
 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 1 

  عنوان کتاب:صورتکها

  mahtabi22نویسنده:

  

  براي دانلود کتاب هاي بیشتر به وبالگ پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.rozblog.com 

 

 

 

خانه ي دو طبقه اي ایستاده بودم. خانه ي بزرگی با دیوارهاي مرمري. چمدان زرشکی   باد سردي می وزید. روبه روي

 رنگم را به دیوار خانه تکیه دادم. آه عمیقی کشیدم. رویم را به سمت فهیمه کردم: اینجاست؟

  آره. خونه ي خوبیه. حاال بیا بریم داخلشو ببین. به دانشکده هم نزدیکه.- 

متري زندگی می کنن که خیلی خیلی  9نفر تو یه اطاق  20خوابگاه درب و داغونی که  با حسرت اضافه کرد: از اون

  بهتره.

  سرم را تکان دادم. فهیمه دکمه ي زنگ را فشار داد. صداي نه چندان ظریفی را شنیدم: کیه؟

  سامین ،منم، فهیمه هستم. یه هم خونه واست آوردم. یادت میاد که گفته بودي..... - 

  رد: بیا تو.حرفش را قطع ک

درب خانه باز شد. چمدانم را به دنبال خودم کشیدم. برخورد چرخهایش با سطح زمین صداي ناهنجاري ایجاد کرده بود. 

بعد از درب ورودي پارکینگ بزرگی بود که سمت چپ آن راه پله اي به چشم می خورد. فهیمه توضیح داد: این پله ها 

  میرسه به خونه ي صاحب خونه. 

راست اشاره کرد: خونه ي تو طبقه ي همکفه. البته بهت که قبال گفته بودم. سامین اینجا رو رهن کرده. گفت به سمت 

  سالته؟ 19دنبال یه همخونست. سنش از تو بیشتره. تو چند سالته؟ 
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  سالمه. 18به آرامی جواب دادم: 

قبول شدي همین سال اول. داشتم می گفتم. اوه، اوه، اوه، چه کوچولویی. معلومه ازون بچه درس خونا بودیا. سراسري - 

سالشه. ترم سومه. یکم عنقه. اما دختر بدي نیست. کاري به کارش نداشته باش. سر کرایه  23سامین ازت بزرگتره 

خونه یا تقسیم پول رهن باید با هم توافق کنین. ایناش دیگه به من مربوط نیست. راستش دیشب اون اشک تمساحی 

عث شد دلم برات بسوزه. از سر و ضعتم معلومه با بچه هاي خوابگاه نمی تونی کنار بیاي. همین که تو می ریختی با

  خونه ي سامین از همه واسط بهتره. حاال بریم تو ، داخلشو هم ببین.

ندیده می دانستم قبول می کنم. دیشب در خوابگاه تا صبح جان کنده بودم. بدون تخت، بدون بخاري. برق ها هم قطع 

  شب به بعد آب هم .... 8بود و بدتر از همه از ساعت شده 

وارد خانه شدم. خانه ي بزرگ و قشنگی بود. فکر نمی کردم درآن شهر کوچک برفی که بیشتر شبیه روستاي بزرگی 

  بود، چنین خانه ي قشنگی هم وجود داشته باشد.

  خیره شده بود. سریع سالم کردم: سالمچشمم افتاد به دختر هیکلی و قد بلندي که با اخم هاي گره کرده به من 

  فقط سرش را تکان داد و رو به فهیمه کرد: اینه؟

  آره ترم یکیه. شمالیه.- 

  لبهایش را به فشرد و به فهیمه اشاره زد. فهیمه رو به من کرد: االن میام.

  یم را تیز کردم:بالتکلیف بین درب ورودي و هال ایستاده بودم. فهیمه به دنبال سامین وارد اطاق شد. گوشها

من گفتم بچه مچه نیار. تو رفتی واسه من ترم یکی آوردي؟ هر شب هرشب باید زاقو زوق کنه از دوري ننه باباش. - 

  عرضیه انجام یه همچین کار ساده اي رو هم نداشتی؟

چی می گی تو هم؟ همش ارد می دي؟ می خواستی خودت بري دنبال همخونه بگردي. نوکر بی جیره مواجب - 

رفتی؟ کسی طالب خونه نبود دیگه اونم بعد از یه شب خوابیدن تو خوابگاه. این دختره نتونست تحمل کنه. تا اومدم گ

گفتم کی دنبال خونه دانشجوییه گفتش من. بهش گفتم سر به سرت نذاره، سرش تو کار خودش باشه. خودتم سنگاتو 

  انجام این کار خیلی سخته؟ سامین خانم؟ باهاش وا بکن. اگه نتونستی تحملش کنی عذرشو بخواه. حاال

  کلمه ي خانم را غلیظ ادا کرد. سامین نفسش را بیرون فرستاد: خیلی خوب حاال. واسه من نازك نارنجی شده.
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البته من که می دونم با این هم نمی سازي. به یکی دو هفته هم نمی کشه. از االن بازم دنبال همخونه واست می - 

  اتو باهاش بزن. منم رفتم. نیم ساعت دیگه کالسم شروع میشه.گردم. دیگه بشین حرف

قدمهایش را شنیدم که به سمت هال نزدیک می شد. خودم را سرگرم کیفم نشان دادم. فهیمه به کنارم رسید: خوب 

  نازنین خانم، خودت می دونی با سامین. من باید برم کالسم دیر میشه. موفق باشی دختر شمالی.

