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 .به سمتم چرخید و فقط خیره شد

تاب گفتم: د بگو مهردادبی . 

 .آروم به سمتم اومد

شم مثل خودش سیریشهحتی بچه – . 

و بگویعنی چی آخه؟ درست حرفت – . 

 .کنارم وایساد

 .نه سقط نشده –

 !ماتم برد و با بهت زمزمه کردم: چی؟

رفت چنگی به موهاش زد و به سمت پنجره . 

نداره امکان اصال …اصال – . 

و پوشوندمهام صورتمخم شدم و با دست . 

 کالفه گفتم: وای خدا این دیگه چه حکمتیه آخه؟

کنی، خیلی زودبا تحکم گفت: سقطش می . 

و روی شکمم گذاشتمدرست نشستم و دستم . 

 .فقط سکوت کردم

 .بهم نگاه کرد

 شنیدی که چی گفتم؟ –

 .تنها سر تکون دادم
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اخم به سمتم اومد با . 

خوای؟چیه؟ نکنه نمی –  

کنهحوصله گفتم: بحث نکن مهرداد، کل بدنم درد میبی . 

و ماساژ دادمبینیم . 

 .الهی پاش بشکنه –

هام جوشیدبا یادآوری اینکه کشتمش دستم به پایین افتاد و اشک توی چشم . 

 مطهره؟ –

 .با بغض نگاهش کردم

 مهرداد؟ –

د و کنارم نشستو پر کرنگرانی نگاهش . 

 جونم؟ چیزی شده؟ –

 .صدام لرزید

 .دیشب من دو نفر رو کشتم –

و پر کرد و زمزمه کرد: چی؟بهت نگاهش  

هام ریختو روی دهنم گذاشتم و بالفاصله اشکدستم . 

هام گذاشتم و از ته دل زار زدمو روی دستو تو شکمم جمع کردم و سرمپاهام . 

ادبا هق هق گفتم: من قاتلم مهرد . 

ای بعد دستش دور شونم حلقه شدانگار جا به جا شد و ثانیه . 

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


                                                                                                             

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

و سرزنش نکن، فقط درحالی که هنوزم مقداری بهت توی صداش بود گفت: خودت

خواستی از خودت محافظت کنیمی . 

و باال آوردم و با گریه گفتم: از خودم نه، از رادمان، اما شاید اون مرده پدر بوده سرم

 …شاید

ادامه بدم گریه نذاشت . 

ش تکیه دادم که صدای هق هقم تو بغلش خفه و به سینهتو بغلش انداختم و سرم

 .شد

رحمی رحما مستحق مرگ بودند، اونا با بیهیس خانمم، آروم باش، اون بی –

و منفجر کردند که چندین خدمتکار جوون و پیر داخلش بودایخونه . 

و تو مشتم فشار دادماز غم لباسم . 

وی سرم گذاشتو رلبش . 

 .دیگه گذشته، بهش فکر نکن –

بخشمو نمیبا هق هق گفتم: اگه رادمان پیدا نشه خودم . 

هوش شدی مطهره، تقصیر تو که نیستتو بی – ! 

 .چیزی نگفتم

های رادمان جلوی چشمم میومدمدام زجه . 

 !یعنی اونقدر دوسش داشتم که حاضر بودم براش آدم بکشم

دیوونه میشم آخ رادمان، کجایی؟ دارم . 
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******** 

کردمی هواپیما به ابرا نگاه میغم زده از پنجره . 

 …سه روز گذشت اما خبری از رادمان نشد! هیچ خبری

 .دیروز کسایی که دستگیر کرده بودند رو به ایران منتقل کردند

و روی شکمم گذاشتمدستم . 

نیم واسه سقطش مهرداد میگه همین که رسیدیم ایران میریم پیش یه دکتر تا ببی

 .چیکار باید بکنیم

 کنهمی سردرگمم منم مامانش اینکه …کنار به نیماست باباش اینکه. …یه ماهشه

 مهرداد اگه اما دیگه مشکل هزار و طالق یبچه میشه بیاد دنیا به اگه هم حتی ولی

چی؟ باشه باباش کنه قبول  

 .به فکر خودم پوزخندی زدم

کنهقبول نمیی نیما رو مهرداد هیچوقت بچه . 

یه دفعه دستم با خشونت از روی شکمم برداشته شد که از جا پریدم و به مهرداد نگاه 

 .کردم

و روی و بست و مچشهاشهای درهم چشمنگاه تندی بهم انداخت و بعد با اخم

 .پیشونیش گذاشت

 .حتی با اینم مشکل داره! دیگه چه برسه با به دنیا اومدنش

ش نگاه کردمبه شونه . 
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کنم بهش نزدیک بشم، من دوبار ازدواج کردم و دوبار دلتنگشم اما شرم می

 .شکستمش، من واقعا لیاقت مهرداد رو دارم؟ فکر نکنم

دونم چقدر نگاهم طوالنی شد که یه دفعه دست مهرداد دور شونم حلقه شد و به نمی

تمو بسهامش گذاشت که با دلتنگی چشمو روی شونهسمت خودش کشیدم و سرم . 

