دلت بخواد

و زیر گلوم بردسرش . 

خواماصال من همه چیه تو رو می – . 

ای زد و پایین اومدبوسه . 

ستطور که دست هاش روی باال تنم بود گفت: ولی هشتاد و پنج یه چیز دیگههمون . 

و روی لبم گذاشتع لبشخواستم جیغ بکشم و پسش بزنم که سری . 

ی عمیقی زد و یه دفعه بلند شد و چرخوندمبوسه . 

خوای؟ پس برو وقتی مشتری شدی برگردبا حرص گفتم: مگه هشتاد و پنج نمی . 

و پایین کشیدآروم خندید و شلوارم . 

 .فعال باید به کم قانع بود –
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ای به باسنم زد که آخی گفتمسیلی . 

دست خودمی کنم، زیرکم کم درستت می – . 

 !خدایا این بشر چقدر پرروعه

و درآورد و باز روم خیمه زدشلوارکش . 

مونم و و بگیرم بعدش خودم پات میکنار گوشم خمار لب زد: تو بذار من دخترونگیت

گیرمت، بهت قول میدممیام می . 

ش شده بودم وسوسه انگیز بود اما اونقدر احمق پیشنهادش واسه منی که دلبسته

و از چاله درارم و توی چاه بندازمکه خودمنبودم  . 

و یادت رفته؟با اخم گفتم: نه مهرداد، قولت  

ش نزدو بوسید و دیگه حرفی دربارهی گوشمکمی سکوت کرد اما بعد الله . 

*** 

 .وارد کارگاه شدم اما عطیه و محدثه رو ندیدم

یت به دفترش و چرخوندم که دیدم سرجاش نشسته و با جدبه دنبال ایمان نگاهم

کنهنگاه می . 

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم

 .هیچ جوری دوست نداشتم ازم دلخور باشه

 بهش که رسیدم گفتم: ایمان؟

 بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه با جدیت گفت: بله؟
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 .باز نفس عمیقی کشیدم

 .رو به پسر کنارش گفتم: میشه چند لحظه جای شما بشینم؟ زود بلند میشم

ای گفت و بلند شد و به سمتی رفت که سرجاش نشستمباشه . 

و خم کردمکمی سرم . 

 .ایمان ازم دلخور نباش، بذار واست بگم قضیه چیه –

 .سرد بهم نگاه کرد

کردی و فهمیدم، تو شوهر داری ولی وانمود میخوای بگی؟ همه چیدیگه چی می –

 .که نداری، حتی بعد از اون داستانتم بهم نگفتی

رمنده نگاهش کردمش . 

 .نگفتم چون چیز مهمی نبود –

هاش درهم رفت و سعی کرد صداش باال نرهاخم . 

 چیز مهمی نبود؟ –

 نزدیک صورتم آروم لب زد: اینکه زن مهردادی، زن استادمون چیز مهمی نیست؟

ش شدم و به زودی هم تموم میشهکالفه گفتم: ببین، من واسه یه چیز صیغه . 

ذاشتبه صندلیم دست گ . 

خوای خودم بهت میدم، از اون مهردادم جدا شواگه پول می – . 

 .اخم ریزی کردم

ستخوام، واسه یه چیز دیگهمن فقیر نیستم، پولم نمی – . 
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ی چیه پس؟ی سوالی گفت: واسهبا چهره  

و واسم توضیح میدی؟ چرا خواستم حرفی بزنم اما زودتر گفت: اصال چرا داری کارت

ی درموردت بکنم؟خوای فکر بدنمی  

 …آخه تو –

 .حرفم با صدای محدثه قطع شد

 مطهره؟ –

 .بهش نگاه کردم که با استرس گفت: زود بیا سرجات بشین استاد داره میاد

و به صندلیم رسوندم و روش نشستمسریع از جا پریدم و با دو خودم . 

ای کشیدمو روی قلبم گذاشتم و نفس آسودهدستم . 

و تند گفتم: دمتون گرم که دیر اومدید، وگرنه اگه مهرداد منهمین که اون دوتا نشس

 …کنار ایمان

 .زدم به پیشونیم

خوام تصورش کنمنمی – . 

 عطیه: عزیزم؟ عشقم؟

 .اخم کردم

خوای؟هان؟ باز چی می –  

ی مظلوم به خودش گرفتچهره . 

دونی سواال چیه؟تو می –  
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 .نخیر –

دونی بگومی و گرفت و با التماس گفت: اگهمحدثه دستم . 

دونم بابابخدا نمی – . 

 .قانع شده و با لبای آویزون درست نشستند

خورمدونند که هیچوقت قسم خدا رو به دروغ نمیخوب می . 

 .مهرداد وارد کارگاه شد که همگی بلند شدیم

و دادسالم کردیم که جوابمون . 

خوام بدم وقت کمهواسه امتحان آماده باشید امروز درسم می – . 

ی پیش هیچ کسی اعتراض نکرد که با تحسین سری تکون دادممروز برخالف دفعها . 

 .روی صندلی نشستم

و بلد بودمیه ذره هم استرس نداشتم چون همه چی . 

*** 

ی زار به سوال شش نگاه کردمبا قیافه . 

 آخه این کجای درس بود؟

 چرا یادم نمیاد؟

رگاه رژه میرهیه نگاه به عقب انداختم که دیدم مهرداد دور کا . 

و باال بردمدستم . 

 .جون مادرت بیا
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و پشت سر و بعد کنارم حس کردمچند ثانیه گذشت تا اینکه حضورش . 

 !آروم گفت: چی شده دانشجو کوچولو؟ از شما بعیده

 .با حرص بهش نگاه کردم و به سوال شش اشاره کردم

و از کجات درآوردی؟این –  

 .به برگه نگاه کرد

که یاد دادماز چیزهایی  – . 

 .نالیدم: چرا من یادم نمیاد؟ توروخدا تقلب برسون، خیر سرت شوهرمی

و به لبش کشیدخندون سشتش . 

کنی؟کار برام میدر عوض تو چی –  

 .کمی فکر کردم و گفتم: ناهار امروز پای من

و باال انداختابروهاش . 

 .مورد قبول نیست –

دخترا بلند شدخواستم حرفی بزنم که یه دفعه صدای یکی از  . 

 .استاد، یه لحظه میاین –

و تهدیدوار جلوش گرفتمانگشتم . 

 !نریا –

 .لبخند بدجنسی زد

 .اول یه کم فکر کن یه چیز درست و حسابی بذار تو معامله بعد صدام بزن –
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و هامو بستم و دندونهامو پر کرد و تا خواستم حرفی بزنم رفت که چشمحرص نگاهم

 .روی هم فشار دادم

 .با پوست لبم بازی کردم و باز رو سوال زوم کردم

و انجام داده بودم به غیر از اینهمش . 

 رو به محدثه آروم گفتم: پیس، محی؟

 نیم نگاهی بهم انداخت و آروم گفت: چیه؟

 …سوال شش چجو –

و قطع کردمبا شنیدن صدای مهرداد حرفم . 

 !تقلب ممنوع –

 .نفس پر حرصی کشیدم

خورهنده گفت: شوهر استادم به درد آدم نمیمحدثه آروم با خ . 

 .چرخیدم و نگاهی به مهرداد انداختم

 .دست به جیب بهم نزدیک شد و کنارم وایساد

شنومخب، می – . 

خوای؟هام کشیدم و گفتم: خودت چی میو به دندوناز حرص کمی زبونم  

 .به صندلیم دست گذاشت و خم شد

خوام دیوونم کنیکلی عشوه، می امشب خودت پیش قدم میشی، اونم با – . 

هام روی میز ضرب گرفتمبا انگشت . 
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هاش نگاه کردمنگاه کوتاهی به لبش انداختم و بعد به چشم . 

 .به اجبار گفتم: باشه

ای روی لبش نشستلبخند پیروزمندانه . 

 …خوبه، حاال هم گوش کن –

و اعالم کرد امتحان باالخره با تقلب رسوندنای این غزمیت سواستفاده کن پایان تایم

هاتون دست جا دم در، دونه دونه برید بیرون، نبینم دیگه به ماوسو گفت: از همین

 .بزنید

 .نوبت به نوبت بیرون رفتند

ای به مهرداد رفتم از کنارش نوبت به من که رسید بلند شدم و بعد از اینکه چشم غره

 .رد شدم اما با صداش سرجام وایسادم

 خانم موسوی؟ –

ه سمت چرخیدمب . 

 بله استاد؟ –

و آوردید، لطفا بمونید کمکم کنیدی کاملتوجه داشتم نمره من به کارتون – . 

 .به اجبار چشمی گفتم

باری بهم انداختند و بیرون رفتندبعضی از دخترا نگاه حسرت . 

 .آخرین نفر که بیرون رفت مهرداد در رو بست

غزمیتی هستی عمرا به من حسرت دونستند چه آروم گفتم: اگه این دخترا می
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خوردندمی . 

 .خندون بهم نزدیک شد

ش محصور کرد و به سمتم خم شدهای مردونهو بین انگشتچونم . 

 بد کردم بهت تقلب رسوندم؟ عوض تشکرته؟ –

و پس زدم و با حرص آروم گفتم: نه که در عوضش یه چیز بزرگ نخواستیدستش ! 

و بوسیدخندید و خم شد و لبم . 

بینیم زد و لیست به دست به سمت کامپیوترها رفتبه  . 

 .با صدای عادی گفت: خانم موسوی اون کامپیوتر رو چک کنید

 .سعی کردم نخندم و سری به عنوان تاسف تکون دادم

 .به سمتش رفتم

و کج کردمبه کامپیوتری اشاره کرد که به اون طرف راهم . 

و گرفتم و مشغول دیدن شدمخم شدم، ماوس . 

و ضربدر زدمو انجام نداده بود که با خودکار قرمز اون سوالیکیش . 

کردمهرداد تند تند نگاه می . 

 .دیگه ناسالمتی چند سال تدریس کرده

و محکم به پشتم زد که با حرص از از پشت سرم رد شد اما حین رد شدنش دستش

 .جا پریدم و نگاه تندی بهش انداختم

میشی وسوسه انگیز میشه خندید و آروم گفت: وقتی اینجور خم . 
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 .چپ چپ بهش نگاه کردم و به کارم ادامه دادم

 .این کامپیوتر که تموم شد سراغ کامپیوتر ایمان رفتم

و بگیرم زود به کنارم اومد و رو دستم زد که با اخم نگاهش کردمتا اومدم ماوس . 

بینمو خودم میبا اخم ریزی گفت: این . 

آقا مهرداد انگار دز حسادتت رفته باالدست به سینه با بدجنسی گفتم:  ! 

 .نگاه تیزی بهم انداخت

 چی گفتی؟ –

 .آروم چندبار به گونش زدم

 .همون که شنفتی شوهر جون –

 .سعی کرد نخنده و جدی باشه

 .با ناز نگاه ازش گرفتم و روی صندلی نشستم

و ببین من کمرم درد گرفتخودت بقیش – . 

خم شدبه صندلی دست گذاشت و تو صورتم  . 

و واسه شب نگه دارآره بشین کمرت – … 

 .به بینیم زد

 .دانشجو کوچولو، قراره حسابی خوش بگذره –

 …با یه ابروی باال بهش نگاه کردم که خندید و به کارش ادامه داد

و برداشتماز کالس که بیرون رفت کولم . 
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 محدثه: مطهره یه خواهشی ازت بکنم؟

 .بگو –

و اون کمپی که ماهان گفت: میشه به استاد بگی من کمی دست دست کرد و درآخر

 توشه ببره؟

 .لبخندی زدم

 دلت براش تنگ شده؟ –

 .برخالف همیشه فقط خیره نگاهم کرد

و روی شونش گذاشتمبا همون لبخند دستم . 

 .باشه –

 .لبخندی روی لبش نشست

 .ممنونم –

و پاک کردهاشعطیه به طور نمادین اشک . 

اینهی خواهراچه صحنه – ! 

 .بعدم خندید و به بازوهامون زد

 .بریم –

 .از بینمون رد شد و رفت که با حرص نگاهش کردیم

و باید بندازیم تو بغل یه پسر یه کم احساس بهش منتقل بشهمحدثه آروم گفت: این . 

 .خندیدم و به سمت در رفتم
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 !دقیقا –

د اما یکی سریع عطیه همین که خواست از کالس خارج بشه یه دفعه به عقب پرت ش

و دور کمرش حلقه کرد و نذاشت بیوفتهدستش . 

و بهش رسوندیم که با دیدن ایمان شروع کردم به خندیدن که صدای با دو خودمون

زدمو میی محدثه هم اوج گرفت و گفت: کاش زودتر اون حرفخنده ! 

نده به هم ایمان و عطیه هل کرده از هم جدا شدند و عطیه پا به فرار گذاشت که با خ

 .نگاه کردیم

 .ایمان دستی به گردنش کشید

 .نزدیک بود دختر مردم ضربه مغزی بشه –

 .به من نگاه کرد

 یه کم حرف بزنیم؟ –

دیگه وقت یه واسه باشه دارم کار خیلی امروز …راستش …آم – . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 .باشه، هرجور راحتی –

 .من دیگه برم، خداحافظ –

 .خداحافظ –

 .محدثه هم خداحافظی کرد و باهم ازش دور شدیم

 حاال این عطیه کجا رفت؟ –
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 .وارد محوطه شدیم که دیدم رو نیمکت نشسته

 .به سمتش رفتیم

 خوب بود؟ –

 .خونسرد بهمون نگاه کرد

 چی خوب بود؟ –

 .محدثه: حس کردن گرمای تن یه پسر

مفهمم گلو نمیجوری که اتفاقی نیوفتاده گفت: من منظورت . 

و برداشتبلند شد و کولش . 

 .بریم تو کوچه تا استاد بیاد –

کرد نخنده نگاه ای که سعی میبعدم زودتر رفت که با ابروهای باال رفته به محدثه

 …!کردم و باهم گفتیم: عجب آدمی

 .سوار ماشین شدیم که مهرداد به راه افتاد

 مهرداد؟ –

 بله؟ –

ی؟میگما میشه محدثه رو پیش ماهان ببر –  

 .یه دفعه یکی از پشت نیشگونی ازم گرفت که سریع چرخیدم

 .محدثه الکی خندید

کنه، گفتم همگی باهم بریم دیدنش کهمطهره مزاح می – … 
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و جلوی دهنم گرفته بودم تا نخندم رفت و ادامه داد: ای به منی که دستمچشم غره

 .روحیه بگیره

خوریم بعدمیمهرداد با خنده گفت: اول میریم رستوران ناهار  . 

 .عطیه واسه خوشمزگی گفت: به شرطی که شما مهمون ما

کرد نخنده گفت: قبولهمهرداد نگاه به من انداخت و درحالی که سعی می . 

 .عطیه لبش جمع شد و توی صندلی فرو رفت و آروم به پیشونیش زد

 .مهرداد با خنده گفت: شوخی کردم

دم که خیال عطیه چقدر راحت شدبعدم دوتایی زدیم زیر خنده که به وضوح دی . 

کرد نگاه کردمبه محدثه که انگار اصال تو این دنیا نبود و به بیرون نگاه می . 

 .لبخند محوی زدم

 …!عاشق شدی اونم خراب خواهرم

 .درخواست مالقات دادیم اما ماهان قبول نکرد

 .به وضوح دیدم که برق خوشحالی توی نگاه محدثه چجور خوابید

و راضی کن حداقل محدثه بره پیششنگاه کردم و آروم گفتم: برادرتبه مهرداد  . 

 .سری تکون داد و به سمت اون مسئول رفت

هایی بهش زد و بعد باهم وارد یه راهرو شدندیه حرف . 

و گرفتمکنار محدثه نشستم و دستش . 

 .بهش حق بده که نخواد تو این وضعیت کسی ببینتش –
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 .نفس پر غم و حرفی زد

کشمون سحر رو میمن ا – . 

دارهیعنی تو این وضعیتم دست برنمی ! 

 .بهم نگاه کرد

و ازش بگیرمو پیدا کنم و انتقام این حال ماهانخورم سر دستشقسم می – . 

ی کنار صورتش دست کشیدمبه رد بخیه . 

 یادت که نرفته؟ –

له هنوز لرزم پس چند سابا جسارت تمام گفت: نه، اگه فکر کردی من با این بادا می

و خوب نشناختیمن . 

و به محدثه داد که تشکر کردعطیه لیوان آب به دست بهمون نزدیک شد و لیوان . 

 .با نزدیک شدن مهرداد بلند شدم

 چی شد؟ –

خواد ببینتتمحدثه خانم، ماهان می – . 

 .برق امیدی توی نگاهش درخشید و سریع بلند شد

 کجا باید برم؟ –

 محدثه#

اق شدم که دیدم پشت بهم روی تخت نشستهبا دلتنگی وارد ات . 

 .در رو بستم و سعی کردم پر انرژی باشم
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 .سالم کله شق –

 .سالم آرومی کرد

 .به سمتش رفتم

و ببینی؟خوای بچرخی مننمی –  

و شنیدمصدای نفس عمیقش . 

ی و باال برد و گفت: نیا، صورت رنگ نداشتهو دور بزنم اما سریع دستشخواستم تخت

ن ندارهمن دید . 

ت خیلی کل انرژیم خوابید اما کمی بعد خندیدم و گفتم: چیه؟ فکر کردی اولشم قیافه

 خوب بود یابو؟

 .آروم خندید

و به طرفم نچرخوندکنارش نشستم اما سرش . 

 .الو؟ ببین، با اینکارات دیگه نمیام دیدنتا –

و تم و سرشو اون طرف صورتش گذاشبازم بهم نگاه نکرد که این دفعه خودم دستم

و بستهاشچرخوندم ولی چشم . 

گفتبمیرم براش راست می . 

 .رنگ به صورت نداشت، موهاشم به مرتبی همیشه نبودند

و با دست مرتب کردمموهاش . 

و ببینمهای سبز لعنتیتخواد اون چشمو باز کنی؟ دلم میهاتخوای چشمنمی – . 
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اشههو باز کرد که دیدم اشک توی چشمهاشکم کم چشم . 

 .لبخند کم رنگی زدم

 چرا اومدی؟ –

 .لبخندم جمع شد و خیره نگاهش کردم

 چرا اومدی محدثه؟ –

خواستم ببینمتآروم لب زدم: می . 

و ببینی؟ خواستی منهای پر از اشک بلند گفت: چرا؟ واسه چی میبلند شد و با چشم

خواستی ببینی که چطور حرفت درست دراومده؟می  

 تیکه تیکه وقلبم که حالش این از تنها …لقه زد، نه از دلخوریهام حاشک توی چشم

بیشتر سحر از ونفرتم و کردمی . 

و توی موهاش فرو کردچرخید و دستش . 

 .بلند شدم و به سمتش رفتم

اومدم تا یادت باشه که اون بیرون به جز برادرت یه نفر دیگه هم هست که بهت  –

 .اهمیت میده، که نگرانته

نچرخید وایساد ولی . 

 .پشت سرش رفتم

 .اینبار بغض به گلوم چنگ زد

بود شده تنگ برات دلم فقط …فقط من …ماهان من – . 
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و تو بغلش های دو ساله خودمبا ناباوری چرخید که بهش مهلت ندادم و مثل بچه

 .انداختم و زدم زیر گریه

 !بغلم کرد و بهت زده گفت: محدثه؟

 .تنها صدای هق هقم اوج گرفت

تر بغلم کرد و اینبار صداش لرزش پیدا کردمحکم . 

 تو دلت برام تنگ شده بود؟ –

 .با هق هق گفتم: آره، خیلی

ش چسبوند و با بغض گفت: منم بیشتر از هر کسی دلم واسه تو تنگ و به سینهسرم

کردمشده بود، بیشتر از هرکسی به تو فکر می . 

هاش نصیبم شده بود حرف به لباس آبی توی تنش چنگ زدم و با حس خوبی که از

و خفه کنمسعی کردم صدای هق هقم . 

تر کردو تنگهاشای به سرم زد و حصار دستبوسه . 

 .با گریه خندید

ی چموش و پرروی مندختره – . 

 .منم با گریه خندیدم

و عقب بردمو دو طرف صورتم گذاشت که سرمهاشبا کمی مکث دست . 

 .صورتش خیس از اشک بود

روی صورتم کشیدو هاشسشت . 
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 .دیگه گریه نکن –

و بستمهامچشم . 

 .گرمی لبش که روی پیشونیم نشست وجودم پر شد از حسی غریب و هم آشنا

و باز کردمهامو که برداشت چشملبش . 

هام بسته شدند و تموم و روی لبم گذاشت که چشمباز تو بغلم گرفت و این دفعه لبش

 .وجودم لرزید

شدمای میزد که غرق لذت و آرامش مییصانههای محکم و حربوسه . 

و دور گردنش حلقه کردم و مثل و توی موهاش فرو و یه دست دیگمکم کم یه دستم

و به بازی گرفتمخودش حریصانه لبش . 

 مــطـهـره#

 .از دستشویی بیرون اومدم اما با کسی که دیدم سریع پشت دیوار پنهان شدم

زدندآروم حرف میها داشتند سحر با یکی از مسئول . 

کردند و هم کمی گند اما لعنتیا هم خیلی آروم صحبت میسعی کردم بفهمم چی می

 .دور بودند

 چرا اومده اینجا؟

ی شومی توی سرشه؟باز چه نقشه  

بعد از اینکه یه خورده حرف زدند سحر یه چیزی به مسئوله داد و نگاهی به اطراف 

و پشت دیوار بردمانداخت که سریع سرم . 
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تونی قسر در بریاینبار دیگه نمی . 

و گشتمهامجیب . 

و به مهرداد پس نداده باشمخداکنه سوئیچ . 

 .با پیدا کردنش لبخندی روی لبم نشست

ی و کمی بیرون آوردم که دیدم مسئوله وارد یه اتاقکی شد و سحر هم از محوطهسرم

 .رو به رویی کمپ بیرون رفت

 .سریع به سمت در دویدم

ه سوار ماشینش شد و روشنش کرد و رفت با آخرین سرعتم به سمت ماشین همین ک

و زدممهرداد دویدم و قفلش . 

و روی گاز سوار شدم و بدون معطلی روشنش کردم، از جای پارک بیرون اومدم و پام

 .گذاشتم

و زود پیدا کردمماشینش . 

 .سعی کردم طوری که متوجه نشه تعقیبش کنم

طور که حواسم به خیابون بود به مهرداد زنگ آوردم و همون و از جیبم بیرونگوشیم

 .زدم

 .با چند بوق جواب داد

 …چرا زنگ میزنی؟! اصال کجایی؟ دو ساعت رفتی دست –

ببین چی میگم مهرداد، برو مراقب برادرت باش اون دختره سحر رو دیدم که یه  –
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کنمچیزی به یکی از مسئوال داد، االنم دارم تعقیبش می . 

اش پر از استرس شدصد . 

 چی داری میگی؟ تو کجایی؟ –

 .پوفی کشیدم

 .همین کار رو که گفتم انجام بده باشه؟ باید بفهمم این دختره کجا میره –

ای؟ هان؟ سریع برگردیه دفعه عصبی گفت: برگرد ببینم، تو دیوونه . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 …مهر –

 .بلند و با تحکم گفت: میگم برگرد

 .متاسفم اما فرصت پیش اومده رو از دست نمیدم، فعال تا بعد –

 …داد زد: مط

و کنارم انداختمو قطع کردم و گوشیتماس . 

 .وارد یه کوچه شد که با فاصله ازش وارد شدم

 .رو به روی یه در چرخید که واسه اینکه ضایع بازی نشه ازش رد شدم

نه بهش چشم دوختمکمی جلوتر جلوی یه ماشین پارک کردم و از آی . 

 .چیزی نگذشت که به داخل اون خونه رفت

 .شاید اینجا خونشه

و کشته بود رو برداشتم اما تا خواستم به مهرداد و که از بس با زنگ خودشگوشیم
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و کنارم هام تا آخرین حد ممکن گرد شدند و گوشیزنگ بزنم با کسی که دیدم چشم

 .انداختم

ببینمش چون شاید اشتباه کرده باشم اما خود خود آینه رو تنظیم کردم تا درست 

 !دزدش بود

و پر کردعصبانیت وجودم . 

 !پس همه چیز زیر سر اون نیمای عوضیه

زدیمو میباید حدسش . 

و برداشتم و به مهرداد زنگ زدمبه داخل که رفت گوشیم . 

 .یه بوق نخورده صدای عصبیش تو گوشم پیچید

 کدوم قبرستونی هستی مطهره؟ –

 رفتند که دیدمشون داره، ربط نیما به دختره اون …ببین چی فهمیدم مهرداد خان –

خونه یه توی . 

 سکوت کرد اما کمی بعد غرید: مطمئنی درست دیدی؟

 .آره، مطمئنم –

کشمو مییعنی این دفعه واقعا اون کثافت – . 

 معترضانه گفتم: مهرداد؟

 عصبی گفت: زود از اونحا دور شو، باشه؟

نگران نباش االن راه میوفتمباشه،  – . 
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 .خوبه –

و قطع کردبعدم تماس . 

و روشن کردمو روی صندلی کنارم انداختم و ماشینگوشی . 

 .تا خواستم حرکت کنم یه ماشین کنارم وایساد که دلم هری ریخت

ش پایین کشیده شد که یه مرد رو دیدمشیشه . 

و به طرفم گرفتکاغذی . 

آدرس کجاست؟ سالم خانم، میشه بگید این –  

دونمبا اخم گفتم: من مال اینحا نیستم نمی . 

 .خب حاال یه نگاه بندازید –

 .پوفی کشیدم و خم شدم

کنی؟کار میو گرفت که کل وجودم لرزید و داد زدم: چیو گرفتم اما یه دفعه مچمکاغذ  

 !نگاهش سرد و خشن شد و به سمت خودش کشوندم که با ترس داد زدم: کمک

ر دیگه پیاده شد و سریع به طرفم اومداما یه نف . 

و آزاد کنمدر تقال بودم که دستم . 

 …با بغض داد زدم: کمک، کم

و روی دهنم گذاشت و از ماشین بیرون اما اون مرده سریع بهم رسید و دستش

 .کشیدم که درد بدی توی دلم پیچید و شروع کردم به تقال کردن

هام به سمت ماشین بردمبا اون هیکل گندش بدون اثر گذاری تقال . 
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فشردو میقلبم روی هزار میزد و بغض بدی گلوم . 

 .یه نفر دیگه پیاده شد و سوار ماشین مهرداد شد

 .به زور توی ماشین انداختم و در رو بست

و وگرنه و روی دهنم گذاشت و خشن گفت: ببر صداتخواستم داد بزنم ولی دستش

کنمخودم اینکار رو می . 

ه شدند و با ترس نگاهش کردمهام رووناشک . 

 .دیدم که جلوی همون خونه وایسادند

 .همین که در باز شد وارد شدند که انگار واسه یه لحظه قلبم دیگه نزد

و توی مشتم گرفتبا دست لرزونم مانتوم . 

 .خدایا کمکم کن

و ول کرد و از ماشین پیادم کردوقتی ماشین وایساد مرده دهنم . 

ا گریه شروع کردم به تقال کردن و داد زدم: ولم کن عوضی، ولم به جلو کشوندم که ب

 .کن

کشیدماما اون راحت می . 

و روی دستش زدممشت یخ کردم . 

شنوی؟نمی …میگم ولم کن –  

کشیدمی سنگی به جلو میگرفت و با چهرهاما عوضی هیچی دردش نمی . 

دار رد شدیماز کنار یه حوض فواره . 
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ند کردم که نزدیک بود هردومون روی هم بیوفتیم اما سریع و از روی زمین بلپاهام

ی عوضی گنده و به کمرش کوبیدم و داد زدم: بوزینههامروی کولش انداختم که مشت

 .ولم کن خودم میام

و روی هم فشار دادم و به کمک هامیه دفعه روی زمین پرتم کرد که از درد چشم

 .دستم نیم خیز شدم

هام ها لبخواستم بهش فحش بدم اما با دیدن نیما باالی پله و باز کردم وهامچشم

و پر کردبه هم قفل شدند و ترس نگاهم . 

و پاک هامها پایین اومد که سریع بلند شدم و اشکبا لبخند مرموزی کنج لبش از پله

و نبینهکردم تا ضعفم . 

ینیم؟کنی خانم شجاع؟ دلت برام تنگ شده بود اومدی ببکار میاینجا چی –  

و ش زدم و گفتم: باید حدسشی سینهرو به روم وایساد که با عصبانیت به قفسه

 .میزدم که تو هم هم دست اون سحر کثافتی

 .ابروهاش باال پریدند

 هم دست؟ واسه چی؟ –

 .پوزخندی زدم

و بدن که برمهات بگو سوئیچ ماشینمو نزن به اون راه، یاال به اون نوچهخودت – . 

و بزن، برای چی باید با سحر هم دست باشم؟ اصال هم : درست حرفتبا اخم گفت

 دست چی؟
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ترین پسر دنیاستکرد که مظلومش جوری بود و جوری وانمود میعوضی چهره . 

دونم که تو به اون سحر گفتی با عصبانیت گفتم: فکر نکن من احمقم، فکر نکن نمی

و معتاد کنهکه ماهان . 

کار کرده؟مطهره؟ سحر چی داری میگیمتعجب گفت: چی   

و بکوبم به دیوارخواستم سرشکرد میاز اینکه انکار می . 

 .عصبی پوزخندی زدم

 !بازیگر خوبی هستی –

و گرفت و عصبی به سمت خودش کشیدمبازوم . 

 میگم سحر چه غلطی کرده؟ –

دونی؟مشکوک گفتم: یعنی تو واقعا نمی  

 .غرید: حرف بزن مطهره

گاه کردمدقیق و مشکوک بهش ن . 

 به سحر چه ربطی داری؟ –

 .سحر دختر عممه –

 ماتم برد و زمزمه کردم: چی؟

 داد زد: سحر؟

کردم؟یعنی اشتباه فکر می  

کردمطور خیره نگاهش میهمون . 
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 .بهم نگاه کرد

 مطمئنی کار سحره؟ –

 .با همون حالت آروم گفتم: آره

ها باال رفتهو ول کرد و از پلبا بیرون اومدن سحر از عمارت بازوم . 

 عصبی گفت: تو چه غلطی کردی؟ هان؟ یعنی اینقدر پست شدی؟

 !سحر با تعجب گفت: چی میگی؟

 .به عقب هلش داد که به ستون خورد و از درد صورتش جمع شد

و معتاد کردی؟داد زد: برای چی ماهان  

 .سحر با ترس بهش نگاه کرد

کنینیما اشتباه می – . 

و پس میدیوضی تقاصشعصبی گفتم: اشتباه؟ توی ع . 

و گرفت و نزدیک صورتش گفت: یا میگی چرا اینکار رو کردی یا همه نیما گردنش

ذارمو کف دست مامانت میچی . 

 .سحر با ترس اول نگاهی به من بعد به نیما انداخت

 توروخدا چیزی به کسی نگو میگم چرا اینکار رو کردم، باشه نیما؟ –

کنم سحربختت میروی زمین انداختش و غرید: بد . 

 .وای خدا باید مهرداد رو از اشتباه بیرون بیارم

 !روانی چرا مطمئن نشده زر میزنی؟
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 .نیما به همون غوله که گرفته بودم نگاه کرد

و بهش بدهسوئیچ – . 

و از یه نفر دیگه گرفت و به سمتم اومدغوله چشمی گفت و سوئیچ . 

ای هم بهش رفتمبهم دادش که یه چشم غره . 

دونند؟یما: کیا مین  

هاممهرداد و من و دوتا از دوست – . 

 !دستی توی موهاش کشید و زیر لب زمزمه کرد: لعنتی

 .بهم نگاه کرد

کنمبه کسی دیگه نگو، خودم حلش می – . 

هاش گذاشته و روی دستنگاه تندی به سحری که به ستون تکیه داده بود و سرش

 .بود انداخت

نمکار کدونم باهاش چیمی – . 

و توی دستم چرخوندمسوئیچ . 

 .اگه فهمیدی رئیسش کیه بهم بگو –

ها پایین اومدسری تکون داد و از پله . 

و بیرون آورداز جیبش کارتی . 

 .وقت داشتی بهم زنگ بزن اگه چیزی فهمیدم بهت بگم –

و ازش گرفتمکارت . 
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 .باشه –

 .دست به جیب وایساد

 .خداحافظ –

 .سری تکون داد

 .خداحافظ –

 .بعد از اینکه نگاه کوتاهی به سحر انداختم چرخیدم و به جلو قدم برداشتم

و تحویل گرفتم و سوار شدم از عمارت بیرون اومدمبعد از اینکه ماشینم . 

و روشن کردم که دیدم مهرداد ده بار بهم زنگ زدهگوشیم . 

و گزیدم و باهاش تماس گرفتملبم . 

 .االن بهم فحش میده

و از گوشم فاصله دارماب داد که با صدای دادش گوشیبا دومین بوق جو . 

 کجایی؟ –

و بهت میگمو بیار پایین، برسم همه چیبا اخم گفتم: صدات . 

 عصبی گفت: ده بار بهت زنگ زدم کجا بودی؟

کردم، نیما تو کار سحر دخالتی ندارهاشتباه فکر می – . 

 کمی سکوت کرد و بعد گفت: از کجا فهمیدی؟

میگم، کجایی؟ بیام واست –  

 .کمپ –
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 .خوبه –

و کنارم انداختو قطع کردم و گوشیبعدم تماس . 

و ماساژ دادمیه کم گوشم . 

 !وحشی فقط بلد هوار بکشه

 نیما#

و روی مبل انداختمبا خنده خودم . 

 .خوب بازی کردی سحر –

 .خندید و به مبل تکیه داد

و دست کم نگیرمن – . 

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

وم نیست این الدن کجا موندهمعل – ! 

 .با اخم به سحر نگاه کردم

احتیاطی کنی، فهمیدی؟از این به بعدم نبینم اینقدر بی –  

 .خب حاال اخم نکن –

 .بلند شد و کنارم نشست

و روی بازوم گذاشت و نزدیک گوشم لب زد: الدنم بیاد یه کم باهم خوش دستش

 بگذرونیم، چطوره؟

بهش نگاه کردم و بوسید کهی گوشمالله . 
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و روی لبم کشیدشستش . 

و روی رونش گذاشتمنیشخندی زدم و دستم . 

 .روی مبل خوابوندمش و روش خم شدم

 .تا الدن میاد اول یه کم بهم حال بده بعد به جفتتون حال میدم –

هاش برقی زدندچشم . 

 .اوف، هر چی تو بگی –

و باز کردمهاشو بوسیدم و دکمهگردنش . 

هاش نقش ی مطهره جلوی چشمو ببوسم اما یه دفعه چهرهآوردم تا لبش و باالسرم

و به چپ و راست تکون و بستم و سرمهامبست و صداش توی گوشم پیچید که چشم

 .دادم

 !لعنتی

 .دست سحر کنار صورتم نشست

 خوبی؟ –

ها رفتمبا کمی مکث کالفه از روش بلند شدم و به سمت پله . 

ه کم دوش بگیرمتا الدن میاد میرم ی – . 

 !با حرص گفت: نیما

 مــطـهـره#
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تونم باور کنم که کار نیما نیستو بخوای هنوزم نمیراستش – . 

و روی بازوش گذاشتمدستم . 

 اما اگه واقعا نباشه چی؟ –

 .پوفی کشید و بلند شد

 .میرم یه دوش بگیرم –

ها باال رفتو از تنش درمیاورد از پلهطور که لباسشهمون . 

و آوردمی آهنگل رو برداشتم و شبکهکنتر . 

 .چیزی نگذشت که گوشیم به لرزش دراومد

و کم کردم که ی ایمان سریع صدای آهنگاز روی میز برش داشتم که با دیدن شماره

 .دیدم صدای آب میاد

ای کشیدم و جواب دادمنفس آسوده . 

 .سالم –

 سالم، خوبی؟ –

 .روی مبل دراز کشیدم

 خوبم، تو چطوری؟ –

ببینیم؟ وهم نداری وقت …منم خوبم –  

 مهرداد بخوای وراستش …کمی دست دست کردم و درآخر به اجبار گفتم: ایمان

حساسه روت خیلی . 
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و شنیدمصدای پوزخندش . 

 واقعا فکر کرده شوهرته؟ –

 .نفس عمیقی کشیدم

 ادامه داد: چرا صیغش شدی؟

 .دستی به پیشونیم کشیدم

و واست میگمگاه نیست همه چیشنبه که مهرداد تو دانش – . 

دونی، کاری داری واست انجام بدم؟باشه، هرجور صالح می –  

 .لبخندی زدم

 .نه ممنون –

 .پس خداحافظ –

 .خداحافظ –

و روی مبل انداختم و بلند شدمگوشی . 

حوصله پوفی کشیدمبی . 

ندیبخ کم یه بیار مهرداد سر بالیی یه برو میگه شیطونه …حوصلم داره سر میره . 

 .با فکری که به ذهنم رسید لبخند شیطانی روی لبم نشست

ها باال اومدمو برداشتم و از پلهاز توی آشپزخونه فلفل . 

 .سرکی داخل اتاقش کشیدم که با نبودش وارد شدم

هاش که روی تخت انداخته بود رفتمبه سمت لباس . 
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و برعکس کردم و کمی فلفل بهش زدملباسش . 

فتم تا نخندمو به دندون گرلبم . 

هام برقی زدندبا دیدن شورتش چشم . 

 چی شده توی حموم نبرده؟

 .تا تونستم فلفل توش ریختم

و سر جاش گذاشتم و با دو از اتاق بیرون با قطع شدن صدای آب سریع همه چیزش

ها پایین رفتماومدم و از پله . 

 .آروم خندیدم

گیری عزیزمیه کم خارش می ! 

و یه کتاب برداشتمو سرجاش گذاشتم فلفل . 

 .وارد هال شدم و نشستم

کنم اما تموم حواسم به پله و باز کردم و وانمود کردم که دارم مطالعه میشیه صفحه

 .بود

و روی هم فشردم تا نخندمها پایین اومد که لبمباالخره انتظار سر اومد و از پله . 

ی که دیدم هل کرده و به کتاب دوختم اما با چیزبه سمتم که اومد سریع نگاهم

 .خواستم پرتش کنم ولی صداش بلند شد

خونهاوه! ببین چه کتابی هم می – ! 

 .سریع بستمش و با استرس بهش نگاه کردم
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 این کتاب چیه؟ از کجا آوردیش؟ –

و کنارم انداختخندید و خودش . 

و از دستم چنگ زد و بازش کردکتاب . 

ویی بدونیواسه تو خریدمش یه کم درمورد مسائل زناش – . 

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

و دور کمرم حلقه کردخندید و دستش . 

رو عوض کرد و برداشت و شبکهکنترل . 

ش گذاشتمو روی شونهپایین رفتم و سرم . 

کردم تا مبادا بزنم زیر خنده و لو برمبا لبم بازی می . 

وض کردها رو عتفاوت شبکهچیزی نگذشت که شروع کرد به خاروندن بدنش اما بی . 

 .شدت خارشش انگار بیشتر شد که بیشتر خاروند و اینبار سراغ پاش رفت

تر گاز گرفتمو محکملبم . 

 !یه دفعه با یه اوف وایساد که با تعجب گفتم: چی شده؟

خارهدونم چرا کل بدنم داره میخاروند گفت: نمیو میطور که خودشهمون . 

ایین کشیدو پو از تنش درآورد و شلوارشسریع لباسش . 

های گرد شده داد زدم: جلوی من درش نیارو هم دراره که با چشمخواست شورتش ! 

ها رفتگفت به سمت پلهخاروند و اوف میو میطور که تنشبا خارش خندید و همون . 

 .فکر کنم دوباره باید برم حموم –
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هنم گرفتم و از و جلوی دهامها باال رفت زدم زیر خنده اما سریع دستهمین که از پله

 .شدت خنده روی مبل ولو شدم

هام چیزی نگذشت که صدای آب بلند شد که درحالی که از خنده اشک توی چشم

ها باال اومدمحلقه زده بود بلند شدم و بعد از برداشتن فلفل از پله . 

 .وارد اتاق شدم اما پیرهنی روی تخت ندیدم

د که مثل مجرما از جا پریدم و سریع به گشتم اما یه دفعه در باز شو میداشتم اطراف

و پشتم پنهان کردمطرفش چرخیدم و فلفل . 

کرد و سر تا پا لخت بود بیرون اومد که جیغی کشیدم و درحالی که آب ازش چکه می

هام گذاشتمو روی چشمسریع دستم . 

 !بیشعور این چه وضع بیرون اومدنه؟ –

کنی؟کار میتو خودت اینجا چی –  

ه بهم نزدیک میشهحس کردم ک . 

 دستت چرا پشت سرته؟ –

هام باز کنمبا استرس چشم . 

طوریهمین – . 

 .مشکوک بهم نگاه کرد

وپس ببینم دستت – . 

و نشونش دادمو به اون دستم دادم و این دستمفلفل . 
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و کوتاه باال انداختابروهاش . 

و بیارهردوتا دستت – . 

و با صدا قورت دادمآب دهنم . 

و از زیر نظر گذروندیک شد و مشکوک اجزای چهرمخوب بهم نزد . 

و گرفت که نفس تو سینم حبس شدو پشت سرم برد و دستمیه دفعه دستش . 

و گزیدمو از دستم بیرون کشید که لبمفلفل . 

و پر کردحرص نگاهش . 

 پس تو لباس من فلفل ریخته بودی؟ هان؟ –

 .فقط با استرس بهش نگاه کردم

و با زبونش تر کردخوند و لبشو توی دستش چرفلفل . 

 .که اینطور موش کوچولو –

و بستمهامش افتاد که سریع چشمناخودآگاه نگاهم به پایین تنه . 

و تو مشتم گرفتمو که کنار گوشم شنیدم لباسمصداش . 

و چی تعیین کنم؟به نظرت مجازاتت –  

و به دندون گرفتمو توی دهنش برد که لبمی گوشمالله . 

و به لبم نزدیک کردو لبشبوسید  . 

و دور کمرم حلقه کرد و به خودش و روی زمین انداخت و یه دفعه دستشفلفل

و نچسبون به خودتچسبوندم که با خجالت گفتم: من ! 
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و پشت گوشم بردموهام . 

و انجام بدیمونبعدا تالفی دارم برات، اما االن باید معامله – . 

اشببا نارضایتی گفتم: باشه واسه فرد . 

و زیر چونم گذاشتانگشت اشارش . 

کنیممی شروع امشب از درضمن …نشد دیگه! زود باش – . 

کنیم؟و شروع میی سوالی گفتم: چیبا چهره  

و روی باال تنم گذاشتدستش . 

و تبدیل به هشتاد و پنچ کنم دیگهاین – ! 

میلی و پس زدم و به عقب هلش دادم اما چون دستش دور کمرم بود با حرص دستش

 .متری هم تکون نخورد

 !بیا برو تا نزدم آش و الشت نکردما –

و به زیر لباسم برددستش . 

 دوست نداری هشتاد و پنج بشه؟ –

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .نه، دوست ندارم –

و کمی کج کردسرش . 

 اونوقت چرا عسلم؟ –

و گزیدمو به زیر لباس زیرم برد که لبمدستش . 
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بزرگ بشهخوبه که  – . 

خوای برو پیش الدننزدیک صورتش گفتم: هشتاد و پنج می . 

 .ابروهاش باال پریدند

دونی هشتاد و پنجه؟تو از کجا می –  

 .حدس میزنم –

 .سعی کرد نخنده

 !آهان چه عالی –

 تهدیدوار گفتم: چی گفتی؟

و دارهبا پررویی گفت: گفتم چه عالی، مشتریای خودش . 

ا اون حال کنبا حرص گفتم: پس برو ب . 

کنم جوجه دانشجوفهمی من فقط با تو حال میخندید و نزدیک به لبم گفت: چرا نمی ! 

و روی لبم گذاشت و روی تخت خوابوندمو گفت و بالفاصله لبشاین . 

و روی لبش گذاشتم و به زور جداش کردم که با تعجب نگاهم کرددستم . 

کنی؟کار میو یه روزی من برم چیهاش گفتم: اگه کامال درمان بشی خیره به چشم  

هاش چنان به هم گره خوردند که یه لحظه ترسیدماخم . 

ذارم؟ ببین چی میگم این مزخرفات چیه که کردی تو مغزت؟ بری؟ فکر کردی می –

خوایو بکنم که نمیمطهره، بخوای بری، بخوای ازم دور شی مجبور میشم اون کاری ! 

 ناباور گفتم: منظورت چیه؟
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دونی، بفهمم همچین فکری ورتم نزدیک شد و عصبی لب زد: خودت بهتر میبه ص

کنم، بخوای و توی زندگیت ثابت میتوی سرت داری با زن کردنت برای همیشه پام

بینی مطهره، بدای بری بد میسمت فرد دیگه . 

 .متعجب بهش نگاه کردم

 !یعنی اینقدر حرفم بد بود که اینطور عصبیش کرد؟

و روی هم فشار دادهاشست و دندونو بهاشچشم . 

بلند شد و به سمت کمدش رفتیه دفعه از روم  . 

و ستون بدنم کردمهامدست . 

بود سوال یه فقط بشی، عصبی اینقدر کردمنمی فکر من …من – ! 

های درهم گفت: بدون گند زدی به حس و حالمو پوشید و با اخمشورت و شلوارش . 

در رفتیه پیرهن برداشت و به سمت  . 

 .از اتاق خارج شد که متعجب و گیج نشستم

 !چرا اینطوری کرد؟ –

 نـیــما#

 .با صدای در نگاه از لپ تاپ برداشتم و گفتم: بیا تو

 .در باز شد و کوروش به داخل اومد که به صندلی تکیه دادم

 .رسمی وایساد

 .سالم قربان –
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 .سری تکون دادم

کار کردی؟خب، چی –  

کتش کردو داخل جیب دستش . 

هام برقی زدندبا بیرون آوردن اون دارو چشم . 

 .به سمتم اومد و بهم دادش

خواستیداینم همونی که می – . 

 .لبخندی روی لبم نشست

کردم گفتم: تو فرودگاه که بخاطرش مشکلی پیش نیومد؟طور که بهش نگاه میهمون  

 .نه قربان، حلش کردم، فقط یه چیز –

 .بهش نگاه کردم

 .بگو –

 .بیش از حد مصرف کردنش باعث فراموشی دائم میشه –

 !زیرلب گفتم: چه عالی

و روی میز گذاشتمدارو رو توی جیبم گذاشتم و چک صد میلیون . 

 .اینم از قولم –

 .با خوشحالی برش داشت

 .ممنونم قربان –

 .سری تکون دادم
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تونی بریدیگه می – . 

***** 

و روی مبل انداختم و روش نشستمکیفم . 

 .وای خدا! چقدر امروز شرکت کسل کننده بود –

رفت گفت: نشین، بلند شو یه چیز بپز بخوریم، خیر ها میطور که به سمت پلههمون

 .سرت زنمی

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست

 زنتم؟ –

می! بلند شوها باال رفت و بلند گفت: نه پس عمهاز پله . 

م حموم بعدشمردم گفتم: اول بردرحالی که از ذوق داشتم می . 

ای گفتباشه . 

ها باال رفتمبلند شدم و از پله . 

م وارد حموم شدموارد اتاق شدم و بعد از بیرون آوردن مانتو و شلوار و مقنعه . 

هام توی سبد انداختمو درآوردم و به همراه لباسدوتا چیزماون . 

و باز کردمدوش . 

شامپو مو اخمی کردم به طور اتفاقی نگاهم به شامپوها خورد که با ندیدن . 

 تمومش کردم؟

و بستم و بعد از پوشیدن حوله لباسیم و بستن بندش از حموم و اتاق بیرون دوش
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 .اومدم و به سمت اتاق مهرداد رفتم

کنهوارد اتاق شدم که دیدم داره با لپ تاپ کار می . 

و باال آوردای به در زدم که سرشتقه . 

 شامپوی موی زنونه نداری؟ –

و کنارش گذاشتپشلپ تا . 

 .فکر کنم داشته باشم، صبر کن –

 .بلند شد و وارد حموم شد

 .چیزی نگذشت که شامپو به دست بیرون اومد

 !با نگاه شیطونی به سمتم اومد که زیر لب گفتم: خدا رحم کنه

 بهم که رسید گفت: لخت لختی؟

 .شامپو رو از دستش چنگ زدم

 به تو چه؟ –

و چرخیدم و از اتاق بیرون اومدمای هم بهش رفتم چشم غره . 

کنه اما چرا تا حاال کاری نکرده؟ یعنی و تالفی میدیروز کلی تهدیدم کرد که کارم

 پشیمون شده؟

رفتم و شامپو رو کردم؛ از این فکر با خودم کلنجار میهمون طور که به زمین نگاه می

کوبیدم وارد اتاق شدمبه کف دستم می . 

 عجیبه! نه؟
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اال آوردم، اما یه دفعه پام به تخت گیر کرد و با صورت روی تخت افتادم و و بنگاهم

 .شامپو از دستم در رفت

 .با حرص مشتی به تخت زدم

تر تو این اتاق دوازده متری نبود که بذارند؟ درست تو راههتخت بزرگ . 

 .الاقل اتاق مهرداد بزرگه؛ واسه اونجا مناسبه

ی زدمپوفی کشیدم و بلند شدم و بهش لگد . 

 .به طرف شامپو که درش باز شده بود و مقداری ازش روی فرش ریخته بود رفتم

 .خم شدم و برش داشتم

 .با دستمال شامپو رو تمیز کردم

 !صبر کن ببینم؛ این شامپوی گل رزه، پس چرا زرده؟

هام بهم گره خوردنداز این فکر اخم . 

چیزی که فهمیدم هست از  کمی از شامپو رو کف دستم ریختم و بوش کردم؛ اما با

و روی هم سابیدمهامحرص دندون . 

کنی توی شامپو؟ دارم برات داری؟ تخم مرغ میو برمیحاال از عمد شامپوی توی اتاقم

 .مهرداد خان؛ فقط صبر کن

بعد از نیم ساعت از حموم بیرون اومدم و جلوی میز آرایش نشستم و شروع به 

ردمسشوار کشیدن و شونه کردن موهام ک . 

و بشورممجبور شدم با صابون موهام . 
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و بافتم و یه تاپ قرمز و شلوار مشکی پوشیدمبعد از اینکه شونه کردم، موهام . 

 .متفکر به دیوار نگاه کردم

 حاال چه بالیی سرش بیارم؟

 .با فکری که به ذهنم رسید لبخند بدجنسی روی لبم نقش بست

توی کیفم بود ریختم و توی جیب شلوارم  مقداری از شامپو رو توی کیسه فریزری که

 .گذاشتمش

 .شامپو رو برداشتم و از اتاق بیرون اومدم

 .وقتی به اتاقش رسیدم بخاطر بسته بودن در، در زدم

زنه؟کیه کیه در می –  

 .سعی کردم نخندم

ریزی؟از خوشحالی مزه می  

 .نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم

تخت دراز کشیده بودبا یه زیر پوش جذب مشکی روی  . 

و شامپو رو باال آوردم لبخندی زدم . 

 بابت شامپو ممنون؛ توی حموم بذارمش؟ –

 .با تعجب بهم نگاه کرد اما زود هل گفت: آره آره

و نشنوهو جلوی دهنم گرفتم تا صدای خندموارد حمام شدم و دستم . 

 .شامپو رو سرجاش گذاشتم و بیرون اومدم
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 .روی تخت نشسته بود

 از شامپو راضی بودی؟ –

 .آره؛ شامپو شامپوعه دیگه –

و باال دادابروهاش . 

- داد؟احیانا بوی خاصی نمی  

ای باال انداختمشونه . 

 نه؛ چطور؟ –

 .دستی به ته ریشش کشید

 .معلومه هنگ کرده

 .کنارش روی تخت نشستم

 .بهم نگاه کرد

 شامپو زرد رنگ نبود؟ –

کنیازرد رنگ باشه؟ عجیب رفتار مینه؛ شامپوی گل رز چرا باید  – ! 

و خاروند و به زمین خیره شدسرش . 

 .آروم کیسه رو از توی جیبم برداشتم و روی تخت گذاشتم

و روی کمرش گذاشتمو با احتیاط باز کردم و بعد کیسه به دست دستمشگره . 

 حالت خوبه؟ –

 .بهم نگاه کرد و هل گفت: آره آره
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ندهیعنی االنه که بزنم زیر خ . 

و باالتر آوردمدستم . 

و خیلی نرم کرد؛ ازش استفاده کردی؟ها؛ موهامشامپوی خوبیه –  

 .نه –

خوای استفاده کنی؟می –  

 نه؛ برای چی بکنم؟ –

 پس چرا دادی من استفاده بکنم؟ –

 اینکه و داری دوست کردم فکر وشامپوش یعنی …که خواستممی …چون …آم –

مردونه نه ستزنونه . 

ن گفتم: اما تو هم حتما دوست داریخندو . 

تو یه حرکت کل محتوای توی کیسه رو روی سرش خالی کردم و سریع بلند شدم و از 

و گرفتمخنده دلم . 

های کلید با ترس دستی توی موهاش کشید، اما با دیدن تخم مرغ از بین دندون

کشم مطهرهشدش گفت: من تو رو می . 

تونستم حرف بزنماز خنده نمی . 

 .بلند شد؛ تعداد زیادی دستمال کاغذی برداشت و روی سرش کشید

 .هیچ جوری خندم تمومی نداشت

 .با حرص بهم نگاه کرد
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 .بچرخ تا بچرخیم –

یه دفعه به سمتم هجوم آورد که با خنده جیغی کشیدم؛ سریع توی حمام پریدم و در 

مرو قفل کرد . 

 .لگدی به در زد

 .بیا بیرون ببینم-

گفتم: نمیام با لحن خندون . 

شنیدمو میهای پر حرصشصدای نفس . 

 .آخرش که بیرون میای مطهره خانم –

 .محکم به پیشونیم زدم

 !چه جایی هم پناه گرفتم

 !توی حموم اون هم توی اتاق اون

 .صدای برخورد در اتاقش به دیوار بلند شد

 .شاید دوباره داره میره حموم

ندم گرفتش باز خی اون لحظهبا یادآوری قیافه . 

و روی قلبم گذاشتمبه در تکیه دادم و دستم . 

ها آخرش تبدیل به گریه بشهترسم این خندهوای خدا؛ چقدر خندیدم؛ می . 

 .نفس پر استرسی کشیدم و قفل و در رو باز کردم

 .با احتیاط بیرون اومدم و پاورچین پاورچین به سمت در رفتم
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ها پایین سفیده بیرون اومدم و از پلهبه بیرون سرکی کشیدم و وقتی دیدم وضعیت 

و اطرافم چرخوندمرفتم و نگاهم . 

و پشت سرم حس کردم که سریع چرخیدمگرمای حضورش . 

دار دلم هری ریختبا دیدنش اونم با موی نم . 

 .وقتی دید متوجهش شدم به سمتم دوید که جیغی کشیدم و پا به فرار گذاشتم

 .با حرص گفت: جرئت داری وایسا

تر کرد و با لبخند مرموزی گفت: راه فراری و آرومهاشآشپزخونه شدم که قدم وارد

 .نداری

 .لبخند محوی زدم

 واقعا؟ –

 .به سمتم دوید که سریع از اپن به اونور پریدم

کنهوقتی دیدم نمیاد به سمتش چرخیدم که دیدم با تعجب نگاهم می . 

 اینکار رو از کجا یاد گرفتی؟ –

 .خندیدم

رفتم باالری استاد؟ من بچه که بودم از در خونمون میکجای کا – . 

تعجب تو نگاهش از بین رفت و به سمتم دوید که چرخیدم اما تا خواستم بدوئم از 

شانس گندم پام به زیر فرش گیر کرد و نزدیک بود با صورت روی میز فرود بیام که 

 .دستی مردونه دور شکمم حلقه شد
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ای کشیدمو بستم و نفس آسودههامچشم . 

 !نزدیک گوشم لب زد: گیرم افتادی موش کوچولو

و با استرس قورت دادمو باز کردم و آب دهنمهامچشم . 

و به گوشم چسبوندلبش . 

هام؟پاشی توی لباسریزی روی سر من؟ فلفل میحاال تخم مرغ می –  

 .با استرس خندیدم

 .شوخی بود مهرداد جونم –

و شنیدمی آرومشصدای خنده . 

گرفتهام داشت آتیش میشم از هرم نفسگو . 

 االن شدم مهرداد جونم؟ –

تر کرد که با نفس تنگی گفتم: میشه ولم کنی؟ دارم خفه میشمو تنگی دستشحلقه . 

 .اون دستشم محکم دورم حلقه کرد که از درد آخی گفتم

در داد گفت: لعنتی دوست دارم تو بغلم اونقو به خودش فشار میطور که منهمون

 .فشارت بدم که نفست باال نیاد

و از دورم باز کنم گفتم: کردم دستشبا صورت جمع شده از درد درحالی که سعی می

 !ولم کن دارم له میشم، کم این بازوها گنده نیستند

و تو گودی گردنم فرو کرد که نالیدم: مهرداد؟سرش  

و گزیدمای زد که لبمبوسه . 
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- باشم امروز یه غذای توپ واسم درست کن، اگه بد  خوای کار بهت داشتهاگه نمی

کنممزه باشه اونوقت مجازاتت می . 

 .تند گفتم: باشه باشه قبول

و بیشتر کرد که دادی کشیدمهاشیه دفعه فشار دست . 

و روی قلبم گذاشتم و سعی کردم نفس بگیرمهمین که ولم کرد دستم . 

 !میونشم گفتم: لعنت به این هیکلت

و بوسید و کنار گوشم گفت: حقت بودمشت سر گونهخندید و از پ . 

های پر حرصم از کنارم رد شد و روی مبل نشستبا خنده در مقابل چشم . 

و انجام بده عزیزم، قراره بهت نمره بدمبدو کارت – . 

و خالی کردمای بهش رفتم و با لگد زدن به میز حرصمچشم غره . 

و واسه پختن یه فسنجون توپ و مشتی وارد آشپزخونه شدم و وسایل مورد نیاز ر

 .بیرون آوردم

 .صدای تلوزیون بلند شد

 .بخشی از کارهام که تموم شد از آشپزخونه بیرون اومدم

هام و گرفت و بین پاش نشوندم که چرخی به چشمخواستم کنارش بشینم ولی مچم

 .دادم

 !از دست این

تکیه داد و به سرمو دور شکمم حلقه کرد و کنار صورتشهاشدست . 
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 قراره مسموم بشم؟ –

 .خندیدم

و هم بخوریهاتنخیر، قراره انگشت – . 

 !آروم خندید و کشیده گفت: او

ای به گونم زد که لبخندی روی لبم نشستبوسه . 

 .واقعا کنارش بودن حس و حال خوبی داره

 آروم لب زد: بریم شمال؟

 با ذوق گفتم: آره، کی؟

شیمبعدازظهر بریم تا فردا هم با – . 

و عقب بردبا ذوق به سمتش چرخیدم که سرش . 

 …عالیه! پس برم به محدثه و –

و روی لبم گذاشتانگشتش . 

 .فقط خودمون دوتا –

 .لبم آویزون شد

گذره کهخوش نمی – ! 

گذره، به من اعتماد کنخوش می – . 

و روی ته ریشش کشیدمسشتم . 

 ناراحت نشند؟ –
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و پشت گوشم بردموهام . 

حاال قبوله بریم؟شند، نمی –  

 .لبخندی زدم

 .بریم –

 .لبخندی زد

و بستم و باز کردمهامو بوسید که کوتاه چشمو جلو آورد و لبمسرش … 

خوردمنتظر بهش چشم دوختم اما اون بیخیال فقط می . 

 آخرش خودم گفتم: خوبه؟

 .به غذام اشاره کرد

 .اول بخور بعدا میگم –

ای گفتم و مشغول خوردن شدمباشه . 

خوردبد بود که نمی . 

کرد نگاه کردمو تمیز میو تموم کردم و بهش که داشت با دستمال لبشغدام . 

و توی هم قفل کردهاشبهم نگاه کرد و انگشت . 

 .بد نبود –

 .حرصم گرفت

 همین؟ –

و تکون دادسرش . 
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 .بگی نگی خوب بود –

 با حرص گفتم: مهرداد؟

 .سعی کرد نخنده

و خوردی فسنجونشندهو برداشت و ته موقاشقش . 

ش همون طوریه کهمزه – … 

و روی هم فشار دادمهامسکوت کرد که دندون . 

 .بلند شدم و به سمتش خم شدم

 .حرصم نده بگو –

هام نگاه کردکوتاه به لبم بعد به چشم . 

کردم دستپختت خوب باشهفکر نمی – . 

و زدم به نفهمیذوق کردم ولی خودم . 

 این یعنی چی؟ –

و روی لبم کشید که اخم ریزی کردمو انگشت شستشخندید  . 

و روی لبم نکشاینجور انگشتش – ! 

 .ابروهاش باال پریدند

 !اونوقت چرا؟ –

آم …چون – … 

 .خندیدم
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دونی؟می –  

 .شیطون بهم نگاه کرد

 بگو دیگه، چرا؟ –

مونه؟می چی مثل دونیمی حسش اصال …خب –  

 .سوالی بهم نگاه کرد

 مثل چی؟ –

و به خوبی ای زدم که حبس شدن نفسشتو گودی گردنش فرو کردم و بوسهو سرم

 .حس کردم

 .مثل این –

و آروم باز کردهاشو عقب آوردم که چشمسرم . 

باری روی لبش نشستکم کم لبخند شیطنت . 

 واقعا؟ –

 .سری تکون دادم

 .حاال هم بگو غذا چطور بود؟ از صد نمره نمره بده –

و پشت گوشم بردرد و موهامو کمی کج کمتفکر سرش . 

بهت …نمره صد از …خب – … 

طاقت گفتم: خب چند؟بی  

 .نود و پنج –
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 .درست وایسادم و شاکی دست به کمرم زدم

 پس اون پنج درصدش چی؟ –

 .خندید و از جاش بلند شدم

 .به کنارم اومد

و بچشمو وقتی میدم که طعم اصلیه غذاماون پنج درصدش – . 

؟گیج گفتم: یعنی چی  

و پشت سرم به اپن تکیه داددستش . 

 .یعنی این –

و کنار صورتم گذاشت و یه دفعه لبم با داغی لبش به آتیش کشیده شد که اون دستش

هام بسته شدندچشم . 

 .نرم شروع کرد به بوسیدنم که قلبم شروع به کوبیدن کرد

 .بیشتر بهم چسبید که بین خودش و اپن گیر افتادم

و کنار صورتش گذاشتم و با لبم گرفت به خودم اومدم و دو دستمبا گاز ریزی که از 

 .لذت همراهیش کردم

و به پیشونیم و توی موهام فرو برد و پیشونیشو آروم جدا کرد، دستشدرآخر لبش

 .تکیه داد

 آروم لب زد: لعنتی تو چی داری؟

که کنار کنم و دور گردنش حلقه کردم و مثل خودش آروم گفتم: اعتراف میهامدست
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خوب خیلی اونم …تو حالم خوبه . 

و بوسیدو عقب کشید و گونمسرش . 

و بغلم کرد که لبخندی روی لبم نشست و سرمو باز کنم به آرومی هامتا اومدم چشم

ش تکیه دادمبه سینه . 

ترین چیزیه که حسش کردمگرمای تنش لذت بخش . 

******** 

بیرون گذاشت گوشیم به صدا دراومد و از تهرانهاشهمین که ماشین چهارتا چرخ . 

های عقب خم شدمچرخیدم و به سمت صندلی . 

و محکم به پشتم کوبید که با و برداشتم اما تا خواستم بشینم مهرداد دستشگوشیم

 .حرص به رو به روم نگاه کردم

 .جواب نده –

تونه کار نکنه؟درست نشستم و با حرص گفتم: دستت نمی ! 

نگاه کردخندید و کوتاه بهم  . 

 .قبال هم بهت گفتم، وقتی خم میشی وسوسه انگیز میشه –

ای بهش رفتمخندون چشم غره . 

ی خونه جواب دادمی گوشیم نگاه کردم که با دیدن شمارهبه صفحه . 

 سالم، چه خبرا اهل خونه؟ –

 .صدای خندون بابا بلند شد
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ر انرژی داریگذره که اینقدسالم، معلومه اونجا حسابی داره بهت خوش می – ! 

و روی رون مهرداد گذاشتم که با تعجب با خنده چرخیدم و به در تکیه دادم؛ پاهام

 .بهم نگاه کرد

 .عالیه بابا جون –

ومهرداد: پات … 

و به رونش کوبیدم که با درد آروم خندیدای مصلحتی کردم و پامسریع سرفه . 

ای بهش رفتم و آروم گفتم: صدات درنیادچشم غره . 

نگران گفت: سرما خوردی؟ بابا  

 .نه بابایی، فقط واسه صدا صاف کردن بود –

 .آهان، پس خداروشکر، نبینم سرما بخوریا –

 .خندیدم

 .چشم –

 آقاجون ازت گله دوره، چرا بهش سر نمیزنی؟ –

و گزیدملبم . 

برم که رسمنمی همین واسه شده سنگین هامدرس …چیزه - . 

دادم: اونم چه درسی! درس تحر*یک کردن استاد با صدای زیرلبی و پر حرص ادامه ! 

 .ولی سعی کن بری، حداقل بهش زنگ بزن –

 .چشم پدرم –
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تهران بیایم قراره شنبه راستی …آفرین – . 

 !محکم به گونم زدم و کشیده گفت: نه

 .مهرداد با تعجب بهم نگاه کرد

 بابا با تعجب گفت: چی نه؟

 .هل خندیدم

ا؟ سوپرایزم کردیدمنظورم اینه که، نه واقع – . 

 .خندید

 .آهان –

و به چپ و راست تکون دادمو گزیدم و دستممهرداد سوالی بهم نگاه کرد که لبم . 

و میدم به مامانتخب بابا جون از طرف من خداحافظ گوشی – . 

 .با حالت زار گفتم: خداحافظ

چی شده؟یه خورده با مامانم حرف زدم و بعد قطع کردم که بالفاصله مهرداد گفت:   

بدبخت شدیم! قراره شنبه مامان و بابام بیان تهران، یعنی اینکه تا چند شب  –

 .خبری از من نیست و اینکه باید برگردم به خونه مجردیم

 .چهرش شدید پکر شد

 .آهان، باشه –

 .ابروهام باال پریدند

 !آهان، باشه؟! همین؟ –
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 خب، چی بگم دیگه؟ بگم آخ جون؟ –

شدکل انرژی منم خالی  . 

 آره، چی بگی دیگه؟ –

و از روی رونش برداشتم و درست نشستمپاهام . 

های درهم به خیابون نگاه کردمدست به سینه با اخم . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد اما توجهی بهش نکردم

 حاال چرا قهر کردی؟ –

و بستمهامچشم . 

 .حرف نزن خوابم میاد –

 .پوفی کشید و دیگه چیزی نگفت

***** 

و ریز کردمهامو باز کردم که بخاطر نور چراغ چشمهامون خوردنم چشمبا حس تک . 

 .بلند شو رسیدیم –

و توی صورتم کشیدم و چند بار پلک زدمدو دستم . 

 .در رو باز کرد و از ماشین پیاده شد

 .کش و قوسی به کمرم دادم و بعد از برداشتن کت و کیفم از ماشین پیاده شدم

دنم خورد که یه لحظه لرزیدمسوز سرد مثل شالق به ب . 

 .صدای دریا میومد و این یعنی اینکه دریا بهمون نزدیک بود
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 .خواب آلود به جلو رفتم

 .هنوز گیج میزدم و خوابم میومد

و گرفتیه جا نزدیک بود بیوفتم که یکی سریع زیر بازوم . 

 مهرداد با خنده گفت: این چه وضعشه؟ مگه مست کردی؟

ای کشیدمخمیازه . 

 .خوابم میاد –

و از دستم گرفت و روی شونم انداختکتم . 

و گرفته بود به جلو بردمطور که بازومهمون . 

و به درد میاوردراه سنگ فرش شده پام . 

 .یه کم که حالم سرجاش اومد گفتم: خودم میام

و گرفتم تا بیشتر گرم بشمولم کرد که دو طرف کتم . 

و اطراف دوختمنگاهم . 

بزرگ که فکر کنم حیاطش اون طرف بودیه ویالی نسبتا  . 

با کلید در رو باز کرد و اول گذاشت من وارد بشم، بعدم خودش به داخل اومد و در رو 

 .بست

همه جا غرق در تاریکی بود اما با کلیدی که مهرداد پایین زد خونه تو روشنایی فرو 

و ریز کردمهامرفت که چشم . 

های طوسی اش از چوب بود، یه قسمت مبلهیه سالن نسبتا بزرگ که تموم وسایل
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 .رنگی جلوی تلوزیون گذاشت شده بود و یه قسمت یه میز طویل ناهار خوری بود

و درآوردم و منم پشت های چوبی پایین رفت که کفشممهرداد چمدون به دست از پله

 .سرش رفتم

بلند گرد ی ها یه آشپزخونه بود که پشت اپنش سه تا صندلی تک پایهنزدیک کاناپه

 .سفید گذاشته شده بود

 اینجا واسه خودته؟ –

 .نه واسه بابامه –

 .آهانی گفتم

 .لبخندی زدم

 .خوشگله –

ای که بود باال رفتیماز پنج پله . 

 .راهرویی بود که چهار تا در داخلش داشت

و باز کردمهرداد در دومین اتاق . 

و کنار تخت مهردادم چمدون و به جالباسی که بود آویزون کردم ووارد شدیم که کیفم

ی سفیدی که بود گذاشتدو نفره . 

 .با دیدن گیتار کنار اتاق با ذوق به سمتش رفتم و برش داشتم

 !وای گیتارم هست –

خوای بزنی؟روی تخت نشستم که مهرداد با ابروهای باال رفته و خنده گفت: می  
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 .چپ چپ بهش نگاه کردم

و رفتم، چی میگی؟دو ترم کالسش –  

یشتر هنگ کردب . 

 !واقعا؟ –

 .سری تکون دادم

 .ولی خب، ولش کردم وقت نداشتم –

 .کنارم نشست و با همون حالت گفت: بزن ببینم

تونم بزنم ولی آکوردها رو آرهیه آهنگ نمی – . 

 .پا روی پا انداختم و گودی گیتار رو روی رونم تنظیم کردم

 .سعی کردم یادم بیاد

دمنفس عمیقی کشیدم و شروع کر . 

E7 اول آکورد ال مینور رو اجرا کردم، بعد از اون به ترتیب   ، E،Dm  و سل ماژور رو

 .اجرا کردم

کردم بلد باشیبهش نگاه کردم که با تحسین گفت: بد نبود، فکر نمی ! 

و هیچوقت دست کم نگیر عزیزمو به بازوش کوبیدم و شیطون گفتم: منبازوم . 

 .خندید که خندیدم و بلند شدم

ر رو سر جاش گذاشتم و به سمت دستشویی رفتمگیتا . 

 .از اذان گذشته –
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 .روی تخت دراز کشید

خونم حاج خانمیه کم خستگی در کنم می – . 

و که خوندیم به پیشنهاد خودش با قهوه وارد حیاط شدیمنمازهامون . 

و روی شونم انداختمپتو مسافرتی . 

و نوازش کرد هرچند که سرد رتمبا دیدن دریا لبخندی روی لبم نشست و بادی که صو

و بهم دادآرامش و لذت خوبی . 

های گردش و روی میزی که نزدیک دریا بود گذاشت و رو یکی از صندلیمهرداد سینی

 .نشست که منم نشستم

شدحیاط نسبتا بزرگ بود، اونم سرسبز که بخاطر پاییز کم کم داشت زرد رنگ می . 

البیالیه طرفش تاپ داشت و یه طرفشم تور و . 

های ایستاده همه جا رو روشن کرده بودند و با یه دیوار سنگی با ویالی کناری چراغ

شدجدا می . 

هاش روشنندانگار کسی داخل اون ویالست چون هم سر و صدا میاد و هم چراغ . 

 .ویالی بابای نیماست –

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 !واقعا؟ –

 .سری تکون داد

جان عمرا میومدمدونستم که ایناگه می – . 
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 با همون حالت گفتم: چرا ویالهای باباهاتون کنار همه؟

 .به صندلی تکیه داد

هامون رفقای بچگی بودند، باهم این دوتا ویال رو ساختند، بعد به ماها بابا بزرگ –

و پخش کرده که بعدا دعوایی نشههاش ارثارث رسید، بابا محسنم تازگیا بین بچه . 

 .آهانی گفتم

و بین پام بردم تا گرم بشندهامکردم از سرما دستطور که به دریا نگاه میهمون . 

 .سرد بود اما سوز نداشت

و روی میز گذاشتهاشخم شد و دست . 

و بده مندستت – . 

 .لبخندی روی لبم نشست

و روی میز گذاشتم که گرفتشونهامخم شدم و دست . 

کرد و گرمگرمای دستش نه تنها دستم بلکه کل وجودم . 

و کمی کج کرد و با لبخند بهم چشم دوختسرش . 

های مثل شبش نگاه کردمبا لبخند به چشم . 

 .کنارت حالم خوبه –

و پایین انداختمی خجالت پیدا کرد که سرملبخندم رگه . 

هام نگاه کنو بیار باال و به چشمسرت – . 

مهای مهربونش نگاه کردو باال آوردم و به چشمبا کمی مکث سرم . 
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تر شد و انگار چند نفر بیرون اومدندسر و صدای اون ویال واضح . 

 .خواستم بچرخم که تند گفت: نچرخ

 !متعجب گفتم: چرا؟

طوریهمین – . 

و به کنار بود، خم شد و دونم چی دید که یه دفعه سینینگاهش به عقب افتاد اما نمی

و روی زدم اما لبش هام گرد شدند و تو گلو صداشو روی لبم گذاشت که چشملبش

 .لبم فشرد که قلبم شروع به تند کوبیدن کرد

 .یه دفعه صدای نیما رو شنیدم

 !به! مهرداد خان –

و برداشت که متعجب بهش نگاه کردمآروم لبش . 

بینم اومدی خوش بدون توجه به نگاه من درست وایساد و خیلی خشک گفت: می

 !گذرونی

مت نیما چرخیدمنفس عمیقی کشیدم و بلند شدم و به س . 

 .نیما خندید اما معلوم بود از روی حرص یا عصبانیته

 …آره تو هم که معلومه –

 .به من اشاره کرد

 .اومدی خوش گذرونی –

 .اخمی رو پیشونیم نشست
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 مهرداد: خب که چی؟

هام از هم باز شدند و یه دفعه با کسی که روی تراس باهاش چشم تو چشم شدم اخم

و بوسیده گر گرفتمده باشه مهرداد مناز خجالت اینکه دی . 

 .اخم عمیقی روی پیشونیش بود

 …نیما: بیا اینور یه دست والیبال بازی کنیم

 .با طعنه ادامه داد: قهرمان تبلیغات

و باال آوردمها پایین اومد که دستمایمان از پله . 

 .سالم –

هاش از هم باز شدند و لبخندی زدبه طور عجیبی زود اخم . 

مسال – . 

و جمع کردمبا خوردن آرنج مهرداد تو پهلوم لبخندم . 

 .بهش نگاه کردم که نگاه تندی بهم انداخت، منم از رو نرفتم و ایشی گفتم

و پنهان کنهمهرداد سعی کرد عصبانیتش . 

 .خودتون خوش بگذرونید دزد تبلیغات –

 .نیشخندی کنج لب نیما نشست

را؟مهرداد با پوزخند گفت: ایمان خان، چه خب  

 .ایمان پوزخند کم رنگی زد

 .خبری نیست استاد –
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 !وا اینا چه پدرکشتگی باهم دارند؟

 .آخرش صبرم سر اومد و بلند گفتم: اه! بسه اینقدر با طعنه حرف نزنید

 .با حرکت دست رو به نیما گفتم: برو مزاحم نشو

 !مهرداد آروم گفت: دمت گرم

کنمآروم گفتم: خواهش می . 

خندیدبهم نگاه کرد و  . 

 .نیما به بازوی ایمانی که روی من زوم بود زد

 …بریم اون دوتا –

ای رو تنها بذاریمبا پوزخند ادامه داد: کبوتر عاشق صیغه . 

عصبانیت نگاه مهرداد رو پر کرد و به سمتش هجوم برد ولی سریع جلوش پریدم و 

ش گذاشتمی سینهو روی قفسههامدست . 

 .ولش کن –

مثل پیکور تو سرم فرو رفت و عصبیم کرد ی نیماصدای خنده . 

و بست و نفس عمیقی کشیدهاشمهرداد چشم . 

 .بعد از چند ثانیه جوری که انگار نه انگار اتفاقی افتاده لبخندی زد

هامون سرد شدبشین عزیزم، قهوه – . 

ای گفتممتعجب از این تغییر ناگهانیش باشه . 

 .باهم نشستیم

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


                                                                                                             

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

یدم نیما و چند تا دختر و پسر دیگه تو زمین والیبالند و به عقب نگاهی انداختم که د

زنه وایسادهایمان کنار کسی که جوجه رو باد می . 

و به شدت به سمت خودش چرخوند که از و گرفت و سرمیه دفعه مهرداد چونم

 .دردش صورتم جمع شد

کار میکنی مهرداد؟چی –  

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .دیگه به اونور نگاه نکن، مخصوصا به ایمان، باشه؟ نذار باهات بد رفتاری کنم –

 !متعجب گفتم: چرا اینقدر رو این بدبخت حساسی؟

و با ترس قورت دادمو باز کرد و نگاه بدی بهم انداخت که آب دهنمهاشچشم . 

 نکنه از اون پسره خوشت میاد؟ –

درمه مهرداد! تو فکر کردی حاال که باهاش خوبم با ابروهای باال رفته گفتم: اون مثل برا

 بهش نظر خاصی دارم؟

و کنار صورتم گذاشتطور که خم بود دستشنفس عمیقی کشیدم و همون . 

دونم که تو با صدایی که از قبل ولومش باالتر رفته بود با لبخند گفت: نه فداتشم، می

کنیکر نمیو به فرد دیگه هم فو گذاشتی روی منفقط تمرکز و فکرت . 

 .از این کلماتش جا خوردم و فقط سکوت کردم

 .حاال برو گیتار رو بیار واست گیتار بزنم –

و به هم کوبیدمهامتموم تعجبم پر کشید و با ذوق دست . 
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خوای برام بخونی؟می –  

و کشیدخندید و لپم . 

 .آره برو –

یدمش به سمت ویال دوبا خوشحالی بلند شدم و بعد از بوسیدن گونه . 

و درآوردمهاموارد شدم و کفش . 

بعد از اینکه گیتار رو برداشتم خواستم به سمت در حیاط برم اما یه دفعه صدای آیفون 

 .همه جا رو پر کرد که اخم کم رنگی کردم

 یعنی کیه؟

ها گذاشتم و ازشون باال رفتمبا کمی مکث گیتار رو کنار پله . 

گار یه عالمه آب جوش روی سرم ریختند و در رو باز کردم اما با کسی که دیدم ان

 .پاهام سست شدند که سریع در رو گرفتم

کنی دختر عمو؟ اونم توی یه ویال با کار میبا پوزخند روی لبش گفت: تو اینجا چی

ی دوست آقاجون؟نوه  

 !با ترس و بهت زیر لب زمزمه کردم: سپیده

روی زمین افتادبه عقب انداختم و وارد شد که پتو از دستم در رفت و  . 

مردمخواست بیرون بزنه و از ترس داشتم میم میقلبم انگار از سینه . 

ی خبیسش به طرفم چرخیدنگاه اجمالی به اطراف انداخت و با همون چهره . 

 !چیه دختر عمو؟ کپ کردی –
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کشیدم گفتم: فکر بدی نکن، واست توضیح درحالی که درست و حسابی نفس نمی

 .میدم

و رو به روم وایسادنیشخندی زد  . 

و زیر چونم گذاشتناخون کاشته شدش . 

 چیه؟ ترسیدی؟ –

 …نزدیک صورتم لب زد: مثال اگه همه بفهمند تو با یه پسر رابطه داری

و توی مغزت نکنبه عقب هلش دادم و با صدای لرزون داد زدم: این چرندیات . 

 .در رو محکم بستم که صداش توی ویال پیچید

ف بزنیمبشین باهم حر – . 

ها پایین رفتخندید و چرخید و از پله . 

هام یخ کرده بودندلرزید و دستکل تنم مثل بید می . 

و چرخونددست به جیب نگاهش . 

و خبر نداشتم! همون شب توی مهمون شک پس توهم اهل پولدار تور کردن بودی –

 .کردم که ربطی به هم دارید

ها پایین اومدمآروم از پله . 

ر هم کنم بگم؟خدایا چی س  

 .سعی کردم صدام نلرزه

 چطور دیدیم؟ –
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 .به طرفم چرخید

 .همراه دوستام تو ویالی بغلیم، اومدم توی حیاط که دیدمت –

 .خندید

کنیدچه عاشقانه باهم رفتار می – . 

و بگیرمهامتوی چشم تونستم جلوی حلقه زدن اشکنمی . 

 …سپیده من –

 .با صدای مهرداد بهش نگاه کردیم

 مطهره؟ –

 .با دیدن سپیده ابروهاش باال پریدند

 آشنایی! دختر عموی مطهره نیستی؟ –

ی همیشگی توی راه رفتنش به سمتش رفتسپیده با عشوه . 

بینم با دختر عمویی که دم از پاکی میزنه اومدی عشق و حدرسته آقا مهرداد! می – … 

ه اگه اینجاست به هات باش، مطهرو قطع کرد: مواظب حرفمهرداد با جدیت حرفش

 .خواست منه نه خودش

 .هردوشون نگاهی به منی که هر لحظه نزدیک بود از حال برم انداختند

 .مهرداد به طرفم اومد

تر گرفت و آروم گفت: برو یه چیز و گرفت که خواستم پسش بزنم اما محکمبازوهام

 .بخور رنگت مثل گچ شده، خودم حلش میکنم
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 .بغض کردم

برهو میمهرداد آبروم – . 

کنم، نگران نباش، حاال هم بروبا آرامش گفت: گفتم حلش می . 

و ول کردهامسری تکون دادم که بازوم . 

هاش موج میزد انداختم و بعد با ای که شرارت و تهدید توی چشمنگاهی به سپیده

 .ترس و استرس به سمت آشپزخونه رفتم

تمو توی مشتم گرفو روی قلبم گذاشتم و لباسمدستم . 

 .خدایا خودت به دادم برس

 مــهــرداد#

 .وقتی که دور شد به طرفش چرخیدم

و تهدید کنی؟خب، اینجایی که اون –  

 .بهم نزدیک شد و نیشخندی زد

هام اومدم خوش گذرونی، توی حیاط بودم که نه، واسه چی؟ فقط همراه دوست –

 .اتفاقی شما دوتا رو دیدم

هام نگاه کردممرو به روش وایسادم و سرد توی چش . 

 کدوم ویال؟ –

 .بغلی –

 .اینبار من نیشخندی زدم
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گردی؟با نیما می –  

هاش پر از استرس شدند اما بعد انگار انتظار نداشت بشناسمش، یه لحظه چشم

و خونسرد نشون دادخودش . 

هام اومدمگردم، با دوستبا اون نمی – . 

 کوتاه خندیدم

و از جیبم بیرون آوردمگوشیم . 

دونی، وقتی دو نفر تنها تو یه ویالن، آدم فکرای بدی به سرش میزنهیم – . 

 !نگاه بدی بهش انداختم که گفت: فقط گفتم فکر بد، نگفتم واقعا اینطوره که

دونه با یه عده پسر اومدی خوش گذرونی، کنم کسی نمیدونی، منم فکر میمی –

دونی و تحویل بابات بدم، میتونم چهارتا دروغم روش بذارم دونی، خیلی خوب میمی

شناسمشکه می . 

و پر کردترس نگاهش . 

ی بین تو و مطهره رو پخش کنمتو بگو تا من تو کل فامیل رابطه – . 

 .خندیدم

گیرم و خالص میشه، اما واسه تو به این راحتیا راستش، همه بفهمند، مطهره رو می –

ها بخوابهرفشونند پای سفر عقد تا حنیست، به زور با یه پسر می . 

 .زبونش قفل شده بود

مطمئنا اینجایی تا از مطهره اخاذی کنی، پس یادت باشه که منم آتویی ازت دارم،  –
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 .پس کار اشتباهی نکن

و باال آوردمگوشیم . 

 .و اینکه امتحانمم نکن –

و پر کردعصبانیت نگاهش . 

رسمیه روزی آخرش حساب اون مطهره رو می – . 

 .پوزخندی زدم

ای روی لبم های تند به سمت رفت که لبخند پیروزمندانهی بهم زد و با قدماتنه

 .نشست

.. حتی حاضرم واسه اون دانشجوی چموش و فراریم و نشناخته.هنوز هیچ کسی من

 .قاتلم بشم

و توی جیبم گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتمگوشیم . 

شده، سرش روی  خواستم صداش بزنم اما دیدم که کنار یخچال تو خودش جمع

لرزندهاش میهاشه و شونهدست . 

 .قلبم فشرده

و دور شونش حلقه کردمکنارش نشستم و دستم . 

 مطهره؟ –

و پاک کردهاشو بلند کرد و به اون طرف چرخوند و اشکسریع سرش . 

هاش قلبم به آتیش کشیده شدبهم نگاه کرد که با دیدن چشم . 
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 بله؟ –

شند اما اونقدر مظلوم میشه هاش خوشگلتر میه چشمکنکنم گریه که میاعتراف می

 .که کل وجودت به آتیش کشیده میشه

و کنار صورتش گذاشتمدستم . 

 آخه چرا گریه کردی دیوونه؟ –

 .معلوم بود باز بغض داره

و پایین انداختسرش . 

 .بیچاره میشم مهرداد –

و تو بغلم گرفتم که بغضش شکستسرش . 

هام حلقه زداشک توی چشم . 

 .هیس، گریه کن، درستش کردم –

هاست دنبال یه آتو از منهبا گریه گفتم: میره میگه، سپیده سال . 

 .منم یه آتو ازش گرفتم –

 .خواست از بغلم بیرون بیاد ولی نذاشتم و ادامه دادم

دونه با پسرا اومده شمال، همراه نیما و اونوریا اومده، تهدیدش معلومه باباش نمی –

بگهکردم، نمیره  . 

 با بغض گفت: یعنی نمیگه؟

و بوسیدمسرش . 
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بینه، حاال هم بلند شو بریم توی حیاط، قرار بود واست گیتار نه، نمیگه، بگه بد می –

 .بزنم

و توی مشتش گرفت و آروم گفت: نرو، بذار تو خواستم ازش جدا بشم ولی پیرهنم

 .بغلت باشم

تر بغلش کردملبخندی روی لبم نشست و محکم . 

و توی موهاش فرو کردمو از سرش پایین انداختم و صورتمشالش . 

هام بسته شدندعمیق بو کشیدم که از بوی خوبش چشم . 

و دورم حلقه کرد و آروم زمزمه کرد: ممنون که هستیهاشدست . 

و بهم داد که یه لبخند واقعی روی لبم ش بند اومد اما چنان لذتینفسم از این جمله

 .نشوند

 مـطـهـره#

و بستمهاما لذت و آرامش آغوشش چشمب . 

و دوسش دارم، خیلی هم دوسش دارمکنم که این استاد پرروماعتراف می . 

 .با کمی مکث ازش جدا شدم

و روی لبش گذاشتمو بستم و لبمهامو گرفتم، چشمدو طرف صورتش . 

و باز کردهاشو برداشتم که آروم چشمای زدم و لبمبوسه . 

بغلم کرد و محکم فشارم داد که با خنده و درد گفتم: ولم کن خفه  لبخندی زد و باز

 !شدم دیوونه
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و محکم بوسیدروی سرم . 

یه دفعه بلند شد و روی کولش انداختم و از آشپزخونه بیرون اومد که تقال کردم و با 

بیننداسترس گفتم: دیوونه اینجوری نبرم بیرون! می . 

ادخوبیخیال گفت: ببینند، زنمی دلم می . 

 !معترضانه گفتم: مهرداد

 .نزدیک در با خنده روی زمین گذاشتم که چپ چپ بهش نگاه کردم

 .روی بینیم زد

خورمتااینجور نگام نکن می – . 

و نگه دارمسعی کردم نخندم و اخمم . 

هام از هم باز شدند و خندیدمای که بین دوتا ابروم زد اخمبا بوسه . 

 حاال شد، گیتار کو؟ –

له اشاره کردم که به سمتش رفتبه کنار پ . 

زحمت بیارشپتومم کنار در افتاده بی – . 

ها پایین اومدبعد از اینکه گیتار رو برداشت از پله ها باال رفت و پتو به دست از پله . 

و درست کردمشالم . 

بهم که رسید خواستم بچرخم در رو باز کنم اما دستم تو دست مردونش حبس شد که 

رفته بهش نگاه کردم با ابروهای باال . 

 .اینجور دستت یخ نمیکنه –
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 .خندیدم و آهانی گفتم

و پوشیدیم و از ساختمون بیرون اومدیمهامونکفش . 

تر شدم که شیطون نگاهی بهم اراده به مهرداد نزدیکبا خوردن سوز سرد به بدنم بی

 .انداخت

 بغلت کنم؟ –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 .اینجا نه –

ای گفتخندید و باشه . 

ها نشستیمنزدیک دریا روی همون صندلی . 

 .حیف شد، قهوم سرد شد –

خوری، یه ساعت دیگه یه شام توپ درست کنیم بخوریمانشااهلل دیگه فردا می – . 

و زیر چونم زدمهامدست . 

 چی درست کنیم؟ –

ای باال انداخت که خندیدم و خودشم خندیدشونه . 

ترضانه گفت: مطهره؟نگاهی به اون طرف چرخوندم که مع  

 .صبر کن ببینم سپیده نباشه –

 .نگاهم که تو نگاه ایمانی که هنوزم کنار منقل بود گره خورد لبخندی زد

ها زد ار جا پریدم و ترسیده به سمتش چرخیدمای که مهرداد به سیمبا ضربه . 
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 !ترسیدم بابا –

و عصبی نکن، باشه؟با اخم گفت: من  

کارت دارم آخه؟د؟ چیبا تعجب گفتم: وا! مهردا  

بینی قاطی کردم، حواست باشهبا همون اخم گفت: نگات به ایمان بخوره یهو می . 

 .لبخند بدجنسی زدم

کنی؟ نه؟داری حسودی می –  

 .نگاه تندی بهم انداخت

کنم؟ اصال برای چی حسودی کنم؟چی گفتی؟ من حسودی می –  

 .خندیدم و بلند شدم

تمو کنارش گذاشتم و نشسصندلیم . 

هام گرفتمو توی دستیه دستش . 

ها نیستند، رو ایمانم اینقدر حساس نباش، من و اون مثل خواهر اصال فکر کن اون –

 .و برادریم، مثل برادر نداشتمه نه بیشتر

و کشیدهاش از هم باز شدند و لپماخم . 

 .باشه وروجک، حاال بگو چه آهنگی واست بزنم –

 .به صندلی تکیه دادم

خودت دوست داری هر چی – . 

 .متفکر دستی به چونش کشید
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و بزنند؟یه دفعه دخترهای اونور چشمم نکنند یا بخوان مخم –  

و ریز کردمهامتهدیدوار چشم . 

 چی گفتی؟ –

 .خندید

 .هیچی، با خودم بودم –

ای بهش رفتم که پررو بازم خندیدچشم غره . 

ند بهش نگاه کردمچندتا ضربه روی گیتار زد و بعد شروع کرد که با لبخ . 

تر شدهام زل زد که لبخندم عمیقبا لبخند به چشم . 

 .همین که شروع کرد به خوندن باز دلم از صدا و نگاهش لرزید

کردخورد عجیب جذابش میاون موهاش که با نسیم دریا تکون می . 

 …داره حالی چه تو با دریا این …کنارت صبح تا من بمونم خواممی …امشب –

 تو نگام …برات بخونم دوباره من برا بخندی هم تو …بباره بارون …ارهبب بارون

کردنات دلبری اون با …ما به کنن نگاه همه …کنار چشاتم نگات، … 

 ایــمــان#

بینمایه که دارم میآورترین صحنهیعنی حاضرم قسم بخورم عذاب . 

ت داره و دوس رو مهرداد اینکه یعنی …نگاهش توی احساس اون …هااون طرز نگاه

وطور مهرداد اونهمین . 

هام هر لحظه نزدیک بود روی گونم سر بخورهاشک توی چشم . 
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گفتم که دوسش دارم اما االن یعنی هنوزم امیدی هست؟باید زودتر بهش می  

ش شده؟کنه؟ چرا اصال صیغهچرا میگه بعد از تموم شدن صیغه ولش می  

و بستمهامچشم . 

 جنگممی …ها بیخیالش نمیشموشم اومده و به این راحتیبرای اولین بار از دختری خ

بشه من مال تا . 

 نـیــما#

تر گرفتم و با خشمی که داشت آتیشم میزد بهشون نگاه و محکملیوان توی دستم

 .کردم

ای سمت خودش کشیدهپس با همین ترفنداش مطهره رو مثل هر دختر دیگه . 

گیرم، حاال به هر قیمتی شدهمی ازش رو مطهره نیمام من اگه …اما کور خونده . 

تری بتونم به دستش بیارم وگرنه آخرش مجبور میشم اون دارو امیدوارم از راه آسون

و دیگه به یاد نیاره و با دروغ بتونم کنار خودم نگهش دارمرو بهش بدم تا هیچ چیزی . 

کی؟ از اونم …خورهاین نیمایی که اینجا نشسته هیچوقت شکست نمی  

زدمپوزخندی  . 

 !از مهرداد رادمنش

 .با صدای گوشیم نگاه ازشون گرفتم

جواب دادم” الدن“گوشی و بیرون آوردم که با دیدن  . 