ورودي پشت سرش بسته شد. نمی دانستم چکار کنم. مخصوصا حاال که فهمیده بودم هم خانه ام از  فهیمه رفت و درب

  حضورم چندان راضی نیست. 

  بی هدف به اثاثیه داخل اطاق نگاه می کردم. صداي سامین مرا به خود آورد: بیا تو دیگه. اونجا چرا واستادي؟

  زیر لب گفتم: باشه. 

  به گوشه اي از اطاق رفتم.چمدانم را به دست گرفتم و 

سامین بی حوصله گفت: اونجا رو که نگفتم. برو تو یکی از اون اطاق ها دیگه. تا صبح که نمی خواي یه لنگی اون  

  گوشه بمونی. می خواي؟

سرش را به تاسف تکان داد و زیر لب غرغر کرد. دلم گرفت. بودن در یک شهر غریب، به دور از خانواده، کنار یک 

  دلسرد کننده باشد.  ي نامهربان می توانست خیلی همخانه

بی صدا وارد اطاق شدم. اطاق بزرگ و دلبازي بود. تخت سفید رنگی در گوشه ي اطاق قرار داشت. چمدانم را گوشه ي 

اطاق گذاشتم و روي تخت نشستم. دلم خیلی گرفته بود. بعد از آنهمه شب بیداري ها کجا قبول شده بودم. نا کجا آباد. 

چند صد کیلومتر دور از خانواده. یاد خانواده ام افتادم که بی نهایت دوستشان داشتم. براي اولین بار از آنها دور شده 

بودم. تحملش برایم دشوار بود. دوروز پیش مادرم ، پدرم و برادرم مرا به این شهر آورده بودند. مثال براي بدرقه. جدایی 

ین شهر دلگیر. بعد هم دیدن خوابگاه و آن وضعیت اسفناك. هجوم پذیرفته از آنها خیلی سخت بود. مخصوصا در ا

شدگان کنکور و کمبود اطاق. واقعا برایم سرسام آور بود. منی که در رفاه بزرگ شده بودم. پدرم قول داده بود بعد از 

  اقت فرسا بود.گذشت یک ترم برایم خانه ي مستقل اجاره کند. اما یک ترم درس خواندن در آن جهنم برایم ط

  و شاید خدا صدایم را شنیده بود که دیشب فهیمه آن پیشنهاد عالی را مطرح کرده بود و من اینک اینجا حضور داشتم.

بی حوصله لباسهایم را عوض کردم. نگاهی رفت سمت چمدانم: شب جابه جاشون می کنم. اصال دست و دلم نمی ره 

  االن کاري کنم. 
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اطاق خارج شدم. نگاهم رفت سمت سامین که روي لبه ي مبل نشسته بود و با گوشی اش از روي تخت برخاستم و از 

صحبت می کرد: اوهو، اوهو....نه بابا، پیاده شو با هم بریم. بابام جرات نداره به من دستور بده. چرا فکر کردي من باید 

ین یه هفته که باهات دوستی کردم تو فقط به حرفت گوش بدم؟ نخیر از این خبرا نیست...آقا اصال می دونی چیه؟...تو ا

  مغز منو با این مزخرفاتت خوردي. دیگه بسه...برو دیگه حوصلتو ندارم....

با خودم فکر کردم: چقدر درشته....موهاشو نگاه کن، چقدر کوتاهش کرده. هرچند اگه بلند بود خیلی قیافه ي خنده داري 

  پیدا می کرد.

  هیکل لبخند زدم. و از فکر موهاي بلند بر روي آن

  صدایش را شنیدم: خوب، چی باعث شده زل بزنی به من لبخند ژکوند تحویل من بدي؟

  سامین بود. با اخمهاي در هم از روي مبل برخاسته بود و به من نگاه می کرد.

  توي دلم گفتم: این کی حرفشو تموم کرد که یاد من افتاد.

  یه چیزي افتادم. منظورم به شما نبود.خودم را جمع و جور کردم: خوب می دونین..یاد 

  پوزخند زد: به به، چه مودب. 

موبایلش را روي مبل پرت کرد. مانده بودم بروم سمت دستشویی یا بمانم. سامین به سمتم چرخید: بیا اینجا بشین دو 

  کلوم باهات حرف بزنم.