هاش که بخاطر این بچه ی بداخالقیبا اینکه سه روز پیشش بودم، البته جدا از همه

 .بود اما هنوزم دلتنگشم

و بذارخوای بخوابی پس اینقدر بهش نگاه نکن و سرتوقتی می – . 

 .لبخندی روی لبم نشست

و بروز میدهدر حینی که ازم دلخوره اما بازم زیر زیرکی محبتش . 

و بگم که چقدر دوست دارم، جوری داد بزنم که از صدای دادم بزنم شد دادکاش می

 .دیگه هیچ کسی نخواد ما رو از هم جدا کنه

و حس و دور بدنش حلقه کردم و با لذت گرمای تنشهامبه خودم جرئت دادم و دست

 .کردم

هاش دورم حلقه شدند و بغلم کردچیزی نگذشت که دست . 

کنند، مهم این س نشستند و با خودشون چی فکر میمهم نبود اون طرف یه عده پلی

کردمو با دنیا عوض نمیهاشلحظه بود که تک تک ثانیه . 

 .از مطب بیرون اومدیم

تونم ازش دل بکنم؟ هر چی با خوردن یه سری قرص و دارو بچه سقط میشه اما می
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 .باشه مادرشم

نه به سمتش رفتمبا دیدن مهرداد که به ماشین تکیه داده و با تلفن حرف میز . 

و قطع کردتماس . 

 چی شد؟ –

 .یه سری دارو واسم نوشته باید برم بگیرم –

 .بازم به گوشیش نگاه کرد

 .خوبه –

 .توی ماشین نشستم که اونم با کمی مکث نشست

و به سمتم گرفتگوشی . 

 .به مامانت زنگ بزن –

 .کمی نگاهش کردم و بعد گفتم: نه، یعنی االن نه

پریدندابروهاش باال  . 

 چرا؟ –

چون هنوز خودم باید با همه چیز کنار بیام، گم شدن رادمان، کشتن دو تا آدم،  –

هام دردی نیست که با اون همه آدم توش درست جلوی چشم منفجر شدن یه خونه

و احترام یادم بره، ترسم سرزنشم کنند و منم قاطی کنمبشه زود باهاش کنار اومد، می

روحی خوبی نیستم، دکترم بهت گفتدونی که تو شرایط می . 

و توی جیبش گذاشتکمی نگاهم کرد و بعد گوشی . 
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 .حله –

و روشن کرد و به راه افتادبعد ماشین . 

 بریم بستنی بخوریم؟ –

 .خندید

 !بچه کوچولو –

 .اخم کردم و به بازوش زدم

 !عه –

و پس زدمو کشید که دستشباز خندید و بینیم . 

 !محرمت نیستما –

ام باال پریدند و خندون نگاهم کردابروه . 

بوسیدیم محرم بودم؟نه بابا؟ االن شدم نامحرم؟ وقتی اونجوری می –  

 .سعی کردم نخندم

 .اونوقت از دلتنگی بود –

 .سری تکون داد

 .پس این دفعه من میرم گم و گور میشم که دلت تنگ بشه –

 !محکم به بازوش زدم و با حرص گفتم: عه

 .صورتش جمع شد

 !عجب ضرب دستی پیدا کردی لعنتی -
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ها به کیسه بکس مشت بزنی همین میشهمغرورانه گفت: بله دیگه، وقتی ماه . 

 !کشیده گفت: او

و به چپ و راست تکون دادمآروم خندیدم و سرم … 

و بهم داد که گفتم: ممنونم غزمیتها رو از فروشنده گرفت و یکیشبستنی . 

خندیدم و گفتم: اخمت تو حلقت عشقم با عصبانیت ساختگی نگاهم کرد که . 

 .خندید و به جلو انداختم

 .برو تا نزدم لهت کنم –

 .خندیدم و با هم هم قدم شدیم

و خوردمیه کم از بستنیم . 

کردمو رو خودم حس میشهای خیرهنگاه . 

 !درآخر به حرف اومد: جون! ببین چجوری هم لیس میزنه

خندید نگاه تندی بهش انداختم که پررو بلند . 

 .لگدی بهش زدم و باز به خوردنم ادامه دادم

 .وسط خندیدنش پوفی کشید که متعجب نگاهش کردم

 چی شد؟ –

 یعنی بعد طالقت سه ماه باید صبر کنم؟ –

 .خب آره –

 .نالید: خیلی سخته یعنی سه ماه نباید تو تخت خوابم بغلت کنم
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گفت: واال! اینجور نگام نکنبا یه ابروی باال رفته نگاهش کردم که با همون حالت  ! 

و خوردبعد بستنیش . 

و چرخوندم و آروم خندیدمسرم . 

 .دلم واسه همین پررو بازیاش حسابی تنگ شده بود

ی اسباب بازی فروشی لبخندم جمع شدبا دیدن یه مغازه . 

 !رادمان

 .نفس پر غمی کشیدم

دا میشهمونه اما امید دارم که روزی پیی غمش تو وجودم میهمیشه حفره . 