 بله؟ –
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 .نشد –

 .اخمی کردم

 چرا؟ –

و عوض کردهقفل خونش – . 

 .نفس عصبی کشیدم

 تو اتاق شرکتش رفتی؟ –

و به بیرون فوت کردنفسش . 

و عوض کردهاونجا هم قفلش – . 

گفتم: لعنتیزیر لب  ! 

 .با پا روی زمین ضرب گرفتم

کنم، تو برو خونه منتظر خبرم باشیه فکری واسش می – . 

کار می ای گفت و بعد با حرصی که توی صداش مشخص بود گفت: اون دوتا چیباشه

 کنند؟

 .پوزخندی زدم

 .نشسته واسش گیتار میزنه –

 .عصبی خندید

سه اون دختره میزنه؟یادمه فقط واسه من گیتار میزد حاال وا –  

 .نیشخندی زدم
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 چیه؟ حسودیت میشه؟ –

بعد تا فعال …باز شروع نکن – . 

 .بعدم قطع کرد که پوزخندی زدم

نزن انتقام از دم من واسه الکی …تو هنوزم دلت پیش اون مهرداد گیره . 

و به لبم کشیدممتفکر سشتم . 

دشاید با استفاده از الدن بشه مطهره رو از مهرداد دور کر . 

******** 

 مـطـهـره#

 .با دست دودها رو کنار زدم

 .هوف، این دودا رو اینوری نزن خفه شدم –

 .خب تو اینور واینسا –

های جوجه داخلش بود رو برداشتم و روی میز اون طرفش گذاشتمای که سیخسینی . 

های کوچیک و بیرون ریختیم و به قسمتیه تیکه مرغ داشتیم که دل و رودش

ردیمتقسیمش ک . 

ها زد و یه دفعه روی بینیم کشید و توی آب طعم دهندهو برداشت اما انگشتشیه سیخ

و با آستینم پاک کردمکه صورتم جمع شد و بینیم . 

 !بیشور –

و روی منقل گذاشتخندید و سیخ . 
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و توش فرو کردم و یه دفعه توی صورتش کشیدم و زود ازش به جاش من کل دستم

 .دور شدم

هام و باد میزد با حرص گفت: لعنتی چشمو بست و درحالی که خودششهازود چشم

سوزه، آبلیموعهداره می . 

 .با خنده گفتم: االن آب میارم

و برداشتم و به سمت شیر زیر یه درخت رفتمهای بزرگیکی از ظرف . 

و پر از آب کردمظرف . 

 .بدو مطهره –

و گزیدم تا نخندملبم . 

و بشورمارم یه کم آب میارم صورتتبلند شدم و خندون گفتم: د . 

و گرفتمبه سمتش رفتم و بازوش . 

تربیا این طرف یه کم – . 

و روش خالی کردم که از جا پرید و سر تا پا خیس شدکمی جا به جا شد که تموم آب . 

و ول کردم و شروع کردم به بلند خندیدنظرف . 

و به فشار داد و آستینش و روی همهاشکرد دندونطور که آب ازش چکه میهمون

 .صورتش کشید

 .یه دفعه به سمتم هجوم آورد که با خنده جیغی کشیدم و فرار کردم

 .با حرص بلند گفت: آره فرار کن
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های درازش نزدیک بود بگیرتم که سریع زدم رو ترمز و خم شدم که با اون لنگ

 .جلوتر ازم وایساد

 .عقب عقب رفتم

ی عزیزمدهش جوجه سوخت موش آب کشیده – . 

طور وایساده بود و از دست مشت شدش معلوم بود از حرص داره خفه میشههمون . 

های درهم بدون اینکه بهم نگاه کنه به سمت منقل کم کم به طرفم چرخید و با اخم

 .رفت که تعجب کردم

 !بچه ننه قهر کرد؟

 پشت سرش رفتم و با تعجب گفتم: قهر کردی؟

و روی بازوش بذارم اما یه دفعه چرخید و زیر و زانو و بهش که رسیدم خواستم دستم

و گرفت و بلندم کرد که از ترس جیغی کشیدم و به لباسش چنگ زدمگردنم . 

 .نزدیک صورتم گفت: دارم برات

وقتی دیدم به سمت دریا میره با تقال گفتم: ولم کن غلط کردم، مهرداد توروخدا خیسم 

 .نکن

و دور گردنش حلقه کردم و هامیغی کشیدم، دستتوی آب وایساد و خمم کرد که ج

 .بهش چسبیدم

 .نکن –

 …خندون گفت: منکه هنوز
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 .جیغ زدم: نگو

 .شروع کرد به خندیدن

 .حس کردم کتم خیس شد که بیشتر بهش چسبیدم

 .توروخدا نندازم –

 .نزدیک گوشم گفت: یه کم خیس میشی

خورمبا حس خیسی کمرم نالیدم: مهرداد سرما می . 

های داغت کار دستت ندهو تو گودی گردنش فرو کردم که آروم گفت: بپا نفسسرم . 

و عقب کشیدم که خندیدسریع سرم . 

ای کشیدمهمین که بلند شد نفس آسوده . 

 .یه دفعه ولم کرد که جیغی کشیدم اما سریع گرفتم و شروع کردم به خندیدن

و بهش کوبیدمش پنهان کنم و مشتمو تو سینهسرم . 

لی بدیخی – ! 

 .به خندیدنش ادامه داد و قدم برداشت

***** 

 .با حس نوازش دستی توی موهام بیدار شدم

و باز کنم صدای آروم مهرداد مانعم شدهامتا خواستم چشم . 

 .چند روز بری که دلم برات تنگ میشه جوجه –

 .سعی کردم لبخند نزنم
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 .از حس نکردن روشنایی معلوم بود هنوز شبه

م روی پلکم کشید که قلبم شروع به تند زدن کردو آروانگشتش . 

بینمکنم تو رو نمیو باز میهامتو بری من که دیگه وقتی صبح چشم – . 

و که روی لبم کشید، لبم نبض گرفت و نزدیک بود الکی خواب بودنم لو برهشستش . 

 اونوقت دیگه به امید سر به سر گذاشتن کی برم خونه؟ هوم؟ –

لرزیدیهاش مدلم از حرف . 

کرد تا مبادا بفهمه که بیدارمقراری میکوبید و بیتر میکاش قلب لعنتیم آروم . 

هاش که روی صورتم پخش شد رسما گر گرفتمبا حس داغی نفس . 

و به لب پایینیم کشیدسشتش . 

هاش داشت کردم؛ اونقدر نزدیک که صورتم از هرم نفسنزدیک خودم حسش می

سوختمی . 

که اینطور دیوونت شدم؟ لعنتی چی داری –  

 .نفسم بند اومد

خوابی نزده به سرش ها رو بهم میزد؟ یعنی بیواقعا مهرداد بود که داشت این حرف

ها رو بزنه؟که باعث بشه این حرف  

ای نگذشت که کنار لبم از گرمای لبش سوخت شد و دستش توی موهام لحظه

حرکت موندبی . 

حرکت و ثابت مونده بودلبش بی . 
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ترسیدم از صدای قلبم فهمیده باشه که بیدارممی . 

و روی قلبم گذاشت که دیگه مطمئن شدم فهمیده و برداشت و دستشباالخره لبش

 .بیدارم

و جبران کنمهایی که کم آوردمبا یه نفس عمیق سعی کردم نفس . 

 حرفی نزد و به جاش بغلم کرد که آروم گفتم: مهرداد؟

 .زمزمه کرد: بخواب

و نداشت که بیدار بشمارشانگار انتظ . 

 .دیگه حرفی نزدم

هاش روی لبم نشستلبخندی از شیرینی حرف . 

کاش بشه یه روزی عقد دائمت بشم، بشم زن واقعیت، بشم خانم خونت، بشم زن 

 !استاد و مدلینگ مهرداد رادمنش

ها پایین اومدمچمدون به دست از پله . 

کنممنم دیگه دارم رفع زحمت می – . 

وی پیشونیش نشست و به طرفم اومداخمی ر . 

گردی دیگه نه؟همین که رفتند برمی –  

خوای برگردم؟خودت می –  

هام زل زدرو به روم وایساد و عمیق توی چشم . 

و بکنیبیشتر از هر چیزی که فکرش – . 
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 .لبخندی روی لبم نشست

رش حلقه و دور کمهامو تو بغلش انداختم و دستو روی زمین انداختم، خودمچمدون

 .کردم

ش گم شدمبه ثانیه نکشیده بین بازوهای مردونه . 

 .چشم بسته گفتم: دلم برات تنگ میشه

ش حبس شدحس کردم یه لحظه نفس تو سینه . 

دل منم برات تنگ میشهو بوسید و آروم زمزمه کرد: روی سرم . 

تر شدلبخندم عمیق . 

توی صورتش کشیدو کرد و سریع دو دستشچیزی نگذشت که از خودش جدام  . 

 .به طرف در رفت

 .معطل کنیم دیر به دانشگاه میرسی –

 .با لبخند به رفتنش نگاه کردم

و برداشتم و پشت سرش رفتمبا کمی مکث چمدونم . 

**** 

 .جلوی آپارتمان وایساد

 .به سمتش چرخیدم و بهش نگاه کردم

 .از همین االن دلم براش تنگ میشه

هاش روی فرمون ضرب گرفته بسته بود و با انگشت وهاشکرد، چشمبهم نگاه نمی
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 .بود

خوای بری؟با همون حالت گفت: نمی  

کنه تا بتونه دل ازم بکنهمعلوم بود که داره اینکار رو می . 

 .خم شدم

و عمیق بوسیدمشو اونور صورتش گذاشتم و گونهدستم . 

 .ازش جدا شدم

و بسته بودهاشبازم چشم . 

تر شدلبخندم کم رنگ . 

 .خداحافظ –

 .خداحافظ –

و گرفت، و از ماشین بیرون بذارم یه دفعه بازومبا غم در رو باز کردم اما تا خواستم پام

و روی لبم گذاشت که لبخندی روی لبم نشستبه سمت خودش کشیدم و لبش . 

ی عمیقی زدو گرفت و بوسهدو طرف صورتم . 

و با لبخند باز کردمهامازم که جدا شد آروم چشم . 

هام چرخوند و گفت: مواظب خودت باشو بین دوتا چشمنگاهش . 

 .هستم، تو هم باش –

 .سری تکون داد و اخم ریزی کرد

 .فقط نفهمم رفت و آمدی با اون ایمان داشته باشی –
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 .خندیدم

 .باشه –

و برداشت که گفتم: خداحافظهاشدست . 

 .درست نشست

 .خداحافظ –

* 

 .از کالس بیرون اومدیم

ی این استاد رو بگیرم و بکوبم به دیوارحرص گفت: دوست دارم کله عطیه با . 

 !محدثه هم سری تکون داد و با حرص گفت: پیر خرفت

 با اخم معترضانه گفتم: عه! این چه حرفیه؟

 با طعنه گفت: نکنه ازش خوشت اومده؟

 .تهدیدوار بهش نگاه کردم

 چی گفتی؟ –

 .خواست حرفی بزنه که صدای ایمان مانعش شد

 مطهره؟ –

 .به طرفش چرخیدیم

 .قرار بود باهم حرف بزنیم –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 
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 .آره، یادمه –

و روی دوشم تنظیم کردمکولم . 

 کجا بریم؟ –

هاکنهمحدثه توی پهلوم زد و آروم گفت: استاد بفهمه قاطی می . 

فهمهآروم گفتم: نمی . 

 .ایمان: یه کافه همین نزدیکی هست

بیایم؟ ماهم …ببخشید …عطیه: آم  

؟ایمان: آره حتما، چه اشکالی داره  

 .لبخندی رو لب عطیه نشست

 …پس بریم –

ها نشستیمروی صندلی . 

 .اون دوتا هم پشت یه میز دیگه نشستد

و توی هم قفل کردهاشدست . 

 .باهام رک باش مطهره، حتی اگه مجبورت کرده هم بهم بگو –

 .لبخندی زدم

بخاطر یه چیز دیگه، اما هیچ کسی نفهمه، مخصوصا نیما نه، مجبور نکرده، – . 

 .اخم ریزی کرد

 .واسه چی برم به کسی بگم؟ بهم اعتماد کن –
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 .نفس عمیقی کشیدم

ش شدممن واسه کمک صیغه – . 

ی سوالی گفت: کمک؟ یعنی چی؟با چهره  

 .حسابی تردید داشتم

سخته گفتنش …دونی، هوفمی – . 

رامش گفت: بگو، باهام راحت باشکمی به سمتم خم شد و با آ . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 درمان که کنم کمکش تونستممی من فقط اینکه و …ای داشتمهرداد یه بیماری –

داشت کشش من به چون بشه . 

 .اخمی کرد

 یعنی چی؟ چه بیماری؟ –

 .پوفی کشیدم

چیزه …ای که به شما مردا مربوط میشه و باعث میشه کهیه بیماری – … 

و خاروندمگونم . 

و زودتر از من زدتیر خالص . 

ست؟بیماریش درمورد رابطه –  

 .با خجالت سری تکون دادم

هاش بیشتر درهم رفتاخم . 
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 ناتوانی جن*سی یا جنون جن*سی؟ کدوم؟ –

و گزیدماز شرم لبم . 

 .ناتوانی –

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهامچشم . 

 چند وقته؟ –

قورت دادمو به سختی آب دهنم . 

 .تقریبا اوالی مهر –

 تا کی؟ –

دونمآروم گفتم: نمی . 

های بلند و عصبی کشیدسکوت کرد و نفس . 

 با تردید گفتم: ایمان؟ خوبی؟

و باز کرد که از طرز نگاهش استرسم گرفتهاشچشم . 

 …یعنی اینکه تو االن –

بود معنادار نگاهم کرد که سریع گفتم: نه نه، هنوز دخترم، شرطمم همین . 

هاش روی میز ضرب گرفتو بست و با انگشتهاشبازم چشم . 

و روی میز کوبید که از ترس به باال پریدمیه دفعه دستش . 

 این چه کاری بود که کردی؟ به دور از چشم مامان و بابات این چه کاری بود؟ هان؟ –

ولی بعدش  و پایین انداختم و آروم گفتم: اولش کلی اصرار کرد اما قبول نکردم،سرم
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ندازتمتهدیدم کرد که می . 

 خشن گفت: واسه همین ترسیدی؟

سری تکون دادم که با همون لحن گفت: فقط بشین و ببین چجوری از دانشگاه 

کنم بیرونپرتش می . 

 .یه دفعه به شدت بلند شد که با ترس سریع بلند شدم و جلوش پریدم

خوای بکنی؟کار میچی –  

خیدای به طرفمون چرنگاه عده . 

شونمو به خاک سیاه میکنم، اون مهرداد عوضیغرید: بیچارش می . 

خواست بره که بازم جلوش وایسادم و با التماس گفتم: توروخدا بیخیال شو ایمان، یه 

ایه بین من و اون و یه روزی تموم میشهقضیه . 

و بهمون رسوندندعطیه و محدثه سراسیمه خودشون . 

ورتم گرفت و به سمتم خم شدو جلوی صایمان دست مشت شدش . 

بره چیز مهمی کنه و لذت میبیخیال شم؟ اینکه با تهدید داره ازت استفاده می –

 نیست؟

 .کنارم زد و رفت که محکم به گونم زدم

 محدثه: چی شده؟

 .بدبخت شدم –

 .به سمت ایمان دویدم و بازم جلوش وایسادم
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ه نندازببین، من مشکلی باهاش ندارم پس دعوای الکی را – . 

 .عصبی خندید

 مشکلی نداری؟ –

 .نه –

 غرید: اینکه توسط یه پسر غریبه دستمالی بشی مشکلی نداری؟

 .از اینکه برای اولین بار اینقدر رک حرف زد تعجب کردم

بازم میگم، یه موضوعیه بین من و اون پس لطفا بیخیال شو و دخالت نکن، من  -

 .بهت اعتماد کردم و گفتم

هاش زد و زیر لب غرید: لعنتیچنگی به مو ! 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

زنیمشب تو مهمونی درموردش حرف می – . 

ای؟با تعجب گفتم: چه مهمونی  

 .اخم کرد

دونی؟نمی –  

ای باال انداختمشونه . 

 !نه –

 .نفس عمیقی کشید

 .بابابزرگت ما رو دعوت کرده –
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هام گرد شدندچشم . 

 !چرا؟ –

ها باهم آشنا بشند و هم اینکه دوتا دوست قدیمی وقتی باهم خواد خانوادهمی –

 .بگذرونند

 پس بابا بزرگ تو هم با بابابزرگ من دوست بوده؟ –

 .سری تکون داد

رسیم که آقا جون من و بابابزرگ نیما و مهرداد دوست بودندپس به این نتیجه می . 

رسونمتمی – . 

ا گذاشته باشه گفتم: نه ممنون از ترس اینکه مهرداد نزدیک آپارتمان واسم بپ

 .خودمون میریم، خداحافظ

 .خواست حرفی بزنه اما سریع به سمت در رفتم که پوفی کشید

 .محدثه و عطیه از کافه بیرون اومدند

گیرم میرم کمپمحدثه: شماها باهم برید، من تاکسی می . 

 .لبخندی زدم

 .باشه –

 .به ساعتش نگاهی انداخت

رسند تهرانمامان و باباتم دارند میفکر کنم کم کم دیگه  – . 

******** 
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 .با استرس جلوی آینه وایسادم

 .آروم باش مطهره، سوتی نده، اصال هم به نیما توجهی نکن –

 .با حالت زار روی تخت نشستم

 !لعنت بهتون

کردید دیگهو دعوت میی ایماناصال چرا این نیما و سحر هم باید بیان! فقط خانواده ! 

دای مامان از توی راهرو بلند شدیه دفعه ص . 

رسندکار میکنی؟ بیا االن میدو ساعت توی اتاق چی – . 

 .پوفی کشیدم و داد زدم: االن میام

و مرتب کردم و از اتاق بیرون اومدمسفید توی تنم_بلند شدم و مانتوی لیمویی . 

و شنیدمها پایین رفتم که صدای آقا جوننفس عمیقی کشیدم و از پله . 

دونید چقدر خوشحالم که قراره اون دوتا رو ببینممین – . 

 .اخمی کردم

 !اون دوتا؟

 منظورتون از اون دوتا چیه آقاجون؟ –

 .همه بهم نگاه کردند

و ازم برگردوندنگاهم به سپیده خورد که با یه پوزخند روش . 

 .خداکنه مهرداد درست و حسابی ترسونده باشتش

 !آقاجون: شهریار و محسن دیگه
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اراده داد زدم: مگه اونا هم میان؟های گرد شده بیشنیدن محسن با چشمبا   

دونستی؟عمه مریم با تعجب گفت: وا! چرا داد میزنی؟ خب آره، مگه نمی  

کنم امشب بدترین شب ها فرود اومدم و نالیدم: خدایا نه، حس میجا روی پلههمون

 !عمرم میشه

 .مامان نگران به سمتم دوید

؟ خوبی؟چی شد مطهره –  

و گزیدم و سریع بلند شدماز ضایع بازیم لبم . 

 .الکی خندیدم

 .آره آره، عالیم، فقط خیلی گرسنمه –

 .بعد از کنار مامانی که تعجب کرده بود گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم

 .تا نیومدند یه چیزی بخورم –

 .عمو حسین با خنده گفت: شکموی منی دیگه

گفتم: من نوکرتموارد آشپزخونه شدم و بلند  . 

و بابا و آقا جون بلند شدی خودشصدای خنده . 

و تو بغلش انداختمخاتون به سمتم چرخید که با حالت زار خودم . 

 .امشب بدترین شب عمرمه –

 !بغلم کرد و با تعجب گفت: وا! چرا؟

ستنالیدم: اون دوتا به جون هم نیوفتند معجزه ! 
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میگی؟ از خودش جدام کرد و گیج گفت: کیا رو  

 .نفس عمیقی کشیدم

 .هیچی، بیخیال –

 .با تعجب نگاهم کرد

و باز کردمبه بازوش زدم و در یخچال . 

 .خدایا خودت به خیر بگذرون

شود چه! به به ایمان، …نیما …مهرداد ! 

و بیرون آوردم و بعد از اینکه توی لیوان ریختم خوردمی آبشیشه . 

سینک پرت کردم و از آشپزخونه بیرون و توی با صدای آقا محسن هل کرده لیوان

و شنیدماومدم که صدای خاتون . 

 !بیچاره بچم زده به سرش –

کردندصداهای زیادی توی سالن پیچیده بود و همه باهم خوش و بش می . 

هاشون تک به تک دست دادم و سالم کردمو وسطشون انداختم و با زنخودم . 

 .با مرجان دست دادم و بینی آوا رو کشیدم

 چطوری خوشگله؟ –

تونستی؟ االن توشحال شدی؟با ناز گفت: توبم، خیلی، تایی مهردادمم اومده، می  

 !مرجان با اخم گفت: چی میگی بچه؟

و کشیدمشروع کردم به خندیدن و لپش . 
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 .خب اومده باشه کوچولو، خوش به حال خودت –

 .مرجان با خنده گفت: این بچه یه چیز میگه

 .خندیدم

یگهست دبچه – . 

و بکنی خوشحال شدمکاش میشد بگم بیشتر از هر چیزی که فکرش . 

 .از بین صدای مردا صدای مهرداد رو شنیدم که لبخند محوی زدم

و چرخوندم که کنار بابام دیدمشبه دنبالش نگاهم . 

 !بابا: احمد ماشااهلل پسرت چقدر بزرگ شده

ودشاآقا احمد خندید و گفت: دختر خودتم پاک خانمیه واسه خ . 

مهرداد رو دیدم که چه لبخند عمیقی روی لبش نشست و یه چیز زیرلب گفت که 

 .نفهمیدم

و چرخونددست به جیب نگاهش . 

 همین که نگاهش بهم افتاد با لبخند چشمکی زد و زمزمه کرد: چطوری؟

و توی هم قفل کردم و با حرکت لب گفتم: خوبمهامای دستزدهبا لبخند خجالت . 

براش تنگ نشده بود دروغ گفتم اگه بگم دلم . 

 .باالخره همه قصد نشستن کردند

 .روی مبل نشستم که حدیثه هم کنارم نشست

 .نیم نگاهی بهش انداختم
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و ببینمخوام ریختتبرو کنار مامان بشین بچه ننه، نمی – . 

 .چپ چپ بهم نگاه کرد

 چه مرگت شده؟ –

 .با حرص بهش نگاه کردم

و ندیدی؟ خواهرمی، چند وقته منخاک تو سرت کنند که مثال –  

ای باال انداختشونه . 

ای بشهفکر کنم یه چند هفته – . 

و پشت سرش گذاشتمحکم پس سرش زدم که صورتش جمع شد و دستش . 

 نباید بیان سالم کنند؟ –

 .پوزخندی زد

تتو برو بچسب به همون محدثه و عطیه – ! 

 .نیشخندی زدم

کنی؟حسودی می –  

برداشتو با حرص کیفش . 

 .اصال من رفتم –

 .منتظر شد بگم نرو اما وقتی دید نمیگم بلند و با حرص به سمت نجال رفت

 .با حس خوبی که از حرص دادنش نصیبم شده بود پا روی پا انداختم و لبخندی زدم

 .آخیش، دلم خنک شد
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فرهنگهخیر سرش پونزده سالشه؛ اینقدر بی ! 

تو سالن راه انداخته بودندزدند و سر و صدایی همه باهم حرف می . 

 .به مهرداد نگاه کردم که دیدم بهم زل زد

تر شدلبخندی زدم اما نگاهم به کنارش افتاد که با یادآوری ماهان لبخندم کم رنگ . 

 .خدا لعنتت کنه سحر

کنم که لبخندش مهرداد نگاهی به کنارش انداخت اما انگار فهمید دارم به چی فکر می

هاش دادغم توی چشم و بهجمع شد و جاش . 

 .با دویدن آوا به سمتش بهش نگاه کردیم

و از هم باز کرد که مهرداد لبخند کم رنگی زد و بغلش کرد و روی پاش هاشدست

 .نشوند

و پر کرد و عقب کشیدهاشآوا یه چیزی در گوشش گفت که حرص چشم . 

 فهمیدم که گفت: چی میگی بچه؟

باال پریدندآوا به من اشاره کرد که ابروهام  . 

و باال و پایین کردو دور گردن مهرداد انداخت و سرشدستش . 

خندم گرفتش و روی هم فشار داد که از چهرههاشمهرداد دندون . 

ی چهار ساله رو ببین بخدااین بچه ! 

با باز شدن در و ورود یه نگهبان یه عده پشت سرش ریختند داخل که همه بلند 

 .شدند
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دممحکم به پیشونیش ز . 

 !باالخره اومدند، یا خدا

 .با استرس بلند شدم

 .مهرداد رو دیدم که اخم ریزی رو پیشونیش بود

 .همه به سمت اون قوم رفتند و بازم سالن از صدا ترکید

ی کوچیک داشتندی آقا محسن اینقدر پر جمعیت نبودند، بیشترم نوهاونا مثل خانواده . 

 .به اجبار به سمت بقیه رفتم

کردمکرد منم پشت سرش سالم میه مامان سالم میهر جایی ک . 

 .با رسیدن به مامان ایمان لبخندی روی لبم نشست

 ..اول با مامان سالم کرد و نگاهش که به من افتاد انگار گل از گلش شکفت

 .بغلم کرد

 .سالم عزیزم –

بینمدونید چقدر خوشحالم که شما رو میسالم، نمی – . 

 .از بغلش بیرون اومدم

 .منم خیلی خوشحالم –

 .به مامانم اشاره کردم

 .مامانم –

 .با خوشرویی گفت: هزار ماشااهلل چه خانمی تربیت کردید
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 .مامان با لبخند عمیقی گفت: شما لطف دارید

 .با صدای ایمان بهش نگاه کردم

 .لعنتی عجب تیپی زده بود! درست مثل مهرداد خوشتیپه

 .سالم –

 .لبخندی زدم

 .سالم –

و گزیدم و زود به اطراف نگاه کردم اما خداروشکر اینورا نبوددآوری مهرداد لبمبا یا . 

 .مامان ایمان به ایمان اشاره کرد

 .مطهره خانم با ایمان ما هم کالسیند –

 .ابروهای مامان باال پریدند

 !که اینطور –

 ایمان اخمی کرد و آروم گفت: مهردادم اومده؟

یدسری تکون دادم که نفس عصبی کش . 

 .با استرس بهش نگاه کردم

و پر کرد با دیدن سحر پشت سر ایمان که کنار نیما بود و حرف میزد عصبانیت وجودم

اراده دستم مشت شدو بی . 

 .یعنی االن جای محدثه خالیه

ها رفتندهمه به سمت صندلی و مبل . 
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خورهفهمم که این همه صندلی و مبل توی سالن این عمارت به چه دردی میاالن می . 

 .به سمت همه رفتم

و برانداز کردنگاهم تو نگاه نیما گره خورد که ابروهاش باال پریدند و از سر تا پام . 

 .نگاه عصبی بهش انداختم که خندید و روی یه مبل نشست

 .صدای گوشیم بلند شد که وایسادم و از جیبم بیرونش آوردم

 .پیامی از مهرداد بود

ا قاطی نکردم برو بشین، نبینمم به نیما یا ایمان نگاه بازش کردم که دیدم نوشته: ت

 .کنی

و به بیرون فوت کردم و بهش نگاه کردمنفسم . 

 .با سر اشاره کرد که بشینم

 !هی خدا

های خالی نشستمرو یکی از صندلی . 

 .از اینکه اون زن عموم و ارشیا نیومده بودند کلی خوشحال بودم

شیای عوضی بیوفتهخوام چشمم به چشم اون اردیگه نمی . 

ها ازمون جدا شدند و توی حیاط رفتندی پیش، بزرگباالخره مثل دفعه . 

اونجا آقاجون به خدمتکارها گفته بود که فرش پهن کنند؛ آتیش روشن کنند و بالل 

 .درست کنند

ها توی اتاق میز بیلیارد که اتاقکش های اونسپیده و نجال و مهال به همراه چندتا از نوه
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ن از ساختمون بود رفته بودندبیرو . 

هایی که نشسته بودند مشغول میوه خوردن شدمبیخیال اون . 

 .با صدای ایمان سریع بهش نگاه کردم

 مطهره؟ –

 اول نگاه پر استرسی به مهرداد که اخم داشت انداختم و بعد رو به اون گفتم: بله؟

و کنسل کرده؟فردا استاد رحیمی امتحان –  

 .سری تکون دادم

آره، گفت شایدم نیاد، تا ساعت یازده امشب تو گروه اطالع میده که کالس کنسله  –

 .یا نه

 .آهانی گفت

 .با صدای مهرداد سریع بهش نگاه کردم

 مطهره خانم؟ –

 بله؟ –

 .پس اگه فردا کالستون کنسل شد شرکت بیاین –

 .چشم –

ما گفتم: آقا نیما، کرد نگاهی انداختم و رو به نیبه سحری که خونسرد میوه کوفت می

 درمورد سحر چیزی فهمیدید؟

 .پوزخندی کنج لب سحر نشست
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 .نیما: میگه بخاطر عشق و عاشقیه

 .پوزخندی زدم

مهرداد عصبی گفت: جا داره که االن زنگ پلیس بزنم، اونا بلدند خوب از دهنش حرف 

 .بیرون بکشند

 .اما سحر بیخیال به خوردنش ادامه داد

ضیه چیه؟ایمان با اخم گفت: ق  

 .بیخیال –

ای که مهرداد بهم رفت از نگاهم دور نموندچشم غره . 

 ایمان: حاال مهرداد خان، بیماریت بهتر شده؟

 .انگار قلبم واسه یه لحظه نزد و با ترس بهش نگاه کردم

نگو بیچارم میکنه ایمان نه، توروخدا . 

ای؟مهرداد با اخم گفت: چی داری میگی؟ چه بیماری  

ند کم رنگی زدایمان پوزخ . 

دونی؟یعنی خودت نمی –  

مهرداد نگاه تندی به منی که از ضربان قلبم داشتن پس میوفتادم انداخت و بعد رو به 

 !اون گفت: نه

 نیما: قضیه چیه ایمان؟

و روی قلبم گذاشتمدست لرزونم . 
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 .ایمان خونسرد به مبل تکیه دادم

پرسمو میشنیده بودم بدجوری سرما خورده منم دارم حالش – . 

ای کشیدمو بستم و نفس آسودههامو از روم برداشتند که چشمانگار یه بار بزرگی . 

 .خدا لعنتت نکنه ایمان

و پنهان کنه گفت: خوب خوبم، فقط اون کرد عصبانیتشمهردادبا لحنی که سعی می

و بهت گفته پس خیلی باهات راحت بودهنفری که این . 

و باز کردمهامه چشمو پر کرد کبازم ترس وجودم . 

و بکنی باهام راحتهایمان: بیشتر از اون چیزی که فکرش . 

و به لبش کشیدمهرداد سشتش . 

 که اینطور! کی هم دیگه رو دیدید؟ –

 .نزدیک بود که دیگه بزنم زیر گریه

 .کل بدنم یخ کرده بود

تما در این مورد دونم دقیقا کی بود اما یادمه که بهم گفته بود حایمان متفکر گفت: نمی

کنیمباهم صحبت می . 

زنید! اونوقت چرا؟نیما با اخم گفت: گنگ حرف می  

بینیممهرداد: پس برو بهش بگو که به زودی هم دیگه رو می . 

 .لحنش پر از تهدید بود

طاقت بشقاب میوه رو روی میز گذاشتم و بلند شدمبی . 
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و بهتر کنه اما با شنیدن حالم های لرزون به سمت در رفتم تا شاید هوای آزادبا قدم

 .صدای مهرداد سرجام میخکوب شدم

 چی شده مطهره خانم؟ چرا یه دفعه بلند شدید؟ –

 .قلبم روی هزار میزد و بغض بدی به گلوم چنگ میزد

کشتم خدایامی . 

 .سعی کردم صدام نلرزه

 .یه کم حالم بده ببخشید –

 .به سمت در رفتم

و محکم روی هم فشار دادم تا بغضم هامو لبسریع از ساختمون بیرون اومدم 

 .نشکنه

کردی ایمان؟ چرا؟چرا اینکار رو   

هام گذاشتمو روی دستها نشستم و سرمجا رو پلههمون . 

و به دندون گرفتم تا صدای گریم بلند نشهبغضم شکست که لبم . 

با ترس یه دفعه صدای داد ایمان بلند شد که با صورت خیس از اشک از جا پریدم و 

ها باال اومدماز پله . 

و گرفتهسریع وارد شدم که دیدم نیما ایمان . 

و به طرفش گرفتمهرداد انگشت اشارش . 

 یه بار دیگه نزدیکش ببینمت خونت پای خودته، فهمیدی؟ –
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 .با ترس آروم به سمتشون رفتم

دزدمشایمان خشن گفت: ولش کن وگرنه خودم ازت می . 

پرتش کرد و بلند گفت: بسهنیما با عصبانیت به عقب  . 

 .نگاه هر سه تاشون بهم افتاد که سکوت کردند

کردمهای پر از اشک بهشون نگاه با ترس و چشم . 

ی مهرداد باد کرده بودرگ شقیقه . 

 .به سمتم اومد که از ترس سرجام میخکوب شدم

 .ایمان سریع جلوش وایساد

ترین آسیبی بهش بزنی با من طرفیکوچیک – . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم مهرداد . 

 !بازم این حالت

 .بغضم گرفت

 .االن یه اتفاقی میوفته

و باز کرد و مشت محکمی بهش زد که بدن ایمان کامال خم شدهاشیه دفعه چشم . 

و روی دهنم گذاشتمهامهینی کشیدم و دست . 

 .از عصبانیت به نفس نفس افتاده بود

یه قدم بخوای بهش نزدیک بشی با من طرفیمنم اگه ببینم  – . 

و پاک کردایمان خون کنار لبش . 
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 !واقعا؟ –

 یه دفعه به سمتش هجوم برد که جیغ زدم: ایمان؟

ی مهرداد رو گرفت اما نیما سریع واکنش نشون داد و به زور جداش کردیقه . 

مطهره دارید داد زد: دیگه بسه، چرا اینقدر خرید؟ اگه یکی بیاد داخل بفهمه واسه 

کنید که آبروی این بدبخت میرهدعوا می . 

هام روونه شدنداشک . 

 .هردوشون با نفرت به هم نگاه کردند

رفتاون سحر کثافتم خونسرد با گوشیش ور می . 

و برداشتهای بلند به سمت صندلیش رفت و کتشمهرداد با قدم . 

و مشت کردمبه سمتم اومد که دست لرزونم . 

سمتم بیاد اما نیما نذاشت ایمان خواست به . 

های به خون نشسته و صدای فوق العاده خشن گفت: میرم جلوم وایساد و با چشم

 .توی ماشین، تا یک دقیقه بعدش نیای عواقبش پای خودت

 بعد از کنارم رد شد و رفت که به سمتش چرخیدم و با گریه بلند گفتم: مهرداد؟

که دو زانو روی زمین فرود اومدم و  از ساختمون بیرون رفت و در رو محکم بست

 .صدای هق هقم اوج گرفت

 .یه دفعه صدای سیلی توی فضا پیچید که بهت زده سریع به عقب چرخیدم

های پر از اشکم گرد شدندای به ایمان زده چشمبا دیدن اینکه نیما سیلی . 
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خیلی! کرد گفت: خیلی احمقی با فکی قفل شده رو به ایمانی که با تعجب نگاهش می

 فکر کردی خوب شد که مهرداد رو اونطوری عصبی کردی؟ هان؟

 .به من نگاه کرد

 جایی نمیری، فهمیدی؟ –

 بلند شدم و با عصبانیت و بغض گفتم: اصال زندگی من به شماها چه؟

ی مهرداد شدم؟ هان؟داد زدم: به شما چه که من صیغه  

 .یه دفعه در باز شد که سریع به طرفش چرخیدم

مهرداد نفسم بند اومد با دیدن . 

ها رفت و عصبی گفت: بتمرگید ضایع کاری نکنید دارند میان توبه سمت صندلی . 

و قورت دادم و با بدنی لرزون به سمت صندلیم رفتمآب دهن نداشتم . 

 .فشارم شدید افتاده بود

 نیما نگران گفت: کمکت کنم؟

دلیم رسوندم و نشستمو به صنو باال بردم و به هر جون کندنی بود خودمدستم . 

 .اون دوتا هم نشستند

و خوردمهامهای سیبی تیکهمیلی بقیهو برداشتم و به زور و بیبشقابم . 

 .به مهرداد نگاه کردم

کردهای درهم با پاش روی زمین ضرب گرفته بود و به میز نگاه میبا اخم . 

 .مطمئنم بیخیال نمیشه
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 .در که باز شد همه هم وارد شدند

ن بلند گفت: غذا حاضره؟آقاجو  

 .صدای خاتون بلند شد

 .بله آقا –

و به نشنیدن میزنه و به شنوه خودشخوبیه اخالق خاتون همیشه اینه که هر چیزی می

کنهکسی نمیگه اما بدیش اینه که بعدا تنها گیرت میاره و سوال پیچت می . 

 .آقاجون همه رو به دو میز طویل ناهارخوری که بود راهنمایی کرد

 .آقا شهریار: جوونا شما هم بیاین

 .آقاجون بلند گفت: یکی بره جوونای توی اتاق بیلیارد رو صدا بزنه

 .به صندلی دست گذاشتم و بلند شدم

 .مهرداد نگاه کوتاهی بهم انداخت و بعد بلند شد و رفت

 .تو همین نگاه کوتاهشم کلی حرف بود

ه نشستمبه دور از مهرداد و ایمان به اجبار کنار سپید . 

 .حتی نگاهم بهم ننداخت

میل فقط با غذام بازی غذاها رو که آوردند همه مشغول خوردن شدند اما من بی

خوردم تا کسی بهم گیر ندهکردم و گهگاهی از دسر میمی . 

و به دستم تکیه دادمسرم . 

ترکیدمغزم از درد انگار داشت می . 
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ی سپیده رو شنیدمصدای آروم و پر طعنه . 

خوری مطهره جون؟ چون نزدیک مهرداد جونت نیستی میل به و نمیغذات چرا –

 خوردن نداری؟

 .نگاه تندی بهش انداختم که پوزخندی زد و به خوردنش ادامه داد

و ماساژ دادممو به بیرون فوت کردم و شقیقهنفسم . 

و خورده بودندتقریبا همه غذاهاشون . 

گاه کنیمصدای مامان ایمان باعث شد که همه بهش ن . 

 .ببخشید آقا رضا –

 .آقاجون: بفرمائید مرضیه خانم

دونم که االن وقت گفتنش نیست اما باید بگم که ما یکی از مامان ایمان: می

ی ما اون عزیزو دوست دارهو واسه ایمان انتخاب کردیم و اینکه شازدههاتوننوه . 

و توی مشتم گرفتمدلم هری ریخت و لباسم . 

و با زبونش تر کرد و با ه مهرداد انداختم که دیدم عصبی لبشبا ترس نگاهی ب

هاش روی میز ضرب گرفتانگشت . 

کشهو میاین دفعه رسما ایمان . 

هامون؟آقاجون با لبخند گفت: کدوم از نوه  

دادندنجال و مهال و سپیده با دقت بهشون گوش می . 

 .برای اولین بار میگم کاشکی به شماها ربط داشت
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ان از اون طرف به من اشاره کردمامان ایم . 

 .مطهره خانم –

 !نفس تو سینم حبس شد و زیرلب زمزمه کردم: یا خدا

و دوست ی مندردونهی آقاجون با ابروهای باال رفته گفت: گفتید آقا ایمانتون مطهره

 داره؟

ی خواستگاری بهمون بدیدبابای ایمان: درسته آقا رضا، اگه میشه اجازه . 

نگاه کردم به مهرداد . 

و بسته بودهاشو مشت کرده بود و چشمدستش . 

 !سپیده آروم گفت: میگما مطهره، االن دعوا نشه؟ نگاه کن مهرداد رو

 .خندید

 !اوه اوه –

 آقاجون رو به بابا گفت: شما که مشکلی نداری؟

 .بابا نگاهی به مامان انداخت و با تایید مامان با لبخند گفت: قدمتون روی چشم

و بگیرمهامتونستم جلوی حلقه زدن اشک توی چشمنمی . 

و بشکافه و بیرون بزنهخواست سینمقلبم انگار می . 

 .به ایمان نگاه کردم

 .خونسرد به صندلی تکیه داد بود

و به زیر میز بردمهای لرزون و عرق کردمدست . 
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 .یه دفعه مهرداد از سر جاش بلند شد

ا سرخی صورتش بد توی دید بودو پنهان کنه امکرد عصبانیتشسعی می . 

 .من یه کار فوری برام پیش اومده با اجازه دیگه میرم، خداحافظ –

 !آقا احمد متعجب گفت: کجا مهرداد؟

های بلند و تند ازمون دور شدهم نداد و با قدمو حتی جواب باباش . 

ک و آروم کنم اما چیزی نگذشت که صدای پیامو بستم و سعی کردم خودمهامچشم

 .گوشیم بازم استرس انداخت توی جونم

 .با دست لرزون از جیبم بیرونش آوردم و روشنش کردم

 .مهرداد واسم پیام فرستاده بود

 .با تردید بازش کردم

خوام بالیی سرت بیارم، فقط توی ماشینم، یه جوری همه رو بپیچون بیا، نترس نمی ”

خوام باهات حرف بزنممی ” 

ای کشیدمنفس آسوده . 

الم راحت شد اما بازم کمی استرس داشتمخی . 

هام پلی کردم و بعد مثال و از توی موسیقیو کنارم گرفتم و الکی صدای زنگشموبایلم

 .جواب دادم

 الو؟ –

 .اخمی کردم
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 چی شده؟ –

 یه دفعه بلند شدم و گفتم: چی؟

ها به سمتم چرخیدی نگاههمه . 

 .تند و با عجله گفتم: باشه باشه االن میام

و توی جیبم گذاشتم و رو به مامان گفتم: عطیه حالش بد شده میرم پیششوشیمگ . 

 اخمی کرد و نگران گفت: االن خوبه؟

 .زیاد نه، من باید برم، خداحافظ همگی –

 .خواستم برم ولی با صدای مامان ایمان وایسادم

ترهرسونتت اینطور امنصبر کن پسرم می – . 

 .لبخند زورکی زدم

گیرمانس مینه ممنون آژ – . 

 .دیگه نذاشتم کسی حرفی بزنه و با دو به سمت در دویدم

 .از خونه بیرون اومدم و به جلو دویدم

لرزوندو میخورد و کل بدنمکت تنم نبود و سوز سرد مثل شالق به بدنم می . 

و چرخوندماز عمارت بیرون اومدم و نگاهم . 

سمتش رفتم با شنیدن صدای بوق ماشین مهرداد پیداش کردم و به . 

و روی گاز گذاشت که ماشین از جاش کنده شدهمین که نشستم بدون معطلی پاش . 

 …با استرس گفتم: گوش کن مهرداد، من مجبور شدم به ایمان بگم، بِ

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


                                                                                                             

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

خوام درموردش حرفی بشنومنمی – . 

 …آخه –

خوام حرفی درموردش بشنوماینبار عصبی گفت: گفتم نمی . 

ای گفتمآروم باشه . 

میقی کشیدمنفس ع . 

 کجا میریم؟ –

 .خونه –

 .استرسم گرفت

 …چی؟ چرا؟ اگه یه دفعه مامان و بابام برند آپارتمان –

و با عصبانیت قطع کردحرفم . 

و نشنومتا خونه صدات – . 

 .باز ضربان قلبم شدت پیدا کرده بود

خوای چی کار بکنی؟بریم خونه؟ میبا ترس گفتم: واسه چی می  

کنم که مال من خواد بیاد خواستگاریت هان؟ کاری میت: حاال میبا فکی قفل شده گف

 .ثبت شدی و دیگه نتونه غلطی بکنه

 .عصبی به خودش اشاره کرد

منی مال تو بفهمه احدی هر که کنممی کاری …مال من – . 

 .خواستم حرفی بزنم که با دادش از ترس به باال پریدم و الل شدم

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


                                                                                                             

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

تو مال منی و بکن توی گوشت،فهمی؟ اینمی – . 

و گرفتم و با التماس گفتم: آروم باش مهرداد، نرو خونه بذار باهم حرف با ترس بازوش

 .بزنیم

 .پسم زد و نگاه ترسناکی بهم انداخت

و توی زندگیت ثابت کنمفهمی؟ وقتشه پای خودمتو زن منی، زن من، می – . 

ز من نگاه کنی، نباید به داد زد: وقتشه به توی نفهم بفهمونم که نباید دیگه به کسی ج

 .کسی جز من فکر کنی

 .از ترس لرزیدم

 .بخدا دیوونه شده بود، انگار جنون گرفته بود

 .بغضم گرفت

ترسوندمکرد شدید میفکری که به ذهنم خطور می . 

و توی زندگیت ثابت کنم؟خوای پای خودممهرداد یعنی چی که میگی می –  

 .عصبی خندید

ی خانممفهمفهمی عسلم، میمی – . 

و و محکم روی رونم گذاشت و فشار داد که آخی گفتم و سعی کردم دستشدستش

 .بردارم

و بردار درد دارهتوروخدا دستت – . 

 .مال منی هرکاری بخوام به سرت میارم –
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تر فشار داد که آخ بلندتری گفتم و اشکی از گوشه چشمم پایین اومدمحکم . 

! زده به سرت! بزن کنار پیاده میشمبا بغض گفتم: تو دیوونه شدی مهرداد . 

فهمی؟خوام پیاده بشم، نمیو به در کوبیدم و با بغض داد زدم: میحرفی نزد که مشتم  

و یکسره نکردمجا کارتو تا همینمحکم روی فرمون زد و بلند گفت: ببر صدات . 

هامم رو حس کردمجوری از ترس لرزیدم که لرزیدن سلول . 

خوایهرداد نکنه میم …با ترس گفتم: مهر … 

و تند تند به چپ و راست تکون دادمسرم . 

تونینه نه، تو قول دادی، نمی – . 

و باال و پایین کردسرش . 

 .آره من قول دادم، قول دادم –

نیست؟ سرت تو فکر این پس …پس –  

 .کوتاه بهم نگاه کرد

خوام کاری بکنم که دیگه به طور رسمی مال من بشینترس، فقط می – . 

فهممنمی ومنظورت من …من چی؟ یعنی …فس بریده گفتم: یعنین . 

فهمیصبر داشته باش عزیزم، می – . 

ترسوندملحنش شدید می . 

کنهاون قول داده، اینکار رو نمی . 

ترسیدممی سرش به بود زده که مهردادی این از …لرزیدمتا خود خونه فقط می . 
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 .از ماشین پیاده شد و به سمت این در اومد

و گرفت و به سمت در کشوندمو باز کرد و بازوممدر . 

 کاری نکن که بعدا پشیمون بشی، باشه مهرداد؟ –

 .حرفی نزد و وارد خونه شد

و درآورد که منم بیرون آوردمهاشکفش . 

بازم کشوندم که با ترس گفتم: ببین مهرداد، حتی اگه بیان خواستگاری هم قرار 

 نیست بله بدم، پس چرا عصبی هستی؟

ها باال آوردمپوزخندی زد و از پله . 

 .با دیدن اینکه به سمت اتاقش میره نفسم بند اومد که این دفعه تقال کردم

 .بیشتر از این باهات نمیام –

و بهش کوبیدم و با بغض هاماما مثل پر قو روی دوشش انداختم و بردم که مشت

 .گفتم: مهرداد توروخدا دیوونه نشو

هام روونه شدندو قفل کرد که اشکوارد اتاق شد و در ر . 

 با گریه جیغ زدم: مهرداد؟

و گرفت و گفت: دختر خوبی باش و های قرمز شده فکمروی تخت پرتم کرد و با چشم

پیچیهمراهیم کن وگرنه از درد به خودت می . 

از کار افتاد و گریم از ترس بند اومدقلبم . 

بکنی؟ کارچی خوایمی مگه …مگه –  

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


                                                                                                             

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

بوسید وکنار لبم . 

 .کاری که اون ایمان عوضی دیگه به مال من چشم نداشته باشه –

و گرفتم و با بغض گفتم: نه، تو هام کرد که سریع مچششروع به باز کردن دکمه

تونی، تو قول دادینمی . 

و آزاد کردهاشمچ . 

 .قول چه اهمیتی داره وقتی شاید از دست بدمت –

 .سریع بغضم شکست

و بهش کوبیدم و با گریه داد زدم: تو هامو از جا کند که مشتامهتو یه حرکت دکمه

فهمی؟و نداری! این یه تجاو*زه میحق این  

و بیشتر کردمو از تنم درآورد که تقالهاملباس . 

دادمداشتم از ترس ریخته شدن آبروم جون می . 

تونی نابودمیتونی اینکار رو باهام بکنی، نمبا گریه و تقال داد زدم: مهرداد تو نمی … 

ای که بهم زد از شدتش سرم به طرفی چرخیدبا سیلی . 

و با گریه بستمهامچشم . 

 .خفه خون بگیر مطهره –

و پایین کشید بازم تقال کردم که عصبی از و باز کرد و زیپشی شلوارمهمین که دکمه

 .روم بلند شد و به سمت کمد رفت

بود بلند شدم و به سمت در دویدم اما تا از فرصت استفاده کردم و به هر جون کندنی 
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و باز کنم دستم از پشت کشیده شد و روی تخت پرت شدمبیام قفل . 

 .با دیدن کمربند توی دستش نفسم بند اومد و با ترس به تاج تخت چسبیدم

و گرفتم و درحالی که نفسم باال نمیومد روی تخت اومد و پایین کشیدم که مچش

بینیو بکنی دیگه این مطهره رو نمیگفتم: مهرداد، اینکار ر . 

و با کمربند به هم بست و کمربند رو به هامکمی خیره نگاهم کرد اما کمی بعد مچم

و به دندون گرفتم تا صدای هق هقم بلند نشهی تاج گره زد که لبممیله . 

 خدایا واقعا اینه سرنوشتم؟

 یکی تا چه اندازه بهش بدبختی میدی؟

؟ هان؟مردن محمد بسم نبود  

و توی تنم پاره کردو از پام درآورد و تاپشلوارم . 

و از پاش درآوردو روی زمین انداخت و شلوارشلباسش . 

کردمتموم مدت ناامید و با گریه بهش نگاه می . 

کردو خاموش نمیهامم آتیش خشم توی وجودشحتی اشک . 

کنه؟خودم درمانش کردم اما حاال داره نمکدون شکنی می  

مه زد و کنار گوشم لب زد: من دیوونه شدم، زده به سرم، اما تو اینکار رو باهام روم خی

 .کردی

و بستمهامو بوسید که با درد درونم چشمی گوشمالله . 

و مشت کردمهاملب داغش که روی گردنم نشست دست . 
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 .بوسید تا روی چونم و بعد کنار لبم اومد

 .وقتشه خودم فتحت کنم –

زدم: این یه تجاو*زه با گریه آروم لب ! 

 .نفس زنان آروم خندید

و به نام خودم میزنماین فکر پوچ توعه، من فقط دارم مال خودم – . 

و عمیق بوسیدلبم . 

و به دندون گرفتمای به بدنم زد که لبمپایین رفت و بوسه . 

نمیدی؟ نجاتم چرا …خوام خداو نمیمن این  

ش ه اینجا برسی، وقتی با خریتت صیغهانگار یکی بهم گفت: تو خودت باعث شدی ب

کردی، تو دیگه کارت تمومه مطهرهجاهاشم میشدی باید فکر همین . 

صدام بیشتر شدندهای بیشدت اشک . 

دونست کرد اما کاش میو بوسه میزد و به خیال خودش باهام عشق بازی میتموم تنم

منه …احساسات …و روح …مرگ با …که این عشق بازی نیست، این بازی ! 

ی درحالی که اشک روی صورتم خشک شده بود ناامید و پر از درد و غم به ملحفه

کردمخونی نگاه می . 

و تا مرز جون شد و مندرد خفیفی که توی جونم افتاده بود با درد روحم ترکیب می

کشیددادن پیش می . 

داشتی  بینی؟ تموم شد! اونی که بیشتر از هر کسی بهش اعتمادی احمق، میمطهره
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 !اینطوری نامردی کرد و نمک خورد و نمکدون شکست

و به سوزش درآوردهامباز اشک چشم . 

تنها کسی که لذت برد مهرداد بود و تنها کسی که از تک تک لحظاتش زجر کشید 

 .من

به تخت دست گذاشتم و به هر جون کندنی بود بلند شدم که با تیری که زیر دلم 

ش گذاشتمو روکشید آخی گفتم و دستم . 

و به حموم ی آب گرم بیاد توی اتاق خودمخواستم تا قبل از اینکه مهرداد با کیسهمی

 .برسونم تا دیگه دستش بهم نخوره

هام خواستم قدم بردارم اما نگاهم باز میخ ملحفه شد و تک تک لحظاتش جلوی چشم

 .نقش بست

عصبانیت ملحفه رو از هام پایین اومد و یه دفعه با بغض و صدا روی گونهاشک بی

ش کردم و صدای روی تخت کندم، از توی کمد قیچی رو برداشتم و باهاش تیکه تیکه

 .جیغ و هق هقم بلند شد

کردمزدم و ملحفه رو پاره میوار جیغ میجنون . 

یه دفعه مهرداد با دو وارد اتاق شد و سریع به سمتم اومد که سریع بلند شدم و گریه 

کم نشو کثافت، حق نداری یه قدم بهم نزدیک بشیکنان داد زدم: نزدی . 

زنیم خب؟و جلوی خودش گرفت و نگران گفت: آروم باش، حرف میهاشدست  

 .به سمتم اومد که عقب عقب رفتم و جیغ زدم: گفتم نیا
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و و روی شاه رگم گذاشتم و با هق هق گفتم: بیای خودماما توجهی نکرد که سر قیچی

کشممی . 

و پر کردهاششد و ترس و اشک چشمسرجاش میخکوب  . 

 مطهره، دیوونه نشو، باشه؟ –

و بدره گفتم: مگه برات مهمه؟ تو نابودم خواست گلومدرحالی که بغض انگار گی

و ازم گرفتیکردی! تنها چیزی که داشتم ! 

و فشار دادم و سریع گفتم: گفتم نیاخواست قدم برداره که قیچی . 

م مثل یه قطره دربرابر دریا بودسوزش پوستم دربرابر زخم قبل . 

ش چکیداشکی روی گونه . 

زنیمو بذارش زمین حرف میخانمم، فداتشم، قربونت برم، اون – . 

و بدبخت کردیو شکستی، منبا هق هق گفتم: ازت بدم میاد، تو قولت . 

 .از باال و پایین رفتن سیبک گلوش معلوم بود که بغض داره

از دست ندادی، من پات هستم، اصال من فردا میام  الهی قربونت برم، تو هیچی –

 خواستگاریت، خوبه؟

 .صورتم با انزجار جمع شد

و تو دلم کشتی، کاری کردی که دیگه بهت اعتماد نداشته باشم، تو یه تو خودت –

 .عوضی هستی

زنیم، اگه قانعت نکردم و بذار زمین باهم حرف میو، اینبا بغض گفت: نزن این حرف
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واستی بروهر جا خ . 

 .پوزخند پر دردی زدم

 .تو برام مردی مهرداد –

 .با بغض داد زد: بسه، لعنت بهت دارم میگم پای کارم هستم

تر آوردمو پایینو پر کرد که قیچییه دفعه صدای گوشیم اتاق . 

و بیرون آوردو از روی زمین برداشت و گوشیمدرحالی که حواسش بهم بود مانتوم . 

ستمحدثه – . 

رت کنپ – . 

و بذار زمیناول اون – . 

 .کمی خیره نگاهش کردم و درآخر روی زمین پرتش کردم

 .به سمتم اومد که داد زدم: گفتم پرت کن

و باال گرفتهاشدست . 

 .باشه، آروم باش –

های نیم جون و یخ کرده گرفتمش و روی سبز لمس و پرت کرد که با دستگوشیم

 .کردم و گذاشتم اول خودش صحبت کنه

 الو مطهره؟ –

 .سعی کردم صدام عادی باشه

 بله؟ –
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عصبی گفت: کجایی تو؟ هان؟ مامانت بهم زنگ زد و گفت گفتی عطیه حالش خوب 

 .نیست و از مهمونی بیرون زدی

 با استرس گفتم: تو چی گفتی؟

فهمیدم واسه یه چیز دروغ گفتی منم الکی گفتم رسیدی توی دستشویی هستی،  –

 کجایی؟

فتباز بغضم گر . 

 .دارم میام –

 .صداش نگران شد

 خوبی؟ –

و به صورت خیس از اشکم کشیدم و به سمت در بالکن رفتم تا شاید هوای آزاد دستم

و بهتر کنهحالم . 

 .آره خوبم –

های بلندم تنم ی بدی توی تنم که فقط یکی از لباسدر رو باز کردم که سوز سرد لرزه

 .بود انداخت

 .دارم میام، خداحافظ –

و با بغض بستمهامو قطع کردم و چشمماست . 

هاتون درست از آب دراومد؟ آخرش کارم ساخته برم بهشون چی بگم؟ بگم حرف

 شد؟
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 .با حس اینکه پشت سرمه نفسم بند اومد

تا خواستم بچرخم سریع از پشت بغلم کرد که از ترس لرزیدم و با بغض گفتم: ولم 

 .کن بهم دست نزن

ا عصبانیت و بغض گفت: میام خواستگاریت، حالیته که چی میگم تر بغلم کرد و بمحکم

 .نه؟ تو مال منی

خوام و روی گوشم گذاشت که تقال کردم و با بغض گفتم: ولم کن دیگه نمیلبش

و ببینم، بیای هم میگم نهریختت . 

 .به پهلوم چنگ زد و عصبی گفت: نه بگو تا ببین چه بالیی به سرت میارم

ندهام روونه شداشک . 

 …تو یه عوضی هستی، یه آشغال –

هام بیشتر شدندو روی دهنم گذاشت که شدت اشکدستش . 

خوای بشینی تو یه غلطی کردم اما دارم میگم پای کارم هستم، چیه؟ نکنه می –

ی بابات و بپوسی؟خونه  

و بستمهامبا گریه چشم . 

و باز روی گوشم گذاشتلبش . 

دونم با تو، کاری نکن که م مخالفت کنی من میپس، میام خواستگاریت، فقط ببین –

 .همه خبردار بشند امشب چه اتفاقی افتاد

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


                                                                                                             

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

 .قلبم خرد خرد شده بود

و که برداشت آروم گفتم: چند روز بهم مهلت بده، خودم بهت میگم کی بیایدستش . 

 .قبوله خانمم –

و بوسید که برای اولین بار چندشم شدگونم . 

ی چشمم پایین اومدای اشک از گوشهکردم که قطره و بازهای پر از اشکمچشم . 

******* 

 .رو به روی آپارتمان وایساد

و از دستش بیرون کشیدمو گرفت که سریع مچمخواستم پیاده بشم اما مچم . 

 .معترضانه بهم نگاه کرد

 .سرد گفتم: حرفی نداری برم

 .پوفی کشید

 .وقتی رفتی باال نخواب، یه چیز مقوی بخور –

خورممی – . 

 .در رو باز کردم و پیاده شدم

 بدون خداحافظی به سمت محوطه رفتم که بلند گفتم: خداحافظیت کو؟

 .پوزخندی زدم و وارد شدم

 دیگه هروقت نزدیکمی حالم بد میشه حاال بیام به خواستگاریت جواب مثبت بدم؟

دارم حاضرم بشینم تا ترشیم بندازند اما زن توی عوضی که دیگه اعتمادی بهت ن
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 …نشم

 .در توسط عطیه باز شد که بی حرف وارد شدم

 .سالم کنی بد نیست –

و درآوردمسالم آرومی گفتم و کفشم . 

و این ور و اونور کردو گرفت و صورتممحدثه رو به روم وایساد، فکم . 

 با اخم گفت: خوبی؟ رنگت بدجور پریده! کجا بودی؟

و پس زدم و به سمت اتاق رفتمدستش . 

هردادپیش م – . 

 عطیه: دعواتون شده که این حالی؟

هام شدموارد اتاق شدم و مشغول باز کردن دکمه . 

 .کاش دعوا بود

و بستم تا اشک توشون حلقه نزنههامچشم . 

 .بلند گفتم: آره یه کم

و برداشتمحوله لباسیم . 

 .دوتاشون وارد اتاق شدند

 محدثه: چرا؟ چی شده؟

فن خونه چیزی نگفتمخواستم حرفی بزنم اما با صدای تل . 

 .محدثه از اتاق بیرون رفت اما کمی بعد گفت: مامانته مطهره
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 .پوفی کشیدم و از اتاق بیرون اومدم که عطیه هم پشت سرم اومد

و از دست محدثه گرفتمگوشی . 

 .سالم –

 سالم عزیزم، عطیه بهتره؟ –

 .روی صندلی نشستم که از تیر خفیفی که زیر دلم کشید صورتم جمع شد

 .آره بهتره –

ای که توی مهمونی مطرح شد حرف خب خداروشکر، زنگ زدم درمورد خواستگاری –

 .بزنم

 .خیره به زمین نگاه کردم

دونستم در این حد بددونستم امشب بدترین شب عمرم میشه اما نمیمی . 

 خب؟ –

خوای؟خوای بیان خواستگاری؟ اصال تو پسره رو میتو می –  

 کردمنمی وفکرش …و بیشتر از خواهرش ببینهایمان منکردم که و نمیفکرش

 چیز یه دلیل به نبوده، برادر یه عنوان به هاشنگرانی تموم پس …باشه داشته دوستم

بوده اون از فراتر . 

و ماساژ دادممشقیقه . 

کرداز بس گریه کرده بودم بدجور سرم درد می . 

 الو مطهره؟ –
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 .نفس عمیقی کشیدم

م، بیانمن مشکلی ندار –  

 .پس عالیه –

 .خوشحالی توی صداش موج میزد

کنم بهت میگم که بگیو مشخص میاما مامان، فعال زنگ نزن فردا خودم روزش – . 

دونی، خب کار نداری دخترم؟باشه، هرجور صالح می –  

 .نه مامان –

 .شبت بخیر، خداحافظ –

 .شب شما هم بخیر، خداحافظ –

و سرجاش گذاشتمگوشی . 

جکاو گفت: کی قراره کجا بره؟محدثه کن  

خواد بیاد خواستگاریمکمی نگاهش کردم و درآخر گفتم: ایمان می . 

های هردوشون گرد شد و هینی کشیدندچشم . 

کشهعطیه با ترس گفت: اینبار استاد رسما ایمان رو می . 

و کشتهکشه، همین امشب منو نمیتونستم بگم اونکاش می . 

قی کشیدمو بستم و نفس عمیهامچشم . 

خواد برم و یه چند مدت گم و گور بشمدلم می . 

 به زندگیم چون بمیرم، کاش …نه اصال یا …برم جایی که کسی نتونه پیدام کنه
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 که شدمی خوب داشت محمد مرگ زخم تازه …بیهودست و مزخرف افتضاحی شکل

کرد ترعمیق ایرحمانهبی طور به وزخمش و برداشت خنجر یه مهرداد . 

اعتماد بود که دست به همچین کاری زد؟اینقدر بهم بی یعنی  

 خودت با …گذشت و کار رو تموم کردی اما همه چیز اینجا تموم نمیشه مهرداد خان

 و بکنه کاری هیچ تونهنمی اونم کنم،می تموم رو کار و وزنممی قولم زیر کردی فکر

د رادمنش، فقط بشین و مهردا جناب خوندی کور ولی کنه؟ ازدواج باهام میشه مجبور

کنمکار میببین چی . 

کردم اما ذهنم تو یه خالء فرو رفته بودبه استاد نگاه می . 

دونستم با این اوضاعم چیکار کنمنمی . 

کردم زندگی واسه من تا همینجا بوده و دیگه قراره بمیرمحس می . 

ه باشهخواد حاال هر چه قدر دوستم داشتحتی ایمانم یه زن دستخورده رو نمی . 

 خانم موسوی؟ –

 با تکون خوردنم توسط محدثه و صدای بلند استاد هل کرده گفتم: چی؟ بله؟ با منید؟

 با اخم گفت: چرا حواستون توی کالس نیست؟

 .نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم

تونم برم بیرون؟می –  

 محدثه آروم گفت: چرا؟ خوبی؟

 .نیم نگاهی بهش انداختم
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تونید بریدنگاه کرد اما درآخر گفت: میاستاد موشکافانه بهم  . 

و برداشتم اما تا خواستم برم عطیه گفت: منم بیام؟کوله و کتابم  

 .الزم نکرده –

 .به سمت در رفتم

دستگیره رو گرفتم و تا قبل از اینکه بیرون بیام به ایمان نگاه کردم که نگران بهم 

 .چشم دوخته بود

بیرون زدم و ازش گرفتم و از کالسبا غم نگاهم . 

و گرفته بودم به سمت در شطور که دستهو از روی دوشم پایین آوردم و همینکولم

 .رفتم

رنگ و کسل کننده شده؟کنم دنیا بیچرا فکر می  

 .از سالن بیرون اومدم و به سمت آبخوری رفتم

و پر از آب کردم و به صورتم زدمکمی آب خوردم و مشتم . 

و از جیبم بیرون آوردمم و گوشیمو با آستینم خشک کردصورتم . 

 .با تردیدی که داشتم به مامان زنگ زدم

 .با ششمین بوق جواب دادم

 الو؟ –

 .سالم مامان –

 .سالم دخترم –
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و بستم و نفس عمیقی کشیدمهامچشم . 

و کنسل کنخوام ازدواج کنم خواستگاریمن نمی – . 

شده؟ آقا ری میگی؟ چیصدای سیلی به صورتش بلند شد و با تعجب گفت: چی دا

 !جونت آبرو داره دختر

و باز کردم و با غم گفتم: مامان لطفاهامچشم … 

های در همش رو به و گرفت و به عقب چرخوندم که با ایمان و اخمیه دفعه یکی شونم

 .رو شدم

زنیمقطع کن باهم حرف می – . 

و به بیرون فوت کردنفسم . 

 .بعدا دوباره بهت زنگ میزنم، فعال –

 .بدون اینکه بذارم جواب بده قطع کردم

 چی االن …دست به جیب گفت: دیشب که مامانم زنگ زد مامانت گفت قبول کردی

 شده؟

خوام با مهرداد ازدواج کنم نه تو و نه هیج احد با کمی مکث گفتم: بیخیال، من نه می

 .دیگه

 .بغضم گرفت

 .فقط بذار تو تنهایی خودم بمیرم –

و گرفت و نگران گفت: چی شده مطهره؟اما سریع بازوماز کنارش رد شدم   
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 .به رو به روم نگاه کردم

کردم مثل خواهرتمفکر می – . 

 .هیچوقت نبودی –

 .بهش نگاه کردم

خورهخوای به پات بریزم، مهرداد به درد تو نمیمطهره، با من باش تا هر چی می – . 

هام حلقه زداشک توی چشم . 

خورموره اما منم به درد تو نمیخدرسته به درد من نمی – . 

 .بغض کردم

 .لیاقت تو یه دختر پاک و خوبه، نه یکی مثل من –

 .سردرگم گفت: چی میگی واسه خودت؟ من بخاطر پاکیت عاشقت شدم

 .تلخ خندیدم

ی یکی که تازه باهاش آشنا شده بودم بشمرفتم صیغهمن اگه پاک بودم که نمی – . 

د که نگاهش پر از اشک شدای اشک روی گونم چکیقطره . 

کشوندم که با بغض گفتم: ولم کن بذار برم بمیرم ایمانو گرفت و به سمتیمچم . 

تر گرفت و چیزی نگفتو محکممچم . 

و به دندون گرفتم تا بغضم نشکنهلبم . 

 .پشت یه دیوار وایساد و به سمتم چرخید

ی شد؟چی شده؟ مهرداد کاری کرده؟ اصال دیشب بعد از مهمونی چ –  
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تونم زنت بشمو پایین انداختم و آروم گفتم: دست از سرم بردار ایمان، من نمیسرم . 

و باال آوردبا مچش سرم . 

ت مثل همیشه نیست، دیگه اون فهمم یه چیزی شده؟ چهرهکنی نمیفکر می –

هات نیستشیطونی توی چشم . 

فشار دادمو روی هم هامو پایین انداختم و لببغضم شکست که سریع سرم . 

کردمنباید به مهرداد اعتماد می – . 

و گرفت و یه بار تکونم دادبازوهام . 

 با ترس و نگرانی گفت: د درست حرف بزن، چی شده؟

و پاک کردمهامو پس زدم و اشکهاشدست . 

خورمو نگیر، من به دردت نمیدیگه سراغ من – . 

و گفتم و با بغض دویدم که داد زد: مطهره؟این  

و روی دوشم انداختم و با بغضی که هر لحظه نزدیک بود بشکنه به سمت در کولم

 .خروجی دویدم

و نابود کردیلعنت بهت مهرداد که زندگیم . 

رو با سرعت عادی قدم برداشتماز دانشگاه بیرون اومدم و تو پیاده . 

و پس بزنمهامسعی کردم اشک . 

لرزونهو مییادآوری دیشب چهار ستون بدنم . 

خواست کار رو تموم کنه بازم با گریه کلی التماسش کردم اما اون تنها با می وقتی

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


                                                                                                             

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

تو باید ” و ادامه داد و توی گوشم فقط یه چیز رو گفت و اونم اینه که خشونت کارش

 .“ مال من بشی

و هامبا صدای بوق ماشینی به خیال اینکه مزاحمه اخمی روی پیشونیم نشوندم و قدم

 .تندتر کردم

محل ندادمر دیگه هم بوق زد که بهش چندبا . 

 مطهره؟ –

 .با صدای ایمان وایسادم

 .از ماشین پیاده شد

 .سوار شو باهم حرف بزنیم –

ای گفتم: من حرفی ندارمبا صدای گرفته . 

 .اما من دارم –

کنم سوار شوبا التماس گفت: خواهش می . 

 .نگاهی به اطراف انداختم و بعد با تردید به سمتش رفتم

 .باهم توی ماشین نشستیم و بعد به راه افتاد

و به بازی گرفتمهامو پایین انداختم و ناخونسرم . 

کنیممیریم یه جای خلوت صحبت می – . 

 .از ترس لرزیدم

و باال آوردم و گفتم: نه نه خلوت نهسریع سرم . 
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 .اخم کم رنگی کرد

 !چرا نه؟ بهتره که –

خوام، نرو جای خلوتنه من نمی – . 

اه دقیقی بهم انداختنگ . 

 چرا؟ –

درحالی که ضربان قلبم تند شده بود گفتم: تو جاهای خلوت اتفاقای خوبی نمیوفته، 

ترسم ازشمی . 

 .ابروهاش باال پریدند

 !بهم اعتماد نداری؟ –

کمی خیره نگاهش کردم و درآخر رک و با دلی پر گفتم: دیگه به هیچ کسی اعتماد 

 .ندارم

فهمماما میتو یه چیزیت شده،  – . 

و پایین انداختمو ازش گرفتم و سرمنگاهم … 

 .رو به روی دریاچه وایسادیم

و بهتر حس کنمو بستم تا نسیمهامچشم . 

شنوممی – . 

و آروم باز کردمهامچشم . 

 واقعا انتظار داری بهت بگم؟ اونم بعد از اتفاق دیشب؟ –
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ه کهخواستم بفهماگه دیشب به مهرداد تیکه انداختم می – … 

و بفهمه؟ هان؟خواستی که چیش، میسکوت کرد که با اخم گفتم: ادامه  

 .چنگی به موهاش زد

خواستم بفهمه منم دوست دارمفقط می – . 

و به سمت دریاچه سوق دادمبا تاسف سری تکون دادم و نگاهم . 

تر و البته نامردهردوتون خیلی احمقید! اما مهرداد احمق – . 

 .به من نگاه کن –

هش نگاه کردمب . 

ی مهرداد داد و هوار راه بندازم؟میگی چی شده یا اینکه برم جلوی خونه –  

ایناباور گفتم: تو دیوونه ! 

کنمبا اخم گفت: آره دیوونم و بخاطر تو هر کاری می . 

کردم با غم گفتم: اگه بفهمی طور که به رو به روم نگاه میها تکیه دادم و همینبه میله

کنی، یه پسر یه دختر دست خورده رو اومده دیگه حتی نگاهمم نمیچه بالیی سرم 

خوادنمی . 

 .رو به روم وایساد

ترسونی مطهره، چی شده؟و میداری من –  

 .لبخند تلخی زدم

دونی، دنیا خیلی مزخرفهمی – . 
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و پشت سرم به نرده گذاشت که درست وایسادم و با تر شد و دستشبهم نزدیک

 .استرس گفتم: برو عقب

هام زل زدبه چشم . 

دونم اون مهرداد عوضی یه کاری کرده، پس اگه نگی میرم تا نگی نمیرم، می –

برمو میآبروش . 

 .نالیدم: ایمان، لطفا

تر شدنزدیک . 

 .بگو –

و توی مشتم گرفتممانتوم . 

ذارم آب توی دلت تکون عزیز من بگو، بخدا پشتتم، هر چی باشه پشتتم، نمی –

 .بخوره

گفتم: بگم میری یه بالیی سر مهرداد میاریبا ترس  . 

و بست و با تحکم گفت: بگوهاشچشم . 

 …ایمان –

و باز کرد و اینبار با تن صدای باالتری کرد: میگم بگوهاشچشم . 

و پایین انداختمسرم . 

 .این چیزی نیست که بشه گفتش –

کردی ی سر میببین، اصال اصال برام مهم نیست که شبا رو کنار اون مهرداد عوض –
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 …تا درمان بشه، اگه بخاطر اینه

 .نه نیست –

هاش خیره شدمو باال آوردم و به چشمسرم . 

کاش این بود، تو یه پسری و بایدم با یه دختر ازدواج کنی نه با کسی که دیگه  –

ای ندارهدخترونگی . 

 ماتش برد و زمزمه کرد: چی داری میگی؟

هام حلقه زداشک توی چشم . 

اقتت یه دستخورده نیستتو لی – . 

 .با همون حالت گفت: درست حرف بزن ببینم

 .بغض کردم

خواد باهام حرف بزنه اما دیشب بعد از مهمونی رفتم پیش مهرداد، فکر کردم می –

که دیگه ایمان به مال من چشم نداشته خوام کاری بکنم و برد خونه و گفت میمن

 .باشه

و پر کردترس نگاهش . 

شدش تند تند باال و پایین میی سینهقفسه . 

ای گفت: داره فکرای بدی به سرم میزنهبا صدای تحلیل رفته . 

و پایین انداختم و با بغض آروم لب زدم: من دیگه دختر نیستم ایمانسرم . 

 .چند ثانیه گذشت اما نه حرفی زد و نه حرکتی کرد
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کنهو باال آوردم که دیدم بهت زده فقط بهم نگاه میسرم . 

لخ خندیدمت . 

 .اگه نظرت عوض شده من باهاش مشکلی ندارم –

 کم کم نگاهش رنگ خشم گرفت و غرید: دیشب اینکار رو کرده؟

و باال و پایین کردمو با استرس قورت دادم و سرمآب دهنم . 

ریزمو میکشمش مطهره، خونشاین دفعه دیگه می – . 

 .قلبم وایساد

س دویدم و سریع جلوش پریدمهای تند ازم دور شد که با تربا قدم . 

خوای بکنی؟کار میزده به سرت؟! چی –  

 .با فکی قفل شده گفت: فقط بشین و ببین

 .خواست بره که بازم جلوش وایسادم

 .با التماس گفتم: نه، توروخدا کار به کارش نداشته باش

کنی؟یه دفعه داد زد: بازم داری ازش طرفداری می  

 ..با تته پته گفتم: نه من فقط

و گرفت و به سمت خودش کشیدم که از ترس هینی کشیدمبازوم . 

تونه تو رو ازم بگیره؟ اما کور خونده؛ چند روز تو صورتم لب زد: فکر کرده اینطوری می

بینه که همه جا پخش شده مدلینگ مهرداد رادمنش دست به کار شرم دیگه یهو می

 .آوری زده
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 .نفسم بند اومد

م و با ترس گفتم: نه نه ایمان، نکن اینکار رو، بخاطر من، لطفاو گرفتشاین دفعه یقه . 

 .رگ شقیقه و گردنش متورم شده بود

و گرفتهاممچ . 

 .باید تقاص پس بده –

 .از ترس بغض کردم

خواستم آبروی مهرداد برههر چی باشه نمی . 

باشه هنوزم این دل صابمردم دوسش داره و فقط به خاطر فرمان عقلمه که هر چی

کنمازش دوری می . 

 .ایمان، جون من بهش کاری نداشته باش، اینجور بدتر میشه، شاید آبروی منم بره –

و روی هم فشار دادهاشو دندونو بستهاشچشم . 

 .لطفا –

های بسته گفت: فردا میام خواستگاریت، جواب مثبت میدی که برای با همون چشم

 .همیشه شرش از زندگیت کم بشه

 .دلم هری ریخت

و باز کردهاشچشم . 

و شکسته؟تونی بهش اعتماد کنی؟ به کسی که قولشیه کم فکر کن، دیگه می –  
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ش شل شددستم از یقه . 

تونی به عنوان مرد زندگی انتخابش کنی؟ببین میفکر کن  –  

دونم دوسش داری اما بهتره به عقلت گوش و گرفت و تلخ گفت: میدو طرف صورتم

دونم دار، بهت قول میدم پشیمون نمیشی، باهام ازدواج کن، میبدی، با عقلت قدم بر

 …اراده یه سمت شوهرت کشیده میشیاولش سخته و به فکر مهردادی اما کم کم بی

 اون بشکنه، بودنش خودراضی از این بذار بده، پس تقاص کارش بخاطر مهرداد بذار

دامیدونه تا حاال با چند خ کنه، تصاحب وچی همه تونهمی پولداره که حاال میکنه فکر

نفر خوابیده تا درمانش کنند ولی نشده و اومده سراغ تو، تو پاکی و لیاقتت یه نفر 

 .پاکه، نمیگم من خیلی پاکم اما حداقل تا حاال با هیچ دختری نخوابیدم

و بستمهامچشم . 

هاش درد داشتند اما درست بودندحرف . 

 اگه باهاش ازدواج کنم مهرداد چی میشه؟

وزخند تلخ محوی زدمپ . 

 .حتما میره دنبال یکی دیگه

هام اهمیت داد؟اصال من چرا دارم بهش اهمیت میدم؟ مگه اون دیشب یه التماس  

و باز کردمهامچشم . 

و بهم بگوتا فردا فکر کن، توی خواستگاری وقتی میریم توی اتاق جوابت – . 

************* 
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 .از عصر تا حاال جام توی بالکنه

و ندادمد سه بار بهم زنگ زده اما جوابشمهردا . 

خواد بترکهاونقدر فکر کردم که انگار مغزم می . 

 .سخت بین حرف قلب و عقلم گیرم

تونم ازش و سرش درمیارم و از طرفی نمیکنم با این ازدواج تالفیشاز طرفی فکر می

 .دل بکنم

ترین کاره، درسته به عقل به دادن گوش هاوقت بعضی …اما شاید ایمان درست میگه

 .درد داره اما کار درسته

و باال آوردم و بهش نگاه کردمبا لرزش گوشیم دستم . 

 !بازم مهرداد

 این دفعه جواب دادم و به سردی گفتم: بله؟

 با کمی مکث گفت: سه بار بهت زدم چرا جواب ندادی؟ کجایی؟

ی آقاجونخونه – . 

 .دلم واسه صدات تنگ شده بود –

 .بغضم گرفت

خوام ببینمتمی – . 

 .سعی کردم صدام نلرزه

تونمنمی – . 
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 چرا؟ –

رحم باشمخواستم بگم اما نتونستم بی . 

 .آقاجونم به کمک نیاز داره –

 .نفس عمیقی کشید

چطوره؟ من بداخالق حال حاال …باشه –  

 .اشکی روی گونم چکید

 .خودت کاری کردی که از چشمم بیوفتی

 .خوبم –

وونه میشم، حوصلمم داره سر میرهتو خونه نیستی دارم دی – . 

 .فقط سکوت کردم

 .خندید

 .چیه؟ زورت میاد حرف بزنی؟ زنگ نزدم فقط سکوت بشنوما –

و بستمهامچشم . 

 .حرفی داری بگو وگرنه قطع کن –

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 .تا مامان و بابات اینجان میام خواستگاریت –

 .گفتم بهم مهلت بده –

دیگه خب دارم میدم – . 
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 .یه دفعه صدای مامان بلند شد

 .مطهره؟ مامان؟ بیا پایین-

 .من باید برم، خداحافظ –

 .حتی نذاشتم خداحافظی کنه و قطع کردم

 .با استرس بلند شدم و توی اتاق اومدم

ها پایین بعد از اینکه از مرتب بودنم اطمینان پیدا کردم از اتاق بیرون اومدم و از پله

 .رفتم

ی ایمان ضربان قلبم شدت پیدا کردخانوادهبا دیدن  . 

 .تیپ رسمی هم حسابی به ایمان میاد

 .با لبخند نگاهم کرد

نفس پر استرسی کشیدم و درمقابل نگاه همه سینی چایی رو از یکی از خدمتکارها 

 .گرفتم و به سمتشون رفتم

 .با مامان و باباش و مامان بزرگش سالم کردم و چای رو بهشون تعارف کردم

و پنهون کنمکردم لرزش خفیف دستمسعی می . 

 .به ایمان تعارف کردم

کرد چای رو برداشت و گفت: مانتوی صورتی بهت میادطور که بهم نگاه میهمون . 

 .در جوابش فقط لبخند کم رنگی زدم

های سلطنتی تک نفره نشستمکال که تعارف کردم روی یکی از مبل . 
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د بودتو جمع بودم اما فکرم پیش مهردا . 

دیوونه مهرداد …مهرداد لعنتی . 

کنه ازدواج کنم یه کم ادب بشه بعد بازم بهش روی خوب همش به فکرم خطور می

کنم اگه اینکار رو بکنم ایمان بدبخت چه گناهی داره که نشون بدم اما باز فکر می

 .قربانی بشه

 .زمان توی استرس گذشت تا اینکه نوبت به حرف زدن من و ایمان رسید

و باز کردم و وارد شدیمدر اتاق . 

 .در رو بست

و کردی؟فکرات –  

 .روی تخت نشستم و به زمین چشم دوختم

 .سردرگمم –

 .پایین تخت رو به روم زانو زد

مطمئن باش پشیمون نمیشی، بهت قول میدم خوشبخت میشی، ببین، چند مدت  –

تونی طالق ، میباهام زندگی کن، دیدی خوب نیستم و پشیمونت کردم حرفی ندارم

 .بگیری

 .لبخند کم رنگی زدم

 .تو خیلی خوبی ایمان –

 .لبخندی زد
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 .کاش مهردادم مثل تو بود –

تر شدلبخندش کم رنگ . 

 .همه اون پایین منتظر جوابمونند –

 .خندید

شددونی مامانم با چه ذوقی آماده مینمی – . 

 .کوتاه خندیدم

 خودت چی؟ –

 .لبخندی زد

زدیک بود سکته رو بزنماز ضربان قلبم ن – . 

 .خندیدم که اونم خندید

 .جدی میگم –

 .به بازوم زد

تر از خودت میشی؟ی من، زن یکی دیوونهحاال هم کالسیه دیوونه –  

 .از لحنش خندیدم

 .نفس عمیقی کشیدم

و گرفت و تکون دادشیقه . 

 .بگو دیگه، از ضربان قلبم دارم خفه میشم –

مهرداد بره؟ دونی که شاید فکرم پیشمی –  
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دونممی – . 

خوای یه زن اینطوری داشته باشی؟با این وجود بازم می –  

 .لبخندی زد

 .تو خودت مهمی نه افکارت –

ستاین رسما دیوونه ! 

گذرهچجوری داره از آرزوهاش می ! 

 .بگو –

و بستمهامچشم . 

رحم بشیها حتی واسه خودتم باید بیگاهی وقت . 

 .قبوله –

ه تو آغوشش فرو رفتمبه ثانیه نکشید . 

خورم نذارم آب توی دلت تکون بخورهقسم می – . 

احساس فقط کنارم افتاده بودندهای من بیتر بغلم کرد اما دستمحکم . 

بینیدو شب پیش بهت گفتم اینکار رو بکنی دیگه این مطهره رو نمی . 

 .واسه محمد از قلبم پیروی کردم که آخر ضربه خوردم

م پیروی کردم و این شد اما دیگه وقتشه از عقلم پیروی کنم تا واسه تو هم از قلب

و ندارمدیگه ضربه نخورم چون واقعا تحملش . 

خواست ولم کنهانگار نمی . 

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


                                                                                                             

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

 .دیگه اینقدر پررو نشو، بکش عقب –

 .خندید و ولم کرد

پرسم، مطمئنی ایمان؟بازم می –  

 .با لبخند گفت: تا حاال توی زندگیم اینقدر مطمئن نبودم

 .نفس عمیقی کشیدم

 .مهرداد نفهمه –

 تونصیغه …خوام عروسیمون خراب بشهکردم، من نمیخودمم به همین فکر می –

میشه؟ تموم کی  

 .به زمین چشم دوختم و سعی کردم به یاد بیارم

و پر کردمون مونده غم وجودمبا یادآوری اینکه فقط سه روز تا پایان صیغه . 

 .فقط سه روز دیگه –

********** 

 محدثه#

و تنش کردمکتش . 

دونی بیرون میامخوشحالم که دارم از این آشغال – . 

جا بمونیشد همینترسم، کاش میمنم خوشحالم ولی می – . 

 .با ابروهای باال رفته به طرفم چرخید

 اونوقت چرا؟ –
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تره، احمق بازیت کار دستت نمیدهاینجا جات امن – . 

هاش درهم رفتاخم . 

ی بکوب توی سرم، باشه؟حاال تو ه –  

 .آروم به گونش زدم

 .باشه –

 .خندون چپ چپ بهم نگاه کرد

دونستم چجوری بهش بگم که مطهره داره عروس میشهنمی . 

فهممشکنم، نمیهنوز درکش نمی . 

 زده به سرش؟ سحر و جادوش کردند؟

کنه چی شده که مثل احمقا داره زن کسی میشه که حتی دوستشم نداره؟ فکر می

شنوم؟ مثل سگ عاشق اون مهردادهو نمیشهای شبانهیهگر . 

 .با دستی که جلوی صورتم تکون خورد به خودم اومدم

 چیه سه ساعت به من زل زدی؟ –

و برداشتمپوفی کشیدم و کیفم . 

 .هیچی –

و گرفت و دقیق بهم نگاه کردبازوم . 

ای! چی شده؟کالفه –  

 .بریم بیرون بهت میگم –
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ای گفتاشهبا همون نگاهش ب … 

و باز کرددر ماشینش . 

 .عجیبه داداشت اینجا نیست –

گفت عطیه که تنها دانشگاه اومده بوده حتی واینساده ی مهم داره؛ میگفت جلسه –

 .بتونه باهاش حرف بزنه! گفت ازت بپرسم چرا مطهره امروز شرکت و دانشگاه نیومده

 .با کمی مکث گفتم: بشینیم میگم

 .پوفی کشید

ماشین شدیمسوار  . 

 .روشنش کرد و به راه افتاد

و برداشتهاشو باز کرد و یکی از ادکلندر داشبوردش . 

 .دلم برات تنگ شده بود جیگرم –

ای کردم و با حرص گفتم: بسهو گفت و توی خودش خالی کرد که سرفهاین ! 

 .یه کم دیگه زد که از دستش چنگ زدم و توی داشبورد انداختم

ین چه بوی خوبی میدمبا خنده گفت: بب ! 

 با حرص گفتم: بوی خوبت بخوره وسط فرق سرت، به من چه؟

 .کمی به سمتم خم شد

 تو دوست داری توی رابطه بوی تن خودم باشه یا عطر؟ –

و نیاوردم پایین و تا فکتو روی هم فشار دادم و عصبی گفت: ببند دهنتهامدندون
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 .ماهان

و پس زدمه دستشو روی رونم کوبید کخندید و دستش . 

شکنمشدستت به من بخوره می – . 

و باال انداخت و با خنده گفت: او! چه خشنابروهاش ! 

و دور گردنم انداخت که پوفی کشیدمدستش . 

 .با موهام بازی کرد

و بگوحاال عشقم حرفت – . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: عشقم؟

 .شیطون گفت: آره دیگه

د، دیگه نگیابا انزجار گفتم: خوشم نمیا . 

 .اوق زدم

 !عشقم –

 .خندید

 !واقعا عجیبی محدثه –

و پشت گوشم بردموهام . 

 حاال بگو ببینم، چی شده؟ –

کنهبا استرس گفتم: میگم ولی به داداشت نگو، بد قاطی می . 

 .اخم ریزی کرد

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


                                                                                                             

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

 چی شده؟ –

نفس عمیقی کشیدم و از اون جایی که مقدمه چینیم افتضاحه گفتم: مطهره داره 

 .عروس میشه

ها بلند های رانندهها و فحشیه دفعه وسط خیابون زد رو ترمز که صدای بوق ماشین

 .شد

های گرد شده گفت: یعنی چی که داره عروس میشه؟با چشم ! 

و ببر کناراول تا نیومدند بزننمون ماشین – . 

خورد توجهی نکردهاییم که میبا همون حالت به کنار خیابون رفت و به فحش . 

 !مهرداد کی رفته خواستگاریش؟ –

 .با غم پوزخندی زدم

کنهکجای کاری آقا؟ مطهره داره با ایمان ازدواج می – . 

 بهت زده بهم نگاه کرد و زمزمه کرد: چی؟

 .نفس عمیقی کشیدم

 یه دفعه داد زد: زده به سرش؟

و روی قلبم کشیدماز ترس به باال پریدم و دستم . 

کشی یابو؟میای هوار چیه چرا یه دفعه –  

کنی؟و از جیبش بیرون آورد که ترسیده گفتم: چه غلطی میهای درهم گوشیشبا اخم  

 .به داداشم زنگ میزنم –
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و از دستش گرفتممحکم زدم تو سرش و گوشی . 

کنیتو غلط می – ! 

و به سرش گرفتدستش . 

و بدهگوشیم – . 

بشه؟ هان؟ خوای داداشت قاتلای؟ میبا اخم گفتم: نمیدم، تو دیوونه  

خوادعصبی گفت: پس بشینم تا عروس بشه بعد بفهمه؟ اصال گه خورده که می … 

و به لبش کوبیدم که صورتش جمع شدپشت دستم . 

درست صحبت کن، معلوم نیست اون خان داداش جناب عالی چی به سر دوست  –

ی من آورده که حاضر شده از دلش بگذرهبیچاره ! 

مه کرد: اون مطهره زده به سرش! داداش من دق دستی به ته ریشش کشید و زمز

کنهمی . 

 .بهم نگاه کرد

 کجاست که برم ببینمش؟ –

 .کمی فکر کردم و گفتم: فکر کنم االن باید با مادر شوهرش باشه واسه حلقه خریدن

 ایــمــان#

 .نگاه تندی بهم انداخت

 .دیگه نگی مادر شوهرا –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم
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تهات توی حلقچشم – ! 

 .باالخره یه کت مورد پسندم واقع شد که به دست علی دادم

و گاز میزد وارد مغازه شدطور که سیبینیما همون . 

بینم تو هم اینجایی! چطوری؟به! آق داماد! می –  

 .با سر خوشی گفتم: عالی

 حاال چی انتخاب کردی؟ –

 .به کت و شلوار توی دست علی اشاره کردم که به سمتش رفت

وی سطل آشغال پرت کرد و کت رو ازش گرفتو تسیب . 

 .بهش نگاه کرد

 نه خوبه! الکچریه، کال دختر کش میشی، حاال این عروس خوشبخت کی هست؟ –

 .بهم نگاه کرد

شناسیشدست به جیب گفتم: آشناست، می . 

 .ابروهاش باال پریدند و کت به دست به سمتم اومد

 نه بابا! کی هست؟ –

 .خندید

ای مهرداد رو واست لقمه گرفته بودصیغه مامانت که زن – ! 

هام در هم رفتاخم . 

 .بگو دیگه –
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 .خواستم حرفی بزنم اما گوشی توی دستش به صدا دراومد

 .پوفی کشید

 !بر خر مگس معرکه لعنت –

و گفت و جواب داداین . 

 چیه؟ –

 .اخمی کرد

 یعنی چی که پاک شده؟ –

 .نفس عصبی کشید

 .خیلوخب دارم میام –

ی بهش نگاه کردمسوال . 

 .قطع کرد و به بازوم زد

کشممن برم، بعدا ازت اطالعات می – . 

و به دستم داد و حتی خداحافظی هم نکرد و رفتکت . 

 .به کت مشکی مات توی دستم نگاه کردم

 .لبخندی روی لبم نشست

 .از اولشم مال من بودی

کنمتخودم می مهم نیست که فکرت پیش کیه مهم اینه که کم کم با کارام عاشق . 

 مطـهره#
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حوصله از پشت در موندن و زنگ زدن کلید توی قفل انداختم و در رو باز کردمبی . 

 .همین که وارد شدم با دیدن مهرداد سرجام خشکم زد

دونهبا استرس به عطیه نگاه کردم که با حرکت لب گفت: نمی . 

ای کشیدمنفس آسوده . 

سمتم اومدبا اخم ریزی از روی مبل بلند شد و به  . 

 معلوم هست کجایی؟ –

ی آقاجونمو بیرون آوردم و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: خونههامکفش . 

 .به سمت اتاق رفتم که پشت سرم اومد

و از سرم کندموارد اتاق شدم و شالم . 

 مطهره؟ –

 .در کمد رو باز کردم

 .بله –

دش چرخوندمو گرفت و به سمت خوو به بیرون فوت کرد و بازومنفسش . 

و میدی، وقتی میگم هامو که نمیدی، به زورم جواب تلفنهامچته تو؟ جواب پیام –

تونمخوام ببینمتم که میگی نمیمی . 