  چشم- 

  رو مبل، من رو زمین راحتم.  خودش را روي زمین پرت کرد: بشین

  با دستش به مبل اشاره کرد.و 

  روي مبل نشستم و چشم دوختم به دهانش. 

  با همان اخم هاي عمیق نگاهم کرد و گفت: اسمت چی بود؟

  نازنین. نازنین رسولی- 
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اها ، آره..خوب گوش کن دختر جون. قراره ما اینجا با هم، هم خونه باشیم. یه سري چیزها رو باید واست روشن کنم. - 

یات خاص دارم. کسی که می خواد با من زندگی کنه باید با این اخالقام کنار بیاد. من حوصله ي من یه سري خصوص

گریه زاري شبونه ندارم. آي واسه مامانم دلم تنگ شد و بابا جون کجایی تعطیل. حوصله ي اینو هم ندارم که هر روز 

م نمی یاد. تو کار خودتو می کنی منم کار دوست و رفیقاتو بریزي تو این خونه. از دخالت الکی توي کارام هم خوش

  خودمو.

  با نگاهی پرسشگر به من چشم دوخت: فهمیدي؟

  سرم را تکان دادم: باشه، چشم.

خوبه، راستی یه چیز مهم، پول رهن اینجا حدود ده میلیونه که خودم دادم. تو نمی خواد پولی به من بابت رهن یا - 

  ه. از غذا درست کردن و شستشو بگیر برو تا آخر.اجاره بدي. اما کل کارهاي خونه پاي توئ

سرم پایین بود و به حرفهایش گوش می کردم. حرفهایش به اینجا که رسید تکان خوردم: من توي خونمون یه قندون 

جا به جا نمی کنم. بعد باید اینجا بشم کلفت؟ من که از نظر مالی مشکلی تو پرداخت هزینه ها ندارم. چرا باید بهم زور 

  گه.ب

تمام نیرویم را جمع کردم تا صدایم در برابر این موجود از خود راضی نلرزد: سامین خانم، اگه میشه هزینه ي اجاره ي 

  این خونه رو....پرداخت کنم ...هرکسی هم...هر کسی هم کاراشو خودش انجام بده.

  خودتم نشنیدي چی گفتی. آب دهانم را قورت دادم. از ذهنم گذشت: اصال حرفتو شنید؟ با اون صداي آروم،

صدایی از سامین نشنیدم. سرم را بلند کردم. یک پایش را تا کرده بود و با دو دستش به عقب تکیه زده بود. سرش را 

تکان داد. پوزخند زد: جالبه، هم خونه هاي قبلیم با جون و دل این شرایطو قبول می کردن. به درك. پنج میلیون از پول 

  رم. پول غذا و بقیه ي چیزها رو هم هر کی براي خودش حساب می کنه. اینجوري خوبه؟رهنی که دادمو می گی

  به آرامی گفتم: باشه. به پدرم زنگ می زنم برام بفرسته تا آخر هفته. اگه میشه تا آخر هفته صبر کنین.

  انگار تیرش به سنگ خورد. جنس نگاهش تحقیر آمیز شد. باز هم سرش را تکان داد.

  نو زدین من برم به کارام برسم.اگه حرفاتو- 

  می تونی بري. حرفامو به عرضت رسوندم.- 

  باز هم دلم گرفت. چقدر بد اخالق بود.
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پشت درب ورودي نشسته بودم. زانو هایم توي بغلم جمع شده بود. کلید نداشتم. کالس بعدي تشکیل نشده بود. به 

 را برایم باز کند. خانه برگشتم. زنگ صاحبخانه را زده بودم تا درب مشترکمان

  و حاال...

  پشت در مانده بودم تا سامین برگردد. آنقدر عنق و بداخالق بود که ترسیدم به سراغش بروم. 

  پارکینگ سرد بود و من هم گرسنه. سرم را به در تکیه دادم و خوابیدم.

……  

دم. نگاه گیج و منگم را دوختم کسی نوك کفشش را پشت پایم گذاشت و کشید. زانوهایم صاف شدند. از خواب پریده بو

  به سامین که با خشم نگاهم می کرد. خودم را از جلوي در کنار کشیدم: سالم

  جواب سالمم را نداد: اینجا جاي خوابه؟

  ببخشید، پشت در موندم. کلید نداشتم.- 

  چرا نیومدي ازم بگیري؟- 

  حرفی نزدم. چه می گفتم؟ اینکه از تو ترسیدم؟

وارد خانه شد. به دنبالش رفتم. هنوز در را نبسته بودم که به سمتم برگشت: اصال مگه تو کالس در را باز کرد و 

  نداشتی؟

  تشکیل نشد. - 

و ناگهان یاد رفتار صبحش افتادم. دلخور نگاهش کردم: ش...شما هم صبح با من کالس داشتین، چرا بیدارم نکردین. 