 .با صدای گوشی مهرداد بهش نگاه کردم

و از جیبش بیرون آورد و کمی بعد کرد گوشیو مزه میطور که بستنی توی دهنشهمین

 .جواب داد

 جانم؟ –

هام درهم رفت و پیکی از بازوش گرفتم که خندون نگاهم کرداخم . 

 .هیچی تو خیابون فداتشم –

 غریدم: مهرداد؟

ی کشیدمخندید که نفس پر حرص . 

 تعجب نکن، حاال بگو چرا زنگ زدی؟ –

ش پرید و کوتاه نگاهم کرددونم چی شد که حس خندهنمی . 
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کنهغلط می – . 

 .وایساد که وایسادم

و روی هم فشار داد که نگران نگاهش کردمهاشو بست و دندونشهاچشم . 

 .بهش میگم ببینم چی میگه –

و باز کردهاشچشم . 

دمباشه بهت خبر می – . 

و قطع کرد که گفتم: کی بود؟ چی گفت؟تماس  

و دادهحمید بود، میگه نیما درخواست مالقات باهات – . 

هام درهم رفتاخم . 

 .بهش میگم قبول نکردی –

و گرفتمخواست زنگ بزنه که زود مچش . 

 .نه، میرم –

تی خوام ببینم چه حالی داره وقاخم کرد و خواست حرفی بزنه که گفتم: میرم چون می

هاش ببینم، میرم مهردادو توی چشمخوام شکستفهمیده رو دست خورده، می . 

و ول کردمای گفت که مچشبا نارضایتی باشه . 

********** 

 .وارد اتاق شدم که سربازه در رو بست

 .نیما با لبخند به صندلیش تکیه داد
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ی منسالم ملکه – . 

 .جدی بهش نزدیک شدم

و بگوحرفت – . 

ش به صندلی اشاره کردهای دستبند خوردهبا همون دست . 

 .بشین خانمم –

 .راحتم –

دونی که دوست ندارم خانمم اذیت بشهبشین، می – . 

و روی هم فشار دادمهامدندون . 

و عقب کشیدم و نشستمصندلی . 

 .با خونسردی حرص آور توی نگاهش بهم خیره شد که نفس پر حرصی کشیدم

سته؟نیومدم که بهم خیره بشی؟ در –  

 .درسته عزیزم –

 .روی میز خم شد

 حال کوچولومون چطوره؟ –

 .نیشخندی زدم

 .خوبه اما فعال، قراره سقطش کنم –

و پر کرد و نه خونسردی توی نگاهش خوابیدنه عصبانیت نگاهش . 

 !این مرد خیلی مرموزه
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 !با همون لبخند گفت: که اینطور

 .اشاره کرد که نزدیک بشم

و بعد رو میز خم شدمکمی خیره نگاهش کردم  . 

 .نگاه کوتاهی به لبم انداخت

 .اما سقطش زیاد به نفعت نیست خانمم –

 با اخم گفتم: منظورت چیه؟

تر شدنزدیک . 

ی جنگلی توی مازندرانیه ماه پیش یادته که بردمت کلبه – . 

 خب؟ –

 .بهت تیراندازی از راه دور یاد دادم، هدفت یه در عالمت گذاری شده بود –

راده قلبم تند میزدابی . 

 .یادمه –

تر لب زدآروم . 

هایی بود که رو تو و کارات زوم کرده بودن تا دونی، سر تا سر پر از دوربینمی –

و ثبت کنندکارات . 

و بگوخوای به چی برسی نیما؟ درست حرفتنفس بریده گفتم: می . 

 .لبخند عجیبی زد

ک کردی، راستش پشت اون در عصبانیت کردم، تو هم پی در پی به اون در شلی –

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


                                                                                                             

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

های کوروش بود که درحال فضولی گرفته بودمشیکی از نوچه . 

 .انگار دیگه نفسم باال نیومد و یه ضرب از جام بلند شدم

میگی دروغ …با لکنت گفتم: د ! 

 .با لبخند به صندلیش تکیه داد

 .نه، نمیگم –

هام حلقه زدو روی دهنم گذاشتم و اشک توی چشمدست لرزونم . 

ای داشت و نه زن و بچه، یه اوه، نکن اینکار رو خانمم، اون بیچاره نه خونواده –

 .بدبخت بود که مرد و راحت شد

و پایین بردم و با بغض و عصبانیت گفتم: خیلی پستی کثافت! چرا اینکار رو دستم

 کردی؟ هان؟

 .بشین –

 .چرخیدم که برم اما اینبار با تحکم بلند گفت: گفتم بشین

های پر از اشک و نفرت نگاهش کردمسمتش چرخیدم و با چشمبه  . 

و بهت بزنمی حرفمخونسرد گفت: بشین بقیه . 

و مهار کنم و جلوش ضعف نشون و توی صورتم کشیدم و سعی کردم بغضمدو دستم

 .ندم

 .نشستم

 …مدارک کامله که –

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


                                                                                                             

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

تر لب زد: تو رو قاتل نشون بدهآروم . 

 .چهار ستون بدنم لرزید

غض نالیدم: نکن اینکار رو باهام نیمابا ب . 

 .لبخندی زد

 .نگران نباش خانمم، جاش محفوظه اما واسه نرسیدنش به پلیس شرط دارم -

و بستمهامو مشت کردم و چشمدستم . 