 .پوفی کشیدم و باز چرخیدم

خوام ببینمتاز خونه برو بیرون، فعال نمی – . 

 .یه دفعه از پشت تو بغلش انداختم که نفس تو سینم حبس شد
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کنی؟اهام اینکار رو میچرا داری ب –  

 .آروم گفتم: ولم کن

و کنار گوشم شنیدمصدای قورت دادن آب دهنش . 

خوامت؟ اگه برام مهم فهمی میبیشتر به خودش چسبوندم و لب زد: لعنتی چرا نمی

 نبودی دست به اون کار میزدم؟

هام حلقه زداشک توی چشم . 

بهت گفتم اگه اینکار رو بکنی  ها دیر شده مهرداد، همون شبدیگه واسه این حرف –

بینیدیگه این مطهره رو نمی . 

شنیدمو میصدای ضربان قلبش . 

گیرمتای بود که انجام دادم اما مهم اینه که گفتم میام میاون یه احمق بازی – . 

 .لبخند تلخی زدم

 کجای کاره که جمعه عروسیمه؟

ترسه مهرداد یه کاری می معلومه …خود ایمان از همه خواست زودتر برگزارش کنیم

 .بکنه

مون تمومهآروم گفتم: برو از اینجا، چهارشنبه صیغه . 

 .ولم کرد و به طرف خودش چرخوندم

تونی بری؟چیه؟ فکر کردی حاال که تموم میشه می –  

و توی دستش گرفت و تو صورتم خم شدچونم . 
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 .نه خانم، من از توی زندگیت بیرون نمیرم –

سریع عقب کشیدمو ببوسه که خواست لبم . 

و محکم و تو مشتش گرفت و لبشهاش درهم رفت و یه دفعه موهای پشت سرماخم

 .روی لبم گذاشت که وجودم زیر و رو شد

کار میشه کرد که دیگه مال اگه بگم دلتنگ اون لبای داغش نبودم دروغ گفتم اما چی

 .من نیستند

و گرفت و عمیق و محکم بوسیدمفکم . 

شد گذاشتم تا به عقب هلش ش که تند باال و پایین میی سینهفسهو روی قهامدست

و با یه دستش گرفتهامو ول کرد و مچبدم اما موهام . 

و بستم تا اشکم نریزههامچشم . 

با کمی مکث عقب کشید و نزدیک گوشم نفس زنان گفت: صیغه هم تموم بشه بازم 

د دائمم بشی، حالیته که چی کنم تا آخرش عقت میکنم، اونقدر صیغهت میصیغه

 میگم؟

و به دندون گرفتم تا بغضم نشکنهلبم . 

تر شدهمین که تو بغلش فرو رفتم بغضم بزرگ . 

تر بغلم کردمحکم . 

فهمی که دل و ازم محروم کردی، چرا نمیلعنت بهت که این چند روز خودت –

 صابمردم برات تنگ شده؟ هان؟
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صدا شکستبغضم بی . 

گذشته مهرداد خان، دیگه داره تموم میشه دیگه کار از کار . 

 .سرنوشت منم اینه که از کسایی که دوسشون دارم دور بشم

 .یه دفعه صدای زنگ همه جا رو پر کرد

 .از ترس اینکه ایمان باشه ضربان قلبم روی هزار رفت و گریم بند اومد

و پاک کردمهاماز خودش جدام کرد که سریع اشک . 

و گرفتدو طرف صورتم . 

و اشکی کن دلم کباب میشههاتهیچوقت چشم – . 

هام دلت کباب نشد؟هام و التماسپس چرا اون شب واسه گریه  

و ببوسه اما صدای ماهان بلند شدخواست گونم . 

 مطهره اینجاست؟ –

 .لبخندی رو لب مهرداد پدید اومد

 .داداش دیوونم اومده –

ای از اینکه ایمان نیست کشیدمنفس آسوده . 

ثه وارد اتاق شد که با دیدنمون ابروهاش باال پریدندمحد . 

 .سالم –

و داد و منم سالم آرومی کردممهرداد جوابش . 

 !محدثه بلند گفت: ماهان بیا تو اتاق ببین کی اینجاست
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و پوشوندمسریع با شالم موهام . 

 مهرداد خندید و به سمت در رفت که تو همین موقع ماهانم به داخل اومد و با دیدن

 .مهرداد جا خورد

 !تو هم اینجایی؟ –

 .مهرداد محکم بغلش کرد

 .لعنتی دلم برات تنگ شده بود –

های ماهان به هم گره خوردند و به من نگاه کرد که از طرز نگاهش مطمئن شدم اخم

 .محدثه بهش گفته

و پایین انداختمسرم . 

 .محدثه کنارم وایساد

 بهش گفتی؟ –

کردم پوزخند تلخی زدم و بهش نگاه . 

 گفته بودم اینقدر آروم بود؟ –

 .با غم نگاهم کرد

کنی دیوونه؟چرا داری اینکار رو با خودت می –  

تونستم با درونم اینکار رو بکنم؟و سرد کنم اما میسعی کردم نگاهم  

خوام درموردش حرفی بزنمگفتم که نمی – . 

ب شام بریم و دور گردن ماهان انداخت و گفت: نظرتون چیه امشمهرداد دستش
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 بیرون؟

و به هم کوبیدهاشمحدثه دست . 

 !عالیه –

 .عطیه وارد شد

 .اگه شام پای شما باشه قبوله منم حرفی ندارم-

 .مهرداد خندید

 .قبوله –

 .اخم کردم

 .من نمیام –

های همشون به هم گره خوردنداخم . 

ی آقاجونمباید برم خونه – . 

 .مهرداد با همون اخم بهم نزدیک شد

شی؟و چرا هی میری اونجا؟ مگه فقط تو نوهت –  

خوام برمبابا بزرگمه میی با اخم گفتم: دقیقا به تو چه ربطی داره؟ خونه . 

مخالفت، تر شد و تا خواست حرفی بزنه محدثه سریع گفت: مخالفت بیاخمش غلیظ

امشب میریم بیرونهمگی  . 

 !معترضانه گفتم: محدثه

 .با اخم نگاهم کرد
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شب خوش باشیمبذار ام – … 

رحم ادامه داد: شاید دیگه این خوشیا نباشه واستمعنادار و بی . 

و ازش گرفتمبا غم نگاهم . 

و به سمت خودش چرخوندو گرفت و سرممهرداد چونم . 

 .تو یه چیزیت شده –

های نگرانش خیره شدمخیره فقط به چشم . 

و بخوای این روزا حس خوبی ندارم، یه جوریمراستش – . 

ند ماهان از نگاهم دور نموندپوزخ . 

و پایین بردمدستش . 

 .باشه میام –

 .لبخندی روی لبش نشست

تونم بمونماما زیاد نمی – . 

 !معترضانه گفت: نشد دیگه

 .پوفی کشیدم

 .حاال تا شب یه چیز میشه –

 .به در اشاره کردم

و عوض کنمهامخوام لباسبرید بیرون می – . 

ادهمشون بیرون رفتند اال مهرد . 
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 .با ابروهای باال رفته گفتم: برو بیرون

و باال انداختدست به جیب ابروهاش . 

ای بهش رفتمچشم غره . 

و دونه دونه باز کردمهامکمد انداختم و دکمهو توی شالم . 

تونم مخالفتی بکنمتا محرممی نمی . 

اگه پشیمونم بشم دیگه خیلی دیر شده و پای آبروی خانوادم وسطهحتی  . 

سمت در رفت و در رو بست که استرسم گرفتبه  . 

تونه کاری بکنهچیزی نیست مطهره، آروم باش، بقیه اینجان، نمی . 

و درآوردم و وارد حموم شدم و توی سطل انداختممانتوم . 

 .تا خواستم بیرون بیام مهرداد وارد شد که انگار قلبم از کار افتاد

به دیوار کوبیدم که با ترس نگاهش خواستم بدون توجه بهش از کنارش رد بشم اما 

 .کردم

و بستدر حموم . 

برم بذار بستی؟ رو در چرا …چرا – . 

و کنار سرم به دیوار گذاشتدستش . 

و از زیر نظر گذروندتموم اجزای صورتم . 

 .چند شبه حست نکردم –

 .نفسم بند اومد
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 .برو عقب -

رومم کن، دوست دارم و کنار صورتم گذاشت و نزدیک به لبم گفت: یه کم آدستش

و بازم بچشمطعمت . 

هام حلقه زداشک توی چشم . 

ترسممی ازت دیگه من …لطفا ولم کن – . 

 .ابروهاش باال پریدند

ترسی؟ اونوقت چرا؟می –  

 .آخرین بار رو یادم نرفته –

 .آروم خندید

 !حال داد که –

م حلقه کردو دور کمر لختهای لرزون سعی کردم به عقب ببرمش اما دستشبا دست . 

 .تو که دیگه محدودیتی نداری –

و تو گودی گردنم فرو کرد که با بغض گفتم: ولم کنسرش . 

ای زد و گفت: آخرین دفعه به اوج رسوندیمبوسه . 

تر شدهاش گرفت و مکی زد که بغضم بزرگو بین دندونپوست گردنم . 

ترسیدمدست خودم نبود اما دیگه ازش می . 

و بهم دوختگاه خمارشو باال آورد و نسرش . 

 .با بغض گفتم: از اتاق برو بیرون
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 .زنمی، حق اعتراض نداری –

و ببوسه که داد زدم: گفتم برو بیرونخواست لبم . 

 .ابروهاش باال پریدند

ش زدم و با فکی قفل شده گفتم: دارم فارسی حرف میزنم، برو ی سینهبه قفسه

 .بیرون

رفت کرد و یه قدم به عقبناباور نگاهم  . 

باز خواست بهم نزدیک بشه که این دفعه با تموم دل پری که ازش داشتم سیلی 

محکمی به صورتش زدم که صداش توی حموم پیچید، سرش به طرفی چرخید و 

و بستهاشچشم . 

 .از عصبانیت و بغض به نفس نفس افتاده بودم

و از زندگیم گم تو از این خونه گم کن، گورو از اتاق گم کن؛ اصال نه، گورتگورت –

 .کن، دیگه دور ور خودم نبینمت استاد مهرداد رادمنش

و روی هم فشار دادمهاشدندون . 

 .به عقب هلش دادم و از حموم بیرون اومدم

 .سریع یه لباس آستین بلند برداشتم و پوشیدم

و روی سرم انداختم و تند از اتاق بیرون اومدم که دیدم همشون با ابروهای باال شالم

 .رفته نزدیک درند

 با تندی گفتم: چیه؟ هان؟
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 .به ماهان نگاه کردم

و از اینجا ببربرادرت – . 

خوام به شوهرم خیانت کنم پس نمیتر گفتم: فکر کنم بدونی که دارم ازدواج میآروم

 .کنم

 !چه تلخ حرف زدم

و پر کردعصبانیت نگاهش . 

 .از کنارشون گذشتم و وارد آشپزخونه شدم

و با عصبانیت بستمهامبه اپن تکیه دادم و چشمو هامدست . 

 .با یادآوری سیلیه به اون شدتی که بهش زدم بغضم گرفت

 ماهان: مهرداد؟ خوبی؟

اما صداش نیومد و چیزی نگذشت که در با صدای بدی بسته شد که بغضم شکست، 

 .روی زمین فرود اومدم و صدای هق هقم تو آشپزخونه پیچید

و وارد آشپزخونه شدند و با تعجب نگاهم کردعطیه و محدثه با د . 

و خفه کنمو بستم و سعی کردم صدای هق هقمهامچشم . 

و گرفتو کنارم حس کردم و یکیشون بازومحضورشون . 

مطهره؟ آخه چی شد یه دفعه؟محدثه:   

کار کرد که اینطور عصبی شدی؟عطیه: چی  

تم: خیلی بد بهش سیلی زدمو گرفتم و با هق هق گفو باز کردم و دستمهامچشم . 
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و گرفتهای پر از اشک دست لرزونممحدثه با چشم . 

کار میکنی؟تو داری با خودت چی –  

 .باز صدای گریم اوج گرفت که بغلم کرد و عطیه با بغض نگاهم کرد

و با گریه بستمهامچشم . 

ابود و به هم بزن، زن ایمان نشو، اینطور خودت نعطیه با بغض گفت: بیا همه چی

 .میشی

و باز کردم و با گریه گفتم: دیگه واسه پشیمون شدن دیرههامچشم . 

محدثه از خودش جدام کرد و با بغض و عصبانیت گفت: کجاش دیره؟ هان؟ از حرف 

خوان بگندترسی؟ به درک هر چی میمردم می . 

و راست تکون دادمو به چپبا گریه سرم . 

ترسم، ، دیگه هروقت نزدیکشم ازش میتونم باهاش ادامه بدممن دیگه نمی –

گیرهاسترسم می . 

 .یه بار تکونم داد

کارت کرده؟ اون شب چه اتفاقی افتاد که تو رو تو این آخه چی شده لعنتی؟ چی –

 وضعیت انداخته؟

و پس زدمهاشدست . 

 .ولم کنید –

 .بلند شدم که سریع بلند شدند و جلوم وایسادند
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بشم فقط ولم کنید بذارید آروم – . 

و کناد زدم و از وسطشون رد شدمهردوشون . 

و روی دهنم گذاشتم و وارد اتاق شدم و در رو بستمدستم . 

و روی تخت انداختمخودم . 

و خفه کردمو تو بالشت فرو بردم و صدای هق هقمسرم . 

****** 

 .با حس نوازش دستی توی موهام بیدار شدم

و زیر بالشت بردم اما با یادآوری دم و دستمو باز نکرهامبه خیال اینکه مهرداده چشم

 .دعوای بینمون از جا پریدم که با دیدن ایمان خشکم زد

 .لبخندی زد

 .سالم –

و روی سرم انداختمبه خودم اومدم و سریع شال افتاده روی شونم . 

کنی؟کار میتو اینجا چی –  

 .محدثه بهم زنگ زد گفت حالت خوب نیست –

 .نفس پر حرصی کشیدم

 .اومدم دیدم خوابی دلم نیومد بیدارت کنم –

و روی صورتم کشیدمهامدست . 

 از کی اینجایی؟ –
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 .یه ساعتی هست –

و به بیرون فوت کردم و به ساعت نگاهی انداختمنفسم . 

 .شش بود

 چیزی بهت دادند بخوری؟ –

 .خندید

 .نه، هیچی –

 .نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم

ای چیزی بخوروهبلند شو بیا یه می – . 

شکنه و از اتاق بیرون اومدم که دیدم عطیه جلوی تلوزیون نشسته داره و تخمی می

 .خبری هم از محدثه نیست

 .نگاهش بهم افتاد

 !ساعت خواب –

 با اخم گفتم: محدثه کجاست؟

 .به تلوزیون نگاه کرد و یکی دیگه تخمه شکست

و تمیز کنهشش کنه گلخونهخواست کمکماهان اومد دنبالش، انگار کلفت می – . 

 .پوفی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم

دادی؟بلند گفتم: اونوقت تو نباید یه چیز به ایمان می  

 با حرص گفت: به من چه؟
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 .ابروهام باال پریدند

و شنیدمی ایمانصدای خنده . 

و شستم و چای رو دم گذاشتمصورتم . 

و از توی یخچال بیرون آوردمها ریه بشقاب و کارد رو برداشتم و ظرف میوه . 

و روی میز گذاشتم و به سمت دستشویی رفتمحرف همه چیوارد هال شدم و بی . 

و شستم و بیرون اومدمبعد از انجام کارای مربوطه دستم . 

 عطیه: آره هست، چطور؟

 .اخم کم رنگی کردم و کنارش وایسادم

 کیه؟ –

 .محدثه –

 .آهانی گفتم و نشستم

گید دیگهعطیه: یه چیزی ب . 

 .وقتی دیدم ایمان دست به بشقابشم نزده گفتم: وا! بخور دیگه

 .ورزشی به گردنش داد

 .میل ندارم –

 !اینجور نمیشه که –

و و یه سیب برداشتم و خودم واسش پوست کندمبشقاب . 

 .خندید
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خوام، خودت بخورنمی – . 

 .با اخم گفتم: حرف نباشه

 .باز خندید و دیگه چیزی نگفت

و روی میز انداختشیشعطیه گو . 

گفت؟چی می –  

و یه جوری دکش نیم نگاهی به ایمان انداخت و بعد نزدیک گوشم گفت: میگه ایمان

 .کن بره، مطهره هم آماده کن بریم بیرون

هام درهم رفت و به کارم ادامه دادماخم . 

گفتی الزم نکردهباید می – . 

 .گفتم خودش یه چیزی جور کنه بگه –

و رو به روش گذاشتمم شد بشقابکارم که تمو . 

 .بخور –

 .دست شما درد نکنه –

 .خواهش میکنم –

 .به تلویزیون نگاه کردم

کردو پخش میسینمایی جنگ ستارگان . 

کردمو حس میی ایماننگاه خیره . 

ی نگاهمون با صدای در قطع شدبهش نگاه کردم اما رشته . 
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 .با استرس از جا پریدم

؟نکنه مهرداد باشه –  

های ایمان در هم رفتاخم . 

 .عطیه خونسرد بلند شد و به سمت در رفت

 .رو به ایمان گفتم: برو تو اتاق

 .پوفی کشید و بلند شد و رفت

ای کشیدمعطیه در رو باز کرد که با دیدن ماهان و محدثه نفس آسوده . 

 .وارد شدند و ماهان در رو بست

 .ماهان جدی گفت: برو آماده شو

من نمیام با اخم گفتم: . 

 بلند گفت: ایمان خان؟

 چیزی نگذشت که ایمان از اتاق بیرون اومد و جدی گفت: بله؟

 .ماهان: بهتره دیگه رفع زحم کنی

 !معترضانه گفتم: ماهان

 .با اخم نگاهم کرد

 .ایمان با اخم گفت: تا مطهره نگه برو هیچ جایی نمیرم

 .پوزخندی زد

بهش بگو مطهره دیگه زن منه نکنه مهرداد قراره بیاد اینجا؟ برو – . 
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و پر کرد و به سمتش رفت که محدثه سریع جلوش پریدعصبانیت نگاه ماهان . 

 .آروم باش –

حوصله گفتم: بیا برو ماهان من جایی نمیام، حوصله ندارم، بعد از اون دعوا هم بی

خوام مهرداد رو ببینمنمی . 

خواد باهات صحبت کنهماهان: مهرداد گفته می . 

ندی زدمپوزخ . 

 .به سمت ایمان رفتم و کنارش وایسادم

از این بعد اختیارم دست ایمانه و فکر نکنم دوست داشته باشه من پیش یه پسر  –

 .غربیه برم

زدندکلماتم بیشتر به قلب خودم زخم می . 

 .ماهان با غم نگاهم کرد

کنهدونی بری مهرداد دق میتو دیوونه شدی مطهره! خودت بهتر می – . 

به گلوم چنگ زد اما سعی کردم پنهانش کنمبغض  . 

 .دست ایمان دور شونم حلقه شد

 .شنیدی که چی گفت؟ حاال هم برو –

و از روم برنداشتماهان نگاهش . 

و به چپ و راست تکون داد و بعد چرخید و در رو باز کردبا همون نگاه سرش . 

 .از خونه بیرون رفت که محدثه پوفی کشید و پشت سرش رفت
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و پر کرددفعه غم نگاهماین  . 

مونی؟و پایین بردم و با لبخند ساختگی گفتم: شام میدست ایمان  

 .انگار فهمید که لبخندم ساختگیه چون لبخند کم رنگی زد

 .نه مجبورم برم دنبال کارای آتلیه –

 .مشکلی نیست –

و گرفتبازوهام . 

کنی، به این باور داشته باشو میتو داری کار درست – . 

ی پوزخند عطیه رو شنیدم ولی ایمان توجهی بهش نکردصدا . 

 .اولش سخته اما بعدش دیگه عادی میشه –

 .لبخند تلخی زدم

دونممی – . 

و ول کردبازوهام نفس عمیقی کشید و . 

 .تا دم در همراهیش کردم

 .خداحافظ –

 .سری تکون دادم

 .خداحافظ، مواظب خودتم باش –

 .لبخندی زد

 .هستم تو هم باش –
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بخند کم رنگی زدمل . 

و روی شونم انداختموقتی رفت در رو بستم و شال . 

 رو به عطیه با اخم گفتم: تو چته؟

 چی چمه؟ –

و ازت گرفتمکنی انگار عشقتیه جوری داری رفتار می – ! 

 .پوفی کشید

و کنسل کردی برو یه چیزی بپز که تو زر نزن حوصله ندارم، حاال که شام شبمون –

یزیماین شکممون بر . 

 مهـرداد#

و توی گردنم انداختمو دور مچم بستم و گردنبند توپی مشکیساعت مچیم . 

 .با صدای گوشیم از روی میز برش داشتم که دیدم ماهانه

و وصل کردمتماس . 

 .بگو –

 .هر کاری کردیم مطهره قبول نکرد بیاد –

و پر کردعصبانیت وجودم . 

برمشغلط کرده، نمیاد؟ باشه خودم به زور می – . 

 .پوفی کشید

تر بشه بعد باهاش حرف میزنی، امشب و بیخیال بذار آرومبیخیالش مهرداد، امشب –
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کنیو خرد میفقط اعصاب هردوتون . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

کنم، راضی هم نشد به دروغ بذار واسه یه شب دیگه، یه جوری خودم راضیش می –

گیم تو نمیایمی . 

منفس عصبی کشید . 

 .خیلوخب، باشه –

و قطع کردمو گفتم و تماساین . 

و به کف دستم کوبیدم و درآخر با یه داد روی تخت پرتش کردمعصبی گوشی . 

و توی موهام فرو کردمهامروی تخت نشستم و دست . 

 !لعنت بهت مطهره

و روانی کنی؟خوای منتو می  

* 

 مطـهره#

 .از باشگاه بیرون اومدیم

ه کردعطیه به ساعتش نگا . 

 من برم؟ –

ی آقاجونمگیرم میرم خونهآره برو، من دربست می – . 

 .سری تکون داد
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 .باشه، پس خداحافظ –

 .با یادآوری یه چیز گفتم: راستی، آقاجونم گفته شب بیاین اونجا

 .لبخندی زد

 !چه عالی –

 .خندیدم

 .خب دیگه خداحافظ –

 .خداحافظ –

شانس خوبش تو همین لحظه خط اومدچرخید و به سمت ایستگاه خط رفت که از  . 

ها دست تکون دادم و بلند گفتم: دربستکنار خیابون وایسادم و واسه تاکسی . 

 .یه دفعه یه ماشین جلوی پام زد رو ترمز که سریع یه قدم به عقب رفتم

رو هام در هم رفت و وارد پیادهش پایین کشیده شد که با دیدن مهرداد اخمشیشه

 .شدم

مطهره؟بلند گفت:   

 .توجهی نکردم و به راه رفتنم ادامه دادم

 .از ماشین پیاده شد و داد زد: بیا بشین تو ماشین

و گزیدمای بهمون جلب شد که از خجالت لبمتوجه عده . 

 .به سمتش چرخیدم

خوام بشینمنمی – . 
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 .تهدیدوار بهم نگاه کرد

 .بشین تو ماشین مطهره –

خوامبا اخم گفتم: نمی . 

و به دندون گرفتمو روی هم فشار داد که لبمهاشبست و دندونو هاشچشم . 

 !یا خدا! باز این حالت

و باز کرد و عصبی چندین بار به سقف ماشین زد و با فکی قفل شده گفت: هاشچشم

 .بیا بشین تا قاطی نکردم، زود

 .گفتم نمیام –

 .نگاه بدی بهم انداخت

اشه میامخواست به سمتم بیاد که زود گفتم: باشه ب . 

 .با استرس به سمتش رفتم

 .نشستیم و به راه افتاد

 .چند دقیقه گذشت

 .نه اون حرفی میزد و نه من

و شکستچیزی نگذشت که خودش سکوت . 

 خوبی؟ –

 .پوزخندی زدم

 .عالیم یعنی بهتر از این نمیشم –

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


                                                                                                             

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

 !پوفی کشید و معترضانه گفت: مطهره

 .دست به سینه شدم و حرفی نزدم

یزم، قربونت برم نکن اینکار رو با من، نکن اینکار رو با خودمونخانمم، عز – . 

 .از کلماتش دلم زیر و رو شد

و بیرون بکشمو گرفت اما سعی کردم دستمدستم . 

ای بهش زد که نفس تو سینم حبس شدبا زوری که داشت تا لبش برد و بوسه . 

و به ته ریشش کشیددستم . 

 .با حرص گفتم: نکن

ه هنوزخندون گفت: منک … 

 .جیغ زدم: نگو

و روی هم فشار دادمهامشروع کرد به خندیدن که دندون . 

ای بهش رفتم و به سمت در چرخیدمو که ول کرد چشم غرهدستم . 

و روی کمرم گذاشتدستش . 

 خانمم؟ –

 .زیر لب گفتم: کوفت

تر کشیدو پاییندستش . 

 .بداخالقی نکن دیگه –

جا پریدم و سریع به سمتش چرخیدم که  با حس دستش روی بند لباس زیرم از
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 .شروع کرد به خندیدن

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 کجا داری میری؟ –

فهمیمی – . 

 .نفس پرحرصی کشیدم و به خیابون چشم دوختم

 .کلی وقت تو سکوت گذشت

و پر کردبا دیدن اینکه داره از تهران خارج میشه استرس وجودم . 

ی؟برو کجا میداری من –  

 .جدی به جلو نگاه کرد و حرفی نزد

و گرفتم و نفس بریده گفتم: کجا داری میری مهرداد؟ هان؟سریع بازوش  

بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: تا وقتی که ادب بشی و عقلت سرجاش بیاد شمال 

مونیممی . 

 .قلبم از کار افتاد و بازوش از دستم ول شد

 با بهت زمزمه کردم: چی؟

عروسیمه! آبروی خانوادم میره یا خدا! جمعه ! 

 .با ترس گفتم: نه نه مهرداد، برگرد، خواهش میکنم برگرد

 .حرفی نزد که گفتم: میگم برگرد

و روی فرمون جا به جا کردفقط دستش . 

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


                                                                                                             

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

و برگردون، زوداین دفعه داد زدم: من . 

شدقلبم انگار از جاش داشت کنده می . 

 .محکم به در کوبیدم

شنوی؟میمیگم برگرد، ن –  

و بهش کوبیدم و هامبازم سکوت کرد که به سمتش هجوم بردم و با عصبانیت مشت

 .با داد گفتم: من با تو هیچ جایی نمیام، برگرد

 .از ترس الل شدم

و ازش نداشتمانتظار همچین فریادی . 

کردم یه چیزی بگم اما تموم کلمات از ذهنم پر کشیده بودندو باز میهی دهنم . 

و پایین انداختملیم شده درست نشستم و با دلخوری سرمدرآخر تس . 

و شنیدمدستی به ته ریشش کشید و صدای نفس عصبیش . 

لرزیدندهام مثل بید میدست . 

* 

 .رو به روی ویال وایساد

شدقلبم یه لحظه هم آروم نمی . 

فهمید که اینجامکاش یکی می . 

 .در رو باز کرد

 .پیاده شو –
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ه با کمی مکث پیاده شدماز ماشین بیرون رفت ک . 

 .در رو با کلید باز کرد و کنار رفت

 .برو تو –

 .نگاه پر ترسی بهش انداختم

و گرفت و به داخل هلم داداونقدر نگاهم طوالنی شد که پوفی کشید، بازوم . 

 گرسنته؟ –

ی آرومی گفتمطور که سرم به زیر بود آرههمون . 

بگیرم لباس توی ویال واست هست، میرم یه چیزی – . 

و دراز کرددستش . 

و بدهگوشیت – . 

و با زحمت قورت دادمآب دهنم . 

کیفمه توی …توی نیست، دستم …دستم – . 

 .چیزی نگفت و در رو بست و قفل کرد

و روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدمدستم . 

 .خدایا یه جوری باید برگردم تهران

شند، آبروی خانوادم میرههمه نگرانم می . 

و توی صورتم کشیدمستمدو د . 

 !وای خدا
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ها رفتم و روی دیگه تحمل اینکه روی پا وایسم نداشتم واسه همین به سمت مبل

 .یکیش نشستم

کنمکنه دیگه وای به وقتی که بفهمه دارم ازدواج میباهاش سردم داره اینکارا رو می ! 

 .با پام روی زمین ضرب گرفتم

و روی شونم انداختمشالم . 

و بستمهاممبل تکیه دادم و چشمو به سرم . 

 .خیلی نگذشت تا اینکه در با یه تیک باز شد

و باز کردمهامو توی مشتم گرفتم و چشملباسم . 

 .در رو بست

کردمو حس میحضورش . 

 .صدای پالستیکی که روی اپن گذاشته شد اومد

و عوض نکردی؟چرا لباسات –  

 .دیدم که داره به سمتم میاد

هام بازی کردمنداختم و با استرس با ناخونو پایین اسرم . 

 .بعد از اون دادش ترسم ازش بیشتر شده

و به مبل گذاشتکنارم وایساد و دستش . 

و عوض کنهاتبرو لباس – . 

طوری راحتمآروم گفتم: همین . 
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همین که دستش به موهام خورد و پشت گوشم برد یه لحظه لرزیدم و سریع کنار 

 .کشیدم

شد کنار صورتم خم . 

کنی؟ازم فرار می –  

 .نفس پر استرسی کشیدم

و رو به روی صورتم آورد که ازش فاصله گرفتمصورتش . 

های مشکیش االن برام ترسناک بودندچشم . 

 .خندید

 ازم ترسیدی؟ –

حرف نگاهش کردمبی . 

عصبانی بودم سرت داد زدم، دیگه هم اتفاق نمیوفته البته به شرط اینکه دختر  –

 .خوبی باشی

 .نفس بریده گفتم: برم گردون

هاش به هم گره خوردنداخم . 

تونم اینجا باشم، تازشم خودتم فردا کالس داریاین هفته گرفتارم، نمی – . 

 .چرخید و رو به روم خم شد که به مبل چسبیدم

هاش گفت: یه بار دیگه حرف و توی دستش گرفت و با تهدید توی چشمچونم

کنمو کنسل میفته عزیزم، فردا هم کالسمبرگشتن بزنی اتفاق خوبی نمیو . 
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هام حلقه زداشک توی چشم . 

کار کنم؟خدایا چی  

شندمامان و بابام نگرانم می – . 

شرکت یه کاری واسه تبلیغات پیدا کرده که همراه چندتا از زنگ میزنی میگی  -

 .کارمندا و من اومدی مثال کرج

 !بدتر شد که

 .نالیدم: بذار برم

تر شداخمش غلیظ . 

و میزنینه، انگار نمیشه باهات حرف زد! باز حرف خودت – . 

 .درست وایساد و به سمت اپن رفت

و به بازی گرفتمپوست لبم . 

ذارم آبروی خانوادم برهو نجات بدم، نمیتونم خودمم، من میمن مطهره . 

و حتی فکر به اتفاقاتی که قراره با اینجا نگه داشتنم بیوفته چهار ستون بدنم

لرزونهمی . 

 .سینی به دست از آشپزخونه بیرون اومد

 .توی سینی دوتا همبرگر و دلستر بود

و دور و روی میز گذاشت و درست کنارم نشست که ازش دور شدم اما دستشسینی

 .کمرم حلقه کرد و به سمت خودش کشیدم که دلم هری ریخت
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و برداردستت – . 

 .با اخم ریزی همبرگر رو به سمتم گرفت

 .بخور حرف نزن –

 .با کمی مکث ازش گرفتم

و باز کردم و خواستم بخورم اما با فرو رفتن دست مهرداد توی موهام کاغذ دورش

و تکون دادمسرم . 

 .نکن -

م چسبوند که نفسم بند اومدو هم به شقیقهولم که نکرد هیج تازه لبش . 

و دیوونه نکن، باشه؟طوری لب زد: منهمون  

عقب ببرم وسعی کردم سرش . 

 !چه گیری کردم دست توها –

و عقب بردآروم خندید و سرش . 

 .بخور –

ای بهش رفتم و مشغول خوردن شدمچشم غره . 

 .با اینکه گرسنم بود اما هیچ میلی به خوردن نداشتم

 .استرس و نگرانی مثل خوره به جونم افتاده بود

رفته گفت: مثال گرسنت بودو توی سینی گذاشتم که با ابروهای باال درآخر نیمی ازش ! 

 .سیر شدم –
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و پشت گوشم بردموهام . 

 تو چته مطهره؟ –

هاش خیره شدمبه شب توی چشم . 

 من چمه؟ –

 .سری تکون داد

کنی؟ من االن به لطف تو زنم، به بدترین وجه ممکن از دنیای تو چی فکر می –

های رین شبشد همچین شبی یکی از بهتدخترونگیم بیرون اومدم درحالی که می

 .عمرم باشه

و پر کردغم نگاهش . 

خواستم مال من بشیتر گفت: فقط میآروم . 

 .پوزخند تلخی زدم و به رو به روم نگاه کردم

کنی! این حرفت یعنی اینکه به من و خرد میاما واست مهم نبود که چجوری من –

 .اعتماد نداشتی

و دور شونم حلقه کرددستش . 

کنهو زخمی مین، سرد بودنت بدجور وجودمنکن اینکار رو با م – . 

 .از لحنش قلبم فشرده شد

و نادیده بگیرم و با عقلم پیش برمهای قلبمدونست تصمیم گرفتم حرفکاش می . 

 .نفس عمیقی کشیدم

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


                                                                                                             

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

 .این چند روز آخر فکر کنم بهتر باشه باهاش خوب باشم

 .به زور لبخندی روی لبم نشوندم و بهش نگاه کردم

و بخورها، چیزیه که گذشته، همبرگرتل این حرفبیخیا – . 

لبش نشستلبخندی روی  . 

 .قلبت حسابی مهربونه –

تر شد اما بازم نگهش داشتملبخندم کم رنگ . 

دونست چند روزی هست که دیگه با قلبم قهرمکاش می . 

ترسماز همون اولش بهت گفتم که از عشق می . 

و از بیشتر ندارم، بلکه بخاطر اینه که خودمکنم نه بخاطر اینکه دوست ازت فرار می

و نشون دونم عشق برای بقیه چجوری خودشآلوده شدن به تو دور نگه دارم، نمی

رحمهمیده اما برای من بی . 

و با درد قلبم بستمهامو طوالنی بوسید که چشممو جلو آورد و شقیقهسرش . 

رادمنش نزدیک گوشم گفت: همیشه بدون مال منی، مال استاد . 

 .بغضم گرفت

 .کمی چرخیدم و برای آخرین بار خودم واسه بغل کردنش پیش قدم شدم

و ببخش مهردادمن . 

و بوسیدبغلم کرد و روی موهام . 

کنیمطمئنم بدون من خوشبخت تری، مطمئنم یکی بهتر از من پیدا می . 
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تر کردمو تنگهامی دستو بستم و حلقههامچشم . 

میق بو کشیدمو با دلتنگی ععطرش . 

دونه چند شب خواب راحت ندارمآروم گفت: خوشحالم که بخشیدیم، خدا می . 

 .لبخند تلخی زدم

 .اونقدر تلخ که خودم از طعمش حالم به هم خورد

 .یه دفعه یه چیز توی جیبش به لرزش دراومد که ازش جدا شدم

جیبش بیرون و کنار صورتم گذاشت و تو همین حالت یه چیز از لبخندی زد و دستش

 .آورد که دیدم گوشیمه

 .یا دیدن اسم مامان دلم هری ریخت و استرسم باز شروع شد

و بگوهمونایی که گفتم – . 

و ازش گرفتمچیزی نگفتم و گوشیم . 

 .با استرس جواب دادم

 الو؟ –

 .صدای عصبیش توی گوشم پیچید

 کجایی تو؟ –

و کندمپوست لبم . 

گردمبخاطر یه کاری، اما تا فردا برمیگوش کن مامان، من االن جاییم،  – . 

های مهرداد به هم گره خوردند و آروم گفت: کی گفته تا فردا؟اخم  
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 یعنی چی؟ کجایی؟ –

 .با التماس به مهرداد نگاه کردم اما بازم با قاطعیت گفت: بگو جمعه

 .نفسم بند اومد

 الو؟ –

 .چیزه مامان، بخاطر شرکت مجبور شدم بیام کرج –

فتم: استغفراهللزیر لب گ ! 

 .باز ادامه دادم: وقتی بخوام بگردم بهت زنگ میزنم

 …عصبی گفت: چی داری میگی؟ جمعه

و عقب کشیدمسریع سرم . 

ی شوهرت فردا دعوتمون کردندعروسیته! خانواده – ! 

 .نزدیک بود دیگه بزنم زیر گریه

وتون بره، باشه کنم که آبرداری میگی فردا، بهم اعتماد کن مامانم، من کاری نمی –

 قربونت برم؟

و شنیدمصدای نفس عصبیش . 

 .از دست تو دختر! خیلوخب –

 .بعدم بدون خداحافظی قطع کرد

و پایین آوردمآروم گوشی . 

کار کنم؟خدایا چی  
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و از دستم چنگ زد که سریع گفتم: بدهیه دفعه گوشیم … 

مونهبا اخم گفت: پیش من می . 

و توی صورتم کشیدمستمد به مبل تکیه دادم و کالفه دو . 

و دور بدنم حلقه کردم و یه دستشو دور شونهیه دستش . 

خوای برگردی تهران؟ بذار چند روزی اینجا باشیم خوش واسه چی اینقدر می –

 .بگذرونیم

 !خوش بگذرونیم؟! واقعا؟

ذارهشیطونه میگه برم بهش بگم ولی مطمئنم زندم نمی . 

استرسم کمتر شدبا فکری که به ذهنم رسید شدید  . 

و آروم کنممجبورم همین کار رو بکنم اما فعال باید خودم . 

 .نفس عمیقی کشیدم و لبخندی زدم

 .باشه –

و روی لبم گذاشت و عمیق بوسیدملبخندی زد و لبش . 

هاتم تنگ میشهدلم واسه بوسه . 

 .عقب کشید و گفت: آفرین قربونت برم

** 

که با دیدن اینکه با چه لباسی توی دستش از  دیدمخوردم و فیلم میداشتم چایی می

ها پایین اومد چایی توی گلوم پرید و شروع کردم به سرفه کردنپله . 
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و چندبار به کمرم کوبیدبا ترس بهم نزدیک شد و دستش . 

و که کمی از کردم لیوانهام حلقه زده بود و تک سرفه میدرحالی که اشک توی چشم

د رو روی میز گذاشتمچایی روی مانتوم ریخته بو . 

 یکی دیگه هم زد و با نگرانی گفت: خوبی؟

و بستم و سری تکون دادمهامنفس زنان چشم . 

 .حس کردم کنارم نشست

و باز کردمهامی دیگه هم کردم و چشمتک سرفه . 

و جلوی روم گرفتتاپ . 

 .بپوش –

 !با اخم گفتم: عمرا

 .ابروهاش باال پریدند

پوشیدیها میتو خونه همیشه از این – ! 

و از دستش چنگ زدم و با حرص باال بردملباس . 

 !به نظرت این لباسه؟ این تور توری لباسه؟ –

 .نگاهش شیطون شد: جون! خوبه که، هات میشی

و پرت کردمو روی هم فشار دادم و لباسهامدندون . 

پوشمشمن نمی – . 

و از روی زمین برداشتبا حرص لباس . 
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پوشی یا خودم تنت کنم؟می تهدیدوار گفت: خودت  

کار به لباس تو تن من داری؟شاکی گفتم: اصال تو چی  

و دور گردنم انداختلبخند شیطونی زد و دستش . 

خوام زن خوشگلم، خوشگل لباس بپوشهمی – . 

 .نفس پر حرصی کشیدم

و تکون دادلباس . 

پوشیش؟ یا خودم تنت کنم؟حاال می –  

دستش چنگ زدم و ازبا حرص نگاهش کردم و لباس . 

جاخواستم بلند بشم و برم توی اتاق اما نذاشت و گفت: همین ! 

خواماینبار عصبی گفتم: برو گمشو، نمی . 

و کمی ریز کردهاشچشم . 

خوای؟نمی –  

و با زحمت قورت دادمآب دهنم . 

و از جا بکنم بعد مجبور بشی بدوزیشونهاتکاری نکن دکمه – . 

 !وحشی –

 .سعی کرد نخنده

 .زود باش خانمم –

هام شدمو با زبونم تر کردم و مشغول باز کردن دکمهبا حرص لبم . 
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 .خدایا خودت یه کاری بکن آمپرش نزنه باال

و درآوردمو از دور گردنم برداشت که مانتومدستش . 

نداختدیدم و همین استرس به جونم میو روی بدنم مینگاه خیرش . 

و تنم کردمتاپ . 

که نگو! تازشم کلش تور توری بود اونقدر چسبون بود ! 

 .آهان، حاال شد –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

و به تلوزیون جمع کنمپا روی پا انداختم و سعی کردم حواسم . 

و گزیدمدستش که دور کمرم حلقه شد لبم . 

و توی تور فرو کرد و روی دلم کشید که از طور که حواسش به فیلم بود انگشتشهمون

و گرفتمم از جا پریدم و مچشقلقلک شدن . 

 .قلقلکم میشه، نکن –

 .خندید و بهم نگاه کرد

بودراستش دلم واسه اینطوری دیدنت تنگ شده  – . 

 .به بدنم نگاه کرد

 .واسه لمس کردنت –

و بیشتر ای زد که کل وجودم لرزید و شدت ضربان قلبمو زیر گلوم برد و بوسهسرش

 .کرد
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وی گردنم گذاشت که معترضانه و نفس بریده گفتم: و رنفس عمیقی کشید و لبش

 .مهرداد، برو عقب، اصال حوصله ندارم

و ازم محروم کردیای زد و کنار گوشم گفت: چند شبه خودتبوسه . 

 .سعی کردم به عقب ببرمش

 .نکن، وگرنه مثل اون دفعه بد عصبی میشم –

 .زنمی، حق نداری ازم فرار کنی –

هام حلقه زداشک توی چشم . 

خوامو نمیخدایا من این . 

هاش نگاه کردمو باال آورد که به چشمسرش . 

و با زبونش تر کرد و به لبم چشم دوختلبش . 

 .حاال که هیچ محدودیتی بینمون نیست دوست دارم بازم حست کنم –

 .نفس تو سینم حبس شد

خوامنه، من نمی – . 

هام نگاه کردبه چشم . 

 اونوقت چرا؟ –

ش فقط سکوت کردمهاخیره به چشم . 

و روی رونم کشیددستش . 

و نشون ندمسعی کردم ضعفم . 
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و بستمهامو باالتر کشید که نفس زنان چشمدستش . 

و گرفت و روی مبل خوابوندمزیر رون و کمرم . 

 …با التماس گفتم: مهرداد، لطفا بیخیال شو، من نمی

و روی لبم گذاشتهاشانگشت . 

میزد هاش موجعطش خواستن توی چشم . 

رحم نباشبی – . 

و پایین کشیدبوسیدم تاپمطور که میو روی لبم گذاشت و همینلبش . 

 .چون کشی بود راحت تا شکمم پایین کشیده شد

کنمداد باهاش همراهی نمیحتی اونقدر تشنه بود که اهمیت نمی . 

خواستم و از طرفی هم نهخودمم از طرفی می . 

و مشت کردمدنم شد که دستمو برداشت و مشغول بوسیدن گرلبش . 

 .کبود نشه صلوات وگرنه بدبخت میشم

****** 

و پشت گوشم برد اما بهش نگاه نکردمو دور کمرم انداخت و موهامدستش . 

هات توی همه؟ بهت حال ندادم؟با اخم گفت: باز چرا اخم  

 .پوزخندی زدم و بهش نگاه کردم

م قبال ناتوانی داشتی! حاال هم کنها اینقدر وحشی میشی که شک میگاهی وقت –

 .ولم کن که از روت بلند بشم
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 .تقصیر خودته که چند شب پیشم نبودی –

 .عصبی خندیدم

خوایآقا رو باش! یهو رو دل نکنی که هر شب می – ! 

 .نیشخندی زد

کنمنترس، رو دل نمی – . 

 .نفس پر حرصی کشیدم

 .به لبم نگاه کرد

کنم نادیده گرفتن قولم زیادم بد نبوده فکر میاینجوری بیشتر حال میده، گاهی  –

گذرهچون حسابی خوش می . 

 .با یه دنیا دلخوری نگاه ازش گرفتم

 عوض معذرت خواهیته؟ –

ی چی؟ معذرت خواهی واسه زن کردن زنم؟معذرت خواهی واسه –  

هام حلقه زداشک توی چشم . 

و باهام عوض کردیه دفعه جای خودش . 

بت خوبی نداره عزیزم، یه کم با شوهرت خوش رفتار باشاین اخالق تندت عاق – . 

 .پوزخندی زدم

 …تو شوهر من نی –

و گزیدمتازه فهمیدم چی میگم که سریع سکوت کردم و لبم . 
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خواستم عصبیش کنمنمی . 

 .امشبم باز مثل اون شب اذیتم کرد

 .ابروهاش باال پریدند و عصبی خندید

بذارم توی شکمت تا حالیت بشه شوهرتم؟ حتما باید یه بچه –  

 .با استرس بهش نگاه کردم

و گرفتپهلوم . 

کنماگه بخوای اینکار رو می – . 

خوامبا ترس گفتم: نه نمی . 

 .نیشخندی زد

و مزه مزه کن بعد بزنپس اول حرفت – . 

و جبران هایی که کم آوردمهای عمیق سعی کردم نفساز روم بلند شد که با نفس

 .کنم

ها رفتو از روی زمین برداشت و به سمت پلههمه چیزش . 

ی مبل بلند شدمبه کمک دسته . 

و واسه استفاده همینه، تو فقط منعوضی! فقط بلدی از آدم استفاده کنی؛ شاید واقعا 

خوایخوای، واسه توی تختت میمی . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .با صدای آب لبخند عمیقی روی لبم نشست
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 .االن وقتشه

و پام کردم و به سمت اتاق دویدمسریع شلوارم . 

ها باال اومدم و وارد اتاق شدمبا احتیاط از پله . 

زدند هام برقیبا دیدن گوشیم روی میز چشم . 

 .زود به سمتش رفتم و برش داشتم

و گرفتمی ایمانطور که حواسم به در حموم بود شمارهاز اتاق بیرون اومدم و همون . 

ای ندارمی دیگهچاره . 

 .با چهار بوق جواب داد

 .سالم –

 …آروم گفتم: سالم، گوش بده چی میگم

 چرا آروم حرف میزنی؟ –

و به زور آورده شمالهرداد منمعترضانه گفتم: حرف نزن گوش بده، م . 

 .با صدای دادش تعجب کردم

 چه غلطی کرده؟ –

خواد با همون حالت تند گفتم: آروم باش، توروخدا فردا بیا نجاتم بده، این روانی می

و تا جمعه نگه دارهمن . 

ذارم کف دستشو میکنه عوضی، همین االن میام حسابشغرید: غلط می . 

ه، توروخدا فردا بیا، فقط توی ویالی بغلی منتظرم باش از با استرس گفتم: امشب ن
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خوام مهرداد بفهمه که تو نجاتم دادیتوی حیاط میام تو حیاط شما، نمی . 

 .سکوت کرد

شنیدمو میهای عصبیشتنها صدای نفس . 

 .من دیگه باید قطع کنم ممکنه از حموم بیرون بیاد –

 بهت دست زده؟ –

و گزیدماز خجالت لبم . 

خدا …برم باید من …یزهچ – … 

 یه دفعه بلند گفت: دست زده یا نه؟

 .نفس پر استرسی کشیدم

و دارم که پسش زدمتونم از دستش فرار کنم نه اونقدر زورشتو یه ویال نه می – . 

 .عصبی خندید

کار کنمدونم باهاش چیپس زده! می – . 

 .با استرس گفتم: بیخیال، من باید برم خداحافظ

حرفی بزنه و قطع کردمدیگه نذاشتم  . 

و سر جاش گذاشتمهام پاک کردم و گوشیو از لیست تماسشمارش . 

یه لباس آستین کوتاه و شلوار راحتی و چیزهای مورد نظر دیگه رو از توی کمد 

 .برداشتم و از اتاق بیرون اومدم

ها شدموارد یکی دیگه از اتاق . 
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** 

داد خیره بودمو نشون میه خودشتو اون تاریکی اتاق به ماهی که تو قاب پنجر . 

 .از وقتی که رفتم حموم و بیرون اومدم از اتاق بیرون نرفتم که ببینمش

 .خودشم پیگیرم نشده که چرا بیرون نمیام

 .نفس عمیقی کشیدم

کنم خدا؟و میدارم کار درست  

شاید ازدواج با ایمان واسم بهتره، شاید با اون خوشبخت ترم چون جز خوبی چیزی 

 درست …تونم باهاش زندگی کنم اما مهردادش تو خاطرم نیست و بهتر میاز

شکنهمی ودلم بدجور هاوقت گاهی برعکسشه، . 

و بستمهامو که زیر سرم بود رو زیر بالشت بردم و چشمدستم . 

و به خواب بزنمبا صدای غیز مانند در استرسم گرفت اما سعی کردم خودم . 

خدا وای …نکنه بازم اومده ! 

و پشت سرم حس کردمچیزی نگذشت که تخت باال و پایین شد و حضورش . 

و بند آورددستش که دور بدنم حلقه شد و از پشت بهم چسبید نفسم . 

 .یه کالم حرفی نزد و فقط کنارم خوابید

خواستم پسش بزنم اما با فکر به اینکه دیگه آخرین باریه که تو بغلش خوابیدن رو می

کردمکنم سکوت تجربه می . 

 .اینم سرنوشت من و توعه مهرداد

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


                                                                                                             

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

و آروم از زیر دستم رد کرد و دورم حلقه کرداون دستش . 

 .حاال درست توی آغوشش بودم

و شنیدمصدای آرومش . 

کنم معذرت میخوامبخاطر اینکه اینقدر اذیتت می – . 

و پر کردغم وجودم . 

و دیگه چیزی نگفت نفس عمیقی کشید . 

**** 

ش کردمبیرون بره با نگاهم بدرقه تا وقتی که از در . 

خواسته بفهمه که شب با بغل صبح وقتی بیدار شدم دیدم کنارم نیست، انگار نمی

 .کردن من خوابش برده

خواد بره پیش فرهاداالنم فقط یک کالم گفت که می . 

 .پوزخندی رو لبم نشست

گردهو اینجا زندانی کرده اونوقت خودش میره میمن ! 

اد و نجاتم بدهکاش ایمان بی . 

 .از روی صندلی آشپزخونه بلند شدم و وارد هال شدم

زدمهدف دور تا دور خونه قدم میبی . 

 .چیزی نگذشت که با صدای ایمان پاهام میخ زمین شدند

 مطهره؟ –
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 .زود به خودم اومدم و با دو به سمت در حیاط رفتم

کرد و پراز ساختمون بیرون اومدم که با دیدنش خوشحالی وجودم . 

 .نگران از اون حیاط توی این حیاط پرید و به سمتم اومد

 خوبی؟ –

 .با خوشحالی گفتم: االن که تو رو دیدم عالیم

و از زیر نظر گذروندبهم رسید و اجزای صورتم . 

 اذیتت که نکرده؟ –

 .به زور لبخندی زدم

 .نه، تا برنگشته بریم –

نجاگرده اینگران اون نباش، تا من نخوام برنمی – . 

 .تعجب کردم

 یعنی چی؟ –

و بردار توی ماشین بهت میگمهاتبرو وسایل – . 

 .تنها یه کیف داشتم که اینم توی ماشین مهرداده –

 .نالیدم: تاره گوشیمم دستشه

 .لبخندی زد

 .نگران نباش، همه چیز تحت کنترل منه –
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 .مشکوک بهش نگاه کردم

 چیکار کردی؟ –

بریم با همون لبخند گفت: بهت میگم، . 

 .کنار دیوار وایسادیم

و گرفتتا خواستم به اونور بپرم ایمان بازوم . 

 .بذار کمکت کنم –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 فکر کردی از اون دخترای نازنازیم که از دیوار خونه باال نرفته؟ –

 .ابروهاش باال پریدند که خندیدم و به اون طرف پریدم

کردهمون طور نگاهم می . 

خوای؟خوای بیای؟ نکنه کمک میه گفتم: نمیدست به سین  

ای بهم رفت که خندیدمچشم غره . 

 .به این طرف پرید و باهم به سمت در هال رفتیم

 .وارد هال شدم که با دیدن اینکه معماری اینجا هم شبیه اونوره ابروهام باال پریدند

ماشینش  از ویال که بیرون اومدیم با دیدن ماشین مهرداد با تعجب گفتم: چرا

 !اینجاست؟

 .به ایمان نگاه کردم

 مهرداد کجاست؟ –

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


                                                                                                             

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

و باز کرددر ماشین . 

 .چند نفر اجیر کردم بیان بگیرنش تا تو رو از اینجا دور کنم –

های گرد شده داد زدم: چی؟با چشم  

 .کوتاه خندید

 !معترضانه گفتم: ایمان! نزنی یه بالیی به سرش بیاریا

 .اخم ریزی کرد

، بشیننگرانش نباش – . 

 …با استرس گفتم: ببین، بخدا اگه

 .با اخم گفت: گفتم نگرانش نباش، کاری باهاش ندارم، بشین

 .پوفی کشیدم و نشستم که در رو بست

و دور زد و سوار شدماشین . 

 .روشنش کرد و به راه افتاد

کردم که تو هم اینکاره باشیبا ناباوری گفتم: فکر نمی ! 

عصبی گفت: فکر کردی من خالفکارم؟ فقط به چند نفر هاش شدید در هم رفت و اخم

پول دادم برن بگیرنش تا تو رو از اون ویالی لعنتی بیرون بکشم، یعنی اینقدر 

درکی؟بی  

و گزیدمنگاه ازش گرفتم و از روی شرمندگی لبم . 

 .کالفه دستی توی صورتش کشید

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


                                                                                                             

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

 .سر به زیر آروم گفتم: معذرت میخوام، منظوری نداشتم

به بیرون فوت کرد ونفسش . 

 .اشکال نداره –

و توی جیبش کردکمی به سمتم خم شد و دستش . 

و بیرون آورد که با دیدن اینکه موبایل خودمه با تعجب نگاهش کردمموبایلی . 

 .به سمتم گرفت

 .از توی جیبش پیدا کردند –

و جمع کردم و ازش گرفتمخودم . 

 .ممنونم –

 .سری تکون داد

 .نفس عمیقی کشیدم

ترسم برگردم آپارتمان بیاد اونجا، مطمئنم حسابی عصبی میشهمی – . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد

ی آقاجونتبرمت خونهمی – . 

خوام کنند چی شده که میتند گفتم: اصال اصال، برم اونجا همشون سوال پیچم می

 .اونجا بمونم

و به لبش کشیدسشتش . 

 .یه فکر دیگه –

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


                                                                                                             

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

 .با کنجکاوی گفتم: بگو

برمت که حتی دستشم بهت نرسهی آقاجونت، جایی میآپارتمان برو و نه خونهنه  – . 

 .ابروهام باال پریدند

 کجا؟ –

 .خونمون –

های گرد شده گفتم: خونمون؟با چشم ! 

 .سری تکون داد

 .آره، همون جایی که قراره زندگی کنیم، به نظرم فکر خوبیه –

 .باز داغ دلم تازه شد

 .نفس عمیقی کشیدم

ه اما به شرط اینکه تنها باشم، تو پیشم نباشیباش – . 

 .قبوله –

 جــمـعـــه#

 .روزا انگار مثل برق و باد گذشتند

ی عقدموقتی به خودم اومدم که دیدم پای سفره . 

و درآورد از بس زنگ زدای مهرداد پدر گوشیمچهارشنبه . 

و عوض کردمبه پیشنهاد ایمان خطم . 

دونست اونجام، حتی ح خودمون بودم هیچ کسی نمیی به اصطالتو روزهایی که خونه
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 .به محدثه و عطیه هم نگفتم، با اینکه کلی اصرار کردند که بگم

ی ایمان دعوت بودیمی خانوادهشبش همه خونه . 

 .از چهارشنبه تا امروز صبح که واسه آرایشگاه رفتم عطیه و محدثه رو ندیده بودم

 .شرکتم نرفتم

 .قراره استعفا بدم

خوام گرده اما دیگه نمیدونم که تو این چند روز مهرداد در به در داره دنبالم میمی

ی خودشببینمش، این هم واسه من خوبه و هم واسه . 

از توی افکارم بیرون ” عروس خانم وکیلم؟” گفت با صدای عاقد که برای بار سوم می

 .اومدم

بودم حق پا پس کشیدن  تردید داشتم اونم حسابی اما حاال که تا اینجاش اومده

 .نداشتم

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم صدام نلرزه

بله …ترای بزرگبا اجازه – . 

 .صدای دست و سوت و کل مثل مته توی سرم فرو رفت

ای اشک روی گونم چکید که با انگشتم پاکش کردمقطره . 

و داری انجام میدیقوی باش مطهره، تو کار درست . 

بازم صداها اوج گرفتبا بله گفتن ایمان  . 

و و انداخت و شنلمکرد ایمان چادرمبا کشیده شدن پرده که قسمت مردونه رو جدا می
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 .گرفت

و کنار گوشم شنیدمصداش . 

 اجازه هست؟ –

 .آروم گفتم: آره

و که انداخت نگاهم تو نگاهش گره خوردشنل . 

 .لبخند عمیقی روی لبش نشست و با بهت خندید

 …باورم نمیشه که –

های پر از اشکی که از خوشحالی بود و از زیر نظر گذروند و با چشماجرای صورتم

شدی عجیبی چیز یه االن بودیا خوشگل یعنی …گفت: خیلی خوشگل شدی ! 

 .سعی کردم لبخند بزنم

زده باشهحقش نیست که تازه عروسش غم . 

د شدو عمیق بوسید که صدای دست و سوت دخترا بلنو گرفت و پشت دستمدستم . 

 .نگاهم به عطیه خورد

 .لبخند داشت اما تلخ

و ازش گرفتمبا صدای فریبا خانم، مامان ایمان، نگاهم . 

هاستنوبت حلقه – . 

 .خندید
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کنیدو نگاه میبعدا یه دل سیر هم – . 

 .ایمان خندید اما من تنها به زدن یه لبخند اکتفا کردم

 مهـرداد#

 .با پام روی زمین ضرب گرفته بودم

دونم چرا یه حس بدی داشتمنمی . 

کنهاین عوض کردن سیمکارت و ندونستن اینکه کجاست بدجور نگرانم می . 

دونند؟کجایی که حتی دوستاتم نمی  

 .یه دفعه صدای آیفون بلند شد

به خیال اینکه شاید مطهره باشه سریع بلند شدم و به سمتش رفتم اما با دیدن ماهان 

 .بادم خالی شد

رو زدم که در باز شدحوصله دکمه بی . 

 .با لرزش گوشیم روی میز به سمتش رفتم و برش داشتم

ابروهام باال پریدند” بابا ” با دیدن  . 

 .با کمی مکث جواب دادم

 .سالم –

 .یه جایی بود که حسابی سر و صدا میومد

 سالم پسر، معلوم هست تو و ماهان کجایید؟ –

 .اخمی کردم
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 !مگه باید جایی باشیم؟ –

دونی امروز عروسیه؟! به داداشت گفتم که بهت بگهب گفت: مگه نمیبا تعج . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: عروسیه؟ عروسی کی؟

ی آقا رضا دیگهعروسی نوه – ! 

 بیخیال گفتم: خب به من چه پدرم؟

 !با حرص گفت: به من چه یعنی چی؟ مهدی ناراحت میشه

هام به هم گره خوردنداخم . 

م تند میزددونم چرا قلبنمی . 

 چرا آقا مهدی ناراحت بشند؟ –

 !با تعجب گفت: نه! انگار اون پسر بهت نگفته، از دست این ماهان

و باال آوردمبا ورود ماهان و سالم کردنش دستم . 

 .به سمتم اومد

 کیه؟ –

 با اضطراب گفتم: عروسیه کدوم نوشه؟

 .دختر مهدی، مطهره خانم –

بم واسه یه لحظه نزد و بهت زده گوشی از دستم با شنیدن این حرف حس کردم که قل

 .در رفت

 .پاهام سست شدند که روی مبل فرود اومدم
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 .ماهان سریع به سمتم اومد

 مهرداد؟ خوبی؟ –

ی آتیش شدکل تنم کوره . 

هام سر خوردنداراده تند تند روی گونههام حلقه زد و بالفاصله بیاشک توی چشم . 

 .وجودم پر شد از یه بغض بزرگ

و گرفت و تکونم دادهامماهان با ترس بازوم . 

 مهرداد؟ کی بود؟ چی گفت؟ –

ها با گریه زدم زیر خنده و با صدای لرزون گفت: ماهان، بابا میگه یه دفعه مثل دیوونه

ستعروسی مطهره ! 

و به غم شدیدی دادترس توی نگاهش از بین رفت و جاش . 

شونهعروسی یکی دیگه کنه، حتمابا خنده گفتم: حتما اشتباه می . 

هاش حلقه زداشک توی چشم . 

 .درسته مهرداد –

و به چپ و راست تکون دادمسرم . 

ذاری، نه؟نه نه، داری سر به سرم می –  

 .فقط نگاهم کرد

و به صورتم کشیدم و با پاهای سست بلند شدمدست لرزونم . 

 !نه! درست نیست –
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 …مهرداد –

تونه اینکار انیت داد زدم: این درست نیست، نمیبه طرفش چرخیدم و با گریه و عصب

تونه با من اینکار رو بکنهرو بکنه، نمی . 

ش سر خورد و به سمتم اومداشک روی گونه . 

تونی لعنتیی کنارم زدم و فریاد زدم: تو نمیبا عصبانیت و بغض لگدی به مجسمه . 

 .و پس بندش شروع کردم به به هم ریختن کل هال و فقط فریاد زدم

 .ماهان از پشت گرفتم و سعی کرد آرومم کنه

 .با گریه گفت: آروم باش، دیگه تموم شد، عقدش کردن

 .حس کردم قلبم خرد خرد شد

م همه جا رو پر کرددست از تقال برداشتم و صدای هق هق مردونه . 

و پس زدم و دو زانو روی زمین فرود اومدمهاشدست . 

و به دیوار کوبیدم و با گریه گفتم: تو هاممشتبا نفس تنگی که از بغض و گریه بود 

تونیرحم باشی، نمیتونی اینقدر بینمی . 

 .کل وجودم پر شده بود از عصبانیت

زدمش تا دلم ازش صاف بشهخواست جلوم بود و اونقدر میدلم می . 

 .با فکری که به ذهنم رسید به دیوار خیره شدم

ای واسم نذاشتی احمق خانچاره . 

یت بلند شدم که ماهان با استرس گفت: مهرداد؟با عصبان  
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 .غریدم: یعنی کاری بکنم کارستون ماهان خان

کار و گرفت و گفت: دیوونه بازی درنیار! چیخواستم قدم بردارم اما با ترس جلوم

خوای بکنی؟می  

و گرفته بودهامخون جلوی چشم . 

فهمی داداش کوچیکهمی – . 

ها رفتم که پشت سرم اومد و با ترس گفت: به شدت کنارش زدم و به سمت پله

کنم کار اشتباهی نکنمهرداد خواهش می . 

ها باال اومدم و وارد اتاق شدماز پله . 

و شستمتوی دستشویی رفتم و صورتم . 

دار سفید پوشیدمو درآوردم و یه لباس آستین بلند دکمهبیرون اومدم و لباسم . 

کردماهان تموم مدت با ترس نگاهم می . 

کنم سرکار خانم موسویکار میفقط بشین ببین چی . 

و لمس کنه؟ از کردت خوای کنار یکی دیگه باشی؟ یکی دیگه اون تن المصبتحاال می

کنممثل سگ پشیمونت می . 

و پام کردمو هم پوشیدم و شلوار جین مشکیمکت مشکیم . 

 …مهر –

و حرف نزنببند دهنت – . 

 .با پاش روی زمین ضرب گرفت
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و دور مچم بستم و ادکلنی که عاشقش بود رو توی خودم خالی کردممچیمساعت  . 

و مرتب کردم کلید کشویی که همیشه قفل بود رو از توی جیب یکی بعد از اینکه موهام

 .از شلوارهام برداشتم

 .در کشو رو باز کردم و صیغه نامه رو برداشتم

خوای چه غلطی فت: میو گرفت و جدی گخواستم به سمت در برم اما ماهان جلوم

 بکنی؟

 .صیغه نامه رو باال گرفتم

گم که همه و جوری بلند میکنم جلوش، حرفمو پرت میبینی؟ میرمو میاین –

 .بفهمند عروس خانمشون روزی زن من بوده

و پر کردترس نگاهش . 

ای؟ آبروی خودش و خانوادش میرهتو دیوونه – ! 

 .نیشخندی زدم

خواد و سر عقل میارم، میی احمقنامه دارم، اون دخترهنترس، واسه بعدشم بر –

ندازمشو دور بزنه؟ به گه خوردن میمن . 

و روی میز گذاشتهاشبه کنار پرتش کردم که سریع دست . 

ها پایین رفتماز اتاق بیرون اومدم و از پله . 

 .دارم میام مطهره جون؛ منتظرم باش
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کنمو روی سرت خراب میش نباشمای که تو عروسش باشی اما من دامادعروسی . 

و ببینیبهت گفتم هیچوقت سعی نکن ته عصبانیت من . 

 .ماهان با دو جلوم وایساد

 !تو روانی شدی؟ –

 .صیغه نامه رو توی مشتم گرفتم

 .آره روانی شدم –

و روانی کردهداد زدم: اون احمق من . 

و گرفتبازوهام . 

تر گرفتخواستم پسش بزنم اما محکم . 

و آروم کنخوای بری برو اما اول خودته، هر جا میباش – . 

 .پوزخند عصبی زدم

 .من آروم آرومم –

تر بشی بعد برواول بشین شربت واست بیارم بخوری آروم – . 

کنم مهرداد، باشه؟ هنوز اول شبه و تو تا آخر شب وقت با التماس گفت: خواهش می

 .داری

و پس زدمهاشو بستم و دستهامچشم . 

و باز کردم و روی مبل نشستمهامچشم . 

 .خیلوخب –
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و به بیرون فوت کرد و به سمت آشپزخونه رفتنفسش . 

 .به میز زل زدم و عصبی با پام روی زمین ضرب گرفتم

و گرفتی؟ چی شد که این بال رو سر من و خودت آوردی؟چی شد که این تصمیم  

 اون آدمای چهارشنبه کیا بودند و کی تو رو نجات داد؟

و با زبونم تر کردمبمل . 

 مــاهــان#

طور که حواسم به مهرداد بود قرص قوی خواب آور رو توی شربتش ریختم و همون

 .شروع کردم به به هم زدنش

 .ببخشید داداش، مجبورم

ی مطهرهی خودت خوبه و هم واسهاین هم واسه . 

و نریزی بیخیال نمیشیرگ دیوونگیت گل کرده و مطمئنم تا زهرت . 

و برداشتم و از آشپزخونه بیرون اومدمال که حل شد لیوانکام . 

 .شدید توی فکر بود

 .به شونش زدم که به خودش اومد و بهم نگاه کرد

و به طرفش گرفتم که ازم گرفتش و دو نفس سر کشیدلیوان . 

 .امیدوارم زود اثر کنه

 .صیغه نامه رو برداشت و از جاش بلند شد

 حاال چجوری معطلش کنم؟
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ین فکر بودم اما با حرفی که زد با استرس نگاهش کردمتو ا . 

 اون داماد لندهور کیه؟ –

 .سکوت کردم که سوالی نگاهم کرد

داداش چیزه …آم – … 

 .کالفه دستی به ته ریشم کشیدم

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .نگو که ایمانه –

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 

 .خودشه –

و توی صورتش کشید و یه دفعه با داد لگدی به میز زد که با صدای بدی روی دستش

 .زمین افتاد

 .با استرس گفتم: آروم باش

فهمیدم که سر و سری باهم کشم، باید میو میکشمش، اصال نه، هردوشونغرید: می

 !دارند

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

 …مطهره بیچارت –

ای کشیدخمیازه . 

ه جواب میدهایول دار . 
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 .بدو بدو قرص جان، اثر کن

و به دیوار کوبید و به سمت جاکفشی رفت که پشت سرش رفتممشتش . 

کار کنم، عروسی که تو عروسیش دزدیده میشه، بعدم حالیش دونم باهاش چیمی –

ی احمقکنم با کی درافتاده دخترهمی ! 

و به دیوار گذاشتو برداشت اما یه دفعه دستشکفشش . 

وم مدت منتظر نگاهش کردمتم . 

 .یه دفعه پاهاش سست شدند که سریع گرفتمش

هایی که به زور باز بودند آروم لب زد: چرابا چشم … 

هاش بسته بشند با صدای ضعیف و عصبی لب زد: بهم نگاه کرد و قبل از اینکه چشم

کشمت مابه هوش بیام می … 

کشیدمای هوش شد که نفس آسودهو کامل نکرده بیشجمله . 

 .بلندش کردم و روی مبل خوابوندمش

و از جیبم بیرون آوردمصیغه نامه رو کنارم روی مبل گذاشتم و گوشیم . 

 .بالفاصله به محدثه زنگ زدم

 .برای بار اول جواب نداد که دوباره زنگ زدم

 .این دفعه با سومین بوق جواب داد

 الو؟ –

 .سر و صدای زیادی میومد
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یدو فهممهرداد همه چی – . 

 .صداش پر از ترس شد

بکنه؟ خوادمی کارچی کرد؟ کارچی خب …چی؟ خب –  

ش نگاه کردمهای بستهبه چشم . 

خواست صیغه نامه رو بیاره و جار بزنه مطهره زنش بودهکال روانی شد، می – . 

 کشیده و با ترس گفت: یا خدا، االن کجاست؟

هوشش کردمنگران نباش، بی – . 

میای؟آخ خدایا شکرت، ن –  

 .پوزخندی زدم

و ببینم؟واقعا انتظار داری بیام عروس شدن عشق داداشم –  

 .اونم پوزخندی زد

داداشت یه کاری کرده که مطهره تن به این ازدواج داده، وگرنه اون آدمی نبود که  –

 .بخواد با ایمان ازدواج کنه

 .کالفه دستی به صورتم کشیدم

زنندهیچ کدومشون حرفی نمی – . 

گذشته، بهتره برادرت باهاش کنار بیاد دیگه – . 

 .پوزخند تلخی زدم

 !مهرداد به این راحتیا بیخیال نمیشه خانم من –
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 نــیـمـا#

و پرتاب کردمبا عصبانیتی که داشت آتیشم میزد دارت . 

کشمت ایمانمی – . 

 .یکی دیگه پرتاب کردم

خورممن شکست نمی – . 

 .تا خواستم یکی دیگه پرتاب کنم گوشیم به صدا دراومد

پوفی کشیدم و جواب دادم” سحر ” نفس زنان از روی میز برش داشتم که با دیدن  . 

 چیه؟ –

 چرا تا حاال عروسی نیومدی؟ –

و روی هم فشار دادمهامو بستم و دندونهامچشم . 

 .یه کم کار داشتم، یه چند دقیقه دیگه میام –

منتظرتم باشه، – . 

و قطع کردم و روی مبل نشستمخودم تماس . 

و توی صورتم کشیدمهامدست . 

نمیشم بیخیال راحتیا این به من …این پایان بازی نیست . 

 .صددرصد مهردادم واکنش نشون میده

کنه که مطهره از ایمان جدا بشه یا نه، اگه باید صبر کنم ببینم اون مهرداد کاری می

م میشمنتونست خودم پیش قد . 
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خوامتا جایی که امکانش هست فعال کسی نباید بفهمه مطهره رو می . 

و روشن کردم و به الدن زنگ زدمگوشی . 

 .با چهارمین بوق صدای سرخوشش بلند شد

 .سالم نیما خان –

 .صدای آهنگ میومد

 کجایی؟ –

 .خندید

هردادکجا باید باشم؟ عروسی دیگه! اونم عروسی زن سابق و دانشجوی محبوب م – . 

 .باز شروع کرد به خندیدن

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و یادته؟ای که بهت گفتماون نقشه –  

 با صدایی که انگار داره یه چیزی میخوره گفت: آره چطور؟

 .دیگه نوبت توعه، وقتشه شروع کنی –

 .اما ممکنه مهرداد هنوز درمان نشده باشه –

دلی برداشتمو از روی صنبلند شدم و کت مشکیم . 

 .امتحانش کن، امتحانش ضرری نداره –

 .باشه، ولی باید صبر کنی تا بفهمم دقیقا چجوری باید بهش نزدیک بشم –
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 .به سمت در رفتم

 .حله -

 مطـهره#

 .همه که از خونه بیرون رفتند مامان به سمتم اومد و کوتاه بغلم کرد

 .مراقب خودت باش –

 .لبخندی زدم

 .چشم –

ای گفت: خوشحالم که تو این لباس و گرفت و با بغض مادرانهرتمدو طرف صو

بینمت، خوشحالم که این آرزو رو به گور نبردممی . 

تر شدرنگ لبخندم کم . 

و بوسیدگونم . 

 .منم دیگه برم بابات منتظرمه –

 .به بازوم زد و شیطون گفت: امشب خوش بگذره

یمان خندیدندهای گرد شده بهش نگاه کردم که اون و ابا چشم . 

ش کردیمتا دم در هال بدرقه . 

 .مامان رو به هردومون گفت: خداحافظ

 .با لبخند گفتم: خداحافظ

 .ایمان: خداحافظ
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و به بیرون و بستم و نفسمها پایین رفت و در خونه رو بست در هالوقتی که از پله

 .فوت کردم

و تیکه تیکه کردندهای لعنتی پاماین کفش . 

و تکون دادم که یه دفعه کفشه بخاطر باز بودن بندش از خم شدن پامحوصله از بی

و بستمهامپام در رفت و راست رفت تو تلویزیون که هینی کشیدم و با خنده چشم . 

 داغون شد؟ –

و درمیارمبا خنده گفت: نه، بذار خودم اون کفشت . 

و باز کردم و با همون لباس عروس خسته روی مبل نشستمهامچشم . 

خوادنمی – . 

 .اما توجهی نکرد و پایین مبل زانو زد

و درآورد که به مبل تکیه دادم و گفتم: آخیشکفشم ! 

و از کردم پامو از مبل گرفتم و درحالی که سعی میمو ماساژ داد که سریع تکیهپام

خواد ایمان، خوبمتوی دستش بیرون بکشم گفتم: نمی . 

 .یه کم صبر کن، درد پات بهتر میشه –

و روی گونم گذاشتمو به دسته تکیه دادم و مشتمپوفی کشیدم و آرنجم . 

ای نامعلوم خیره شدمغرق شده توی افکارم به نقطه . 

کنه؟کار مییعنی مهرداد االن چی  

و نزدیک زانوم حس کردموقتی به خودم اومدم که دست ایمان . 
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کنی؟کار میاز جا پریدم و ترسیده گفتم: چی  

 ! رفته گفت: ماساژ میدم خببا ابروهای باال

های درهم بلند شدمبا اخم . 

 .الزم نکرده –

و باال گرفتم و به سمت اتاق رفتملباس عروس . 

های توی سرم راحت بشمو گیرهوقتشه با یه حموم توپ از شر این آرایش . 

م لبخند محوی زدمجلوی میز آرایش وایسادم که باز با دیدن چهره . 

 !عجب چیزی شدما

و با مالیمت از حصار موهام آزاد کنمو باال بردم و سعی کردم تاجمهامدست . 

کرد وارد اتاق شدمو باز میهای لباس سفیدشطور که دکمهایمان همون . 

رفت تو یه اتاق دیگهکاش ایمان می . 

جهت استرس دارم و قلبمم کمی تند میزنهخود و بیدونم چرا بینمی . 

ترسم که یه اتفاقی بیوفتهبینم میی لخت یه مرد رو میاصال دیگه هروقت باال تنه . 

و از تنش درآورد که سریع نگاه ازش گرفتملباسش . 

 .آروم باش مطهره

ایمان مثل مهرداد نیست که به خواستت توجهی نکنه و بدون میل خودت کاری باهات 

 .داشته باشه

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 
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تر بزنقلب لعنتی آروم . 

و برداشتم و روی میز گذاشتمتاج . 

و به چوب لباسی آویزون کرد و به ی لخت لباس سفید و کتشایمان با همون باال تنه

 .جالباسی میخ شده به دیوار کنار تخت وصل کرد

 .تور رو از موهام جدا کردم و روی میز گذاشتم

و باز کنمو پشت سرم بردم و سعی کردم زیپمدستم . 

خوای؟کمک می –  

خم ریزی از توی آینه بهش نگاه کردمبا ا . 

 .نه –

طالیی رفت_ای گفت و به سمت کمد سفیدباشه . 

تر نرفتو تا نصفه پایین کشیدم اما دیگه پایینزیپ . 

تر بره اما مگه و روش امتحان کردم و کلی وول خوردم تا شاید پایینتموم زورم

رفت؟می ! 

 .دستم حسابی درد گرفته بود

تم: اه! درست شو دیگهغرزنان زیر لب گف ! 

 .پوفی کشیدم

 .با صدای ایمان بهش نگاه کردم

 .ببین چجوری داری خودت زجر میدی! گفتم خودم باز میکنم واست –
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و ماساژ دادمو ول کردم و دستمبه سمتم اومد که زیپ . 

و باال کشید و دوباره پایینش آورد اما بازم گیر کردپشت سرم وایساد و زیپ . 

یرون فوت کردو به بنفسم . 

 .از آینه بهش نگاه کردم

تر بکشهو پایینبا اخم روی پیشونیش سعی داشت زیپ . 

کردبرخورد دستش به پوستم اذیتم می . 

 درآخر با استرس گفتم: میشه دستت به تنم نخوره؟

و باال آوردبا ابروهای باال رفته سرش . 

 اونوقت چرا؟ یادت که نرفتم محرمتم؟ –

ردمبا استرس نگاهش ک . 

 .اخمی کرد و به کارش ادامه داد

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

 .لعنتی آروم باش

ای کشیدمباالخره بازش کرد که نفس آسوده . 

و روی لباس گذاشتم تا پایین نیوفتهدستم . 

 .درست وایساد و از توی آینه به جایی که دستم روی لباس بود خیره شد

ی سینم بکوبهو به قفسهخودشای به قلبم دادند تا محکم انگار بهونه . 

حموم میرم …میرم – . 
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و و از پشت گرفت که قلبم از کار افتاد و سریع لباسخواستم بچرخم اما بازوهام

تر گرفتممحکم . 

 …ای –

و بوسید که وجودم لرزیداز پشت گونم . 

 .از ترس به نفس نفس افتاده بودم

 .نفس بریده گفتم: ولم کن

ارم؛ تا چند روز بهت مهلت میدم که با خودت کنار بیاینترس، باهات کاری ند – . 

 االن پس خب …های پر از اشک گفتم: خبو دور شکمم حلقه کرد که با چشمدستش

کن ولم . 

بدون توجه به حالم ادامه داد: ببین مطهره، تو زن منی؛ من یه مردم و یه سری غریزه 

ت ندارم به زور باهات و کنترل کنم و اصال هم دوستونم خودمدارم، سخت می

ها رو میگم فکر نکن بخاطر ای داشته باشم، من دوستت دارم و اگه دارم اینرابطه

نیازم باهات ازدواج کردم، نه اما مرد یه سری نیاز داره که دوست داره زنش اینا رو 

 .برطرف کنه

ترم دونستم تا من نخوام باهام کاری نداره آرومهاش هم بخاطر اینکه میحرف

کرد اما بازم بخاطر اینکه باید روزی بهش اجازه بدم بازم استرس و ترس تو می

 .وجودم مینداخت

 با مالیمت گفت: بیشتر توضیح بدم یا متوجه شدی؟
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 .سعی کردم صدام نلرزه

 .گرفتم چی میگی –

 .خوبه –

 .همین که ولم کرد انگار دنیا رو بهم دادند

حموم رفتمو باال گرفتم و تند به سمت سریع لباسم . 

 .واردش شدم و در رو بستم و قفل کردم

و بستم و نفس عمیقی کشیدمهامبه در تکیه دادم و چشم . 

***** 

 .در رو کمی باز کردم و به بیرون سرک کشیدم

با نبودش توی اتاق سریع با حوله لباسی از حموم بیرون اومدم و به سمت کمد خودم 

 .رفتم

حتی و یه سری چیزهای دیگه برداشتم و وارد حموم یه لباس آستین کوتاه و شلوار را

 .شدم

و که پوشیدم لباس عروس به دست بیرون اومدمهمش . 

 .آخیش! اصال سبک شدما

 .صدای تلوزیون از توی هال میومد

و روی تخت انداختم و از توی کشوی میز آرایش، شونه و سشوار رو لباس عروس

دمبرداشتم و مشغول خشک و شونه کردن موهام ش . 
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و کنار کت ایمان وصل کردم و بدون توجه به حضور کارم که تموم شد لباس عروس

و خاموش کردم و روی تخت خوابیدمایمان چراغ . 

و بستمهامپتو رو روم کشیدم و چشم . 

و زیر بالشت بردمطبق عادتم دستم . 

که چیزی نگذشت که صدای تلوزیون قطع شد و چند ثانیه بعد تخت باال و پایین شد 

 .ازش فاصله گرفتم

و روی خودشم کشیدپتوی روی من . 

برد که با حلقه شدن دست ایمان دور شکمم و بهم نزدیک شدنش داشت خوابم می

و حبس کردم که و باز کردم و خواستم بلند بشم اما با پاش پاهامهامسریع چشم

 .ترسیده گفتم: برو اونورتر بخواب

م ندارم؟ اذیتم نکن، بخوابآروم گفت: حتی یه بغلم از زنم سه . 

و روی بالشت گذاشتماز لحنش تسلیمش شدم و به اجبار سرم . 

چقدر بده که تو بغل شوهرت باشی اما فکرت پیش یکی دیگه باشه، پیش یه دیوونه، 

 !پیش یه نامرد

و بستمهامچشم . 

 .از اینکه ایمان بغلم کرده بود حس راحتی نداشتم

هام گرم شدند و خوابم بردچشم چیزی نگذشت که از شدت خستگی … 

و باز کردم و چند بار پلک زدمهامآروم چشم . 
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 .همه جا غرق در تاریکی بود

و به بیرون فوت کرداز اینکه نصفه شب بیدار شدم کالفه نفسم . 

های منظم ایمان معلوم بود که خوابهبا نفس . 

و روی تخت گذاشتمو آروم از دورم برداشتم و پاشدستش . 

شدم و به سمتش چرخیدم بلند . 

کردندش میای از موهاش توی صورتش ریخته بودند و بامزهتیکه . 

پتو رو کامال روش کشیدم و یه بالشت و پتو از توی کمد دیواری برداشتم و از اتاق 

 .بیرون اومدم

و روی کاناپه گذاشتمبالشت . 

و بستمهامروی کاناپه خوابیدم و پتو رو روم کشیدم و چشم . 

******** 

و باز هامی سینم سریع چشمچشم بسته غلطی زدم اما با حس دستی روی قفسه

 .کردم

 .با دیدن ایمان باالی سرم تعجب کردم

ی کاناپه خواب بودی سینم گذاشته بود و بین بالشت و دستهدستش روی قفسه . 

و به بیرون فوت کردمبا دیدن روشنی هوا نفسم . 

 .نماز صبحم قضا شد

ش نگاه کردمهای بستهنیم خیز شدم و به چشم با دستم . 
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 .بازم اومده بود تا کنارم بخوابه

ش گذاشتمو روی گونهدستم . 

آروم زمزمه کردم: معذرت میخوام، امیدوارم بتونم فکر مهرداد رو از سرم بیرون کنم و 

 .باور کنم دیگه تو شوهرمی

خوردو بوسیدم که تکون خفیفی خم شدم و آروم و کوتاه گونش . 

 .از جام بلند شدم

و شستم و مسواک زدم وضو گرفتم و بعد از اینکه دستشویی رفتم و دست و صورتم

 .بیرون اومدم

ی نسبتا بزرگ و شیک و شونه کردم و وارد آشپزخونهو خوندم و موهامنماز صبحم

 .خونه شدم

 .خونه هیچ چیز از خوشگلی کم نداره

ست حسابی جنوبیه و حیاطش که اون طرف خونهکال معماریش به روز و مدرنه، خونه 

هایی که هنوز رشد نکردنهبزرگ و پر از گل و بوته و نهال . 

ای زندگی کنمباورم نمیشه یه روز تو همچین خونه . 

 .چای رو دم گذاشتم و سه تا تخم مرغ از توی یخچال بیرون آوردم

 .مشغول صبحونه آماده کردن شدم

دانشگاه نریم دیشب تصمیم گرفتیم که امروز . 

کنهکشه تو دفتر استادمون واسمون حاضری رد میپدر شوهر محترم هم زحمت می . 
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 .درحال چایی ریختن بودم که با ورود ایمان به سمتش چرخیدم

 .صبح بخیر –

کرد گفت: صبح تو هم بخیر، بیام ی کوچیک خشک میو با حولهدرحالی که موهاش

 کمک؟

 .لبخندی زدم

 .نه، بشین –

صندلی نشست روی . 

و روی میز گذاشتمسبد نون . 

چای و قند هم توی سینی گذاشتم و به همراه دو بشقابی که داخلش تخم مرغ بود رو 

 .روی میز گذاشتم و خودمم نشستم

دونماگه یه چیزی کمه ببخشید، هنوز عادتات واسه صبحونه رو نمی – . 

 .لبخندی زد

 .همه چیز تکمیله –

وردن شدملبخندی زدم و مشغول خ . 

و برداشتکمی نگاهم کرد و بعد نونی . 

ها رو بردارم اما این سریع صبحونه خوردنمون که تموم شد خواستم بلند بشم و ظرف

کنمبلند شد و گفت: بشین خودم جمع می . 

 …با ابروهای باال رفته گفتم: آخه
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ایآخه نداره، معلومه بخاطر دیروز هنوز خسته – . 

دملبخندی به این توجهش ز . 

 .ممنونم –

 .تموم ظرف ها رو جمع کرد و مثل کدبانوی خونه شست

 .منم تموم مدت نگاهش کردم

چرا بیشتر پولدارا همچین هیکالی توپی دارند و بدنسازی میرند؟ پسرای عادی خیلی 

 .کم به فکر ساختن بدنشونند

صی به خا یعالقه یه …از دبیرستان از پسرایی که هیکل ورزیده داشتند خوشم میومد

ی ستبر مردا داشتم، االنم همینهبازوی ورزیده و سینه . 

و خوردی تموم شدمکرد نخنده گفت: منبه طرفم چرخید و درحالی که سعی می ! 

 .اخم ریزی کردم

 .نترس تموم نمیشی –

و بستهاش شیر آبخندید و بعد از شستن دست . 

 .به سمتم اومد

کمی عقب رفتمبه صندلی دست گذاشت و تو صورتم خم شد که  . 

و از زیر نظر گذرونداجزای صورتم . 

دونم جوابی بهم نمیدی اما بازم باید بگم کهبا اینکه می – … 

هام نگاه کردبه چشم . 
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 .خیلی دوست دارم –

 .دلم هری ریخت و طبق حرفش فقط سکوت کردم

و نوازش کردو کنار صورتم گذاشت و گونمدستش . 

الم که محرممی، تو بزرگترین آرزوی منیخوشحالم که اینجا پیشمی، خوشح – . 

 .خیره نگاهش کردم

هام بهش دل گرمی بدم ناراحت بودمتونستم منم با حرفاز اینکه نمی . 

تر شد زود عقب کشیدمسرش که نزدیک . 

هاش گفت: لطفا بذار ببوسمت، دیشب تا حاال تو حسرت با التماس توی چشم

سوزمبوسیدن زنم دارم می . 

کباب شد و سکوت کردماز لحنش دلم  . 

 .به لبم چشم دوخت

اون گناهی نداره، اون بخاطر کاری که مهرداد باهام کرد تقصیری نداره که باید 

 .بسوزه

و بستم و سعی هامسرش آروم جلو اومد و درآخر لبش روی لبم نشست که چشم

 .کردم پسش نزنم

ه بازی گرفت و بوسیدو بحرکت بود که باالخره نرم و مالیم لبمچند ثانیه لبش بی . 

دونستم چه حسی دارمعجیب این بود که نمی . 

تونستم تشخیص بدمبد؟ خوب؟ نمی . 
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ایمان مثل مهرداد نیست، اون خوبه، بهم اعتراف کرد که دوستم داره اما مهرداد اینکار 

و کنار خودش نگه دارهرو نکرد و سعی کرد با زور و تهدید من . 

ی ایمان بشم، فکر مهرداد رو از سرم بیرون کنم؛ خدایا، کمکم کن زن خوبی برا

ترسم هیچوقت نتونم اینکار رو بکنم چون اون اولین کسی بود که بعد از ناامیدی می

 .مرگ محمد دوباره به قلبم امید داد

 .شاید بخاطر لج بازی با خودم با ایمان ازدواج کردم

م بذارهترسیدم بیشتر عاشق مهرداد بشم و اونم مثل محمد تنهامی . 

هاش بسته بودندو باز کردم اما اون هنوز چشمهامآروم ازم جدا شد که چشم . 

ش کردمبهترین حسی بود که توی زندگیم تجربه – . 

 مــحــدثــه#

کوبیدمو به کف دستم میمنتظر ماهان سرکوچه وایساده بودم و گوشیم . 

ردم و نشستمبا ترمز گرفتن ماشین خفن و خوشگلش جلوی پام در رو باز ک . 

و روی دهنم به سمتش چرخیدم اما با چیزی که دیدم هینی کشیدم و دو دستم

 .گذاشتم

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 افتضاح شدم نه؟ –

ش باد کرده بود و قرمز شده بودگونه . 

 .کنار صورتشم خراش برداشته بود و کنار لبش پاره شده بود
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گفتم: صورتت چی شده؟! چرا داغونی؟! کی و پایین بردم و با ترس و بهت هامدست

 !اینجور زدتت؟

 .به راه افتاد

کنیبگم باور نمی – . 

تر شدم و نگران گفتم: چی شده؟ نکنه سحر آدم فرستاده؟بهش نزدیک  

 .خندید

 !کی؟ اون بچه ننه؟ نه بابا –

 .اخم کم رنگی کردم

 پس کی؟ –

دو روی هم فشار دادم و با حرص گفت: مهرداهاشدندون . 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدند و داد زدم: چی؟چشم ! 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

کار کردی مگه؟تند گفتم: یعنی چی؟ چرا اینجوری ازش کتک خوردی؟ چی  

و روی فرمون جا به جا کرد و کوتاه بهم چشم دوختدستش . 

باریدحرص از نگاهش می . 

، صبح که بیدار شدم اولش با کلی هوشش کردم فهمید کار من بودهدیشب که بی –

دونم، فکر کرد دروغ ی اون دوتا کجاست منم گفتم نمیخواست بدونه خونهتهدید می

میگم، تازه صیغه نامه رو هم پنهان کردم دستش بهش نرسه، بهش ندادم که شروع 
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خوردم زدمکردم به داد و بیداد کردن آخرشم زد به سیم آخر و تا می . 

: این داداشت روانیهبا ناباوری گفتم ! 

شنوی، زده به سرش، اصال دیوونه شده محدثه! من یه چیزی میگم تو یه چیزی می –

کنه و اونم اینه که وای به حالت اگه دستم بهت برسه همشم یه چیز رو تکرار می

 .مطهره

 .با ترس نگاهش کردم

کنندهیچوقت نباید بفهمه کجا زندگی می – . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

بینندو میتو دانشگاه که هم – . 

و گزیدملبم . 

هاای درست شدهوای خدا، چه گرفتاری ! 

 .نگاهش لبریز از نگرانی شد

ترسم محدثهمی – . 

ی چی؟واسه –  

 .کوتاه بهم نگاه کرد

ترسم بازم مثل پنج سال پیش بشهمی – . 

 .اخمی کردم

 مگه چجوری بوده؟ –
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 .کالفه دستی به ته ریشش کشید

م شبیه قبال من بود، اهل خوش گذرونی، مشروب، پارتیاون – . 

 .ابروهام باال پریدند

اما بیست و پنج سالش که شد با تصادفی که کرد و کمرش آسیب دید افسردگی  –

گرفت، بابام از حالش استفاده کرد و براش توضیح داد که کاراش غلطه و شایدم 

ت تا اینکه مهرداد تحت تاثیر خوره، اونقدر گفو داره میچوب همین کارای غلطش

هاش قرار گرفتحرف . 

 .لبخند کم رنگی زد

ی رفتارهاش درست شد و جالبش اینجا بود که زود کمرش خوب از اون موقع همه –

 .خوب شد و تونست راه بره

 .هنگ کرده بودم

ش اینجوری بوده باشهکردم گذشتهفکر نمی ! 

نترس، داداشت از پسش برمیادو روی بازوش گذاشتم و با آرامش گفتم: دستم . 

و به چپ و راست تکون دادبا نگرانی سرش . 

دونم مطهره رو چقدر دوست دارهنه، برنمیاد، من می – . 

و پر کردغم وجودم . 

*** 

 مطـهره#
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 .با استرس وارد دانشگاه شدم

ترسیدماز چشم تو چشم شدم با مهرداد می . 

و بیرون بکشم اما دم و خواستم دستمبا قفل شدن دستم تو دست ایمان بهش نگاه کر

 .نذاشت و اخمی کرد

 .معترضانه گفتم: اینجا دانشگاهه

 .بهم نگاه کرد

کنمخب باشه، زنمی، کار اشتباهی نمی – . 

 .نالیدم: توروخدا ول کن ایمان، مهرداد اینجوری ما رو ببینه بیشتر عصبی میشه

تر شداخمش عمیق . 

کنه که تو زن منی به درک! ببینه، دیگه باید قبول – . 

و ازش گرفتمبا حالت زار نگاهم . 