  من خواب موندم.

  رش روي آالرم. بیدارت می کنه. قرار نیست من حواسم به تو باشه که.طلبکار شد: موبایل که داري، بذا

  غمگین شدم: چشم

به سمت اطاقم رفتم. چه روز بدي بود. این هم از اولین روز تحصیل. مانتو ام را که خاکی شده بود از تنم بیرون آوردم و 

ره. رشتیه. خوش به حالش انگار خیلی هم از داشتم تمیزش می کردم. به یاد المیرا افتادم: گفته بود کجاییه؟ رشتی؟ آ
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اینکه اینجاست ناراحت نیست. من کی عادت می کنم؟ کاشکی االن پیش مادرم بودم. گرسنمم شده. االن اگه اونجا 

  بودم غذا آماده بود.

  چشمانم پر از اشک شد.

  درب اطاق یکباره باز شد. سامین بود. بدون در زدن. بدون اجازه گرفتن. 

د در پارکینگ، اینم کلید خونه. نبینم دیگه بیاي پشت در بخوابی. من یادم نبود بهت کلید بدم. تو هم یادت این کلی- 

  رفته بود بگی؟ 

کلید را روي کمد گوشه ي اطاق گذاشت و خواست که برود: گفته بودم نق و نوق نداریم. یاد خونتون افتادي؟ تو که 

  رو تو انتخاب رشته زدي؟ حواست کجا بود؟ پیش دوست پسرت؟ اینقدر نازك نارنجی هستی واسه چی این جا 

  دوست پس...نه، من حواسم...- 

  نمی خواد به من توضیح بدي. عالقه اي به شنیدنش ندارم. در ضمن زیپ شلوارتم بازه.- 

اال سریع سرم را خم کردم. اوه، زیپ شلوارم باز بود و لباس زیر سفید رنگم مشخص شده بود. دست بردم زیپ را ب

بکشم: اه...این زیپ خراب. وقتی شمال بودم حواسم بود بدم درستش کنن، بازم دست دست کردم....اصال این چه 

  جوري زیپ منو دید؟داشت باهام دعوا می کرد که گریه نکنم یا داشت زیپ منو دید می زد.

  زیپ را باال کشیدم و سرم را باال آوردم. سامین از اطاق بیرون رفته بود. 

********* *******  

  نگاه فهیمه روي من ثابت ماند: دختر شمالی امروز تو خوابگاه حرفت بود.

  ابروهایم را باال دادم: حرف من؟

  آره، بچه ها داشتن از تیپ و قیافت حرف می زدن.- 

  مگه تیپ و قیافم چطور بود؟- 

  تیپت مشکلی نداره، اما اینجا کسی اینجوري نمی پوشه.- 

  دم که خودش را روي مبل پهن کرده بود و پاهایش را از هم گشوده بود. با موبایلش بازي می کرد.به سامین نگاه کر
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  خوب من شمال همیشه همینجوري می پوشم. - 

خودت می گی شمال. به هر حال اینجا اینطوره. شهریه که مردمش از نظر پوشش خیلی به نسبت شمال بسته تر - 

  شکده همه ازون کفشهاي صورتیت می گفتن.هستند. می بینی که یه دور اومدي دان

  ریز ریز خندید: 

حاال بزار یکی دو هفته بگذره پسرها کم کم میان جلو بهت شماره می دن. دورو برت می پلکن. با بهونه بی بهونه. به - 

  نظرم باید قید دوست پسر شمالیتو بزنی. اینجا سریع براش جایگزین پیدا میشه.

  سر ندارم.به سادگی گفتم: من دوست پ

  فهیمه ابرویش باال رفت: جدي؟ بهت نمی یاد.

  واقعا ندارم.- 

دوباره نگاهم افتاد به سامین که اینبار از گوشه ي چشم نگاهم می کرد. لبش را جلو آورد و با ابروهاي باال رفته سري 

  تکان داد. این سر تکان دادن را چه معنا می کردم؟ تایید کارم یا ناباوري؟

  چی کار می کردي؟پس تا االن - 

  خوب درگیر درس بودم. به فکر این چیزا نبودم. - 

  خوب پس فکر می کنم اینجا دیگه کم کم به فکر این چیزا هم میوفتی. دورو برت سریع شلوغ میشه.- 

  سکوت کردم. از حرفهایش خوشم نیامده بود. من در چه فکري بودم، او در چه فکري بود. 

  سامین کرد: تو نمی خواي یه چایی به من بدي؟ گلوم خشک شد. مثال مهمونتم.فهیمه سکوتم را که دید رو به 

سامین سرش را هم بلند نکرد: اوال که تو مهمون نیستی، سرخود اومدي اینجا. بعدشم می دونی که من از این حرکات 

  ی دم کن.تیتیش مامانی که واسه کسی چایی دم کنم خوشم نمی یاد. اینا کاراي دخترونس. پاشو خودت چای

  فهیمه دمغ شد. 