 .نگو که شرطت اینه که طالق نگیرم –

 .نه این نیست –

و باز کردمهامچشم . 

و از بین داری منم مدارکه رو نگه میهام گفت: بچرو میز خم شد و خیره به چشم

برممی . 

 !آروم لب زدم: اینطور تا نه ماه اسیر توعم

ای باال انداخت و به صندلی تکیه دادشونه . 

جایی که و انجام ندی خودت راست میای هموناین دیگه مشکل من نیست، شرط –

شمن هستم البته زنونه . 

 .با عجز نگاهش کردم

ت به مهردادم دنیا اومد طالق بگیر، مخالفتی ندارم، حتی بچه سر نه ماه، بچه که –

خوام به دنیا بیادتونه بگه بابا، اینم مخالفتی ندارم، فقط میمی . 

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


                                                                                                             

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

 نالیدم: چرا آخه؟ چه سودی برای تو داره؟

ی من از کسی که کنه به اینکه این بچهسکوت کرد و کمی بعد گفت: دلخوشم می

میشه بتونم تو زندان بهتر دووم بیارم، باعث وار عاشقشمدیوونه . 

کردم دلیلش این نیست و یه دونم چرا من فکر میگفت اما نمیشاید داشت راست می

 .چیز دیگه توی سرشه

و پس زدم و با شک گفتم: از کجا معلوم راست بگی؟ از کجا معلوم مدرکیبغضم … 

ی آخر کشو که ، طبقهپرید وسط حرفم: مدارک توی خونمونه، برو اونجا، تو اتاقمون

بینی، و که باز کردی یه فلش میو از زیر تخت پیدا کن، درشهمیشه قفل بود، کلیدش

ای از مدرکه، درضمن فکر نکن این تنها مدرکه، نه خانمم، مدرک اصلی اون نمونه

دست یه نفر محفوظه و تا من اراده کنم میرسه دست پلیس، باهام لج کنی باهات بد 

اتشمکنم فدلج می . 

 !خیره نگاهش کردم و زیرلب گفتم: تو با من چه کردی نیما

و از دست بدهشیه عاشق، دوست نداره معشوقه – . 

 .سربازه به در زد

 .فقط یه دقیقه دیگه وقت دارید –

و به درد توی قلبم دادبا یادآوری رادمان تموم افکارم پس زده شد و جاش . 

 .نتونستم ازش محافظت کنم، گمش کردم –

و گرفتانگار منظورم . 
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تونم بهت بگم نگرانش نباشفقط می – . 

 تند گفتم: یعنی پیداش کردی؟

 .لبخند محوی زد

و از دست نمیدممن هیچوقت چیزی – . 

 .زود بلند شدم و به کنارش رفتم

طاقت گفتم: پیداش کردی؟ کجاست؟بی  

یه که حتی و به سمتم چرخوند و با لحن عجیب و مرموزی گفت: جایبا لبخند سرش

فهمه کی نجاتش دادهدونه اونجا کجاست و هرگز نمیخودشم نمی . 

 سردرگم گفتم: یعنی چی؟

 .دیگه وارد جزئیات نشو خانمم –

 .صدای سربازه بلند شد

 .وقت تمومه –

 .انگار وقت رفتنه –

و درگیر کرده بود چشم ازش برداشتم و خواستم برم ولی درحالی که سواالت ذهنم

و گرفتمچم . 

و به سمت لبش برد و عمیق بوسیددستم . 

بینمتبازم می – . 

و بیرون کشیدم و پوزخندی زدم: شتر در خواب بیند پنبه دانهدستم ! 
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 .چشمکی زد

 .خواهیم دید خانمم –

********** 

و بستمدر لپ تاپ . 

گفتراست می ! 

 .مهرداد از جاش بلند شد و عصبی خندید

؟که اینطوری بچه رو نگه داری هان –  

 .با استرس نگاهش کردم

و و پایین انداخت و داد زد که از ترس از جا پریدم و لبمشیه دفعه گلدون رو پایه

 .گزیدم

هاش هر طرفی پخش شدندها و گلگلدون خرد و خاکشیر شد و خاک . 

و توی موهاش فرو کرددو دستش . 

 .بلند شدم و آروم به سمتش رفتم

 …مه.. مهرداد –

و سمتم گرفتد و انگشت اشارشتند به سمتم چرخی . 

 .هیس! هیچی نگو –

و پایین انداختمسرم . 

 .دورم چرخید
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و تو مشتم گرفتممانتوم . 

 .یه بالیی سرم نیاره صلوات

و به دندون گرفتمبا حس کردنش پشت سرم لبم . 

 .همین که دستش دورم حلقه شد و حریصانه بهم چسبید نفسم بند اومد

و فشار داد که از دردش آخی گفتموری شکممو تو مشتش گرفت و جلباسم . 

 .نزدیک گوشم عصبی گفت: اگه من بکشمش چی؟ اون که دیگه تقصیر تو نیست

لطفا مهرداد …نفسم بند اومد و با لکنت گفتم: مهر … 

 .بیشتر فشار داد که صورتم جمع شد و باز آخی گفتم

و از روی شال روی گوشم گذاشتاون دستشم حلقه کرد و لبش . 