ای کشیدمبه در کالس که رسیدیم نفس آسوده . 

و ول کردوارد که شدیم دستم . 

ها بهمون خورد که به طرفمون اومدند و شروع کردند به تبریک گفتننگاه بچه . 

دادمو میمنم به اجبار لبخند میزدم و جوابشون . 

کنار هم روی صندلی نشستیمآخرش که ولمون کردند  . 

 .اون دوتا هم هنوز نیومده بودند

 مطهره؟ –
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 .بهش نگاه کردم

 بله؟ –

 امروز ناهار رو رستوران بخوریم؟ –

و به لبم کشیدممتفکر انگشت شستم . 

 …خب –

هاش گذاشتمو روی چشمنگاهش به سمت لبم رفت که سریع دستم . 

 .به لب من نگاه نکن –

گرفت و پایین آوردو هامخندید و دست . 

ای به دستم زد و با لبخند نگاهم کرد که از طرز نگاهش لبخندی روی لبم بوسه

و پایین انداختمنشست و سرم . 

و باال و با انگشت شستش نوازش کرد که سرمو کنار صورتم گذاشت و گونمدستش

 .آوردم

الم کنم اما با با دیدن محدثه و عطیه که وارد کالس شدند لبخندی زدم و خواستم س

 .کسی که وارد کالس شد نفسم بند اومد و با ترس سریع از سرجام بلند شدم

 !یا خدا! امروز که با مهرداد کالس نداشتیم

 .ایمان با اخم بلند شد

ها تعجب کرده بودندی بچههمه . 

 یکی از پسرا گفت: استاد، امروز که با شما کالس نداریم! احیانا اشتباه نیومدید؟
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قلبم روی هزار رفته بود ضربان . 

و روی میز گذاشت و با اخم و جدیت گفت: استادتون امروز نتونست بیاد مهرداد کیفش

 .به جاش گفت من بیام بهتون درس بدم

و کنسل می کردن دیگههای ایمان معترضانه گفت: خب کالسعرفان یکی از دوست ! 

 .با همون حالت گفت: گفتند حسابی عقبید نمیشه کنسل کرد

ایمان بهم نگاه کرد و انگار متوجه حالم شد که با اخم آروم گفت: ببین چجوری 

ترسی؟ ناسالمتی شوهرت پیشتهصورتت مثل گچ سفید شده! چی داره که ازش می . 

 .با ترس نگاهش کردم و تا خواستم حرفی بزنم صدای مهرداد مانعم شد

 .آقای قاسمی و خانم موسوی بهتون تبریک میگم –

شناختمو خوب میهشاین نگا . 

 .توش کلی تهدید موج میزد

 .ایمان خیلی جدی گفت: ممنونم استاد

کنه گفت: مهرداد پوزخند محوی زد و ایمان بدون توجه به اینکه بیشتر عصبیش می

 .دعوتتون کرده بودیم خیلی ناراحت شدیم که نیومدید

 .دیدم که دست مهرداد مشت شد

کردندیهمه نشسته بودند و به ما نگاه م . 

 .از شدت ترس و استرس نزدیک بود پس بیوفتم

چرخهبه عطیه و محدثه نگاه کردم که دیدم با استرس نگاهشون بینمون می . 
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 …مهرداد: متاسفانه بخاطر برادرم اتفاقی افتاد که نتونستم بیام وگرنه

 .به من نگاه کرد

شدم بیام و حسابی تبریک بگمخوشحال می – . 

د موج میزدش تهدیتو این جمله . 

و دراز کرددستش . 

تونید بشینیدمی – . 

و بستمهامنشستیم و چشم . 

لرزیدند و یخ کرده بودندهام میدست . 

و باز کردمهامبا گرفته شدن دستم توسط ایمان سریع چشم . 

خوای بریم؟حالت خوبه؟ دستت یخ کرده، می –  

رون کشیدمو از توی دستش بیو به چپ و راست تکون دادم و دستمسرم . 

و از کیفش بیرون آوردو برداشت و کتاب مربوط به درس امروزمونمهرداد ماژیکش . 

 .یه کم که درس داد گذاشت نوت برداری و استراحت کنیم

و با فکر کردم خودمتو تموم مدت یه نیم نگاهم بهم ننداخت، منم تموم مدت سعی می

کنمآروم  ذاره آسیبی بهم بزنهبه اینکه ایمان کنارمه نمی . 

و پایین انداختم و مشغول نوشتن روی صندلی نشست و بهم نگاه کرد که سریع سرم

 .شدم

 .چیزی نگذشت که با صداش نفس تو سینم حبس شد
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 خانم موسوی؟ –

 .با استرس بهش نگاه کردم

 .بله استاد –

یادم رفت لیست استاد شیرزاد رو بیارم، لطف کنید برید دفتر و از آقای معینی  –

 .بگیرید

و گرفت و با اخم گفت: من میرم استاد، نیازخواستم بلند بشم که ایمان مچم … 

مهرداد با اخم و تحکم گفت: من گفتم خانم موسوی، نه شما، الزم نکرده زحمت 

 .بکشید

 .بهم نگاه کرد

 .برید –

 .به ایمان نگاه کردم و آروم گفتم: نگران نباش، اینجا دانشگاهه

و بستهاشی چشمو ول کرد و عصبمچم . 

و مرتب کردم و به سمت در رفتمممقنعه . 

و روی میز کوبیدمهردادم به میز چشم دوخت و خودکارش . 

ای کشیدماز کالس بیرون اومدم و بخاطر خالصی از اون جو سنگین نفس آسوده . 

 .به سمت دفتر رفتم

ای به در زدمبهش که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و تقه . 

آقای معینی وارد شدم” داخلبفرمائید “با  . 
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 .سالم –

هاش برداشتو از روی چشمعینکش . 

 سالم دخترم، کاری داری؟ –

 …بله، استاد رادمنش گفتند –

ها به سمتش چرخیدمبا صدای مهرداد اونم پشت سرم مثل برق گرفته . 

 خانم موسوی؟ –

استاد؟ بله …ب –  

بودمش، بیاین سرکالس و برداشتم، حواسم نبود که توی کیفم گذاشتهلیست – . 

 .اگه بگم استرسم نگرفته بود دروغ گفتم

 .از اتاق بیرون رفت که با یه ببخشید بیرون اومدم

و پایین انداختم و پشت سرش رفتمسرم . 

و باال آوردمبا وایسادن و چرخیدنش سریع سرم . 

هام نگاه کردجدی به چشم . 

 هر جا رفتم پشت سرم میای، فهمیدی؟ –

ر افتادقلبم از کا . 

استاد کالس سر برم باید …باید – . 

طوری و گرفت و این دفعه عصبی گفت: همینتند از کنارش رد شدم اما یه دفعه بازوم

یشتر از این روانیم نکنی وگرنه دیگه کنم بو دیوونه کردی، بهت پیشنهاد میهم من
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تکشونمو دنبال خودم می گیرمو میجا دستتواسم مهم نیست و از همین . 

 .با ترس نگاهش کردم

و ول کرد و دستی به کتش کشید و به سمت در رفتبازوم . 

و بشکافه و بیرون بزنهمی سینهخواست قفسهقلبم انگار می . 

دنبالش برم کردند کهپاهام یاریم نمی . 

ترسیدم یه بالیی سرم بیاره یا بدزدتم، از این مهرداد روانی همه چیز برمیادمی . 

د که دنبالش نمیام و وایساد و چرخیدانگار متوجه ش . 

اراده از ترس یه قدم به و روی هم فشار داد که بیهاشو بست و دندونهاشچشم

 .عقب رفتم

و و بگیره تموم انرژیمو باز کرد و به طرفم اومد که از ترس اینکه بیاد دستمهاشچشم

اختن نگاه خشنی بهم توی پاهام جمع کردم و به سمتش رفتم که وایساد و بعد از اند

و ادامه دادچرخید و راهش . 

و روی قلبم گذاشتمدست لرزونم . 

ذاشتمو توی کیفم نمیکاش گوشیم . 

 .از سالن بیرون اومدیم

با وارد شدن به پارکینگ سریع وایسادم و با صدای لرزون گفتم: هر حرفی داری 

جا بگوهمین . 

هاش بردو توی جیبهاشوایساد و دست . 
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مکث به طرفم چرخیدبا کمی  . 

 .باشه اما اینجا نه چون ممکنه یکی بیاد –

ترسیدماز خونسردی ظاهریش می . 

 .به طرفی اشاره کرد

 .بریم اونجا کنار ماشین که کسی شک نکنه –

 .بعدم به اون سمت رفت که نفس پر ترسی کشیدم و همراهش رفتم

 .بین ماشین اون و یه شاسی بلند وایسادیم

هام زل زد؛ منم با ترس نگاهش کردماد و به چشمرو به روم وایس . 

گفتچند ثانیه فقط خیره بود و چیزی نمی . 

کردندو تحمل میجونم به سختی وزنمپاهای کم  . 

ای که توی صورتم فرود اومد به شدت به سمت و بشکنم اما با سیلیخواستم سکوت

لبم پاره شد و هام سیاهی رفت؛ کنار ماشنش پرت شدم و از درد و شدتش چشم

هام حلقه زداشک زیادی توی چشم . 

و از روی مقنعه تو مشتش گرفت و نزدیک گوشم غرید: حاال با اون ایمان روهم موهام

 ریختی آره؟

 .با بغض نگاهش کردم

و گرفت و به ماشین چسبوندمگلوم . 

 …با بغض گفتم: من
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دمو به دستش زهامو بیشتر فشار داد که از نفس تنگی مشتگلوم . 

صورتم خشن لب زد: کاری به سرت میارم که از کردت پشیمون بشی تو . 

هام روونه شدند و با تقال سعی کردم از دستش و بیشتر کرد که اشکفشار دستش

و ندادی هیچ تقالییآزاد بشم اما بهم چسبید و اجازه . 

کن …به سختی با گریه گفتم: ولم . 

و دیدر کشیدنمهام زل زد و زجرحمی به چشماما با بی  

و و، اما قبلش باید تقاص شکستنمکشم و هم اون شوهر لندهورتهم تو رو می –

 .پس بدی، خود تو هم باید پس بدی

 .شدت گریم بیشتر شد

من …مهرداد – … 

و بستم و صدای هق هقم بلند هامیه دفعه روی زمین پرتم کرد که از شدت درد چشم

 .شد

و از پشت گرفت و کمی بلندم کردو کنارم گذاشت و موهامیه پاش . 

کنم و از شرش راحت میشم؟نزدیک گوشم گفت: با خودت فکر کردی ازدواج می  

 .عصبی خندید

 .نه، قبال هم بهت گفتم، من از زندگیت بیرون نمیرم –

هاش آتیشم زدو روی گوشم گذاشت که هرم نفسلبش . 

کنمو برات جهنم میزندگیت – . 
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تونستم کنارت باشمن کاری که باهام کردی دیگه نمیبا هق هق گفتم: با او . 

 .به دروغ گفتم: دیگه ازت بدم میاد، ازت بیزارم

ی کنی دخترهخوری، تو غلط میوار گفت: تو گه مییه دفعه به زمین چسبوندم و جنون

کشمتاحمق، حاال از من بدت میاد؟ می . 

ی گفتمو بیشتر مشت کرد که از سوزش موهام با گریه اوفدستش . 

فهمیدانگار جنون بهش دست داده بود و چیزی نمی . 

 !با گریه گفتم: ولم کن، تو روانی شدی

با موهام بلندم کرد که از سوزش جیغی کشیدم اما با تو دهنی که بهم زد جیغم نصفه 

و با گریه روی هم فشار دادمهامموند و از درد چشم . 

کردمو خوب حس مینی خوسوخت و جوشش دوبارهکنار لبم شدید می . 

و باز کرد و روی صندلی خوابوندم که شروع طور که گرفته بودم در ماشینشهمون

و روی دهنم گذاشت و با استن اما سریع دستشکردم به تقال کردن و با داد کمک خو

ی های به خون نشسته گفت: خفه شو تا همین جا بالیی به سرت نیاوردم دخترهچشم

 .خراب

با بهت نگاهش کردمماتم برد و  . 

 !به من گفت خراب؟

 .اون از خشم به نفس نفس افتاده بود و من از ترس و گریه

ریختندهام میاراده اشکبی . 
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 !من خرابم؟

و از و خفه کرده بود یه چیزیطور که دستش روی دهنم بود و صدای هق هقمهمون

گاهش کردمی سفید با ترس نروی صندلی جلو برداشت که با دیدن یه پارچه . 

و برداشت که با داد و گریه گفتم: ولم کن کثافت، به میگی خراب؟ هان؟ پس دستش

 …توی چی هستی عوضی؟ تویی که

 .با بسته شدن اون پارچه دور دهنم الل شدم

ه زدش که با ترس نگاهش کردممحکم گر . 

تر نزدیک صورتم آروم لب زد: تازه عروسی که توسط شوهر سابقش دزدیده میشه، تی

 خبری جالبیه، نه؟

هام بیشتر شدند و شروع کردم به تقال کردن اما از توی ماشین بیرون شدت اشک

و بهش کوبیدمهامآوردم و روی دوشش انداختم که با تقال مشت . 

 تو این پارکینگ خراب شده چرا کسی نیست؟

هق  و باز کرد و داخلش انداختم که قلبم از کار افتاد و صدای هقدر صندوق عقب

 .بخاطر پارچه خفه شد

هایی که توی صندوق بود رو برداشت و باهاشون پاهام بدون اثرگذاری تقالهام پارچه

و بستهامو دست . 

 .با عجز و گریه نگاهش کردم

ی قبلی امروز اومده بود دانشگاهانگار با نقشه ! 
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 .در صندق عقب رو گرفت و خم شد

ون فقط انرژی خودت هدر میره، من به نیشخندی زد و گفت: زیاد تقال نکن عسلم چ

 .انرژیت نیاز دارم

رحمی نگاهم کرد و در رو بست هاش زل زدم اما اون با بیبا گریه و التماس به چشم

 .که همه جا تیره و تار شد

و بستمهامبا هق هق چشم . 

 .ایمان توروخدا پیدام کن

 ایــمــان#

بود و تا االن برنگشتن اون و مطهره  ی تلفن جواب دادن بیرون رفتهمهرداد به بهونه

ترسوندممی . 

 .فقط وای به حالت اگه مطهره رو اذیت کرده باشی جناب رادمنش

هام به هم گره خوردند و همگی بلند شدیمبا ورود آقای معینی اخم . 

 .وقتی نشستیم گفت: استاد رادمنش گفتند کاری واسشون پیش اومده کالس کنسله

و پر کردوجودمنفسم بند اومد و ترس  . 

 !یا خدا

و جمع کردمهای هردومونسریع وسایل . 

 عطیه و محدثه به طرفم دویدند و محدثه با ترس گفت: میگی مطهره رو جایی برده؟

 .نفس بریده گفتم: امیدوارم اینطور نباشه
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و برداشتم و به سمت در دویدم که اون دوتا هم پشت سرم و خودشی خودمکوله

 .اومدند

ی هزار میزدقلبم رو . 

 وارد سالن که شدم بلند داد زدم: مطهره؟

 .نگاه همه به طرفم چرخید

 .از سالن بیرون اومدم

و صدا میزدمرفتم اسمشهمینطور که هراسون اینور و اونور می . 

 .با فکری که به ذهنم رسید به سمت پارکینگ اساتید دویدم

 .اگه ماشین مهرداد نباشه یعنی اینکه مطهره رو برده

ها رو نگاه کردموارد پارکینگ شدم و دقیق ماشین . 

 .رو به محدثه و عطیه که پشت سرم بودند گفتم: ببینید ماشین مهرداد هست یا نه

ای گفتند و پراکنده شدندباشه . 

نبود ونقدر گشتیم و گشتیم اما خبری ازشا . 

و توی موهام فرو کردمهامعصبی و کالفه دست . 

کشمشمیبالیی سر مطهره بیاد  – . 

 عطیه: آقا ایمان؟

 .بهش نگاه کردم

 بله؟ –
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 .به نظرم بریم خونش –

 .با فکری که به ذهنم رسید گفتم: آره فکر خوبیه اما نه خودمون تنها

های سوالیشون با عصبانیت به بیرون از پارکینگ و گفتم و بدون توجه به چهرهاین

 .دویدم

 مطـهره#

 .از روی کولش روی تخت انداختم

سوختندهام میدر گریه کرده بودم که چشماونق . 

و برداشت و در کمد رو باز کردچمدون مشکی . 

خوای بکنی؟کار میبا همون حالت نامفهوم گفتم: چی  

ریخت گفت: و فهمید که همون طور که وسایل و لباس توی چمدون میانگار حرفم

برمت جایی که هیچ کسی دستش بهت نرسهمی . 

شت کردمو از ترس مهامدست . 

و بردنو تا مرگ میسوزش کنار لبم و بغض توی گلوم و تپش قلبم انگار من

گردوندندبرمی . 

و بستهای منم رو توی چمدون گذاشت و زیپ چمدونلباس . 

کردمتموم مدت با گریه نگاهش می . 

هام ثابت موندو برداشت و بهم نگاه کرد و چند ثانیه روی چشمچمدون . 

ار تخت گذاشتم و خودشم کنارم نشست که از ترس کمی کنار و کندرآخر چمدون
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 .رفتم

و بستمهامو چرخوندم و با گریه چشمو که به سمت صورتم آورد سرمدستش . 

و به طرف خودش چرخوند که و گرفت و صورتمو باز کرد و چونمی دور دهنمپارچه

و باز کردمهای پر از اشکمچشم . 

دنگاهش به زخم کنار لبم افتا . 

 چندبار بوسیدتت؟ –

 .فقط سکوت کردم

هام نگاه کردبه چشم . 

و سگ نکن حرف بزنمن – . 

سوخت گفتم: بهت ربطی نداره، تو دیگه هیچ ربطی به با گریه درحالی که زخم لبم می

 .من نداری

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

خوام حرف بزنیخفه شو اصال نمی – . 

بینی بدم و حق به جانب میگفتم: ازت بدم میاد، از تویی که خودت با دلی شکسته

میاد، تو خودت به این فکر کردی که وقتی اونشب اون بال رو سرم آوردی چجوری 

شکنی و رفتم با ایمان ازشکستم؟ نه فکر نکردی پس منم فکر نکردم که می … 

سعی کردم صدای هق و بستم و هامبا تو دهنی که ازش خوردم از سوزش و درد چشم

و خفه کنمهقم . 
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خوام برم، بست گفت: بذار برسیم اونجایی که میطور که عصبی پارچه رو میهمون

 .کاری به سرت میارم که به التماسم بیوفتی

 .گره محکمی زد و بلند شد

و گرفت تا بتونه روی کولش بندازتم اما با تموم توانم تقال کردمبازوم . 

و نریزه و یه بالیی سرم دونستم تا زهرشش برم چون میخواست همراهدلم نمی

 .نیاره آروم نمیشه

و از روی مقنعه گرفت و داد زد: بسهیه دفعه موهام . 

 .نفس زنان و با گریه نگاهش کردم

و از اینی و عوض کنی و نه از دستم فرار کنی، پس منتونی نظر منغرید: با تقال نه می

تر نکنکه هستم دیوونه . 

تکون نخوردنم زود استفاده کرد و راحت روی کولش انداختم که با ترس و گریه از 

و بستمهامچشم . 

 .خدایا کمکم کن، نجاتم بده

و با اون دستش گرفت و از اتاق بیرون اومدچمدون . 

 .هنوز به پله نرسیده بودیم که یه دفعه صدای آیفون بلند شد

و پر کردگریم بند اومد و امید وجودم . 

رکت ایستاد و زیر لب گفت: لعنتیاز ح ! 

 .انگار هر کی بود قصد دست برداشتن روی زنگ رو نداشت
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 .باز توی اتاق اومد و روی تخت نشوندم

 .با تهدید توی نگاهش گفت: صدات درنیاد

و باال و پایین کردمبه اجبار سرم . 

 .بیرون رفت و در رو بست

و بستمهامچشم . 

کنهست این روانی نجات پیدا میکنی، تو از دتو نجات پیدا می . 

 .باز بغضم گرفت

کار کردم خدا؟من با اون مهرداد شر و شیطون چی ! 

تونم بگم خدا لعنتم کنهفقط می . 

االن که آتیش عصبانیتم خوابیده تازه دارم میفهمم چه غلطی کردم اما االن دیگه راه 

به طالق؟ یا ایمان برگشتی ندارم، درسته طالق هست اما عروس دو سه روزه رو چه 

 بدبخت چه گناهی کرده که باید بشکنه؟

های روی گونم سر خوردو که باز کردم چند قطره اشک از دریای چشمهامچشم . 

رحمیخیلی احمقی مطهره، خیلی نادونی، خیلی بی . 

و به دندون گرفتم تا بیشتر از این بغضم نشکنهلبم . 

 .دلم خیلی براش تنگ شده بود

ایمان توی خونه پیچید که سریع به در نگاه کردم یه دفعه صدای . 

 مطهره؟ –
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 .سعی کردم با همون دهن بسته صداش بزنم اما اونقدرا صدایی ازم بلند نشد

و به سمتش کشوندم و با با دیدن لیوانی که روی میز کنار تخت گذاشته بود خودم

پر کرد های بسته شدم به پایین پرتش کردم که صدای شکستن همه جا رودست . 

و توی راهرو شنیدمچیزی نگذشت که صداش . 

 مطهره؟ –

 .و چند ثانیه بعد در به شدت باز شد

 .خواست حرفی بزنه اما یه دفعه قفل کرد و بهت زده بهم نگاه کرد

و پاک کردمهاماشک . 

 .سریع به سمتم اومد و کنارم نشست

و جبران که کم آوردمهایی های عمیق نفسپارچه رو باز کرد که سعی کردم با نفس

 .کنم

و روی هم فشار هاشو پر کرد و دندوننگاهش به زخم کنار لبم افتاد که خشم نگاهش

 .داد

 نگران گفتم: مهرداد کجاست؟

کرد گفت: جایی که دیگه نتونه هیچ غلطی و باز میطور که عصبی دست و پاهامهمون

کنمو میزنه؟ بیچارش میبکنه، زن من . 

ر کردو پترس وجودم . 

 چیکارش کردی؟ کجاست؟ –
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 .حرفی نزد

و پس زدم و عصبی و نگران و گرفت اما دستشپارچه رو کنار انداخت و زیر بازوم

کارش کردی؟گفتم: میگم چی  

طور که به زخم لبم خیره بود گفت: فرستادمش بازداشتگاه، ازش شکایت کردمهمان . 

 .نفسم بند اومد

ای؟! مهرداد مدلینگه! ممکنه بلند گفتم: تو دیوونهش زدم و ی سینهبا ترس به قفسه

 .همه جا بپیچه که تو زندونه

و دزدیدههام نگاه کرد و غرید: به درک! غلط کرده که زن منبه چشم . 

 .نفس عصبی کشیدم و از روی تخت پایین رفتم

 !از اتاق بیرون اومدم که بلند گفت: مطهره

به ریختن آبروش نیستم با اینکه حسابی ازش کتک خوردم اما راضی . 

ها پایین اومدم و به سمت در رفتماز پله . 

کشیده شد که به عقب چرخیدم همین که وارد حیاط شدم بازوم . 

خوای بکنی؟کار میبا اخم گفت: چی  

گیریمو پس میمیریم شکایتمون – . 

 …و گرفت و نزدیک صورتم شمرده شمرده گفت: منخواستم بچرخم اما باز بازوم

نمیگیرم …پس …ویتمشکا . 

و روی هم فشار دادم و خواستم حرفی بزنم اما صدای محدثه مانعم شدهامدندون . 
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 خوبی؟ –

و دیدمبه طرفش چرخیدم که هردوشون . 

 .با دیدن وضعیتم سریع به سمتم اومدند

کار باهات کرده؟عطیه به زخمم نگاه کرد و با ترس گفت: چی  

 .پوفی کشیدم

 .بیخیال –

نگاه کردم به ایمان . 

گیریمیری پس می – . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 فهمیدی ایمان؟ –

و باز کردهاشنفس عصبی کشید و چشم . 

 .بهم اشاره کرد

وببین خودت – ! 

 .با کمی مکث گفتم: مهم نیست

 .عصبی خندید و به اطراف نگاه کرد

 !که اینطور –

رفتاز کنارم رد شد و به سمت در  . 

 .به زخمم دست کشیدم که با سوزشش صورتم جمع شد
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 .محدثه با غم نگاهم کرد و سری به چپ و راست تکون داد، بعدم به سمت در رفت

تر شدعطیه بهم نزدیک . 

 .تو هنوزم مهرداد رو دوست داری –

 .خیره نگاهش کردم

 کی گفته که ندارم؟ –

 .ابروهاش باال پریدند

 …پس چرا –

ماز کنارش رد شد . 

 .درموردش حرفی نزن –

**** 

 مـهـرداد#

هاسوار ماشین ماهان شدم و در رو محکم بستم که معترضانه گفت: اوی! دره ! 

 .عصبی گفتم: حرف نزن راه بیوفت

 .پوفی کشید و به راه افتاد

 .دعا کن تو مجازی نپیچه –

پیچهنمی – . 

و پر کردهامش خشمم فروکش شد و اشک چشمبهش نگاه کردم که با دیدن چهره . 

 .کوتاه بهم نگاه کرد
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خوای دوباره بزنیم؟چیه؟ پشیمون شدی؟ یا می –  

 .با غم توی صدام گفتم: معذرت میخوام ماهان، نفهمیدم

 .با حرص نگاهم کرد

 !دست تلخی هم داری المصب –

 .نفس عمیقی کشیدم و به خیابون چشم دوختم

چیز فکر کردم و تنها راه حلی که به تو این یه ساعتی که تو بازداشتگاه بودم به همه 

ای ندارم، باید انجامش بدمای دیگهذهنم رسید هرچند که زیاد خوب نیست اما چاره . 

 .من مطهره رو راحت به دست نیاوردم که راحت از دستش بدم

خوای به داداشت کمک کنی؟کردم گفتم: میطور که به خیابون نگاه میهمون  

 .کوتاه بهم نگاه کرد

رابطه با چی؟ در –  

 .برگردوندن مطهره پیشم –

 .سری تکون داد

خوام اما نه به قیمت ریختن آبروشآره می – . 

 .بهش نگاه کردم

ای دارمنگران نباش، اون احمق بازی تو فکرم نیست؛ یه فکر دیگه – . 

 .اخم ریزی کرد

 .بگو –
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دونی کریم سیاه کجاست؟می –  

م نگاه کردهاش بیشتر به هم گره خوردند و بهاخم . 

 آره، چرا؟ –

و ببر پیششمن – . 

 .سریع بهم نگاه کرد

دونی که آدم خطرناکیهچی داری میگی تو؟ می – ! 

 .جدی بهش نگاه کردم

 .همین که گفتم، برو –

و به ته ریشش کشیدکالفه دستش . 

 .باز معلوم نیست چی تو اون مغزته! خدا رحم کنه –

 مطـهره#

و باز کردم و روی تخت خوابیدمموهام . 

 .در حموم باز شد و ایمان با یه حوله لباس بیرون اومد

و خاموش کنو بستم و گفتم: زود بخواب چراغهامچشم . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

پوشی مطهره؟ها چیه که میاین لباس –  

و باز کردم و نشستمهامبا حرص چشم . 

 مگه چشونه؟ –
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پوشند؟: واسه شوهر اینقدر پوشیده لباس میبا اخم گفت  

ای بهش رفتم و بازم خوابیدمچشم غره . 

 .آره، پوشیده بهتره، امنیت داره –

و بستم اما برخوردن یه چیز توی هامچیزی نگفت و در کمد رو باز کرد؛ منم چشم

 .صورتم از چا پریدم و با ترس نگاهی به اطراف انداختم

و روی هم فشار دادم و بهش نگاه کردمهامدونبا دیدن یه تاپ قرمز دن . 

 .بپوشش –

خوامبا غدی گفتم: نمی . 

 .بعدم زود پتو رو روی سرم کشیدم و خوابیدم

 .سعی کرد پتو رو برداره که با تموم توانم نگهش داشتم

خوام بپوشمشمیگم نمی – . 

خواد تو رو اینطور ببینمبا حرص گفت: ولی من دلم می . 

ر گرفتم و با حرص گفتم: بروتپتو رو محکم  

و اینطوری ببین، به من چه؟مامانت  

ی خنده پیدا کردصداش رگه . 

 !مطهره –

 .کوفت –

ای روی بدنم سریع ای کشیدم اما با سنگینییه دفعه پتو رو ول کرد که نفس آسوده
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 .پتو رو از سرم کنار زدم که با دیدنش اونم دقیقا روم استرس مثل خوره به جونم افتاد

و کنار سرم گذاشت و تو صورتم خم شددستش . 

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 

 .از روم بلند شو –

و روش گذاشتمنگاهش به سمت لبم کشیده شد که سریع دستم . 

سوزهنگاه نکن اجازه نمیدم، تازه زخم کنار لبمم می – . 

 .به گردنم نگاهی انداختم

هام از ترس و اضطراب تند شده بودندنفس . 

شو بلند روم از فقط …فقط پوشمشمی ایمان، …ای – . 

شنیداما انگار نمی . 

و عقب ببرمو تو گودی گردنم فرو کرد که سعی کردم سرشسرش . 

و روی گردنم گذاشت که نفسم بند اومدلبش . 

و تکون دادم و با عجز گفتم: نکن ایمان، برو عقبپاهام . 

و به بازوش هامضم گرفت و مشتو روی پوستم کشید که بغای زد و لبشبوسه

 .کوبیدم

خوامولم کن، نمی – . 

م زد که با تقال داد زدم: ولم کن، ی سینهای به قفسهو زیر لباسم برد و بوسهدستش

ای داشته باشمخوام باهات رابطهنمی . 
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خوای؟ هان؟و باال آورد و با عصبانیت گفت: چرا نمییه دفعه سرش  

غرید: من شوهرتم، حق شرعی و قانونی منه، غیر از اینه؟ به پهلوم چنگ زد و عصبی 

 هان؟

تونم بهت اجازه بدمبا بغض گفتم: فعال نمی . 

 داد زد: چیه؟ باز مهرداد رو دیدی هوایی شدی؟

 .فقط با بغض نگاهش کردم

و از تو صورتم خم شد و با فکی قفل شده گفت: تو دیگه زن منی، پس فکر اون کثافت

 .ذهنت بیرون کن

ش زدم و با داد گفتم: بهش نگو ی سینههای پر از اشک و عصبانیت به قفسها چشمب

 .کثافت، اون کثافت نیست

 داد زد: بهت تجاوز کرد، کثافت نیست؟ زد زیر قولش، کثافت نیست؟ هان؟

و سکوت کردم بغضم شکست . 

 .از روم بلند شد و لگدی به تخت زد

 !چنگی به موهاش زد و داد کشید: لعنت بهت

 .بهم نگاه کرد

 .گریه نکن –

و ازش گرفتمبا گریه نگاهم . 

تر شدلحنش مالیم . 
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 …مطهره –

 .خواست کنارم بشینه که سریع بلند شدم و به سمت در دویدم

 !بلند گفتم: مطهره

 .با هق هق به سمت اون اتاق دویدم اما یه دفعه بازوم کشیده شد و به دیوار چسبیدم

 .با گریه گفتم: ولم کن

هاش حلقه زده بودتوی چشم اشک . 

و پس زدمو کنار صورتم گذاشت که دستشدستش . 

و گرفت و بهم چسبیدهاممچ . 

 تا کی قراره این وضع ادامه پیدا کنه؟ هان؟ –

و بستمهامو چرخوندم و با گریه چشمسرم . 

دونم میشه بهتر بشه یا نهدونم، اصال نمینمی – . 

کنی؟ چرا عاشق ر کردن به مهرداد رو تموم نمینالید: پس من چی مطهره؟ چرا فک

 شوهرت نمیشی؟

تونمآروم زمزمه کردم: نمی . 

 بیشتر بهم چسبید و با بغض بلند گفت: پس چرا قبول کردی زنم بشی؟

دونستی فکرم پی مهرداده چرا پیشنهاد ازدواج دادی؟آروم گفتم: تو که می  

 چون دوست داشتم تو چرا قبول کردی؟ –

ش نگاه کردمبا اشک به . 
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کردم با دوری کردم اینطوری تالفی کار مهرداد رو سرش درمیارم، فکر میفکر می –

پره ولی اینطور نشدازش عشقش از سرم می . 

ش چکیدای اشک روی گونهو بست که قطرههاشچشم . 

و گرفتمو آزاد کردم و دو طرف صورتشهاممچ . 

م عذاب میدم، هم مهرداد رو و هم با غم لب زدم: معذرت میخوام، هم تو رو دار

وخودم . 

و پایین آورد و بدون اینکه نگاهی بهم بندازه به سمت اتاق رفتهامدست . 

ای اشک روی گونم چکید و به زمین خیره شدمقطره . 

 .خدایا، من احمق بازی درآوردم اما تو کمکم کن

و پاک کردم و با کمی مکث به سمت اتاق رفتمهاماشک . 

ب وایسادم که دیدم روی تخت خوابیده و پتو رو روش کشیدهتوی چارچو . 

دونم چی درسته و چی غلطواقعا دیگه نمی . 

و خاموش کردم و با فاصله ازش روی تخت بدون پتو خوابیدمچراغ . 

******* 

و باز کردمهامخورد چشمبا نوری که به صورتم می . 

و جلوی نور گرفتم و چند بار پلک زدمدستم . 

بازم نماز صبحم قضا شدلعنتی!  ! 

 .با دیدن پتوی روم چرخیدم که دیدم خبری از ایمان نیست
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و بلند شدمپتو رو کنار زدم . 

ای کشیدم و در دستشویی رو باز کردم و وارد شدمخمیازه . 

و شستم و بیرون اومدمبعد از انجام کارهای مربوطه دست و صورتم . 

مدمدستی توی موهام کشیدم و از اتاق بیرون او . 

 بلند گفتم: ایمان؟

 .از صدایی نشنیدم

 .دم آشپزخونه وایسادم که با نبودش اخمی کردم و چرخیدم

 .بازم صداش کردم اما جوابی بهم نداد

و از روی اپن برداشتم و روشنش کردم که دیدم پیامی ازش دارمگوشیم . 

و خوندمسریع بازش کردم و متنش . 

کی برگردمکاری برام پیش اومده، معلوم نیست  – . 

هام به هم گره خوردند و بهش زنگ زدم اما با خاموش بودن گوشیش دلم هری اخم

 .ریخت

 کجا رفته؟

و دیدی بهم زنگ بزنواسش فرستادم: پیامم . 

و روی اپن گذاشتم و دستی به صورتم کشیدمگوشی . 

کنیگرده، اونوقت سوال پیچش میآروم باش، هر جا رفته آخرش برمی . 

و از توی یخچال برداشتم و به همراه نون ی بادوم زمینینه شدم و کرهوارد آشپزخو
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 .روی میز گذاشتم

 .کتری کمی داغ بود و این یعنی اینکه صبحونه خورده رفته

 .چای رو دم گذاشتم و روی صندلی نشستم و مشغول خوردن شدم

******* 

رو گذاشتم و وارد هال شدم در قابلمه . 

و روشن کردمروی مبل نشستم و تلوزیون . 

و کنسل کرد؟چرا مهرداد امروز کالسش  

و توی دهنم بردم و گازش گرفتمناخون شستم . 

و برداشتم و روشنش کردمطاقت گوشیمبی . 

و زدموارد اینستا شدم و آیدی پیجش . 

و باز کردشبا پیدا کردنش با کمی مکث روش لمس کردم که صفحه . 

و پر کردحس حسادت وجودم با دیدن آخرین پستش نفسم بند اومد و . 

کنه؟الدن کنارش چه غلطی می ! 

و خوندمزیرش . 

” Best night” 

 .همون دیشبم آپلود شده بود

و مشت کردمو روی هم فشار دادم و دستمهامدندون . 

 .ماهانم همراهشون بود
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 .به اطرافشون که دقت کردم دیدم همون ساختمونیه که مدلینگا پنهونی دارنش

هام حلقه زدماشک توی چش . 

 .اولین بار اونجا واسم گیتار زدی

چند روز پیش واسه خودم گفتم وقتی من از پیشت برم میری سراغ یکی دیگه، انگار 

 .داره حرفم درست از آب درمیاد

 .دیشب من غرق بغض بودم و تو غرق خوشی

و گذاشتهوارد پیج الدن شدم که دیدم همین عکس . 

های دیگه بودهرداد و چندتا از مدلینگیه عکس دیگه هم بود که با م . 

ش با مهرداد بهش تبریک گفته بودندای بخاطر خوب شدن رابطهعده . 

 .به معنای واقعی گریم گرفته بود

 .ذهنم سمت یه ماه پیش کشیده شد

کنید؟وقتی درمان شدید میرید با الدن ازدواج می –  

؟با تعجب گفت: چی؟! چرا باید برم با اون ازدواج کنم  

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

کنمبا قاطعیت توی صداش گفت: نه ازدواج نمی . 

 .لبخند محوی زدم

کنید؟کار میو چیمن –  

 .خیره نگاهم کرد
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 .فعال بهت جوابی نمیدم –

و توی شکمم جمع کردمو کنارم انداختم و پاهامگوشیم . 

م چنگ میزدبغض بدی به گلو . 

 .نزدیک بود بزنم زیر گریه اما یه دفعه صدای آیفون توی خونه پیچید

 .با فکر به اینکه ایمانه چندتا نفس عمیق کشیدم تا شاید بغضم از بین بره

 .بلند شدم و به سمت آیفون رفتم

و برداشتم و با اخم درحالی که صدام کمی و توی مانیتور ندیدم گوشیوقتی کسی

بود گفتم: کیه؟گرفته شده   

 .نه جوابی داد و نه جلوی دوربین اومد

 .بازم زنگ زد

 .شاید آیفون خراب شده صدام بلند نمیشه

و سر جاش گذاشتمپوفی کشیدم و گوشی . 

 .یه چادر روی سرم انداختم و از هال بیرون اومدم

ها پایین رفتمکفشی پام کردم و از پله . 

 کیه؟ –

داما باز جوابی نداد و فقط در ز . 

هام از گره خوردند و با حرص در رو باز کردم اما با کسی که دیدم اخمهام به هم اخم

 .هم باز شدند و نفس تو سینم حبس شد
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و به کنار در تکیه داددستش . 

 .سالم صابخونه –

و بین در و چارچوب گذاشت به خودم اومدم و سریع در رو گرفتم تا ببندمش اما پاش

به عقب پرت شدم و به عقب هلش داد که . 

رو اینجا چطوری تو …وارد شد که با تته پته گفتم: تو … 

 .در رو بست که از ترس الل شدم

 .کار خیلی راحتی بود خوشگلم –

 .ضربان قلبم روی هزار رفته بود

 .سعی کردم صدام نلرزه

 .برو بیرون –

 .به سمتم اومد که عقب عقب رفتم

کنی؟مهمونت استقبال می با ابروهای باال رفته گفت: اینطوری از  

حواسم به پله نبود که پام بهش خورد و به عقب پرت شدم که هینی کشیدم و چادر از 

و دور کمرم حلقه دستم در رفت اما مهرداد سریع عکس العمل نشون داد و دستش

 .کرد و گرفتم

هاش نگاه کردمقفل کرده و نفس زنان به چشم . 

اومدم و محکم به عقب پرتش کردم اما تا نگاهش که به سمت لبم رفت به خودم 

و روی سرم بندازم به دیوار کوبیدم و بهم چسبید که قلبم از کار افتادخواستم چادرم . 
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نیستم محرمت دیگه من عقب، برو …با ترس گفتم: برو . 

و پشت گوشم بردنیشخندی زد و موهام . 

و عصبی نشون بدمسعی کردم خودم . 

خوام ببینمتخونه برو بیرون نمیمیگم برو عقب، اصال از  – . 

م گذاشت و به دیوار چسبوندمی سینهو روی قفسهدستش . 

 .به لبم نزدیک شد و آروم خندید

و پس بگیره، نه؟و مجبور کردی شکایتشتو ایمان –  

هاش نگاه کردمبا استرس به سیاهی شب توی چشم . 

 .به لبم نگاه کرد

 چرا؟ هنوز دوستم داری خانمم؟ هوم؟ –

هام حلقه زد و عصبی گفتم: فقط بخاطر اینکه مدلینگی و زیر ذره اشک توی چشم

کردمرفتم ازت شکایت میبینی، وگرنه خودمم می . 

تر شدبه لبم نزدیک . 

 .صدای ضربان قلبم اونقدر باال بود که مطمئن بودم اونم میشنوه

هاش گذاشتم و سعی کردم به عقب ببرمشو روی شونههامدست . 

وری و عصبانیت گفتم: حق نداری بهم نزدیک بشی، من دیگه شوهر دارم، تو با دلخ

 .برو بچسب به همون الدنت

هام نگاه کردندابروهاش باال پریدند و به چشم . 
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 .خندید

و هم دید میزنی موش کوچولو؟ نه؟پس پیج من –  

 .چقدر دلم واسه موش کوچولو گفتنش تنگ شده بود

دو پر کرهاماشک بیشتری چشم . 

و بکش بیرون فقط ولم کن مهرداد، اصال از این شهر برو، یه جوری از زندگیم پات –

 .که حتی رد پاتم نمونه

 .خیره نگاهم کرد

و از زندگیم بیرون نمیکشی؟تو چرا پات –  

هاش زل زدمحرف به چشمبی . 

تونمشد بگم بخوامم نمیکاش می . 

 .دلم برات تنگ شده لعنتی خودخواه –

اومدنفسم بند  . 

شد بغلت کنم و منم بگم که چقدر دلتنگتمکاش می . 

و بستمهامو به پیشونیم تکیه داد که با بغض چشمو بست و پیشونیشهاشچشم . 

تونستم ازش بگذرمکار کنم که نمیدونستم کارش گناهه اما چیمی . 

ی قلبیم محکم به عقب هلش دادم ترین خواستهو جمع کردم و برخالف عمیقعزمم

و باز کردمهاشکه به اون دیوار خورد و آروم چشم . 

انداختمسریع چادر رو روی سرم  . 
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و با یه دست پاک کردم و گفتم: اگه حرفی داری بمون، نداری هاماشک توی چشم

 .برو

 .بدون مقدمه گفت: ازش طالق بگیر

هام به هم گره خوردنداخم . 

کنمبرو بیرون مهرداد، من همچین کاری نمی – . 

هاش برد و خونسرد گفت: باشهو توی جیبهاشستد . 

ها باال رفت که با کنه و میره از پلهکردم االن در رو باز میبرخالف اینکه فکر می

های گرد شده گفتم: کجا؟چشم  

و درآوردهاشکفش . 

 .خونه پسر شجاع –

 .بعدم وارد هال شد

مدمها باال اوو روی هم فشار دادم و تند از پلههامدندون . 

و درآوردم و وارد شدم که دیدم روی مبل لم داده و گوشیم توی دستشهکفشم . 

و پشت سرش بردجیغی کشیدم و به سمتش هجوم آوردم که سریع گوشیم . 

و بدهبا حرص گفتم: گوشیم . 

 .ابرویی باال انداخت

خوامنمی – . 

 .مرموز خندید
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کردی؟و نگاه میدلت برام تنگ شده بود که پیجم –  

ن کار به پیج تو نداشتم خودش اومدم – . 

و باال و پایین کردسرش . 

 !که خودش اومد –

و به سمتم پرت کرد که سریع گرفتمش اما حواسم به از روی مبل بلند شد و گوشی

گرفت قرار دیدش تو پام تا سر چی مثل …چادرم نبود که از دستم در میره و . 

م و خم شدم اما تا خواستم برش و روی زمین انداختهینی کشیدم و سریع گوشیم

 .دارم زودتر برش داشت و روی مبل پرت کرد

 !معترضانه با عصبانیت گفتم: مهرداد

 .فقط خندید

به سمت چادرم رفتم و برش داشتم اما یه دفعه از پشت بغلم کرد که خون تو رگم یخ 

 .بست و نفسم بند اومد

کنم توله؟ راحتیا ولت میبه خودش فشردم و کنار گوشم گفت: فکر کردی به این 

و نشناختیهان؟ پس هنوز کامال من . 

تر کرد که بدنم شدید درد گرفتو تنگهاشی دستحلقه . 

و به دستش زدمهاممشت . 

 .ولم کن، از خونه برو بیرون ممکنه ایمان برسه –

 .خندید
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 .نترس، تا من نخوام نمیرسه –

دی؟کار کردست از تقال برداشتم و با ترس گفتم: چی  

 .چرخوندم و روی مبل انداختم که با ترس نگاهش کردم

 .به مبل دست گذاشت و خم شد

یه کم باهاش حرف زدم اما قبول نکرد که طالقت بده، منم گفتم باشه و یه دفعه  –

 .همه جا براش تیره و تار شد

 .دلم هری ریخت

چی؟ یعنی …یع –  

ترسیدماز خونسردی توی نگاهش می . 

هوشش کرد، راستش کلی هم کتک خوردهییکی از آدمام ب – . 

 .سعی کردم ضعف نشون ندم

 .داری جفنگ میگی، تو اینکاره نیستی –

 .خندید

 .کجای کاری عسلم؟ من بخاطر تو قاتلم میشم –

 .نفس تو سینم حبس شد

خوای بهت نشون بدم؟می –  

هام سری تکون دادم که کنارم نشستبا لرزش دست . 

ودستم کشیدش و عصبی گفت: ول کن اینو برداشتم اما از چادرم ! 
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 .بعدم به طرفی پرتش کرد

ترش کنماونقدر ترس داشتم که نخواستم عصبی . 

و از جیب کت چرمش درآوردگوشیش . 

و کشید و بین پاش پرتم و دور شونم حلقه کرد که سریع بلند شدم اما دستمدستش

 .کرد

و عصبی نکنبا تحکم گفت: مثل دختر خوب بشین و من . 

و مشت کردمدست لرزونم . 

و باال آورد که با چیزی که دیدم واسه یه لحظه و پشت گوشم برد و گوشیشموهام

و روی دهنم گذاشتمنفسم باال نیومد و دستم . 

 !یا خدا

 .ایمان روی یه صندلی بسته شده بود و صورتش حسابی خونی بود

و زدعکس بعدی . 

 .بازم همین بود

د و بالفاصله روی گونم سر خوردهام حلقه زاشک توی چشم . 

کردی؟ کارچی تو …با گریه گفتم: تو  

 .کنار گوشم گفت: شانس آورد دلم رحم اومد گفتم زیاد نزننش

با هق هق گفتم: چرا باهاش اینکار رو کردی؟ هان؟ چرا؟ اون گناهی نداره من بهش 

 .جواب مثبت دادم
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و روی مبل انداختگوشیش . 

و داری عزیزمدی، تو هم مجازات خودتآره، تو جواب مثبت دا – . 

و بستمهامبا گریه و ترس چشم . 

و ول کنخوای با من بکن ولی اونهر کار می – . 

کنمفقط به یه شرط ولش می – . 

و باز کردم و گفتم: چه شرطی؟هامسریع چشم  

خوای بدونی؟شرطش چندان مورد پسندت نیست بازم می –  

با قاطعیت گفتم: آرهبا اینکه ترس داشتم اما بازم  . 

و به هام گوشمتر شد که هرم نفسو روی رونم گذاشت و به گوشم نزدیکدستش

 .آتیش کشید

کنیگیری و پای صفته ها رو امضا میازش طالق می – . 

 .با شتاب بلند شدم و با بهت به سمتش چرخیدم

 !چی داری میگی؟ –

 .دست به سینه به مبل تکیه داد

واضحههام فکر کنم حرف – . 

و پر کردعصبانیت وجودم . 

ی تو زده به سرت؟ نه؟ عروس چهار روزه رو چه به طالق؟ هان؟ دیگه اون صفته –

 کوفتی واسه چیه؟
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سازیم، ی اول نشده طالق گرفتند، بگو باهم نمیها بودن که هفتهخونسرد گفت: خیلی

واسه اطمینان اینکه ها هم و بگی، اون صفتهاختالف داریم، تو که بلدی یه چیز ببافی

ت با من ازدواج کنیوقتی طالق گرفتی نتونی بازم در بری و بعد از عده . 

 .نفس تو سینم حبس شد و یه قدم به عقب رفتم

و به چپ و راست تکون دادم و عقب عقب رفتمبا بغض سرم . 

و مجبور به اینکار کنیتونی منتو نمی – . 

 .بلند شد و آروم به سمتم اومد

م خوشگلم، تو که دوست نداری جوون مردم اونقدر کتک بخوره تا بمیرهتونمی – . 

 .خیلی پست شدی مهرداد –

خونسردی توی نگاهش از بین رفت و نگاهش یخ زد، جوری که از سرماش تنم 

 .لرزید

 .تو باعث تموم اتفاقاتی –

و تو شروع کردیهای لبریز از اشک گفتم: نه، من نیستم، اولشبا چشم . 

و هامردن به در و فرو رفتن کمرم تو دستگیره از درد آخ آرومی گفتم و چشمبا برخو

 .روی هم فشار دادم

و کنار سرم روی در گذاشتحس کردم دستش . 

کردمو خوب حس میگرمای نزدیک بودنش . 

و ول کنهای بسته گفتم: ایمانبا همون چشم . 
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و و گرفت و دستما مچمو پس زدم امو باز کردم و دستشهامو گرفت که چشمچونم

 .به در چسبوند

ضربان قلبم تند شده بود، هم از ترس، هم از نگرانی و هم از اینقدر نزدیک بودنش 

 .بعد از یه هفته

و به لبم دوخت که نفس بریده گفتم: برو های ملتهبشو کمی کج کرد و چشمسرش

 .عقب

که چقدر ازش بدم میاد، دونی کنم، میبا همون حالت گفت: تا طالق نگیری ولش نمی

پس هر چی بگم بزننش کمشه، تو که دوست نداری ایمان بخاطر تو درد بکشه؟ 

 هوم؟

لرزیدچونم از بغض می . 

تونم بگم نه چون ممکنه بمیرهتونم بگم باشه چون ایمان داغون میشه و نه مینه می . 

ای اشک روی گونم چکیدقطره . 

کار کنمخدایا چی . 

پایین اومد تا اینکه پایین صورتم با انگشت اشارش پاکش کردنگاهش همراه اشکم  . 

و کشید و با کشیده شدنش روی لبم مو به تنم سیخ شدانگشتش . 

و حس کردم اما تا بیاد کامال روی لبم بشینه سرش اونقدر نزدیک شد که پوست لبش

ای و به دندون گرفتم تا صدو بستم و لبمهامسریع نشستم و بغضم شکست که چشم

 .هق هقم بلند نشه
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 .حس کردم که کنارم نشست

هام هام گذاشتم که از گریه شونهو روی دستو توی شکمم جمع کردم و سرمپاهام

 .لرزیدند

خوامت؟با غم و عصبانیت توی صداش گفت: اینقدر احمق بودی که نفهمیدی می  

ترم نکرداما حرفش آروم . 

و بغلش کشیدمچیزی نگذشت که دستش دور شونم حلقه شد و ت . 

و باال آوردم و با تموم ای زد که سرمو روی موهام حس کردم و بعد از اون بوسهلبش

و تکیه گاه بدنش ای که ازش داشتم به عقب پرتش کردم که سریع دستشدلخوری

 .کرد

 .با صورت خیس از اشک گفتم: از خونه برو بیرون، نیاز به فکر کردن دارم

ر جواب بدی بیشتر کتکدونی که هر چی دیرتمی – … 

دونمو بستم و بلند گفتم: میهامچشم . 

دونم، تا شب بهت خبر میدمتر گفتم: میو باز کردم و آرومهامچشم . 

 .بعدم نگاه ازش گرفتم و از سرجام بلند شدم

و به دندون گرفتم تا نفهمه دارم گریه نزدیک آشپزخونه پشت بهش وایسادم و لبم

کنممی . 

شددر هال باز  . 

 .باشه، شب ساعت نه میام دنبالت –
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چرخیدم و تا اومدم مخالفت کنم سریع بیرون رفت و در رو بست که صداش مثل پتک 

 .تو سرم کوبید و بعد از اون خونه غرق در سکوت تلخی شد

***** 

 .به ساعت نگاه کردم

 .هفت و نیم بود

و به مبل تکیه دادمو توی موهام کشیدم و سرمدستم . 

پز روی گاز مونده بود و ظهر تا حاال لب به هیچ چیزی نزدم مرغ نیم . 

 .از اون وقتی که رفته اونقدر فکر کردم که دیگه مغزم داره منفجر میشه

 .واقعا دوراهی سختیه

ترسم مردم تو سر مامان و بابام بزنند که دخترت زندگی کن نبود اما طالق بگیرم می

کنه، من بخاطر ایمان تردید دارماین مهم نیست چون بعدش مهرداد عقدم می . 

 …قبول کردنم مساوی میشه با ول کردنش و قبول نکردنم هم

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

خوام درموردش فکر کنمحتی نمی . 

 .به مبل دست گذاشتم و بلند شدم

ی راه رفتنم نداشتماونقدر ضعف داشتم که حتی حوصله . 

 .وارد اتاق شدم

حوصلگی و گرسنگی حاضر شدم، بماند که چندین بار روی یباالخره بعد از کلی ب
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 .تخت نشستم و بازم بلند شدم

و توی جیبم گذاشتم و وارد آشپزخونه شدمگوشیم . 

 .یه مسکن قوی برداشتم و با آب خوردم

کنه اما بدجور خوابم و زود خوب میخداکنه خوابم نگیره، همیشه این مسکن سردردم

گیرهمی . 

وی مبل نشستم و با پام روی زمین ضرب گرفتممنتظر اومدنش ر . 

 .بازم توی تردید غرق شدم

کنه اما دیگه شناختمش، تا طالقش نگیرم ول مهرداد آدم کش نیست حتما ولش می

 .کن این ماجرا نیست

و با بازی گرفتمبا استرس پوست لبم . 

کار کنم خدا؟چی  

و به بیرون فوت کردم و بلند شدمبا صدای آیفون نفسم . 

و پوشیدم و از هال بیرون اومدمکت چرم مشکیم . 

ها پایین رفتمو پام کردم و از پلهمچکمه . 

نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم که سریعا نگاهم به جای ماشینش به خودش 

 .افتاد

 .شیشه رو پایین کشید

 .بپر باال موش کوچولو –
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هام دادمپوفی کشیدم و چرخی به چشم . 

م و نشستم که بوی ادکلن همیشگیش توی بینیم پیچیددر رو باز کرد . 

 .در رو بستم که بالفاصله دور زد و به راه افتاد

و به دستم تکیه دادم و پوفی کشیدمو باال برد که سرمصدای آهنگ . 

 سالم کردن یادت ندادند؟ –

 .زیرلب گفتم: ببند

و کم کردصدای آهنگ . 

 چی گفتی؟ –

 .گفتم ببند –

و پس زدمو بگیره دستشتا خواست چونم . 

 .من محرمت نیستم –

 .با اخم کوتاه بهم نگاه کرد و یه دفعه کنار خیابون زد رو ترمز

 .بهم نگاه کن –

 .بهش نگاه کردم که تو صورتم دقیق شد

 چرا رنگت زرده؟ –

 .دستی به صورتم کشیدم

 واقعا؟ –

 .آره –
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 .نفس عمیقی کشیدم

 .ناهار نخوردم –

تر شداخمش عمیق . 

 چرا؟ –

 .چون میل نداشتم –

و پایین کشیدترمز دستی . 

خوریمپس اول میریم شام می – . 

ی حرف زدنم نداشتممخالفت نکردم چون حتی حوصله . 

 .باز به راه افتاد

******** 

 .سیر که شدم عقب کشیدم

کردمو تموم مدت حس میشنگاه خیره . 

 مطهره؟ –

 .بهش نگاه کردم

 بله؟ –

 .کمی به سمتم خم شد

خوام ببینمو میبازم شیطنت توی نگاهت – . 

 .تلخ خندیدم
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کنمخودم باز درستت می – . 

 .خیره نگاهش کردم

تونست؟یعنی می  

و از روش برداشتمبا یه پلک زدن خیرگیم . 

 حال ایمان خوبه؟ –

 .اخمی بین دو ابروش افتاد

 .تا قبول نکنی وضعیتش چندان مناسب نیست –

زدی؟ چرا دست به همچین کاری –  

 .کمی سکوت کرد و درآخر گفت: برای به دست آوردن تو

 .پوزخند تلخی زدم

تونیخوای؟ نه؟ دیدی با هیچ کسی نمیو واسه شبات میتو من – … 

 آروم روی میز زد و عصبی گفت: نه، چرا همیشه فکرت میره سمت اون لعنتی؟

 حق به جانب گفتم: مگه غیر از اینه؟

 .سعی کرد صداش باال نره

 .آره –

 .ابروهام باال پریدند

 پس واسه چیه؟ هان؟ –

بینی؟ جوابی نداریسکوت کرد که گفتم: می ! 
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 .دارم –

 با اخم گفتم: پس چرا نمیگی؟

 .چون االن وقتش نیست –

هام گذاشتمو روی دستپوفی کشیدم و سرم . 

طور که حدس زدم بدجور خوابم گرفتههمین . 

و روی بازوم گذاشتدستش . 

و به یاد میاری، تونی کنار ایمان باشی، با هر لمسی که بکنه منکه نمی اعتراف کن –

 .کنارش که هستی تو فکر منی

و باال آوردمسرم . 

هات مطمئنیزیادی به حرف – ! 

 .لبخند محوی زد

 مگه غیر از اینه؟ –

کنه که چی شند، مغزم کار نمیهام باز نمیببین مهرداد، من االن از خواب چشم –

و بیخیال و فردا دنبال جوابت بیا، پس امشبباید بگم . 

زنند که خوابت میادهات داد میآره، چشم – . 

 .درست نشستم

کنم به ایمان غذا بدهم و درضمن، ازت خواهش میپس ببرم خونه – . 

کنمو قبول نمیرحمی گفت: تا قبول نکنی هیچ کدوم از خواهشاتبا بی . 
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هاش زل زدمبه چشم . 

شدیرحم خیلی بی – . 

 تو چی؟ نیستی؟ –

 .نگاه ازش گرفتم و آروم لب زدم: مصوبش خودتی

و برداشتمخواست حرفی بزنه که بلند شدم و کتم . 

حرف از کنارم رد شد و به سمت صندوق رفتاز جاش بلند شد و بی . 

 .حرف حق جواب نداره

 …نفس عمیقی کشیدم و به سمت در رفتم

حرف به راه افتادو خاموش کرد بیو روشن کرد و بعد از اینکه ضبطماشین . 

و بستم و سعی کردم از سکوت توی ماشین نهایت استفاده رو های سنگین شدمچشم

 .ببرم

********* 

 مـهـرداد#

های منظمش معلوم بود که خوابهاز نفس . 

ای و اینطوری نشون بدم تا راه دیگهرحم نیستم مطهره، اما مجبورم خودممن بی

های روی رنه هر سه وعده به ایمان غذا میدم، بیشتر اون زخمنداشته باشی وگ

و هم با تو ترسوندمش، صورتش توی عکس هم فتوشاپه، واقعی نیست، ایمان

 .مطمئنم بخاطر نجات جونت راضی به طالقت میشه
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تونم نجاتت بدم، بهش مهلت کنه توسط یه باند دزدیده شدی و فقط من میفکر می

و امضا کنه یعنی اینکه قبول کرده تو رو نجات ی طالقی برگهدادم فکر کنه، اگه پا

 .بدم

 .کالفه دستی توی موهام کشیدم

 .پشت چراغ قرمز وایسادم

رفتم نگاه کردمی ایمان باید میبه راهی که واسه رسوندنش به خونه . 

ی خودم و تالفی این چند روزی که نبودی برمت خونهی اون؟ میچرا باید ببرمت خونه

کنمدل سیر نگات می یه . 

******** 

و روی شونش انداختم و کنارش روی تخت خوابیدمروسریش . 

و زیر سرم بردم و بهش خیره شدمدستم . 

و پشت گوشش بردمموهاش . 

و اینطوری اسیر خودت کردیلعنت بهت که من . 

و روی لبش کشیدمو نوازش کردم و شستمشگونه . 

لم بخوابیمنتظر روزیم که بدون دغدغه تو بغ . 

و بوسیدم که وجودم غرق لذت و آرامش شدو جلو بردم و آروم لبشسرم . 

و دور بدنش حلقه کردمو نزدیک سرش گذاشتم و دستمسرم . 

هاشم دوست دارمحتی صدای نفس . 
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و با لذت بو کشیدمو تو گودی گردنش فرو کردم و بوی مو و تنشسرم . 

ی دوست دارم لعنتینزدیک گوشش آروم لب زدم: کاش بدونی خیل . 

 مـطـهره#

با حس خوبی که بخاطر اینکه بعد از چند شب خواب راحتی داشتم و با سردرد بیدار 

و زیر بالشت بردمنشدم دستم . 

و نزدیک گوشم شنیدمصدای مهرداد . 

 .صبح بخیر خواب آلوی من –

م ای گفتم: صبح تو ههای بسته و صدای گرفتهلبخندی روی لبم نشست و با چشم

 …ب

های گرد شده به یه دفعه تازه ویندوزم باال اومد که سریع از جا پریدم و با چشم

ی سرحالش نگاه کردمچهره . 

و برداشتم و به سمتش هجوم بردمکم کم زبون باز کردم و با حرص بالشت . 

کنی؟کار میکنی؟ هان؟ کنار من چیتو اینجا چه غلطی می –  

ورد بالشت به صورتش جلوگیری کنه با خنده گفت: کردم از برخطور که سعی میهمون

کنم؟ی خودم چه غلطی میمن تو خونه  

 .با شنیدن این حرف دستم رو هوا موند و سریع به اطراف نگاه کردم

 !یا خدا! اینکه اتاق اونه

 .یه دفعه گرفتم و روی تخت خوابوندم و خندون بهم نگاه کرد
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 .خونم به جوش اومد

نجا؟ هان؟و آوردی ایچرا من –  

 .به صورتم نزدیک شد

 .دلم می خواست خانمم –

و بهش کوبیدمهامشروع کردم به تقال کردن و مشت . 

خواست، از روم گمشو اونور، زود باشکنی دلت میداد زدم: تو غلط می . 

 .شروع کرد به خندیدن

و گرفت و باالی سرم بردهامیه دفعه مچ . 

بود نخندیده بودم ش گفت: خیلی وقتی خندهبا ته مونده . 

خواستم حرفی بزنم اما با فهمیدن اینکه چیزی سرم نیست با فکی قفل شده گفتم: 

و درآوردی؟چرا روسریم  

 .با پررویی گفت: دوست داشتم

 .اخم کردم

 غلط کردی، چرا نماز صبح بیدارم نکردی، هان؟ –

 .اونم دوست نداشتم بیدارت کنم –

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .یعنی گمشو که نبینمت مهرداد –

و پر کردحرص نگاهش . 
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 گم شم؟ –

 .آره –

و تکون دادتهدیدوار سرش . 

 .باشه –

از روم بلند شد که نفس عمیقی کشیدم اما یه دفعه پتو رو روی سرم کشیدم که 

 .شروع کردم به تقال کردن

 .با حرص گفت: بگو ببخشید

 .با تقال داد زدم: روانی خفه شدم، ول کن

 .اول معذرت خواهی کن –

و از رو سرم بردار آشغالبا همون حالت گفتم: این . 

ای کشیدم اما یه دفعه زیر پتو یه دفعه فشارش از روم برداشته شد که نفس آسوده

 .خزید که جیغی کشیدم

و گرفتو کنار سرم گذاشت و با یه دستش پهلومیه دستش . 

 چی گفتی؟ آشغال؟ –

دادم و هل خندیدم و با استرس قورتآب دهنم . 

ببرتش بیاد آشغالی ماشین کوچه تو ببر رو آشغاال برو بگم خواستممی …چیزه – . 

تر شدبه صورتم نزدیک . 

 .با نفس تنگی گفتم: کل تنت روی تنمه، بلند شو

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


                                                                                                             

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

 .لبخند شیطونی زد

 !جون! خوبه که –

و بهم کشید که جیغ زدم: نکن اینکار روخودش . 

 .پررو فقط خندید

پتو شیطونی حال میدهزیر  – . 

 .نفس عصبی کشیدم و با تشر گفتم: اگه یادت نرفته باشه من شوهر دارم

تموم شیطنت توی نگاهش از بین رفت و پتو رو کنار زد و بلند شد که عمیق نفس 

 .کشیدم

رفت گفت: بعد صبحونه منتظر شنیدن تصمیمتمطور که به سمت در میهمون . 

 .بعدم از اتاق بیرون رفت

و کور کنه؟و بگی که استرس اشتهام واجب بود اینحاال  

و به بیرون فوت کردم و با بدن کوفتگی روی تخت نشستمنفسم . 

 نــیمـا#

 .چرخ کوتاهی به صندلیم دادم

ش دعوت کرد؟دو شب پیش مهرداد تو رو واسه تولد خواهرزاده –  

 .با سرخوشی گفت: آره، کلی هم اصرار کرد که حتما بیام

تونستی بهش نزدیک بشی؟ عالیه، –  

دیشب بهش زنگ زدم گفت که شب خونه نیستم، ولی امشب میرم و مطمئن  –
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 .میشم درمان شده یا نه

 .دستی توی موهام کشیدم

 .خوبه، هر خبری شد بهم زنگ بزن –

کنه؟ کنار کشیده؟کار میباشه، راستی، سحر چی –  

نه اون دختره، به زور ادای  و داره وی ماهانمیگه بیخیال من، میگه نه حوصله –

 .عاشقا رو درمیاورده

 .پوفی کشید

زنمخودم باهاش حرف می – . 

تفاوت گفتم: هرکار می خوای بکن، فعال خداحافظبی . 

 .خداحافظ –

و قطع کردمتماس . 

و به کف دستم کوبیدمو با زبونم تر کردم و گوشیلبم . 

ارد عمل میشمای دیگه کاری نکنه خودم واگه مهرداد تا یه هفته . 

 .با لرزش گوشیم بهش نگاه کردم که با دیدن اسم سارا پوفی کشیدم

دادماگه بخاطر رادمان نبود هرگز جواب این زنه رو نمی . 

 .با کمی مکث جواب دادم

 .سالم عزیزم –

ای که هنوز به خوبی فارسی حرف نمیزد گفت: سالم عشق خودم، چه با همون لحجه
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 !خبرا؟ زنگ نمیزنی

هام روی میز ضرب گرفتمانگشتبا  . 

 .ببخشید، گرفتار بودم –

کشهو میاشکال نداره عشقم، ببخشید که وسط کارت زنگ زدم، رادمان داره من – . 

 .لبخند محوی زدم

و بده بهشگوشی – . 

 .باشه، پس از طرف من خداحافظ –

 .خداحافظ –

 .چند ثانیه بعد صدای لذت بخشش تو گوشم پیچید

 .سالم بابایی –

 سالم پسر بابا، خوبی؟ –

ش گفت: حاال که با تو حرف میزنم عالیم، باباجون؟ی چهار سالهبا همون لحن بچگونه  

 .به صندلی تکیه دادم

 .جونم –

 .کی میای اینجا؟ دلم برات تنگ شده –

 .یه کم دیگه صبر کن، به جای اینکه بیام اونجا تو رو میارم اینجا –

: عالیه عالیهجیغی کشید و با خوشحالی گفت ! 

 .خندیدم
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 با مامان دیگه؟ –

 .لبخندم جمع شد و به دروغ گفتم: آره، با مامان

 .با ذوق گفت: دمت گرم بابایی

ذاری بابات بره به کارش برسه؟خب پسرم، می –  

کنمآره قبول می – . 

 .کوتاه خندیدم

 .خب پس، کلی دوست دارم، خداحافظ –

بوسمت، خداحافظم میمنم دوست دارم، از این دور دورا ه – . 

 مـطـهره#

خوردم تا حرصش دربیاداز عمد آروم آروم می . 

کشیداونم مدام پوف می . 

و آروم هم زدمچاییم . 

ای زدمبه نگاه پر حرصش نگاه کردم و لبخند مسخره . 

 .دست به سینه به صندلی تکیه داد و پوفی کشید

مو توی هم قفل کردهامو خوردم و درآخر انگشتچاییم . 

 با حرص گفت: تموم شد؟

 .خونسرد گفتم: کامال، بفرمائید

 .بهم اشاره کرد
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 .تو اول بفرما –

 .نه، تعارف نفرما، خودت بفرما –

و روی هم فشار دادهاشدندون . 

کردم نخندمخیلی سعی می . 

 .خوشم میومد که حرصش بدم

 .بگو –

 نالیدم: من آخه چی به مامان و بابام بگم؟

اختای باال اندشونه . 

 .این دیگه دست خودته –

 .اول باید با ایمان صحبت کنم –

 .با اخم گفت: امکان پذیر نیست

 .اخم کردم

 اونوقت چرا؟ –

 .چون من میگم –

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .بازم نگاهش یخ زد

ببین مطهره، من زیاد صبر ندارم، یا االن قبول کن یا ایمان مثل سگ کتک  –

ندازم جلوی مامانشو میجونشیخوره و تن بمی . 
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 .از حرف و لحنش نفسم بند اومد

 .نالیدم: نکن اینکارا رو مهرداد

 .با تحکم گفت: زود باش مطهره

کشیو نمیمطمئن گفتم: تو ایمان . 

 .لبخند مرموزی رو لبش نشست

خوای امتحانم کنی دانشجو کوچولو؟ باشهمی – . 

و با استرس قورت دادمآب دهنم . 

و از روی میز برداشتشگوشی . 

کار بکنی؟خوای چیبا ترس گفتم: می  

و روی گوشش گذاشتبا کمی مکث گوشی . 

خوام بهت ثابت کنم که بخاطر تو حاضرم قاتل بشممی – . 

 .قلبم از کار افتاد و تنم لرزید

 .نه نه مهرداد، غلط کردم زنگ نزن –

 سعید اونجاست؟ –

 .با شتاب بلند شدم و کنارش رفتم

بغض گفتم: مهرداد توروخدا با . 

و بگیرمسعی کردم گوشیش . 

و تمومکار ایمان – … 
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 .با بغض داد زدم: مهرداد، غلط کردم

هام روونه شدند که کنارش روی زمین افتادم و صدای هق هقم بلند شداشک . 

 .توروخدا نگو –

 .یه لحظه صبر کن –

و پایین آوردبعد گوشیش . 

شنوممی – . 

کردم با گریه بهش نگاه . 

 .این نگاهش واسم غریبه بود

شناختمشانگار دیگه نمی . 

باش نداشته باهاش کار فقط قبوله بگی تو چی هر باشه …با هق هق گفتم: باشه . 

و روی میز گذاشتگوشی . 

 .االن شدی دختر خوب –

و به دندون گرفتمو بستم و لبمهامبا گریه چشم . 

و بدهحاال هم بدون گریه کردن جوابم – . 

و پس بزنمهامسعی کردم اشک . 

کشه تقصیر منه، همه چیز تقصیر منه، کاش اون عصبانیت اگه االن ایمان داره زجر می

کردم با ای بگیرم، کاش سعی میالنهشد که تصمیم عجوو دلخوری لعنتی باعث نمی

و درست کنم نه اینکه از لج بازی برم با ایمان ازدواج کنممهرداد وضعیت . 
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که گفتم، تو لیاقتت زنی بهتر از منه ایمانطور همون . 

و باز کردمهامو پاک و چشمهاماشک . 

خوری که دیگه کار بهش نداشته باشی؟با صدای گرفته گفتم: قسم می  

خورم که باور کنیبه روح مامانم قسم می – . 

 .خواستم حرف بزنم که زودتر گفت: اول بلند شو

 .به صندلی دست گذاشتم و بلند شدم

عی کردم جدی باشمس . 

کنمقبول می – . 

هاش برقی زدندچشم . 

کنم به خانوادم میگم، اما ایمان چی؟ اون نباید امضا کنه؟یه چیزی هم فکرش می –  

کنم، و راست و ریست میای گفت: اونش پای من، خودم کاراتونبا لبخند پیروزمندانه

ارمشون که امضاشون کنیها هم توی اتاقمه میفقط امضای تو رو الزم داره، صفته . 

 .روی مبل نشسته بودم

 .پوزخندی زدم

و راضی به طالق کنهعمرا اگه بتونه ایمان . 

ی مامان چشم دوختمبا پوست لبم بازی کردم و به شماره . 

 آخه چی بهش بگم؟

 .به ساعت نگاه کردم
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 .پنج بود

 .مهرداد از صبح که بیرون رفته تا حاال برنگشته

که نتونم فرار کنم درا رو هم قفل کرده . 

 .خندم گرفت

 !این رسما دیوونه شده

 .نفس عمیقی کشیدم

و به مبل تکیه دادمتر رفتم و سرمپایین . 

شه دوستم داشته باشه؟کنه؟ یعنی میچرا واسه به دست آوردن من اینکارا رو می  

و اطراف چرخوندملبخند محوی زدم و نگاهم . 

و و کلکل این خونه، واسه شیطونیامون ولی دلم براش تنگ شده بود، دلم واسه

 .کردنامون تنگ شده بود

و به یه دنیا غم دادلبخندم جمع شد و جاش . 

تری دونستی که با مهرداد خوشبختچرا احمق بازی درآوردی مطهره؟ خودت بهتر می

 .چون دلت، فکرت پیششه

و امیدوار کردی؟چرا ایمان بدبخت  

ی تمام قد هال رفتمد شدم و به سمت پنجرهبا صدای ماشین توی حیاط سریع بلن . 

بون پارک کردو زیر سایهپرده رو کنار زدم که دیدم ماشین . 

 .با یه پاکت توی دستش پیاده شد و به این سمت اومد که سریع پرده رو انداختم
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و روی قلبم گذاشتمدستم . 

 .بازم استرسم گرفته بود

باز شد که به سمتش رفتمصدای چرخش کلید توی در اومد و پس بندش در  . 

و درمیاورد با نیش باز گفت: طور که کفششبا نزدیک شدنم بهم نگاه کرد و همون

 اومدی استقبالم؟

 .صورتم جمع شد

کار کردی؟ ایمان راضی شد؟برو گمشو، چی –  

و به سمتم گرفت که ازش گرفتمبه سمتم اومد و پاکت . 

خلش دیدمها رو دام و صفتهبازش کردم که شناسنامه . 

 .اخمی بین ابروهام افتاد و شناسنامه رو برداشتم

 .اون هم تموم مدت دست به جیب به صورتم خیره شد

 .قبل از اینکه شناسنامه رو باز کنم بهش نگاه کردم و گفتم: اینجوری بهم زل نزن

تر شدو کمی کج کرد و لبخندش عمیقسرش . 

خواد بهت نگاه کنمچشمامه دلم می – . 

م لبخند نزنم و جدی باشمسعی کرد . 

و پایین آوردو گرفت و دستمو به صورتش چسبوندم که خندید و مچمپاکت . 

و از تو دستش بیرون کشیدمو ببوسه که سریع مچمخواست دستم . 

 .محرمت نیستم –
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ای بهش رفتم و شناسنامه رو باز کردمپوفی کشید که چشم غره . 

بهش نگاه کردمورق زدم اما با چیزی که دیدم با بهت  . 

 …این چطور –

 .بازم به صفحه نگاه کردم

 …با ناباوری گفتم: این امکان نداره که اینقدر سریع

و باال آوردو گرفت و سرمچونم . 

و گرفتم و رفتم دادگاه و همه با پول همه چیز حل میشه خانمم، امضای تو و ایمان –

و حل کردمچی . 

دمم نگاه کربه مهر طالق توی شناسنامه . 

م اینجوری خراب شد؟خوشحال شدی شناسنامه –  

ت؟تو چی؟ خوشحال شدی که اسم اون ایمان لندهور جای من رفت تو شناسنامه –  

های پر از اشک خیره نگاهش کردمو باال آوردم و با چشمسرم . 

و شهای در هم گفت: میرم یه المثنیو از دستم گرفت و با اخمشناسنامه و پاکت

ت ببینمو تو شناسنامهرم، خوش ندارم اسمشگیواست می . 

و راضی کردی؟با همون حالت گفتم: چجوری ایمان  

 .بهم نگاه کرد

و دارم، الزم نیست بدونی، حاال هم برو به مامانت زنگ بزن بهشون ترفندای خودم –

 .بگو
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کار کردی؟و چیایمان –  

 .خواست حرفی بزنه که صدای گوشیم بلند شدم

سمت مبل رفتمچرخیدم و به  . 

ی ایمان روش زوم شدمبرش داشتم و با دیدن شماره . 

و از دستم چنگ زد و رد داد که ی سبز رفت اما یه دفعه مهرداد گوشیدستم رو دکمه

 .شاکی نگاهش کردم

 با اخم گفت: دیگه هم نبینم حتی سالمش بکنی، فهمیدی؟

اه هنوز محرممهدونی که تا سه مواسه حرصی کردنش پوزخندی زدم گفتم: می . 

هاش شدید در هم رفتانگار حرفم آتیشش زد چون اخم . 

 .به غلط کردن افتادم اما سعی کردم نشون ندم

ها رفت که نفس و درمیاورد به سمت پلهطور که کتشبرخالف فکرم حرفی نزد و همین

و به بیرون فرستادمحبس شدم . 

 صدای گوشیم بلند شد که بلند گفتم: کیه؟

: هرکی هست به تو چه؟صداش اومد  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و گاز گرفتمروی مبل نشستم و ناخون سشتم . 

 حاال چی به مامانم بگم؟ ایمان چی میگه؟

 .چیزی نگذشت که بازم صدای گوشیم بلند شد
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ها باال اومدماز روی مبل برداشتم و این دفعه با دو از پله . 

د بشم یه دفعه تو یه چیز سفت فرو رفتم که نزدیک همین که خواستم وارد اتاق مهردا

و گرفتبود بیوفتم اما مهرداد سریع بازوم . 

و به بیرون فرستادمنفس حبس شدم . 

و به طرفم گرفت که ابروهام باال پریدندگوشی . 

 .مامانته –

ی سرطانی تو وجودم بندازهو مثل تودههمین حرفش کافی بود تا استرس . 

ی مکث جواب دادمازش گرفتم و با کم . 

 الو؟ –

 .یه دفعه صدای عصبیش بلند شد

 این کارتون یعنی چی؟ هان؟ مگه بچه بازیه؟ –

ش سوالی شدبا تعجب به مهرداد نگاه کردم که چهره . 

 یعنی چی مامان؟ –

خواین طالق بگیرید؟این طالق یعنی چی؟ چرا می –  

 .بیشتر تعجب کردم

دونی؟از کجا می –  

شنیدم وصدای نفس عصبیش . 

ایمان به فریبا خانم گفته، فربیا خانمم به من زنگ زد، ببین چی میگم مطهره، هر  –
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ی آقاجون تا من تکلیف شما دوتا رو روشن کنم، رسونی خونهو میجا هستی خودت

 فهمیدی؟

و گزیدملبم . 

 .باشه –

 .خوبه –

 .بعدم قطع کرد

خنک شد؟ و پایین بردم و با عصبانیت گفتم: خوب شد؟ دلتگوشی  

میگی؟با تعجب گفت: چی   

های متعجبش به سمت اتاقم ش زدم و بدون توجه به چشمی سینهمحکم به قفسه

 .رفتم

 .پشت سرم اومد

 مگه چی گفت؟ –

کنه تو فکرشیم، االنم گفته برم دونه طالق گرفتیم، هنوز فکر میفهمیده، اما نمی –

ی آقاجونمخونه . 

تکیه دادوارد اتاق شدم که به چارچوب  . 

 .تو از پسش برمیای، برو یه چیزی سر هم کن دروغ بگو –

 .چرخیدم و با غضب نگاهش کردم

کشم از دست توعههرچی می – . 
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 .نیشخندی زد

کردی اون نه، تقصیر خودته، من گفتم برو با ایمان ازدواج کن؟ شایدم فکر می –

ی مهربونهبیشتر از من بهت حال میده، شایدم برخالف من تو رابطه حساب . 

و برداشتم و به سمتش هجوم طاقتم تموم شد که با عصبانیت بالشت روی تخت

 .بردم

کشمتجیغ زدم: می . 

و و محکم به سرش کوبیدم که سریع چارچوبتا بخواد از اتاق بیرون بره بالشت

 .گرفت

 !روانی –

ا بگم با کی و گرفتم و داد زدم: یه بار دیگه همچین زری بزن تو انداختم، یقشبالشت

 .طرفی

ش گرفتهمعلوم بود خنده . 

تر شدو گرفت و به صورتم نزدیکهاممچ . 

کار بکنی؟خوای چیمثال می –  

و گرفت تا با صورت و آزاد کردم و مشت محکمی به صورتش زدم که چارچوبهاممچ

ش گذاشتو روی گونههاش گرد شدند و دستشبهش نخوره، چشم . 

کرد که نفس عصبی کشیدم با همون حالت بهم نگاه . 

خوام آماده بشمگمشو بیرون می – . 
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کرد که محکم به هقب هلش دادم و در رو محکم بستمطور بهم نگاه میاما همون . 

 !خر عوضی

و درمیاوردم به سمت کمد رفتمطور که با حرص اداشهمون . 

******** 

مامان و بابا و  های آقاجون وها و نصیحتتموم مدت سرم پایین بود و به سرزنش

دادمفربیا خانم و آقا علی گوش می . 

تپیدهام یخ کرده بودند و قلبم تند میدست . 

تونم به چشم ایمان نگاه کنمحتی نمی . 

 .ایمان با قاطعیت گفت: ما نظرمون عوض نمیشه

آقاجون با عصبانیت گفت: مگه بچه بازیه؟ مگه االن چند روزه رفتید زیر یه سقف؟ 

خورید؟همیدید به درد هم نمیاینقدر زود ف  

 .فریبا خانم خطاب به من گفت: هیچ مشکلی نیست که نشه حلش کرد دخترم

و باال آوردمسرم . 

بازی باهم ازدواج کردیم، وگرنه هم دیگه رو دوست و بخواین ما بخاطر لجراستش –

 .نداشتیم

و دیدم که چجوری درهم رفتهای ایماناخم . 

ورتش به جز کنار لبش و بینیش زخمی نداره، توی عکس که از این متعجبم که چرا ص

 !حسابی خونی بود
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 !آقا علی با تعجب گفت: یعنی چی که هم دیگه رو دوست ندارید؟

 .به ایمان نگاه کرد

 …تو مگه نگفتی –

طور که مطهره کرد پنهانش کنه گفت: نه نداشتم، همونایمان با غمی که سعی می

ای توی دانشگاه پیش اومد، دواج کردیم، یه قضیهگفت بخاطر لج بازی باهم از

و ثابت کنیم ولی وقتی زیر یه سقف رفتیم دیدیم اصال باهم خواستیم خودمون

هم لطفا قضیه رو جمعش کنید، تصمیمون عوض  سازیم، همش جنگ و دعوا، حاالنمی

 .نمیشه

م پسرید گیو کردید؟ حاال شما آقا ایمان میمامان با اخم گفت: فکر حرف مردم

مونهشید اما یه عالمه حرف رو دختر من میتر دوباره داماد میراحت . 

 .برام مهم نیست مامان –

گیریم، آلودی بهم انداخت اما از رو نرفتم و ادامه دادم: ما طالق مینگاه غضب

 .درخواستشم دادیم

کشهمعلوم بود ایمان چه زجری داره می . 

 .معذرت میخوام، همش بخاطر منه

دفعه از جاش بلند شدیه  . 

خوام برمو میمن دیگه حرفی واسه زدن ندارم – . 

های همه توجهی نکردبعدم به سمت در رفت و به صدا زدن . 
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و برداشتماز جام بلند شدم و کیفم . 

ی خودمون کردیماز همتون معذرت میخوام، شما رو هم درگیر کار احمقانه – . 

یدادهای مامانم توجهی نکردممنم تند به سمت در رفتم و به داد و ب . 

و صدا زدم که نزدیک ماشینش وایساد ولی به طرفم از عمارت بیرون اومدم و ایمان

 .نچرخید

هام گفتم: همش تقصیر منهبهش نزدیک شدم و با اشک توی چشم . 

و مقصر ندونیه دفعه به طرفم چرخید و با بغض بلند گفت: اینقدر خودت . 

تر شدمبهش نزدیک . 

دونستم که مهرداد ول کنم نمیشهتقصیر منه، باید میچرا  – . 

 .بغضم گرفت

 .تو بخاطر من کلی عذاب کشیدی –

و مشت کردو بست و دستشهامچشم . 

و گرفتمتر شدم و دو طرف صورتشبهش نزدیک . 

 !با بغض گفتم: من شکستمت

و بستمهامو پایین آورد و از رو به روم رد شد که با بغض چشمهامدست . 

رسونمتای از بغض گفت: بشین میبا صدای دورگه . 

و مهار کنمهای عمیق بغضمو باز کردم که سعی کردم با نفسهامچشم . 

و روشن کرد و به سمت در روندنشستم که ماشین . 
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 .وقتی توی خیابون اومد گفتم: معذرت میخوام

تو سالم و و پیش نکش، مهم اینه که بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: دیگه بحثش

ایزنده . 

 …مهرداد –

 .پرید وسط حرفم: بیخیالش

ای گفتمنفس عمیقی کشیدم و آروم باشه . 

و شکستچیزی نگذشت که خودش سکوت بینمون . 

کنی؟ت میری با مهرداد ازدواج میبعد از عده –  

 .سری تکون دادم

 .آره، مجبورم –

 .اخم کرد

 چرا مجبوری؟ –

 .خواستم بگم اما نگفتم

و بذارم کف دست همه، دیگه نباید به کسی اعتماد کنماید همه چیدیگه نب . 

های مردم بخوابه و مامان و بابام اذیت نشندچون حرف – . 

 مکث کرد و با غم توی صداش گفت: خوشحالی که داری بهش میرسی؟

 .بهش نگاه کردم

تر کشید گفتم: بیا درموردش حرف نزنیم، اینطور راحتبخاطر سنگینیه غمی که می
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تونیم باهاش کنار بیایممی . 

خوریو روی بازوش گذاشتم و گفتم: مطمئنم یکی بهتر از من بهش برمیدستم . 

و به در تکیه داد و روی دهنش گذاشتدستش . 

 .هیچ کسی برام مثل تو نمیشه –

و پر کردغم وجودم . 

کنیو پیدا میی خودتی گم شدهمن امید دارم که باالخره نیمه - . 

عه کوتاه بهم نگاه کرداین دف . 

و آتیش میزدهاش وجودماشک توی چشم . 

 .لبخندی زدم

تونی بهم اعتماد کنی، یه جا گیر افتادی من اما بدون همیشه مثل یه خواهر می –

شنومو میهستم، با آغوش باز دردودالت . 

 .لبخند کم رنگی زد

و بگوپرسم، راستشیه سوال ازت می – . 

 .بپرس –

دونم که هروقت پیش من کنی کنار مهرداد خوشبختی؟ میفت: فکر میمکث کرد و گ

بودی فکرت پیش اون بود، حتی دو شب پیشم که دعوامون شد نصفه شب تو خواب 

گفتیو میوار اسمشهزیون . 

و پایین انداختمو گزیدم و سرماز شرم لبم . 
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 .تلخ خندید

قت کنم، من فقط تونم عاشو گول میزدم که میمن احمق بودم که خودم –

خوام مطهره، اگه کنار مهرداد خوشحالی حرفی ندارم، بدون که از ته و میخوشحالیت

ای ازت ندارمقلبم دلخوری . 

 .بهش نگاه کردم و لبخند غمگینی زدم

 .ممنونم ازت ایمان، تو خیلی خوبی –

 .لبخندی زد و کوتاه بهم نگاه کرد

******** 

 .در توسط محدثه باز شد

ای باال رفته بهم نگاه کردبا ابروه . 

کنی؟کار میاینجا چی –  

 با حرص گفتم: زهرمار، عوض سالمته؟

 .به عقب هلش دادم و وارد شدم که نگاه عطیه با تعجب به سمتم چرخید

 .سالم –

و درمیاوردم گفتم: سالمدرحالی که کفشم . 

 .محدثه در رو بست

 شوهرت کو؟ –

 .به سمت مبل رفتم
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ارممن دیگه شوهر ند – . 

 !دوتاشون با تعجب گفتند: چی؟

و رو مبل انداختمخودم . 

 .طالق گرفتیم –

 محدثه: هر هر، نمکدون، چرا اینجایی؟

 .پوفی کشیدم

و گروگان گرفت و کلی هم یه راست میرم سر اصل مطلب، مهرداد روانی ایمان –

ونتم خواد بترسکشتش، من فکر کردم فقط میزدش، تهدیدم کرد اگه طالق نگیرم می

ی اما با کاراش فهمیدم نه، پاک زده به سرش، خل شده، منم مجبور شدم پای برگه

و امضا کنم تازشمطالق … 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

 .مجبورم کرد یه عالمه صفته امضا کنم –

ی بهت زدشون نگاه کردمو به بیرون فرستادم و به قیافهنفس حبس شدم . 

ام؟حاال فهمیدید چرا اینج –  

و سیاه کنعطیه با حرص گفت: برو گمشو؛ خودت . 

 .جدی بهش نگاه کردم

 .من جدیم عطیه، شک دارید به خود ایمان زنگ بزنید –

محدثه سریع کنارم نشست و با تعجب گفت: یعنی االن ازش طالق گرفتی؟ امکان 
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 …نداره که اینقدد زود

و همین امروز انجام دادی کاراشمهرداد همه – . 

گفت برادرش دیوونه و روی دهنش گذاشت و محدثه گفت: ماهان میستشعطیه د

 .شده، بیا اینم یکی دیگه مدرک

ی تخمه رو برداشتو پر کرد و کاسهعطیه خونسردی نگاهش . 

 .اصال خوب شد طالق گرفتید اصال به هم نمیومدید –

 .با تعجب بهش نگاه کردم

مهرداد میای، دو دستی بچسبشای شکست و گفت: واال، تو فقط به بیخیال تخمه . 

 .متعجب به محدثه که اونم تعجب کرده بود نگاه کردم

دونند؟و اینا میعطیه: حاال مامانت  

 مهرداد#

و روی تخت پرت کردمها رو توی کشو انداختم و خودمبا سرخوشی صفته . 

 .دیگه مال خودمی موش کوچولو

و زیر سرم بردم و خندیدمهامدست . 

ی میز برداشتم اما تا خواستم روشنش کنم با اسمی که روی صفحه افتاد و از روگوشیم

هام به هم گره خوردنداخم . 

 تو دیگه چی میگی؟

 .با کمی مکث جواب دادم
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 .بگو –

 .سالم مهرداد خان –

 .پوفی کشیدم

 چرا زنگ زدی؟ –

 .خندید

 !چقدر عجله داری –

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

کنموگرنه قطع میو بزن نیما، حرفت – . 

 .باشه –

کردمو تصور میی شرورشجا هم چهرهاز همین . 

و گرفته بودیبهم خبر رسیده ایمان – ! 

 .با شتاب روی تخت نشستم

 چی داری میگی؟ –

 .خندید

دونی که همشون زیر نظر منند و مثل چطور تونستی به خالفکارا اعتماد کنی؟ می –

ترسندسگ ازم می . 

دم شعله کشیدعصبانیت تو وجو . 

خوای بگی؟چی می –  
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خواستی مطهره رو طالق بده، اوه، چقدر عاشقگفتند ازش میمی – ! 

 .با فکی قفل شده گفتم: برو سر اصل مطلب

باشه، جوش نیار، مطمئنم دوست نداری همه جا پخش بشه مدلینگ محبوبشون  –

 .آدم ربائی کرده

سوختماز عصبانیت داشتم می . 

خوامواسه بسته نگه داشتن دهنم ازت نمی ی زیادیخواسته – . 

 .سکوت کرد که غریدم: بنال

 الدن#

رسونمتا وقتی که کارم تموم بشه بهم زنگ نزن، خودم بهت زنگ میزنم خبر می – . 

 .باشه، اگه دیدی تحر*یک شد زیاد پیش نرو، بذار واسه یه شب دیگه –

 .به دروغ گفتم: باشه، فعال

 .فعال –

و توی کیفم گذاشتمو گوشی و قطع کردمتماس . 

م، محاله ازش بگذرمهاست منتظر این لحظهسال . 

سوزم، دلم واسه بوسیدنش تنگ هاست که دارم تو حسرت لمس کردنش میسال

شده، واسه نوازشاش، قربون صدقه رفتناش، شاید اون دوستم نداشته باشه اما من 

 .که دارم و همین مهمه

و زدمنفس عمیقی کشیدم و زنگ . 
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 .چیزی نگذشت که صدای متعجبش بلند شد

 الدن؟ تویی؟ –

 .توی دوربین نگاه کردم

کنی؟آره، در رو باز می –  

 .در با یه تیک باز شد

 .بیا تو –

 .نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم

 .از راه سنگ فرش شدش قدم برداشتم

و اطراف چرخوندمبا لبخند نگاهم . 

برای اینجا تنگ شده بود چقدر دلم . 

 .به در که رسیدم دیدمش

 !لعنتی چقدر خواستنیه

هام درهم اولش با حس انتقام به شرکت پا گذاشتم اما وقتی دیدمش تموم حس

 .پیچید

 .بهش که رسیدم با لبخند گفتم: سالم

 .سالم –

 .از جلوی در کنار رفت که وارد شدم

 !متعجبم کردی –
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وردم با خنده گفتم: تعجب نکنو درمیادرحالی که چکمم . 

 .وارد هال شدم و عمیق بو کشیدم

 .خونت هنوزم همین بو رو داره –

 .بشین –

و درآوردم و نشستمکتم . 

خوری؟چی می –  

 .بدون تعارف گفتم: چایی

ای گفت و به سمت آشپزخونه رفتباشه . 

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

و ندم جمع شد و حس حسادت وجودماتفاقی نگاهم به عکسی روی میز افتاد که لبخ

 .پر کرد

و برداشتم و با نفرت به مطهره نگاه کردمعکس . 