  دلم برایش سوخت: االن برات چایی درست می کنم. یه کم صبر کن.
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  فهیمه ذوق کرد: دستت درد نکنه. به زحمت نیوفتی دختر شمالی.

  و باز نگاهم رفت روي صورت سامین که براي یک لحظه نگاهم کرد و بعد سریع به گوشی اش خیره شد.

  تیز شد:   که چاي را آماده می کردم گوشهایمبه آشپزخانه که رفتم، همانطور 

  سامین جلوي این دختر شمالیه بد ضایم کردیا. حاال می مردي واسم چایی بیاري؟- 

  اه...فهیمه من کی واست چایی آوردم که این بار دوم باشه.- 

  خوب این که گفتی من سر خود اومدم چی، این که دیگه ضایع کردن بود.- 

  ر خود که شاخو دم نداره. همین کار تو یعنی سرخود اومدن. من که دعوتت نکرده بودم.خوب اگه نیومدي بگو. س- 

من که همینجوري الکی نیومدم. اومدم بپرسم ازین دختر شمالیه راضی هستی؟ کس دیگه هم پیدا شده که بخواد - 

  بیاد. اگه باهاش به توافق نرسیدي بهم بگو.

م. من خوابگاه دووم نمیارم. بین اون همه دختر که کیپ تا کیپ چپیدن تو یه قلبم به تپش افتاد: واي خدا، نکنه بگه بر

  اطاق. نه تخت داره نه آب و برق درست حسابی. هنوزم که پولو ندادم بهش.می تونه بفرستتم برم.

  همه ي وجودم گوش شد تا جواب سامین را بشنوم. 

  و شنیدم: 

  ا خوب....اگه به مشکل برخوردم باهاش بهت می گم.فعال کاري به کارم نداره. البته خیلی بچست. ام- 

  فعال موندگار شدم...البته فعال... نفسم را که در سینه حبس کرده بودم بیرون فرستادم: خوبه، پس  

  صداي سامین دوباره به گوشم رسید:

دن نداشت که پاشی در ضمن تموم این حرفارو با یه تلفن ساده هم می تونستی بهم بگی. این که دیگه شالو کاله کر- 

  بیاي.

نفر تو یه اطاق،  20یه ساعت خواستم ازون خوابگاه کوفتی خالص شم بیام یه جا که عوض   اي بابا، خسیس خانم،- 

  همش دو نفر رو ببینم. همینم خساست داره؟
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  با سینی چاي وارد هال شدم. بحثشان نا تمام ماند. چاي را به فهیمه تعارف کردم:

  ب مهمونداري بلدي. میگن شمالیا مهمون نوازن. راست می گن بخدا.دستت درد نکنه. خو- 

  لبخند زدم. سینی را به سمت سامین گرفتم. بدون اینکه نگاهم کند سرد و کوتاه جواب داد: نمی خورم.

  سینی را روي میز وسط هال گذاشتم و خواستم که به سمت اطاقم بروم. صداي فهیمه بلند شد: 

ي ترم یکی ها جشن ورودي گرفتن. تو سالن ورزشی دانشکده. فردا ساعت دو بعد از ظهر. حتما راستی دختر شمالی، برا

  بیا. بهت خوش می گذره.

  سرم را تکان دادم و به اطاقم رفتم.

به ساعتم نگاه کردم: ده دقیقه به ده. کالس عمومی تاریخ اسالم به پایان رسیده بود. از این دانشکده خوشم نمی آمد. 

صلی در مرکز استان بود و از شانس بد من دانشکده ي علوم انسانی با سه رشته دقیقا در همین شهر مزخرف دانشگاه ا

تاسیس شده بود. دانشکده ي کوچک با حداقل امکانات. از آن بدتر مردم شهر که فرهنگشان با من زمین تا آسمان 

 تما دق می کردم.تفاوت داشت. چطور می توانستم چهار سال در این شهر درس بخوانم. ح

گرسنه ام شده بود. سالنه سالنه به سمت بوفه ي کوچکی که در گوشه اي از حیاط بود، رفتم. حواسم به چشمهاي 

  دورو برم بود. چقدر بی مالحظه نگاهم می کردند. امروز دیگر چه مدلی پوشیده بودم که چشمهایشان دو دو می زد؟ 

وسی قهوه اي: آخه این دیگه نگاه کردن داره؟ خیلی معمولیه که.....نه، خیلی دوباره نیم نگاهی به خودم انداختم.تیپ ط

  چادرین....   هم معمولی نیست....اونها خیلی ساده لباس می پوشن. اکثرشونم

  به بوفه رسیدم، پسر جوانی که پوست روشنی داشت پشت پیش خوان ایستاده بود:

  سالم، نسکافه می خوام.- 

  نداریم.- 

  بدین. خوب، پس قهوه- 

  نداریم.- 

  کمی نگاهش کردم: شیر کاکائو؟
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  پسرك به حالت مسخره خندید. جوابم را گرفتم.