شد دیدو خوب میو تک تک کارهاش حرصت . 

شنیدمو میهای عصبیشتنها صدای نفس . 

تونم نفس بکشمبا نفس تنگی گفتم: مهرداد دردم میگیره نکن، درستم نمی . 

شدتر میهر لحظه حصار دستش تنگ . 

م کنهانگار واقعا قصد داشت خفه ! 

ل ندارهخوای بکشیم بکش، اشکادرآخر با بغض گفتم: مهرداد اگه می . 

 .انگار به خودش اومد که سریع ولم کرد

و تو مشتم و بستم و لباسشهامچرخوندم و تو بغلش انداختم که با بغض چشم

 .گرفتم
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خواستم گریه کنم، از گریه کردن خسته شده بودمدیگه نمی . 

یه دفعه صدای آیفون توی خونه پیچید که به زور ازش جدا شدم و سر به زیر روی 

 .مبل نشستم

 .با کمی مکث به سمت آیفون رفت

 کیه؟ –

و به بیرون فوت کردنفسش . 

 .بهش نگاه کردم

 .بفرمائید داخل –

 .بعد دکمه رو زد

 .اخم ریزی کردم

 کیه؟ –

و به ته ریشش کشیددست به کمر زد و کالفه دستش . 

 .خودت ببین –

تر شد و بلند شدماخمم عمیق . 

پوفی کشیدم پرده رو کنار زدم اما با چیزی که دیدم . 

 !همینم کم داشتم

 .کل ایل خانواده ریختن تو خونه
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 .صدای مامان کل خونه رو برداشت

 .الهی قربونت برم دخترم، بیا ببینمت دلم داره برات پر میزنه –

 عــطیــه#

کردمو طراحی میی ایمانبا لبخند تلخی توی محوطه نشسته بودم و داشتم چهره . 

بعد از اینکه محدثه رفت سر خونه و زندگیش من تک و تنها موندم و مامان و بابام 

 .مجبورم کردند بیام خوابگاه

 .محدثه که کنار عشقشه

 .مطهره هم تازه برگشته و تا چند ماه دیگه مال مهرداده

 !آخ که چقدر تو غریبی عطیه

رم ادامه دادماشکی روی گونم چکید که سریع با پشت دست پاکش کردم و به کا . 

کنی عطیه، هیچ وقت پسرا رو ارزش گریه کردن نه، تو بخاطر یه پسر گریه نمی

دیدیواسشون نمی . 

 .بغضم گرفت

 .یعنی اگه گریه کنی خیلی خری

 .بغضم شکست که از کشیدن دست برداشتم

 .پس خیلی خری

هام کشیدم اما بازم اشک خیسش کردو به زیر چشمهامبا عصبانیت دست . 

و رو تند کشیدن خالی کردموم حرصمتم . 
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 .لعنت بهت ایمان! لعنت به روزی که عاشق توی گاو شدم

میری دل از مطهره بکنی االغ؟خب می  

و با حرص خط کشی کردم و تخته رو روی زمین پرت کردمشدرآخر چهره . 

و ببرن دستم درد گرفتبا گریه گفتم: مردشورت . 

 .خود درگیری مزمن داریا –

ی ایمان یعنی چنان از جا پریدم که یه قدم به عقب رفتبا صدا . 

 !حتی یادم رفتن گریه کردن یعنی چی

زنم نه؟من دارم توهم می –  

هاش بردو داخل جیبهاشدست . 

 .نه –

و پاک کردمهامبا عصبانیت اشک . 

 دروغ نگو –

کوک ای از دخترا متعجب و بعضیا مشبه اطراف نگاه کردم اما با دیدن اینکه عده

کنند فهمیدم حقیقتی بیش نیستبهمون نگاه می ! 

کنی؟ چجوری اومدی تو؟کار میبا تعجب نگاهش کردم و ناباور گفتم: تو اینجا چی  

 .یه قدم بهم نزدیک شد که زود به عقب رفتم

شناسنش، یادت که نرفته؟ بابام یکی اساتید سرشناس دانشگاهه و بیشتر آدما می –

کردم از اعتبار اون استفاده . 
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با حرصی که ازش داشتم به بیرون اشاره کردم و گفتم: تا واسم حرف درست نشده 

 .گمشو بیرون

 .ابروهاش باال پریدند

 جا سالمته پررو؟! بد کردم اومدم ببرم بگردونمت از افسردگی دربیای؟ –

 .ته دلم مثل خر ذوق کردم ولی بروز ندادم

گه دل بسوزوندلسوزیت بخوره تو سرت! برو واسه کسی دی – . 

 .بعد نگاه تندی بهش انداختم و به سمت ساختمون رفتم

و کشیدی کههنوز زیاد قدمی برنداشته بودم که کشیده گفت: او! من ! 

و گزیدم و سریع به سمتش چرخیدملبم . 

 .به سمتش رفتم

 .اصالنم تو نیستی –

و باال آوردسرش . 