 .مهرداد از پشت بغلش کرده بود

و خالی کنو میدونهرگز مهرداد مال تو نمیشه، تو دیگه بچسب به شوهرت . 

و باال آوردمبا کشیده شدن عکس از دستم سریع سرم . 

شوی زیر قفسه گذاشتو توی کمهرداد با اخم ریزی عکس . 

 چه خبرا؟ –

ای باال انداختمشونه . 
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 .هیچی –

و نود درجه چرخوند و روش نشستای از مبلتیکه . 

 حاال چرا اومدی؟ –

 .بعد از کمی سکوت گفتم: دلم برات تنگ شده بود

گذرهدوسال می – . 

دونممی – . 

 .دست به سینه به مبل تکیه داد

 .بهت گفتم ازدواج کن –

دپوزخندی ز . 

شد؟وقتی فکرم پیش تو بود به نظرت می –  

تونستم خوشبختت کنممن نمی – . 

تونستیبا قاطعیت گفتم: می . 

 .پوزخندی زد

دار تونستیم بچهتونستم تامینت کنم؟ وقتی نمیتونستم وقتی نمیچجوری می –

 !بشیم

تر بهش نشستمبلند شدم و نزدیک . 

و بگیرم که نذاشتخواستم دستش . 

پس زده شدن متنفر بودمهمیشه از  . 
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 .خواستم حرفی بزنم ولی بلند شد

 .میرم چای بریزم –

و عوض کردمثل چند سال پیش بازم بحث ! 

و باز کردمهامو از سرم برداشتم و دونه دونه دکمهشالم . 

 .زیرش فقط یه تاپ قرمز تنم بود

فهمم اون دختره درمانت کرده یا نهبه زودی می . 

کنم تا باهاش رابطه داشته باشم و بتونم هر فرصتی پیدا میاگه درمان شده باشه 

تونه پسم بزنهازش حامله بشم، اونوقته که دیگه هیچوقت نمی . 

تر کشیدمو پایینلباس . 

 .با ورودش به هال بهش نگاه کردم

 .نگاهش که بهم خورد سرجاش وایساد و با ابروهای باال رفته بهم نگاه کرد

کردد بلکه به تنم نگاه میکرهام نگاه نمیبه چشم . 

تر شدانگار به خودش اومد که اخم ریزی رو پیشونیش نشوند و نزدیک . 

و روی میز گذاشت و نشستسینی . 

و درآوردمگرمم بود مانتوم – . 

ی سوفاژو کمتر کنممیرم درجه – . 

و روی رونش گذاشتمخواست بلند بشه که سریع دستم . 

خواد، االن خوبهنمی – . 
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به دستم بعد به خودم انداخت یه نگاه . 

م ثابت موندخواست حرفی بزنه اما رو یقه . 

و چرخوند و کالفه دستی توی موهاش درست نشستم که به خودش اومد، سرش

 .کشید

 .پس درمان شدی عشقم

 حاال مهرداد خان، هنوز دکتر میری؟ –

 .بهم نگاه کرد

کار داری؟چی –  

پرسمطوری میهمین – . 

نپرسپس  – . 

یخیال گفتم: باشهب . 

و روی پام انداختم و دستی به رونم کشیدم که نگاهش به سمتش رفتپام . 

دونی، دلم واسه خلوتای دونفریمون تنگ شدهمی – . 

هام نگاه کردبه چشم . 

و بپوشی بهترهبه نظرم مانتوت – . 

 .خندیدم و دستی به بند تاپم کشیدم

ترمچرا؟ اما اینطور راحت – . 

سمت پنجره رفتم تا نگاهش به پشتم بخوره بلند شدم و به . 
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 !شنیدم که زیر لب گفت: لعنتی

یه کم به بیرون نگاه کردم و بعد چرخیدم اما با دیدنش پست سرم هینی کشیدم و 

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

هام زل زدو کنار سرم به دیوار گذاشت و به چشمدستش . 

 .از این نزدیکی گر گرفته بودم

اینجا؟چرا اومدی  –  

 …فقط دلم برات –

و که روی لبم گذاشت دلم هری ریختانگشتش . 

 چرا اومدی؟ –

و دور گردنش انداختمو گرفت و دستممچش . 

و برداره اما به سمت خودم کشیدمشخواست دستم  . 

کنم و رفتی، االن فکر میو تو حسرت لمس کردنت گذاشتیچندین سال پیش من –

 درمان شدی، درسته؟

کرد فقط سکوت . 

ش که با باز بودن دکمه خوب تو دید میزد کشیدمی سینهو به قفسهدستم . 

- تر شدیها هیکلیاز اون موقع . 

تر شدمبه لبش نزدیک . 

تر شدیهات – . 
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 .صدای پیامک گوشیم بلند شد اما توجهی نکردم

 .آروم و نفس زنان گفت: از اینجا برو

و باز کرد و چرخیدبعد به شدت دستم . 

توی موهاش کشید و به سمت مبل رفتدستی  . 

 .زیرلب گفتم: عمرا نمیرم

 .بازم صدای پیامک گوشیم بلند شد

 …به سمتش رفتم و چرخوندمش و روی مبل انداختمش که با اخم گفت: ال

و روی دهنش گذاشتمسریع روی پاش نشستم و دستم . 

های دستم حرفو برداره و زیر و تو گودی گردنش فرو کردم که سعی کرد دستمسرم

 .نامفهوم زد

و بوسیدمبا ولع گردنش . 

کردمو حس میبه وضوح خراب شدن حالش . 

های شدید خمارش رو به رو شدمعقب رفتم که با چشم . 

و برداشتم که نفس زنان گفت: از خونه برو بیروندستم . 

و روی بدنش کشیدمانگشتم . 

 .دوست دارم حست کنم –

و جلو بردمسرم . 

و توی دهنم بردم و بوسیدمش که خفیف لرزیدی گوششالله . 

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


                                                                                                             

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

 .یه دفعه صدای زنگ همه جا رو پر کرد که سریع از خودش جدام کرد

و بپوشدار و عصبی گفت: تا قاطی نکردم مانتوتبا صدای خش . 

و بستهاشو بهش کشیدم که چشمتوجه به حرفش خودمبی . 

 مـطـهره#

 .با حرص چندبار پشت سرهم رنگ زدم

عنت به جفتتونیعنی ل . 

کنهو که نداد، االنم در رو باز نمیهامگفتم این سوال بده نیست، جواب تماس ! 

 !خب بشینید بخونید نمرتون خوب بشه، اه

 .پوفی کشیدم و بازم زنگ زدم

 .شاید حمومه

 .فکر کنم آخرش باید از کلیدی که بهم داده استفاده کنم

ودش برم تو خونه تا بیادو اگه نبکلید داده که هروقت خواستم بیام . 

 .لبخند محوی زدم

 .این یعنی اینکه بهم اعتماد داره

و از کیفم بیرون آوردم و توی قفل انداختمکلید . 

 .در رو باز کردم و وارد شدم

 .چراغ خونه روشن بود

 .در رو بستم و به جلو قدم برداشتم
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 مهرداد#

شدماز کاراش داشتم دیوونه می . 

و واسش آزاد بذارمشده بود و هر لحظه ممکن بود خودم ی آتیشکل تنم کوره . 

و باز کردمهامبا صدای بسته شدن در خونه نفسم بند اومد و با ترس چشم . 

 !فقط مطهره کلید داره

و روی مبل انداختمو جمع کردم و الدنتموم قدرتم . 

های و دور دهنش پیچوندم که با چشمبه شالش چنگ زدم و با عصبانیت و ترس شال

 .گرد شده نگاهم کرد

جوریشم حسابی ازت عصبانیمکشمت الدن، همینبا خشم غریدم: صدات در بیاد می . 

کنی؟صدای مطهره بلند شد: روانیه دیوونه کجایی در رو باز نمی  

و شرارت شدنگاه الدن پر از حسادت . 

ل شد و و محکم به شکمم زد که بازوش از دستم وتا خواستم روی کولش بندازم پاش

و روی هم فشار دادمهامبا یه آخ چشم . 

و محکم روی لبم تا به خودم بیام روی مبل پرتم کرد و سریع روم نشست و لبش

 .گذاشت

و گرفته بودمسعی کردم پرتش کنم ولی یقه . 

بوسیدم و من از ترس اینکه مطهره بیاد و ما رو تو این وضع ببینه داشتم وحشیانه می

کندمجون می . 
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ی میز و جمع کردم و به پایین مبل پرتش کردم اما سرش محکم به لبهم قدرتمتمو

 .خورد و روی زمین افتاد

 با ترس گفتم: الدن؟ خوبی؟

و باال گرفتمجوابی نداد که با وحشت کنارش نشستم و سرش . 

ش زدم ولی به هوش نیومدچندبار به گونه . 

دم که با دیدن خون نفسم دیگه با حس گرمیه یه چیز روی دستم سریع بهش نگاه کر

 .باال نیومد

ی مطهره بلند شد: مهردادیه دفعه صدای بهت زده ! 

 مـطـهـره#

ماتم برده بود و نگاهم بین مهرداد و الدنی که تاپ تنش بود و روی دست مهرداد بود 

کردمنگاه می . 

کردند که راه برمکل اجزای بدنم انگار قفل کرده بودند و پاهام باریم نمی . 

کردمهرداد با نگاه ترسیده و پر از اشک بهم نگاه می . 

نگاهم سمت دستش رفت که با دیدن خونی بودنش قلبم از کار افتاد و نزدیک بود 

 .بیوفتم که سریع به دیوار دست گذاشتم

مطهره؟ …مهرداد با صدای لرزون گفت: م  

لرزید نگاه کردبعد به دستش که کمی می . 

فهمیدم چرا این اتفاق افتاده و چرا رو خون دستش و نمی تموم ذهنم قفل کرده بود
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 .الدن تاپ تنشه

و تکون دادم و آروم به سمتشون رفتمپاهام . 

 .کنار الدن دو زانو فرود اومدم و اینبار لب باز کردم

میاد؟ خون داره سرش چرا …چرا –  

های لهذاشت درست و حسابی تیهاش راه انداخته بود که نمیاشک دریایی توی چشم

و ببینممشکیش . 

 خواستمی اومد وقتی اما اومده چی واسه دونستمنمی من اینجا، اومد …اومد –

که بکنه کاری …که بکنه کاری … 

 رو بذار چیزی یه هم تو بزنیم، زنگ اورژانس به باید …با ترس گفتم: حرف نزن باید

خونریزیش محل . 

کرده و دیگه کشش راه رفتنی  مغزم مثل ماشینی شده بود که کلی راه رفته و داغ

 .نداره

های لرزونم از کیفم بیرون آوردم اما از دستم در رفتو با دستگوشیم . 

 .خواست بلندش کنه که سریع گفتم: نه، ممکنه سرش خونریزی داخلی یه چیزی بکنه

هام به زور باال میومدند و از رنگ رو به کبود خودشم معلوم بود که حسابی نفس

 .ترسیده

و گرفتمی اورژانسو از روی زمین برداشتم و شمارهیمگوش . 

****** 
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و توی موهاش فرو کرده بوددستش روی صندلی نشسته بود و . 

خواست بیرون بزنهقلبم از استرس و ترس انگار می . 

کرد اما با کار میخواستم ازش بپرسم الدن چرا اون طوری شد و اونجا چیهی می

کردمدیدن حالش سکوت می . 

وار گفت: اگه بمیره چی؟زیر لب زمزمه  

لرزونهو میحتی حرفشم چهار ستون بدنم . 

 !مهرداد قاتل بشه؟ نه امکان نداره

 .اینقدر منفی بازی نکن، چیزیش نمیشه –

 .تندتر با پاش ضرب گرفت

 .با بیرون اومدن دکتر از اتاق زودتر از من بلند شد

 چی شد دکتر؟ –

 .از جام بلند شدم

باشید، خونریزی داخلی نداشت، فقط شکستگی سره که اینم چند وقت نگران ن –

 .دیگه خوب میشه

 .به وضوح راحتی خیال مهرداد رو به چشم دیدم

ای کشیدمنفس آسوده . 

 .مهرداد: ممنون دکتر

 .دکتر سری تکون داد و رفت
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و پوشوندباز روی صندلی نشست و با دو دستش صورتش . 

و یخ زدگی تنم هم کمترشد قلبم کم کم داشت آروم می . 

و بکشه حاال چرا اینقدر خواست به اون راحتی ایمانقاتل؟ اما مگه اون نبود که می

 ترسیده؟

 .جدی بهش نگاه کردم

 مهرداد؟ –

و باال آوردسرش . 

ترسی قاتل بشی؟تو می –  

 .ابروهاش باال پریدند

زنیانه پس دوست دارم، حرفا می – ! 

 .پوزخندی زدم

و بکشی؟ هان؟خواستی ایمانپس چطور می –  

تر شدنگاهش جدی . 

کنه، گفتم که حاضرم بخاطر تو قاتلم بشمهمه چیز برای تو فرق می – . 

هام بردمو داخل جیبهامدست . 

کرد؟کار میالدن اونجا چی –  

 .به صندلی تکیه دادم

 .بشین –
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 .راحتم –

ه تا باهام رابطه کمی بهم خیره شد و بعد گفت: اومد خونه، خواست تحر*یکم کن

 .داشته باشه

هام شدید درهم رفت و تموم تنم از عصبانیت گر گرفتاخم . 

 خب؟ –

کردم اما اون حسابی زده بود به سرش، اومدم به عقب هلش بدم ازش دوری می –

 .که سرش محکم به میز خورد و اینطوری شد

هاش نگاه کردمعمیق به چشم . 

 .از جاش بلند شد و رو به روم وایساد

 .اینطور نگام نکن، به روح مامانم دارم راست میگم –

هام از هم باز شدنداخم . 

 .نگاهش رنگ احساس گرفت

خوامبینم مطهره، فقط تو رو میمن فقط تو رو می – . 

 .فقط سکوت کردم

 .لبخند محوی زد

 مطهره؟ –

 با کمی مکث گفتم: بله؟

 .خوب بهم نزدیک شد
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ت بگم، یه چیزی که خیلی وقته توی دلم مثل یه و بهخوام یه چیز مهمیفردا می –

 .راز مونده

 .کنجکاوی مثل خوره به جونم افتاد

 .خب االن بگو –

 .ابروهاش کوتاه باال انداخت

 .فعال نه، فردا –

ای گفتمبا نارضایتی باشه . 

 درس خوندی؟ –

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .به لطف کارای تو نه –

 .لبخندی زد

گیرم، فردا امتحان نمیاشکال نداره – . 

 .سعی کردم لبخند نزنم

دونی که وظیفته امتحان نگیری چون من بخاطر تو درس نخوندمخوبه می – . 

 !معترضانه بهم نگاه کرد که حق به جانب گفتم: واال

**** 

 .همین که از محوطه بیرون اومدم ماشینش جلوی آپارتمان ترمز گرفت

ینم با تیپ رسمیش نفسم بند اومددر رو باز کردم اما تا خواستم بش . 
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 .لبخند مهربونی زد

شینی؟نمی –  

و جمع کردم و نشستم که بوی عطر همیشگیش توی بینیم پیچیدسریع خودم . 

 .به راه افتاد

 .زوم کرده بهش نگاه کردم

شد ازش چشم برداریتیپش جوری بود که نمی . 

 .وارد خیابون شد

 .کوتاه بهم نگاه کرد

و خوردیامن – ! 

 با سردرگمی گفتم: چرا این تیپ زدی؟ مگه داریم میریم عروسی؟

 .لبخندی زد

و رسمی کنمهامرسمی پوشیدم چون قراره حرف – . 

 .بازم گیج بهش نگاه کردم

 .بهم نگاه کرد و خندید

خورمتااینطور نگام نکن می – . 

 .اخم ریزی کردم

کار کنی؟خوای چیمی –  

فهی خانمممی – . 
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و نگاه ازش گرفتمتر شد اخمم عمیق . 

الدن هنوزم توی بیمارستانه؛ خانوادشم خبردار شدند اما به هیچ کسی نگفته که 

گری خودش این بال سرش اومدهبخاطر ه*رزه . 

ی عوضی اگه یه بار دیگه به مهرداد خواست اونقدر بزنمش تا بمیره، دخترهدلم می

 .نزدیک بشی دارم برات

خواد کسی جز من بهش شده باشه اما دلمم نمیشاید هنوزم دلم از مهرداد صاف ن

 .نزدیک بشه

 .راستی –

 .بهش نگاه کردم

زنمفردا به مامانت زنگ می – . 

 با اخم گفتم: چرا؟

 .کوتاه بهم نگاه کرد

خوام بیام خواستگاریتمیگم که می – . 

ترت کجاست بچه؟با تمسخر گفتم: اونوقت مامانم میگه بزرگ  

 .کوتاه خندید

میگم به بابامم – . 

کنهبابات قبول نمی – . 

 .ابروهاش باال پریدند
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 اونوقت چرا؟-

 .چون من به لطف تو مطلقم –

 .تو نگران ایناش نباش، خودم بلدم حلش کنم –

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم

تر بتونم زندگی کنم؟و باهاش صاف کنم تا خودم راحتتونم دلمیعنی می  

***** 

 .تقریبا نزدیک شب بود

س به جنگل اطرافم نگاه کردمبا استر . 

 اینجا کجاست؟ ما داریم کجا میریم؟ –

و گم کردمخونسرد گفت: راه . 

 با ترس داد زدم: چی؟

و ریز کردهاشکمی خم شد و چشم . 

کنیم؟مهرداد ما کجاییم؟ هان؟ تو این جنگل چه غلطی می –  

ای کشیدمخفهتا اومد حرفی بزنه یه دفعه چرخ ماشین تو یه چیز فرو رفت که جیغ  . 

 حاال هی گاز بده مگه بیرون میومد؟

ریزن رو سرمون میریم، تو این جنگل حیوونا میبا حالت گریه گفتم: بخدا می

خورنمونمی . 

 .پوفی کشید
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 .اه مطهره! یه دقیقه حرف نزن –

 .جیغ زدم: همش تقصیر توعه

و خاموش کردگاز رو ول کرد و ماشین . 

 .بیرون نمیاد، بیخیال –

خوابیم تا فردا صبحو بست و گفت: میهاشچشم بعد . 

و به زمین کوبیدم و بهش مشت زدمپاهام . 

کنم تو میگی بخوابیم؟داد زدم: عوضی بلند شو ببینم، من از ترس دارم سکته می  

و گرفتهامزیر لب نوچی گفتم و یه دفعه مچ . 

 .بگیر بخواب –

 …داد زدم: چی

و روی دهنم گذاشتزود دستش . 

گیرهنقدر داد نزن سرم درد میای – . 

و پس زدم و عصبی گفتم: اصال تو نیا، خودم میرمدستش . 

و به فرمون تکیه دادخونسرد دستش . 

و روی هم فشار دادم و به کیفم چنگ زدمهامدندون . 

 .در رو باز کردم و پیاده شدم

 .در رو محکم بستم و حتی نگاهی هم بهش ننداختم و به جلو رفتم

ی دورم نگاه کردماضطراب به درختای سر به فلک کشیده با ترس و . 
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خوان بین شاخه هاشون بگیرنمجوری بودند که انگار می . 

و بغل کردماز سردی هوا خودم . 

 .کاش یه کلبه اینجا پیدا بشه

شدها روم تابیده میهای درختنور آفتاب درحال غروب بین شاخه . 

شد زمان وایسه و شب نشهکاش می . 

نکه کت تنم بود اما کمی سردم بودبا ای . 

و شنیدم و چند ثانیه بعد قامت مهرداد کنارم پیدا شدصدای بسته شدن در ماشین . 

 .خدا لعنتت نکنه مهرداد –

 .حرص نخور خانم خوشگلم، با مشکالت راحت برخورد کن –

 .با غضب بهش نگاه کردم که پررو خندید

کنار کشیدم که اخم ریزی رو پیشونیش و با حلقه شدن دستش دور کمرم سریع خودم

های کتش بردو داخل جیبهاشنشست اما چیزی نگفت و دست . 

و به بیرون فوت کردم و به جلو چشم دوختمنفسم . 

از خوشحالی جیغی کشیدم و به سمتش دویدم که مهرداد با خنده  با دیدن یه کلبه

 .گفت: بپا نیوفتی

زدمبهش که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و در  . 

 .چراغی روشن نبود

 .بازم در زدم

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


                                                                                                             

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

مهرداد کنارم اومد و خیلی راحت و با پررویی در رو باز کرد که با تعجب نگاهش 

 .کردم

 !خیلی پررویی –

 .سعی کرد نخنده

 .برو تو –

 .اخم کردم

های مردمهخونه – ! 

 .خندید

 .برو تو –

 .با شک نگاهش کردم و بعد وارد شدم

ی رو به روم نفس تو سینم حبس شد و لبام انگار دیدن صحنهاومدم حرفی بزنم اما با 

 .به هم دوخته شدند

 .با بهت به اطراف نگاه کردم

شدندها میها ترکیب خوبی با شمعتموم کلبه شمع گذاشته شده بود و گلبرگ . 

و گرفت و کنار گوشم لب زد: خوشت میاد؟از پشت بازوهام  

ش چرخیدمو آزاد کردم و با بهت به سمتبازوهام . 

دونستم چی باید بگم، انگار تموم کلمات از ذهنم پریده بودنداصال نمی . 

دیدمو تو این فضای نیمه تاریک هم میهای مهربونشلبخند و چشم . 
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فهممنمی من …با همون حالت گفتم: اینجا چرا این شکلیه؟ این یعنی چی آخه؟ من . 

 .کوتاه خندید

و پر کردای هم که بینمون بود راون فاصله . 

های مردونش محصور شدبازوهام بین دست . 

 .واسه تو درستش کردم –

 .ماتم برد

کردم از دوست دارم امشب خوب تو خاطر دوتامون بمونه، تو زمانی که فکر می –

 .دستت دادم دوباره به دستت آوردم

و پر کردهاماشک چشم . 

 …خانمم، عسلم، عشقم –

هش کردمنفس تو سینم حبس شد و با بهت نگا . 

خوام بهت بگم کهمی – … 

 .اما سکوت کرد که منتظر بهش نگاه کردم

دونم از چی تند میزدقلبم از هیجان، از بهت، نمی . 

دونم بهت بد کردم، با اون کارم تو رو نابود کردم، از خودم روندمت، اما االن می –

 .مثل سگ پشیمونم مطهره

ای اشک روی گونم چکیدقطره . 
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دگی موج میزدتو نگاهش شرمن . 

خوام که ببخشیم، دیگه اینطور ازم فرار نکنیخوام، ازت میازت معذرت می – . 

و کنار صورتم گذاشتدستش . 

هاش فقط بهش خیره شدمی نگاه و حرفمست شده . 

کنمخانم من، قربونت برم، تو ببخشم، بازم باهام خوب شو، ببین چیکارا برات می – . 

ذاشتو هم کنار صورتم گاون دستش . 

دونم از چی بودهاش بود نمیبغضم از خوشحالی بود، از حرف . 

هام زل زد و درآخر گفت: خیلی خیلی دوست دارم مطهرهکمی به چشم . 

های پر از اشک فقط بهش خیره شدم چنان شکی بهم وارد شد که بهت زده با چشم

 .و نفسم بند اومد

دیدمو خوب میهاشاشک توی چشم . 

 .خیلی عاشقتم –

هام سر خوردنداراده روی گونههام بیاشک . 

 .تموم تنم گر گرفته بود

 .اینبار دلم از ریشه لرزید جوری که خوب حسش کردم

با بغض توی صداش گفت: شاید با کارم دیگه دوستم نداشته باشی اما ازم دوری 

 .نکن، باهام سرد نباش

چرخید که حرفی ونم نمیشنوم واسه همین زبها رو میشه که دارم این حرفباور نمی
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لرزوندند رو بدندو شدید میبزنم و جواب این همه کلماتی که دلم . 

 …یه حرفی بزن مطهره، اگه ازم متنفری –

و هامو با انداختن خودم تو بغلش قطع کردم که صدای گریم بلند شد و چشمحرفش

 .بستم

 .به ثانیه نکشیده بین بازوهای مردونش گم شدم

ه بودمحکم بغلم کرد . 

 یعنی هیچ حرفی نداری که بزنی؟ –

و بهم با گریه آروم گفتم: چرا از اول بهم نگفتی؟ چرا با تعرضت سعی کردی این

کنی از اینکه با ایمان ازدواج کردم دونی چقدر داغون شدم؟ فکر میبفهمونی؟ می

 خوشحال بودم؟

ران کنم، توروخدا خوام جبصداش از گریه لرزید: غلط کردم مطهره، پشیمونم اما می

 .بهم فرصت بده

تر کردمو تنگی دست هامحلقه . 

 .اگه االن تو بغلتم یعنی بهت اجازه دادم –

ای به سرم زدبا گریه خندید و عمیق بوسه . 

ی فراری منخیلی دوست دارم معشوقه – . 

 .با گریه خندیدم

و پس بزنمهامسعی کردم اشک . 
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ابی بهت نمیدم باید صبر کنی اول با خودم کنار با کمی مکث گفتم: ناراحت نشو اگه جو

 .بیام

 .اشکال نداره قربونت برم، تو جون بخواه –

 .با آرامش وجودش سکوت کردم و با لذت به صدای قلبش گوش دادم

# بعد_مـاه_یـک  

خوای بری یزد؟با تعجب گفتم: چرا می  

 .داریم میریم دیدن یکی از آشناهام –

 .آهانی گفتم

خوای باهام بیای؟تعطیلیه، می این چند روز –  

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست

خوام، دیگه نباید پول اتوبوس بدمآره می – . 

 .خندید

 .باشه پس، فردا ساعت پنج صبح حاضر باش –

 با ذوق گفتم: باشه، مهرداد؟

 .جونم –

 .عطیه هم میاد همراما –

 .اشکال نداره –

م گفتم: حلهکرد آرورو به عطیه که منتظر بهم نگاه می . 
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 .لبخند عمیقی روی لبش نشست

 .باشه پس خداحافظ –

 .خداحافظ فداتشم –

و قطع کردم و با نیش باز گفتم: ماهم داریم میریم یزدتماس . 

هابا سرخوشی گفت: اینقدر دلم واسه یزد تنگ شده . 

 .خندید و ادامه داد: محدثه ضرر کرد که اینقدر زود رفت

بفهمه واسه محدثه خواستگار داره میاد و بخاطر این رفته با خنده گفتم: اگه ماهان 

کنه؟کار مییزد چی  

و به چپ و راست تکون داددستش . 

 .نگو نگو –

 .کنارش روی مبل نشستم

 .ولی خب، قرار نیست که جواب مثبت بده –

# بعد_روز  

 محدثه#

کردمو جمع و جور میبا حرص اتاقم . 

 آخه مادرمن چرا بهشون گفتی بیان؟ –

 .صداش از توی آشپزخونه بلند شد

 .بازم که غر زدی! دارم میگم پسره پولداره –
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خوامشداد زدم: خب به درک من نمی . 

کوبم وسط فرق و درمیارم میو محدثه وگرنه دمپایی پامبا حرص گفت: ببر صدات

 .سرتا

 .نفس پر حرصی کشیدم

 .بخاطر این خواستگار الدنگ مجبور شدم به ماهان دروغ بگم

******** 

 .مامان و بابا از هال بیرون رفتند و شروع کردند به خوش آمد گفتن

 .مامان هر چه قدر گفت برم توی اتاق نرفتم و لج کردم

ها شده میگه ی بیشعور منم بدون اینکه ازم پشتیبانی کنه همراه اونجنبهداداش بی

کنهخوشبختت می . 

ونیه تهران بلند شده اومدهبره گمشه، معلوم نیست پسره از کدوم آشغال د . 

شدهام یه لحظه هم از هم باز نمیاخم . 

 .بابا به داخل راهنماییشون کرد

و باال آوردم اما با کسی که چشم تو چشم شدم نگاه از گل فرش گرفتم و سرم

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدند و حتی یادم رفت نفس کشیدن یعنی چیچشم . 

کنه؟این اینجا چه غلطی می ! 

 .با همون نگاه شیطون لعنتیش نگاهم کرد

و جمع کردم اما از تعجب با پیکی که مامان ازم گرفت سریع به خودم اومدم و خودم
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 .نزدیک بود شاخ دربیارم

 .باهاشون احوال پرسی کردم

 .اگه مطهره بود قطعا از تیپ شوهرش پس میوفتاد

کنه؟کار میاین ماهان لعنتی اینجا چی  

ل نشستندها روی مباون . 

ها روی فرش نشستممنم پایین مبل . 

کرد نخندهنگاه متعجبم فقط روی ماهان بود و مهردادم سعی می . 

و توی هم کشیدم و با یه چشم غره نگاه ازش گرفتمهامکم کم اخم . 

 …اونوقت نباید بهم بگه؟

 …همین که وارد اتاق شدم به سمتش چرخیدم و با توپ پر گفتم: تو چرا

و باال گرفت و تند گفت: آروم باش آروم باش، بخدا فحش هاشسریع دست 

خوامنمی . 

 با اخم گفتم: چرا بهم نگفتی؟

 .لبخند شیطونی زد

خواستم سوپرایزت کنم عشقممی – . 

و پایین با تهدید توی لحنم گفتم: یه بار دیگه بهم بگی عشقم اون دندونای خوشگلت

 !میارما
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تر شدبهم نزدیک . 

خوام؟خوای برم بگم من زن نمیشحال نشدی؟ مییعنی االن خو –  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و بخوایخوای، باید منکنی که زن نمیغلط می – . 

و گرفتخندید و دو طرف صورتم . 

 آخ من قربونت برم، مگه میشه تو رو نخوام؟ –

 .سعی کردم لبخند پررنگی نزنم

 یعنی قراره زنت بشم؟ –

ر شدتبه صورتم نزدیک . 

 .قراره زنم بشی، خانم خونم بشی، قراره باالخره لمست کنم –

و پر کردتموم حسم پر کشید و حرص نگاهم . 

 .به عقب هلش دادم و گفتم: برو گمشو، عوضی

 .آروم شروع کرد به خندیدن

و و گرفت و لبشیه دفعه به سمتم اومد و قبل از اینکه کاری بکنم دو طرف صورتم

و بهش زدمهامای کشیدم و مشتشت که جیغ خفهمحکم روی لبم گذا . 

و خراب ی عمیقی زد و عقب رفت که سعی کردم صدام باال نره: بیشعور رژمبوسه

 .کردی

 .بازم خندید که بیشتر حرصم گرفت
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و مکید که با حرص گفتم: سرب خور و روی لبم کشید و انگشت رنگ شدشانگشتش

 .لعنتی، لبتم پاک کن رژی شده

 .خندید

 واقعا؟ –

 .آره –

و روی لبش کشیدانگشتش . 

 .همینطوری میرم خوبه که –

و انداختی داری میری؟ های گرد شده گفتم: هی یابو کجا سرتخواست بره که با چشم

و تو چاه دستشویی کنی؟خوای آبروممی  

دونم چی شد صدای و گرفتم و به عقب پرتش کردم که نمیچرخید که بره اما کتش

ه چیز بلند شدپاره شدن ی . 

و گزیدم و به جیب پاره شدش نگاه کردملبم . 

های گرد شده اول به جیبش بعد به من نگاه کردبا چشم . 

و ولش کردمهل کرده خندیدم و زود جیب . 

 .فکر کنم پاره شد –

 با همون حالت گفت: چجوری کشیدی که پاره شد؟

و بیخیال نشون بدمسعی کردم خودم . 

تمای باال انداخشونه . 
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دونمنمی – . 

و پر کردحرص نگاهش . 

کنی؟ دارم براتو پاره میحاال جیب من – . 

یه دفعه به سمتم هجوم آورد و یه دفعه روی تخت پرتم کرد که جیغی کشیدم اما 

و روی دهنم گذاشتمهامسریع دست . 

 .روم که خیمه زد استرسم گرفت

کنی؟داری چه غلطی می –  

کنم و پارهخوام لباستمنم می – . 

ای؟های گرد شده گفتم: تو دیوونهبا چشم ! 

و گزیدمو کنار سرم گذاشت که لبمروم خم شد و دستش . 

شیماز روم بلند شو ماهان، یه دفعه یکی در باز کنه بدبخت می – . 

ش ای به صورتش زدم که دستش و رو گونهو شکار کرد سیلینگاهش که بدنم

 .گذاشت و با تعجب نگاه کرد

زنم، حاال همو میر دیگه نگاهت هرز بپره بدترشیه با – … 

 یه دفعه صدای در و پس بندش صدای مامان بلند شد: محدثه جان؟

ای زدبا استرس به ماهان نگاه کردم که لبخند شیطانی . 

کنه؟آروم گفت: مثال اگه صدای باال و پایین رفتن تخت بیاد مامانت چه فکری می  

 !با استرس گفتم: دیوونه نشیا
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 .بازم مامان در زد که بلند گفتم: یه کم دیگه هنوز حرف داریم

ای کشیدمای گفت و رفت که نفس آسودهباشه . 

 .دوست دارم زودتر بگذره و بتونم حست کنم –

و توی هم کشیدمهاماخم . 

 .تا نزدم آش و الشت نکردم از روم بلند شو –

 یعنی دوست نداری؟ –

لند شوبرخالف واقعیت گفتم: نه ندارم ب . 

 .لبش آویزون شد

احساسبی – ! 

و به بیرون فرستادم و بلند شدمبعدم بلند شد که نفس حبس شدم . 

 .یه کم احساس خرج کن، بخدا چیزیت نمیشه –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 .دوست ندارم –

******* 

 مـطـهـره#

 با تعجب گفتم: بخدا راست میگی؟

ی وری سوپرایز شدم، الحق که دیوونهدونی چجبا خنده گفت: آره، وای مطهره نمی

 .خودمه
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و جلوی دهنم گرفتممشتم . 

خوان برن دیدن یکی از عه عه! عجب آدمیه این مهرداد! به من گفت می –

 !آشناهاشون

 .خندید

 حاال بچم خوشتیپ شده بود؟ –

 .سوتی کشید

 .چجورم، اگه بودی پس میوفتادی –

و بستمبا ذوق در ماشین . 

رمالهی قربونش ب – . 

 !با خنده گفت: بسه بسه

 خندیدم و گفتم: حاال کی قرار مدار عقد ریختید؟

 .هنوز صبر کن بهشون جواب مثبت بدیم بعد –

 .آهانی گفتم

ها باال اومدماز پارکینگ وارد راهرو شدم و از پله . 

 .خب دیگه من برم به عطیه زنگ بزنم معلوم نیست کجاست که جواب نمیده –

ظبرو گلم، خداحاف – . 

 .خداحافظ –

و بیرون آوردمهامو توی جیبم گذاشتم و کفشگوشی . 
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ای پرتشون کردمحوصله از توی جا کفشی گذاشتنشون یه گوشهبی . 

و باز کردمدستگیره رو گرفتم و در هال . 

 .وارد شدم و خواستم سالم کنم اما با دیدن مهرداد ابروهام باال پریدند

 !مامان: در رو ببند دیگه

کنی؟کار میجه به بقیه با تعجب گفتم: تو اینجا چیبدون تو ! 

 عوض سالمته؟ –

و توی هم کشیدمهاماخم . 

 چرا دروغ گفتی؟ –

و گزیدمی حدیثه به خودم اومدم و لبمبا صدای سرفه . 

با استرس به مامان و بابا که اخم ریزی داشتند نگاه کردم و گفتم: سالم، خوش 

هیچی …یعنی چیزه …اومدم . 

گفتم و به سمت اتاقم د فرار واین . 

 .سریع وارد شدم و در رو بستم و به در تکیه دادم

ی بابا هنگ کردمبا صدای خنده . 

خنده؟خنده؟ یعنی واقعا داره میداره می  

 بابا: باباجان مگه شما به مطهره نگفتی که میای؟

شدندهام از این گردتر نمییعنی چشم . 
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 !باباجان؟! جانم؟

و گفت: نه بهش نگفتم که سوپرایز بشهمهرداد خندید  . 

 .با همون حالت به سمت کمد رفتم

و بابام کی باهم صمیمی شدند که من خبر ندارم؟! جلل خالق! از این مهرداد باید اون

 .ترسید

و روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدمو که عوض کردم شالیهاملباس . 

خورهدیدم که داره چایی می . 

ها به سمتم چرخیدهی نگاهمه . 

و پایین آوردمهرداد لبخندی زد و چاییش . 

 بیرون خوش گذشت؟ –

ها نشستمبا اخم ریزی روی یکی از مبل . 

کنی؟کار میی ما چیی شب خونهساعت دوازده –  

 مامان معترضانه گفت: عه! مطهره؟

 خب مادرمن بد میگم؟-

ی آشناتون؟خونهبه مهرداد نگاه کردم و با طعنه گفتم: چرا نرفتی   

 .خندش گرفت

پس بگو از کجا داری میسوزی که بداخالق شدی! خب به من چه؟ ماهان قسمم  –

 .داد که حتی به تو هم نگم
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 .دست به سینه به حالت قهر نگاه ازش گرفتم

کنیحدیثه: خاک تو سرت که همچین شوهری داره گیرت میاد اونوقت اینقدر ناز می ! 

و بدونیین، خواهرتم فهمید باید قدر منمهرداد با خنده گفت: بب . 

 .خندیدم

 .نه بابا! اعتماد به سقفت توی حلقت –

 .بازم مامان معترض شد

 مطهره! این چه طرز حرف زدنه؟ –

و چجوری تو بینید خون منمهرداد خندید و گفت: اشکال نداره بهش عادت کردم، می

کنه؟شیشه می  

اذیت کنیا ومامان با اخم گفت: دیگه نبینم پسرم . 

کنی؟های گرد شده گفتم: دستت درد نکنه مامان! االن از این طرفداری میبا چشم ! 

کرد نخندهمهرداد خیلی سعی می . 

 .مامان با همون حالت گفت: حرف نباشه

و گاز گرفت تا و روی هم فشار دادم و با حرص به مهرداد نگاه کرد که لبشهامدندون

 .نخنده

سمت لبش رفتناخودآگاه نگاهم به  . 

کنم که زودتر این دوماهم تموم هاش تنگ شده؛ خدا خدا میچقدر دلم واسه بوسه

 .بشه
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هاش نگاه کردمبا صداش سریع به چشم . 

کنممن دیگه رفع زحمت می – . 

و گرفتخواست بلند بشه که بابا سریع بازوش . 

خوابیشب همینجا می – . 

 …نه بابا بذار –

ل شدمبا نگاهی که بهم انداخت ال . 

 .رو به مهرداد گفت: تو اتاق باال بخواب

 …مهرداد: آخه

 .بابا: آخه نداره، مخالفت نکن

 .معلوم بود مهرداد کلی خوشحال شده اما به روی خودش نمیاره

 .مجبورم دیگه اطاعت کنم چون پدرزن داره دستور میده –

 .بابا با خنده گفت: خوبه

دونمم که هرشب به امید رم و میهنوزم نتونستم بهش بگم که چقدر دوسش دا

کنهو شب میشنیدنش صبحاش . 

# بـعـد_مــاه_دو  

 .روزها مثل ابر و باد گذشتند

بینمش، تو این دوماه از ایمان خبری ندارم، یعنی دارم اما در حد اینکه تو کالس می

کنه یا اگه هم سالم کنم یه جواب خشک و خالی بهم میدهحتی دیگه سالمم نمی . 
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پیچهعجیبی دیگه الدن به پروپای مهرداد نمیبه طور  . 

دونم چرا بیشتر استرس دارم که اینقدر همه چیز آروم باید خوشحال باشم اما نمی

کنهو نمیشده و خبری از دردسر نیست، حتی نیما هم دیگه جاسوسی شرکت . 

وزه گذره اما هنوز که هنسه ماه از شبی که مهرداد به دوست داشتنم اعتراف کرده می

 .به دوست داشتنش اعتراف نکردم

تونم بگمدونم چرا نمیخودمم نمی . 

ترسم؟ تردید دارم؟ واقعا تشخیصش سختهمی . 

به توافق همه قرار شده محدثه و ماهان اول چندماهی نامزد باشند که ببینند به درد هم 

خورند یا نه، بعد عروسی بگیرندمی . 

تر شده بلی مونده اما تازگیا رفتارش نرممحدثه درسته که هنوزم خشن خاک بر سر ق

 !و البته هنوزم نذاشته ماهان بدبخت بهش دست بزنه

و هم هیچ کدوممون تر از همیشه شده، دلیلشتر و کم حرفعطیه تو این روزها آروم

دونیمنمی . 

و بزنم گوشیم به لرزش دراومدتا خواستم زنگ واحدمون . 

ی ناشناس رو به رو شدمرهاز جیبم بیرونش آوردم که با یه شما . 

 .اخم ریزی کردم و جواب دادم

 الو؟ –

 .صدای آشنای یه مرد بلند شد
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 سالم، شناختی؟ –

تر شداخمم عمیق . 

 .نه –

 .نیمام –

و از کجا آوردی؟ی منجدی گفتم: شماره  

و داری گفت: باید ببینمت مطهره، باید یه چیزیچندبار سرفه کرد و با صدای خش

 .بهت بگم

زخندی زدمپو . 

 .عمرا اگه بیام –

تونم زیاد حرف بزنملطفا مخالفت نکن، حالم خوب نیست نمی – . 

 با کمی مکث گفتم: چی شده؟

 .بهت میگم، بیا شرکتم، مهرداد نفهمه –

 .با پوست لبم بازی کردم

 .با تردید گفتم: باشه میام

ای کردسرفه . 

بینمتممنون، پس می – . 

توی جیبم گذاشتمو و قطع کرد که گوشیتماس . 

میره؟ شایدم سرما خوردهنکنه داره می . 
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 .عقب گرد کردم و به سمت آسانسور رفتم

و زدمشدکمه . 

 به مهرداد بگم؟

 .میرم اگه چیز مهمی بود بعد به مهرداد میگم

 نیما#

 .به قرص توی دستم نگاه کردم

ش سر میاددو روز دیگه عده . 

کنم که دیگه هیچ کسی ازش خبری اری میقبل از مهرداد من دست به کار میشم؛ ک

سازم، یکی که بتونم همه جا همراه خودم ای مینداشته باشه، ازش یه خالفکار حرفه

 .داشته باشمش، یه ملکه

 .از جام بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم

 .به سمت آبدارخونه رفتم

 .همین که واردش شدم رضا رو دیدم

و خشک کردهاشسریع دست . 

ی الزم دارید آقا؟چیز –  

و طرفش گرفتمقرص . 

و بگیراین – . 

 .ازم گرفتش
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و بیارو بریز توشهروقت بهت زنگ زدم و گفتم چای یا قهوه بیار این – . 

چیه؟ این …قربان …آم –  

هام به هم گره خوردنداخم . 

 !فکر نکنم در حدی باشی که سوال کنی –

و به زیر انداختسرش . 

 .ببخشید –

و یادت نرهبا همون اخم گفتم: حرفم . 

 .چشمی گفت

 .از آبدارخونه بیرون اومدم و دستی به کتم کشیدم

تونم بدون مخالفت تو رو مال خودم کنم همینهتنها راهی که می . 

دونستم دلش زود رحم میادادای حال خرابا رو درآوردم چون می . 

ظر دارمو زیر نتو این چند ماه تموم کاراش و رفت و آمدهاش . 

ها وایسادم و چندبار دستی زدمباالی پله . 

 .همه توجه کنید –

ها به سمتم چرخیدتموم نگاه . 

تونید برید خونهامروز دیگه کار تعطیله، می – . 

 عــطــیـه#
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و باال آوردمبا تردید دستم . 

 .خواستم زنگ بزنم اما استرس اجازه بهم نداد

 .مطمئنم که خونشه

کردم به آش توی دستم نگاه . 

و زدمنفس عمیقی کشیدم و درآخر زنگ . 

 .چیزی نگذشت که در باز شد

 .ابروهاش باال پریدند

 .سالم –

و پنهان کنمسعی کردم استرسم . 

 .سالم –

و باال آوردمآش . 

 .واستون آش آوردم –

 .بیشتر تعجب کرد

 واسه من؟ چرا؟ –

 .لبخند محوی زد

 نکنه مطهره گفته بیارید؟ –

پر کردو حسادت وجودم . 

 .نخیرم اون نگفته –
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ش کوبیدمی سینهبا حرص قابلمه رو به قفسه . 

 .بگیریدش –

 .با تعجب گرفتش

 .خواستم برم که سریع گفت: صبر کنید

 .منتظر نگاهش کردم

تونم بذارم همینطوری برید، بیاین داخلحاال که این همه راه اومدید نمی – . 

ممثل چی ذوق کردم ولی به روی خودم نیاورد . 

خوام مزاحم بشمنه، نمی – . 

 .از جلوی در کنار رفت

 .مزاحم چیه؟ بیاین تو –

 .از خداخواسته وارد شدم و ببخشیدی گفتم

و درآوردمهامبه سمت آشپزخونه رفت، منم کفش . 

 .به اطرافم نگاه کردم

شد فکر مطهره رو از ست، کاش میبا اینکه طالق گرفته اما هنوزم توی این خونه

نداخترون میذهنش بی . 

تونی عاشق خودت کنیش عطیهمصمم زیرلب گفتم: تو می . 

 .با بیرونش اومدنش بهش نگاه کردم

 .با ابروهای باال رفته گفت: چرا وایسادین؟ بشینید
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ها رفتمبه طرف مبل . 

 .نشستم که خودشم نشست

خورید که؟چای دم گذاشتم، می –  

 .لبخندی زدم

 .آره –

پختید؟حاال به چه مناسبت آش  –  

طوریهمین – . 

 .آهانی گفت

 .خودم پختم امیدوارم خوشتون بیاد –

 .لبخندی زد

 چرا واسه من آوردید؟ –

طوریهمین – . 

 .خندید و آهانی گفت

 مکث کرد و گفت: از بقیه چه خبر؟

دونستم غیر مستقیم داره سراغ مطهره رو میگهمی . 

ش سر هره هم داره عدهمحدثه که چند وقت دیگه میره سر خونه و زندگیش، مط –

کنهمیاد و مسلمه که با استاد ازدواج می . 

 .نگاهش رنگ غم گرفت
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 که اینطور، مطهره خوشحاله؟ –

 .مطهره عاشق استاده، معلومه که خوشحاله –

 .لبخند تلخی زدم

 .همین مهمه –

 رحمی زدم اما اون باید بفهمه که مطهره جز مهرداد به فردو با بیهامدونستم حرفمی

کنهای فکر نمیدیگه . 

ایمان؟ آقا …آم –  

 بله؟ –

تو اون پروژه که استاد عظیمی بهمون داده میشه بهم کمک کنید؟ یعنی اینکه من و  –

 .شما یه گروه بشیم

گشتم، یعنی شما با اینکه یه پسر هم گروهیتون منم داشتم دنبال یه هم گروهی می –

 باشه مشکلی ندارید؟

دونم آدم خوبی هستید بهتون ن به شما اعتماد دارم و میمشکل که دارم اما چو –

 .میگم

 .آهان، باشه منم مشکلی ندارم –

 .از خوشحالی نزدیک بود جیغ بکشم اما به زدن یه لبخند اکتفا کردم

 .ایول! این مرحله رو رد کردم

 مـطـهـره#
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 .با اخم به اطرافم نگاه کردم

 چرا کسی اینجا نیست؟

ند خونه؟یعنی اینقدر زود رفت  

ی بعدی رفتمبا آسانسور به طبقه . 

و توی مشتم گرفتم و با کمی مکث در زدم که صداش بلند شدبند کیفم . 

 .بیا تو –

 .در رو باز کردم و وارد شدم

 .از جاش بلند شد

 .سالم، خوش اومدی –

 .وارد شدم و در رو بستم

 .سالم، ممنون –

های جلوی میزش اشاره کردبه صندلی . 

 .بشین –

شد ای که حتی یه ذره هم سرماخوردگی توش مشخص نمینگاه دقیقی به چهره

و بعد نشستمانداختم  . 

خوری؟نشست و گفت: چی می  

و بگوهیچی، حرفت – . 

خوری؟نمیشه که چیزی نخوری، چی می –  
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 .برای اینکه بیخیال بشه گفتم: چای

ای گرفتو برداشت و شمارهگوشی تلفن . 

ه چای بیار اتاقمچند ثانیه بعد گفت: ی . 

و توی هم قفل کردهاشو سرجاش گذاشت و انگشتگوشی . 

 خوبی؟ –

 .پوزخندی زدم

و بپرسی؟اومدم که حالم –  

 .لبخندی زد

دونی، تو شجاعیمی – . 

کنمولی من اینطور فکر نمی – . 

 .ابروهاش باال پریدند

 به خودت مطمئن نیستی؟ –

ه نهتر گفتم: نه، دیگمکث کردم و درآخر آروم . 

با لبخند گفت: نگران نباش، به زودی تبدیل به کسی میشی که همه ازت حساب 

برند، مثل یه ملکهمی . 

 گیج گفتم: یعنی چی؟

 .خندید

 .هیچی –
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 .مشکوک بهش نگاه کردم

 .رفتارش یه جوریه

ی نیما در باز شد و یه مرد تقربیا چهل ساله با یه سینی ”بیا تو“در به صدا دراومد که با 

وارد شد دستش . 

تونی بریو روی میز گذاشت که نیما گفت: میسینی . 

ای گفت و از اتاق بیرون رفت و در رو بستمرده با اجازه . 

 .به نیما نگاه کردم

 خب؟ –

ش زدو زیر چونههاشدست . 

 قراره با مهرداد ازدواج کنی؟ –

 .آره –

 دوسش داری؟ –

مقدمه چینی ندارم یجدی گفتم: برو سر اصل مطلب نیما، واقعا حوصله . 

خوای بدونی جاسوس من کی بود؟می –  

 .ابروهام باال پریدند

خوای بهم بگی؟واقعا می –  

 .آره –

خوای؟اونوقت درعوضش چی می –  
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 .به صندلیش تکیه داد

 .هیچی –

 .پوزخندی زدم

بنداز، بگوو دست خودت – . 

 .یه دفعه صدای زنگ گوشی توی اتاق پیچید

وی میز برداشت و بهش نگاه کردو از رنیما گوشیش . 

گردمبلند شد و گفت: االن برمی . 

 .بعد به سمت در رفت

 .از اتاق خارج شد و در رو بست

 .با اخم به بخار چایی نگاه کردم

 .باید احتیاط کنم، معلومه این نیما یه چیزی توی فکرشه

 .چند دقیقه گذشت اما خبری ازش نشد

 .پوفی کشیدم و به ساعتم نگاه کردم

 .ساعت دو بود

و گرفتم و یه قند توی دهنم گذاشتمی لیواندسته . 

و به لبم نزدیک کردم و به جلوم خیره شدملیوان . 

ای دارهقطعا این نیما نقشه . 

و پایین آوردم و به اتاقش نگاه کردمو روی لبم حس کردم اما لیوانداغی چایی . 
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و بگردم؟بلند بشم اتاقش  

کنهم مینه ولش اگه بفهمه بدبخت . 

و باال بردملیوان . 

 .خواستم بخورم ولی یه دفعه گوشیم به صدا دراومد

و روی میز گذاشتم که هل کرده لیوان” مهرداد“از جیبم بیرونش آوردم که با دیدن 

دونم چی شد تموم محتواش روی میز ریختنمی . 

 .سریع بلند شدم

 .تا خواستم جواب بدم در باز شد و نیما به داخل اومد

 .تماس قطع شد

 …نیما با اخم ریزی در رو بست و گفت: چرا

و گزیدمنگاهش به لیوان روی میز افتاد که لبم . 

هاش چنان درهم رفت که واقعا ترسیدماخم . 

و ریختی؟چرا چاییت –  

 .با صدای پیامک گوشیم بهش نگاه کردم

در رو باز بازش کردم که دیدن مهرداد فرستاده: کجایی؟ اومدم آپارتمان اما کسی 

کنهنمی . 

 .نیما به کنارم اومد

 .بشین –
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 .بهش نگاه کردم که دیدم عصبانیت شدیدی توی نگاهشه

و برداشتمو توی جیبم گذاشتم و کیفمگوشیم . 

زنیمبا اخم گفتم: یه روز دیگه حرف می . 

و گرفتخواستم برم ولی جلوم . 

 .گفتم بشین –

هام بیشتر درهم رفتاخم . 

ام برمخوبرو کنار می – . 

 .به تندی گفت: میگم بشین

 .خونم به جوش اومد

 حق نداری با من اینطور صحبت کنی، فهمیدی؟ –

و گرفتبعدم از کنارش رد شدم اما یه دفعه بازوم . 

و آزاد کنمتقال کردم که بازوم . 

و بکشبا عصبانیت گفتم: دستت . 

و روی هم سابیدهاشو بست و دندونهاشچشم . 

گاز گرفتم که با داد ولم کردو یه دفعه دستش . 

 .سریع به سمت در رفتم که فریاد زد: جرئت داری برو

 .زود از اتاق بیرون زدم و به سمت پله دویدم

 .صدای فریاد نیما رو شنیدم
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 .فرید بگیر این دختره رو –

و پر کردترس وجودم . 

 .تندتر دویدم

 .حس کردم که یکی داره بهم نزدیک میشه

و گرفت که با وحشت به عقب ایین اومدم اما یه دفعه یکی بازومها پسریع از پله

 .چرخیدم

 .یه مرد هیکلی و کامال سیاه پوش سعی داشت به زور باال ببرتم

و داد زدم: ولم کن عوضی نرده رو گرفتم . 

ها دست به جیب وایسادنیما باالی پله . 

نداختنگاهش رعشه به تنم می . 

تر تقال کردماز دوتا پله باالم آورد که بیش . 

 .مرده با صدای خشنی گفت: همرام بیا نذار قاطی کنم دخترجون

و فشردبغض گلوم . 

 .میگم ولم کن –

کار داری؟ هان؟رو به نیما داد زدم: باهام چی  

ها اومدنددونفر از پایین به سمت پله . 

د ای به شکم مرده زدم که دادی زو توی پاهام جمع کردم و لگد محکم و حرفهقدرتم

 .و ولم کرد
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 .هراسون به پایین دویدم

شدندتر میاون دونفر هر لحظه نزدیک . 

م کشیده شدیه دفعه مقنعه . 

و کشید و اوف بلندی گفتو به دستش کشیدم که سریع دستشهامناخون . 

م و یه دفعه زیر پام خالی شد که با یه جیغ خواستم بچرخم اما حواسم نبود که لب پله

م پیچیدمافتادم و دور خود . 

سرم محکم به یه جایی خورد که درد وحشتناکی توش پیچید و قبل از اینکه دیگه 

و گفت رو شنیدم و بعد از اون سیاهی مطلقچیزی نفهمم صدای فریاد نیما که اسمم . 

 نـیـما#

ها پایین رفتم و کنارش نشستمبا ترس از پله . 

نی شدن دستم دیگه نفسم و باال آوردم و تا خواستم صداش بزنم با دیدن خوسرش

 .باال نیومد

 با صدای لرزون گفتم: نه نه، مطهره؟

و آتیش کشیدبه فرید نگاه کردم که عصبانیت وجودم . 

دونم چی تو نگاهم دید که با ترس یه قدم به عقب رفتنمی . 

و تا بعدا یه گوشمالی حسابی بهش بدمبا خشم غریدم: بگیرید این دستپاچلفتی . 

ها و به زور از پلههای فرید اونها باال رفتند و بدون توجه به التماسپله سعید و رحیم از

 .پایین آوردند
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و با دست خونیم بیرون آوردم و به اورژانس زنگ زدمسریع گوشیم . 

 .طاقت بیار مطهره، طاقت بیار

****** 

کردمطول و عرض راهرو رو طی می . 

شدقلبم یه لحظه هم آروم نمی . 

ن روشون خشک شده بود رو به صورتم کشیدمهایی که خودست . 

ندازم جلوی سگا تا تیکه پارش کننداتفاقی براش بیوفته اون فریدو می . 

و بستمهامروی صندلی نشستم و چشم . 

 .صدای گوشیش بدجور رو مخم بود

و از کیفش بیرون آوردمدرآخر گوشی . 

خونم به جوش اومد” مهرداد“با دیدن اسم  . 

بینیشدیگه نمی . 

و خاموش کردم و توی کیف انداختمگوشی . 

و به زمین کوبیدمعصبی و با استرس پام . 

با بیرون اومدن دکتر از اتاق عمل سریع به سمتش رفتم و با ترس گفتم: چی شد؟ 

 حالش خوبه؟

 .نفس عمیقی کشید و سری تکون داد

 .تقربیا آره، خداروشکر ضربه مغزی نشده اما قسمتی از مغزش آسیب دیده –
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 .قلبم هری ریخت

چی؟ یعنی این خب …خب –  

 .باز نفس عمیق کشید و گفت: احتمال میدم فراموشی بگیره

 .با بهت بهش نگاه کردم

 .دکتر نگاه گذرایی بهم انداخت و بعد رفت

 .به در اتاق عمل خیره شدم

 فراموشی؟

 .کم کم لبخند سرخوشی روی لبم نشست

 .این عالیه! دیگه نیاز به قرصم نیست

هام کردم و منتظر بیرون اومدنش به دیوار تکیه دادمو داخل جیبهامدست . 

رفتلبخند یه لحظه هم از روی لبم نمی . 

 .دیگه تموم شد مهردادخان، حاال دیگه نوبت منه

# بـعــد_ســاعت_ســه  

 مــهــرداد#

نه دونم، رفتم پیش حمید شاید بتودونم ماهان، نمیبا استرس و نگرانی بلند گفتم: نمی

و بزنه اما نتونسترد گوشیش . 

و گرفترو به روم وایساد و بازوهام . 

 .آروم باش، پیداش میشه –
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و پس زدم و به عقب چرخیدم و چنگی به موهام زدمهاشدست . 

ی فامیالش اینجا جایی نداره که برهمحدثه با نگرانی گفت: آخه مطهره جز خونه ! 

های پر از اشک به حیاط چشم دوختمبا چشم . 

و زنده میشممیرمدونی من مید بیا لعنتی، تو که می . 

و بردار بریم آگاهیماهان: دیگه انتظار بسه، عکسش . 

و از کشوی زیر قفسه برداشتمسری تکون دادم و عکس دونفریمون . 

 .خیره نگاهش کردم

 کجایی خانمم؟ کجایی؟

 .یه قطره اشک روی گونم چکید که سریع پاکش کردم

 مـطـهـره#

و باز کردم که با تار بودن دیدم چندبار پلک زدمهامردرد آروم الی پلکبا س . 

اراده آخی گفتم و صورتم خواستم بلند بشم اما با پیچیده شدن دردی توی سرم بی

 .جمع شد

 .با صدای یکی کنارم سریع نیم خیز شدم

 .باالخره به هوش اومدی –

 .به مرد ناآشنای رو به روم با استرس زل زدم

دی زد و کنارم نشست که سریع ازش دور شدملبخن . 

هستی؟ کی تو …با صدای گرفته گفتم: تو  
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 .نگاهش رنگ غم گرفت

 .پس حدس دکترت درست بوده –

کجام؟ من چی؟ یعنی …به اطراف نگاه کردم و گیج و با استرس گفتم: یعنی  

 .بهش نگاه کردم

 تو کی هستی؟ اصال چه اتفاقی برام افتاده؟ –

شد، هیچی یادم نمیومداشت منفجر میمغزم انگار د . 

 …خودم اصال خبره؟ چه فهممنمی چرا نمیاد؟ یادم چیزی چرا …با ترس گفتم: چرا

کیم؟ خودم  

و بیرون کشیدمو گرفت که سریع دستمدستم . 

و بدهبهم دست نزن، جواب سواالم – . 

 .نگاهش پر از اشک بود

ت شدی پایین قسمتی از مغزت آسیب ها پراینجا بیمارستانه، بخاطر اینکه از پله –

 …دیده، دکترت میگه

و بست و ادامه داد: فراموشی گرفتیهاشچشم . 

هام از هم باز شدند و با بهت نگاهش کردماخم . 

 زیر لب زمزمه کردم: یعنی چی؟

و کنار زدمی رومبا ترس ملحفه . 

 .نه من یادم میاد، حتما یادم میاد –
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و گرفت و با بغض گفت: استراحت کنبازومخواستم از تخت پایین برم که  . 

و فشردبغض بدی گلوم . 

و پس زدم و با بغض گفتم: ولم کندستش . 

کردم به یاد بیارم اما هیچی یادم نمیومدهی سعی می . 

و روی صورتم گذاشتم و هق زدم: یادم نمیاد، هیچی هامدرآخر بغضم ترکید که دست

 .یادم نمیاد

و گرفتدو طرف صورتم سریع رو به روم وایساد و . 

و بهت میگم، باشه؟گریه نکن قربونت برم، شاید یادت رفته باشه اما من همه چی –  

و پایین آوردم و با گریه گفتم: تو کی هستی؟ هان؟هامدست  

 .کمی خیره نگاهم کرد و درآخر با بغض گفت: نیما نامزدت

 !جا خورده زمزمه کردم: چی؟

 .لبخند پر بغضی زد

گران نباش خانمم، من پیشتماصال ن – . 

ی جذابش نگاه کردمحرف با صورت خیس از اشک به چهرهفقط بی . 

هام بسته شدند و باز بغضم گرفتهمین که تو گرمی آغوشش فرو رفتم چشم . 

کنم و جز تو دارم؟ اصال خودم کیم؟ خواهش میچی شد که اینطور شدم؟ کسی –

 .بهم بگو دارم دیوونه میشم

بهت میگم نفسم، فقط اول آروم شوو همه چی – . 
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دونم چرا ته وجودم یه جوریه، یه حس هاش و آغوشش حس خوبی داره اما نمیحرف

 .بدی دارم

و گرفت و دور کمرش گذاشتدستم . 

 .زمزمه کرد: بغلم کن

و عقب کشیدم که بهم نگاه کردبا خجالت سرم . 

 .لبخند مهربونی زد

ت حساسمریهدیگه نبینم گریه کنی، همیشه رو گ – . 

ای زدملبخند خجالت زده . 

 االن آرومی که تعریف کنم؟ –

 .سری تکون دادم

 .ازم جدا شد

 .اول بذار به دکترت بگم بیاد –

ی آرومی گفتمباشه . 

و پر کردای به گونم زد که خجالت وجودمخم شد و بوسه . 

 .عقب کشید و خندید

و بریزموباره باید از اول خجالتتو کشید و با خنده گفت: آخ قربون خجالتت، دبینیم . 

و پایین انداختمبا لبخند سرم . 

 .باز خندید و به سمت در رفت

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


                                                                                                             

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

ش کردمو باال آوردم و با نگاهم تا وقتی که از اتاق بیرون بره بدرقهسرم . 

و روی سرم که باندپیچی شده بود گذاشتمدستم . 

کردرفت و سرمم درد میهام کمی سیاهی میچشم . 

خون نگاه کردمبه سرم  . 

 .حداقل خوبه که یکی کنارم دارم

ای نگرفتمو بستم و بازم به مغزم فشار آوردم اما جز پوچی نتیجههامچشم . 

و باز کردم که با نیما و یه مرد روپوش سفید به تن رو به رو هامبا صدای در چشم

 .شدم

 .اون مرده که فکر کنم دکتره با لبخند کنارم وایساد

ما چطوره؟ حال بیمار –  

 .اگه سردرد و سرگیجه رو فاکتور بگیرم خوبم –

 .مشغول معاینه و بررسی شد

ها طبیعیه دخترماین – . 

ای به نیما دادکارش که تموم شد یه برگه . 

 .این داروهاشه، برو بگیر –

 .نیما سری تکون داد

 .وضعیتشم خداروشکر خوبه –

 .نیما: ممنونم دکتر
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کنمدکتر: خواهش می . 

به سمت در رفتبعدم  . 

 .منتظر به نیما نگاه کردم

و بگیرموقتی دکتر بیرون رفت گفت: برم داروهات . 

و از این سردرگمی بیرون بیارنه نرو، اول من :سریع گفتم . 

 .به سمتم اومد

 .کنارم نشست که به تاج تخت تکیه دادم

هام نگاه کردنفس عمیقی کشید و به چشم . 

ست و پایین افتادنت هم تقصیر رد: اسمت مطهرهباالخره با کمی مکث لب باز ک

ها پایین دویدی که از پلهها رو خشک نکرده بود، تو هم داشتی میخدمتکاره، باالی پله

ها تو رو شی پایین، اونموقع من خونه نبودم، بچهخوری و پرت میبیای که لیز می

 .میارم بیمارستان

 .اخم کردم

ها؟بچه –  

کننده برام کار میهاییه کمنظورم اون – . 

 .آهانی گفتم

ی ما چیه؟مکث کردم و گفتم: قضیه  

 .لبخندی زد
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 .تو کارمند شرکتم بودی –

 .ابروهام باال پریدند

شرکتم یه شرکت تبلیغاتیه، اولین برخوردمون تو یه مهمونی بود، اونجا من تو رو از  –

بعدها کم کم  خواستند بهت دست درازی کنند نجات دادم،دست چندتا پسر که می

تر شد، باهم شمال رفتیم، تفریح کردیماین ارتباط قوی . 

 .خندید و ادامه داد: یادمه واسه اولین بار که بوسیدمت چجوری از دستم فرار کردی

 .خندیدم

خوای، چند وقت بعدش اعتراف کردم که دوست دارم اما تو گفتی که فرصت می –

و خوب کردی و بهم جواب دادی، جوابتو منم بهت فرصت دادم که فکر کنی، فکرات

 .یادمه، گفتی با اینکه خیلی بیشعور و پررویی اما خیلی دوست دارم

 .خندم گرفت

و گفتم؟واقعا این –  

 .با خنده گفت: آره

 پس دل پری ازت داشتم، نه؟ –

کردمو بخوای یه کم اذیتت میخندون گفت: راستش . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: از چه لحاظ؟

و گزیدمدستش که روی رونم نشست لبم . 

 .به باال حرکتش داد که یه حسی بهم دست داد
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 .اینجوری –

و پس زدم که شروع کرد به خندیدناخم کردم و با حرص دستش . 

تر شدخندید به صورتم نزدیکهمون طور که می . 

و به زحمت قورت دادمبه لبم چشم دوخت که آب دهنم . 

کنههات اذیتم میسمیشه بری عقب؟ هرم نف – . 

کنه؟و کمی کج کرد و گفت: مثال چجوری اذیتت میسرش  

 !با حرص گفتم: نیما

تر آوردو نزدیکخندید و سرش . 

دونم چرا قلبم تند میزد و گرمم شده بودنمی . 

و روی لبم گذاشت که تموم تنم گر گرفت و دلم هری و بست و لبشهاشچشم

 .ریخت

و مکید که از حس فوق العاده خوب و لذت اشت و لبمو کنار صورتم گذاون دستش

هام بسته شدنداراده چشمبخشش بی . 

و به پیشونیم تکیه داشتم نفس کم میاوردم که خودش زودتر عقب کشید و پیشونیش

 .داد

 نفس زنان گفت: همیشه باید مال من باشی، متوجهی که چی میگم؟ نه؟

تم: کاماللبخندی روی لبم نشست و نفس زنان آروم گف . 

و پایین آورد و تو گودی گردنم فرو کرد که یه حسی بهم دست دادسرش . 

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


                                                                                                             

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

ای زد که خفیف لرزیدمبوسه . 

و باز کردم که نگاهم تو نگاهش خیره شدهامو که برداشت چشملبش . 

 .لبخندی زد

مهم نیست که فراموشی گرفتی مهم اینه که سالمی، این فراموشی هم یه خوبی  –

 .داره

ام باال پریدندابروه . 

 !چه خوبی؟ –

و به یاد نمیاریکمی خیره نگاهم کرد و بعد گفت: مرگ مامان و بابات . 

 .تموم حس خوبم پرید و وجودم لرزید

مردند؟ بابام و مامان …مامان – ! 

هام حلقه زدبا غم سری تکون داد که اشک توی چشم . 

 چجوری؟ –

 .پلیسا کشتنشون –

ا بغض گفتم: چرا؟و روی دهنم گذاشتم و بدستم  

 .نگاهش پر از نفرت شد

کردند بدون اینکه مطمئن بشند مامان و بابات قاتلند وقتی که داشتند با تو فرار می –

کشنشون، منم به زور تو رو از اونجا بیرون کشیدم واسه زنند و میبهشون تیر می

ایهمینه که االن زنده . 
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ز نفرت و کینه شدهام تند تند پایین اومدند و وجودم پر ااشک . 

گیریم، همین چند وقت و میبه آرومی بغلم کرد و گفت: گریه نکن مطهره، انتقامشون

 .پیش تصمیم داشتی که توی باند همراهم باشی، خواستی بشی بزرگترین باند قاچاق

 با گریه گفتم: با خالفکار بودن چی درست میشه؟ هان؟ انتقامشون گرفته میشه؟

ذارند اما خالفکار واقعی خودشونند ها اسم ما رو خالفکار میننزدیک گوشم گفت: او

و کشنشون اما برعکس، ما اگه یکیزنند و میدلیل ننگ خالفکاری به یکی میکه بی

کشیم دلیل محکمی داریممی . 

 .لحنش پر از نفرت بود

م بلند نشهو به دندون گرفتم تا صدای گریهلبم . 

تر بغلم کردمحکم . 

اید قوی باشه، باید قوی باشی تا هیچ کسی نقطه ضعفی ازت نبینه، باید خانم من ب –

رحم باشی، این به نفع خودتهبی . 

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم

هاش درستهکردم حرفحس می . 

و پر کرده بودی سرطانی تموم وجودمای که تو وجودم پدید اومده بود مثل تودهکینه . 

و بکشمکشونهای خودم تک تدوست داشتم با دست . 

و بهم ثابت کردی، تنها چیزی که کم داری قوی و شجاعی، قبال اینتو باهوش –

ودنه، اگه این دوتا رو بتونی تو خودت جاش بدی اونوقته که دیگه همه رحم ببودن و بی
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گیری، باهام و ازشون می، اونوقته که به کمک هم انتقام مامان باباتباید ازت بترسند

نمم؟همراه میشی خا  

و گرفتم و به عقب بردمشهاششونه . 

هاش زل زدمو با عصبانیت پاک کردم و به چشمهاماشک . 

 .کمکم کن که دیگه ضعفی نداشته باشم نیما –

 .کم کم لبخندی روی لبش نشست

 .خودشه! این خانم منه –

# بعد_روز_چند  

و گرفتکیسه بکس . 

تونی بهش مشت بزنتا می – . 

و به بیرون فوت کردمسری تکون دادم و نفسم . 

ترو توی دستم جمع کردم و شروع کردم به مشت زدن که گفت: محکمقدرتم . 

و زدم که دستم حسابی درد گرفتزورم . 

 .چند ثانیه بعد خواستم وایسم که سریع گفت: واینسا

 !نالیدم: دستم درد گرفته خب

 .با اخم گفت: حرف نباشه بزن باید دستت عادت کنه

سعی کردم ادامه بدم پوفی کشیدم و . 

 .آخر ولش کرد و گفت: بسه
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دونم چی شد محکم کیسه بکسه بهم خورد یه مشت محکم زدم و ولش کردم که نمی

و روی هم فشار دادمهامکه به عقب پرت شدم و از درد چشم . 

و باز کردم و با حرص و درد گفتم: کوفتهامی نیما بلند شد که چشمصدای خنده ! 

و گرفت و بلندم کردبا خنده بازوم . 

 !رو به کیسه بکسه با حرص نفس زنان گفتم: آشغال

 .نیما با خنده گفت: یادت باشه که کیسه رو بگیری نه اینکه ولش کنی

و که حسابی درد گرفته بود ماساژ دادمبازوم . 

 .این تمرینات سخته –

و گرفت و فشارشون داد که آخی گفتمبازوهام . 

این بازوها خیلی وقته کار نکشیدی واسه همین درد گرفتهتو بدنسازی رفتی، از  – . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: واقعا؟

 .سری تکون داد

 .یه کم استراحت کن، بعد ادامه میدیم –

 .پوفی کشیدم و روی سکوی چوبی نشستم اونم به سمتی رفت

ها رو از دستم بیرون آوردم و کنارم گذاشتمدستکش . 

ی خوردمیه کم از آب توی بطر . 

ی لخت و یه چیز توی دستش بیرون اومد وارد یه اتاقک شد و چند ثانیه بعد با باالتنه

و گزیدمو ازش گرفتم و لبمکه سریع از خجالت نگاهم . 
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 .خنده کنان به طرفم اومد

 چیه؟ خجالت کشیدی؟ –

و درآوردی؟بدون اینکه بهش نگاه کنم با اخم گفتم: چرا لباست  

 .رو به روم وایساد

ترهچون ورزش کردن اونم بدون لباس راحت – . 

 .یه چیز رو به روم گرفت

و بپوشاین – . 

 .به دستش نگاه کردم که با دیدن یه تاپ متعجب به خودش نگاه کردم

بپوشم؟ کنی دیگه؟ من این نیم متر پارچه روشوخی می –  

کنمغر نزن بپوش وگرنه خودم تنت می – . 

خوامو! نمیبا اخم و حرص گفتم: برو گمش . 

پوشی؟و گرفت و تهدیدوار گفت: نمیبلند شدم و خواستم برم ولی بازوم  

 .با استرس گفتم: نه

 .خونسرد گفت: باشه عشقم

بری؟ بابا ولم کن و گرفت و به طرفی کشوندم که با تقال گفتم: کجام میمچم

خوام بپوشم مگه زوره؟نمی  

جیغی کشیدم و گرفت که از ترسیه دفعه زیر زانو و گردنم . 

 .من مربیتم پس هرچی میگم باید بگی چشم –
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 .با حرص بهش مشت زدم و گفتم: بذارم زمین

 .چیزی نگفت و به سمتی رفت که نفس پر حرصی کشیدم

 .نگاهم به بدنش افتاد

ها! بازوها رو نگاهاوف لعنتی عجب چیزیه . 

ش گذاشتمی سینهاراده دستم روی قفسهبی . 

 !چقدر سفته

هل کرده سریع بهش نگاه کردم با صداش . 

 تموم شد؟ –

باریدخنده از نگاهش می . 

 متعجب گفتم: چی تموم شد؟

 !با خنده گفت: دید زدن بدن من

و توی هم کشیدمهاماخم . 

ریخت توهم نگاه کردن داره آخه؟مگه بدن بی –  

ریخت من؟ هان؟با حرص و خنده گفت: بدن بی  

ار کوبیدم که با استرس بهش نگاه کردمیه دفعه روی زمینم گذاشت و به دیو . 

و از جا کند که با هاشو گرفت و بدون مقدمه تموم دکمهی مانتومو کنار زد، یقهموهام

های گرد شده نگاهش کردمچشم . 

کنی کار میو تا پایین دستم درآورد که با تقال گفتم: چیتوجهی به نگاهم نکرد و لباس
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 .نیما؟ ولم کن

ار گیرم انداخت که نفسم بند اومدو دیوبین خودش . 

 .شوهرتم مطهره، اذیتم نکن –

و گزیدمحرف بهش نگاه کردم و لبمبی . 

دونی که چه و بریزم و نمیکردم خجالتتها سعی میبا غم توی نگاهش گفت: مدت

 .زجری کشیدم، لطفا بازم اذیتم نکن

 .دلم از لحن و نگاهش سوخت

کنم که رئیس یه باند بزرگها شک میهش مظلومه؛ گاهی وقتچقدر چهره . 

 .اون تقصیری نداره اگه من فراموشی گرفتم

واسم تعریف کرد که وقتی مامان و بابام کشته شدند چقدر اذیتش کردم و هر روز 

کردمپیشش گریه می . 

 .حقش نیست که بازم عذاب بکشه

پوشمشو بده خودم میمعذرت میخوام، لباس – . 

 .لبخندی روی لبش نشست

و به بیرون فرستادمعقب که کشید نفس حبس شدم . 

و به طرفم گرفت که ازش گرفتملباس . 

 .نفس عمیقی کشیدم

و درآوردمو جمع کردم و مانتومعزمم . 
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و روی بدنم حس کردمشو بپوشم اما نگاه خیرهخواستم تاپ . 

و تو صورتش کوبیدم و با حرص گفت: نگاه نکنتاپ . 

 .چشم بسته خندید

و گزیدمو پوشیدم اما از وضعیتش لبمسریع تاپ . 

 .خط باال تنم بدجور تو چشم بود

هاش برقی زدندو باز کرد که چشمهاشچشم . 

 .جون! حاال شد هات من –

و گرفت و کشوندمشدم مچمدرحالی که از خجالت داشتم آب می . 

ی تمرینبریم سر بقیه – . 

 مـاهـان#

کردمبا غم به مهرداد نگاه می . 

خی توی اتاقش پیچیده بودسکوت تل . 

هوش و مریض روی کنه که آخرش بعد از چند روز بیو اذیت میاینقدر داره خودش

 .تخت افتاد

کنی داداشم؟کار میتو داری با خودت چی  

 .نفس عمیقی کشیدم

ش حلقه و دور شونهو روی شونم گذاشت که دستممحدثه کنارم نشست و سرش

 .کردم
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 ماهان؟ –

 جونم؟ –

گی مطهره کجاست؟می –  

 .نفس پر غمی کشیدم

دونمنمی – . 

 .معلوم بود بغض داره

 پلیس ردی ازش نگرفته؟ یا کسی زنگ نزده که دیدتش؟ –

 .آروم لب زدم: نه، هیچ خبری ازش نیست

 .با بغض گفت: داداشت داره داغون میشه

و پر کرد و بغض به گلوم چنگ انداختهاماشک بیشتری چشم . 

ریع از هم فاصله گرفتیمبا صدای آیفون س . 

 .بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم که پشت سرم اومد

و نگاه کردمی آیفونها پایین رفتم و صفحهتند از پله . 

 .با دیدن حمید سریع در رو باز کردم

 محدثه: یعنی خبری از مطهره داره؟

 .با امید گفتم: شاید

بری شده؟همین که وارد خونه شد بدون مقدمه گفتم: سالم، خ  

خواد بگهتونستم تشخیص بدم که چی میاز نگاهش نمی . 
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 سالم، مهرداد کجاست؟ –

هوشه سرم بهش وصلهتوی اتاقه، فعال بی – . 

 .آروم آهانی گفت

 محدثه: آقا حمید از مطهره خبری نشد؟

 .نگاهش بینمون چرخید

ترسوندمقلبم روی هزار میزد و این سکوتش می . 

حرف بزنعصبی و با ترس گفتم: د  ! 

تر شدنفس عمیقی کشید و بهمون نزدیک . 

گفتکرد که یه چیزی بگه اما نمیو باز میهی دهنش . 

ی یخهو گرفت که دیدم یه تیکهمحدثه دستم . 

 .بهش نگاه کردم که با ترس نگاهم کرد

 .آروم گفتم: چیزی نیست، آروم باش

 .اما خودمم به این حرفم اطمینان نداشتم

هایی رو بیرون آوردروی میز گذاشت و یه سری پالستیک وحمید کیف دستیش . 

و به طرفمون گرفتیکیش . 

ست؟این واسه مطهره –  

 .محدثه ازش گرفت که دیدم یه ساعته اما نصفیش سوخته

 .محدثه سریع گفت: آره خودشه
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 .نگاه حمید رنگ عوض کرد

و به محدثه دادیکی دیگش . 

 این چطور؟ –

 چقدر گردنبندش آشناست؟

دثه با ترس گفت: آقا مهرداد بهش داده بودمح . 

ها رو از کجا آوردی؟مضطرب گفتم: این  

و توی کیف گذاشتهمه چی . 

لرزوندو میهاش وجودماشک توی چشم . 

تونستم نفس بکشمدرست و حسابی نمی . 

 …امروز گزارشی به دستمون رسید، یه ماشین از دره پرت شده بود پایین –

محدثه به بازوم چنگ زد نفس تو سینم حبس شد و . 

وقتی رفتیم گفتند که یه دختر توی ماشین بوده، انگار قبل از اینکه پرت بشه کشته  –

ه پایین پرتش کردند تا شده بوده و از عمد توی ماشین گذاشته بودنش و از دره ب

و تونستند ازش پیدا کننداثری ازش نباشه، مامورا این وسایل . 

هامیگم بچهبا غم ادامه داد: تسلیت  . 

حرکت به حمید چشم دوختم و واسه یه لحظه چنان شکی بهم وارد شد که فقط بی

 .حس کردم که دیگه قلبم نزد

یه دفعه دست محدثه از دور بازوم باز شد و روی زمین افتاد که حمید سریع کنارش 
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 نشست و نگران گفت: محدثه خانم؟

فهمیدم داره چه اتفاقی میوفتهنمی . 

و بچرخونمتونستم نگاهمقفل کرده بود جوری که حتی نمیهنم انگار کل ذ . 

هوش شدند باید ببریمشون بیمارستانحمید تند گفت: ماهان محدثه خانم بی . 

هام حس و توی چشمحرکت به جلو خیره شدم و تنها جوشش اشکاما بازم فقط بی

 .کردم

چرخید و تموم تنم یخ کرده بوددنیا دور سرم می . 

میرهترس سریع رو به روم وایساد که فقط زیرلب زمزمه کردم: مهرداد میحمید با  ! 

هام روی هم افتادند و بعد از اون سیاهی ای بهم بزنه اما پلکو باال برد تا سیلیدستش

 !مطلق

# بعد_ماه_دو  

 مـطـهـره#

و گرفتمخم شدم و چونش . 

 به دستور کی کامیونا رو جا به جا کردی؟ –

 .نیشخندی زد

ه تو ربطی ندارهب – . 

 .عصبی خندید

 !که اینطور –

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


                                                                                                             

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

تو یه حرکت با مشتی توی دستم مشتی بهش زدم که خون از دهنش بیرون ریخت و 

و روی هم فشار دادهاشچشم . 

ایآقا شجاع انگار متوجه نیستی تو چه موقعیتی – ! 

و باز کردهاشبا نفرت چشم . 

 خشن گفتم: میگی یا یه گوله حرومت کنم؟ هان؟

عصبانیت گفت: هرگز بهتون چیزی نمیگم، من به اربابم وفادارم با . 

 .عصبی و بلند خندیدم

 نه بابا! سگ وفادار کی بودی تو؟ –

و از جاش که دور کمرم بود درآوردم و به طرفش گرفتمکلت کمری . 

و نشون بدهکرد خونسرد خودشدیدم اما سعی مینگاهش میو تو عمق ترس . 

چولوت منتظرتهدونی، دختر کومی – . 

رنگ ترس گرفت اینبار نگاهش . 

 .لبخند مرموزی زدم

 تو که دوست نداری دخترت بدون پدر بزرگ بشه؟ –

و با زبونش تر کردو به سختی قورت داد و لب خونیشآب دهنش . 

کشه، پس بکشو میو نکشید اربابم منشماها من – . 

 .پوزخندی زدم

 .باشه –
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و کشیدمضامنش هاش زل زدم ورحم به چشمبی . 

و گرفت که دیدم نیماستدستم رو ماشه رفت اما تا خواستم شلیک کنم یکی مچم . 

ارزش آلوده نکنو به خون این سگای بیبا اخم گفت: بهت گفتم هیچوقت دستات ! 

و سرجاش گذاشتمپوفی کشیدم و کلت . 

به سمت به شایان اشاره کرد که از حالت رسمی بودنش بیرون اومد و کلت به دست 

 .مرده راه افتاد

 .از محل دور شدیم

 .من به شروین مشکوکم –

 .اخم ریزی کرد

 چرا؟ –

کردی از نگاهش خوشم نیومد، انگار تو متفکر گفتم: وقتی داشتی باهاش معامله می

کنم اون موادا رو دزدیدهای داد میزد، حس میهاش نقشهعمق چشم . 

 .یه دفعه صدای شلیک توی انباری پیچید

اخم دستی به لبش کشید با . 

 یعنی میگی کار اونه؟ –

 .سری تکون دادم

و باز کرد که وارد شدم و بعد خودش به داخل اومد و در رو بستدر اتاق . 

و باهاش تمیز کردمدستمال کاغذی برداشتم و مشتی . 
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و روی میز گذاشتم و به سمتش چرخیدممشتی . 

 .هنوزم توی فکر بود

و دور گردنش حلقه کردمهامبه سمتش رفتم و دست . 

کار کنمدونم باهاش چیاینقدر بهش فکر نکن، کار اون باشه می – . 

و دور کمرم حلقه کردهاشهام نگاه کرد و دستبه چشم . 

کردم ووروجک؟کار میمن اگه توی مغز متفکر رو نداشتم چی –  

و بهش چسبوندمخندیدم و خودم . 

 .حاال که داری –

گفت: بپا این کارات کار دستت نده عسلم با ابروهای باال رفته ! 

و کنار گوشش بردمسرم . 

 مثال چه کاری؟ –

و بوسیدم که به کمرم چنگ زدی گوششبعد الله . 

 .اینجا نمیشه –

 .شاکی عقب کشیدم

 اونوقت چرا؟ –

و نه مبلیچون نه تختی هست – . 

و با زبونم تر کردم که نگاهش به سمتش رفتلبم . 

پررنگ نکن و اینقدررژلبت – . 
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خواددلم می – . 

هام نگاه کردتهدیدوار به چشم . 

خواد؟دلت می –  

و جلو آوردسری تکون دادم که سرش . 

 .باشه –

و محکم روی لبم گذاشتم و تند و و تو مشتش گرفت، لبشیه دفعه موهای پشت سرم

 .خشن بوسیدم

همراهیش کنمشد که گرفت اما لذت بخش بود و همین باعث میبا اینکه دردم می . 

 ماهان#

 .روزها به گندترین شکل ممکن گذشتند

 .خنده از رو لب هممون رفته

شه که بخاطر خواهرشون گریه نکنندعطیه و محدثه روزی نمی . 

ریزهکنه و باباشم فقط توی خودش میمامان بیچارشم داره دق می . 

گند خواهرشم از اتاق بیرون نمیاد و اما مهردادمی … 

شد اما به گریه نیوفتاد و فقط قط خندید، خنده نه، قهقهه زد، باورش نمیوقتی فهمید ف

هوش شدبی . 

 .وقتی به هوش اومد نه گریه کرد و نه دیگه حرفی زد

 .حتی جوری شده که یادم رفته صداش چجوریه
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 .تو مراسم خاکسپاری فقط به قبر زل زد و سکوت کرد

که نتونستیم، فقط به دیوار زل میزنهدکتر میگه تالش کنید تا گریه کنه اما دوماهه  . 

و توی خونه حبس کردهنه دیگه شرکت میاد و نه دانشگاه میره، دوماهه که خودش . 

کنهروح مهرداد مرده فقط جسمشه که داره حرکت می . 

ترسم آخرش دق کنه و زبونم الل از دستش بدممی . 

د رفتمسینی به دست به سمت محدثه که روی صندلی توی حیاط نشسته بو . 

طوری یه عقد رسمی کردیم و اومدیم خونهحتی عروسی هم نگرفتیم و همین . 

و روی میز گذاشتمروی صندلی نشستم و سینی . 

 .چقدر الغر شده، دیگه شیطنتی توی نگاهش نیست، حتی دیگه غلدر و خشنم نیست

و خوندی؟درسات –  

 .سری تکون داد

 مگه میشه نخونم؟ –

و قدر تلخداد، همونی یخ کرده رو میی قهوهکه دقیقا مزهلبخند تلخی زد، لبخندی 

قدرم آزار دهندههمون . 

و گفت باید درس بخونیم تا خوب فوت و فن رشتمونمطهره همیشه بهمون می –

 .یادم بگیریم و بعد شرکت تبلیغاتی بزنیم

 .معلوم بود باز بغضش گرفته

ل دلمون یه کم آروم بشهاما دیگه نیست، حتی قاتلشم پیدا نشده که حداق – . 
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هام حلقه زداشک توی چشم . 

و به دندون گرفتو بست و لبشهاشچشم . 

تر کردم و بغلش کردمو بهش نزدیکصندلیم . 

 .سعی کردم بغض رو صدام اثر نذاره

گذره، مطمئن باش اون جاش خیلی بهتر از ماست، گذره محدثه، همه چیز میمی –

دگی کنیمو باید زنایمماییم که زنده . 

 مــهــرداد#

 .با کلید در ویال رو باز کردم و وارد شدم

ها پایین اومدمو روشن کردم و از پلهچراغ . 

پیچهانگار هنوزم صداش توی این ویال می . 

و پر کردهامتنها اشک چشم . 

به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم: سالم خانمم، بازم اومدم ویال، یادته چقدر دریا رو 

 دوست داشتی؟

 .خندیدم

و االن همراهم نیستیپس االن به ضررت شد که رفتی – . 

 .بغض بدی به گلوم چنگ زد

و روی اپن گذاشتمی مشروبشیشه .. 

یرون اومدم که تقال کرد و با یه دفعه بلند شدم و روی کولم انداختمش و از آشپزخونه ب
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بیننداسترس گفت: دیوونه اینجوری نبرم بیرون! می . 

خوادبیخیال گفتم: ببینند، زنمی دلم می . 

 !معترضانه گفت: مهرداد

 .نزدیک در با خنده روی زمین گذاشتمش که چپ چپ بهم نگاه کرد

 .روی بینیش زدم

خورمتااینجور نگام نکن می – . 

و از جیبم بیرون آوردم و با فندک روشنش کردمریبا بغض و عصبی سیگا . 

های پر از اشک شیشه رو برداشتم و به سمت در رفتم و پکی از سیگار با چشم

 .کشیدم

 .وارد حیاط شدم و نزدیک دریا شیشه رو روی میز گذاشتم

بینی؟ مهردادت پکی کشیدم و با بغض رو به دریا داد زدم: این منم مطهره، می

، مهردادت شده یه الکلی سیگاری، د آخه لعنتی این حق منه؟ آره؟ اینطوری شده

میرم، حالیت نشد؟نبودت حق منه؟ بهت گفتم نباشی می  

و محکم به دندون گرفتم تا بغضم نشکنهلبم . 

 .روی صندلی نشستم و سیگار رو توی آب پرت کردم

و باز کردمشیشه رو برداشتم و درش . 

اسه چند دقیقه نبودش اذیتم نکنه و نفهمم همینهتنها چیزی که باعث میشه حتی و . 

داد خوردمیه نفس تا جایی که نفس بهم اجازه می . 
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کردو گرم میخورد اما مشروب تنمباد سرد مثل شالق بهم می . 

و تونم باور کنم که رفتی، که دیگه نیستی، تازه داشتیم طعم خوشبختینمی –

چشیدیم، اما کی بهش گند زد؟می  

و توی موهام فرو بردمهامروی میز پرت کردم و دست شیشه رو . 

ی آتیش شده بود زیرلب زمزمه کردم: دلم برات تنگ شده درحالی که بدنم کوره

ی چموشدختره . 

ها فقط یه قطره اشک روی گونم چکید و خندیدمبعد از ماه . 

 …دوست دارم بازم برات بخونم، تو دوست داری؟ –

نشستم گیتار به دست باز اومدم و . 

کنه، شایدم اینجاست و ی پیش رو به روم نشسته و نگام میکردم مثل دفعهحس می

بینمشمن نمی . 

 .با بغض به دریا خیره شدم

 .چند ضربه به سیم زدم و شروع کردم

 …بودن تو پیش حس اولین …خیابون قدمای اولین …های قشنگتیاد خاطره –

 …هامیه رسیدن هنوزم توی خاطرهدوبار حس مثل …بارون زیر تو هایدست لمس

 ومن دوباره هاتچشم با …باهامی کنممی حس هنوزم قلبم نزدیکه تو به اونقدر

 آروم ومن …وبرسون خودت گرم آغوش به تو ودستام …وبکشون خودت سمت

عاشقت گذشته مثل هنوزم …کن … 
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 مهرداد؟ –

دم که با دیدنش نفسم و باال آورحس کردم صدای مطهره رو شنیدم که به شدت سرم

 .بند اومد و جوری بلند شدم که گیتار و صندلی روی زمین پرت شدند

 الدن#

 !اوه خدا! این واقعا مهرداده؟

 .به دیوار نزدیک شدم

زدم اینجا باشیو میحدسش – . 

 .با دو به سمتم اومد که متعجب نگاهش کردم

ذاریدونستم تنهام نمیدونستم میای، میبا بغض گفت: می . 

 .هم تعجب کردم و هم گیج شدم

هام تا آخرین از دیوار به اونور اومدم اما تا بخوام بفهمم تو بغلش فرو رفتم که چشم

 .حد ممکن گرد شدند

فهمیدمو خوب میبوی الکل . 

 !واقعا مست کرده؟

خواستند بشکنندهام انگار میجوری بغلم کرده بود که استخون . 

دونی چی کشیدم لعنتی؟ تو به فکر من نیستی؟ هان؟ ییه دفعه زد زیر گریه و گفت: م

 این همه مدت کجا بودی المصب؟

 .با درد گفتم: مهرداد ولم کن دردم گرفت
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 .سریع ولم کرد که دیدم صورتش خیس از اشکه

و خفه کردشو محکم روی لبم گذاشت و صدای گریهتا بخوام حرف بزنم لبش . 

سته شدندهام باولش تعجب کردم اما کم کم چشم . 

 .چقدر دلتنگ بوسیدنش بودم

 .اونقدر بوسیدم که دیگه نفسم باال نیومد

و به پیشونیم تکیه داد و با بغض نفس زنان گفت: دیگه ترکم نکن درآخر پیشونیش

 .مطهره

و به بغض بزرگی داد که سریع عقب کشیدمتموم حسم پرید و جاش . 

بینه؟و مطهره میاون من  

هام روی گونم سر ای اشک از دریای چشملبخندی زد اما قطرهو باز کرد و هاشچشم

 گریه داری شده تنگ برام دلت هم تو …خورد که با مستی خندید و گفت: تو هم

کنی؟می  

 .با بغض نگاهش کردم

چه درد بزرگیه که عشقت تو رو یکی دیگه ببینه که روی خوش بهت نشون بده اما 

 .باید ازش استفاده کنم

و گرفتمپر بغضی زدم و دو طرف صورتش به زور لبخند . 