  پس دیگه چرا این بوفه رو می چرخونین. هیچ چی که نداره.- 

  این چیزایی که گفتی این جا طرفدار نداره. - 

  کالفه شدم: این چیزا؟....مگه چه چیز عجیب غریبی گفتم؟

. سامین پشت سرم ایستاده بود. دستپاچه سالم کردم. سرش را تکان داد. از کنارش که گذشتم نا امید سرم را چرخاندم

  صدایش را شنیدم: 

  یه قهوه بهم بده.- 

  تلخ باشه یا کم شیرین؟- 

  تلخ می خورم.- 

  سر جایم ایستادم. پسرك بی ادب دستم انداخته بود.

پوزخند کذایی روي لبش آمد. دیگر ماندن جایز نبود. با سر  دلخور برگشتم. انگار سامین منتظر همین نگاهم بود. دوباره

  به زیر افتاده از کنار بوفه رد شدم.

********* *******  

به ساعت نگاه کردم. دو و سی دقیقه ي بعد از ظهربود. یادم آمد: جشن ورودي براي ترم یکی ها.من هم ترم یکی 

ن دانشکده و هر چه که به آن مربوط میشد بیزار بودم. به سمت بودم. هیچ عالقه اي براي رفتن به جشن نداشتم. از آ

در خروجی دانشکده رفتم. دوست داشتم سریعتر به خانه برسم. از دور چشمم افتاد به همان پسرك بوفه اي که صبح 

فاصله  مرا دست انداخته بود. به همراه دوستانش درست جلوي درب خروجی ایستاده بود. او هم مرا دیده بود. از همین

هم می توانستم لبخند تمسخر آمیزش را تشخیص دهم. حس بدي پیدا کردم. دلم نمی خواست از کنارش رد شوم. 

صبح بدجور کنف شده بودم. چقدر بد بود که اینقدر ترسو و بی زبان بودم. یک لحظه تصمیمم را گرفتم: می رم سالن 

  ورزشی. فوقش یه ساعت می مونم. بعدش میرم خونه.

  ین فکر مسیرم را به سمت سالن ورزشی تغییر دادم.و با ا

جلوي در سالن شلوغ بود. پسرها و دخترها به صورت گروهی یا دو نفره ایستاده بودند. از بینشان گذشتم. جلوي در سالن 

  دختر جوان چادري ایستاده بود. رو به من کرد: 
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  سالم .ورودي جدید هستین؟

  بله.- 

  ن.میشه کارت دانشجویی نشونم بدی

  کارتم را نشان دادم. لبخند زد:

ورودتون به دانشگاه رو تبریک می گم. بفرمایید اینم بسته ي پذیراییتون. داخل سالن شلوغه. ممکنه مجبور باشین  - 

  سرپا بمونین. قبال عذر خواهی می کنم.

دانشجوها که با  بسته را گرفتم و داخل سالن شدم. صداي موزیک سنتی به گوشم رسید. به همراهش صداي کف زدن

موزیک همراه شده بود. ازدحام جمعیت مانع از دیدن کسانی بود که هنر نمایی می کردند. تمام صندلی هاي سکوها پر 

شده بود. عده ي زیادي از دخترها و پسرها روي صندلی هایی که وسط سالن گذاشته شده بود نشسته بودند. تعداد 

هم بین آنها. با بسته ي پذیرایی توي دستم. و کالسور قهوه اي رنگی در دست کسانی که ایستاده بودند زیاد بود. من 

دیگرم. با کیف کوله پشتی که مثل کودکان ابتدایی از هر دو طرف روي شانه هایم بود و مقنعه اي که تا فرق سرم 

نبال چهره اي آشنا. عقب رفته بود. چشمانم به دنبال جاي خالی دست نیافتنی می چرخید. و در کمال نا امیدي به د

  کسی مثل فهیمه، المیرا و یا حتی سامین. 

درب ورودي دوباره باز شد و چندین پسر و دختر وارد سالن شدند. با فشار جمعیت بیشتر به داخل سالن فرستاده شدم. 

  کسی از پشت سرم به کوله ام فشار می آورد: خانم برو جلو.

اي تداخل کرد. مرا که دید نیشش تا بنا گوش باز شد: به به، خانم قهوه برگشتم و چشمانم با چشمان همان پسر بوفه 

  خور. ببخشید بابت صبح که قهوه نداشتیم.

  با خشم نگاهش کردم.