 چرا خط کشیم کردی؟ –

رم اما نذاشتبهش رسیدم و خواستم ازش بگی . 

 .با حرص گفتم: بده من

و تکون دادسرش . 

 .به باال پریدم شاید بتونم از دستش بگیرم ولی بدمصب قدش بلندتر از من بود

 .صدای طعنه آمیز دخترا رو شنیدم
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 !اینی که دم از مذهبی میزد چی دراومد –

 .وقتی میگم مذهبیا خودشون بدترند باور کن –

و پر کردعصبانیت وجودم . 

 .این دفعه ایمان جدی شد

خواست دیگه بیرون بره به سمت های نگهبان که ازش میبدون توجه به صدا زدن

های گرد شده گفتم: کجا میری؟اون دسته دختر رفت که با چشم  

 .رو به روشون وایساد که به سمتش دویدم

که این  و بفهمید، دوم اینکه فکر نکنم کار اشتباهی بکنهاول اینکه حرف دهنتون –

چسبونیدو به بقیه میتهمتا رو بهش بزنید، چرا خراب بودن خودتون . 

و گزیدملبم . 

شد ولی الل شده بودندخترا انگار دود از کلشون بلند می . 

کنه البته این جذبه زیاد رو من تاثیر نداره، بر و الل میی ایمان آدمحقم داشتند، جذبه

بدم کنه که بهش فحشعکس، بیشتر حریصم می . 

 ولی از من دفاع کرد؟ واقعا؟

 .آدم باش عطیه اصال بروز نده که خوشحالی

ایمان با اخم بهم نگاه کرد و با جدیت گفت: برو آماده شو، تو ماشین منتظرتم، اجازتم 

 .گرفتم

 .دست به کمرم زدم
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که چی بشه؟بیام با تو  –  

فهمی کجا میریممیگم برو آماده شو، می – . 

ست وسط یه جنگل بودیمشب شده بود و در . 

کردم اما انگار و نگاه میتموم مدت با اخم منتظر اینکه به یه جایی برسیم بیرون

رسیدیمدرست وسط جنگل بودیم که نمی . 

 .چیزی نگذشت که باالخره وایساد

و آوردی پیش یه پرتگاه که چی بشه؟ و که نگاه کردم با تعجب گفتم: منجلوم

خوای بکشیم؟می  

 .خندید

 .نه، پیاده شو –

 .نگاه مشکوکی بهش انداختم و بعد در رو باز کردم

و برداشتم و پوشیدمهمین که بیرون اومدم با سردی هوا به غلط کردن افتادم و کتم . 

و بیرون آوردو باز کرد و چیزهاییایمان صندوق عقب . 

 .چرخیدم و کمی به لب پرتگاه نزدیک شدم

موندبا دیدن آسمون از حیرت دهنم باز  . 

ها رو نگاهستاره ! 

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست و حیرت زده به آسمون خیره شدم

ذاشت گفتم: اینجا آسمونش خیلی خوشگلهو میرو به ایمانی که کنارم یه چیزهایی ! 
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گیره میام اینجاآره، دلم که می – . 

دمو دید زکرد آسمونو توی هم قفل کردم و تا جایی که دیدم کار میهامدست . 

 .صدای شر شر آب باعث شد به پایین نگاه کنم

 .یه آبشار بین کلی درخت

کردماینقدر محو شده بودم که حتی سردی هوا رو درک نمی . 

 .با صدای ایمان به خودم اومدم

 .بیا بشین –

و و شیرینیبهش نگاه کردم که دیدم جلوی ماشین یه فرش پهن کرده و بساط چایی

 .آورده

دم و با فاصله ازش نشستم و به ماشین تکیه دادمو درآورهامکفش . 

کرد گفت: اتفاقی اینجا رو پیدا کردم، یه زمانی که تو طور که به آسمون نگاه میهمون

 .جنگل گم شده بودم

 .ابروهام باال پریدند

هامدونی، من عاشق ستارهمی – . 

 .به آسمون نگاه کردم

ریاضی فیزیک که بعدا نجوم بخونیمطور، من و مطهره قرار بود بریم منم همین – . 

 خب چرا نرفتید؟ –

 .بهش نگاه کردم
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گفتیم واسه چی بخونیم وقتی احتمال اینکه وارد کاری بشیم کمه، پس رفتیم  –

تونیم های ویژه که حسابی کار توش باشه، االن ما راحت میتصویرسازی و جلوه

 .استخدام یه شرکت تبلیغاتی بشیم

کنمزنم استخدامتون میت میانشاهلل من یه شرک – . 

 .خندیدم

 .ممنون –

و باالی بخارش گرفتم که کمی و روی پام گذاشتم و دستمبخاطر سردی هوا چاییم

 .گرم شدم

م نشست به ایمان نگاه کردمبا پتویی که روی شونه . 

تر بهم نشستکمی خم شدم که پتو رو درست انداخت و این دفعه نزدیک . 

ون گذاشتو وسطمبشقاب شیرینی . 

 .بخور –

 بدون اینکه فکر کنم گفتم: تو هنوزم مطهره رو دوست داری؟

و پایین آورد و کوتاه بهم نگاه کردو بخوره که با این حرفم دستشخواست شیرینیش . 