 .دلم خیلی برات تنگ شده بود –
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و بستمهامخندید و بازم بغلم کرد که با درد قلبم چشم . 

ی سرکش من برگشتهبا مستی گفت: جوجه ! 

و پنهان کنمو بیرون کشیدم و سعی کردم بغضماز بغلش خودم . 

 نصفه شبه، بخوابیم؟ –

از بودندهاش از مستی به زور بچشم . 

 خوابت میاد؟ –

 .سری تکون دادم

و دور گردنش هامحرف دستو گرفت و بلندم کرد که بییه دفعه زیر زانو و گردنم

 .حلقه کردم

و گوش کردمش تکیه دادم و با دلتنگی صدای قلبشی سینهو به قفسهسرم . 

که دیگه کنم حاال که مطهره دیگه نیست نوبت منه که بیام توی زندگیت، کاری می

 .مطهره رو از ذهنت بیرون کنی

ها باال رفتوارد ویال شد و از پله . 

و باز کرد و به داخل رفت و روی تخت گذاشتمدر اتاق . 

و کنارم پرت کرد و روم خم شدخودش . 

 .با لبخند مستی گفت: دوماهه کنارم نخوابیدی

 .به زور لبخندی زدم

و دربیارمذاری لباستمی – . 
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و از سرم کندمد که بلند شدم و شالمروی تخت خوابی . 

و که باز نبود رو باز کردم و به کمک خودش از تنش درآوردمشهای دیگهدکمه . 

 .بدنش حسابی داغ کرده بود

 .معلومه مثل سگ مست کرده

 روش نشستم که با ابروهاش باال پریدند و با خنده کشیده گفت: شیطونی؟

کردم و بازمهاخم شدم و با یه دست دکمه . 

خواد؟دلت نمی –  

 .نگاهش رنگ هوس گرفت

 .دلم براش تنگ شده، دلم واسه عطر تنت تنگ شده –

و درآوردملبخندی زدم و مانتو و لباس بافتنی تنم . 

و باهام عوض کردمیه دفعه گرفتم و جای خودش . 

و محکم روی لبم گذاشت و بوسیدم که از و به زیر لباس زیرم برد و لبشدستش

و توی موهاش فرو و همراهیش کردمستملذتش د . 

 .داره اتفاق میوفته، باالخره انتظارت سر اومد الدن

 .قراره مامانی بشی که باباش مهرداد، عشقته

 مـطـهـره#

و زیر سرش بودهاشرو بدن لختش خم شدم که دست . 

ار! ذاری تنهایی برم بیرون؟ تازشم همش یا تو خونم یا توی انبغرزنان گفتم: چرا نمی

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


                                                                                                             

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

 .خب منم دوست دارم برم شهربازی، پارتی

و پشت گوشم بردموهام . 

گیرمپارتی که می – . 

خوام برم بیرونگیری من میاون که خودت می – . 

 .اخمی کرد

خوام بفهمو مینمیشه مطهره، صالحت – . 

 .با حالت قهر نگاه ازش گرفتم

 .پشت بهش خوابیدم و پتو رو روم کشیدم

و دور بدنم انداختدستش از پشت بهم چسبید و . 

 .عید نزدیکه خانمم، بهت قول میدم ببرمت نیویورک –

هام از هم باز نشدنداما اخم . 

خوام برمعید پونزده روز دیگه مونده من همین فردا می – . 

 .نوچی زیر لب گفت

خب قربونت برم کار دارم، این همه بار واسم میاد، صبر کن، بذار دخترا رو جمع  –

ادشون که اوکی شد میریم نیویورککنند تعد . 

 .چیزی نگفتم

 نزدیک گوشم گفت: قبوله؟

هام از هم باز شدندبا فکری که به ذهنم رسید اخم . 
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 .باشه قبوله –

 .آروم خندید

 .خوبه –

و بوسیدی گوشمبعدم الله . 

 یه دور دیگه بریم؟ –

 .به سمتش چرخیدم

 .خیر، من خوابم میاد –

و هامای به لبش زدم و بعد چرخیدم و چشمیال بوسهبا حرص نگاهم کرد که بیخ

 .بستم

و به بیرون فوت کرد و از پشت بغلم کرد و خوابیدنفسش . 

کنم و میرم بیرونوقتی قراره واسه یه محموله بری شمال از فرصت استفاده می . 

پیچونم عشقمو چجوری میگند مطهره، فقط ببین محافظامبه من می . 

 مـهـرداد#

د غلطی زدمبا سردر . 

 .یه دفعه مثل جت سرجام نشستم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم

هام شدید در هم رفتبا دیدن خودم که فقط یه شورت پام بود اخم . 

 اینجا چه خبره؟ من چرا اینطوریم؟

 .به مانتویی که به جالباسی وصل بود نگاه کردم
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 کی اینجاست؟

ها پایین رفتماومدم و از پله به سرعت بلند شدم و با دو از اتاق بیرون . 

 .بوی سوسیس و صدای جز ولز روغن میومد

 .به سمت آشپزخونه دویدم و همین که واردش شدم با دیدن الدن جا خوردم

 .به سمتم چرخید و لبخندی زد

 .صبح بخیر –

و توی هم کشیدمهامبه خودم اومدم و اخم . 

کنی؟کار میتو اینجا چی –  

د و با اخم به سمتم اومدزیر گاز رو خاموش کر . 

کنی؟دیشب مثل خر مست کرده بودی، توجه داری که داری با خودت چیکار می –  

کنی؟کار میعصبی گفتم: اینجا چی  

 .دست به سینه شد

 .دیشب کلید ویال رو از نیما گرفتم و اومدم که دیدم تو هم هستی –

تر شد و عصبی خندیدبهم نزدیک . 

و بردی توی تخت خوابت، بقیشم خودت بفهمگرفتی و با مطهره اشتباهمن – . 

هام از هم باز شدند و با بهت زیر لب زمزمه کردم: چی؟اخم ! 

و گرفتم و به سمت خودم چرخوندمشچرخید که سریع بازوش . 

 …یعنی ما –
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 .آره –

و بستمهامو توی موهام فرو کردم و چشمهامدست . 

 .نباید این اتفاق میفتاد –

و پرت کردماز کردم و با داد گلدون روی اپنو بهامچشم . 

 .نباید این اتفاق میفتاد –

های به خون نشسته بهش نگاه کردمبا چشم . 

و نگرفتی؟ هان؟چرا جلوم –  

کار کنم وقتی مجبورم کردی؟ جناب عالی یاد عشق مردت مثل خر عصبی گفت: چی

ه هم که بود اینجوری دیدی! بگو ببینم تو مطهرو مطهره میمست کرده بودی و من

 …مجبورش

ای به صورتش زدم که صداش توی خونه کنم و سیلیکار میدیگه نفهمیدم چی

 .پیچید

ی قرمز شدش نگاه کردمهای بسته و گونهنفس زنان از عصبانیت به چشم . 

 .غریدم: از ویال گم شو بیرون

و باز کرد و عصبی و دلخور بهم چشم دوختهاشچشم . 

داد زدم: برو بیرون صبرم سر اومد و . 

ای بهم زد و از آشپزخونه بیرون رفتو پر کرد و با عصبانیت تنههاشاشک چشم . 

و توی موهام فرو کردمهامکنار اپن روی زمین فرود اومدم و دست . 

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


                                                                                                             

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

و و ببخش، منزیر لب با بغض و عصبانیت گفتم: من چه غلطی کردم؟ مطهره من

کردمکردم، هرگز بهت خیانت نمینکار رو نمیببخش خانمم نفهمیدم وگرنه هرگز ای . 

 عـطـیــه#

ها رو بهش دادم و کنارش نشستمجزوه . 

 .به لپ تاپ اشاره کرد

 ببین خوبه؟ –

 .دقیق بهش نگاه کردم

 .یه جاش رنگش نامناسب شده بود که تغییرش دادم

می و ایمان کاز وقتی که مهرداد دیگه استادمون نیست و یکی دیگه اومده درس من

 .افت کرده

ستالبته ربط بیشترش بخاطر مطهره . 

داددونم چقدر توی فکر بودم که وقتی به خودم اومدم که ایمان داشت تکونم مینمی . 

و پاک کردم و بهش نگاه کردمهامسریع اشک توی چشم . 

 بله؟ –

 با اخم ریزی گفت: خوبی؟

 .با غم خندیدم

و تعریف کن ایمانخوب بودن – . 

ها نشون بدهو مشغول جزوهخودش فت و سعی کردنگاه ازم گر . 
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و سرگرم کن، اینطوری بهتر میتونی زندگی کنیبهش فکر نکن خودت – . 

 .خیره نگاهش کردم

دونستم چجوری تو این مدت تنها دلخوشیه من کنار ایمان بودنه، اگه اون نبود نمی

تونستم دووم بیارممی . 

باال آورد وو حس کرد که سرشانگار سنگینی نگاهم . 

 حرفی داری؟ –

خواستم نگات کنمآروم گفتم: نه، فقط می . 

هام عکس العملی نشون نداد و بلند شدبازم به حرف . 

 .به سمت آشپزخونه رفت

خوری؟چایی می –  

و پر کردغم وجودم . 

 .آره –

 .نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم

 .با کمی مکث به سمت آشپزخونه رفتم

ی چای ساز رو توی پریز زدشاخهوارد شدم که دیدم دو  . 

 ایمان؟ –

 .به سمتم چرخید

 بله؟ –
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خوام برم پیش ماهان و محدثه، میای؟شب می –  

و باز کردنگاه ازم گرفت و در یخچال . 

 .نه –

 .پوفی کشیدم و به سمتش رفتم

 .مهرداد نیست، رفته شمال –

 .اونور در وایسادم که نیم نگاهی بهم انداخت

کنمیدرموردش فکر م – . 

 .لبخند محوی روی لبم نشست

و بستبعد از اینکه آبی خورد در یخچال . 

 مـطـهـره#

 .به سمتم اومد که مشتی بهش زدم اما جا خالی داد

 .تا خواست بگیرتم لگدی به شکمش زدم که چند قدم به عقب رفت

بزنه با دست مانعش شدم و با زانو به شکمش به سمتم دوید و تا خواست مشتی بهم 

و گرفت و روی زمین پرتم کرد که از درد آخی زدم که خم شد اما یه دفعه دوتا پاهام

 .گفتم و از درد کمرم به خودم پیچیدم

خواست روم بشینه که به باال پریدم و با هردو پام لگدی به شکمش زدم که به عقب 

 .پرت شد

 .سریع بلند شدم
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عقب رفتتا خواست بگیرتم لگدی به شکمش زدم که چند قدم به  . 

و دور گلوم حلقه کردو گرفتم اما سریع چرخید و دستشبه سمتش دویدم و مشتش . 

 .نزدیک به گوشم گفت: مربیت منم جوجه

 .خندیدم

 …درسته اما –

تو یه حرکت گردنش رو از پشت گرفتم و خم شدم که به شدت به جلوم پرت شد و 

 .صدای بمی توی سالن پیچید

و باال گرفت و گفت: شداد انگشت اشارهی هم فشار میو روهاشطور که چشمهمون

 .یه امتیاز بهت میدم

 .مغرورانه نگاهی بهش انداختم

و گرفت که جیغی کشیدم و تا بخوام بفهمم روی زمین پرتم کرد و روم یه دفعه پام

 .خیمه زد

و قبول کنحریف من نمیشی عشقم اینقدر زور نزن یاال شرط – . 

و محکم به بینیش کوبیدم که صورتش جمع یه دفعه پیشونیم لبخندی مرموزی زدم و

و گرفتشد و بینیش . 

 .با تموم قدرت به کنار پرتش کردم و بلند شدم

 .شروع کردم به خندیدن

و قبول کنینه عشقم، تو باید شرط من – . 
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 !با درد گفت: لعنت بهش

ی کوچیک سفید روی سکو رفتمباز خندیدم و به سمت حوله . 

و باهاش خشک کردمم و عرق گردنمبرش داشت . 

و برداشت و یه نفس سر کشیدکنارم اومد و بطری آب . 

ای بهش رفتمو محکم بوسید که خندون چشم غرهو گرفت و گونمیه دفعه کمرم . 

خواست حرفی بزنه اما یه دفعه در باز شد که سریع به طرفش چرخیدیم و با رحیم رو 

 .به رو شدیم

های لختم انداخت و با تشر رو به رحیم گفت: اینجا در وی شونهنیما سریع حوله رو ر

 نداره؟

خوام ارباب اینقدر هل بودم که نفهمیدمهل کرده گفت: معذرت می . 

 .از غیرتی شدنش خوشم اومد

و بگوبا اخم گفت: حرفت . 

بردندکشتی که دخترا رو باهاش می – … 

شمکث کرد که با اخم گفتم: ادامه . 

بریمکه کی و کجا اون محموله رو مییکی لو داده  – . 

های نیما رو پر کردهای هردومون شدید در هم رفت و خون چشماخم . 

ای اینکار رو کرده؟کدوم حرو*مزاده –  

ای توی آب پریدند و دونم ارباب اما نگران نباشید هیچ کسی گیر نیفتاد، عدهنمی –
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و کشتندهاییم که نتونستند فرار کنند خودشوناون . 

ای کشیدمنفس آسوده . 

کنم نیما: خوبه، یه جوری به اون عرب مفتخور بفهمون که بازم تعداد رو اوکی می

 .بهش میدم، بهش بگو پولش جایی نرفته

 .چشم ارباب –

تونی برینیما: می . 

 .باز چشمی گفت و رفت

 .نیما دستی به ته ریشش کشید

 .به زمین خیره شدم

نم؟کدونی دارم به چی فکر میمی –  

 به چی؟ –

 .بهش نگاه کردم

 .شروین رفته سمت کوروش، داره بهمون نارو میزنه –

 .پوفی کشید

 !بس کن مطهره –

 عصبی گفتم: تو چرا اینقدر بهش اعتماد داری؟ چون دوست قدیمیته؟

و گرفتمسکوت کرد که بهش نزدیک شدم و چونش . 

حتما فرهاد پول رحمه، دوست موست هم سرش نمیشه، ببین آقای من، پول بی –
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 .بیشتری بهش میده

 .خیره نگاهم کرد

کشمشاگه حقیقت داشته باشه که می – . 

کنه یا نه، به کاوه بگو امشب یه مهمونی تونم بفهمم که داره خیانت میمن می –

و هم دعوت کنه، درضمن، دختر و تهای دیگهبگیره، همه رو حتی کوروش و دشمن

شک برانگیز نشه، باشه؟پسرای دیگه هم باشند که خیلی   

 .اخمی کرد

 چی تو فکرته؟ –

 .لبخند مرموزی زدم

تونم بگم بهم اعتماد کنفقط می – . 

 ماهان#

کردم از حموم بیرون اومدمو با حوله خشک میطور که سرمهمون . 

 .خواستم در کمد رو باز کنم اما با صدای گوشیم چرخیدم و به سمتش رفتم

ی روی پیشونیم نشستاخم ریز” کاوه“با دیدن اسم  . 

 .یه دفعه صدای محدثه بلند شد

 ماهان واسه ظهر چی بپزم؟ –

 .بلند گفتم: هوس شامی کردم

ای گفتباشه . 
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 .با کمی مکث جواب دادم

 .سالم –

 سالم پسر، چند وقته معلوم هست کجایی؟ –

 .حوله رو روی تخت انداختم

 چرا زنگ زدی؟ –

گرفتمبد اخالق! ببین امشب یه پارتی توپ  – . 

تفاوت گفتم: خوش به حالت، به من چه؟بی  

 .معترضانه گفت: عه ماهان! زنگ زدم بگم بیای

 .پوزخندی زدم

ی اینجور کارا رو ندارمبرو رد کارت کاوه! دیگه حوصله – . 

 .پوفی کشید

 .مهردادم گفته میاد –

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

؟دست بردار کاوه! این چه شوخیه آخه –  

خوای به خودش زنگ بزن، گفت که شماله و نزدیکم بابا دارم راست میگم، می –

 هست پس میاد، خب پسرمون جرم کرده که دلش هوای کارای قدیمی کرده؟

هام به هم گره خوردنداخم . 

و با این کارات دق میدیآخ مهرداد! آخ! تو آخرش من . 
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 .باشه میام –

 با زنت دیگه؟ –

 .معلوم نیست –

و واست میفرستم، فعال خداحافظشه پس آدرسبا – . 

 .خداحافظ –

و به کف دستم کوبیدمو قطع کردم و گوشیمتماس . 

خوای پیش بری داداشم؟تا کجا می  

قبال تو مواظب من بودی اما انگار نوبتش رسیده که من مواظب تو باشم! آخه احمق 

دونی که مهمونیای کاوه پاتوق خالفکاراستخودت بهتر می ! 

 مـطـهـره#

تر کشیدم که خط باال تنم کمی دیده شدو پایینزیپ لباس . 

 .کال اهل لباس مجلسی پوشیدن نیستم

 .بیشتر طرفدار تیپ چرمم

ی چرملباس تنگ چرم، شلوار چرم و چکمه . 

و دستم کردمهای انگشتی چرممدستکش . 

ه بودم که به موهامم که قبال فر درشت کرده بودم و آرایشی هم روی صورتم پیاده کرد

تر و خوشگلتر شده بودهام کشیدهلطف خط چشمم چشم . 

 .ادکلن گرون قیمت خوشبویی که نیما واسم کادو خریده بود رو توی خودم خالی کردم
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 .یه چرخ به خودم دادم که دیدم همه چیز مرتبه

 .با صدای در به سمتش چرخیدم که دیدم نیما وارد شد

و باز گذاشته بود بیشتر از ی باالییشه سه دکمهشلوار جین مشکی و لباس سفیدی ک

کردهر چیزی جذابش می . 

 .نگاهم به کلتش که دور کمرش بود خورد

 .با لبخند به سمتم اومد

تر شدهی من جذابملکه – ! 

 .خندیدم و گفتم: تو هم جذاب شدی لعنتی

م رفتخندید و خواست حرفی بزنه اما نگاهش سمت یقه . 

هام در هم رفت و معترضانه گفتم: نیمات و باال کشید که اخمو گرفیه دفعه زیپش ! 

 .اخم ریزی کرد

 .حرف نباشه، خوش ندارم چاک المصبت تو چشم اون الشخورا باشه –

و بردارم اما یه های در هم به عقب هلش دادم و از کنارش رد شدم تا مانتومبا اخم

گفتم: نکن دفعه از پشت بغلم کرد و به خودش چسبوندم که با حرص . 

خوای اون نزدیک گوشم گفت: قهر نکن دیگه، به جاش وقتی برگشتیم هرچه قدر می

و بکش پایینزیپ . 

 .خندم گرفت اما سعی کردم جدی باشم

توعه شه مگه؟ اصل اینه که مالخوام، تازشم نگاه کنن چی مینمی – . 
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و بوسیدآروم خندید و زیر گوشم . 

 .اینکه یه چیز ثابت شدست –

و پس زدم و گفتم: آدم باش دیر شدو روش بذاره که دستشست دستشخوا . 

 .باز خندید و ولم کرد

ای به پشتم زد که شاکی به عقب چرخیدمیه دفعه سیلی . 

ای بهش و باال برد و عقب عقب رفت که چشم غرههاشبا ابروهای باال رفته دست

 .رفتم

وف باهاش دوش گرفتو برداشت و به قول معرهاشخندید و یکی از ادکلن . 

پام وایسادمی از پشت بغلش کردم و چون قدش بلندتر بود رو پنجه . 

و عمیق بو کشیدم که از بوی خوبش و تو گردنش فرو کردم و بوی عطرشسرم

هام بسته شدندچشم . 

و گرفت و گفت: ووروجک کار دستت میدماهامدست ! 

م که به سمتم چرخیدای به شاهرگش زدم، بعدم عقب کشیدخندیدم و بوسه . 

و کشیدلبخندی زد و لپم . 

 .آخ من فدای تو بشم –

 .لبخندی روی لبم نشست

 .خدانکنه –

و برداشتساعت مچیش . 
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و برداشتی؟کلتت –  

و گزیدملبم . 

 !نه یادم رفت –

و دور کمرم بستم سرجاش گذاشتمشو از زیر بالشتم برداشتم و وقتی جاشکلت . 

و روی سرم انداختمو پوشیدم و شال مشکیمدممانتوی مشکی جلو باز بلن . 

و پوشیدنیما کت مشکیش . 

ها پایین رفتیمو برداشتم و از اتاق بیرون اومدیم و از پلهکیفم . 

و گزیدم و وایسادم که وایساد و سوالی بهم نگاه کردهام لبمبا یادآوری قرص . 

 .برو تو ماشین بشین من برم دستشویی –

 .خندید

 .برو –

ها باال اومدم و وارد آخرین اتاق شدممت در رفت که زود از پلهبه س . 

ای کشیدمو از زیر میز که جا ساز کرده بودم برداشتم و نفس آسودههامقرص . 

کنند اما نیما اجازه ها احتمال اینکه حافظم برگرده رو زیاد میدکتر گفت این قرص

و به یاد بیارم و بازم و بابامخواد خاطرات قتل مامان نمیده بخورم چون میگه نمی

و به یاد بیارم، حاال هر چه قدرم که افسردگی بگیرم اما مهم نیست، من باید گذشتم

 .آزار دهنده باشه

 .باید از این سردردای هرشبم خالص بشم
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و سرجاش گذاشتمهاشونرو برداشتم و بسته هردو نوع قرص . 

ها پایین رفتماز اتاق بیرون اومدم و از پله . 

ها رو با آب خوردموارد آشپزخونه شدم و قرص . 

 .از خونه بیرون اومدم که دیدم توی ماشین نشسته

هامون که سوار موتور بودند راه افتادند و بعدم رانندهنشستم که اول دوتا از محافظ . 

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

 .یازده بود

****** 

ن عمارت شدیمطور که دستم دور بازوش حلقه بود وارد سالهمون . 

ی کاوه صدای آهنگ حسابی باال بود و فضا تاریک و های همیشهمثل مهمونی

چرخیدندهای رنگی میچراغ . 

 .بوی گند سیگارم حسابی میومد

ها رو روشن کنه خوشم و تحویل دادم و بلند گفتم: برو به کاوه بگو چراغمانتو و کیفم

 .نمیاد

د ابروهام باال پریدندبا دیدن کاوه که داره به سمتمون میا . 

 !چه حالل زاده

 .با لبخند گفت: چاکر دوست دبستانی خودم

و بغل کردندنیما رو ول کردم که با خنده به طرفش رفت و هم . 
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 .چند بار به کمر هم زدن و از هم جدا شدند

و دراز کردکاوه دستش . 

 !سالم به بانوی جوان –

 .باهاش دست دادم

روشن کن خوشم نمیاد از فضا زحمت چراغا روسالم، بی – . 

 .ای به چشم –

بعد یه چیزی به مرد کامال سیاه پوش رسمی کنارش گفت که احترامی گذاشت و توی 

سیمش یه چیزی گفتبی . 

ای اعتراض کردندچیزی نگذشت که عمارت غرق در روشنایی شد و عده . 

ها به سمت شروین رفتیمتوجه به اونبی . 

 .چقدر ازش متنفرم

که رسیدیم بلند گفت: به! داداش خودمبهشون  ! 

 .پوزخندی روی لبم نشست

 .نیما انگار نه انگار که من بهش چی گفتم صمیمانه بغلش کرد و احوال پرسی کردند

 .دست به سینه با اخم نگاهشون کردم

و دراز کرد و گفت: سالم مطهره نگاه شروین بهم خورد که لبخند چندشی زد و دستش

 .خانم

 .بدون اینکه بهش دست بدم گفتم: سالم
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و انداختابروهاش باال پریدند و دستش . 

یه پسر با یه سینی مشروب بهمون نزدیک شد که من و نیما و شروین یکی 

 .برداشتیم

 رو به شروین گفتم: شنیدی که محموله لو رفته؟

 .کمی از مشروب خورد و سری تکون داد

گردم، نگران نباشید غالی که لومون داده میآره، دارم در به در دنبال اون آش –

کنمپیداش می . 

 .نیما دقیق بهش زل زده بود

 .بهش نزدیک شدم و رو به روش وایسادم

 !فهمیدم چند روز پیش، پیش کوروش بودی –

و خونسرد نشون دادیه لحظه رنگ نگاهش عوض شد اما زود خودش . 

که به داداشم پشت کنم کرد اونقدر عوضی هستماون گفت که برم، فکر می – . 

 .نیشخندی زدم

 !که اینطور –

خوردخندید و مشروب مینگاهم به کوروش خورد که داشت با دخترای دورش می . 

 .دخترا با وضع افتضاحی روش لم داده بودند

و دور زدم و به سمتش رفتم که نیما بلند گفت: رحم کردم و مبلو سرد و بینگاهم

 کجا؟
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و های محکم به کوروش نزدیک شدم که با دیدنم خندشبا قدم و باال بردم ودستم

 .خورد و ابروهاش باال پریدند

و روی رو به روش وایسادم که نگاهش گستاخانه روی بدنم چرخید که عصبی کفشم

و باال آوردم تا به و گرفتم و سرشمبل کنارش گذاشتم و تو صورتش خم شدم، چونش

هام نگاه کنهچشم . 

ترین زن قاچاقهاش گفت: ببین کی اینجاست! نترسچشمبا هوس توی  ! 

مقدمه گفتم: کامیونا رو کدوم قبرستونی بردی؟بی  

 .خندید و به صورتم نزدیک شد

 …واقعا فکر میکنی –

و شکار کردنگاهش لبم . 

 کار منه؟ –

های شدید خواستم حرفی بزنم اما یه دفعه به عقب کشیده شدم که نیما رو با اخم

مدرهم دید . 

 .عقب وایسا –

 .بعد رو به کوروش گفت: باهات حرف دارم

 .نگاه کوروش جدی شد

 .به دخترای دورش اشاره کرد که همشون بلند شدند و رفتند

 .شروین به کنارمون اومد
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و زیر نظر گرفتمخوب حرکاتش . 

 .کوروش نگاه کوتاهی به شروین و بعد به نیما انداخت

شنوممی – . 

ادی؟و تو لو دکشتیامون –  

کشم و وسط نمیپلیس کوروش با جدیت گفت: شاید من ازت دزدی کنم اما هرگز پای

و بکن توی گوشتنیما، این . 

 .نیما پوزخندی زد

 !انتظار داری باور کنم؟-

هام از هم باز شدنداخم . 

 اگه کار کوروش نیست پس کار کیه؟

 .نگاه مشکوکی به شروین انداختم

 یعنی ممکنه؟

دونی که خوای نکن، بهتر از هر کسی میخوای باور بکن میگفت: میکوروش بیخیال 

 .من اینقدر احمق نیستم که نفهمم پای پلیس وسط بیاد منم لو میرم

 .انگار نیما کمی قانع شده بود

 نظری داری که کار کیه؟ –

ای باال انداختشونه . 

ی خودته که بفهمی نه مننه، این وظیفه – . 
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و ازم شیده شد که کمی خیره نگاهم کرد و بعد زود نگاهشنگاه شروین به سمتم ک

 .دزدید

 .پوزخندی روی لبم نشست و کمی از مشروب خوردم

کنم کثافتو رو میدستت . 

 ماهان#

 .با دیدن مهرداد با حرص به سمتش رفتم

 .بازم معلومه مثل سگ مست کرده

وندمش که و محکم روی شونش کوبیدم و به سمت خودم چرخبهش که رسیدم دستم

 .ابروهاش باال پریدند و با مستی و خنده کشیده گفت: سالم برادرم

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و گرفتم و به سمت جای خلوت کشیدمشبازوش . 

کنی؟ هان؟به ستون کوبیدمش و عصبی گفتم: معلوم هست اینجا چه غلطی می  

 !خندید و کشیده گفت: چیه؟ عصبی هستی

هام حلقه زدچشم از حالش اشک توی . 

کنی مطهره به این وضعت راضیه؟فکر می –  

 .خنده تو نگاهش پر کشید و فقط خیره نگاهم کرد

 .کم کم خندید و تبدیل به قهقهه شد

 مطهره؟ –
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و از هم باز کرد و داد زد: اون کجاست؟ هان؟ رفته! اگه براش مهم بودم هاشدست

خوام برمرفت، اون رفته منم مینمی . 

گرفت بغضش . 

خوام بمیرم ماهانمنم می – . 

و محکم روی دهنش گذاشتم و با بغض گفتم: بسه لعنتی! اینطوری داری هم دستم

کنی و هم ما روو داغون میخودت ! 

تر کردو بزرگای از اشکش روی دستم چکید که بغضمقطره . 

و برداشت و لب زد: دوسش داشتم، عاشقش بودم، دلم براش تنگ شدهدستم . 

بم به آتیش کشیده شدقل . 

های اون فقط و بستم که اشکی از چشمم چکید اما دستهامبغلش کردم و چشم

 .افتاده بودند

گرده، اون رفتهبسه مهرداد، با اینکارات مطهره دیگه برنمی – . 

کنم کنارمه؟ست؟ چرا حس میکنم زندهبا بغض گفت: اما چرا حس می  

کشه، چجور عاشقی اونم داره از حالت عذاب می بینیش،شاید کنارته و فقط تو نمی –

و عذاب میدی؟ هان؟هستی که عشقت  

 .از خودش جدام کرد که با دیدن صورت خیس از اشکش ماتم برد

 !گریه کرد! باالخره گریه کرد

 .با بغض خندیدم
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 .باالخره گریه کردی –

و گرفتمبا پاهای سست از کنارم رد شد اما یه دفعه افتاد که سریع زیر بازوش . 

 .بریم باال آب سرد به صورتت بزنم حالت بهتر بشه –

ها بردمشمخالفتی نکرد که به سمت پله … 

و زیر آب سرد کردم که حالش خیلی بهتر شداونقدر سرش . 

 .مستی دیگه مثل قبل توی نگاهش نبود

 .خواستم حرفی بزنم اما به کنار هلم داد و از حموم بیرون رفت که پشت سرش رفتم

و توی موهاش که حسابی آشفته بودند فرو هاشوی تخت نشست، خم شد و دستر

 .کرد

شکستند؟کجاست اون مهرداد مدلینگ که دخترا واسش سر و دست می  

 …مهرداد –

خوام تنها باشم، برو بیرونمی – . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .پایین منتظرتم –

مکث در رو بستموقتی جوابی ازش نشنیدم از اتاق بیرون اومدم و با کمی  . 

 مـطـهـره#

 .من برم دستشویی –

 با خنده گفت: تو چرا اینقدر امروز دستشویی میری؟
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 .خندیدم

گیرهخب دستشوییم می – . 

 .خندید

 .برو –

 خواستم برم که گفت: باهات بیام؟

 .نه –

 .به کلت اشاره کردم

و دارم، نگران نباشاین – . 

شد های باال ختم میهای مارپیچی که به راهروی اتاقسری تکون داد که به سمت پله

 .قدم برداشتم

ها باال اومدم و وارد یه اتاق شدم که یه دفعه صدای جیغی بلند شداز پله . 

هام گذاشتم و با و روی چشمی خاک بر سری رو به روم زود دستمبا دیدن صحنه

 .خنده گفتم: معذرت

ون اومدم و در رو بستمبعدم بیر . 

زدیپسره با حرص بلند گفت: یه در می ! 

و ندادمشروع کردم به خندیدن و جوابش . 

 آخه اینجا جای اینکاراست احمقا؟

و توی هاشو باز کردم که با دیدن یه پسر که روی تخت نشسته و دستبعدی در اتاق
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 .موهاش فرو کرده ابروهام باال پریدند

ال نیاورد که ببینه کی اومدهو باپسره حتی سرش . 

 .بیخیال این اتاق شدم و در رو بستم

 .وارد اتاق بعدی شدم و چراغ دستشویی رو روشن کردم اما روشن شد

 .با اخم چندبار خاموش و روشنش کردم اما درست نشد

 .پوفی کشیدم

 .انگار باید برگردم به همون اتاق

ز کردمو بااز این اتاق بیرون اومدم و در اون اتاق . 

 .بازم پسره عکس العملی نشون نداد

 !وا! نکنه مرده؟

 .بیخیالی زیر لب گفتم و چراغ دستشویی رو روشن کردم و واردش شدم

طورهبعد از انجام کارهای مربوطه از دستشویی بیرون اومدم که دیدم بازم همین . 

ش کوبیدمو روی شونهبه سمتش رفتم و دستم . 

 مردی؟ –

گردنش به دو نیم شد و ی و باال آورد که گفتم مهرهسرشیه دفعه یه جوری 

هاش چنان گرد شدند که با تعجب یه قدم به عقب رفتمچشم . 

 !وا! چته؟ –

کشیدحاضرم قسم بخورم که حتی به زور نفس می . 
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کرد و شکه بهم زل زده بودهیچ حرکتی نمی . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: جن دیدی جناب؟

و باز کردم و بیرونش آوردموشیم بلند شد که زیپ جیبمیه دفعه صدای گ  

 .پسره آروم آروم بلند شد

و وصل کردم اما تا خواستم حرفی بزنم تند گفت: زود بیا تماس” نیما“با دیدن اسم 

 .پایین باید بریم

 با نگرانی گفتم: چی شده؟

 .خبر رسیده پلیسا دارند میان –

ن میامنفسم بند اومد و با استرس گفتم: اال . 

کرد های پر از اشک شکه زیرلب یه چیزی زمزمه میبدون توجه به پسره که با چشم

 .به سمت در دویدم که یه دفعه لب باز کرد و داد زد: صبر کن

و پشت سرم شنیدماما توجهی نکردم و به بیرون دویدم که صدای دادش . 

 مطهره؟ –

 .سرجام میخکوب شدم و با بهت به سمتش چرخیدم

دونه؟و از کجا میسم مناین ا ! 

 .به سمتم دوید اما یه دفعه صدای آژیر همه جا رو پر کرد که قلبم از کار افتاد

 .سریع چرخیدم و تا تونستم دویدم که صدای پسره تو هیاهوی پایین گم شد
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******** 

 مــهــرداد#

 .وارد خونه شدیم که گفتم: دیدمش ماهان، درست رو به روم بود

د زد: بسه اینقدر نگو روانیم کردیبا عصبانیت دا . 

 .داد زدم: میگم دیدمش، باهام حرف زد

و روی هم فشار داد و به سمت پله هلم دادمهاشدندون . 

 .برو بگیر بخواب، باز مست کردی مطهره رو توهم زدی –

 .با عصبانیت به سمتش چرخیدم

خورم که خودش بودقسم می – . 

 .بلند و عصبی خندید

دی مهردادتو دیوونه ش – ! 

بینیش؟ کنی میو توی هم کشید و گفت: این بار چندمته که وقتی مست میهاشاخم

 هان؟ اول؟ دوم؟ سوم؟

 .عصبانیتم خوابید و خیره نگاهش کردم

 .آروم لب زدم: اما دیدمش

رحمی گفت: اگه دیده بودیش اگه واقعی بود چرا نموند؟ چرا نشناختت؟ چرا وقتی با بی

کنی؟کار میهان؟ چرا واینستاد که بگه تو اینجا چیتو رو دید رفت؟   

 .به سرش زد
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 .یه کم فکر کن ببین با عقل جور در میاد یا نه –

هام حلقه زداشک توی چشم . 

 .اما خیلی واقعی بود، انگار خود خودش بود –

و بست و نفس عمیقی کشیدهاشچشم . 

ها بردمو گرفت و به سمت پلهبازوم . 

ابند، شانس آوردی گیر پلیس نیفتادی وگرنه تا حاال تو مجازی هات مست خوچشم –

 .پر شده بود و آبروت رفته بود

ها باال آوردماز پله . 

 .دیگه هم نبینم همچین غلطی بکنی –

 .توی اتاق انداختم

خوابم، پایینم، حالت بد شد صدام بزنهمین جا می – . 

و بست که روی تخت فرود اومدمو گفت و درماین . 

دیدمش اما . 

و باز کردمبا کمی مکث بلند شدم و در کمدش . 

و برداشتم و با دلتنگی عمیق بو کشیدمشهاشیکی از لباس . 

و بستمهامکردم چشمو بو میطور که لباسشکنار کمد فرود اومدم و همون . 

ی چموشدلم برات تنگ شده دختره . 

 مـطـهـره#
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ی گفتم و با صورت جمع شده و روی زخم گونم کشید که از سوزشش اوفدستمال

و پس زدمدستش . 

 .نفس عصبی کشید

 چرا با پلیسه درگیر شدی؟ –

خواست بگیرتم، وایمیستادم تا بهم دستبند بزنه ببرتم؟با عصبانیت گفتم: می  

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 نکشتیش که؟ –

ی نه باال انداختمو به نشونهو به زخم کنار لبم کشیدم و سرمشستم . 

 …صورتت –

 .با شال پوشونده بودم –

ای کشیدنفس آسوده . 

 .خوبه –

 مکث کردم و گفتم: شروین رفت؟

 .اخم ریزی کرد

پرسی؟چرا می –  

 .با تحکم گفتم: بگو

ها آره، بهش زنگ زدند گفتند مادرش رفته توی کما، وقتی رفت به یکی از بچه –

که راست میگهگفتم بره تحقیق کنه راست میگه یا نه، اینم خبر آورد  . 
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دونسته پیگیر با شکاکی گفتم: از کجا معلوم اونم نقشه نبوده باشه؟ چون شاید می

شیممی . 

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 !اینقدر بدبین نباش –

 .پوزخندی زدم

حتما باید گیر بیوفتی تا باور کنی؟ ببین چی میگم، تو دست به کار نشی خودم  –

کشمشمی . 

 .جدی نگاهم کرد

کنم، الزم نکرده تو کاری بکنیدونم دارم چیکار میودم میخ – . 

 .پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

و پایین کشیدم و از تنم درآوردمزیپ لباس . 

و هم درآوردم و داخل سبد توی حموم انداختمشونشلوارم . 

ش لخت بود رو به رو شدمهمین که بیرون اومدم با نیمایی که باال تنه . 

 چیه؟ –

ر تا پام نگاه کردبه س . 

 .بهت گفتم جلوی من لخت نشو وگرنه عواقب داره –

 .خندیدم و به سمت کمد رفتم

ترکهفعال خوابم میاد، سرمم داره می – . 
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 .پوفی کشید و وارد حموم شد

 .تاپ و شلوارکی برداشتم

 .با یادآوری پسره طوالنی به جلوم زل زدم

واسم آشنا بود، چرا وقتی دیدم اینقدر ش دونست؟ انگار چهرهو میکی بود که اسمم

 شکه شد؟

********* 

گردممواظب خودت باش، زود برمی – . 

 .لبخندی زدم

 .تو هم خیلی مواظب خودت باش، دلم برات تنگ میشه –

 .لبخندی زد

و طوالنی بوسیدو جلو آورد و لبمسرش . 

کردمتا وقتی که سوار ماشین بشه و همشون از دیدم خارج بشند بهش نگاه  . 

 .باالخره رفت شمال و وقت تهران گردی دزدکی منم رسید

ها در رو بستندبا سرخوشی وارد سالن شدم که نگهبان . 

ها باال اومدم و وارد اتاق شدمبا دو از پله . 

فهمهو توی خونه پیدا کردم که هیچ کسی نمییعنی راهی . 

و روی تخت انداختمخواستم بپوشماون چیزهایی که می . 

اعت نگاه کردمبه س . 
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 .هشت بود

******** 

کردمبا لبخند به خیابون نگاه می . 

 .دلم تو اون خونه پوسید

ستولی چقدر ترافیکش کسل کننده . 

و کلی جلب کرد رو به راننده سریع با دیدن یه مغازه اون طرف خیابون که توجهم

ی غذای محلی نگه داریدگفتم: لطفا دور بزنید و جلوی اون مغازه . 

ی بدبخت که دیگه از بس دور تهران چرخیده بود خسته شده بود چشمی گفتنندهرا . 

 .وقتی رسیدیم کرایه رو تمام و کمال پرداخت کردم و پیاده شدم که رفت

 .به اسمش نگاه کردم

 .غذاهای محلی بابا اصغر

ای توی ذهنم جون گرفت که از دونم یه دفعه چی شد که انگار یه خاطرهنمی

و روی هم فشار دادم و به چراغ ایستاده دست گذاشتمهامسردردش چشم . 

کردم قبال هم اینجا اومدمحس می . 

های عمیق کشیدم و اشک توی چیزی نگذشت که سردرد سریع از بین رفت که نفس

و پاک کردمهامچشم . 

کنندلعنت به این سردردا که ولم نمی . 

ش ابروهام یدن ظاهر خیلی سادههای محکم همیشگیم وارد مغازه شدم که با دبا قدم
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 .باال پریدند

 .به تک رستوران مجللی که میریم عادت کرده بودم و اینجا واسم یه جوری بود

ها به سمتم چرخیدبه سمت مسئول پذیرش رفتم که بعضی نگاه . 

و شنیده بودم واسه همینه که با دیدن اسم مغازه از سعید تعریف غذای محلیشون

م اینجاکنجکاو شدم که بیا . 

 .مسئول پذیرش که یه خانم بود با لبخند گفت: سالم، بفرمائید

 سالم، منو دارید؟ –

“ گفت و بهم دادش” ایالبته . 

و باال آوردم و گفتم: آش دوغگفت سرمبا دیدن آش دوغی که سعید می . 

 یکی؟ –

و تکون دادمسرم . 

و بهم دادی نوبتشو ثبت کرد و برگهسفارش . 

چرخوندم که با دیدن یه میز خالی به سمتش رفتمو اطراف نگاهم . 

و به صندلی آویزون کردم و نشستمکتم . 

 نـیـما#

 .با صدای گوشیم چشم از جاده برداشتم و از جیبم بیرونش آوردم

کرداسم سعید رو صفحه خودنمایی می . 

 .پوفی کشیدم
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 !معلوم نیست باز این مطهره چه دست گلی به آب داده

و وصل کردمتماس . 

 .بگو –

 .صدای پر استرسش بلند شد

ای واستون رسید ارباب، خواستم به خانم بدم اما هر جا چند دقیقه پیش بسته –

 .دنبالشون گشتم پیداشون نکردم

هام شدید به هم گره خوردنداخم . 

 یعنی چی که پیداش نکردی؟ –

رفتند بیرون عمارت از که کنیممی فکر …فکر – . 

کردید؟ هان؟داد زدم: پس شماها چه غلطی میخونم به جوش اومد و   

 دونیمنمی …دادیم پوشش رو خونه کل ما بخدا ارباب …با تته پته گفت: ارباب

کردند فرار چجوری ! 

و ردیابی کنیدو روی هم فشار دادم و غریدم: گوشیشهامدندون . 

 .کردیم اما انگار خاموشش کردند –

و رو به راننده با خشم گفتم: دور بزن و چندبار به صندلی کوبیدمدست مشت شدم . 

 .چشمی گفت

هاش ردیاب بذاره، برو پیداش کن و بیارش عمارتبه حسن گفتم تو کفش – . 

 .چشم ارباب –
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و بستمهامو قطع کردم و با بدنی گر گرفته از عصبانیت چشمتماس . 

کار کنم مطهرهدونم باهات چیمی . 

بینندوای به حالت اگه یکی از اونا تو رو ب . 

خوردمبا لذت می . 

 !غذاهای ساده هم حسابی خوشمزنا

 .تمومش که کردم بلند شدم تا یه چیز دیگه سفارش بدم

 .از امشب باید نهایت استفاده رو ببرم

 .خواستم قدمی بردارم اما با باز شدن در توجهم بهش جلب شد

 .با کسی که دیدم ابروهام باال پریدند

 .با نگاهم دنبالش کردم

و دادی نوبته مسئول پذیرش یه چیزی گفت که به اونم برگهرو ب . 

ها نشستپسره پشت بهم روی یکی از صندلی . 

هام به هم گره خوردندکم کم اخم . 

شناسهو از کجا میباید بفهمم من . 

 .به سمتش رفتم

و باال آورد اما یه از کنارش رد شدم و مستقیم جلوش روی صندلی نشستم که سرش

ری بلند شد و به عقب رفت که صندلی افتاد و منم با تعجب نگاهش کردمدفعه یه جو . 

ای به سمتمون چرخیدنگاه عده . 
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هاش کشیدپسره چندین بار پلک زد و دستی به چشم . 

 ته دیگه این …و به سمتم تکون داد و با لکنت گفت: نه نه! اینانگشت اشارش

 !دیوونگیه

کنی؟ مگه جنم؟بینی اینطوری میو میبا تعجب گفتم: چته؟ چرا وقتی من  

کنی؟ مگه جنم؟بینی اینطوری میو میبا تعجب گفتم: چته؟ چرا وقتی من  

کشیدحاضرم قسم بخورم به زور نفس می . 

بینم؟من امروز دیگه مست نیستم پس چرا تو رو می –  

 .اینبار اخم کردم

 چی میگی؟ –

ش کوبید که و روی شونههراسون به سمت یه مرد که روی صندلی نشسته بود رفت 

 .بهش نگاه کرد

بینید؟و میبه من اشاره کرد و گفت: شما این  

 .مرده نگاهی بهم انداخت

 .آره –

بینند نگاه کردبعد به پسره مثل اینایی که دیوونه می . 

و پرسید که مرده جواب داد: کور که پسره تند به سمت یکی دیگه رفت و همین سوال

بینمنیستم! می . 

رسما هنگ کرده بودمایعنی  ! 
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 .پسره به سمتم دوید که سردرگم بلند شدم

 تو چته؟ –

و بگیره که یه قدم به عقب رفتم و با تشر گفتم: اوی! مواظب کارات خواست بازوهام

 .باش

های پر از اشک نفس بریده گفت: این و روی دهنش گذاشت و با چشمدو دستش

 !امکان نداره! تو مردی

م؟با تعجب گفتم: جان ! 

و پایین آوردهای لرزونشدست . 

تو کنم، باور تونمنمی! نه نه …مطهره تو – … 

 .پوفی کشیدم

سوال کنمخواستم و بگو از کی میای آقا پسر! منتو رسما دیوونه – ! 

به سمت میزم رفتم اما یه دفعه بازوم گرفته شد و به عقب چرخیدم که با دیدن 

میومد تعجب کردم هاش پایینهای اشکی که از چشمقطره . 

و نزدیک به صورتم آورد که اخم کردمهای لرزونشدست . 

کنی که انگار غریبم؟ای؟ چرا یه جوری نگام میبا گریه گفت: مطهره؟ تو چجور زنده  

ای دیگهحق به جانب گفتم: خب غریبه . 

 .با گریه خندید

جا بودی؟ ذاری؟ آره؟ مطهره اذیتم نکن! این همه مدت کداری سر به سرم می –

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


                                                                                                             

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

 .نمیگی من دق می کنم

 .ماتم برد

هات یعنی چی؟چی؟! این حرف –  

 .معلوم بود خودشم هنگه

شدی؟ ایدیگه آدم یه چرا شده؟ چت تو مطهره …تو چرا –  

 .با اخم تو صورتش دقیق شدم

شناسی؟و میتو از کجا من –  

 بیشتر جا خورد و زمزمه کرد: چی؟

کم گفتم: حرف بزن، یعنی چی که میگی من ش زدم و با تحبا حرص به تخت سینه

بینی؟کنی که انگار داری روح میمردم؟ چرا جوری رفتار می  

و بین هردو چشمم چرخوندگیج نگاهش . 

 …تو –

 مطهره؟ –

ی با شنیدن صدای نیما قلبم وایساد و با وحشت به سمتش چرخیدم که از دیدن چهره

 .کبود شدش یه قدم به عقب رفتم

ه زیرلب با بهت زمزمه کرد: نیما؟شنیدم که پسر  

کردند و بیشتریا بلند شده بودندهمه تنها به ما نگاه می . 

خواستمبه سمتم پا تند کرد که با ترس گفتم: نیما من فقط می … 
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و محکم کرد که آخم دراومدبهم رسید و چنان بازوم . 

ارم براتبه عقب پرتم کرد و با صدای فوق العاده عصبی گفت: فقط برسیم خونه د . 

و روی قلبم گذاشتمدست لرزونم . 

بینمشاین اولین باره که اینقدر عصبی می . 

 .پسره باالخره به حرف اومد

 نیما؟ تو، مطهره؟ نه، یعنی چی؟ –

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشنیما چشم . 

چرخیدی پسره رو ما دوتا مینگاه شکه . 

و گرفت و به سمت در کشوندم که با تقال گفتم: ازومو تکون داد که سعید بنیما دستش

خوام باشمولم کن می . 

 .با صدای داد نیما خشکم زد

 .برو تو ماشین –

 .سعید از بهتم استفاده کرد و از مغازه بیرونم کشید

 مــهــرداد#

دونستم این قضایا رو هضم کنمنمی . 

ست؟ نیما این وسط یعنی چی؟مطهره زنده  

خبره؟ چه اینجا …یما توبا بهت گفتم: ن  

دادو میی بد عصبی بودنشکبودی صورتش نشونه . 
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و مهار کنمسعی کردم بغضم . 

ست؟مطهره زنده –  

هام زل زدتو چشم . 

ش نگردپی کنه مهرداد، پسچه مرده باشه و چه زنده فرقی به حال تو نمی – . 

حلیل کردن که آتیش یه دفعه انگار تازه ویندوزم باال اومد و مغزم شروع کرد به ت

ور شد و به سمتش هجوم بردمخشم شدیدی تو وجودم شعله . 

کشمتو گرفتم و داد زدم: پس همه چیز کار تو بوده؟ هان؟ کثافت آشغال میشیقه . 

ش جدا کرد و داد زد: آره کار من بوده، خوب شد؟ راحت شدی؟ مرگ و از یقهدستم

 …مطهره هم صحنه سازی من بوده

و سمتم گرفتانگشت اشارش . 

ترین کاری بخوای بکنی اما، اون به طور قانونی و شرعی االن زن منه و کوچیک –

کنمازت شکایت می . 

 .چنان شکی بهم وارد شد که لبام به هم دوخته و پاهام میخ زمین شدند

هام زل زدرحم به چشمرو به روم وایساد و بی . 

و دید، پس به تنها کسی ز کرد منو باهاشمطهره فراموشی گرفته، از وقتی چشم –

کنه و حتی ممکنه و بگی چون باور نمیشکه اعتماد داره منم، پس سعی نکن گذشته

 .بکشتت، این مطهره دیگه اون مطهره نیست، هزار درجه باهاش فرق داره

های بلند رفتو تو مرداب بغض پرت کرد و با قدمو گفت و مناین . 
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هام سر اراده روی گونههام بیو گرفتم و اشکلیپاهام سست شدند که سریع صند

 .خوردند

نکردیم شک که کسی تنها به بوده، نیما سازی صحنه چیز یهمه …ستمطهره زنده ! 

 اما چرا؟

و برداشتم و به بیرون از مغازه دویدمبه خودم اومدم و سریع کتم . 

ستزنده من احمق …ست!زنده ! 

و روشن کردمو تار کرده بود ماشیندیدم طور که اشکسوار ماشین شدم و همین . 

 .راه افتادم و با گریه خندیدم

هاستتر از این حرفی چموش جون سختدونستم اون دخترهمی – . 

کنیدونستم به این راحتیا دل ازم نمیداد زدم: می . 

و توی و بستم، فرمونهامگریم شدت پیدا کرد که کنار خیابون نگه داشتم و چشم

م اوج گرفتفتم و صدای هق هق مردونهمشتم گر . 

ای، ای، مهم نیست که کجایی مهم اینه که زندهای، خانمم تو زندهمطهره تو زنده –

 تو منکه اما نیاری یاد به ومن شاید …نگران نباش خودم از دست نیما نجاتت میدم

دارم یاد به رو . 

 .با گریه خندیدم

 .تو همون دانشجوی فراری خودمی –

# هـرهمـطـ  
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و روی هم فشار دادمهاموسط سالن پرتم کرد که از درد چشم . 

 .تا حاال اینقدر ازش نترسیده بودم

و ستون بدنم کردمهامسریع چرخیدم و دست . 

و گرفتمهای به خون نشسته خم شد و یقهبا چشم . 

غرید: رفتی بیرون که چه گهی بخوری؟ هان؟ بهت نگفتم حق نداری وقتی نیستم 

ز عمارت بذاری بیرون؟و اپات  

و نشون ندمسعی کردم بغضم . 

کنی؟ مگه و ببینم، نیما چرا اینکارا رو میفقط دلم گرفته بود، خواستم برم تهران –

 بیرون رفتن من چشه؟

داد زد: چشه؟ احمق جون من بخاطر دشمنات اینجوری محدودت کردم، چرا اینقدر 

 خری؟

تر شداز دادش بغضم بزرگ . 

آخه؟چه دشمنی  –  

و ول کرد و درست وایساد و عصبی چنگی به موهاش زدمیقه . 

کرد من مردم؟نیما تو درمورد چی حرف میزنی؟ اون پسره چرا فکر می –  

داد مشغول باز و روی هم فشار میهاشطور که دندونو بست و همونهاشچشم

هاش شدکردن دکمه . 

محکم باشم با پاهای کم جونم بلند شدم و سعی کردم مثل همیشه . 
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کنی؟و داری ازم مخفی میو بده، تو این همه مدت چیجوابم –  

و از تنش درآورد و یه دفعه با داد روی زمین پرت کردلباسش . 

به سمتم چرخید و با نگاه بدی گفت: این همه مدت سعی کردم همه فکر کنند تو 

 .مردی

هاش زل زدمبهش نزدیک شدم و با جسارت به چشم . 

 چرا؟ –

ی گفت: چون اون مهردادعصب … 

 !ادامه نداد و به جاش گفت: لعنت بهش

 .با اخم گفتم: بگو

ها کشوندمو گرفت و به سمت مبلکمی خیره نگاهم کرد و بعد بازوم . 

خوردو میکنجکاوی داشت وجودم . 

 .روی مبل هلم داد و خودشم رو به روم وایساد

ت دارندبه غیر ا من دو نفر دیگه هم هستن که تو رو دوس – . 

 .ابروهام باال پریدند

ی تو اون مغازه که اسمش مهرداده و یکی دیگه هم ایمان، پسر یکی همون پسره –

اینم این بود که تو عاشق من بودی نه اونا، مهرداد ی من، اما مهم یه چیز بود و خاله

خواست بهت تجاوز کنه که اگه من دیر رسیده برای اینکه تو رو مال خودش کنه می

کردو تموم میودم کارتب . 

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


                                                                                                             

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

 .جا خوردم

 !بهش نمیومد که اینقدر عوضی باشه

یه مدت بود که ما دعوای شدیدی کرده بودیم، تو واسه اینکه با من لج کرده بودی  –

 .رفتی با ایمان ازدواج کردی

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

و طالق ندی یماناما به یه هفته نکشیده من تو رو تهدید کردم که اگه ا –

مون بازم خوب شد اما چند روز بعد کشمش، ازش طالق گرفتی و کم کم رابطهمی

 .اتفاق کشته شدن مامان و بابات اتفاق افتاد

و پر کردغم وجودم . 

تا چند وقت من تو رو پنهان کرده بودم اما مهرداد تو رو پیدا کرد و دزدید،  –

ضی به ازدواج کنه، بهت تجاوز کردخواست به زور کتک و تهدید تو رو رامی . 

 .نفس تو سینم حبس شد و وجودم لرزید

من به اون یعنی …یعنی – … 

 .سکوت کردم که سری تکون داد

 .با بهت از جام بلند شدم

 …اون پسره –

 .خود به خود دستم مشت شد

و گرفتبازوهام . 
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رفته من تو رو دور و ازت گکرد حاال که دخترونگیتاما من تو رو پیدا کردم، فکر می –

هاستدونست که آتیش عشق من بیشتر از این حرفندازم اما نمیمی . 

 .فقط خیره نگاهش کردم اونم با نگاه مظلومش سکوت کرد

 .کم کم لبخندی روی لبم نشست

ی زندگی منی نیماتو معجزه – . 

و دور کمرش حلقه هاملبخند عمیقی روی لبش نشست و تو بغلش کشیدم که دست

و بستمهامم و با لذت چشمکرد . 

و توی موهام کشیددستش . 

ها پرت شدنت به پایین اتفاق افتاد، خواستیم عقد رسمی کنیم که این اتفاق از پله –

و آور زیادیواسه همین اتفاقاته که میگم بهتره فراموشیت درمان نشه، اتفاقات عذاب

 .دیدی

زیر گلوش زدم ای بهو باال آورد و بوسهکمی عقب کشیدم و سرم . 

 .خوشحالم که یه تکیه گاهی مثل تو دارم –

 .با لبخند نگاهم کرد

 .منم خوشحالم که بهم اعتماد کردی –

و روی شش تکیه دادم که چونهی سینهو به قفسهو بستم و سرمهامبا لبخند چشم

 .سرم گذاشت

ی من بیرون بریدیگه نبینم بدون اجازه – . 
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تونم از خودم محافظت کنم پس و فهمیدم بهتر میه همه چیآروم گفتم: حاال که دیگ

 .اینقدر دیگه محدودم نکن

و بوسیدعمیق موهام . 

 .قبوله به شرط اینکه زیر نظر من باشی –

 .لبخندی از ذوق زدم

 .قبوله –

 مــهــرداد#

های خودم بکشمشخواد با دستو دست انداخت؛ دلم میاون دزد هممون – . 

دیدمحدثه با بغض خن . 

ست؟یعنی واقعا زنده –  

 .میون عصبانیتم لبخندی روی لبم نشست

ستآره، خانم من زنده – . 

 .ماهان متفکر دستی به ته ریشش کشید

 اما چرا اینکار رو کرده؟ –

 .پورخندی زدم

 دیگه چرا؟ –

 با ابروهای باال رفته گفت: یعنی دوسش داره؟

و به جوش میارهفکرشم خونم . 
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 .آره –

روی مبل بلند شدمحدثه از  . 

 یعنی االن زنشه؟ –

و بستم و سری تکون دادمهامعصبی چشم . 

 .ماهان عصبی خندید

شد ازش شکایت کردای ریخته کثافت! کاش میچه نقشه – . 

و به لبم کشیدمو باز کردم و شستمهامچشم . 

نمیشه، عوضی همه جا نفوذ داره تازشم مدرکی ازش نداریم که ثابت کنه مطهره  –

 .رو گول زده

 .ماهان: باید یه جوری مطهره رو تنها گیر بیاریم و باهاش صحبت کنیم

 .خودمم همین فکر رو دارم –

 .نفس پر اضطرابی کشیدم

ترسم مطهره رو قاطی کثافت کاریاش کرده باشهمی – . 

 .با یادآوری یه چیز دست به سینه رو به روی ماهان وایسادم که سوالی بهم نگاه کرد

ند کنج لبم گفتم: گفتم که دیشب دیدمش، اما تو باور نکردیبا نیشخ . 

 .چپ چپ بهم نگاه کرد

 وقتی همش توهم میزنی انتظار داری باور کنم؟ –

 .محدثه با لبخند به دیوار خیره شد و گفت: هنوز باور نمیشه
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 .بهمون نگاه کرد

 به عطیه بگم؟ –

 .سری تکون دادم

 .اما بهش بگو فعال به کسی نگه –

و از روی میز برداشتای گفت و گوشیشهباش . 

 .با اخم به میز خیره شدم

 چنگت از شده هرجور …و با دروغ کنار خودت نگه داریذارم زن منبمیرمم نمی

خان نیما میدم قول بهت واین درمیارمش، . 

 .به ماهان نگاه کردم

 .به کاوه زنگ بزن بگو بیاد خونم –

 .اخم کرد

 چی تو فکرته؟ –

یفهممی – . 

****** 

 مـطـهـره#

و دارم میارم کنار خودمرادمان – . 

و پر کردحرص وجودم . 

 اون زنه هم میاد؟ –
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 .خندید و روی پاش پرتم کرد

کنی؟حسودی می –  

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

خوامو واسه خودم میحسودی چیه؟ من فقط شوهرم – . 

و گرفتباز خندید و چونم . 

و ندارمی دیدن ریختشصلهنه نمیاد، خودمم حو – . 

و ازش گرفتمبا قهر نگاهم . 

 اصال چرا باهاش ازدواج کردی؟ –

 .پوفی کشید

بهت گفتم که! ازم حامله شد، مامان و بابامم چسبوندنش به ریشم! وقتی هم که  –

 .رادمان به دنیا اومد ازش طالق گرفتم

تر شدبه گوشم نزدیک . 

دگیمبعدم که با تو آشنا شدم و شدی زن – . 

 .سعی کردم لبخند پررنگ نشه

و توی دهنش برد و بوسید که خفیف لرزیدمی گوشمالله . 

و روی شاهرگم کشید که چشم بسته گفتم: نکن نیمازبونش . 

و پس زدم و بهش نگاه و به زیر لباسم برد که با حرص دستشآروم خندید و دستش

 .کردم

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


                                                                                                             

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

ش زدمی سینهشروع کرد به خندیدن که با حرص به قفسه . 

و گرفت و کامال روی خودش پرتم کرد که تو میلی متری صورتش قرار گرفتممچم . 

ی خوبی باهام نداشته باشهترسم رادمان رابطهو کمی عقب بردم و گفتم: میسرم . 

و پشت گوشم بردلبخندی زد و موهام . 

ی مهربونیهنترس، بچه – . 

و روی ته ریشش کشیدمهامشست . 

چی شد؟ی شمال محموله –  

و به جای خودم فرستادم، بدون سر و صدا فرستاده شدشروین – . 

 !عالیه –

 .پوزخندی زدم

ترسیده گیر بیوفته لوحتما چون خودش بوده و می – … 

و روی لبم گذاشت و با اخم گفت: ول کن دیگههاشانگشت ! 

و پس زدمنفس پر حرصی کشیدم و دستش . 

و برات رو کنممنتظر روزیم که دستش – . 

 .پوفی کشید

** 

و داغون کردم دارم شروینزدم و فکر میطور که به کیسه بکس مشت میهمون

کنم زیرلب گفتم: صبر کن و ببین جناب شروین، مادر نزاییده شده که یکی بخواد می
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و دور بزنهمن . 

 .با یه داد کیسه رو ول کردم و بعد گرفتمش

کنمیای شدم که دستکشش رو دستم نمدیگه جوری حرفه . 

و برداشتم و یه نفس سر کشیدمبطری آب . 

کردم به سمت تردمیل رفتمو باز میهای دور دستمطور که پارچههمون . 

ها رو انداختم و روی تردمیل وایسادمپارچه . 

 .روشنش کردم و از حرکت آهسته شروع کردم تا اینکه تند شد

 در یغریبه یه …میشمکنم یه جوری دونم چرا وقتی بهش فکر میاون پسره، نمی

آشنا شدید حال عین . 

ای توی قلبمه که اصال پر نمیشهکنم یه حفرهحس می . 

 .توی فکر بودم که با صدای در سالن بهش نگاه کردم

و خاموش کردمهام شدید به هم گره خوردند و تردمیلبا دیدن شروین اخم . 

ی خودته گفتم: مگه خونه رفتم با تشرم میطور که به سمت حولهپایین پریدم و همون

ندازی پایین میای تو؟و میکه همینطور سرت  

و برانداز کرددست به جیب سر تا پام . 

م چنگ زدم اما تا خواستم روی شونم بندازم از دستم چنگ زد و کنار انداخت به حوله

 .که با غضب بهش نگاه کردم

ذاری خانم مارپل؟دست به جیب جدی گفت: واسه من بپا می  
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و به اون راه زدما خوردم اما سریع خودمج . 

زنیفهمم درمورد چی حرف مینمی – ! 

ای که بینمون بود رو هم پر کرداون فاصله . 

شد آدم پشتش گم بشههیکلی بودنش باعث می . 

کنه؟کار میبه نظرت اگه به نیما بگم چی –  

 .پوزخندی زدم

 .آره اصال من اینکار رو کردم –

ادم و به صورتش نزدیک شدمی پام وایسرو پنجه . 

خوای کم ی بزرگ توی سرت داری، میکنم تو یه نقشهدونی چرا؟ چون فکر میمی –

کم تموم باندا رو لو بدی و منحل کنی و خودت یه باند بزرگ تشکیل بدی که بشه تنها 

 .باند قاچاق ایران

تر شدمنزدیک . 

 نه؟ –

کار کردو شپوزخندی روی لبش نشست و نگاهش کوتاه لبم . 

کنه هر چی ای هستی که فکر میسخت در اشتباهی، تو یه خودخواه از خود راضی –

 .میگه درسته

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و گرفت و به صورتم نزدیک شدیه دفعه کش پشت سرم . 
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تهدیدوار لب زد: یه بار دیگه بفهمم واسه من جاسوس فرستادی عواقبش پای 

 .خودته

نگاه کردمبا نفرت بهش  . 

 .یه روز شاید باید واسه من کار کنی پس حواست به کارات باشی –

 .با خشم غریدم: من هرگز جلوی توی الشخور خم و راست نمیشم

و کنار گوشم آوردخندید و سرش . 

ملکه …خواهیم دید – . 

های مشت شده به رفتنش های بلند ازم دور شد که با دستولم کرد و چرخید و با قدم

کردمنگاه  . 

کشمت، ببین کی گفتمخودم می . 

**** 

 .تا خواستم شلیک کنم یه دفعه یکی از پشت بغلم کرد که هفت تیر رو پایین آوردم

و کنار گوشم شنیدمصداش . 

 !عصبی به نظر میای –

 .من خوبم –

و باال بردم و سه بار شلیک کردم اما همشون به جاهای پرتی شلیک شدندتفنگ . 

خورههستی، هروقت اعصاب نداری تیرت به هدف نمیدیدی گفتم عصبی  – . 

و رو به روم پرت کردمطاقت تفنگبی . 
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 .شروین اینجا بود –

دونممی – . 

ورود بهش بدند یخوشم نمیاد که به این راحتی نگهبانا اجازه – . 

 تو گوشم آروم گفت: چرا؟

و کنار کشیدماز هرم نفسش سرم . 

 دستمالیت که نکرده؟ کرده؟ –

پر حرصی کشیدمنفس  . 

 .نه –

 .پس الکی عصبی هستی –

کنه! مجبورم خودم دست به کار نه، این زیادی مخش تاب داره هر چی بگی قبول نمی

 .بشم

و بهم کشید که معترضانه با حرص گفتم: نیماخودش ! 

هام قرار و روی میز جوری که تفنگ بین دستخندید و به جلو هلم داد که سریع دستم

 .گرفت گذاشتم

و دور شکمم حلقه کرد و خم شددستش . 

 .ولم کن –

و روی هم فشار دادمهامو که پایین آورد دندونبندهای تاپم . 

دار خوام بچهخواد، میدونی، من دلم یه نی نی کوچولو مینزدیک گوشم گفت: می
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 .بشیم

هام شدید به هم گره خوردنداخم . 

یشه نقطه ضعفای؟ نه؟ وسط این هیری ویری بچه متو دیوونه – ! 

و پایین کشیدلباسم . 

خواداما من دلم می – . 

زدیهیچوقت حرف بچه نمی – ! 

و تو گودی گردنم فرو کردسرش . 

 .اما االن میزنم –

هام بسته شدندای زد که چشمبوسه . 

خوام نیماو مکید که آروم گفتم: اما من نمیگردنم . 

و گزیدمچنگی به پهلوم زد که از درد لبم . 

اومد تا رسید به کمرم پایین . 

و مشت کردمو روی کمرم کشید که دستمو جلوم انداخت و زبونشموهام . 

خواممن بچه نمی . 

و عقب بردم و روی صورتش گذاشتمدستم . 

خوام نیمانمی – . 

 .درست وایساد و به سمت خودش چرخوندم

و دو طرف بدنم به میز گذاشتهاشدست . 
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خیلی بهترهوقتی بچه بیاد واسه رادمان  – . 

ترسیهاش نگاه کردم و مصمم گفتم: تو از یه چیز میبه عمق چشم ! 

 .خندید

ترسممن از چیزی نمی – . 

 …می –

و درست یه دفعه در سالن به صدا دراومد که پوفی کشید و عقب رفت، منم سریع تاپم

 .کردم

هام دادمنیما پشت سرش نگهم داشت که چرخی به چشم . 

 .نیما: بیا تو

لن توسط سیروان باز شد کمی بعد یه پسر بچه به داخل دویددر سا . 

 .سالم –

 .یه دفعه نیما به طرفش دوید که تعجب کردم

 .سالم عشق بابا –

 .پس رادمانه

 .رادمان تو بغلش پرید که نیما محکم بغلش کردم

 .آخ قربونت برم، کلی دلم برات تنگ شده بود –

و محکم بوسیدشرادمان گونه . 

ی بیشترمن خیل - . 
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 .با لبخند به سمتشون رفتم

 .نیما چرخید و به من اشاره کرد

 .همونی که درموردش گفته بودم –

و به هم کوبیدو پر کرد و دست هاشهای رادمانخوشحالی چشم . 

و دراز کردبعد دستش . 

 .سالم خاله جون –

 .خندیدم و باهاش دست دادم

 .سالم نیم وجبی –

و شیطون گفت: بابام خیلی ازت تعریف کردهدست دور گردن نیما انداخت  . 

 .با هیجان خاصی ادامه داد: گفته کلی بازی بلدی

 .با ابروهای باال رفته و خنده به نیما نگاه کردم که خندید

 !نگاهش به یه چیز پشت سرم خورد که با ذوق گفت: وای تفنگ! من عاشق تفنگم

 .تعجب کردم

 نیما: تفنگ خودت کجاست؟

اره کردبه سیروان اش . 

 .دست این غول –

 .هم خندم گرفت و هم تعجب کردم

ی چهار پنج ساله تفنگ دادی؟رو به نیما اخمی کردم و گفتم: به بچه  
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 .با حرکت لب گفت: اسباب بازیه

 .آهانی گفتم

 .یه دفعه صدای یه زن پشت سرش بلند شد

 .سالم عزیزم –

وپایی رو به رو شدمهای نیما شدید درهم رفت و چرخید که با یه زن اراخم . 

هام به هم گره با لبخند بدون توجه به اینکه منم اینجام به سمتش رفت که اخم

 .خوردند

همین که رسید خواست لب نیما رو ببوسه که سریع عقب کشید و به منی که انگار 

گرفتم اشاره کردداشتم آتیش می . 

ثانیه قبلش با مغروریت به ی چند ی صمیمانهزنه ابروهاش باال پریدند و برخالف چهره

 .سمتم اومد

و دراز کرددستش . 

 .سارام، زن قبلیه نیما –

 .به اجبار باهاش دست دادم

و بشناسی و دیگه نیازی به معرفی نباشهفکر کنم من – . 

و انداختپوزخند محوی زد و دستش . 

و به بیرون فوت کردبا دلخوری به نیما نگاه کردم که کالفه نفسش . 

ی که نمیادخوبه گفت ! 
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 مــهــرداد#

ماهان دست به سینه گفت: خب، االن کاوه یه مهمونی ترتیب میده که اونا هم 

اما …دعوتند … 

 .دور هال قدم زد

 .اما ممکنه که نیان چون مهمونی قبلیش لو رفت و پلیسا ریختند –

 .عطیه سری تکون داد

کردمگند، منم به همین فکر میآقا ماهان درست می – . 

و رد کنند، سه همینه که به کاوه گفتم به همه یه پیشنهادی بده که نتونند دعوتشوا –

ستاین یه مهمونی نیست، یه معامله . 

و کف دستش گذاشتید؟محدثه با اخم گفت: به نظرتون کاوه قابل اعتماده که همه چی  

 .سر تکون دادم

اون همیشه پشتم بود، چندین بار من از منجالب بیرونش کشیدم، کاوه درسته که  –

 .دختر بازه اما نامرد نیست

 .ماهان سری تکون داد

و راست میگه، میشه بهش اعتماد کرداین – . 

 .بازم قدم زد

ای داری؟خب، به فرض که اومدند، بعدش چه نقشه –  

و روی مبل انداختمخودم . 
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بریمش جایی که عقل جنم بهش نرسه، چه برسه به نیمامیدزدیمش و می – . 

 .همشون متعجب بهم زل زدند

و برداشتمیه قند توی دهنم گذاشتم و چاییم . 

 !ماهان: اما اونطوری که ازش تعریف کردی این مطهره دیگه اون مطهره نیست

همون به رو به روم چشم دوختم و گفتم: شاید دیگه اون مطهره نباشه اما من هنوز 

جنگه تا به خواستش برسهمهردادم، همونی که اونقدر می ! 

شدندهام یه لحظه هم از هم باز نمیاخم . 

خوردماز روی حرص تند غذا می . 

 .اینکه زن سابق شوهرت داشته باشه جلوت غذا کوفت کنه آتیشت میزنه

 .نیما باالتر از همه نشسته بود و رادمان هم وسط اون و سارا بود

و باال آوردمسیروان باالخره سرمبا صدای  . 

 ارباب؟ –

و جوید و سوالی بهش نگاه کردنیما غذاش . 

 سیروان: یه لحظه میاین؟

 .نیما بلند شد و به همراهش کمی دور شد

داد و کلی قربون صدقش نگاه پر حرصی به سارایی که داشت غذا به رادمان می

رفت انداختممی . 

و طور که لبمز برداشتن یه دستمال کاغذی همونطاقت بلند شدم و بعد ادرآخر بی
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ها رفتمهای تند به سمت پلهکردم با قدمتمیز می . 

ها باال اومدم و وارد اتاق شدمهای درهم از پلهبا اخم . 

های لباسم و با حرص توی سطل آشغال پرت کردم و مشغول باز کردن دکمهدستمال

 .شدم

و پوشیدم و خواب ابریشمی صورتی بلندم و از تنم کندم و لباسلباس و شلوارم

و بستمکمربندش . 

و زیر بالشت بردمو روی تخت انداختم و دستمخودم . 

خواد اینجا پالس باشهی عوضی معلوم نیست تا کی میزنه ! 

و پر کرده بودحرص بند بند وجودم . 

 .چیزی نگذشت که در باز شد

و به خواب زدمو بستم و خودمهامسریع چشم . 

ای نیما بلند شدصد . 

 مطهره؟ –

و ندادمجوابش . 

 .در بسته شد و چند ثانیه بعد تخت باال و پایین شد

و پشت گوشم بردو دورم انداخت و موهاماز پشت دستش . 

دونم خواب نیستیمی – . 

 .بازم چیزی نگفتم
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و بوسیدگونم . 

و فقط رادماندونستم قراره اونم بیاد، قرارمون این بود که خورم که نمیقسم می –

 .بفرسته

 .کمی تکون خوردم

 .ولم کن خوابم میاد –

و روی هم فشار دادمهامبیشتر بهم چسبید که دندون . 

کنم بره، پس حرص نخورزود دکش می – . 

 .اینبار با حرص چرخیدم و به عقب پرتش کردم که روی تخت افتاد

و ببوسه؟خواست لبتعوضی طالق گرفته که می –  

و روی خودش پرتم کردو کشید بازوم . 

خواست تو رو حرص بدهاون دید که تو هم هستی، فقط می – . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

بینه با یه گلوله و حرص بده چون یهو میبهش بگو به نفعشه که دیگه نخواد من –

و میدمجوابش . 

 .ابروهاش باال پریدند

 !دوباره خشن شدی عشقم –

خواستم از روش بلند بشم اما فشاری به کمرم وارد کرد که نفس پر حرصی کشیدم و 

 .روش پرت شدم و دستم کنار سرش قرار گرفت

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


                                                                                                             

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

هام نگاه کردکوتاه به لبم بعد به چشم . 

خوای حرص بخوره؟می –  

 .خیلی –

و زدلبخند مرموز همیشگیش . 

ت بپیچهپس صدای ناله – . 

 !با ابروهای باال رفته گفتم: چی؟

و باهام عوض کردودشچرخوندم و جای خ . 

هات اونقدر بلند باشه کرد گفت: صدای نالهو باز میهمون طور که با یه دست بند لباس

 .که بره توی اتاقش

 …با تردید گفتم: اما رادمان

 .اتاقش جداست، آخرین اتاقه، تازشم اون همیشه این وقت خواب میره –

 .کم کم لبخند بدجنسی روی لبم نشست

و هم باز ی باالییش باز بودند واسه همین بقیشیش سه دکمهطبق عادت همیشگ

 .کردم

و روی شکمم گذاشتو از هم باز کرد و دستشلباسم . 

هام بسته شدند و و تو گودی گردنم فرو کرد و مشغول بوسیدنش شد که چشمسرش

و تو مشتم گرفتمموهاش . 

و روی شاهرگم کشید و نزدیک گوشم گفت: فرداشبزبونش … 
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و توی دهنش بردی گوشمالله . 

 …کاوه یه مهمونی –

و روی لبم کشیدزبونش . 

 .گرفته –

هام درهم رفت و به عقب بردمشاخم . 

خوای بری؟با ضربان قلب باال گفتم: تو که نمی  

م انداختی سینهنگاه تب داری به قفسه . 

قرار شده با و از اونور بیاره اینور، ی توپخواد یه محمولهپیشنهاد خوبی داده، می –

کنههمه جلسه بذاره ببینه با کدوممون که شریک بشه بیشتر سود می . 

ای به تنم زدو پایین برد و بوسهسرش . 

ای؟نفس زنان گفتم: چجور محموله  

هام بسته شدندو رو خط باال تنم کشید که چشمزبونش . 

 .هروئین –

و کشید تا گردنم رسیدزبونش . 

ه، واسه همینه که رابطه داشتن باهاش لذت بخشهکنم میهمیشه اینجوری تشنه . 

خوام یه خیریه بزنممی – . 

 .فشاری به کنار رونم وارد کرد که آخی گفتم

 واسه پولشویی؟ –
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و مکید و اوهومی گفتگردنم . 

تر گفتم: قبال که گفتی گشتم و سوختم آرومطور که داشتم میای کردم و همونناله

شندن هنوز بازه رو پیدا کردم، حدود دو هزار نفری میهاشوای که حسابآدمای مرده . 

و از روی شونم پایین آوردبندهای لباس زیرم . 

کنیمثل همیشه خوشحالم می – . 

و عمیق بوسید که نفس زنان گفتم: نکن کبود میشهبین شونه و گردنم . 

و تمآروم خندید و همین بال رو سر گردنم آورد و گفت: زنمی دوست دارم مهر مالکی

 .بهت بزنم

ای به رونم زد که آخی گفتمسیلی . 

 حرفیه؟ –

دار خندیدمتب . 

 .نه، همه چیم مال توعه –

 .همه منتظر کاوه نشسته بودند

و سوهان منم یه پام رو پله بود و یه پامم پایین پله و به نرده تکیه داده بودم و ناخونام

کشیدممی . 

و باال آوردم که با با نگاه سردی سرمکردم که درآخر و حس میی یکینگاه خیره

 .شروین چشم تو چشم شدم

و پر کردباز نفرت وجودم . 
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هاش خیره شدمبه سوهان کشیدنم ادامه دادم و جدی به چشم . 

 .اونم با گستاخی به صندلیش تکیه داد و نگاه ازم برنداشت

یبم و توی جوقتی دیدم قصد چشم برداشتن نداره نفس پر حرصی کشیدم و سوهان

 .گذاشتم

صندلی کنار نیمایی که داشت حرف میزد رو بیرون کشیدم اما با صدای شروین بهش 

 .نگاه کردم

 مطهره جون؟ –

 چیه؟ –

دست به سینه گفت: این کاوه که معلوم نیست کی بیاد، یه گیتار بزن برامون یه وقت 

ای بشهپر کنی . 

تم رفتم و فشرده یاد گرفتمی زیادی که به گیتار داشتو این چند وقت بخاطر عالقه . 

و سرگرم کن من حال خوندن ندارمبرو با یه چیز دیگه خودت – . 

و برداشتم و پر از آب پرتغال کردمبعدم نشستم و لیوانی . 

و گرفتم و نزدیک به صورتش و برداره سریع مچشی مشروبنیما تا خواست شیشه

 .آروم لب زدم: باید هشیار باشی

 .بهم نگاه کرد

کنهدونی که کمش مستم نمیمی – . 

 .اما به هرحال بهتره تو حال االنت باشی –
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و ول کردمسری تکون داد که مچش . 

و پایین بردم و خوردم اما با تیر کشیدن سرم لیوانمدرست نشستم و یه کم از آبمیوه

و به دندون گرفتمو لبم . 

یه خوب میشهشه اما بعد از چند ثانمطمئنم چند ثانیه بعد دردش بدتر می . 

 .سریع بلند شدم و رو به نیما گفتم: میرم دستشویی

ها باال اومدمسری تکون داد که سریع از پله . 

و روی هم فشار دادمهامو به دیوار راهرو گذاشتم و چشمباز تیر کشید که دستم . 

 !لعنت بهش

و به دستشوییش رسوندمها شدم و خودمبا بدبختی وارد یکی از اتاق . 

و درآوردم اما تا خواستم بخورم درد شدیدتر شد که با یه آخ سریع وی جیبمقرص ت

 .دستگیره رو گرفتم تا نیوفتم

ترکیدانگار مغزم اونقدر کار کرده بود که داشت می . 

رسه اینطور شده بودم اما اونقدر مفهوم ای به ذهنت میمثل اینکه یه دفعه یه خاطره

 .نبود که بفهمم چیه

م پایین میومدندهااز درد اشک . 

و توی دهنم گذاشتم و فرو دادمبه زور یه قرص . 

و بهم بفهمونی؟چرا از اول بهم نگفتی؟ چرا با تعرضت سعی کردی این –  

یه دفعه سردردم به یکباره خوابید که نفس زنان و چشم بسته دستگیره رو ول کردم و 
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 .کنار در فرود اومدم

چرخید، درست مثل فیلمای تخیلیمی این دیگه چی بود؟ انگار صدا توی سرم ! 

و به زحمت قورت دادم و به کمک در بلند شدمآب دهنم . 

 .آبی به صورتم زدم و یه کم که حالم بهتر شد از دستشویی بیرون اومدم

ها پایین رفتم خواستم به سمت صندلیم برم اما نگاهم به یکی دم در همین که از پله

انهخورد که از پوشش معلوم بود نگهب . 

 .بهم اشاره کرد که برم

ی سوالی به خودم اشاره کردم که سری تکون دادبا چهره . 

ابروهام کوتاه باال پریدند و بعد از نگاه کوتاهی که به نیما که پشت بهم بود انداختم به 

 .سمتش رفتم

 بهش که رسیدم جدی گفتم: بله؟

 .از سالن بیرون رفت که اخمی کردم و پشت سرش رفتم

و داغون کردیم که یه بار روی یه ماشین افتاد و کاپوتشم بار جا به جا میداشتی –

شماست ماشین کنم فکر …آم …کرد . 

ها پایین اومدمهام شدید به هم گره خوردند و با دو از پلهاخم . 

 .به سمت پارکینگ دویدم که پشت سرم اومد

 .وای به حالتون اگه ماشین نازنین من باشه

جلوش رفتم بهش که رسیدم سریع . 
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ای کشیدمبا دیدن اینکه سالمه نفس آسوده . 

 .به مرده نگاه کردم

 …ماشین من –

ای یه دفعه دستمالی از پشت روی دهنم قرار گرفت و یکی گرفتم که واسه لحظه

 .نفسم بند اومد اما سریع به خودم اومدم و تقال گرفتم

و محکم تو آرنجم و جمع کردم وشدم که تموم قدرتمجون میکم کم داشتم بی

هاش از دورم آزاد شدصورتش کوبیدم که دست . 

 .سریع چرخیدم و با لگد توی باغچه پرتش کردم

کردم نفس بگیرم تا شدند اما سعی میهام تار میهوشی چشمی بیبخاطر ماده

و بپرونهاثرش . 

ی عوضی به سمتم هجوم آورد که لگدی به زیر پاش زدم؛ با سر روی اون نگهبانه

 .زمین پرت شد و آخی گفت

 .سریع عقب رفتم و روشون اسلحه کشیدم

 نفس زنان با عصبانیت گفتم: کی بهتون دستور داده؟

 .هردوشون نیم خیز شدند و نگاهی به هم انداختند

 !داد زدم: با شمام

و کشیدمحرفی نزدند که عصبی ضامنش . 

 .باشه، حرف نزنید –
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درد بدی توی سرم پیچید که اسلحه از تا خواستم کنار پای یکیشون شلیک کنم 

 .دستم در رفت و دنیا دور سرم چرخید

رفت به ماشین دست هام سیاهی میطور که چشمو روی سرم گذاشتم و هموندستم

از گذاشتم اما یه دفعه پاهام سست شدند که یکی از پشت تو بغلش کشیدم و قبل 

” ترسناک شدی خانمم” فتگو کنار گوشم که میهوش بشم صدای آشناشاینکه بی

 !رو شنیدم و بعد از اون سیاهی مطلق

 مــهــرداد#

توی ون کشیدمش که خسرو و عماد سریع سوار شدند و ماهان به سرعت حرکت 

 .کرد

و بستم روی صندلی نشستم و با دلتنگی تو بغلم بعد از اینکه دست و پاهاش

 .گرفتمش

و بو کشیدمو تو موهاش فرو کردم و با لذت عطر موهاشسرم . 

 .دلم برات تنگ شده بود موش کوچولوم –

ست؟! همونی که یه تار موشم من ندیدم؟ماهان با تعجب گفت: این واقعا مطهره ! 

ش زل زده بودم گفتم: های بستهطور که به چشمهام حلقه زد و هموناشک توی چشم

و نابود کردهی مننیما مطهره ! 

حل میشه ماهان: غصه نخور داداشم، همه چیز . 

های اون دوتا مطهره رو بغل کردم و نفس پر غم و حرفی زدم و درمقابل نگاه
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و بستمهامچشم . 

 ماهان: کسی که مهرداد رو ندید؟

 .عماد: نه داداش خیالت راحت، من مواظب بودم

و هامچیزی نگذشت که با صدای گوشیم از آرامش افکارم بیرون کشیده شدم و چشم

 .باز کردم

ستاز جیبم بیرون آوردم که دیدم کاوه وگوشیم . 

و وصل کردمتماس . 

 الو؟ –

 تو دردسر که نیفتادید؟ –

 .نه خیالت راحت –

ای کشیدنفس آسوده . 

 .یه دفعه صدای داد نیما بلند شد که ابروهام باال پریدند

کنه یکی و کنار ماشین که دیده فکر میشخوبه، نیما متوجه نبودش شده، اسلحه –

دونی چه هیاهویی اینجا شدهتش، نمیدزدید ! 

 .خواستم حرف بزنم که تند ادامه داد: من باید برم فعال

 .بعدم سریع قطع کرد

و کنارم روی صندلی پرت کردمگوشی . 

 ماهان: کاوه بود؟
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 .آره، میگه نیما فهمیده –

 .پوزخندی زد

 .یعنی جوری تقاص پس بده که به غلط کردن بیوفته –

ی درونم گفتم: به کردم با کینهو نوازش میطور که گونشدم و همونبه مطهره نگاه کر

 .سختی تقاص پس میده

************ 

 مـطـهـره#

و باز کردم که بخاطر نور ریزشون کردمهامبا سردرد چشم . 

و روی سرم بذار اما نتونستم تکونش بدم که دیدم روی یه تختم و کال خواستم دستم

 .به تاج تخت بسته شدم

هوشی از سرم پرید و با نگاه پر استرسی به اطرافم نگاه کردم که با یه اتاق رو به م ک

 .رو شدم

شدتر میو آزاد کنم اما لعنتی انگار با هر تکونم سفتسعی کردم با تقال خودم . 

و بدزده؟داد زدم: کدوم کثافتی جرئت کرده من  

رفتتموم فکرم به سمت شروین می . 

کشمتروین کثافت، اگه کار تو باشه خودم میبا داد گفتم: آهای ش . 

با باز شدن در دست از تقال برداشتم و نفس زنان درحالی که از عصبانیت داغ شده 

 .بودم به در چشم دوختم
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هام از هم باز شدند و شدید جا خوردمبا کسی که وارد شد اخم . 

 .لبخندی زد و سینی به دست به سمتم اومد

 .ظهر بخیر –

میز گذاشت و رویسینی . 

 با صدای گرفته گیج گفتم: اینجا چه خبره؟

 .کنارم نشست

کنه، ببخشید که مجبور شدم ببندمت چون این مطهره با اون مطهره فرق می –

 .خطرناکه

و با زبونم تر کردملب خشک شدم . 

های نیما توی ذهنم اکو شدحرف . 

 .دزدیدتت

 .بهت تجاوز کرده

انگار متوجهش شد و تعجب کرد کم کم چنان خونم به جوش اومد که . 

 !خوبی؟ –

و دزدیدی آشغال؟ هان؟غریدم: به چه حقی من  

 .نگاهش جدی شد

 .آروم باش باید باهات حرف بزنم –

خورم وقتی این دستم خوای با من حرف بزنی! قسم میکنی که میداد زدم: تو غلط می
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 .آزاد شد خودم بکشمت

فشار دادو روی هم هاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .عصبی گفتم: یاال ولم کن تا بدتر عصبی نشدم متجاوز

و باز کرد و با بهت بهم خیره شدهاشیه دفعه به شدت چشم . 

 .پوزخندی زدم

دونم؟و نمیچیه؟ فکر کردی حاال که فراموشی گرفتم کارات –  

 با بهت گفت: کی بهت گفته؟

 .باز پوزخندی زدم

 .نیما –

 !زمزمه کرد: امکان نداره

 .نفس عصبی کشیدم

 .ولم کن قول میدم به نیما نگم –

هام بیشتر به هم گره خوردندتر شد که اخمبهم نزدیک . 

هام گفت: نیما چیا بهت گفته؟خیره به چشم  

 .به صورتش نزدیک شدم

 !فکر نکنم بهت ربطی داشته باشه –

کنم بگومطهره، خواهش می – . 

 .عقب کشیدم
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گفتد میحقیقت، همون چیزایی که بای – . 

 پس چرا زنش شدی؟ –

 .پوزخندی زدم

 !چون نامزدم بوده! حرفا میزنی آقا پسر –

هاش شدید در هم رفت و غرید: چیا هاش گرد شدند اما چیزی نگذشت که اخمچشم

 بهت گفته؟

 .خونسرد گفتم: اول بازم کن، بعد بهت میگم

ته؟و محکم به تاج کوبید و غرید: میگم چیا بهت گفیه دفعه مشتش  

هام درهم رفتاخم . 

هاهوی، به من دستور نده – ! 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .بگو –

تونستم ازش استفاده کنمحاال که فرصت پیدا کرده بودم می . 

و بده بخورم چون گرسنمهاول غذام – . 

و برداشت و روی پام گذاشت که دیدم املتهنفس عصبی کشید و سینی . 

و باز کنهامتدس – . 

 .من احمق نیستم مطهره –

و تیکه کرد که گفتم: دستتبعد نون … 
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و قطع کردحرفم . 

 .شستم –

گفت بهم آسیبی نمیزنهترسیدم چون یه حسی بهم میاصال نگران نبودم یا نمی . 

 .لقمه گرفت و جلوی دهنم برد

و باز کردم که توی دهنم گذاشتبا کمی مکث دهنم . 

کرد و تیکهبازم نون . 

و از زیر نظر گذروندمسرش پایین بود که از فرصت استفاده کردم و اجزای صورتش . 

خوره اینقدر عوضی باشه! یه متانت و آرامش خاصی توی چهرشهاصال بهش نمی . 

اراده نفس عمیقی کشیدماز عطرش بی . 

کنهبوی عطرش بیش از حد آشناست که توی مغز خالی از خاطراتم گیجم می . 

هم تجاوز کردی؟چرا ب –  

هام دوخت و با کمی مکث گفت: ترسیدمو به چشمنگاهش . 

 .ابروهام باال پریدند

 از چی؟ –

 .لقمه رو جلوی دهنم گرفت که خوردم

 .غم عجیبی توی نگاهش رشد کرد

 .ترسیدم از دست بدمت –

 .پوزخندی روی لبم نشست
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و نداشتیتو از اولشم من – . 

 .با تحکم گفت: داشتم

دمعصبی خندی . 

 .اینقدر زر نزن واسم لقمه بگیر –

و کنارم به تاج تخت تکیه داد و به سمتم خم شد که با اخم کنار رفتمدستش . 

های نیما دروغههام گفت: تموم حرفخیره به چشم . 

 .نگاهم یخ زد

وتا بیشتر از این عصبی نشدم ببند دهنت – . 

و بهت بگمتو بگو نیما چی بهت گفته تا من حقیقت – . 

 .نگاه ازش گرفتم و پوفی کشیدم

 .دارم بد عصبی میشم

مطهره، تو چجوری تونستی به نیما اعتماد کنی؟ چرا به کسی اعتماد کردی که  –

شناختیش؟نمی  

 .بهش نگاه کردم

 کسم اونکردم بیو دیدم، وقتی حس میچرا؟ چون وقتی چشم باز کردم اون –

 کنارم بود، اما تو کجا بودی؟ هان؟

ود بغض دارهمعلوم ب . 

هر چی بهت زنگ زدم جواب ندادی، نگفته بودی که کجا داری میری، نتونستم  –
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 .پیدات کنم

هاش حلقه زداشک توی چشم . 

کردم دیگه قراره برای همیشه مال من بشی از مطهره، تو اوج وقتی که فکر می –

و شنیدمدست دادمت، گمت کردم و بعد خبر مرگت . 

تونم چشم ازش بردارمونم چرا نمیدهاش! نمیچشم لعنت به . 

ش چکیدای اشک روی گونهقطره . 

تونم بهت های من راسته میهای نیما دروغ و حرفکنی که تموم حرفاگه باور نمی –

و دوست داشتی، دانشجوی من بودیمدرک نشون بدم، تو من . 

بهتم زدو باور کنم هاشتونستم حرفهام از هم باز شدند و در حینی که نمیاخم . 

و روی گونم بذاره که عقب کشیدم که دستش روی هوا موند و با خواست دستش

و بستهاشبغض چشم . 

دلیل تند میزدقلبم بی . 