  با نیشحند جوابم را داد:

  اي بابا، خانم می گم ببخشید دیگه، نزن مارو. قهوه تموم شده بود.- 

قا پشت سر من ایستاده. از پشت بند کیفم را کشید: خانم قهوه خور برو رویم را برگرداندم. کالفه بودم از اینکه چرا دقی

  جلو بزار راه باز بشه.

  و من توي ذهنم : کور که نیستی نمی بینی چقدر شلوغه؟ انگار می خوامو نمی رم جلو.
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  ها.هیچ کالمی به زبانم نیامد. همیشه همین طور بود. در برابر پسرها کم می آوردم. و یا شاید حتی دختر

  صداي فریادش را که سعی می کرد در آن هیاهو به گوشم برساند شنیدم: برو جلو، برو جلو.

  به دنبال راه فرار بودم: کچا برم، بهتره برم اینور تر از دستش خالص شم.

  کمی به سمت چپ رفتم.باز هم صدایش را شنیدم: برو جلووووووو......زودباش.

کم کم توي جشمهایم می نشست. به خاطر یک دانشکده ي دلگیر در یک شهر حس کردم باز هم دستم انداخته. اشک 

  کوچکی که برایم هیچ دلخوشی نداشت در کنار پسرهاي دانشجوي بی ادب و بی مالحظه. 

  برو جلو....دختر قهوه خور.- 

  بی زبانیم پر جراتش کرده بود.

م به چشمهاي عصبی اش افتاد. رو به سوي پسر دستی دور دست چپم حلقه شد. سرم را باال آوردم. سامین بود. نگاه

  جوان کرد:

  همیشه دلقکی. خوب اسمی بچه ها روت گذاشتن، علی دلقک.- 

پسر بوفه اي که حاال فهمیده بودم اسمش علی است ساکت شد. صداي موزیک سنتی جایش را به صداي موزیکی با 

تر شده بود. دست من در دست سامین بود: چه دست ریتم تند داده بود. دخترها جیغ کشیدند. صداي دست زدنها تند 

  زمخت و مردونه اي داره.

  از البه الي جمعیت مرا بیرون کشید. و به سمت درب خروجی سالن ورزشی هدایتم کرد. کسی بیرون سالن نبود.  

وسط وقتی می خواي جاي شلوغی بري وسایلهاي توي دستتو باید بذاري توي کیفت. نه که با دستاي پر بري - 

  جمعیت. نگو که اینم نمی دونی.

چقدر عصبانی بود. نگاهش کردم. چشمانم رفت به سمت موهایش که به سمت باال شانه زده بود. نگاهم افتاد روي 

  صورتش. صورتش آرایش نداشت. حتی به اندازه ي یک بند انگشت هم نداشت.

  فهمیدي چی گفتم؟- 

  آ...آره- 
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  حاال هم برو خونه.- 

  ستم برم تو سالن.اما من می خوا- 

توي سالن روي سر من می خواي بشینی؟دیدي که جا نیست. یا اینکه می خواي بري ور دل علی دلقک. همش - 

همین علی دلقک نیستا. بقیه هم مثل همینن. تو ترم یکی هستی. خیلی هم پپه اي. اذیتت می کنن. شب باید بشینی 

وش بدم. اگه می خواستی بیاي جشن باید ساعت یک و نیم آغوره بگیري. منم حوصله ندارم سمفونی هاي تورو گ

  میومدي که یه جاي خوب گیرت بیاد.

  آه کشیم و سرم را تکان دادم: باشه میرم. خداحافظ.

  و برگشتم که بروم.

  صبر کن. منم می خوام بیام. حوصله ي جشنو ندارم.- 

  هر دو باهم از دانشکده بیرون آمدیم.

 می تونم بیام تو؟- 

میلیونو که  5میلیون تومان به حسابم واریز کرده بود. یاد حرفش افتادم:  5اطاق سامین ایستاده بودم. پدرم پشت در 

بهش دادي ازش رسید می گیري دخترم. این هفته تا هفته ي بعد با مادرت میام اونجا ببینم این خونه که گرفتی چه 

  جوریه. جاش خوبه یا نه.

  صداي سامین را شنیدم: بیا تو.

  ارد اطاقش شدم. اطاق بی نهایت ساده اي بود. یک تخت خواب و یک پاتختی. به همراه دراور. همین.و

  سامین روي تخت طاقباز دراز کشیده بود و مجله می خواند.

  اممم...سامین خانم.- 

  میشه اینقدر پشت سر اسم من خانم خانم نذاري؟- 

  پس چی بگم؟- 

  فقط بگو سامین. حاال چی کارم داري؟- 
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  میلیونه. بفرمایید. 5ن پول پیشی که سهم منه. ای- 

  مجله را پایین آورد و نگاهی به من کرد. سري تکان داد و دوباره مجله را جلوي صورتش گرفت: بزارش روي دراور.