ست، مطهره عاشق مهرداده، هیچ وقت مال من نیست چون دلش پیش یکی دیگه –

بیام مردنش باعث شد بهتر و بیشتر با نبودش کنار . 

ستاما حاال زنده – . 

ستولی عاشق یکی دیگه – . 
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و خوردبعد کمی از شیرینیش . 

و جواب ندادیتاب گفتم: سوالمبی . 

 .سوالت جوابی نداشت –

و ببینمو روی زمین گذاشتم و کامال چرخیدم تا بهتر بتونم صورتشچاییم . 

 هنوزم دوسش داری؟ –

 .بهم نگاه کرد

و م که دوسش نداشته باشم چون دوست داشتنش چیزیکنها دارم سعی میماه –

کنهسهم من نمی . 

ای هم رسیدی؟خب، به نتیجه –  

دونمکمی خیره نگاهم کرد و گفت: راستش دیگه سردرگمم، نمی . 

 .آروم گفتم: که اینطور

 .دیگه سوالی ازش نپرسیدم و سرجای قبلیم نشستم

دادو بهم میصدای آب آرامش خوبی . 

خوبی دارم کنار تو حس – . 

 .با تعجب سریع بهش نگاه کردم

کردم تنهام بدون اینکه چشم از آسمون برداره با لبخند گفت: تو روزهایی که فکر می

 .تو کنارم بودی، نذاشتی و نخواستی سختی بکشم

 .بهم نگاه کرد
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 .ازت ممنونم –

ای روی لبم نشستزدهلبخند خجالت . 

و به حظه دلم هری ریخت اما زود نگاهشو شکار کرد که یه لنگاهش کوتاه لبم

هام دوختچشم . 

 .ممنون که هستی –

تر شدهام جوشید و لبخندم پررنگاشک توی چشم . 

و زیر و رو کردم حلقه شد دلمدستش که دور شونه . 

تر شد که عجیب گرمم کردنگاه ازم گرفت و بهم نزدیک . 

خواستو میپسش نمیزدم چون دلم گرماش . 

بینماز چند ماه دارم این رفتار رو ازش می باالخره بعد . 

# بعد_چندماه  

 مـطـهـره#

و زد که به سمت بیرون از پارکینگ رفتیمقفل ماشین . 

برم راه تونمنمی اصال …کردم حاملگی اینقدر سخت باشهو نمیهیچ وقت فکرش . 

و بده منکیفت – . 

 .وایسادم

 .نه خودم میارم، صبر کن زودتر برم –

 .باشه –
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و درست کرد و خوب روی شکمم انداختدرمچا . 

 .برو پنگوئن من –

 !معترضانه گفتم: مهرداد

 .خندید

 برو خانمم، برو نفسم، برو عشقم، خوبه؟ –

 .با اخم گفتم: حاال شد

ای بهش رفتم و ازش دور شدمبعد چشم غره . 

 .خندون بلند گفت: تندتر راه برو، اینطور که تا شبم نمیرسی

ی هم فشار دادمو روهامدندون . 

ی این الدنگهای آخر شدم سوژهاین ماه ! 

 .نفس که کم آوردم وایسادم و نفس گرفتم

 .انگار دارم میترکم بخدا

کرد گرفتم و باز راه افتادمو به کمرم که حسابی درد میدستم . 

دونم آنچنان هم کنار نیومده ولی به نظرم خودش میگه با این بچه کنار اومده اما می

خودشهی به دنیا بیاد و زیر بال و پر خودش بزرگ بشه انگار که بچه وقتی . 

 واین که من …وقتی که برای بار اول بهش بگه بابا دلش شدید نرم میشه

شناسممی . 

کنم، یه واحد آپارتمان واسم گرفته و چون مامانم تو این مدت کنار عطیه زندگی می
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ی پرستاری ازم اومده نجا بمونه عطیه به بهونهتونه یه ماه ایکنه و نمیتوی یزد کار می

 .کنارم

البته به اصرار مامان و بابام بود که فعال کنار هم زندگی نکنیم وگرنه اگه به اون بود که 

ش پالس بودماالن توی خونه . 

بره کنار و میولی اون آپارتمان انگار دکوریه چون بیشتر ساعت توی روز میاد من

 .خودش

و محدثه که طبق معمول منتظر من دم سالن وایساده بودند به  با دیدن عطیه

 .سمتشون رفتم

هاست که دیگه به دیدن نیما نرفتم، البته کلی خودش درخواست داده طبق حرفمم ماه

 .که من رد کردم

 محدثه: چطوری سال اولی؟

 !با حرص گفتم: زهرمار

 .دوتاشون خندیدند

و روی شکمم گذاشتعطیه دستش . 

خوبه؟ نی نیت –  

 .نفسی تازه کردم

کنهو بیچاره میخوبه ولی داره مامانش – . 

 محدثه: مهرداد که دیگه چیزی نمیگه؟
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تونه بگه؟و از پشت سرم شنیدم: مگه میحالل زاده یه دفعه صداش  

و به چپ و راست تکون دادمبعدم توی سالن رفت که پوفی کشیدم و سرم . 