های نیما تردید پیدا کرده تونستم اعتماد کنم اما ته قلبم به حرفهاش نمیبه حرف

 .بودم

 .ادامه بده –

ردو باز کهاشلبخند محوی روی لبش نشست و چشم . 

اوایل مهر بود، اولین کالسی بود که با من داشتی، دیر رسیدی و فکر کردی استاد  –

 .نیومده
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و انداختی پایین و اومدی توی کالس، وقتی ازت طور سرتخندید و ادامه داد: همین

و با یکی از دانشجوها اشتباه گرفته بودیپرسیدم اینجا در نداره گفتی داره، من . 

و روی هم فشار دادمهامچشمسرم تیری کشید که  . 

 نگران گفت: مطهره؟

 .با درد گفتم: ادامه بده

و به دندون گرفتمو مشت کردم و لبمهامباز سردردم شروع شد که دست . 

با صدایی که نگرانی توش مشهود بود گفت: وقتی فهمیدی استادتم کلی معذرت 

 .خواهی کردی

هام حلقه زدچشم سردرد شدیدتر شد که خم شدم و اشک زیادی توی . 

 با ترس گفت: مطهره؟

شبه زور لب باز کردم: ادامه . 

و پس زدم و با درد و و جلو کشیدم و دستشو از پشت گرفت که خودمبازوهام

و بگوشهای پر از اشک داد زدم: گفتم ادامهچشم . 

 .با ترس گفت: بیخیال باید ببرمت دکتر

هام روونه جیغی کشیدم و این دفعه اشکو باز کنه که از سردردم هامخواست دست

 .شدند

کردند و طاقت چشم باز کردن نداشتمو داشتند تیکه تیکه میانگار مغزم . 

و بندازی پایین و بیای تو؟جوری سرتست که همیناونوقت مگه کالس طویله –  
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 ببخشید، دقیقا مشکل چیه؟ نکنه دانشگاهم مبصر داره و خبر ندارم؟ –

مالت مفهوم و نامفهومی به یادم میومد اما تصویری به یادم نمیومدمدام کلمات و ج . 

شنیدمهای مهرداد رو نمیکشید و حرفگوشم سوت می . 

کنهو باز میهامکردم که داره دستفقط حس می . 

بمه؟ …جی توی …ببین …به سختی صدایی از خودم درآوردم: قرصم  

و فشردمو سرمهام باز شدند روی سرم گذاشتم با حس اینکه دست . 

هام تند تند پایین میومدنداشک . 

 .از درد دوست داشتم که بمیرم و راحت بشم؛ دیگه خسته شده بودم

کردمو کنار پام حس میدستش . 

 اوکی شدی خانم پررو؟ –

کنند نه؟دارند شوخی می –  

و پس زدم و خواستم بلند بشم اما بدنم و روی لبم حس کردم که دستشیه چیزی

به تاج بسته شده بودهنوز  . 

و گرفت و یه چیزی توی دهنم گذاشت که با حس کردن قرص خیالم یه دفعه فکم

 .راحت شد

 .خواستم همینطوری قورتش بدم که با سردی آب توی دهنم به کمک آب خوردمش

 .از گریه و درد به سکسکه افتاده بودم

ودمو تو مشتم گرفته بیه دستم روی سرم بود و یه دستمم مانتوم . 
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زیاد نگذشت که یه دفعه درد به یکباره خوابید و سوت کشیدن گوشم از بین رفت که 

و باز کردم و به سرفه افتادمهامچشم . 

 دست مهرداد دور شونم حلقه شد و با ترس گفت: بهتری؟

و به تاج تکیه دادم و و پایین انداختم و تن کم جونمبا دست تقربیا لرزونم دستش

ها باز بودند رو روی هم گذاشتمار ماههایی که انگچشم . 

و جمع کنمکردم نفس بگیرم و قدرتمسعی می . 

 .با عجله گفت: میرم واست آب قند بیارم

 .بعدم صدای باز شدن در رو شنیدم

و به زحمت قورت دادمو با زبون تر کردم و آب دهنملب خشک شدم . 

کردم و بازهامهام بازند سریع چشمبا یادآوری اینکه دست . 

و جمع کردم و یه نگاه به بیرون که با باز بودن در مشخص بود انداختم و بعد نیروم

ه بودم که با ی رو باز نکردهای دورم شدم اما هنوز گرهمشغول باز کردن طناب

و باال آوردمورودش نفس تو سینم حبس شد و سریع سرم . 

 .در رو بست و قفل کرد

 .تا من نخوام جایی نمیری –

و برداشت و به سمتم اومدم کلیدشبعد . 

و روی میز گذاشتکنارم نشست و لیوانش . 

باشند، خودت که اینجایی  هام بازو ببنده که تند گفتم: بذار دستهامخواست دست
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تونم فرار کنمپس نمی . 

هام زل زد که مظلوم نگاهش کردمبا تردید به چشم . 

هت نمیاد خانممرحمی بآره، این همون نگاه اصلیه توعه، بی – . 

و کنار بزنه اما عقب کشیدمخواست موی ریخته شده توی صورتم . 

و انداختناامید دستش . 

و خوردمو برداشت و به سمتم گرفت که ازش گرفتم و تا آخرشلیوان . 

و کنارم انداختملیوان . 

 .ادامه بده –

و تکون دادسرش . 

 .نه، ادامه نمیدم –

هام درهم رفتاخم . 

مه بدهمیگم ادا – . 

 .نمیدم چون طاقت ندارم که دوباره تو اون حال ببینمت –

و باال گرفتی قرصمبسته . 

تونم برم فقط یه دونه دیگه مونده، اینجاهم اونقدر دور از تهرانه که زود نمی –

و بیامبخرم . 

 با اخم گفتم: مگه اینجا کجاست؟

تونه بکنهوسط جنگلی که اون نیما حتی فکرشم نمی – . 
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یادآوریش نگران شدمبا  . 

گرده، ولم کن بذار برمحتما داره دنبالم می – . 

هام زل زدمصمم به چشم . 

و به دست بیاریمونی تا وقتی که حافظتاونقدر اینجا می – . 

 .خیره نگاهش کردم

خواد که به یاد خواد درمان بشم اما اون با وجود اینکه کلی بال سرم آورده مینیما نمی

نطقی نیستبیارم؟ این م ! 

 مهرداد بودی دیگه؟ –

و پر کرد و سری تکون دادغم نگاهش . 

تر گرده، با اینجا موندنم فقط نیما رو عصبیی من برنمیببین مهرداد خان، حافظه –

 …می

اما این سردردا عالئمند مطهره، یعنی اینکه تو درمان میشی، فقط نیاز به یه جرقه  –

و داشتی، یکی شبگیری و جاهایی بری که قبال تجربههایی قرار داری، باید تو موقعیت

 .مثل همین کلبه

 .گره اخمم کمی بازتر شد

 من قبال اینجا بودم؟ –

 .سری تکون داد

ت فشار نیار، فکر همون موقعی که بهت اعتراف کردم دوست دارم، فعال به حافظه –
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ی بخوابی بخوابخوای کافی مغزت کار کرده، اگه میکنم همین اول ظهری به اندازه . 

ی مشکی رو به روم انداختو روی کاناپهچیزی نگفتم که بلند شد و خودش . 

و از جیبش درآورد که با دیدن جاسیگاری ابروهام باال پریدندیه چیزی . 

 .یه نخ برداشت و با فندک روشنش کرد

و به بیرون کرد یه پک کشید و دودشی رو به رو نگاه میطور که به پنجرههمون

 .فرستاد

 .نگاه ازش گرفتم و دور اتاق چرخوندم

 .اگه اینجا بودم پس باید یه چیز نامفهومیم که شده یادم بیاد

و بستمهامچشم . 

 .اما نه، واسه االن یا شایدم واسه امروز دیگه مغزم کشش فکر کردن نداره

ند و هر چهاشخواستم حرفخواستم یه جوری فرار کنم اما از طرفی میاز طرفی می

های نیما مقایسه کنمکه اگه دروغ باشه بشنوم و با حرف . 

دونم باید به کی اعتماد کنمدیگه واقعا نمی . 

و باز کردم و بهش چشم دوختمهامچشم . 

کشیدو بست بود و میهاشچشم . 

کشی؟از کی سیگار می –  

و باز کردهاشچشم . 

 .کوتاه به من و بعد به سیگارش چشم دوخت
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و دیدمهای خودم زیر خاک رفتنتبا چشماز وقتی که  – . 

و تحمل دونی چه باریهاش گفت: تو نمیبهم نگاه کرد و با غم عجیب توی چشم

کردممی . 

 .تلخ خندید

 .اگه فراموشی نداشتی قطعا االن سرزنش که بماند با چماغ میفتادی دنبالم –

و فید روی تختی ساراده ملحفهناخواسته قلبم از لحنش درد گرفت، جوری که بی

 .توی مشتم گرفتم

 .چشم ازم گرفت و به کشیدنش ادامه داد

و میگی یا نیما؟تو داری حقیقت  

و نشونم داد، تو چه مدرکی داری؟هایی که کنار هم بودیمنیما عکس  

 .سیگارش ته کشید که باز یکی دیگه درآورد

 .خواست روشنش کنه که با کلی کلنجار رفتن با خودم گفتم: نکش

م نگاه کردبه . 

 .همون یکی بسه –

 .کمی خیره نگاهم کرد و بعد با یه تلنگ سیگار رو روی زمین انداخت

و زیر سرش برد و به پنجره چشم دوختهاشدست . 

 .نگاه ازش برداشتم و به دنبال کفشم چرخوندم

کنمعاشق اون کفشم، یعنی اگه بالیی سرش اومده باشه بیچارش می . 
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خم رو بهش گفتم: کفشم کجاست؟وقتی پیداش نکردم با ا  

 .بهم نگاه کرد

 .تو زباله دونی –

هام چنان در هم رفت که ابروهاش باال پریدنداخم . 

و دور انداختی؟ هان؟غریدم: به چه حقی کفش من  

 .پوزخندی زد

 نیما جونت توی کفشت ردیاب گذاشته بود، خبر داشتی؟ –

 جا خورده گفتم: چی داری میگی؟

ت بودردیاب توی کفش – . 

 .متعجب بهش زل زدم

و خاموش کرده بودم چجوری اون شب پیدام کردهپس بگو با اینکه گوشیم ! 

و روی هم فشار دادم و نگاه ازش گرفتمهامدندون . 

ذاره؟ یا بهم اعتماد نداره؟کنه؟ مگه بچم که ردیاب واسم میو میجاسوسی من  

و جمع کردمنفس پر حرصی کشیدم و موهام . 

خوامیکش مو م – . 

 .ندارم –

 .پوفی کشیدم

ی مو چی؟گیره –  
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 .از جاش بلند شد

 .باید ببینم –

 .کشوها رو دونه دونه باز کرد

بندمو دور موهام میاگه نیست شالم – . 

و خاروند و تا کمر توی کمد رفت که خندم گرفتسرش . 

ها گم شده بودبین لباس . 

ما نیستبیرون اومد و گفت: قبال یه دونه اینحا دیدم ا . 

و به بیرون فوت کردم و شالم برداشتمنفسم . 

 .دور موهام پیچیدم و گره زدم

 .در کمد رو بست و چرخید

خواست حرفی بزنه اما نگاهش رو یه جایی ثابت موند که با ابروهای باال رفته گفتم: 

 …چیزی

و روش گذاشتمو گزیدم و دستماراده لبمبا یادآوری کبودی گردنم بی . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

 .خواستم حرفی بزنم اما یه دفعه تصاویر نامفهومی توی ذهنم به یادم اومد

داد و و روی هم فشار میهاشو بسته بود و دندونهاشدرست مثل همین االن چشم

 .منم ترس داشتم از این حالتش

تکون دادم و به چپ و راستقبل از اینکه سردردی سراغم بیاد سرم . 
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حرف از اتاق بیرون رفتعصبی چنگی به موهاش زد و بی . 

های من بازه؟یعنی یادش رفت دست ! 

و باز کردمهای دورماز فرصت استفاده کردم و سریع طناب . 

و از دور موهام کندم و زود بلند شدمشالم . 

 .نگاهی به پنجره انداختم

ر پنجره کشیدمکوتاه به در نگاه کردم و بعد کاناپه رو تا زی . 

وایسادم و پنجره رو باز کردمروش  . 

 .ارتفاعش خیلی کم بود اما تنها مشکلش این بود که حفاظ داشت

 .نفس عصبی کشیدم و از کاناپه پایین پریدم

 .به سمت در رفتم و آروم بازش کردم

 .وقتی دیدم نیست با احتیاط بیرون اومدم

 .از توی آشپزخونه صداهایی میومد

قدم برداشتمآروم یه  . 

های توی هال پاهام میخ زمین ها و گلبرگتا خواستم قدمی دیگه بردارم با دیدن شمع

 .شدند

آشناست حد از بیش صحنه این …آشناست . 

و اطرافم چرخوندمآروم به جلو رفتم و نگاه سردرگمم . 

 .مطمئنم که اینجا بودم، این صحنه رو دیدم
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دونم چی شد که بدنم لرزید و جلوی عه نمیای دست کشیدم که یه دفبه مبل فیروزه

و بستمهامای زده شد که سریع چشمهام جرقهچشم . 

و باز کردمهامبا کمی مکث آروم چشم . 

ترسیدم بازم سردرد بگیرممی . 

 .با صدای مهرداد سریع بهش نگاه کردم

 .دلم نیومد جمعشون کنم –

 .دم آشپزخونه وایساده بود

و بازم قدم برداشتمو اطراف چرخوندم نگاهم . 

آره درسته این صحنه رو حتی یه بارم توی خواب دیدم.. . 

 واست آشناس؟ –

 .گیج بهش نگاه کردم

 .خیلی –

 .به سمتم اومد

کنم بیشتر یادت بیادپس کمکت می – . 

 من چرا اینجا بودم؟ –

و از جیبش بیرون آورد و رو به روم وایسادگوشیش . 

 .منتظر نگاهش کردم

ترسم بهت نشون بدم بازم سردرد و باال آورد و نگران گفت: میبعد سرش چند ثانیه
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 .بگیری

تاب گفتم: مهم نیست، این حس سردرگمی از سردردم بدترهبی . 

و از جیبش بیرون آوردی قرصمبسته . 

 .فقط یه دونه مونده –

هاش گفتم: اشکال ندارهخیره به چشم . 

سوزوندندو بد میام پوستمهو مشت کرده بودم که ناخوناونقدر دستم . 

طاقت از دستش گرفتم و به سمتم گرفت که بیکمی دست دست کرد اما درآخر گوشی

 .و بهش نگاه کردم

 .با عکسی که دیدم ماتم برد

جا، با مهرداد، شمعا روشن، خوشحال بودم، مهردادم خوشحال بودهمین . 

و زدمو با زحمت باال آوردم و بعدیاون دستم . 

خندیدکردم و اونم داشت میعه با حرص نگاش میاین دف . 

 بهش نگاه کردم و نفس بریده گفتم: اینا یعنی چی؟

 .لبخند محوی زد

 .بعدیا رو ببین –

 .انگار به زور نفسم باال میومد

 .بعدی زدم

 .شمال بود، کنار دریا
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 .اینبار از پشت بغلم کرده بود

و به چپ راست تکون دادمسرم . 

ستند، فتوشاپنداینا واقعی نی – . 

و باال آوردو گرفت و سرمچونم . 

خوای نشون بده، بهت میگه که نیستبرو به هر فتوشاپیستی که می – . 

میشم دیوونه دارم خدا وای …های نیمااما عکس . 

 .بعدی زدم

بوسیدمو میشداشتم گونه . 

هام حلقه زده بوداز سردرگمی اشک توی چشم . 

ی اولخونه کردم بازم برگشتم سرفکر می . 

 .بیشتر عکسا توی لپ تاپه بخوای بهت نشون میدم –

هام به هم گره و رد کردم اما با عکسی که دیدم سرم تیری کشید که اخمعکس

 .خوردند

 این آدما دیگه کیند؟

و خوند که گفت: مدلینگان، روز تولدم اینجا بودیمانگار ذهنم . 

هاشهبهش نگاه کردم که دیدم اشک توی چشم . 

 .واست گیتار زدم، ماه بانوجان –

یه دفعه بدتر از هر موقع سرم تیر کشید که با آخ بلندی گوشی از دستم در رفت و 
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و دورم حلقه نزدیک بود بیوفتم اما سریع پیرهن مهرداد رو گرفتم، اونم زود دستش

 .کرد

 با ترس گفت: مطهره؟

ادمو روی هم فشار دهامو بیشتر تو مشتم گرفتم و چشملباسش . 

و تا ها، همه دست به دست هم داده بودند تا منهاش، عکسسردردم، عطرش، حرف

 .مرز مردن ببرند و باعث بشند که به گریه بیوفتم

کردم صدام درنیاد این دفعه با گریه داد زدم: سرم، دارم برخالف همیشه که سعی می

میرممی . 

و گرفتمهرداد سریع زیر زانو و گردنم . 

توی خونه پیچیدصدای هق هقم  . 

دادمو روی سرم گذاشته بودم و فشار میهامدست . 

و بخورروی مبل خوابوندم و با ترس گفت: بیا قرص . 

که دیدم ترس شدیدی توی نگاهش موج میزنهو به زور باز کردم هامچشم . 

و توی دهنم گذاشت که به زور قورتش دادمقرص . 

خواستم فریاد بکشماز درد می . 

هام پایین میومدند داد زدم: این طور که تند تند اشکو مشتم گرفتم و همونو تموهام

میرمدفعه می . 

 .نفسم به زور باال میومد
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گفتم، خانمم طاقت یه دفعه تو بغلش گرفتم و با بغض گفت: غلط کردم نباید بهت می

خوابهبیار زود دردش می . 

و تو بغلش گرفت که صدای هق هقم تو بغلش خفه شدسرم . 

شمگرمای تنش! نه خدا دارم دیوونه می . 

 .برای اولین بار با زجه خدا رو صدا زدم

کنهمعلوم بود اونم گریه می . 

 .تحمل کن نفسم –

و پیچید و تصاویری از گذشته به یادم میومد اما چنان سرمانگار صداها توی سرم می

ریختممیو باز کنم و فقط اشک هامبه درد میاورد که حتی نمیتونستم چشم . 

لرزید و یخ کرده بودکل تنم می . 

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

 که چی بشه؟ به شما چه؟

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

 بزنه، نه؟

تاده؟این خاطره؟ مهرداد بود نه؟ اما کجا اتفاق اف  

کشیدگوشم شدید سوت می . 

چشیدمو میدقیقا داشتم طعم تلخ مرگ . 
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 .به جعبه اشاره کردم

 سوسکه اون توعه نه؟ –

و با صدا قورت دادآب دهنش . 

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

 اون پسره کنارش چرا یادم نمیاد کیه؟

ماهانه برادرش کنم فکر …خودشه آره …اما نه . 

و بخاطر سوت کشیدن گوشم اطراف واسم نامفهوم شده بود و حتی صدای مهردادم

شنیدمنمی . 

و باز کنمهامتونستم چشمانگار تو ضمیر ناخودآگاهم گیر افتاده بودم و نمی . 

 .دقیقا حالت بین خواب و بیداری داشتم

ستاذیت نکن، فقط یه بوسه – . 

راهرو یه تو مهمونی، یه تو نکنم اشتباه اگه …ی که بوسیدم همینجا بوداولین بار . 

خونه دانشجو کوچولوکبکت خروس می – ! 

 …استاد –

و قطع کردم و به دستش چنگ زدماراده حرفمبهم چسبید که بی . 

 !نزدیک گوشم گفت: استاد نه، برای تو مهردادم

بود استادم مهرداد …استادم بود ! 

رحمی نکن، تو شانس درمان شدنمی، شاید تو بتونی ی، مطهره بیتونبخوای می –
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و از این چاه دربیاریمن . 

و به چپ و راست تکون دادمسرم . 

تونم، متاسفمنمی – . 

 .به سمت در چرخیدم

 .تا خواستم بازش کنم از پشت سرم در رو بست

یو دوست دارنکن اینکار رو باهام، نکن اینکار رو با هردومون، تو من – . 

و دوست ندارمعصبی گفتم: چرنده! من هیچ کسی . 

بود؟ چی اما مطمئنم، درسته، …ای داشتیه بیماری  

 مهـرداد#

ریختش زدم، درحالی که بدنش یخ زده بود عرق میبا ترس به گونه ! 

کردکرد و مدام یه چیزی زیر لب زمزمه میحتی گریه هم نمی . 

و باز کن، قربونت برم یه چیزی هاتمم چشمش زدم و با گریه گفتم: خانباز به گونه

 .بگو

تونم صبر کنمدیگه نمی . 

و گرفتم و بلندش کردمسریع زیر زانو و گردنش . 

 .هراسون به سمت در دویدم

و زدمدر رو با شدت باز کردم و قفل ماشین . 

و خوابوندمروی صندلی جلو نشوندمش و صندلی . 
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اما تا خواستم بشینم یه دفعه صدای شلیک  و دور زدم و در رو باز کردمسریع ماشین

همه جا رو پر کرد و بالفاصله درد وحشتناکی توی بازوم پیچید که فریاد زدم و دردش 

و از بدنم گرفت که پاهام سست شدند اما سریع در رو گرفتم و ای جونواسه لحظه

و روی هم فشار دادمهامچشم . 

و باز کردممهابا شنیدن صدای نیما نفس زنان سریع چشم . 

 .این فقط بخشی از تالفی بود –

و روی بازوم گذاشتم که پر از خون شددستم . 

و بریده بود به نزدیک شدنش نگاه های به خون نشسته درحالی که درد امونمبا چشم

 .کردم

ای توی دستش بود و دوتا از محافظاشم پشت سرش بودنداسلحه . 

 !امکان نداره که پیدامون کرده باشه

و به روم وایساد و اسلحه رو به سمتم گرفتر . 

و عصبی نشون بدمکردم فقط خودمترسیده بودم اما سعی می . 

 !ناموس دزد کثافت –

ی صورتم کرد روی زمین پرت شدم و از درد دستم داد کشیدمبا مشتی که حواله . 

و تو مشتم گرفتمو روی بازوم گذاشت که از درد لرزیدم و خاکیه دفعه پاش . 

شه مهرداد خانبا نفرت و خشم آشکار توی صداش گفت: همه چیز اینجا تموم نمی . 

و باز کنم درد بدی توی سرم پیچید و دیگه چیزی نفهمیدمتا بخوام چشمم . 
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 مـطـهـره#

ها بسته بودند رو باز کردم و چندین بار پلک زدم تا دیدم نرمال هایی که انگار ماهپلک

 .شد

رت دادم و نگاهی به موقعیتم انداختمو با تشنگی قوآب دهنم . 

 !انگار بیمارستانم

و باال کشیدمکمی خودم . 

و رسونده بیمارستان؟ نکنه اون نیمای دزد؟ها پرت شدم پایین کی منوقتی از پله  

و صدا بزنم اما یه دفعه خون به مغزم دوید و خاطرات مثل سیل به ذهنم خواستم یکی

و روی دهنم و از تخت گرفتم و شکه دو دستممهجوم آوردند که با شتاب تکیه

 .گذاشتم

ترین دشمنم! حتی باهاش رابطهدو ماه گذشته! من کنار نیما بودم! کنار بزرگ … 

هام جوشیداشک زیادی توی چشم . 

 !خدایا مهرداد

و آورده بیمارستانمن تو کلبه بودم اونم کنار مهرداد، حتما اینجاست، حتما اون من . 

یین آوردم و با بغض داد زدم: مهرو پاهامدست … 

 .یه دفعه در باز شد که با دیدن نیما شدید قفل کردم و انگار لبام به هم دوخته شدند

 .لبخندی زد و کیسه به دست وارد شد

 !خیلی خوابیدیا –
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و پر کردنفرت تموم وجودم . 

کنه؟کار مینیما اینجا چی  

 مهرداد کجاست؟

یز گذاشتبهم نزدیک شد و کیسه رو روی م . 

و تبدیل به یه هیوال هاش شرکت کردم، مناین همه مدت پا به پای نیما توی خالف

 !کرده بود

کشیده تو این دوماهآخ خدا مهرداد چی ! 

ی منفورش نگاه های لبریز از اشک به چهرهفقط سکوت کرده بودم و با چشم

کردممی . 

و پر کردنگرانی نگاهش . 

 مطهره؟ خوبی؟ –

و کنار صورتم گذاشتدم که دستشو نداجوابش . 

 .یه حرفی بزن –

و مشت کردمو گرفتم و دستمو پس بزنم اما زود جلوی خودمخواستم دستش . 

و کنه و دیگه رنگ آزادیاون نباید بفهمه که حافظم برگشته وگرنه زندانیم می

بینمنمی . 

و خوب شناختمتو این مدت این کثافت . 

و روی دستش گذاشتمبه اجبار لبخندی زدم و دستم . 
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کنیدونستم پیدام میمی – . 

و تو بغلش کشید که از گرمای تنش حالم به هم خوردلبخند عمیقی زد و سرم . 

و بوسیدروی سرم . 

 .بهت گفتم که هروقت تو دردسر افتادی نترس، چون من هستم –

کارش کردی؟با نگرانی که سعی بر پنهانش داشتم گفتم: اون پسره چی شد؟ چی  

و پشت گوشم بردازم جدا شد و موهام . 

کنمدارم یه کم ادبش می – . 

 .نفسم بند اومد

 یعنی چی؟ –

 .لبخندی زد

 .تو به اینا کار نداشته باش –

 .اخم کردم

کارش کردی نیما؟ دردسر میشهچی – . 

 .بلند خندید

 .کی؟ اون مهرداد؟ بیخیال عشقم –

و گرفتخم شد و چونم . 

کردمشتم تحمل میو دابه زور این نزدیکی . 

کنمیه کم ادب بشه ولش می – . 
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دونستم تا نخواد چیزی بهم نمیگه پس بهتر بود سکوت کنم و بعد خودم پنهانی ته می

 .قضیه رو درارم

 .لبخندی زدم

 .باشه –

اراده به عقب رفتمو جلو آورد که بیلبخندی زد و سرش . 

 .ابروهاش باال پریدند

کنم سریع سعی کردم قضیه رو جمعش . 

کنم سرماخوردمحس می – . 

و از دست نمیدمسرماهم بخوری بازم طعم لبات – . 

و پر کردو روی لبم گذاشت که بدترین حس دنیا وجودمو گفت و بالفاصله لبشاین . 

 .مثل همیشه عمیق و طوالنی بوسیدم که به اجبار همراهیش کردم

و تغییر کردی! هزار درجه من و از یاد خدا دورو تبدیل به آدم پست کردی! منتو من

خورم که این و عقد خودت کردی نیما خان؛ قسم میدادی، حتی با دروغ و دغل من

ذارم، میشم دوستی که از پشت بهت خنجر میزنه، فقط تماشا جواب نمیو بیکارات

شونمتکن و ببین که چجوری به خاک سیاه می . 

********* 

تفاده کردم و وضو گرفتمهمین که نیما رفت شرکت از فرصت اس . 

شد واسه همین از پتوی مسافرتی به عنوان چادر استفاده چادری اینجاها پیدا نمی
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 .کردم

 .مهرم پیدا نمیشه به جاش یه سنگ صاف پیدا کردم

 .رو به روی مهر وایسادم و نفس عمیقی کشیدم

و ت که دونممی اما بودم عوضی یه مدت این که دونممی …گیره خداشرمم می

بخشیممی . 

دونستم با عذاب وجدانش خوشحالم که دستم به خون کسی آلوده نشده، وگرنه نمی

کردمچجوری زندگی می . 

ی مثبت این کمکم کن بتونم کثافت کاریای نیما رو رو کنم و بندازمش زندان اما نکته

 یو تبدیل به یه زن قوی و اراده کرده، دیگه خبری از اون مطهرهمدت اینه که من

و دست این و اون بده و بذاره واسش تصمیم بگیرند نیستترسو که خودش . 

 .حتی نیما باید تاوان سیگاری شدن مهرداد روهم بده

کنمنگران نباش آقای من، همه چیزو درست می . 

و روی سرم انداختم و از و پوشیدم و شال بافتنیو که خوندم کت چرم مشکیمنمازم

 .اتاق بیرون اومدم

ماز قضا دارمدوماه ن ! 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

ها پایین رفتماز پله . 

 .صدای سارا و رادمان از بیرون عمارت میومد
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کردندانگار داشتند بازی می . 

کننداز ساختمون بیرون اومدم که دیدم دارند برف بازی می . 

 .نگاه رادمان بهم خورد که به سمتم دوید و داد زد: خاله جون تو هم بیا بازی

 .لبخندی زدم

و گرفتبهم که رسید دستم . 

 .بیا –

کنهبه سارا نگاه کردم که دیدم مغرورانه نگاهم می . 

و به نوک بینی سرخ شدش زدمخم شدم و انگشتم . 

 .من یه کم کار دارم فسقلی، کارم که تموم شد میام –

 .بدون مخالفت گفت: باشه زود بیا

 .بعد به سمت سارا دوید

هام بردم و به سمت سیروان که کنار احمد وایساده بود و حرف یبو داخل جهامدست

 .میزد رفتم

 .نگاهشون بهم افتاد که سکوت کردند و کوتاه سر خم کردند

 سیروان: امری دارید خانم؟

با سر اشاره کردم که دنبالم بیا، بعدم چرخیدم و به سمت استخر رفتم که پشت سرم 

 .اومد

نیما بهم زنگ زده که برم یه سر به اون پسره مهرداد وقتی رسیدم وایسادم و گفتم: 
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و آماده کنبزنم و یه کم اطالعات ازش بکشم، ماشین . 

 .بدون چون و چرا گفت: چشم خانم

کرده بیخیال شدمو اونجا نبرند چون فکر میپس قطعا نیما نگفته که من . 

 .میرم آماده بشم –

 .به سمت ساختمون رفتم

ا زیر زانوی چرمی که کنارش چاکی داشت و شلوار لی مشکی بعد از پوشیدن پالتوی ت

و پام کردم و اسلحه رو به کمرم گیر دادمو سر کردن یه شال قرمز، چکمم . 

ها دیدمو رو به روی پلهاز عمارت بیرون اومدم که ماشین . 

و باز کردمها پایین رفتم و در عقباز پله . 

کرد انداختم و بعد سوار شدم که اه مینگاه کوتاهی به سارا که موشکافانه بهم نگ

 .راننده از راه سنگ فرش شده روند

 .دم در سعیدم سوار شد و از عمارت بیرون اومدیم

 .نفس پر حرصی کشیدم

 !هر جا میرم این پسره هم باید همرام باشه

رفتیمی خاکی که کمی از برف پوشیده شده بود میچندین دقیقه تو یه جاده . 

ه مهرداده گرمه؟یعنی اون جایی ک  

و گاز گرفتمناخونم . 

 .کاش بشه فراریش بدم یا نیما رو راضی به آزاد کردنش کنم
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هام درهم رفتی مخروبه رسیدیم که اخمباالخره بعد از کلی انتظار به یه کارخونه . 

 .تا حاال اینجا نیومده بودم

 .سعید پیاده شد و در رو برام باز کرد

 .پیاده شدم

رفتیم گفتم: بهش غذا دادین؟سمت داخل میطور که به همون  

 .تو راهه –

 .خوبه –

 .یه درآهنی بزرگ رو باز کرد که وارد شدم

های بزرگ به داخل نگاهی به فضای نسبتا تاریکی که با نور کم جونی که از هواکش

شد انداختمتابید روشن میمی . 

و کنار زد که ازش رد شدمیه پوشش پالستیکی . 

زدندنیما این اطراف پرسه می چندتا از آدمای . 

و باز کرد که وارد شدم اما همین که سر باال آوردم با دیدن مهرداد و یه در آهنی

 .وضعیتش پاهام میخ زمین شدند و انگار حس کردم واسه یه لحظه قلبم نزد

کردمو خوب حس میجوشش اشک . 

ی پیچیده شده ای از لباسش حسابی خون بود و دور بازوش باندیه دستش و تیکه

 .بود

 .کنار لبش پاره شده بود و قسمتی از صورتش کبودی داشت
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قبل از اینکه اشکی از چشمم پایین بیاد نگاه ازش گرفتم و با خشمی که سعی بر 

 .کنترلش داشتم گفتم: تنهامون بذارید

 …سعیو: ولی خانم

باید و نیما ست و فقط منداد زدم: گفتم تنهامون بذارید این بحث محرمانه

و بدونیمهاشحرف . 

 .با نارضایتی چشمی گفتند و هر سه تاشون از اتاق بیرون رفتند

 .چونم از بغض لرزید و آروم به سمتش رفتم

و روی هاشهاش تکونی خوردند و خواست سر باال کنه اما آخ آرومی گفت و چشمپلک

 .هم فشار داد

م افتادم و سریع یاد نقشهو روی صورتش بذارم اما خم شدم و خواستم دست لرزونم

 .عقب کشیدم

جون لب زد: مطهره؟ خودتی نه؟بی  

و مهار کنمو بستم تا بغضمهاماشکی از چشمم چکید که سریع چرخیدم و چشم . 

کارش کرده که حتی طاقت چشم باز کردنم نداره؟چی ! 

و رو به روش گذاشتمو توی صورتم کشیدم و یه صندلی برداشتمدو دستم . 

م جدی باشم و ضعف نشون ندمسعی کرد . 

 .آره منم –

و باال آوردو باز کرد و نگاهشهاشبه زور چشم . 
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مهتاب شدههاش بیچقدر شب توی چشم ! 

جونی زدلبخند بی . 

 .خوشحالم که حالت خوب شده –

 .نگاهی به لب خشک شدش انداختم

خوری؟آب می –  

هاش نگاه کردمبه چشم . 

ای کرد و گفت: آرهسرفه . 

و تو لیوان یه بار مصرف و درآوردم و آبای که کنار اتاق بود پارچخچال قدیمیاز ی

 .ریختم

و و بست و آبهاشو روی لبش گذاشتم که چشمهاش لیوانبا بسته بودن دست

 .خورد

کشهمعلوم بود داره درد می . 

و انداختم و سرجام نشستملیوان . 

هوش بودم چی شد؟وقتی بی –  

دهام خیره شبه چشم . 

 همه چیز یادت اومده؟ –

و نباختمخودم . 

 .نه –
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 .امید توی نگاهش پر کشید

 اینجام تا سواالیی که نیما جواب نداده رو از تو بپرسم، دیروز چه اتفاقی افتاد؟ –

و با زبونش تر کردلبش . 

 چجوری که شکم توی هنوزم …خواستم ببرمت بیمارستان اما نیما پیدامون کرد –

کرده پیدامون . 

یشخند الکی زدمن . 

 !نیما رو دست کم نگیر –

 .با درد خندید

 .آره، دست کمش گرفتم که تو رو ازم گرفت –

 .فقط سکوت کردم

 .بهم شلیک کرد –

و پر کرد و سریع لب صندلی نشستمترس وجودم . 

 کجات؟ –

 .بازوم –

 نفس بریده گفتم: بردت بیمارستان؟

و بست و خندیدهاشچشم . 

سوزه؟نیما دلش به حالم می کنیواقعا فکر می –  

و باز کردمبا ترس بلند شدم و باند دور بازوش . 
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کنی؟کار میچی –  

و از رو دوشم باند رو که باز کردم با دیدن بخیه شدن زخمش انگار یه بار بزرگی

ای کشیدمبرداشتند و چشم بسته نفس آسوده . 

 نگرانمی خانمم؟ نه؟ –

ای! فقط ترسیدم بمیری، انیت گفتم: چه نگرانیو باز کردم و با عصبهامسریع چشم

 .چون مدلینگی اگه بمیری همه جا پخش میشه و نیما تو دردسر میوفته

 .ابروهاش باال پریدند

دونی من مدلینگم؟تو از کجا می – ! 

و گزیدم اما سریع اخم کردمای که دادم لبماز سوتی . 

 .درموردت تحقیق کردم –

 .معلوم بود قانع نشده

د رو دور بازوش بستم و سرجام نشستمبان . 

 خب، االن که فهمیدی اون روز چی شده، چرا نمیری؟ –

خوام بیشتر واسم تعریف کنیمی – . 

 .نه –

 .ابروهام باال پریدند

 !اما این یه خواهش نبود که تو بگی نه –

 .خواست حرفی بزنه اما با باز شدن در سکوت کرد
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ید رو به رو شدمبا اخم به سمت در چرخیدم که با سع . 

 .آقا اینجان –

و گزیدمهام از هم باز شدند و لبماخم . 

ش پیدا میشهاین نیمای عوضی همیشه سر و کله ! 

 .مهرداد خندید

 !نکنه نگفته بودی اینجایی –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم و بلند شدم

 .از اتاق بیرون اومدم که سعید در رو بست

کشید رفتمبود و داشت سیگار میبه سمت نیما که پشت بهم وایساده  . 

 .خودم پیش دستی کردم

دونستم اجازه نمیدینگفتم چون می – . 

 .به سمتم چرخید

ش گرفت و کمی پایینش بردسیگار رو بین سشت و اشاره . 

 اومدی اینجا که چی بشه؟ –

 .تو صورتم خم شد

 اون پسره برات مهمه؟ –

نه هاش گفتم:به صورتش نزدیک شدم و خیره به چشم . 

 .درست وایساد و عصبی پک عمیقی از سیگارش کشید و سری تکون داد

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


                                                                                                             

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

ی سوالی و عصبانیت گفت: پس اینجا چه غلطی و به بیرون فرستاد و با چهرهدودش

کنی؟می  

هام به هم گره خوردنداخم . 

 .اومدم تا ببینم چه بالیی سرش آوردی –

لبش گذاشتمو روی هامعصبی خندید و خواست حرفی بزنه که انگشت . 

 بمونه، زنده یا بمیره که نیست مهم واسم پسره …هیس، حرفم هنوز تموم نشده –

 پیچه،می بمب مثل خبرش بمیره مدلینگه، پسره نیما، ببین توعه، بخاطر اینجام اگه

 رقیب که فهمیدم کردم تحقیق دشمنشی، چون چرا؟ تو، سراغ میان نفرم اولین

زدلم، من فقط نگران توعم وگرنه پسره قد بال عزی! بدتر دیگه پس هست، شرکتتم

 .مگسم برام ارزش نداره

 .دیگه خبری از عصبانیت توی نگاهش نبود

و دوست داره عقلت از کار نیوفته و کار پس عاقالنه رفتار کن، بخاطر اینکه من –

های اشتباهی نکن، مهم اینه که من فقط تو رو دوست دارم و هیچ یک از حرف

کنمنمی و باوردروغش . 

 .لبخندی روی لبش نشست

و انداخت و با پا لهش کردش گرفت و سیگارشو توی دست مردونهدست ظریفم . 

و روی قلبش گذاشتدستم . 

 .لعنت بهت که خوب بلدی آرومم کنی –
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و کشید که تو بغلش فرو رفتم و از حس بدش خفیف خندیدم و عقب کشیدم اما دستم

 .لرزیدم

و به سمت گوشم پایین آوردد و سرشو دورم حلقه کردستش . 

 .آره، تو مال منی، نه هیچ کسی دیگه –

 .توی دلم پوزخندی زدم

 .این خیاالن پوچیه که داری

و باال آوردمسرم . 

 .پس حاال ولش کن، بگو ببرنش بیمارستان –

 .حله خانمم –

و بوسیدو پایین آورد و کوتاه لبمبعدم سرش . 

کردم که نه دیگه ببوستم و نه بغلم کنهیه جوری طلسمش می شدکاش می . 

و از بغلش بیرون کشیدمخودم . 

 .پس انجامش بده –

و گرفتدستم . 

 .باشه –

هاش اشاره کرد که به سمتمون اومدبعد به یکی از نوچه . 

 .درخدمتم قربان –

 .پسره رو ببر به یه بیمارستان و ولش کن –

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


                                                                                                             

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

 .چشم قربان –

 .بعدم به سمت اتاق رفت

ای کشیدمدهنفس آسو . 

تونه نیما رو رام کنه منمبه قول شروین عوضی تنها کسی که می . 

و کشید و به سمت در بردمدستم . 

فهمم که چقدر دلم برات تنگ شده بود مهردادم، لطفا زود خوب شواالن می . 

 ماهان#

کردمو طی میحیرون و سرگردون طول و عرض اتاق . 

و توی هم قفل کرده بود و روی هاشحمیدم منتظر خبری پشت میزش دست

 .پیشونیش گذاشته بود

کوبیدو به زمین میمحدثه مدام پاش . 

 .همش تقصیر منه –

ی محدثه نالید: نخیر همش تقصیر منه، اگه نادون بازی درنیاورده بودم و دم به تله

شدی جای مهرداد رو لو بدیدادم تو هم مجبور نمینیما نمی . 

شهتابی که مهرداد پیدا نمیبا بیحمید: بگیر بشین داداش،  ! 

 .لب باز کردم که حرفی بزنم اما با لرزش گوشیم سریع از جیبم بیرونش آوردم

 .شماره ناشناس بود

 اخم کردم و جواب دادم: بله؟
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 صدای یه زن توی گوشم پیچید: آقای ماهان رادمنش؟

هام بیشتر به هم گره خوردنداخم . 

 .بله خودمم –

زنممی زنگ …نمن از بیمارستا – … 

 .دلم هری ریخت

ی و آوردند اینجا، ایشون شمارهیه آقایی که االن اثری ازشون نیست برادرتون –

 .شما رو بهمون دادند، اصال نگران نباشید حالشون خوبه

ای کشیدمو بستم و از ته دل نفس آسودههامچشم . 

رسونمو میباشه، زود خودم – . 

 .ممنون، خداحافظ –

 .خداحافظ –

و قطع کردم و رو به دو جفت چشم منتظر گفتم: مهرداد پیدا شد؛ توی تماس

 .بیمارستانه اما حالش خوبه

ای کشیدندهردوتاشون نفس آسوده . 

و برداشت و بلند شدمحدثه کیفش . 

 .پس بریم –

و متوقف کنید، آقای و برداشت و بعد از چند ثانیه گفت: عملیاتحمید گوشی تلفن

ندرادمنش پیدا شد . 
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********** 

و پس زدش دست کشیدم که آخی گفت و دستمبه کبودی گونه . 

کنم، دزد کثافتعصبی غریدم: بیچارش می ! 

 .محدثه با شرمندگی گفت: بخدا ببخشید آقا مهرداد، تقصیر ماهان نیست، تقصیر منه

کنممهرداد: تقصیر هیچ کسی نیست، من سرزنشتون نمی . 

 .کنارش نشستم

طهره؟چه خبر از م –  

خیره نگاهم کرد و بعد گفت: همش سردرد میومد سراغش، مطمئن بودم که یه  کمی

چیزایی یادش میومد، وقتی عکسا رو دید و براش تعریف کردم جوری سردرد گرفت 

هوش شد و هزیون گفتکه بی . 

 متفکر گفتم: یعنی میگی همه چیز یادش اومده؟

و آزاد کنهمتقاعد کرده که منخودش که میگه نه، اما مطمئنم اون نیما رو  – . 

خندید و ادامه داد: وقتی فهمید تیر خوردم رنگش پرید اما ادعا داشت که نگران من 

 .نیست، بخاطر نیما نگرانه

به سقف چشم دوخت و با لبخند گفت: دلم براش تنگ شده بود، به همین چند لحظه 

 .که کنارم بود و باهاش حرف زدم راضیم

احتمال هست، یا حافظش برنگشته و واقعا نگران نیماست با اخم گفتم: چندتا . 

توجه به نگاهش ادامه های مهرداد شدید درهم رفتند و با تندی نگاهم کرد اما بیاخم
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ز کنه که برنگشته و یا واقعا هنودادم: یا حافظش برگشته و به دالیلی ادعا می

 .فراموشی داره اما به سمت تو جذب شده

باز شدند هاش کمی از هماخم . 

 چجوری بفهمیم کدومش درسته؟ –

 .محدثه: با استفاده از من و عطیه

 .سوالی بهش نگاه کردیم

و بسنجیمباید باهاش برخوردی داشته باشیم و عکس العملش – . 

و کشیدمابروهام از حیرت باال پریدند و بینیش . 

 .فکر خوبیه خانمم –

و پس زدخندید و دستم . 

اه کردیمبا صدای مهرداد بهش نگ . 

خوام به بابای مطهره زنگ بزنمو بده میگوشیت – . 

 با ابروهای باال رفته گفتم: چرا؟

ست و بیشتر از این عذاب نکشندباید بدونند که دخترشون زنده – . 

************** 

و روی نقشه نشون دادشروین راهی . 

و واسه عبور کامیونا پاکسازی کردیماین راه – . 

به چونش کشید نیما متفکر دستی . 
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خوره؟به پلیس راه نمی –  

 .نه، خیالت راحت –

 .بهم نگاه کرد

 نظر تو چیه؟ –

 .دست به سینه گفتم: به نظرم خوبه

و باال انداختشروین ابروهاش . 

 !چه عجب دم پر ما نشدی –

زنیگیرم که ببینم زیادی داری زر مفت میمن وقتی پاچه می – . 

 !نیما معترضانه گفت: عه

و گفتمی که هستچیز – . 

 .شروین خندید

 .بیخیال زنت داداش، دیگه عادت کردم –

 .نیما پوفی کشید

و باال انداختمروی میز نشستم و یه پام . 

و بفرستید، اگه بدون خطری رد کامیونا حدود ده تان، به نظرم اول چهار تاش –

و هم بفرستیدشدند بقیش . 

 .از عمد به شروین نگاه کردم

کنیملو بریم کمتر ضرر می اینطور اگه – . 
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 .عالیه زرنگ –

 .پوزخندی زدم و نگاه ازش گرفتم

 .نیما نقشه رو جمع کرد

و شروع مفعال مجبورم باهاشون هم قدم باشم اما همین که فرصتی گیر بیارم نقشه

زنمکنم ولی اول این شروین هوس بازو زمین میمی . 

اه کردمنگاه شروین روی بدنم چرخید که با غضب بهش نگ . 

نگاه ازم گرفت و رو به نیما گفت: قرار بود یکی از دخترا رو بفرستی واسه من، چرا 

و فرستادی؟همشون  

و خاروندنیما پیشونیش . 

 .معذرت، یادم رفت –

 .پوفی کشید

ی بزرگی در پیشه و کوروش حسابی براش دونی که فرداشب معاملهراستی، می –

 .دندون تیز کرده

ترمنگران نباش، اگه اون زرنگه من زرنگدونم، نیما: می . 

 .یه دفعه در سالن باز شد و سارا گریه کنان به داخل اومد که تعجب کردم

کنی؟نیما با اخم گفت: چرا گریه می  

 .بهمون رسید و با گریه مچ نیما رو گرفت

و که بردم شهربازی، با خیال اینکه چون توی قطاره جاش امنه رفتم که رادمان –
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ه بگیرم اما وقتی برگشتمآبمیو … 

 .هق هقش شدیدتر شد که با نگرانی بهشون نزدیک شدم

 نیما سارا رو محکم تکون داد و گفت: د حرف بزن گریه نکن، رادمان کجاست؟ هان؟

و گشتم اما پیداش نکردمکبا هق هق گفت: وقتی برگشتم دیگه ندیدمش، کل پار . 

و پر کردترس وجودم . 

و با خودتون نبرده از ترس گفت: چی داری میگی؟ مگه سیروانهای پر نیما با چشم

 بودی؟

 .روی زمین فرود اومد و با گریه گفت: فکر کردم خطری نیست و گفتم که بمونه

و با لگد روی زمین انداخت و به سمت در رفتیه دفعه نیما با داد میز . 

 عربده کشید: سیروان؟

دمدیو توی نگاهش میاولین باری بود که ترس . 

نگاه کوتاهی به سارایی که از گریه نفسش باال نمیومد انداختم و بعد با قلبی که تند 

 .میزد پشت سر نیما رفتم

و وارد کثافت کاریاشون کردندی به این کوچیکیآخرش بچه . 

 .از سالن بیرون رفت و وارد هال شد

اخمی داشت  و از سالن بیرون بذارم چرخیدم و با شک به شروینی کهتا خواستم پام

و گرفته بود ی سیرواننگاه کردم اما کمی بعد چرخیدم و با دو به سمت نیمایی که یقه

کرد رفتمو با داد سرزنشش می . 
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کردمبا اخم درحالی که توی فکر بودم به باغ پوشیده شده از برف رو به روم نگاه می . 

 .به چند نفر مشکوک بودند

ی مضنونیتم رو ی نیما از جلمه کوروش اما درجهمهرداد، شروین و دشمنای دیگه

 .مهرداد کمتر بود چون شاید اصال ندونه نیما زن و بچه داره

و به لبم کشیدمشستم . 

 .به ساعت نگاه کردم

 .بیست و دو بود

هوش شد و دکتر خبر کردیمسارا از وقتی که اومد مدام گریه کرد که آخرش بی . 

یما هم که معلوم نیست کدوم گوری رفته که خبری ازش نیست، اصال بهتر، کاش به ن

 !جای خودش خبر مرگش بیاد؛ دروغگوی دزد

طاقت بلند شدم و تیپ تمام مشکی زدم و اسلحه رو به کمرم گیر دادمدرآخر بی . 

 .نیما به تنها کسی گه مضمون نمیشه شروینه، خودم باید برم سر و گوشی آب بدم

ن یا تو پارتیه رهامه و یا خونه، باید بفهمماال . 

ها پایین رفتماز اتاق بیرون اومدم و از پله . 

ی به این کوچیکی اگه نگرانم فقط بخاطر رادمانه که قربانیه کارای باباش نشه، بچه

 .گناهی نداره

 .سوئیچ بی ام وه رو برداشتم و از عمارت بیرون زدم

و روی هم فشار هامبا شنیدن صدای سعید دندون رفتم کهداشتم به سمت ماشینم می
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 .دادم

 خانم؟ –

 .نزدیک ماشین به سمتش چرخیدم

 چیه؟ –

 جسارتا کجا میرید؟ –

 .با اخم گفتم: ربطی بهت نداره، الزم نکرده بدونی

 .دهن باز کرد حرفی بزنه که سریع داخل ماشین نشستم و درا رو قفل کردم

ای کشیدمد جلو که نفس عصبیو روشن کردم پریهمین که ماشین . 

مصمم اما فقط برای ترسش پدال گاز و ترمز رو به طور متوالی به نوبت فشار دادم اما 

و از روی ترمز برداشتم و ماشین از جاش کنده شد که سریع کنار نرفت که پام

و کنار انداختخودش . 

و به سمت در روندمبه سرعت دور زدم . 

*** 

م رو ترمزجلوی آپارتمان رهام زد . 

 !خونش رفتم که گفتند نیست

 .پوزخندی روی لبم نشست

و ی به اصطالح داداششه؟ بابا من که خوب توی هفت خطاینجوری نگران بچه

شناسممی . 
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 .از توی آینه نگاهی به خودم انداختم

گفتو بهم نمیکرد، اما دلیلشنیما همیشه از رفتن به پارتیای رهام منعم می . 

و برداشتم و از ماشین پیاده شدمدمگوشیه خاموش ش . 

و دور انداختمبین راه یه کفش فروشی وایسادم و کفش خریدم و اون کفش پام . 

هام ردیابهی کفشفهمیدم که تو همه . 

م مطمئن شدم به سمت در ورودی رفتموقتی از نامشخص بودن اسلحه . 

 !ناکس سه تا اینجور برجی داره

 .پوزخندی روی لبم نشست

ز پول خون و بدبختی مردمههمش ا ! 

و دور تا دور البی حسابی شیکش چرخوندموارد شدم و نگاهم . 

و پرسیدماز یه خدمتکار واحدش . 

و میشد شنیدی چهارم نرسیده صدای آهنگهنوز به طبقه . 

 .از آسانسور بیرون اومدم

 .رو به روی در واحد سفید رنگ و نسبتا بزرگش وایسادم

شدید تعجب کردمبا نیمه باز بودن در  . 

 !اینا دیگه چقدر ریلکسند

و هامهمین که در رو باز کردم یه عالمه دود تو صورتم کوبیده شد که کوتاه چشم

 .بستم
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کشندلعنتیا معلوم نیست چقدر دارند می ! 

و رو هوا تکون دادم و وارد شدمدستم . 

ای به طرفم چرخیددر رو بستم که نگاه عده . 

مثل خر مست کردند کامال معلوم بود بعضیا . 

های محکم همیشگیم به جلو قدم برداشتمبا قدم . 

کردندای با تعجب نگاهم میعده . 

 .مغرورانه به اطراف نگاه کردم

 .خواستم قدمی بردارم اما با شنیدن صدای آشنایی پشت سرم وایسادم

 !چشمام از تعجب داره میزنه بیرون –

مبه سمتش چرخیدم که با رهام رو به رو شد . 

 .پوزخند محوی زدم

 .تعجب نکن، با تو کار ندارم که اومدم اینجا –

 .ابروهاش باال پریدند و با لیوان مشروب توی دستش به سمتم اومد

 حاال زن نیما با کی کار داره؟ –

 .چه دردناکه اسم کسی روت باشه که ازش متنفری

کنمخودم پیداش می – . 

 .به اطراف اشاره کردم

رابهوضع مهمونیات خ – . 
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 .خندید

اینجور بیشتر حال میده عزیزم، اوف چه خالی داره که زنا بعد از نعشگی بیوفتند  –

 !توی بغلت

 .سری به عنوان تاسف تکون دادم و از کنارش رد شدم

 .بلند گفت: کمکی خواستی بگو خوشگله

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و به دنبال شروین چرخوندمنگاهم . 

کردندشناختنم بدجور تعجب میهایی که میاون . 

و پیدا کردم که ابروهام باال پریدندبه جای شروین کوروش . 

 .خواستم به سمتش برم اما با کسی که کنارش نشست جا خوردم

 !شروین

و پر کردکم کم دستم مشت شد و عصبانیت وجودم . 

دونستممی . 

 !با یه تیر دو نشون زدی مطهره جون

یرون آوردم و روشنش کردمو از جیبم بسریع گوشیم . 

و خاموش کردموقتی کامال روشن شد چندتا عکس ازشون گرفتم و بعد باز گوشی . 

توی جیبم گذاشتمش و سعی کردم بدون اینکه متوجهم بشند از پشت بهشون 

 .نزدیک بشم
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کرد یه لیوان گرفتم و تا واسه ضایع بازی نشدن از پسری که مشروب پخش می

شدم تونستم بهشون نزدیک . 

و بشنومهاشونپشت ستون وایسادم و سعی کردم حرف . 

کشیدطور که لم داده بود پیپ میفعال سکوت کرده بودند و کوروش همون . 

کرد باالخره لب باز طور که به اطراف نگاه میو خورد و همونشروین کمی از مشروبش

کردم بیایکرد: فکر نمی ! 

 .کوروش پا روی پا انداخت

دونی من اهل سوپرایز کردنمه میهمین طور ک – ! 

 .پوزخندی زدم

 .بازم بینشون سکوت حکم فرما شد

 .کالفه دستی توی موهام کشیدم

 .چند دقیقه گذشت تا اینکه باالخره کوروش به حرف اومد

خوام فرداشب ببرممی – . 

دونمشروین: می . 

 .فهمیدم کاری کردی که نیما برای اولین بترسه –

 .اخم ریزی کردم

ین خندیدشرو . 

و تو نگاه قاتل دختری که دوستش داشتم دیدمآره، باالخره برای اولین بار ترس – . 
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 .شکه به رو به روم نگاه کردم

خواد انتقام بگیرهپس شروین می ! 

 کوروش: بچهه که سالمه؟ نه؟

 .نفس تو سینم حبس شد

 !پس اینم درست حدس زده بودم

هاش حسابی ما لعنت بهش! چشمشروین: اول خواستم یه بالیی سرش بیارم ا

 .مظلومند درست مثل بابای کثافتش

هام توی گوشتم فرو رفت و شدید سوختو مشت کردم که ناخوندستم . 

ذارم رادمان قربانی بشههر چی هم باشه من نمی . 

 کوروش: نیما که نفهمید کار تو بوده؟

 …شروین: نگران

و با نزدیک شدن رهام قطع کرداما حرفش . 

الن میگه که من اینجامقطعا ا ! 

و کنار ستون گذاشتمسریع لیوان . 

 رهام: زن نیما رو دیدی؟

 .خون تو رگم یخ بست

تونماگه امشب نتونم از این برج بیرون برم دیگه هرگز نمی . 

 !شروین با تعجب گفت: مگه اینجاست؟
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 .با دو به سمت در دویدم

 .خدایا خودت به دادم برس

 !لعنت بهت رهام

ی آسانسور رو زدمیرون اومدم و سریع دکمهاز خونه ب . 

 .با پاهام روی زمین ضرب گرفتم

 .استرس مثل خوره به جونم افتاده بود

ی هم کف رو ی طبقهو داخلش انداختم و دکمههمین که آسانسور اومد سریع خودم

 .زدم

 .وقتی وایساد سریع بیرون اومدم و با آخرین سرعت به سمت در دویدم

ن اومدم و به ماشین رسیدم انگار دنیا رو بهم دادندهمین که بیرو . 

و از کار انداختدر رو باز کردم اما تا خواستم بشینم صدای فریاد شروین قلبم . 

 مطهره؟ –

 .نگران پر ترسی بهش انداختم و سریع سوار شدم

و روی گاز گذاشتم که تو میلی متری ازش رد و که روشن کردم بالفاصله پامماشین

 .شد

کشمت مطهره: میای عربدش بلند شدصد . 

و محکم تو مشتم گرفتماراده فرمونبی . 

و با زبونم تر کردمای کشیدم و لب خشک شدمازش که دور شدم نفس آسوده . 
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 .خدایا شکرت

و شروع کنمموقتشه نقشمه . 

کنم که همتون به جون هم بیوفتیدکاری می . 

****** 

و خاموش کردم و پیاده شدمماشین . 

دونستم داخل چیز خوبی درانتظارم نیستیم . 

دادم از پله ها باال اومدم و بعد از باز کردن در وارد با پاهایی که به زور حرکتشون می

 .خونه شدم

ترسوندمخونه غرق در سکوت بود و همین سکوتش بیشتر می . 

 با استرس بلند گفتم: نیما؟

 .اما نه خبری از خودش شد و نه از صداش

ها رفتمه جاسوئیچی وصل کردم و آروم به سمت پلهو بسوئیچ . 

 بازم بلند گفتم: نیما؟

و اطراف چرخوندمنگاهم . 

کردقراری میقلبم حسابی بی . 

 .این سکوت خونه نرمال نیست

با صدای باز شدن در از جا پریدم و سریع به سمتش چرخیدم اما با دیدن سیروان 

ای کشیدمنفس آسوده . 
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سمتم اومدهای تند به با قدم . 

ش مشخص بود حسابی استرس دارهاز چهره . 

زنیم جواب نمیدند، بهم که رسید گفت: خانم هر چی از وقتی که رفتید به آقا زنگ می

دونه که کجا رفتندهیچ کسی هم نمی . 

هام ریختمو توی چشمیه مثقال هم نگران نشدم اما واسه ضایع کاری نشدن نگرانی . 

وده؟مگه یکیتون همراهش نب –  

 .با اضطراب گفت: نه خانم خودشون نخواستند

 .خواستم حرفی بزنم اما صدای در بلند شد که بهش نگاه کردیم

ی لب پاره شدید تعجب کردمبا دیدن نیما اونم با اون وضع آشفته و گوشه . 

جا هم معلوم بود حسابی مست کردهاز همین . 

و گرفتزیر بازوشسیروان سریع به سمتش دوید و قبل از اینکه بیوفته  . 

 .با ناباوری به سمتش رفتم

 .سیروان با ترس گفت: باید ببریمشون بیمارستان

خوام با زنم تنها باشمخواد، برو بیرون مینیما پسش زد و کشیده گفت: نمی . 

و پر کردنفسم بند اومد و ترس وجودم . 

 …سیروان: آخه ارباب

گوله حرومت نکردمبا همون مستیش داد زد: گفتم برو بیرون تا یه  . 

 .سیروان نگاهی به من انداخت که اشاره کردم بره
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 .با نارضایتی چشمی گفت و رفت

تر بشمکردم به نیما نزدیکحتی جرئت نمی . 

 .اگه بگم مثل سگ نترسیده بودم دروغ گفتم

 .بهم نگاه کرد و با پاهای سست به سمتم اومد که با ترس عقب رفتم

 .اون الشخور بهم زنگ زد –

 نفس بریده گفتم: کی؟

ای رفتو از کمرش بیرون آورد که نفسم واسه لحظهکلتش . 

و بدزدههمونی که جرئت کرده بچم – . 

ش زدو به سینهبلند خندید و کلت . 

فهمی؟و بدزده، میی نیما شاهرخیجرئت کرده بچه –  

ی پشت سرم نبود که پام بهش گیر کرد و روش پرت شدمپلهحواسم به  . 

درد آخی گفتم و صورتم جمع شداز  . 

م ی سینهو روی قفسهو کنارم انداخت که خواستم سریع بلند بشم اما دستشخودش

 .گذاشت و روی پله خوابوندم، خودشم روم خم شد

 .از ترس فشارم افتاده بود و قلبم روی هزار میزد

 .با نگاه مست بهم چشم دوخت

دونی چی گفت؟می –  

کشیدم گفتم: چی گفت؟میدرحالی که به زور نفس   
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و تو گودی گردنم فرو کرد که یه لحظه لرزیدمسرش . 

هاش گذاشتم و سعی کردم به عقب ببرمشو روی شونههای لرزونمدست . 

 .بهتره بخوابی نیما –

و از جا کند که هر هاشو گرفت و یه دفعه دکمهاما بدون توجه به حرفم مانتوم

 .کدومشون به طرفی پرت شدند

دای لرزون گفتم: نیما بروبا ص … 

 .اما با گذاشتن سر اسلحه روی لبم خفه خون گرفتم

 .هیس، دارم حرف میزنم –

 .اسلحه رو کشید تا اینکه از گردنم گذشت

 .با ترس نگاهش کردم

ترسیدم از سر مستی دستش روی ماشه بره و شلیک کنهمی . 

و پایین بردی تاپمم کشید و یقهی سینهروی قفسه . 

کردم گرفت و فکر میدونستم چرا دیگه ازش شرمم میاینکه محرمم یود اما نمیبا 

کنمدارم به مهرداد خیانت می . 

کشهو میی فرداشب شکست نخورم رادمانبهم گفت اگه تو معامله – . 

کردو روم انداخته بود درد میکمرم از اینکه تو پله فرو رفته بود و نیما هم کل وزنش . 

م نلرزهسعی کردم صدا . 

 نفهمیدی کی بود؟ –
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هام نگاه کردبه چشم . 

میرهی بزرگ نگذرم بچم مینه، اگه از این معامله – . 

بگذر پس خب …خب – . 

و گزیدمسر اسلحه رو بین خط باال تنم فشار داد که لبم . 

جا بهش بزنمو گیر بیارم و یه گلوله درست همیندوست دارم اون مردک – . 

روم بلند شو نیما، وقتی مستی از سرت پرید باهم حرف  با نفس تنگی گفتم: از

رسیمو به یه راه حل میزنیممی . 

و تو میلی متری صورتم آوردصورتش . 

تر شده بودهای آبیش حاال ترسناکچشم . 

و هم دوست دارم، باید از کدومتون بگذرم؟ هان؟تو رو دوست دارم، رادمان –  

 گیج گفتم: چی داری میگی؟

ر صورتم گذاشتو کنادستش . 

باختم قمار توی بار اولین برای …امشب – . 

 .با بهت بهش نگاه کردم

ی فرداشب نبرم شاهرخ عوضی گفت که اگه ببره شرطش اینه که اگه تو معامله –

 .باید تو رو بهش بدم

و پر کردهامو روی دهنم گذاشتم و بالفاصله اشک زیادی چشمدست لرزونم . 

ای کردخندید و تک سرفه . 
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 .منم قبول کردم –

 .هر لحظه نزدیک بود بغضم بشکنه

. بازوندم.از مستیم استفاده کرد و. – . 

 .انگار دیگه نفسم باال نیومد

کار کردی نیما؟با بغض زمزمه کردم: تو چی  

هاش حلقه زداشک توی چشم . 

و نجات بدم و تو رو دستی دستی پیشکش اون حاال معامله رو ببازم و رادمان –

و از دست بدم؟ هان؟ک کنم؟ یا معامله رو ببرم و تو رو نجات بدم و رادمانمرد  

ای اشک از کنار چشمم سر خوردقطره . 

 .سر اسلحه رو فشار داد

 یا تو رو بکشم تا مجبور نشم با دست خودم بدمت به اون یارو؟ –

هام روونه شدندبغضم شکست و اشک . 

هام کشیداسلحه رو باال آورد و روی اشک . 

 .گریه نکن –

و بستمهامبا گریه و درد بدبختیم چشم . 

 یه دفعه صدای پر بغض سارا بلند شد: نیما؟

و باز کردمهامسریع چشم . 

 .نیما بهش نگاه کرد
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و پیدا کردی؟بچم –  

 .حرفی نزد و به جاش بلند شد که انگار تازه راه نفس کشیدنم باز شد

ها باال رفتگرفته بود از پلهطور که نرده رو حرف با پاهای سست همونبی . 

و به زور بلند کردمجونمتن بی . 

ش گذاشت که از ترس سرجام بهش که رسید یه دفعه اسلحه رو روی شقیقه

 .میخکوب شدم

خوای شلیک کنی؟ خب شلیک کنسارا با بغض و ترس گفت: می . 

 .نیما با خشم غرید: همه چیز تقصیر توعه، باید بمیری

و بستهاشاد و چشمسارا به گریه افت . 

 .اگه دلت خنک میشه بزن –

 .دست لرزون نیما روی ماشه رفت که به خودم اومدم و سریع از پله ها باال رفتم

 !نه! نیما نه –

خواستم اسلحه رو از دستش بگیرم اما به عقب پرتم کرد که روی زمین پرت شدم و 

و روی هم فشار دادمهاماز درد چشم . 

کنی نیما؟یداری چه غلطی م –  

و باز کردم و با شتاب چرخیدمهامبا شنیدن صدای شروین سریع چشم . 

و باال برد و گفت: آروم هاشنیما چرخید و اسلحه رو به سمت شروین گرفت که دست

زنیم، باشه؟باش نیما، باهم حرف می  
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و روی هم گذاشتم و جدی بهش نگاه کردمنگاهش به من افتاد که سریع مانتوم . 

شدم و رو به سارا آروم گفتم: برو تو اتاقت بلند . 

 .نگاه پر اشکی به من و نیما انداخت و بعد به سمت اتاقش پا تند کرد

 .شروین: اون اسلحه رو بذار کنار، لطفا

 .داد زد: خفه شو

هاروانی شده ! 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

ها و کمی از پلهو اسلحه رو از دستش چنگ زدم تو یه حرکت به سمتش هجوم بردم

 .پایین رفتم

و تو مشتش گرفتها فرود اومد و موهاشروی پله . 

خوام باهات حرف بزنمبه شروین نگاه کردم که جدی گفت: می . 

زنیم، حاال هم بروسرد گفتم: فردا حرف می . 

 …اگه چیزی –

زنیمبا تحکم گفتم: گفتم برو فردا حرف می . 

نیما انداخت و به سمت در رفتکمی خیره نگاهم کرد و بعد نگاهی به  . 

ها باال اومدم و زیر بازوی نیما رو گرفتماز پله . 

 .بلندشو بریم تو اتاق –

هام زل زدو باال آورد و مظلوم به چشمسرش . 
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کنه مورچه هم زیر پات له نمیشهلعنت به صورتت که هر کسی نشناستت فکر می ! 

کار کنم؟نالید: من چی  

زنیم؛ بلندشودرموردش حرف میمکث کردم و گفتم: فردا  . 

و ول کردمدیگه حرفی نزد و بلند شد که بازوش . 

و جونشو گرفتم و به زور تن بیمیون راه نزدیک بود بیوفته که سریع زیر بازوش

 .کشیدم

و باز کردم و روی تخت انداختمشدر اتاق . 

و زدمصندوقو تکون دادم و رمز گاو ش دیوار متحرکهای خیرهبدون توجه به نگاه . 

و بستمو کنار پوال انداختم و در گاو صندوقشاسلحه . 

دیوار رو به حالت قبل برگردوندم و بهش نگاه کردم که با دیدن اینکه خوابش برده یا 

هوش شده ابروهام باال پریدندشایدم از مستی بی . 

و از تنم کندم و حوله به دست وارد حموم شدمهاملباس . 

****** 

رداشتو بکیفش . 

هام جلسه دارم، نیاز دارم یه کم فکر کنممیرم شرکت، امروز با یکی از مشتری – . 

 .سری تکون دادم و لقمه رو توی دهنم گذاشتم

 .بهم نزدیک شد

و به سمت خودش چرخوند که سوالی بهش نگاه کردمو گرفت و سرمچونم . 
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 .دلخوری -

و پس زدم و نگاه ازش گرفتمدستش . 

 .نه –

و به سمت خودش چرخوندو گرفت و سرمنمبازم چو . 

 .بمیرمم تو رو دست شاهرخ نمیدم –

 .پوزخندی زدم

و نبره دست تر از توعه، ببازی تا منباز گندهدونی که اون پیرک هوسبهتر می –

دارهبرنمی . 

ذارمکمی خیره نگاهم کرد و بعد گفت: نمی . 

و روی هامم گذاشت که چشمو محکم روی لبخواستم حرفی بزنم اما خم شد و لبش

 .هم فشار دادم

و باز کردم و سعی کردم کاری کنم که هامی عمیقی زد و عقب کشید که چشمبوسه

هام نخونهو از توی چشمتنفرم . 

حرف چرخید و ازم دور شدبی . 

و خوردمو به بیرون فوت کردم و چاییمنفسم . 

کار کنمدونم چیخودم می . 

پایین بردم و بهش نگاه کردم وبا صدای گوشیم لیوان . 

کرداسم شروین خاک بر سر روی صفحه خودنمایی می . 
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و برداشتمو روی میز گذاشتم و گوشیملیوان . 

و وصل کردمتماس . 

شنوممی – . 

 .معلوم بود عصبیه

منتظرتم ده ساعت …ها رو دیدم، تو کافهعکس – . 

 .اوکی –

و قطع کردم و از سرجام بلند شدمبعدم تماس . 

 الدن#

 .با توپ پر در اتاق نیما رو باز کردم و وارد شدم که سریع سر باال آورد

 .در رو محکم بستم و با عصبانیت به سمتش رفتم

 !دست مریزاد آقا نیما –

و توی هم کشیدهاشاخم . 

 چی شده؟ –

به میز کوبیدم و محکمهارو به روش خم شدم و دست . 

ی مطهره راسته؟ هان؟قضیه –  

باال پریدند و به صندلیش تکیه دادابروهاش  . 

 خب؟ –

درست وایسادم و عصبی داد زدم: تو همه چیز ما با هم بودیم، هیچ چیز پنهانی از هم 
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 !نداشتیم اما تو دوماه این قضیه رو از من پنهان کردی

 .خونسرد گفت: الزم ندیدم کسی چیزی بدونه

که با صدای گوش خراشی به و روی هم فشار دادم و لگدی به صندلی زدم هامدندون

 .عقب رفت

و آروم کنمو بستم و سعی کردم خودمهامچشم . 

این قضیه به تو ربطی نداشت که بخوام بهت بگم، حاال هم اگه کاری نداری برو  –

 !چون همین طوریشم اعصابم داغونه

 .با غضب بهش نگاه کردم

و روشن کردخونسرد لپ تاپش . 

ه از مهرداد حامله باشمنفس عصبی کشیدم و گفتم: ممکن . 

 .به شدت سر بلند کرد

 !چی؟ –

 .دست به سینه شدم

 .حرفم واضح بود، تا چند وقت دیگه مشخص میشه –

 .پوزخندی زد

 اینم جزو انتقامته؟ –

و عوض کردممتقابال پوزخندی زدم و حرف . 

 !نگفته بودی مطهره رو دوست داری –
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 مـطـهـره#

ها به و شنیدم و به حرفی که مدتم: تموم حرفاتمقدمه گفترو به روش نشستم و بی

و آزاد کنیزدم یقین پیدا کردم، بی برو و برگشت باید رادماننیما می … 

و روی میز کوبیدمانگشت اشارم . 

ذارم کف دست نیماقبل از امشب وگرنه همه چیزو می – … 

نبار با مدرکو رو به روش گرفتم و گفتم: البته ایخواست حرفی بزنه که زود انگشتم . 

و روی هم فشار دادهاشو بست و دندونهاشچشم . 

و توی هم قفل کردمهامبه صندلی تکیه دادم و انگشت . 

شنومو میخب، تصمیمت – . 

ترین زنی هستی که توی عمرم دیدمبا همون حالت گفت: زیرک . 

ای زدملبخند مغرورانه . 

و باز کردهاشچشم . 

هی درحال سقوطنیما پرنده – . 

 .ابروهام باال پریدند

ای ندارهکنارش موندن برای تو فایده – . 

 .اخم ساختگی کردم

 .خوش ندارم یکی درموردمون اینطوری حرف بزنه –

 .به سمتم خم شد
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کنم، کنار من باش تا خدایی کنیاما من فرق می – . 

 !نفوذ باهلل

ها رو حرف خیلی پررو تشریف داری! حاال که کاراتم واسم رو شده داری این –

زنی؟می  

 .به صندلیش تکیه داد

 .یه پیشنهاده –

خوای نیما از کارات خبر داشته باشه یک، باید جدی گفتم: باشه واسه خودت، نمی

و معامله برنده بشه چون اگه و آزاد کنی اون بچه گناهی نداره؛ دو، باید نیما ترادمان

گیرهو به زور از نیما مینشه اون شاهرخ کثافت من . 

هاش شدید به هم گره خوردنداخم . 

زنی؟درمورد چی حرف می –  

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

بازه، شرط شاهرخم کنه و میدیشب نیما که مست بوده با شاهرخ قمار بازی می –

و بهش بدهاین بوده که اگه تو معامله برنده نشه باید من ! 

کار داره؟ش، به تو چی*د*ههای ج*نغرید: غلط کرده مرتیکه، اون بره پی برده  

اون کثافت اولین بار که نگاهش بهم افتاد از طرز نگاهش خوشم نیومد پس  –

و آزاد کن تا این اتفاق نیوفتهرادمان . 

کنی؟کار برام میدر مقابلش تو چی –  
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برمو از بین میمدارک – . 

خورمهاش خوندم که زودتر گفتم: قول میدم و قسم میو از چشمشک . 

ی خیره نگاهم کرد و درآخر گفت: حلهکم . 

کنی؟با ابروهای باال رفته گفتم: قبول می  

 .آره، رادمان تا قبل از غروب پیشتونه –

ای روی لبم نشستلبخند پیروزمندانه . 

 !عالیه –

و کمی ریز کردهاشچشم . 

 اما چرا نمیگی که از نیما فاصله بگیرم؟ –

 .مرموز نگاهش کردم

م مربوطه اما اگه نگفتم به این معنی نیست که چشم از کارات اون دیگه به خود –

دارم، برعکس، دقیقا بیشتر زوم میشم روت، یا با نیما دوست قدیمیت باش و برمی

و دور بنداز، یا ازش جدا شو و در مقابلش بهش خنجر بزن نه از پشت سرتکینه . 

و روی شونم انداختمکیفم . 

زدن فقط کار ترسوهاست دونی که، از پشت سر خنجرمی – . 

و پر کرد که لبخند بدجنسی زدمحرص نگاهش . 

****** 

 .کنار خیابون نگه داشتم و به دوراهی رو به روم نگاه کردم
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رفت و اون راهم به سمت شرکت مهرداد یا بهتره بگم ی نیما مییه راه به سمت خونه

 .بابای مهرداد

 .آخ که چقدر دلم برات تنگ شده

رسیدز کلی دست دست کردن از راهی رفتم که به شرکت میدرآخر بعد ا . 

 .از دور نگاه کردن بهت فکر نکنم ریسکی توش باشه

 .رو به روی شرکت پارک کردم

ی اتاقش نگاه کردمبه پنجره . 

 یعنی االن خودشه یا باباش؟

و به صورتم زدم و پیاده شدم و قفل باالخره با کلی کلنجار رفتن با خودم ماسک

و زدمماشین . 

 .از خیابون رد شدم و رو به روی شرکت وایسادم

 .نفس عمیقی کشیدم و به داخل قدم برداشتم

 .با دیدن نگهبان به سمتش رفتم که بهم نگاه کرد

 سالم، آقای مهرداد رادمنش اینجا هستند؟ –

 .سالم، نه، چند ماهی هست که دیگه اینجا نمیان –

 .ابروهام باال پریدند

 .آهان، ممنون –

و گرفتم و برگشتمچرخیدم و راه اومدنم . 
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و از صورتم کندمتوی ماشین نشستم و ماسک . 

 .روی فرمون ضرب گرفتم

 .شاید دانشگاهه

 .لبخند محوی روی لبم نشست

 .چقدر دلم واسه اون دوتا خل تنگ شده

 .به ساعت نگاه کردم

 .یازده بود

و روشن کردم و از جای پارک بیرون اومدمماشین … 

زدم و به سمت دانشگاه رفتم وماسک . 

دونم چرا قلبم تند میزد و استرسم گرفته بودنمی . 

و اطراف چرخوندموارد سالن شدم و نگاهم . 

 .حتی از درسم عقب موندم

ها رو پس میدی نیمای اینتقاص همه . 

 .با دیدن حراست به سمتش رفتم

 آقا؟ –

 .به سمتم چرخید

 .بله بفرمائید –

وز اینجان؟استاد رادمنش امر –  
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 .خندید

 !استاد رادمنش؟ کجای کاری خانم دوماهی هست که استعفا داده –

 .ماتم برد

کار کردی؟مهرداد تو با خودت چی  

دونم چقدر قفل کرده بودم که خود حراستیه از کنارم گذشت و رفتنمی . 

هام حلقه زداشک توی چشم . 

 آقای من تو چی کشیدی؟

 پس االن کجایی؟ خونه؟

ها پایین میومدند به سمتشون چرخیدم که با هم هایی که از پلهبچهصدای  با

های خودم رو به رو شدمکالسی . 

 .حتما تو کارگاه بودند

 .اولین نفر ایمان به چشمم خورد

 !اونم چقدر داغون شده

 .عطیه رو که کنارش دیدم تعجب کردم

دادو میابشخندید و باهاش حرف میزد، ایمانم فقط لبخندی میزد و جوداشت می . 

 یعنی تو این دوماه چه اتفاقایی افتاده؟

 .با دیدن محدثه با بغض خندیدم

 !خشن خاک بر سر
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 .به سمت سالن کالس رفتند

 .قدمی برداشتم اما بازم نتونستم دل ازشون بکنم

 .همین که نگاه محدثه تو نگاهم گره خورد دلم هری ریخت

کردمیون جمعیت وایساد و با اخم و دقیق نگاهم  . 

 .سریع به خودم اومدم و با اخم تند ازشون دور شدم

 .همین که توی ماشین نشستم بغضم شکسته شد و صدای گریم پیچید

و روی صندلی انداختمماسک . 

و بستمهامو به فرمون تکیه دادم و با گریه چشمپیشونیم . 

 .چقدر دلم برای همتون تنگ شده

ید اما یه کم دیگه تحمل کنید تا من کار کشید سختی همتون دونممی بابام، …مامان

شیمنیما رو بسازم، بعدش بازم باهم می . 

و روشن کردمو باال آوردم و درحالی که گریم بند نمیومد ماشینسرم . 

هات، واسه کارات، واسه حرص دلم واسه آغوشت تنگ شده مهرداد، دلم واسه حرف

 .دادنات حسابی تنگ شده لعنتی

******** 

حوصلگی جلوی تلوزیون نشسته بودمبا بیهدف و بی . 

 .باید یه جوری جور کنم بتونم مهرداد رو ببینم

 .کاش بشه یه جوری از خونه بیرونش بکشم
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 .لبخند محوی زدم

 .دلم واسه خوندنش تنگ شده

 .نفس پر غمی کشیدم

 .در سالن باز شد اما توجهی نکردم

 .با صدای رادمان سریع از جا پریدم

 .من برگشتم –

و بهش رسوندمبا دو خودم . 

 .داد زد: سالم خاله جون

و تو دستم گرفتمزود رو به روش نشستم و صورتش . 

و نگاه کردمریز به ریز صورتش . 

 اذیتت که نکردند؟ آسیبی که بهت نزدند؟ –

 .خندید

 .اینقدر خوش گذشت، حسابی با اون مرده غول کچل بازی کردم –

 .با تعجب نگاهش کردم

ی پر بغض سارا بلند شد: رادمانم؟یه دفعه صدا  

 .رادمان از کنارم گذشت و به سمتش رفتم

 .سالم مامانی –

 .چرخیدم
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و بهش رسوند و محکم بغلش کرد و زد زیر گریهسارا سریع خودش . 

کردمالهی قربونت برم، داشتم دق می – . 

ای کشیدماز ته دل نفس آسوده . 

دم شروینهبا صدای گوشیم از جیبم بیرونش آوردم که دی . 

م سالم دستتون رسید؟و وصل کردم که زودتر گفت: بستهتماس  

 .خشک گفتم: رسید، خوشحالم که حماقت نکردی

ستامشب معامله – . 

 .از جام بلند شدم

دونممی – . 

برهنیما می – . 

 .ابروهام باال پریدند

 نظرت عوض شد؟ –

کنم تا ببرهمکث کرد و گفت: فقط بخاطر اون قمار کمکش می . 

 .پوزخندی زدم

 چیه؟ نگرانمی؟ –

و بکنیبیشتر از اون چیزی که حتی فکرش – . 

هام از هم باز شدنداخم . 

 .با باز شدن در و با دو وارد شدن نیما گفتم: نیما اومد خداخافظ
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 .دیگه نذاشتم حرفی بزنه و قطع کردم

 .نیما بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه به سمت رادمان رفت

و از سارا جدا کرد و محکم بغلش کرد جوری که زمین انداخت و رادمان و رویکیفش

 !دیگه صدای بچه دراومد: آخ بابایی له شدم

 .بازم تخم نفرت تو دلم جوونه زد

 .تو اینجا همه چیز داری اما همه چیز رو از مهرداد گرفتی

و غرق در بوسه کرداز خودش جداش کرد و صورتش . 

کنه؟ زخم نشده؟جاییت درد نمیو گرفت و گفت: هاشبازو  

 .رادمان بچگونه خندید

 .نه بابایی تازه اینقدرم خوش گذشت –

ها به سمت مبل رفتم و روش نشستمبیخیال اون . 

 .با صدای گوشیم از جیبم بیرونش آوردم

متعجب بهش نگاه کردم”نیما“با دیدن  . 

و ندید؟یعنی واقعا من ! 

 .جواب دادم

 بله؟ –

 کجایی؟ –

م نخندمسعی کرد . 
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 .بچرخ –

 چی؟ –

 .پوفی کشیدم

 .میگم بچرخ –

 .با اخم چرخید که با دیدنم تعجب کرد

و قطع کردمخندیدم و تماس . 

و گرفته بود به سمتم اومدطور که دست رادمانبلند شد و همون . 

 .باال سرم وایساد که به مبل تکیه دادم

 !ندیدمت –

 .پوزخندی زدم

بینیو نمیها منموقعت اومده خیلی از وقتی بچه – . 

 .معترضانه نگاهم کرد که نگاه ازش گرفتم

و آزاد کنمو گرفت که سعی کردم مچمدستم . 

 .ولم کن –

و محکم به شکمش کوبیدمای بهش زد که پامو تا لبش برد و بوسهبه زور دستم . 

 .به عقب پرت شد و با تعجب نگاهم کرد

ردمبا اخم نگاه ازش گرفتم و شبکه رو عوض ک . 

 .سارا به کنارمون اومد
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خوام باهات حرف بزنم نیمامی – . 

 .حتی نگاهشونم نکردم

 .مطهره بهم نگاه کن –

و ندارم، سارا هم باهات کار دارهبا اخم گفتم: برو نیما حوصلت . 

 .سارا: نیما لطفا

و کم کردندچیزی نگذشت که شرشون . 

و خاموش کردم و روی مبل دراز کشیدمتلوزیون . 

و بستم و تو خیاالت خودم غرق شدمهامو روی پیشونیم گذاشتم و چشممچم . 

 که باره چندمین این …چه خوب بود اگه االن کنار مهرداد بودم، دلم براش تنگ شده

کنم؟می تکرار رو جمله این امروز ! 

م حس کردمهای بستهو پشت پلکجوشش اشک . 

نفر قدرتمند رو زمین بزنیاما تحمل کن مطهره، باید قوی باشی تا بتونی یه  . 

# بعد_روز_هیجده  

 .روزها گذشتند اما نه به راحتی؛ این چند روز بخاطر دلتنگی انگار چندین سال گذشت

 .حتی یه بارم نذاشتم نیما بهم دست بزنه

ی عادت ماهیانه داشتم و هشت روز بعدشم وانمود کردم که یا سرم ده روزش بهونه

زدمبه خواب و مریضی میو کنه یا خودمشدید درد می . 

و بینم اما اون لیاقت رابطه با منو میدونم که نیما حسابی سختشه و کالفگیشمی
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 .نداره، من مال اون نیستم

و نگه داشتهنیما به زور سارا رو از خونه انداخت بیرون اما بچش . 

امم مهم بر …ای گرفته و موندهگرده کشورش و اینجا خونهبازی برنمیسارا هم با لج

 .نیست

کنم مدرک جور کنم اما نه ای جا به جا نکرده، دارم سعی میتو این مدت زیاد محموله

 .فقط از اون بلکه از شروین و از کوروش

 .راستش از اون شروین عوضی تا حاال یه مدرکم نتونستم جور کنم

 .کثافت حسابی محتاطه

 .چند وقتی هم هست که رفته خارج

تونم زه که رفته شمال واسه همین این بهترین فرصتیه که میفهمیدم مهرداد دو رو

 .ببینمش

کرد وارد آشپزخونه شدو خشک میطور که با حوله سرشنیما همون . 

 بهتری؟ –

و تکون دادمای گرفتم و سرملقمه . 

 .آره –

و بیرون کشید و نشستصندلی رو به روم . 

م بریم پاریسخوام بلیط بگیرگرفت گفت: میطور که لقمه میهمون . 

 .اخم ریزی کردم
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 .کارد رو توی بشقاب گذاشتم

خوام برماما من نمی – . 

 .با ابروهای باال رفته نگاهم کرد

خوای بری؟پس کجا می –  

خوام بریم همون ویالیی که گفته بابابزرگت ساخته، شمال اما این دفعه می –

 .کنجکاوم که ببینم

 .اخمی رو پیشونیش نیست

نزن اصال، حرفشم – . 

 .بعد به خوردنش ادامه داد

و و روی هم فشار دادم اما بخاطر اینکه رامش کنم سعی کردم عصبانیتمهامدندون

 .پنهان کنم

و به عقب کشیدم که دست به سینه با اخم نگاهم کرداز جام بلند شدم و صندلیش . 

و دور گردنش انداختم که اخمش کمی بازتر شدهامروی پاش نشستم و دست . 

 .لطفا –

 .نه –

و تو گودی گردنش فرو کردم و آروم لب زدم: چرا؟سرم  

خوامحاضر بودم واسه راضی کردنش هرکاری بکنم حتی اگه بگه رابطه می . 

کنممن دیگه تحمل ندارم، باید مهرداد رو ببینم وگرنه دق می . 
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و گرفتپهلوهام . 

 .مهرداد و برادرش اونجان –

کار دارم؟ ها چیو بردارم گفتم: من به اوناینکه لبمای به گردنش زدم و بدون بوسه

خوام با تو خوش بگذرونمفقط می . 

 .فشاری به پهلوهام وارد کرد

گذرهپاریس بیشتر خوش می – . 

شناسی باید کاری که و میگذره، تو که بهتر مناما وقتی کنجکاوم خوش نمی –

و بکنم وگرنه خیالم راحت نیستخواممی . 

ای به زیر گلوش زدمو بوسه و کشیدملبم . 

 .تنها راه خر کردنش همین بود

کردو برآورده میهامدادم کیفش کوک میشد و تمام خواستهاگه خوب بهش حال می . 

و تر کردمو روی پوستش کشیدم و بعد لبشزبونم . 

کردمو حس میخوب خراب شدن حالش . 

کنمآروم لب زد: درموردش فکر می . 

دارش خیره شدمهای تبش کشیدم و به چشمی ورزیدهسینهی و رو قفسهدستم . 

خوای تو رابطه برات انجام بدمتو بگو قبوله تا من هر چی می – . 

و گرفت و به خودش چسبوندمکمرم . 

هاتنفس زنان گفت: لعنت به این عشوه ! 
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ای روی لبم نشستلبخند پیروزمندانه . 

و دربیارم صدای رادمان بلند شدتم لباسو باز کردم اما تا خواسهامدونه دونه دکمه . 

 بابایی؟ کجایی؟ –

و گرفت و خمار لب زد: بیخیال اونهل کرده خواستم بلند بشم اما پهلوهام . 

 .یه دفعه بلندم کرد و وسایل روی میز رو کنار زد و روی میز انداختم

بینهو تو گودی گردنم فرو کرد که با استرس گفتم: نکن بچه میاد میسرش . 

و کنار زدلباسم . 

 !به درک –

پرهمثل همیشه وقتی حالش خراب میشه عقلم از سرش می . 

 .سعی کردم به عقب ببرمش

 .نیما برو عقب –

هام و روم انداخت و مشغول بوسیدن گردنم شد که خود به خود چشماما تموم وزنش

 .بسته شدند

بینهنکن اینکارو، بچه میاد می – ! 

ن لحظه سر و کله رادمان بلند شداز شانس گند و خوبم همی . 

کنید؟کار میبابایی؟ خاله جون؟ شما دارید چی –  

ای کشیدم و و تو گردنم فوت کرد و عقب کشید که نفس آسودهنیما کالفه نفسش

 .روی میز نشستم
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ی متعجب رادمان هم خندم گرفت و هم خجالت کشیدماز چهره . 

کردیمداشتیم بازی می با صدای نسبتا گرفته گفت: هیجی باباجون، . 

ای؟با تعجب گفت: چه بازی ! 

ی اسباب بازیه توی دستش به سمتمون اومدبا اسلحه . 

ایه که روی خاله افتاده بودی؟چجور بازی –  

و گزیدم و نیما خندون دستی به لبش کشید که با حرص لگدی به پاش از خجالت لبم

 .زدم

و گرفتنیما رو به روش زانو زد و بازوهاش . 

این بازی آدم بزرگاست پس به اینکارا کار نداشته باش فسقلی، حاال هم بدو برو با  –

 .سیروان بازی کن

و به کمرش زداخم کرد و دستش . 

فرستی دنبال نخود سیاه؟ هان؟و داری میمن –  

 .خندم گرفت

ی باهوشیهعجب بچه ! 

باهاتون بازی کنم خوامخواین خودتون دوتا بازی کنید؟ هان؟ منم میادامه داد: می . 

 .نیما با حالت زار رو زمین نشست

و پروندیبچه بیا برو زدی حس و حالم – ! 

 .از لحنش خندم گرفت
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 .حقته

 !رادمان با حرص گفت: خیلی بدی بابایی

و روی شکمش گذاشت و متعجب بعدم یه لگد به شکم نیما زد و رفت که نیما دستش

 .به رفتنش نگاه کرد

بلند زدم زیر خنده روی میز ولو شدم و . 

 .نیما با حرص گفت: لعنت به روزی که از سر مستی تو رو درست کردم

و گرفتمشدت خندم بیشتر شد که روی میز نیم خم شدم و از شدت خنده دلم . 

 .با خم شدن نیما روم حس خندم پرید و به سرفه افتادم

و نزدیک به گوشم آورداز پشت سرش . 

گردهدیگه رفت برنمی – . 

سرفه ای دیگه کردم تک . 

 …نیما –

و تو گودی گردنم فرو کرد و عمیق بوسید که و روی دهنم گذاشت و سرشاما دستش

و مشت کردمدستم . 

خوام حسابی خوای شمال بری حرفی ندارم اما االن میکنار گوشم آروم گفت: اگه می

ی خرابتمبهم حال بدی، چندین روزه که حست نکردم، تشنه . 

برتم خوشحال شدم اما از اینکه مجبورم بخاطر دیدن مهرداد تن اینکه میاز طرفی از 

 .به خواستش بدم حس عذاب وجدان گرفتم
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 .ببخشم مهرداد، فقط بخاطر دیدن توعه

******** 

 .از ماشین پیاده شدم

 .با دیدن ماشین مهرداد رو به روی ویالشون لبخند محوی زدم

تو پیش مامان و باباش گذاشنیما رادمان . 

و به مامان و بابات نشون نمیدی بهم گفت که یادمه قبلنا که ازش پرسیدم چرا من

کنند چون عروس مورد انتخابشون تاری میبهتره نبیننت چون مطمئنا باهات بدرف

شناختنمدیدند قطعا میو میفهمم که بخاطر این بوده که اگه مننیستی اما االن می . 

خل ویال بردندها رو به داسعید و حمید وسایل . 

 .همین دوتا رو با خودمون آورده بودیم

بینمشوارد ویال که شدیم وانمود کردم که اولین بارمه دارم می . 

 .خوشگله –

ها پایین رفتماز پله . 

ی نیما بیرون رفتنداون دوتا کارشون که تموم شد با اجازه . 

 .بدبختا مجبورند تو ماشین باشند و نگهبانی بدند

شاره کردبه پله ها ا . 

 .اتاق اون باالست –

 .باهم به سمتش رفتیم
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و روی تخت انداختموارد اتاق شدیم و کیفم . 

 .میرم دوش بگیرم –

 شیطون گفت: باهم بریم؟

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

 .نخیر –

 .بعد از برداشتن چیزهای مورد نیاز وارد حموم شدم

و باز کردمو از تنم کندم و دوشهاملباس . 

و بستمهامایسادم و با سرخوشی چشمزیر دوش و . 

کنهو خوب میدونم نزدیک مهردادمم حالمحتی اینکه می . 