درست میشه عطیه: نگران نباش، وقتی به دنیا بیاد . 

 .نفس عمیقی کشیدم

 .امیدوارم -

 .به ساعت مچیم نگاه کردم

 .من دیگه برم سر کالس –

و واست بیارم؟خوای کیفتمحدثه: برو، مواظب خودت باش، می  

 .لبخندی زدم

 .نه ممنون، فعال –

 …وارد سالن شدم

ها نشستم که تو همین لحظه مهردادم وارد کالس شدروی یکی از صندلی . 

ه بلند شدند به جز منهم . 

ی توی دستش از اینکه باز یادش نرفته به دستش نگاه کردم که با دیدن حلقه

 .لبخندی زدم

کنه تا دخترا فکر کنند زن داره و اینقدر به ی قالبی دست میبه پیشنهاد من حلقه

 .پروپاش نپیچند

گیرمو مرور کنید و بعد امتحان میچند دقیقه درس – . 
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شدندهام گرد چشم . 

هاعجب بیشعوری ! 

گیرمدیشب به من گفت امتحان نمی . 

 !با حرصی که سعی داشتم پنهانش کنم گفتم: استاد شما به من گفتید امتحان نداریم

قبل از اینکه مهرداد حرفی بزنه یه دختر به طعنه گفت: شما کجا بودی که استاد این 

و بهت زد؟حرف  

و گفتم، االنم ازتون امتحان خاطر وضعیتتون اینمهرداد یه بار روی میز کوبید و گفت: ب

گیرمنمی . 

 .لبخند عمیقی روی لبم نشست

و توی برگه کردندهمین که تایم امتحان شروع شد همه سراشون . 

 .به جای اینکه حواسش به بقیه باشه تا تقلب نکنند رو من زوم کرده بود

 .با اخم آروم گفتم: نگاه نکن

 .آروم گفت: دوست دارم

ای بهش رفتمغره چشم . 

و برداشتمکالس که تموم شد به کمک صندلی بلند شدم و کیفم . 

و مرتب کردم و به سمت در رفتمچادرم . 

و خواستم از کالس بیرون بیام اما همون دختره درحین رد شدنش از عمد دستش

و چنان محکم به شکمم کوبید که درد بدی توی شکمم پیچید و با یه آخ سریع دستم
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یوار گذاشتمبه د . 

دوید مهرداد اصال همه چیز انگار یادش رفت و با ترس به سمتم . 

 !مطهره –

 .همه با تعجب نگاهش کردند

و گرفتبهم رسید و بازوم . 

 ببرمت بیمارستان؟ –

تونستم قدم بردارم گفتم: نه چیزی طور که دستم روی شکمم بود و از درد نمیهمون

 .نیست

ندبعضیا دورمون حلقه زده بود . 

تونم راه برمفقط نمی – . 

و روی هم فشار دادمهامدرد بیشتر شد که چشم . 

و گرفت و کمکم کرد که راه برمو دور کمرم انداخت و بازومدستش . 

برمت بیمارستانمی – . 

بکشم …نفس تونمنمی …با درد و نفس تنگی گفتم: اصال . 

 .با ترس گفت: تحمل کن خانمم

کشیدمروی زمین میو خم بودم و انگار پاهام . 

هام پایین اومدنداراده اشکو محکم به دندون گرفتم و بیلبم . 

جون توی پاهام بیرون رفت و مرزی تا سقوط نداشتم که مهرداد سریع زیر زانو و 
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و گرفت و بلندم کرد و انگار که دویدگردنم . 

هام ن دندونو بیو تو مشتم فشار دادم و برای اینکه صدام درنیاد چنان لبملباسم

و حس کردمی خونفشردم که مزه . 

 !صدای پر ترس عطیه رو شنیدم: محدثه بدو، مطهره

و برگشتم و مهرداد مدام با ترس باهام حرف تا برسیم به ماشین انگار تا مرگ رفتم

 .زد

و روشن کردتوی ماشین نشوندم و بالفاصله خودشم نشست و ماشین . 

گوش خراشی حرکت کردجوری گاز داد که ماشین با صدای  . 

میرم خم شدم و به داشبورد دست گذاشتم و این دفعه با عجز و گریه گفتم: دارم می

 .مهرداد

و روی کمرم حس کردمگرمی دستش . 

 .انگار بغض کرده بود

رسونمت تحمل کن قربونت برماالن زود می – . 

********* 

 .بچه رو از کنارم برداشت و بغلش کرد

برد و با خنده گفت: ببینش چقدر کوچولوعهو کمی پایین پتوش ! 

و گرفت و بوسیدمشت کوچیکش . 

و با زبون تر کردم و لبخندی زدملب خشک شدم . 
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و دراز کردماهان کنجکاوتر از همه دستش . 

 .بدش من ببینمش –

کنیو بیچاره میمحدثه با اخم گفت: الزم نکرده، اونوقت هوست میشه من . 

شدباد ماهان بیچاره خالی  . 

 !خب بچه دوست دارم بیشعور –

ای بهش رفتمحدثه چشم غره . 

 !چه غلطا –

 .آروم خندیدم

 !از دست این
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