*********** 

ها رو کنارش روی میز گذاشتممنقل رو آماده کرد، منم سینی کباب . 

 .با اصرارای من توی حیاط اومدیم

 .زیر زیرکی حواسم به اون طرف بود

 .داخل بودند

کردم و به سمتش دویدمبا دیدن تاب ذوق الکی  . 

 !وای تاب –

 .مواظب باش نیوفتی –

و باال کشیدم و روش نشستم که خندیدزیپ کتم . 
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کنی که یادم میره خالفکاریبعضی وقتا کارایی می – ! 

پشت چشمی نازک کردم و از عمد بلند حرف زدم: مگه دل ندارم؟ منم بعضی چیزا رو 

 .دوست دارم

رسوند ولی و به گوشش نمیداخل میومد زیاد صدامدونستم صدای آهنگی که از می

 .بازم امید داشتم که بیاد توی حیاط

و تاب دادمخودم . 

 .یه دفعه صدای جیغ محدثه بلند شد که خندم گرفت

کشمت ماهان! جرئت داری وایسامی – . 

ی ماهان با آهنگ ترکیب شدصدای قهقهه . 

و پایین انداختمواسه چندلحظه دلم گرفت که سرم . 

 .حتی به فکر منم نیستند، مطمئنم

 .ببین چجوری اومدند که خوش بگذرونند

 نکنه مهرداد بیخیالم شده؟ نکنه یکی دیگه رو بخواد؟

 .بغض بدی به گلوم چنگ زد

 !چقدر بدبختی مطهره! نه نوجوونی کردی و نه جوونی

خدا ی زندگیت فقط سختی کشیدی؛ بعضی وقتا جوری به تنگ میام که از تو هردوره

کنمحسابی شکایت می . 
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ای نامعلوم خیره و به زنجیر تاب تکیه دادم و با بغض و درد بدبختیم به نقطهسرم

 .شدم

 مهـرداد#

من فقط به  خندیدند اماهاشون میزدند و گاهی هم با طنز بودن حرفاونا حرف می

کشیدمای نامعلوم خیره بودم و سیگار مینقطه . 

همون کشوند تا اینجاو به زور همراعطیه ایمان . 

خوام مطهره حتی دیگه واسم مهم نیست که ایمان مطهره رو دوست داره، فقط می

 .کنارم باشه و بقیه برند به درک

 .اونقدر دلتنگشم که حد نداره

همه چیزو واسه مامان و باباش تعریف کردم اما نگفتم کسی که مطهره رو گول زده 

اون خاندان اختالف بیوفته و دوستی  نیماست چون ممکنه بین این خاندان و

 .قدیمیشون برباد بره

و بهشون برگردونمبهشون قول دادم که دخترشون . 

 .پوزخند تلخی روی لبم نشست

 اما چطوری؟ اصال شدنیه؟

خورد از افکارم پرت شدم بیرون که دیدم ماهانهبا دستی که روی شونم می . 

 چیه؟ –

بنداز کنار بلندشو شام بخورو با اخم گفت: کجایی تو؟ این کوفتی . 
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و به بیرون فرستادمپکی کشیدم و دودش . 

خوامشما بخورید من نمی – . 

خوری؟خوای بمیری که اینقدر کم غذا میبا تشر گفت: می ! 

و ندادم و بازم کشیدمجوابش . 

 .یه دفعه سیگار رو از دستم کشید که با تندی نگاهش کردم

کشی! اگه تو خفه نشدی ما خفه ریه که میعصبی گفت: بسه! این چهارمین سیگا

 .شدیم، بلند شو بریم تو آشپزخونه

 .سیگار رو انداخت و با پا لهش کرد

 .بلند شو –

 .نفس عصبی کشیدم و واسه اینکه خفه بشه بلند شدم

 مـطـهـره#

کردممیل غذا می خوردم و بیشتر باهاش بازی میبی . 

خوری؟چرا درست و حسابی نمی –  

 . آوردم و آروم لب زدم: میل ندارمو باالسرم

 .اخم ریزی کرد

 حالت خوبه؟ –

 .سری تکون دادم و به زور یه قاشق از غذا خوردم

و باال آوردو گرفت و سرمبه سمتم خم شد و چونم . 
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 نه، خوب نیستی، نکنه بازم حالت بد شده؟ –

 .خیره نگاهش کردم

دونم کیم خستمنمینه، فقط از همه چیز خستم، از خودم و از اینکه  – . 

دونستم دیگه کیمواقعا هم نمی . 

و کنارم گذاشت و نشستبلند شد و صندلیش . 

و گرفت و با انگشت شستش نوازشش کرددستم . 

 .باور کن به نفعته که ندونی –

و پایین انداختمهام حلقه زد و سرماشک توی چشم . 

خواد بمیرم و راحت دلم میدونی، اینقدر تحملم سر اومده، اینقدر دلم پره که می –

 .بشم

و محکم گرفتدستم . 

ونزن این حرف – ! 

و باال آوردم و بدون توجه به درد دستم گفتم: نیما؟سرم  

 .جونم خانمم –

 .سعی کردم صدام نلرزه

 چرا دوستم داری؟ –

خوادمکث کرد و گفت: دوست داشتن دلیل نمی . 

رحم بودن، از خالفکار بودن خستمبیخیره نگاهش کردم و با درد قلبم گفتم: دیگه از  . 
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 .بغض کردم

 .خیلی خستم نیما –

و پر کردغم نگاهش . 

و بستمهامو گرفت و تو بغلش کشیدم که با بغض چشمبازوم . 

و دورم حلقه کردمحکم دستش . 

گیره قربونت برماینجور بغض نکن دلم آتیش می – . 

گریهو به دندون گرفتم تا نزنم زیر با بغض بزرگی لبم . 

مهم نبود که تو بغل کسی هستم که ازش متنفرم، مهم این بود که اون کسی که بغلم 

کرده رو مهرداد تصور کنم اما چی کار کنم که عطر هیچ کسی مثل عطر اون آرومم 

کنهنمی . 

و خیس کردندماجازه گونهها بیآخرش بغضم شکست و اشک . 

 .حتی دیگه هیچ کسی به فکر من نیست حتی ایمان

و شنیدمایمانم امشب توی ویال صداش . 

ایمان و مهردادی که اگه کنار هم بودند آخرش یه دعوای بزرگی ازشون بیرون میزد 

 .امشب بدون دعوا کنار هم بودند

کنند که واسشون مهم نیست روزی رقیب هم بودندمعلومه که دیگه به من فکر نمی . 

تر کرد و با بغض تشر و تنگی دستشو اوج داد که نیما حلقهاین فکرا صدای هق هقم

 زد: مگه نگفتم هیچ وقت گریه نکنی؟ هان؟
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 .با هق هق گفتم: من خیلی بدبختم نیما

و داری، مهم ریزم، تو منبا تحکم گفت: نیستی، به خدا بگی دنیا رو به پات بریزم می

کنندنیست بقیه چی فکر می . 

خوام، مهردادی و میه، من مهردادمکنو دوا نمیتونستم بگم بودن تو دردیکاش می

و به دست بیارهکنه که منکه حتی چندین وقته دیگه تالش نمی . 

لرزوندو میو به مهرداد نزدیک کرده تن و بدنمفکر به اینکه الدن تو نبود من خودش . 

حال افتادماونقدر گریه کردم که دیگه اشکی واسم نموند و تو بغل نیما بی . 

و بهتر کنه اما خودم بهتر کرد با حرف و قربون صدقه رفتن حالمتموم مدت سعی می

و بهتر کنه و حاال که نیست گریه دوای تونه حالمدونستم که کسی جز مهرداد نمیمی

 .دردمه

 .آروم زمزمه کردم: خوابم میاد

و شنید و دست زیر زانو و گردنم انداخت ای داشت که حرف زیر لبیمچه شنوایی قوی

کردو بلندم  . 

سوختند رو باز کردمهایی که میروی تخت خوابوندم که چشم . 

و خاموش کردو درآورد و چراغتیشرتش . 

و رو دستش بذارم اما تنها و دراز کرد و اشاره کرد که سرمروی تخت خوابید و دستش

 .خیره نگاهش کردم

ین های سنگکنم به سمت خودش کشوندم و بغلم کرد که چشموقتی دید کاری نمی
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و بستمشدم . 

خواستم، یه خواب طوالنی که بیدار شدنی درکار نباشهیه خواب می . 

هوش شدمزیاد نگذشت که خواب نه بهتره بگم بی . 

********* 

 مهـرداد#

دیدند اما فکر و میهمه خواب رفته بودند و به قول معروف خواب هفت پادشاه

ذاشت بخوابمنمی . 

رفتندهام رژه میین ویال انگار جلوی چشمی خاطراتمون توی الحظه به لحظه . 

 .نفس عمیقی کشیدم و بدون سر و صدا از روی کاناپه بلند شدم

و پوشیدم و خواستم برم توی حیاط اما از حرکت ایستادم و به گیتار کنار تلوزیون کتم

 .خیره شدم

 .دلم هوای خوندن کرده بود اما برعکس همیشه غمگین

و لرزوندای بدنمیال بیرون اومدم که سوز سرد لحظهگیتار رو برداشتم و از و . 

 .همون جای همیشگی نشستم

دونمکردم مطهره نزدیکمه، اونقدر نزدیک که خودمم نمیدونم چرا حس مینمی . 

 .به ویالی اونطرف که غرق درتاریکی بود نگاه کردم

کار شد آتیشش بزنم جوری که خود نیما هم همراهش آتیش بگیره اما چیکاش می

 .کنم که اون عوضی خیلی خیلی پرنفوذ تر از منه
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دیدمش اما شاید االن توی خارج داره خوش کاش حداقل اینجا میومد و می

گذرونه، نیما بیشتر روزای تعطیالت نوروز عادت داره بره خارجمی . 

های گیتار ضربه زدم و وقتی از کوک بودنش مطمئن شدم شروع کردم و بعد به سیم

و با درد و غم قلبم آزاد کردمرده فقط آهنگ زدن صداماز یه خو . 

 اگه …همین بودم تجربه یه بگو بهش و بخند …اگه پرسید ازت هنوز تو فکرمی؟ –

 حواست…برگردی که کردم گریه بگو ولی نه بگو کردی گریه من واسه حاال تا پرسید

رمدا دوست چقدر من که نیست، حواست …دارم من که حالی این به نیست، … 

 مـطـهـره#

و باز کردم و با اخم نیم خیز هامشد چشمبا صدایی که انگار توی گوشم نجوا می

 .شدم

 چه صدایی میاد؟

 .نگاهی به نیما انداختم

شه، همیشه خوابش سنگینه مست خواب بود و مطمئن بودم بمبم بترکه بیدار نمی

 .درست بر عکس من

و از دستش آزاد کردم و بلند شدمخودم . 

تر شدهام کشیدم و از اتاق بیرون اومدم که صدا واضحدستی به چشم . 

با درک کردن صدا و فهمیدن صدای گیتار و مهرداد خواب از سرم پرید و با آخرین 

 .سرعت به سمت پنجره دویدم
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 .پرده رو کنار زدم اما هرکار کردم نتونستم ببینمش

رو پوشیدم و همین که  کت خودم توی اتاق بود واسه همین سریع کت چرم نیما

و روی سرم انداختم بیرون اومدمکالهش . 

و به دیوار رسوندمطور که خم بودم خودمو پام کردم و همیندمپایی . 

و باال آوردم که با دیدنش لبخند پر حرفی روی لبم نشستپنهانی سرم . 

 .بازم گیتار به دست دیدمش

دیدماشک رو روی گونش می و بسته بود اما از این فاصله هم برق ردهاشچشم . 

هام جوشیداشک توی چشم . 

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود آقای من

و توی شکمم جمع کردمچرخیدم و به دیوار تکیه دادم و پاهام . 

و بستم و با لذت به صدای لبریز از آرامش زندگیم گوش دادمهامچشم . 

 انقدر چرا …تونمنمیحواست نیست چقدر خراب و داغونم، بدون تو تک و تنها  –

دونینمی چیزی هامگریه از نگو …آرومی تو اون کنار … 

دادو فشار میغم بد توی صداش موج میزد و انگار قلبم . 

 دوست چقدر من که نیست حواست …حواست نیست به این حالی که من دارم –

 تنها رو تو که اونم من نفهمیدی …کارم شدم گریه همش نیست حواست …دارم

ذارمنمی … 

 .این دفعه صداش لرزید
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و ما باهمبهش نگو یه سال – … 

و نشنیدمو یه دفعه دیگه صداش . 

هام ریختندسر بلند کردم که ببینم چی شده اما با چیزی که دیدم سریع اشک . 

کنههاش معلوم بود که گریه میو توی موهاش فرو کرده بود و از لرزش شونهدستش . 

و تو مشتم گرفتمباسمو روی قلبم گذاشتم و لدستم . 

ای واسش کنه؟ یا دیگه مهرداد غرور مردونهیعنی واقعا یه مرد اینجوری گریه می

 نمونده؟

و بستهامو باال آورد و با گریه چشمچیزی نگذشت که سرش . 

شدی اشک دونه دونه از ته ریشش چکیده میاونقدر شدت گریش زیاد بود که قطره . 

ا بیرون آوردن فندک و سیگاری با گریه زیرلب گفتم: و توی جیبش برد که بدستش

ونکش این کوفتی ! 

 .بین دو لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد

ای پشت دود سیگار پنهان شدش واسه لحظهچهره . 

 .دستی به صورت خیس از اشکش کشید

و بستهاشو روی میز گذاشت و چشمپاهاش . 

کشه انگار وجود من پکی که میکشید و خبر نداشت که با هر پشت سر هم می

لرزهمی . 

 .خواستم بلند بشم اما نتونستم
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دادند که برم پیششانگار پاهام میخ زمین شده بودند و بهم اجازه نمی . 

فهمه که دیگه فراموشی ندارم و از شانسی که دارم اگه با این صورت گریون برم می

ی نیما پیدا بشهممکنه سر و کله . 

بودم که توی قفسه و رو به روش دریاستای درست مثل تشنه . 

 .صدای گریونش بلند شد: لعنت بهت مطهره

 پکی کشید و ادامه داد: تا کی باید تو حسرت داشتنت بسوزم؟

و جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم به گوشش به دیوار تکیه دادم و دو دستم

 .نرسه

م و به سمتش ندوم اما روی زمین ضرب گرفتم تا شاید طاقت بیارتاب با پام بی

و از ته دل زار بزنمو بندازم تو بغلشخواستم خودمکردم، میداشتم دق می . 

خواستشبند بند وجودم می . 

طاقت کمی بلند شدم و بهش نگاه کردمبی . 

و بسته بودهاشکشید و چشمپی در پی می . 

هاش از سرما قرمز شده بودندگوش . 

وی سنگ دیوار کشیده شدهام رو مشت کردم که ناخوندستم . 

 !ببین چه بالیی سرمون آوردی نیما

و محکمتر روی دهنم گذاشتمدستم . 

شکستکردم و زود میم دست خودم نبود، مدام بغض میگریه . 
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کی؟ تا باشمش؟ نداشته باید کی تا …ندارم دوری تحمل دیگه …تونم خدادیگه نمی  

 اما بیاری بد هم اگه چون …ر از عقلهبرم تصمیم از روی قلب بهتتازگیا دارم پی می

 نکرده ازدواج ایمان با احمق منه اگه …شهمی معجزه و کنهمی کمکت عشق قدرت

 که باشم خوشحال این از باید اما بود شناسنامم تو اسمش بودم، کنارش االن بودم

نیست اصلیم یشناسنامه تو نیما اسم . 

و بستمهامو با گریه چشم نیم خیز بلند شدم اما بازم روی زمین افتادم . 

ی دلم برسمذاشت به خواستهکرد و نمیتردید توی وجودم اذیتم می . 

 .آخرش طاقت نیاوردم و بلند شدم

دونم چجوری دویدم که خیلی زود بهش با گریه به اونور دیوار پریدم و به سمتش نمی

 .رسیدم

ج گرفتو تو بغلش انداختم و صدای هق هقم اوبا دلتنگی زیاد خودم . 

کرد و معلوم بود شکه شدههیچ حرکتی نمی . 

ش فشار دادم و عطرش که حاال با بوی سیگار ترکیب شده بود رو بو و به سینهسرم

 .کشیدم

چیزی نگذشت که دستش آروم روی کمرم نشست و با بهت زمزمه کرد: مطهره؟ 

 تویی؟

 .با هق هق گفتم: دیگه نتونستم پنهانش کنم

ها این دفعه : توروخدا بگو که بازم توهم نزدم، بگو که بعد از ماهبا صدای لرزون گفت
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 .خودتی

 .با گریه گفتم: دلم برات تنگ شده بود

های دستم به درد اومدند اما دردشم یه دفعه چنان محکم بغلم کرد که تموم استخون

 .لذت بخش بود

دونستم که همه ش فشرد و با گریه گفت: الهی قربونت برم خانمم، میو به سینهسرم

و دیوونه رو کنی، من توی چموشدونستم داری نقش بازی میچیزو به یاد آوردی، می

شناسمخوب می . 

 .میون گریم خندیدم

و روی موهام حس کردم شدت گریم بیشتر شد چون و انداخت و همین که لبشکالهم

ش بودندتار به تار موهام دلتنگ بوسه . 

و از سرم پرونده م چون عشقش به قول معروف عقلبرام مهم نبود که محرمش نیست

خواستم بازم مثل وقتی که محرمش بودم باهام رفتار کنهبود، فقط می . 

کردمو برداره با گریه زمزمه کرد: داشتم دق میبدون اینکه لبش . 

و بیشتر دورش حلقه کردمهامدست . 

چون …چون نگم بهت فعال خواستممی …خواستممی – … 

نذاشت ادامه بدم اما گریه . 

 .سعی کرد جدام کنه

 .بلند شو ببینمت دلم برات تنگ شده –
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و فشار دادمسرم . 

هات نگاه کنمتونم توی چشمنه، نمی – . 

 .با بغض بیشتری گفت: بذار ببینمت خانمم

و دو طرف صورتم هاشو باال آوردم که با گریه خندید و دستبا کمی مکث سرم

 .گذاشت

هم گریه کرده! چشمات کوچولو شدندنگاش کن چجوری  – . 

 .با گریه خندیدم

 .معلوم بود بازم بغض داره

و توی موهام کشیددستش . 

 .بیا فرار کنیم –

 .سعی کردم گریه نکنم

شه مهردادنمی – . 

با تحکم گفت: میشه، فرار کنیم بریم جایی که دیگه هیچ کس نتونه ما رو از هم جدا 

 .کنه

 .بازم بغض تو گلوم افتاد

دونم چه آدمیهشناسی، من دو ماه کنارش بودم میتو نیما رو نمی – . 

کار کردی؟کمی خیره شد و گفت: تو این دوماه چی  

ش پنهان کردمو تو سینهو برداشتم و سرمهاشسکوت کردم اما کمی بعد دست . 
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 .نپرس –

 !صداش لرزید: نگو که آدم کشتی

هیوال شده بودم که رحمی نداشتآروم زمزمه کردم: نه ولی درست مثل نیما یه  . 

 .نجاتت میدم –

 .تلخ خندیدم

 به نظرت میشه؟ –

 .میشه یعنی باید بشه –

و دور کمرم حلقه کرد با کمی مکث ازش جدا شدم و کج روی پاش نشستم که دستش

و پاک کردهامو پشت گوشم برد و اشکو موهام . 

کنهو روی سرم انداخت و گفت: گوشات یخ میکاله . 

های خودش گذاشتمو روی گوشهامو پاک کردم و دستهاشکاش . 

 .اما تو یخ کرده –

 .لبخند پر بغضی زد

و به سوزش درآوردهامنم اشک چشم . 

هایی که کنار نیما بودم سعی ی وقتکردم، لحظه به لحظهداشتم از ندیدنت دق می –

کشیدمکردم تو رو تصور کنم، اینجور کمتر زجر میمی . 

پر کشیدلبخندش  . 

 باهاش رابطه داشتی؟ –
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 .از شرم سکوت کردم

 .تلخ خندید

 !سوال مزخرفی بود، معلومه که داشتی –

 .من از هیچ چیزی خبر نداشتم –

 .نفس عمیقی کشیدم

کنم قربونت برمدونم منم سرزنشت نمیمی – . 

 مهرداد؟ –

 .جونم –

 .نگاهی به ویالی اون طرف انداختم

ینتمونترسیدم نیما بیاد و ببمی . 

 .از روی پاش بلند شدم و کمی به عقب رفتم که دیدم سیگارش روی زمین افتاده

ترسم بیدار بشهباید برم، نیما تو ویالست، می – . 

و پر کردی بینموناز جاش بلند شد و فاصله . 

هام گفت: بازم میگم، بیا فرار کنیمو گرفت و خیره به چشمبازوهام . 

ادمو به چپ و راست تکون دسرم . 

بمونم پیشش باید من مهرداد …کنهدونم نیما پیدامون میشه چون مینمی – . 

 یه بار تکونم داد و گفت: چرا؟

و رو کنم و گیر پلیس بندازمش، اینطور ما دوتا به آرامش چون باید خالفاش –
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رسیممی . 

و پر کردنگرانی نگاهش . 

 !نه لعنتی خطرناکه –

 .لبخند کم رنگی زدم

دونمو میو بلدم، نقطه ضعفاشفهمه من کارماش، نیما نمینگرانم نب – . 

و روی لبش گذاشتمخواد مخالفت کنه که زود انگشت اشاره و وسطیممعلوم بود می . 

 .مخالفت نکن –

و بستهاشو گرفت و چشممچم . 

و پایین آورد و روی قلبش گذاشت که دیدم حسابی تند میزنهدستم . 

بینی؟می –  

کرد و بازهاشچشم . 

 .این قلبمم نگرانته –

تر شدلبخندم عمیق . 

 .بهش بگو نگران نباشه، مواظب خودم هستم –

و باز کردهاشو بوسیدم که آروم چشمشی پا وایسادم و گونهرو پنجه . 

 .خداحافظ –

و از حصار دست شل شدش آزاد کردم و چرخیدم و به سمت دیوار دویدمبعد مچم . 

ازم بغضم گرفته بوداز دوباره دور شدن ازش ب . 
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هنوز به دیوار نرسیده بودم که یه دفعه مچم کشیده شد و به سمتش پرت شدم و تا 

خاطر بعد از چندین ماه حس و حریصانه روی لبم گذاشت که ببخوام کاری بکنم لبش

ش وجودم شدید زیر و رو شدم و تموم تنم گر گرفتکردن طعم داغ بوسه . 

و دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوندم که شپاهام سست شدند که سریع دست

 .ضربان قلبم روی هزار رفت

و کنار صورتم گذاشت و محکم و پرنیاز بوسیدمدستش . 

ش بودمآخ که چقدر دلتنگ بوسه . 

دونم چرا واسه مهرداد تموم احکام محرم و نامحرمی یادم میره، خدایا ببخش نمی

و هم به بازی گرفتهعشقش حتی اعتقاداتم ! 

کردم به طور که همراهیش میو هم همونو کنار صورتش گذاشتم و یه دستمیه دستم

و لمس کردم غرق لذت شدمال به الی موهاش بردم و از اینکه باالخره موهاش . 

 .نفس که کم آوردیم نفس زنان از هم جدا شدیم

و باز نکردمهامو به پیشونیم تکیه داد که چشمپیشونیش . 

تا کی باید نداشته باشمت؟نفس زنان گفت:   

 .مثل خودش اما آروم گفتم: بهت قول میدم به زودی کنار همیم

و قورت داد و بین بازوهاش حبسم کردآب دهنش . 

 .دلم برات تنگ میشه –

 .قول میدم بیام خونت –
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 .خونت نه، خونمون –

 .لبخندی روی لبم نشست

و طوالنی بوسیدونمبا کمی مکث رهام کرد که ازش جدا شدم اما بالفاصله گ . 

و تکون دادمبا لبخند عقب عقب رفتم و دستم . 

 .خداحافظ –

 .لبخندی زد

 خداحافظ خانمم، بیام کمکت که بری اون طرف؟ –

 .خندیدم

تونم برم، تو هم زود برو یخ نکنینه می – . 

 .خندید

 .ای به چشم –

 .لبخندی زدم و به اون طرف دیوار پریدم

ش دل کندم و به سمت در رفتم و وارد ویال شدم که دیدم به سختی از نگاه کردن به

و برداشت و اونم رفتگیتارش . 

 .از حس خوبی که داشتم یه دور دور خودم چرخیدم

 .بعد کت نیما رو سرجاش گذاشتم و زود به سمت اتاق رفتم

 .وارد شدم که دیدم غرق خوابه

ای کشیدم و روی تخت خوابیدمنفس آسوده . 
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و بستمهامم و چشمپتو رو روم کشید . 

رفتلبخند یه لحظه هم از روی لبم نمی . 

*********** 

 سرحال گفتم: بریم کنار دریا صبحونه بخوریم؟

و کشیدلبخندی زد و لپم . 

 !سرحالیا –

تر نشهسعی کردم لبخندم کم رنگ . 

دونم دیشب چم شده بودآره خیلی بهترم اصال نمی – . 

 .خندید

و م و از ویال بیرون اومدیم که نسیم بهاری صورتموسایل صبحونه رو جمع کردی

 .نوازش کرد و حس خوبش تا عمق وجودم رفت

خورندنگاهم به اون طرف افتاد که دیدم همشون روی حیاط دارند صبحونه می . 

گردیم تونیما جدی گفت: برمی . 

 .شاکی به سمتش چرخیدم

 !تو باز اونا رو دیدی –

ره مهرداد بهت بیوفته، حرفیه؟با اخم گفت: خوش ندارم نگاه پس  

بینمباز ناز گفتم: بیخیال نیما جونم، چند بار بهت بگم که من فقط تو رو می . 

کردمو خوب بازی میهای خودم نزدیک بود بزنم زیر خنده ولی باید نقشماز حرف . 
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 .پوفی کشید

 .خیلوخوب بیا بریم –

ومدیمها پایین البخند عمیقی روی لبم نشست و باهم از پله . 

کردم به اون طرف نگاه نکنم که ضایع بازی نشهسعی می . 

 یه دفعه صدای به شدت عقب رفتن صندلی بلند شد و محدثه با تعجب گفت: مطهره؟

شناسمشبه اون طرف نگاه کردم و سعی کردم وانمود کنم که نمی . 

 با منید؟ –

و ندهنیما با اخم گفت: جوابشون . 

میز گذاشتم و رویای گفتم و وسایلباشه . 

 …صدای عطیه بلند شد: مطهره

 !اما ایمان پرید وسط حرفش: به به! پسر خاله

و باال انداختم و به نیما نگاه کردمالکی ابروهام . 

 اون گفت پسر خاله؟ –

کرد گفت: آره این همون ایمانیه که باهاش ازدواج طور که با اخم به نیما نگاه میهمون

 .کردی

ر اومدایمان به اونور دیوا . 

 .دوماهه ندیدمت –

گند ازدواج کردیبا پوزخند گفت: می ! 
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 .بعد به من نگاه کرد

 .نیما به سمتش رفت

و دراز کرد و نذاشتخواستم همراهش برم اما دستش . 

 .از خدا خواسته وایسادم و از پشت سر بهشون نگاه کردم اما مهرداد رو ندیدم

و اطراف چرخوندماخم ریزی کردم و نگاهم . 

هام از هم باز شدند و لبخند محوی زدما بیرون اومدنش از ویال با یه سینی اخمب . 

 .نگاهش که به نیما خورد شدید اخم کرد

 !ببین کی اینجاست –

 .نیما پوزخندی زد

و بلند نگه داشتیبینم موهاتواو! آقا مهرداد! می – . 

 .زیرلب گفتم: خیلی هم بهش میاد

و کوتاه به من نگاه کردو روی میز گذاشت مهرداد سینی . 

 .سعی کردم لبخند نزنم

 .نیما: به خوردنتون برسید

و گرفت و آروم شروع کرد به صحبت کردن باهاشخواست بچرخه که ایمان بازوش . 

و بیخیال نشون دادم و نشستمخودم . 

کار و به شدت آزاد کرد و عصبی گفت: به خودم مربوطه که چییه دفعه نیما بازوش

و تهدید نکنوکی؟ پس منکنم، امی . 

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


                                                                                                             

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

 .ابروهام باال پریدند

های درهم به سمتم اومدبا اخم . 

 .دهن باز کردم حرف بزنم اما با تندی گفت: بلند شو پشت بهشون بشین

کنی؟با اخم گفتم: چرا سر من خالی می  

و بست و نفس عصبی کشیدهاشچشم . 

 .به صندلی اشاره کرد

 .معذرت میخوام، بشین –

بلند شدم و بعد از نگاه گذرایی که به مهرداد انداختم نشستم؛ خودشم رو به به اجبار 

 .روم نشست

********** 

و درست کردم و نگاهی به اطراف انداختمحجابم . 

 االن که هم نیما …اونقدر زیرکانه بیرون اومده بودم که مطمئنم کسی دنبالم نیست

 .شرکته

و داخل گذاشتمنفس عمیقی کشیدم و پام . 

ال تلفنی باهاش صحبت داشتمقب . 

و تو آگاهی بذاره واقعا استرس برانگیزه اما خب، منکه خالفکار اینکه یه خالفکار پاش

کنندنیستم بقیه اینطور فکر می . 

 .با دیدن اتاقش به سمتش رفتم
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 .درست سر موقع رسیده بودم

ای به در زدم که صداش بلند شدتقه . 

 .بفرمائید داخل –

و وارد شدم در رو باز کردم . 

 .سالم جناب سرگرد –

 .لبخند کم رنگی زد

 .سالم خانم موسوی، لطفا بشینید –

و از روی شونم پایین آوردمنشستم و کیفم . 

خورید؟چیزی می –  

و تمومش کنیم، من وقتم کمه و هر هامونخوام زود حرفراستش نه، فقط می –

 .لحظه ممکنه نیما برگرده خونه

ل کردو توی هم قفهاشدست . 

 پزشکی مدرک باید حتما که دونیدمی فراموشیتون، با رابطه در …مشکلی نیست –

شده سوءاستفاده ازتون و بودید داده دست از وحافظتون که کنه ثابت تا باشه . 

 .سری تکون داد

من به سرهنگ رشیدی که گفتم گفتند که بهتره فعال سراغ پزشکتون نریم چون  –

دمای نیما باشه، وقتی که ازش مدرک پزشکی بخواین ممکنه پزشکتون یکی از آ

های شما کنه و به نیما میگه، پس اول گذاشتیم که نیما با کمکصددرصد شک می
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 .دستگیر بشه و بعد اقدام کنیم

 .نفس پر استرسی کشیدم

 .حرفتون کامال درسته –

کار چیها رو بهتون زدم که دقیقا چطوری باید مدرک جور کنید و پشت تلفن حرف –

ترین شکی که نیما بهتون بکنه همه چیزو کنید و اینکه دیگه به اینجا نیاین، کوچیک

کنمخراب می . 

 .کامال متوجهم –

و برداشت و یه شماره گرفتگوشی تلفن . 

های دستم بازی کردماز استرس با انگشت . 

 .خداکنه مجازاتی واسم نبرند

 .بعد از چندثانیه گفت: بیاین اتاقم

و سرجاش گذاشت و دستی به موهای سفید شدش کشیدبعد گوشی . 

ای هست؟با استرس گفتم: درمورد مجازاتم چیز امیدوار کننده  

و قاتل ها از عمد و بدون مدرک مامان و باباتونشما گفتید که نیما با اینکه پلیس –

دوز کرده بوده؟دونستند و درحین دستگیری کشتنشون ترغیب و کینهمی  

مسری تکون داد . 

 .بله –

اگه فراموشیتون ثابت بشه یه نوع سوءاستفاده تلقی میشه و چون کمک بزرگی  –
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ها اعتراف ی اینشید، اگه هم که خود نیما به همهکنید بخشیده میدارید بهمون می

 .کنه و اعتراف کنه که شما رو گول زده که دیگه چه بهتر

********* 

و نگه داشتنی مهرداد گفتم وایسه که ماشیجلوی خونه . 

 .کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم

و زدم و از جلوی دوربین کنار رفتموقتی رفت زنگ . 

و توی مشتم فشار دادمبند کیف . 

 .قطعا سوپرایز میشه

 کیه؟ –

و تغییر بدمسعی کردم صدام . 

 آقای رادمنش؟ –

 .بله خودم هستم –

 .سعی کردم نخندم

میشه بیاین دم در آقای سعیدی باهاتون حرف  شیم،می مزاحمتون …از طرف برند –

 .دارند

 .خب بیاین داخل –

 .نه عجله دارند –

 .باشه االن میام –
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و گذاشت که خندیدمبعدم گوشی . 

کردها با همین آقای سعیدی کار میبیشتر موقع . 

 .کنار در وایسادم

رصت و شنیدم و بعد از اون در باز شد که بهش فهاشچیزی نگذشت که صدای قدم

 .ندادم و تو بغلش پریدم

 با تعجب گفت: مطهره؟

 .با خنده گفتم: سالم

ش زدم زیر خندهاز خودش جدام کرد که با دیدن چهره . 

وشقیافه – ! 

 .تهدیدوار نگاهم کرد

ندازی نیم وجبی؟ هان؟و دست میحاال من –  

تبا خنده سر تکون دادم که یه دفعه گرفتم و توی خونه انداختم و در رو بس . 

و بخوای سوپرایز شدمی من، راستشو گرفت و گفت: سالم جوجهکمرم . 

 .خندون گفتم: قصدمم همین بود

کرد؟مطمئنی کسی تعقیبت نمی –  

 .نه نگران نباش –

و چک کردی؟کفشت –  

 .خندیدم
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نگران نباش، همه چیزم جدیده، نیما هم از خریدنشون خبری نداره که بتونه  –

 .ردیاب توش بذاره

و گرفتچونم . 

 .خوبه –

و ببوسه که عقب کشیدمخواست لبم . 

 .دیگه پررو نشو –

 .اخم ریزی کرد

 !نه به دوشب پیش نه به االن –

 .اونوقت دلم تنگ شده بود –

و باال انداختیه ابروش . 

 یعنی االن دلت تنگ نشده؟ –

دونم باید درموردش فکر کنمنمی – . 

 .با حرص گفت: باشه خانم

و گرفت و بلندم کرد که از ناگهانی بودنش جیغی کشیدم و به و و گردنمیه دفعه زیر زان

 .تیشرت سفیدش چنگ زدم

 .شروع کرد به خندیدن و به سمت خونه رفت

ش زدمی سینهبا حرص به قفسه . 

 !بیشعور ترسیدم –
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 .با خنده گفت: حقته

و دور گردنش حلقه کردمای بهش رفتم و دستمچشم غره . 

با لذت به صدای قلبش گوش دادمو بستم و هامچشم . 

و بو کشیدمنفس عمیقی کشیدم و با تموم وجود عطرش . 

کنه همینهتنها عطری که آرومم می . 

 .وارد خونه شدیم و روی زمین نشوندم که با تعجب بهش نگاه کردم

و در میاره مثل چی ذوق کردمهاموقتی دیدم داره کفش . 

و توی جا کفشی گذاشتهامکفش . 

دونم چی تو نگاهم دید که خندیداه کرد که کرد نمیبهم نگ . 

 !نگاش کن –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

و گرفت و بلندم کردبازوم . 

 .به جلو رفتیم

 .با لبخند به اطراف نگاه کردم

 .چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود –

خوری عشق جونم؟چی می –  

 .خندون نگاهش کردم

 !عشق جونم؟ –
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 .رو به روم وایساد

 دوست نداری بهت بگم؟ –

 .با خنده گفتم: از خدامه

 .خندید و بغلم کرد

زدم یه دفعه محکم فشارم داد که از درد داد . 

و ماساژ دادم و با حرص نگاهش کردمخندید و ولم کرد که بازوم . 

و کشیدپررو بازم خندید و لپم . 

خورمتااینجور نگام نکن می – . 

 .سعی کردم نخندم

رفت به سمت آشپزخونه . 

کشمتو دربیاره که داد زدم: اگه دربیاری میخواست تیشرتش . 

 .با تعجب به سمتم چرخید

 چرا؟ –

کشهو به سمت خودش میبا حرص گفتم: چون بدن لعنتیت آدم . 

 !نگاهش شیطون شد و کشیده گفت: جون! هات حرف میزنی

دبا فکی قفل شده گفتم: کوفت! منحرفم نرو، منظورم دست کشیدن روش بو . 

 .بلند خندید و به سمت چایی ساز رفت

و به چپ و راست تکون دادمآروم خندیدم و سرم . 
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و روی مبل پرت کردم و نشستمکیفم . 

 .با عکسی که روی میز دیدم لبخندی روی لبم نشست

 .برش داشتم و بهش خیره شدم

 .عکس دونفریمون بود

کردمهر روز بهش نگاه می – . 

و باال آوردمسرم . 

پر کشیدلبخندم  . 

و ببخشخیلی عذاب کشیدی، من – . 

 .لبخندی زد و کنارم نشست

 .تو تقصیری نداری، بحث گذشته رو پیش نکش بذار فراموشش کنیم –

 .لبخند کم رنگی زدم

 .باشه –

و از زیر نظر گذروند و درآخر روی و دور شونم حلقه کرد و اجزای صورتمدستش

هام ثابت موندچشم . 

برم قربون اون چشمات – . 

ی خجالت پیدا کردلبخندم رگه . 

 .خدانکنه –

ی مبل تکیه دادو به دستهازم دور شد و کمرش . 
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و از هم باز کردهاشدست . 

 .بیا تو بغلم بشین –

ش تکیه دادم، ی سینهو به قفسهبا کمی مکث بلند شدم و بین پاش نشستم و سرم

لقه کردهام رد کرد و دور شکمم حو از زیر دستاونم دست هاش . 

دادو بهم میش آرامش خوبیی سینهباال و پایین رفتن قفسه . 

هام بسته شدندو بوسید که از حس خوبش چشممشقیقه . 

 آروم گفتم: مهرداد؟

 جونم؟ –

خونی؟واسم می –  

 بدون گیتار؟ –

 .آره –

 .تو جون بخواه –

 .اخم ریزی کردم

خواممن جون نمی – . 

 .کوتاه خندید

ی؟خواپس چی می –  

 .لبخندی زدم

وخودت – . 
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 .الهی قربونت برم با این زبونت –

 .خندیدم

و شنیدمصدای نفس عمیقش . 

و از آرامش هامکمی باالترم کشید و با کمی مکث کنار گوشم لب باز کرد که چشم

 .صداش بستم

 اون …بیار خاطر به خورشیدو …بذار هم روی وچشمات …این تویی تو شبای تار –

 وشب کن پیدا …بیاد یادت تا وشتازه …هدیه داد تا ابد عاشقت میخواد تو به گل که

 گم گاهی عاشقا …عاشقی اگه من ماه …شدن گم واسه ایگوشه …من مثل

 که تویی این …نسترن پای کن گریه …رازقی پای کن گریه …شنمی

 اگه وچشمات …عاشقی اگه من مثل …ایخسته اگه تویی این …ایشکسته

 هو هو هو …هـــو هو هو ای،شکسته که عهدایی میره یادت که تویی این …ایبسته

 .هــــو

و تو گوشم رها کرددرآخر نفسش . 

 انگار …و بشکنهخواست حرفی این سکوتاونقدر آروم شده بودم که دلم نمی

 گوشم کنار وهاشنفس صدای تنها و بود کرده سکوت که بود من مثل خودشم

شنیدممی . 

برد اما صدای چای ساز سکوت م چقدر گذشت که کم کم داشت خواب میدوننمی

و باز کنمهامخونه رو شکست و باعث شد که چشم . 
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 .خواستم بلند بشم ولی نذاشت و گفت: بلند نشو

خوامرک گفتم: من چایی می . 

 .کوتاه خندید

 .پس بلند شو –

 .خندیدم و بلند شدم

 .بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت

و با لبخند به رفتنش نگاه کردم نشستم . 

و که توی دوتا لیوان ریخت و به همراه قندون توی سینی گذاشت وارد هال شدچایی . 

ی کتاب رفتو روی میز گذاشت و بعد به سمت قفسهسینی . 

هام درهم رفتو باز کرد و یه چیزی بیرون آورد که با دیدن پاکت سیگار اخمکشوش . 

نه دست بردارهتواینقدر کشیده که نمی ! 

یه نخ برداشت و بین دو لبش گذاشت که سریع بلند شدم و قبل از اینکه روشنش کنه 

متری از صورتش بودم گفتم: نکش، یعنی از بین لبش کشیدم و درحالی که تو میلی

 .دیگه نکش

هام خیره شدبه چشم . 

دونستم رو من حساسه از این راه وارد شدمچون می . 

کشمکنی پس منم همراهت می تونی ولشاگه نمی – . 

 .اخمی بین دو ابروش افتاد
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کنمدونی که شوخی نمیمی – . 

پاکت سیگار رو توی مشتش له کرد و از این فاصله توی سطل آشغال انداخت که 

 .لبخندی روی لبم نشست

 .چرخیدم و اونی که توی دستمم بود رو انداختم

قفل دو لبش شد که واسه یه لحظه به سمتش چرخیدم اما هنوز حرف نزده لب پایینیم 

 .نفسم بند اومد

حرکت روی لبم گذاشته بودو بیو بسته بود و لبشهاشچشم . 

اراده ضربان قلبم تندتر شدبی . 

و گرفت و نذاشتو به سمت لبش بردم تا جداش کنم اما مچمدستم . 

و عقب ببرمو پشت سرم گذاشت و اجازه نداد که سرماون دستش . 

و روی لبم کشیدثانیه تو همون حالت فقط یه کم زبونشبعد از چند . 

کرد تا کنه یا از عمد اینکار رو میم مییعنی خبر نداشت که با اینکاراش بیشتر تشنه

 !صبرم تموم بشه و خودم ببوسمش؟

و کنار صورتم گذاشتو ول کرد و دستشمچم . 

بوسیدنش که حس  و کمی حرکت داد که دیگه طاقتم تموم شد و شروع کردم بهلبش

 .کردم لبخندی زد

و توی موهاش فرو کردمهمراهیم که کرد دستم . 

دونهو میهاملعنت بهش که هنوزم خوب نقطه ضعف . 
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 .کم آوردن نفس باعث شد که عقب بکشم و دست بردارم

و توی دهنش کشید و مکیدچشم بسته با لذت لبش . 

مونهش رو لبم میمزهو بچشم، بیشتر خوام اینطوری طعم لبتهمیشه می – . 

ش زدمی سینهنفس زنان به قفسه . 

م نکندیگه اینجور تشنه – ! 

و باز کردهاشخندید و چشم . 

 .یه جور خاص و قشنگی نگاهم کرد

کنی؟ هوم؟ی خودت میو تشنهپس تو چرا من –  

هاش سکوت کردمخیره به چشم . 

فراموشی گرفتم خواستم با حرف بهش بگم که دوسش دارمیادمه روزی که می . 

 مهرداد؟ –

 .جونم –

و به زبون آوردم: خیلی دوست دارمترین حرف قلبممکث کردم و درآخر قدیمی . 

 .لبخندش جمع شد و با بهت بهم نگاه کرد

دونست دوسش دارم و تنها تعجبش بخاطر اینه که به زبون آوردمدونم که میمی . 

 .با همون حالت زمزمه کرد: یه بار دیگه بگو

خندی زدم و گفتم: خیلی دوست دارم مهردادملب . 

و دور کمرش حلقه کردم و با لبخند هامبا بهت خندید و تو بغلش کشیدم که دست
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و بستمهامچشم . 

 .باز خندید

ها منتظر این جمله ازت بودمماه – . 

تا خواستم حرفی بزنم صدای آیفون توی خونه پیچید که سریع عقب کشیدم و تند 

ار بود بیاد؟گفتم: کسی قر  

 .اخم ریزی کرد

 .نه –

 .بعد ولم کرد و به سمت آیفون رفت

 .با استرس بهش نگاه کردم

دونم چی دید که سریع به سمتم چرخید و گفت: نیماسنمی ! 

 .انگار دیگه نفسم باال نیومد

و توی مشتم گرفتمو روی قلبم گذاشتم و لباسمبا ترس دستم . 

 آخه چطور فهمیده اینجام؟ –

ها اشاره کردلهبه پ . 

 .برو اتاق باال، هر چی شد نیا پایین –

 با ترس گفتم: نکنه یه بالیی سرت بیاره؟

 .صدای آیفون بدجور رو مخم بود

و گرفتهامبه سمتم اومد و بازو . 
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 .بهم اعتماد کن و برو باال –

ها دویدم اما با یادآوری یه چیز سریع ای گفتم و به سمت پلهبا نارضایتی باشه

رخیدم و گفتم: چایی و کفش و کیفمچ ! 

کنم بروحلش می – . 

 .نگران و با ترس نگاهش کردم که لبخندی زد

 .برو خانمم –

ها باال اومدمبه سختی ازش دل کندم و از پله . 

 .توی اتاقش رفتم و در رو بستم

و بستمهامبهش تکیه دادم و نفس زنان چشم . 

 .خدایا اتفاقی نیوفته

های نیما بودمدههر لحظه منتظر عرب . 

 .زیاد نگذشت که صدای جدی مهرداد بلند شد

 تو کجا؟ اینجا کجا؟ –

و برخالف تصورم نیما خونسرد گفت: باهات سه سری حرف دارم وگرنه هیچ وقت پام

ذاشتم و از اون جایی که دیگه شدی دختر خونه که بیرون نمیره مجبور شدم اینجا نمی

 .بیام اینجا

ای کشیدم و روی و روی دوشم برداشتند که از ته دل نفس آسودهیانگار یه بار بزرگ

 .در سر خوردم و نشستم
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 .پس نفهمیده من اینجام

و بگومهرداد: حرفت . 

 .نیما خندید

خوای ما رو مهمون کنی؟واقعا مهمون نواز بدی هستی، یه چای؟ یه قهوه؟ نمی –  

و بگومزه نریز نیما، چون اصال حوصله ندارم، حرفت – . 

 .کنی توی خونه سکوت شد و بعد صدای نیما پیچید

 .اینبار صداش جدی بود

 …ببین چی میگم مهرداد، مطهره زن قانونی و شرعی منه –

 .باز داغ دلم تازه شد

و خط بزنیم چون با دروغ و مهرداد خونسرد گفت: خب که چی؟ اما نه بهتره شرعیش

 .دغل عقدش کردی

الن کنارمه، ببین اگه ببینم یه قدم به سمتش برام مهم نیست، مهم اینه که ا –

کشمتخورم که میبرداشتی، یا بخوای از دستم چنگش بزنی قسم می . 

 .نفس تو سینم حبس شد

من بیدی نیستم که به اطن بادا بلرزم نیما خان، مطهره قرار بود زن من بشه و تو  –

 .از دستم چنگش زدی

 .نیما مرموزانه خندید

رندستتر بهمیشه باهوش – . 
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 .پوزخندی زدم

خوریآقای باهوش فقط ببین چجوری از عشقت رو دست می . 

تونی بریهات واسم مهم نیست، حاال هم هری میحرف – . 

دونم اون پایین چه اتفاقی افتاد و چی بهم گفتند که نشنیدم که یه دفعه صدای نمی

ها بلند شدلرزش قفسه و بعد ریختن کتاب . 

تا خواستم در رو باز کنم با پرت شدت یه چیز توی میز دستم با ترس از جا پریدم و 

 .رو دستگیره ثابت موند

های خودم بکشمتو بخوای منم خیلی دوست دارم که با دستمهرداد غرید: راستش . 

و یادت باشهکنم مهرداد، ایننیما خشن گفت: بیچارت می . 

و بستمهامم و چشمباز صدای زد و خورد بلند شد که دستگیره رو توی مشتم گرفت . 

مطهره مهرداد از پس خودش برمیاد، بری پایین کار رو خراب کردیآروم باش  . 

زدم تا به سرم نزنه و نرم پایینمدام با خودم حرف می . 

کردمم خس نیبستههایو پشت پلکجوشش اشک . 

 نکنه روش اسلحه بکشه؟

و با چپ و راست تکون دادمسرم . 

نیستنه، نیما اینقدر احمق  . 

 .صدای تهدیدوار نیما بلند شد

 .زود میان سراغت مهردادخان –
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 .و پس بندش صدای محکم بسته شدن در اومد

ها پایین با کمی مکث با قلبی که تند میزد سریع در رو باز کردم و سراسیمه از پله

 .اومدم که با دیدن اطرافم سرجام میخکوب شدم

 .هال به طور بدی به هم ریخته بود

اد رو تکیه به پایین مبل دیدم که دستی که روی زانوشه مشت کرده بود و سر بع مهرد

و بسته بودهاشزیر چشم . 

 .با دیدن خون کنار لبش نفس بریده بهش نزدیک شدم و رو به روش نشستم

و به کنار لبش کشیدم که صورتش از ی شالمباال آورد و با بغض گوشه وسرش

 .سوزش درهم رفت

: به خدا امشب یه بالیی سرش میارمبا بغض گفتم . 

و باز کردهاشو گرفت و چشممچم . 

ای نکنکار احمقانه – . 

 .به صورتش اشاره کردم

ونگاه صورتت – ! 

 .کمی خیره شد و بعد گفت: چیزی نیست، فقط چندتا خراشه

های پر از اشک نگاهش کردمبا چشم . 

ترسم بالیی سرت بیارهمی – . 

 .لبخندی زد
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دست کم گرفتی؟ وتو من –  

 .با بغض بهش چشم دوختم

و تو بغلش انداختم و سعی کردن با و نوازش کنه اما قبلش خودممخواست گونه

و از بین ببرم و احساس امنیت کنمآغوشش بغضم . 

ش فشردی سینهو به قفسهبغلم کرد و سرم . 

میرمآروم لب زدم: مواظب خودت باش اگه یه تار مو ازت کم بشه من می . 

 .نگران نباش قربونت برم،بیشتر من نگران توعم –

خواستم حرفی بزنم اما با یادآوری اینکه االن نیما میره خونه با شتاب عقب کشیدم و 

 .با استرس گفتم: من باید برم

و چرخوندمهراسوت به دنبال کیفم نگاهم . 

 کیفم کجاست؟ –

 .به مبل دست گرفت و بلند شد

 نگران گفت: چیزی شده؟

گرده خونه باید زود برمن نیما برمیاال – . 

 .به سمت آشپزخونه رفت که با استرس با پام روی زمین ضرب گرفتم

 .کیف و کفش به دست از آشپزخونه بیرون اومد

 .خواستم ازش بگیرم ولی نذاشت و گفت: بیا فرار کنیم

 .با غم نگاهش کردم
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 .نمیشه آقای من –

 .با تحکم گفت: بخوای میشه

خواماما نمی – . 

 .اخم کرد

 چرا؟ –

 .چون باید بندازمش زندان، باید ازش انتقام بگیرم –

و پر کردنگرانی نگاهش . 

 !نگرانتم لعنتی –

 .لبخند اطمینان بخشی زدم

ی ضعیف قبلی نیستنگران نباش، این مطهره دیگه اون مطهره - . 

هاش کم نشداما از نگرانی توی چشم . 

و ازش گرفتمکیف و کفشم . 

و ببینیمتونیم همچند روز نمی تا – . 

 .غمم به نگرانیش اضافه شد

 آروم زمزمه کرد: چرا؟

 .نفس عمیقی کشیدم

 .چون باید کارایی که پلیس گفته رو انجام بدم –

و به چپ و راست تکون دادهای پر از اشک سرشبا چشم . 

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


                                                                                                             

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

 .نکن اینکار رو، خطرناکه مطهره –

 .لبخند پر غمی زدم

و دور گردنش حلقه و بغلش کردمهامو دست و انداختموسایلم . 

 .من از پس خودم برمیام –

 .محکم بغلم کرد

کنی؟ آدرس بدهبا کیا کار می – . 

 چرا؟ –

مکث کرد و گفت: اگه قرار باشه چند روز خبری ازت نداشته باشم دیوونه میشم، 

و بگیرمخوام از اونا خبرتمی . 

و گفتمنفس عمیقی کشیدم و آدرس . 

کنمپیش سرگرد علیزاده، بهش زنگ میزنم هماهنگ میبرو  – . 

ای گفتآروم باشه . 

 .انگار قصد نداشت ازم جدا بشه که درآخر به زور ازش جدا شدم

و سریع پاک کردهاشاشک توی چشم . 

 .برو دیرت میشه –

و بوسیدم و کنار گوشش شی پام وایسادم و گونهکمی نگاهش کردم و بعد رو پنجه

دوست دارمگفتم: خیلی  . 

 .عقب کشیدم که لبخندی زد
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 .منم خیلی دوست دارم –

 .لبخندی روی لبم نشست

و برداشتم و به سمت در رفتمکیف و کفشم . 

 .تا در انتهای خونه همراهم اومد

و از خونه بیرون گذاشتم که باز تکرار کرد: مواظب خودت باشپام . 

 .با لبخند گفتم: هستم، تو هم باش

س جلوی خونه گفتم: خداحافظ عشق جونمبا وایسادن آژان . 

 .خندید

 .خداحافظ وروجک من –

و باز کردمخندیدم و در ماشین . 

 .به سختی نگاه ازش گرفتم و نشستم

و به راننده گفتم که به راه افتادآدرس . 

 .چرخیدم و تا وقتی که از دیدم پنهان بشه بهش نگاه کردم

 .وارد خیابون که شد درست سرجام نشستم

االن دلم برات تنگ شداز  . 

و از کیفم بیرون آوردم و روشنش کردمگوشیم . 

زده زنگ بار پنج خان نیما …کامال که روشن شد دیدم بله . 

و حفظ کنمبهش زنگ زدم و سعی کردم خونسردیم . 
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 ...با چهار بوق صدای عصبیش توی گوشم پیجید: کدوم قب

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 کجایی؟ –

بوندور خیا – . 

و مظلوم کنمسعی کردم صدام . 

 .اینقدر دلم گرفته بود که نگو –

تر شدلحنش مالیم . 

و خاموش کردی؟چرا گوشیت –  

و بدتر کنه، ها خبری بهم برسونند که حالمخواستم کسی بهم زنگ بزنه یا بچهنمی –

 اتفاقی که نیوفتاده؟

 .نفس عمیقی کشید

 نه، نگران نباش، کی میای خونه؟ –

بیست دقیقه دیگه خونم تا – . 

 .خوبه –

و توی کیفم گذاشتمای کشیدم و گوشیبعدم قطع کرد که نفس آسوده . 

 .به خیر گذشت

****** 

و بستم که اولین چیز نگاهم به نیما افتاددر هال . 
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دید از وودکاش طور که تلوزیون میو به مبل لم داده بود و هموناون هیکل بزرگش

خوردمی . 

المبلند گفتم: س . 

 .بهم نگاه کرد

ستو عوض کن ناهار آمادهسالم، برو باال لباسات – . 

ها رفتمای گفتم و به سمت پلهباشه . 

ها باال رفتم و وارد اتاق شدماز پله . 

و از تنم کندم و یه آستین کوتاه و شلوارک پوشیدمهامبا خستگی لباس . 

خواد لباسای باز جلوش بپوشمدیگه دلم نمی . 

ملبخندی زد . 

 .اگه اتفاق آخر رو فاکتور بگیرم امروز فوق العاده خوب بود

ها پایین اومدم که هم زمان از روی مبل بلند شد و به سمتم اومداز پله . 

ی لب اونم پاره شده بودگوشه ! 

و به نگرانی زدم و تند به سمتش رفتمخودم . 

 با ترس گفتم: چی شده؟ دعوا کردی؟

 .لبخندی زد

 .چیزی نیست –

هام افتاد که تعجب کردار تازه نگاهش به لباسانگ . 
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 !این چیه پوشیدی؟ –

 .با اخم گفتم: مگه چشه؟ خیلیم خوشگله

 .اخم کرد

 .برو عوضش کن –

 .نالیدم: سردمه نیما

 .بازم تعجب کرد

 سردته؟-

 .مظلوم سری تکون دادم

و روی پیشونیم گذاشتدستش . 

 .تب که نداری، حتما ضعیف شدی –

و به سمت میز ناهارخوری بردم و گرفتدستم . 

هم االن باید حسابی غذا بخوری و هم اینکه شب چند تیکه جگر دست پخت  –

کنم جگرت حال بیادخودم واست درست می . 

 .خندیدم

 بلدی؟ –

 !اختیار داری خانم –

و واسم عقب کشید که نشستمصندلی . 

 بلند گفت: مهدیه؟
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آقامثل همیشه خودش فهمید که بلند گفت: چشم  . 

 .رو به روم نشست و با لبخند بهم خیره شد که اخم ریزی کردم

 .اینجور نگام نکن –

ش زدو زیر چونههاشدست . 

 چرا؟ –

گیرمچون گر می – . 

 .خندید و به صندلی تکیه داد

کردم و اجرا میمباید خوب نقشه . 

کنهترین تغییری بکنم سریع شک میکوچیک . 

 .نیما زیرکه

غذا و دسر و چیزهای دیگه رو روی میز چیدند و رفتندکم کم خدمتکارا  . 

و به هم کشیدمهامبا گرسنگی دست . 

 !به به فسنجون –

 .بعد بدون توجه به نگاه خندونش مشغول خوردن شدم

و گرفت که بهش نگاه کردممیون خوردن یه دفعه مچم . 

تر، اینطور چاق میشیخندون گفت:خانمم یه کم آروم . 

ای بهش رفتم، بعدم به خوردنم ادامه دادم که خندیدو چشم غره و آزاد کردممچم . 

و پر شدم اما االن عشق مهرداد اونقدر وجودمشاید اگه مهردادی نبود عاشقت می
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کنمکرده که جایی واسه تو نیست، یه تار موی مهردادم با دنیا عوض نمی . 

گفت: کجا؟سیر که شدم از جام بلند شدم و به سمت هال رفتم که با تعجب  ! 

ی پسر شجاعخونه – . 

و روشن کردمو روی مبل پرت کردم و تلوزیونخودم . 

و زیر سرم گذاشتمروی مبل دراز کشیدم و کوسن . 

کاناال چرخ بزنم و بعد برم بخوابمیه کم تو  . 

ها باال رفتنیما رو دیدم که از پله . 

و زیر کوسن بردمخوشحال از اینکه از دستش راحت شدم دستم . 

 .حدود یک ساعت گذشت که درست مثل عزرائیل باالی سرم ظاهر شد

 .بیا بریم کارت دارم –

خوام خوابم میادنمی – . 

 .بعدم چرخیدم

دوشش با حرص نگاهم کرد اما یه دفعه با اون زوری که داشت از مبل کندم و روی 

کنی؟ بذارم پایینکار میهای گرد شده گفتم: چیانداختم که با چشم ! 

به سمتی رفت که تقال کردم اما . 

بری؟نیما بذارم پایین، کجام می – ! 

و محکم به کمرش کوبیدم ای به پشتم زد که اوف بلندی گفتم و با حرص مشتمسیلی

 .که شروع کرد به خندیدن
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برتم ساکت شدمنفس پر حرصی کشیدم و منتظر اینکه کدوم قبرستونی می . 

گیرمو بده وگرنه گازت میم: نیما جوابماز در پشتی بیرون اومد که با اخم گفت . 

 .جون! تو فقط گاز بگیر –

و روی هم فشار دادم و زیر لب گفتم: هامبعدم شروع کرد به خندیدن که دندون

 !کوفت

با دیدن اینکه داره به سمت ساختمون استخر و ماساژ میره با تعجب گفتم: شوخی 

کنی دیگه؟می ! 

دونی چند وقته اونجا نرفتیم؟م هوس کرده، میخونسرد گفت: نه کامال جدیم، دل  

خوای اون تو چه غلطی بکنیم؟دقیقا می –  

فهمی عشقممی – . 

 .نفس پرحرصی کشیدم

و با کلید باز کرد و وارد شددرش . 

ها رفتروی زمین گذاشتم و به سمت دستگاه . 

آورده  وخیر سرم پوشیده پوشیدم که نگاه این غزمیت به بدنم نیوفته اما حاال من

 !اینجا که رسما لخت بشم

و سرم دربیارهدونم که از عمد آوردتم تا تالفی اینجور لباس پوشیدنبه خدا می . 

خوام، دوست ندارمدرسته شوهرمه خدا ولی من نمی . 

ها رو روشن کرد که آب با فشار توی استخر ریخت و اتاق ماساژ هم کمی مه دستگاه
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 .گرفت

یال نیمابه سمتم اومد که گفتم: بیخ . 

و از تنش درآوردتیشرتش . 

و گرفت و به سمت رختکن بردمبازوم . 

و کنار زدپردش . 

خوام ماساژت بدمزود باش خانمم، مایو هم نپوش می – . 

 !دیگه بدتر

های گرد شده گفتم: جانم؟با چشم ! 

 .اخم کرد

زدیکنی مطهره؟ مگه بار اولته؟ هیچوقت اینقدر غر نمیچرا اذیت می – ! 

و گزیدملبم . 

 .مطهره جون مادرت مثل قبل باش، قول میدم زود بگذره

 .نالیدم: خب خوابم میاد

 .اول ماساژت میدم بعد بخواب –

خوای دست به تن من بزنی دیگه چرا ماساژ؟با حرص گفتم: تو که می  

 .شیطون نگاهم کرد

 .حرف نزن آماده شو، تو اتاق منتظرتم، یه سری هم حرف دارم –

اتاق رفت که پوفی کشیدمبعد به سمت  . 
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و باز کرد و وارد شدایشدر شیشه . 

و درآوردم و از توی کمد اون دوتا چیزو برداشتم و پوشیدمهمه چیزم . 

ای بستمموهامم گوجه . 

کشیدم چون چندماهه که باهاش راحت شدم، فقط فکر مهرداد ازش خجالت نمی

کرداذیتم می . 

د وقت زیاد بهش فکر نکنخوای موفق باشی تا چنمطهره، اگه می . 

 .وارد اتاق شدم که دیدم فقط یه شورت پاشه

شدآهنگ الیت و آرومی پخش می . 

 .به تخت چوبی اشاره کرد

هام دادم و روش دراز کشیدمچرخی به چشم . 

کار و بهم میده، حسابی بلده چیاگه نخوام ناحقی کنم همیشه ماساژهاش حس خوبی

 .کنه

یخت و با تمرکز و جدیت از پام شروع کردو توی دستش رروغن مخصوص . 

اراده از جا پریدم و نشستم که با تعجب نگاهم کردهمین که به رونم رسید بی . 

 !چی شد؟ –

و به زحمت قورت دادمآب دهنم . 

شه اطراف اونجاها پرسه نزنی؟می –  

ش گرفته بود و هم حرصی شده بودهم خنده . 
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ترسی دلت ه صورتم لب زد: چرا خانمم؟ میو رو روی رونم گذاشت و نزدیک بدستش

 بخواد؟

 .اخم کردم

 .زر نزنا! میزنمتا –

و روی هم فشار دادمهامو شکار کرد که چشمخندید و یه دفعه لبم . 

و باز کردمهامی عمیقی زد و عقب کشید که چشمبوسه . 

 .خوابوندم

 .نبینم دیگه حرف بزنی –

 .پوفی کشیدم، اونم به کارش ادامه داد

 .فردا شب واسه نیویورک بلیط گرفتم –

هام به هم گره خوردنداخم . 

 چرا؟ –

 .چندتا کار ناتموم دارم که باید انجامشون بدم –

 تنهایی میری؟ –

 .بچرخ –

 .چرخیدم که مشغول ماساژ کمرم شد

 .باهم میریم –

خوای ببری؟و چرا میخب خودت برو، من –  
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ی گفتمو ماساژ دادم که زیر لب آخیشهامشونه . 

کنم؟ همرام میای و مخالفتی هم کنی این همه وقت تنها تو ایران ولت میفکر می –

 .نشنوم

هام یه لحظه هم از هم باز نشدندسکوت کردم اما اخم . 

تونم اونجا باشم و خواد بمونه، اونوقت نه من با دلتنگی میمعلوم نیست چند وقت می

و تحمل کنهتونه دوری مننه مهرداد می . 

کار کنم خدا؟چی  

*** 

 .غلتی زدم اما چون دستاش دورم حلقه بود نتونستم زیاد تکون بخورم

م خواد تشنهو میشناسم، میدرکمال تعجب بعد از ماساژ رابطه نخواست اما منکه اون

 .کنه تا خودم پیش قدم بشم اونم حسابی کور خونده

میز برش داشتم یه دفعه صدای گوشیش بلند شد که کمی نیم خیز شدم و روی . 

و دیدمگوشیی طور که روی نیما لم داده بودم صفحههمون . 

 .با دیدن اینکه شروینه اخمی کردم

 .از روش کنار رفتم و تکونش داد

 .اوی، بیدار شو –

ای گفت: چی و ریز باز کرد و با صدای گرفتههاشاونقدر تکونش داد که آخرش چشم

 میگی؟
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زنهه یعنی برای بار دوم داره زنگ میشروین داره بهت زنگ میزن – . 

و ازم گرفتو توی صورتش کشید و گوشیدو دستش . 

 .چشم بسته جواب داد و با صدای گرفته گفت: سالم

ای کشیدخمیازه . 

ریم بیانه نمی – . 

 .ابروهام باال پریدند

 مگه برگشته ایران؟

 .باشه –

 .بعدم قطع کرد

نداختو دورم اهاشروی خودش انداختم و دست . 

 .بگیر بخواب –

 .ساعت هفته جناب، بیدار شو –

 .به لبش اشاره کرد که گفتم: حس بوسیدنم نمیاد

و باز کردیه چشمش . 

 .زود باش –

 .پوفی کشیدم

و و روی لبش گذاشتم و بوسیدمش اما درآخر واسه خالی شدن حرصم لب پایینیشلبم

ش بلند شدمحکم گاز گرفتم که صدای داد خفه . 
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و باز کردهاشخنک شده عقب کشیدم که با حرص چشم با دلی . 

 .دارم برات –

ای کشیدمیه دفعه گرفتم و روی مبل خوابوندم که جیغ خفه . 

و محکم بهش تا بخوام کاری بکنم گازی از لپم گرفت که دادم به هوا رفت و مشتم

 .کوبیدم

هش توپیدم: کرد گذاشتم و بو روی گونم که جز جز و درد میعقب که کشید دستم

 !مگه سگه هاری؟ روانی دردم گرفت

و به زود پایین آوردخندید و دستم . 

و بوسید که یه دفعه در باز شد که سریع عقب کشیدعمیق جای دندونش . 

و گزیدمبا دیدن رادمان لبم . 

کردحرف بهمون نگاه میی بیچاره معلوم بود هنگ کرده چون فقط بیبچه . 

اری قربونت برم؟نیما خونسرد گفت: کاری د  

 .با خجالت آروم گفتم: از روم بلند شو نیما

 .رادمان به سمتمون اومد و از تخت باال اومد

کنی؟کار میکنارم دراز کشید که با تعجب گفتم: رادمان؟ چی  

خوام باهاتون بازی کنممنم می – . 

و روی دهنم گذاشتم؛ نیما هم از خنده ترکیدهینی کشیدم و دستم . 

و بغل کرد و محکم فشارش دادادمانبا خنده ر . 

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


                                                                                                             

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

 آیی توله، من به تو چی بگم آخه؟ –

 رادمان با درد گفت: ولم کن بابایی، تو خاله رو هم اینجور فشار میدی؟

 .از خجالت گر گرفته بودم

 !عقب کشید و شیطون گفت: اوف چجورم

 .با حرص به بازوش زدم که خندید

و گرفترادمان بازوم . 

هبازی کنید دیگ – . 

های گرد شده گفتم: بچتم به خود رفته نیمابا چشم ! 

و بغل کردخندید و جفتمون . 

و بوسید و از رومون بلند شدو لپ رادمانی منشقیقه . 

با خنده گفت: لعنتیا حسابی سرحال شدم، بلندشید بریم یه قهوه و کیک توپ به بدن 

 .بزنیم

 .رادمان بلند شد و روی تخت باال و پایین کرد

خ جون آخ جونآ – ! 

 .بعدم به سمت نیما پرید که زود بغلش کرد

 .خندیدم و روی تخت نشستم

کنم میامو شونه میشما برید پایین من موهام – . 

***** 
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کردمبا لبخند به اطراف نگاه می . 

 .چقدر بهار این خونه قشنگه

و به باغ داده بودندشکوفه های سفید و صورتی زیبایی خاصی . 

دادو بهم میرقصوند حال خوبیو میموهام نسیمی که آروم . 

کرد و مطمئن بودم نیما ها ماشین بازی میرادمان با سر و صدای زیاد داشت رو سبزه

 .تموم وقت به من زل زده

و که به سمتش سوق دادم دیدم حدسم درستهنگاهم . 

 .خندیدم

 !خیلی بهم زل زدیا –

و پشت گوشم بردبا لبخند موهام . 

ز نگاه کردن بهت سیر نمیشمهیچوقت ا – . 

 .لبخند کم رنگی روی لبم نشست

و روی گونم کشیدهاشو قاب گرفت و شستهاش صورتمبا دست . 

و عمیق بوسید که اون مقدار لبخندیم که داشتم از بین و جلو آورد و پیشونیمسرش

 .رفت

 .عقب که کشید به زور لبخندی زدم

و خوردکشو روی رونم گذاشت و یه کم از کیدستش . 

و جمع کنندفردا به خدمتکارا میگم وسایلت – . 
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کنمبا ابروهای باال رفته گفتم: خب خودم اینکار رو می ! 

 .به نوک بینیم زد

خوام خانمم خسته بشهنمی – . 

 .خندیدم

کنی؟کار میو چیرادمان –  

بریمشبا خودمون می – . 

 !با تعجب گفتم: چرا؟

وسط یه عالمه دشمن بذارم بمونه تونم تنهاییاونم مثل تو نمی – . 

 .آهانی گفتم

و باالتر برد که با و باالتر برد که معترضانه نگاهش کردم اما پررو دستشدستش

 !حرص گفتم: نیما

 .خونسرد گفت: زنمی

بیو به زور توی شلوارکم برد که غریدم: نکن رادمان میدستش … 

کار بلند شد: دارید چی اما تو همین لحظه به لطف شانس عزیزم صدای متعجبش

کنید؟می  

 !نیما نفس پر حرصی کشید و زیرلب گفت: فقط بلده اینطور مواقع حواسش به ما بشه

و بکش بیرونآروم و با خجالت گفتم: دستت ! 

و بیرون آوردرادمان کنارمون وایساد که نیما زود دستش . 

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


                                                                                                             

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

م واسش کردیم باباجون، فقط دلش خارش پیدا کرده بود داشتکاری نمی –

خاروندممی . 

 .خجالت زده خندیدم

 .بابات راست میگه –

 .انگار قانع شد

کار و گرفتم و گفتم: چیو به سمت پام آورد که با تعجب مچشیه دفعه دستش

کنی رادمان؟می  

خوام به بابام کمک کنمحق به جانب گفت: منم می . 

هام تا آخرین حد ممکن گرد شدندچشم . 

خواد بچه، برو و روی دهنش گذاشت و گفت: نمیزود دستش نیما زد زیر خنده اما

 .بازی کن

 .با حرص بهش نگاه کردم

 !همش تقصیر توعه –

 !خندون گفت: اون فضوله

 !رادمان تهدیدوار بهش نزدیک شد و گفت: چی گفتی بابایی؟! من فضولم؟

ایه آخه؟ای خدا! این چه بچه  

 !نیما زیر لب گفت: اوه اوه

اباجون، بدو برو بازی کنبعد گفت: هیچی ب . 
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های گرد شده و باال برد و یه دفعه کوبوند جای حساسش که با چشمرادمان مشتش

و روی دهنم گذاشتم و از ته دل فقط خندیدمزدم زیر خنده اما زود دستم . 

و به دندون و روی هم فشار داد و لبشهاشو خفه کرد و چشمنیما صدای دادش

 .گرفت

ایی! دم سیروان گرم بهم گفت اگه یکی اذیتم کرد همین بال رو رادمان: حقته باب

 .سرش بیارم

 .بعد قهرمانانه به سمت ماشینش رفت

 .درحالی که از خنده نفسم باال نمیومد به بازوی نیما زدم

 خوبی؟ –

 .با درد زیرلب گفت: لعنت به این بچه! یه کم ماساژش بده خوب بشه

: یعنی بمیرحس خندم به کل پرید و با حرص گفتم ! 

و گرفت و درحالی که صورتش از درد قرمز شده بود با بعد بلند شدم اما سریع مچم

 .خنده گفت: شوخی کردم بشین

ای بهش رفتم و نشستمچشم غره . 

و به بیرون فرستادو باال گرفت و نفسشسرش . 

 !عجب ضرب دستی –

کرد نگاه کردو میبه رادمانی که خونسرد بازیش . 

ندازتمای خودم مییاد بچگی – . 
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 نفس عمیقی کشیدم و بدون توجه به حرفش گفتم: نیما؟

 .بهم نگاه کرد

 جونم؟ –

مونیم؟ باید برنامه ریزی کنمتا چند وقت نیویورک می – . 

گردیممشخص نیست اما زود برمی – . 

ای کشیدمنامحسوس نفس آسوده . 

 نــیـما#

ش خوردو برداشت و از قهوهفنجون . 

وام که فعال دارم بهت دروغ میگم مطهره، اما مجبورمخمعذرت می . 

دکترت میگه هر چه بیشتر تو موقعیت و مکانی قرار بگیری که قبال توش بودی یا هر 

ت رو به رو بشی امکان درمان شدنتم بیشتر میشهچه بیشتر با آدمای مهم گذشته . 

 .باید از ایران دورت کنم، هیچوقت نباید به یاد بیاری

هم به یاد بیاری اونجا دیگه مجبور به زندگی باهام میشی چون نه دیگه  حتی اگه

تونی برگردی و نه اینکه مهردادو ببینیمی . 

 .تو محکومی به موندن کنارم اونم تا آخر عمرت

کنی خانممکم کم به زندگی توی نیویورک عادت می . 

 مــطـهــره#
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گردیمته زود برمیو جلوی دهنم گرفته بودم گفتم: گفطور که دستمهمون . 

و زنده میشم تا برگردیمیرمنگران گفت: منکه می ! 

 .اخم کردم

 .عه! خدانکنه، ببخشید فداتشم باید زود قطع کنم –

و شنیدمصدای نفس عمیقش . 

 .باشه خانمم، مواظب مال من باش –

 .خندیدم

 مال تو چیه؟ –

و گفتمبا خنده گفت: منحرف نرو خودت . 

حرف فکر نکردم تو منحرفیخندون گفتم: منکه من ! 

شروع کرد به خندیدن که با خنده گفتم: دیوونه! خب دیگه من برم قربونت برم، خیلی 

 .دوست دارم

و کنترل کنهشسعی کرد خنده . 

 .برو عزیزم، منم خیلی دوست دارم –

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خداحافظ –

 .خداحافظ –

و توی جیبم گذاشتم و به سمت ساختمون رفتمگوشی . 
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و پارک کرده و داره به این سمت و دیدم که ماشینشهمین که به در رسیدم شروین

 .میاد

 !پوفی کشیدم و خواستم در رو باز کنم که بلند گفت: سالمی کنی بد نیستا

 .به سمتش چرخیدم

و داری؟لیاقتش –  

ها باال اومداز پله . 

دونم دقیقا مشکل تو با من چیه؟من نمی –  

شم نمیادرک گفتم: ازت خو . 

و باال انداختیه ابروش . 

 .در رو باز کردم و وارد شدم

شعورت اومدهبلند گفتم: نیما بیا این دوست بی . 

و شنیدمصدای نفس پر حرص شروین . 

 !از توی آشپزخونه بیرون اومد و معترضانه گفت: مطهره؟

 .خونسرد به سمت مبل رفتم

 جونم؟ –

 .پوفی کشید

 .هردوشون به سمت هم رفتند

و بغل کردند و شروع کردند به خوش و بش کردندهم . 
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گفتم جونشم واسه نیما میدهشناختم میو نمیاگه من این شروین . 

 .یه دفعه صدای رادمان از باالی پله ها بلند شد که همگی بهش نگاه کردیم

 .سالم –

خنده گفت: سالم قهرمان شروین دست به جیب با . 

دست داد که خندیدمرادمان بهش رسید و محکم باهاش  . 

 .چقدر این بچه شیرینه

ش اشاره کرد که رادمان با اخم و لحن خاصی گفت: من شروین خم شد و به گونه

بوسمفقط چند نفر رو می . 

داد گفت: یک، بابام؛ دو، مامانم؛ سه، خاله و نشون میهاشطور که انگشتهمون

 …مطی

 .تعجب کردم

 !خاله مطی؟

و جلوی دهنش گرفت تا نخندهردم که دستشبا تعجب به نیما نگاه ک . 

 .چهار، دخترای دیگه –

های از همین حرفش کافی بود تا شروین و نیما از خنده منفجر بشند و من با چشم

 .حدقه دراومده نگاهش کنم

 .دست به کمر زد و با لبخند خاصی بهمون نگاه کرد

 !زیر لب گفتم: جلل خالق
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 نیما …د به بازوی نیما زد و به سختی گفت: آی آیخندیطور که بلند میشروین همون

سرت تو خاک …تبچه ! 

و بوسیدشو بغل کرد و محکم گونهنیما با خنده رادمان . 

 دخترای دیگه؟ هان بابایی؟ –

و تکون دادرادمان سرش . 

 .آروم به پشت دستم زدم

ش و بهاین بچه بزرگ بشه چی میشه! یعنی اگه من دختر داشتم عمرا دخترم –

دادممی . 

 .به این سمت اومدند

 .اون دوتا از خنده قرمز شده بودند

و روی مبل انداخت و باز کوتاه خندیدشروین خودش . 

و روی پاش نشوندنیما کنارم نشست و رادمان . 

وبا اخم ریزی گفتم: شما دخترای دیگه هم نباید ببوسی فداتشم، فقط زن خودت . 

من انداخترادمان یه نگاه به نیما و بعد به  . 

 چرا خاله جون؟ –

نو ببوسی، دخترای دیگه مال پسرای دیگهچون باید مال خودت – . 

 با هیجان خاصی گفت: پس مال من کجاست ببوسمش؟

 .سعی کردم نخندم
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کنمنیما خندون به نوک بینیش زد و گفت: بذار بزرگ بشی خودم یکی واست پیدا می . 

 .لبم جمع شد

نکنی نیما خاناگه باشی و توی زندان سر  ! 

 .رادمان بهش تکیه داد

 .ممنونم –

کنمنیما خندون گفت: خواهش می . 

 .شروین دستی توی موهاش کشید

 نیما: چرا رفتی دبی؟

و ببینمشروین: رفتم یکی از اقوامم . 

و منم باور کردمزیرلب گفتم: تو گفتی . 

و روی مبل نشوندنیما بلند شد و رادمان . 

کنندکار میرا دارند چیبرم ببینم این خدمتکا – . 

خوای من برممی – . 

 .به سمت آشپزخونه رفت

کنیتو دلت رحم میاد، باهاشون تندی نمی – . 

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .با پیسی که شروین کرد بهش نگاه کردم

 چیه؟ –
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نگاهی به رادمان که دست به سینه نشسته بود انداخت و گفت: بعدا حرف مهمی 

 .باهات دارم

خم کردما . 

 دررابطه با چی؟ –

 .درمورد دبی که رفتم و چیزهایی که فهمیدمه –

 .کمی دقیق نگاهش کردم و بعد سری تکون دادم که به مبل تکیه داد

 .یه دفعه صدای بلند نیما اوج گرفت

 من چی بهتون گفتم؟ گفتم اینجا پالس بشید؟ –

کنندتا حاال دارند کار می ها صبحپوفی کشیدم و بلند گفتم: ولشون کن نیما، بیچاره . 

 آماده شربت و استخر دیگه دقیقه چند تا …بلند گفت: پول مفت که بهشون نمیدم!

فهمیدید؟ باشه،  

 .خدمتکارا با ترس چشمی گفتند و از آشپزخونه بیرون ریختند

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 !از دست این –

 .از آشپزخونه بیرون اومد و دستی توی موهاش کشید

کنی؟و عصبی میچرا الکی خودت –  

 .روی مبل رو به روم نشست

باید باهاشون تندی کرد وگرنه تنبل بازی درمیارند، به سیروان گفتم بهشون بگه  –
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زننداستخر رو آماده کنند اما انگار نه انگار! نشستند حرف می . 

کرد ه میسری به چپ و راست تکون دادم و به رادمانی که با همون حالت به میز نگا

 .نگاه کردم

 !هی رادمان جون؟ توی فکری –

 .بهم نگاه کرد اما حرفی نزد و به نیما نگاه کرد

کنم؟دونی دارم به چی فکر میمی –  

 .ابروهام باال پریدند

 !شبیه آدم بزرگا حرف میزنه

 نیما: به چی باباجون؟

بوسی؟ مگه مال میو نخاله میگه باید کسی که مال منه رو ببوسم اما تو چرا مامانی –

 تو نیست؟

و پایین انداختم تا متوجه حرص خوردنم نشدندسرم . 

هر چی باشه نیما شوهرمه و خوشم نمیاد تا وقتی که اسم من روشه به هر احدی ربط 

ای هم لمس کرده باشهخوام که لبش لب هر احد دیگهپیدا کنه، منکه شوهری نمی . 

من نیست مال دیگه مامانت پسرم، ببین …نیما: آم . 

 !رادمان با تعجب گفت: چرا؟

تونه با یکی دیگه ازدواج کنهچون مامانت می – . 

 گیج گفت: مگه با تو ازدواج نکرده؟
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 .نیما بلند شد و پایین مبل نشست

فهمیست، وقتی بزرگ میشی میو گرفت و گفت: خیلی پیچیدههاشدست . 

 .بدون مخالفت گفت: باشه

 .نیما از جاش بلند شد

پسرم، وقته استخرهخب  – . 

 .با خوشحالی از مبل پایین پرید

 .شروینم بلند شد

 .نیما: بلند شو دیگه

ی تو آب اومدن ندارمبعدازظهر بودم دیگه حوصله – . 

 …شروین: حاال چیزیت نمیشه که بی

 .با نگاهی که بهش انداختم الل شد

 .حداقل بیا بشین –

 .این قابل قبوله –

ه سمت در پشتی رفتیماز جام بلند شدم و باهم ب . 

و مرتب کردمشالم . 

 .وارد استخر که شدیم هوای نسبتا داغ به صورتم خورد

خدمتکارا زود بیرون رفتند که نیما بلند گفت: تا بیست دقیقه دیگه شربت نیارید من 

دونم با شمامی . 
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 .روی سکو نشستم

تهدیدوار گفتم:  و درآورد و تا خواست شلوارش دربیارهدار سفیدششروین لباس دکمه

ها گذاشتندکشمت، رختکن واسه همین موقعجلوی من دربیاری می . 

و باز کرد که شاکی رو به نیما گفتم: نیما ببینششبا بدجنسی نگاهم کرد و دکمه ! 

 .پوفی کشید

 .بیا برو شروین –

 .بیشعور خندید و به سمت رختکن رفت

رختکن شوتش کرد و سوتی کشید  و درآورد و با پا به سمترادمان لباس و شلوارش

و به چپ و راست تکون دادمکه با خنده سرم . 

و درمیاورد به سمت رختکن رفتطور که لباسشنیما همون . 

و تکون دادمبه رو به روم که استخر بود نگاه کردم و پاهام . 

رفتمشد اگه با مهرداد تو استخر میچی می . 

روی لبم نشست و بستم و تصورش کردم که لبخندیهامچشم . 

! لعنتی …هاشپک سیکس اون اوف، …شورزیده یسینه اون …اون بازوهاش

 اون حتی کنم اعتراف حاضرم …جذابه واسم اینقدر که اونه بدن فقط چرا دونمنمی

 حسی یه که بودم کسی با چون داشت خوبی حس بازم شدنمی یک**تحر که اوالش

داشتم بهش . 

و باز هامز حس خوبم بیرون کشیده شدم و سریع چشمبا به آتیش کشیده شدن لبم ا
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 .کردم که نیما رو دیدم

 .کوتاه بوسید و عقب کشید که هنگ کرده بهش نگاه کردم

تونم جلوی بچه خندید و گفت: دیگه اینطور چشم بسته لبخند نزن چون سخت می

و کنترل کنمخودم . 

ای بهش رفتمچشم غره . 

ای بادیش به سمت استخر بود با اون چیز دایرهرادمان درحالی که یه شرتک پاش 

 .دوید که نیما داد زد: ندو میوفتی

 .بعد به سمتش رفت

و دیدم که فقط یه شورت پاش بودشروین . 

پوشیدیتر میبا طعنه گفتم: جلوی من یه کم تنگ ! 

 …خونسرد گفت: تو نبین

 .آروم و با حرکت لب ادامه داد: که شاید دلت بخواد

نگاه کردم که با پررویی خندید و به سمت نیمایی که توی آب رفته بود با غضب بهش 

ذاشت رفتو روی اون چیز بادی میو داشت رادمان . 

 !به دیوار تکیه دادم و زیر لب گفتم: عوضی

****** 

رادمان دست نیما رو پایین کشید و با التماس گفت: توروخدا بیا ماساژم بده، بیا بیا، 

 .بابایی لطفا
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کردیم نخندیمسعی میهممون  . 

ذاشتنیما با بدجنسی سر به سرش می . 

پریمی ماساژت نمیدم چون همیشه وسط کارای من و خاله – . 

و روی دهنم گذاشتمدستم . 

و به زمین کوبیدی بیچاره پاهاشبچه . 

پرم قول میدم در بزنمدیگه نمی – . 

 نیما: قول میدی؟

 .قول قول –

 .خوبه پس بریم –

و به هم کوبید و پشت سرش رفتمهاشاتاق رفت که رادمان دست بعدم به سمت . 

 .آروم خندیدم

و حوله پیج کرده بود کنارم نشست که با اخم ازش طور که خودششروین همون

 .فاصله گرفتم

 خوبی؟ –

 .نیشخندی زدم

و بپرسی؟واقعا اومدی این –  

و بیشتر روی سکو آوردیه پاش . 

گفت دوتا آدم اونجان که درمورد مرگ نامزدم رفتم دبی، یکی از آدمام می –
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کنند و اون نفر رو لو دونند کی باعث مرگش شده اما لب باز نمیاطالعاتی دارند و می

 .نمیدند

و بکشند؟با اخم گفتم: چرا باید نامزدت  

های معروف تهران بوددختر یکی از قاضی – . 

 .شدید تعجب کردم

ه؟یه خالفکار عاشق دختر یه قاضی شد – ! 

شناسه؟عشق مگه اصل و نسب می – ! 

 .کامال قانع شدم

 خب؟ –

 .نفس عمیقی کشید

رفتم اونجا، تا چند روز گم و گور بودند تا اینکه تونستم گیرشون بندازم، آخرش با  –

 .کلی شکنجه و آزار و اذیت و تهدید کشتن خانوادشون ازشون حرف کشیدم

 کار نیما بوده؟ –

 .خیره نگاهم کرد

هاش بودی توی چشمغم عجیب . 

و باهاش بد کنندبا کمی مکث گفت: نه، یه پاپوش واسش درست کرده بودند تا من . 

 .ابروهام باال پریدند

 پس کار کی بوده؟ –
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 .به اطراف نگاه کرد و عصبی خندید

و به سمت خودش بکشه تا نیما رو زمین بزنهخواست منکار کسی که می – . 

کوروش بهم نگاه کرد و با نفرت گفت: . 

 .پوزخندی روی لبم نشست

 !عجب مارموزی! واقعا لیاقتش مرگه –

هام بشه؟کار کنم که جبران بدیی برادرمم مطهره، میگی چیمن شرمنده –  

 .تو فقط خالصانه باهاش بمون، اینطوری جبران میشه –

 .لبخند کم رنگی زد

ندازیو یاد اون میتو من – . 

چقدر گذشته؟توجه به حرفش گفتم: از مرگش بی  

 .دوسال –

 …با ابروهای باال رفته گفتم: یعنی از دوسال پیش زیر آبی نیما رو

 .نه از یه سال پیش –

 .نفس عمیقی کشید

 .لطفا اون قضیه مثل راز بینمون بمونه، چالش کن –

 .مکث کردم و گفتم: باشه

 .لبخندی زد

 .ممنونم –
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ی رادمان بلند شدصدای خنده . 

بابایی قلقلکم میاد، نکن – ! 

 .آروم خندیدم

 .بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

و باز کردم که بوی خوب گل توی بینیم پیچیددرش . 

کنی؟کارش میبا خنده گفتم: چی  

داد با خنده گفت: هیچی، قلقلکیهو ماساژ میطور که پاهاشهمون . 

 .خندیدم و رو به تکیه گاه صندلی نشستم

گیرمصدای شروین بلند شد: میرم دوش ب . 

 .نیما بلند گفت: پس از توی اتاق من یه دست لباس بردار

 .صداش دور شد: باشه ممنون

 رادمان چشم بسته گفت: خاله جون شما هم بابام ماساژت داده؟

 .تا دلت بخواد –

 حس خوبی داره نه؟ –

 .خندیدم

 .آره خیلی بابات کارش بیسته –

و ماساژ دادنیما کمرش . 

 خاله جون؟ –
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 جونم؟ –

شه به بابام بگی واسم یه داداش بیاره؟می –  

 با خنده گفتم: بابات بیاره؟

 .نیما آروم خندید

 .آره، به خدا بگه یه بچه واسش بیاره –

 .خندیدم

 .بابات دیگه بچه نمیاره –

 .نیما اخم کرد

 کی گفته؟ –

بعد رو به رادمان گفت: غصه نخور قربونت برم، بهت قول میدم زود یه داداش واست 

رمبیا . 

 .رادمان دستی زد

 !ایول –

خواد، از تنهایی خسته شدهبا تندی نگاهش کردم که گفت: بچه داداش می . 

 !با اخم گفتم: عمرا

 .معترضانه نگاهم کرد که نگاه ازش گرفتم

*********** 

خورم کنیا، اگه اینکار رو بکنی قسم میو خاموش نمیببین چی بهت میگم؛ گوشیت –
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یدیگه نذارم جایی بر . 

 .پوفی کشیدم

 .چشم –

 با اخم گفت: حاال چرا اونجا؟

کنم؟ای دارند، جرم میدوست دارم ببینم پایین شهریا چه زندگی –  

هاش اصال امنیت ندارهاونجا محله – . 

 !با خنده گفتم: عزیزم، یه قاچاقچی از یه مشت دله دزد باید بترسه؟

داختو به بیرون فوت کرد و نگاهی به ساعت مچیش اننفسش . 

برتتمن باید برم، سعید می – . 

خوام تنها باشم، بهتم گفتمخوام، میبا تندی گفتم: نخیر، نمی . 

و نشونش دادمو کنار زدم و کلتمانتوم . 

 .همین واسم بسه –

فرستمت؟با حرص گفت: واقعا فکر کردی تنهایی اینجا اونجا می  

علوم نیست کی برگردیم، پس بری نیویورک و مو میمعترضانه گفتم: نیما! داری من

 !بذار واسه امروز خودم باشم نه با یه مشت بادیگارد همراهم

 .کالفه دستی به ته ریشش کشید

 .پس دردسترس باش، هروقت بهت زنگ زدم جواب بده –

 .باشه –
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ها باال طور که زیر لب غر میزد به سمت در رفت که آروم ایولی گفتم و از پلههمون

 .اومدم

که برداشتم به یه آژانس زنگ زدمو گیتارم . 

******** 

 .نزدیک ریل قطار وایساد که کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم

و کامل کردم و به سمت کوچه قدم برداشتموقتی که رفت حجابم . 

 .چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود

نم چون تونم بهش زنگ بزشد به مهردادم بگم بیاد ولی نمیشه؛ از طرفی نمیکاش می

 .ممکنه نیما بفهمه از طرفیم ممکنه آدم دنبالم فرستاده باشه

ای دلم گرفتواسه لحظه . 

تونم دور از مهرداد سر کنم؟یعنی قراره از ایران دور بشم؟ می  

ها رو مشغول بازی کردن دیدموارد کوچه شدم که طبق معمول بچه . 

ست و تعطیلیشونهدیگه پنجشنبه . 

اونم با یه پارچ شربت با لبخند گفتم: سالمبا بیرون اومدن راضیه  . 

هاش به هم پیچیدندیعنی جوری برگشت که گفتم کل مهره . 

های گرد شده نگاهش و انداخت که با چشمیه دفعه با یه جیغ به عقب رفت و پارچ

 .کردم

 چته؟ –
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ش بیرون میومد ای که داشت از خونهرفتم که با ترس به سمت فاطمهبه سمتش 

بینیش؟گفت: تو هم میدوید و   

 !یعنی هنگ کرده بودما

و روی قلبش گذاشتفاطمه بهم نگاه کرد اما یه دفعه از جا پرید و سریع دستش . 

 !یا امام رضا –

و از هم باز کردمهامدست . 

 چتونه شماها؟ مگه روح دیدید؟ –

و بهمون رسوندندها با دو خودشونبچه . 

روح زده شدهها محلمون و با ترس گفت: بچهتوپول ! 

ی مرضیه چسبیده ی ترحیمی که به در خونهخواستم حرفی بزنم اما نگاهم به اعالمیه

 .شده بود افتاد

کنید کنند من مردم زد زیر خنده و بلند گفتم: فکر میبا یادآوری اینکه اینا هنوز فکر می

 من مردم؟

 .به سمتشون رفتم که عقب عقب رفتند

ست! کنه زندهبا بغض گفت: بیچاره هنوز فکر می طور که ترس داشتمرضیه همون

ندکنند هنوز زندههایی که مرگ ناگهانی دارند تا چند وقت فکر میگند اونمی . 

م، مگه بهتون خبر نرسیده اونی که مرده من نبودم؟با خنده گفتم: بابا من زنده  

 .با تعجب وایسادند
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نمردی؟ االن …یعنی تو االن فاطمه: یعنی..  

نده گفتم: نه به خدابا خ ! 
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