 این پا و آن پا کردم. باید ازش رسید می گرفتم. توي رودرباسی مانده بودم: نه، نه، نازنین باید ازش رسید بگیري. بابا

گفت تو که آدم شناس نیستی. زدو ناتو از آب درومد. حاال چه جوري بهش بگم. اینم که با یه من عسل هم نمیشه 

  خوردش. 

  سامین مجله را دوباره از روي صورتش کنار زد: خوب چیزي شده بازم؟

  راستش می خواستم اگه می تونین...- 

  تن صدایم را پایین آوردم: یه رسید به من بدین.

  خم کرد: یعنی چی؟سامین ا

  خوب یه رسید بدین...که پنج میلیون ...- 

  را آنقدر جویده جویده گفتم که حتی خودم صدایم را واضح نشنیدم. چه برسد به سامین.  "ازم گرفتین"

سامین با یک حرکت از حالت دراز کش به حالت نشسته در آمد. کمی نگاهم کرد. دست برد سمت پاتختی اش. برگه 

خودکار از کشو بیرون کشید. سریع روي برگه ها چیزي نوشت و بعد برگه را به سمتم دراز کرد: بیا. اینم  اي به همراه

  رسید.

رفتم تا برگه را بگیرم، برگه را رها کرد. برگه روي زمین افتاد. نگاهش کردم. با لبخندي بر لب دوباره روي   به سمتش

  تختش دراز کشید. 

  فهمیدم خم شدم. برگه را از روي زمین برداشتم و از اطاقش بیرون آمدم. در حالیکه معنی حرکاتش را نمی

********* *******  

  المیرا کنار صدلی من نشسته بود و پشت سر هم حرف می زد: ببین چه چیزایی کشف کردم:

کمترین رتبه ي کالس رتبه سیصدیه. بچه تبریزه. ببین همون دختر تپله که چشماي سبز داره. کنار تخته واستاده.  

نمی دونم اون دیگه با این رتبه چرا اینجا رو انتخاب کرده. اون پسره که سوشرت سرمه اي تنشه رو می بینی؟ همون 

ز همه خوش تیپتره. بچه شیرازه. می بینی چه بانمکه؟ که موهاشو داده هوا. اون بین همه ي ورودي هاي جدید ا
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اسمش مهیاره. من که خیلی ازش خوشم میاد. این دختره هست دماغ عقابی داره اون اهل......من اینقدر از آدمهاي اهل 

  این شهر بدم میاد. خیلی بدجنسن. این دختره هم مال همون شهره دیگه، نري دورو برشا.

  همین ده روز در آوردي؟ این همه اطالعات رو تو- 

آره بابا، خوبیه خوابگاه همینه دیگه. تبادل اطالعات داریم. خوابگاه نیستی دیگه. تو پرستیژت باالست. خونه دانشجویی - 

  داري. تازه در مورد همخونتم یه چیزایی می گن.

  کنجکاو شدم: چی میگن؟

  شهریشه.می گن مغرور و گنده دماغه. با یه پسر اهل.....هم دوسته. هم- 

  و من تازه یادم آمد که نمی دانستم سامین اهل کجاست. از فهیمه نپرسیده بود و حتی از خودش هم.

  جدي اهل.... هستش؟ اونوریا خیلی آدم هاي خشنی هستن. نه المیرا؟- 

وض می گم که بهت، این سامین هم با هیچ کی نمی سازه. بچه ها می گن از ترم یک تا حاال سه چهارتا همخونه ع- 

کرده. چه جوري ده روز باهاش دووم آوردي؟ شنیدم یه باباي پولدار داره. می بینی چه خونه اي واسه خودش گرفته؟ 

  می گن همه چیز هم توي خونش هست. گاز و یخچالو...آره راست می گن؟

  لبخند زدم: آره،همه چی هست.

  اشه؟صدایش را آهسته کرد: نازنین راسته می گن عشق اینو داره که پسر ب

  با تعجب نگاهش کردم: چی؟

بچه ها می گن. می گن رفتاراي پسرونه داره. با پسرها هم زیاد نمی سازه. با این همشهریشم همش تو جنگ و - 

  دعواس. 

المیرا داشت حرف می زد و من داشتم فکر می کردم. یاد حرف سامین افتادم: می دونی که من از این حرکات تیتیش 

  ایی دم کنم خوشم نمی یاد. اینا کاراي دخترونس.مامانی که واسه کسی چ

  تازه حرفهایش و حرکاتش داشت برایم معنا پیدا می کرد. سامین کم کم برایم جالب میشد.

  استاد وارد کالس شد. به احترامش از جا بلند شدیم.
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********* *******  

ود. تنها به سمت خانه راه افتاده بودم. ساعت هفت و نیم شب بود. آخرین کالس ده دقیقه ي پیش به پایان رسیده ب

خانه می رفتم. کوچه خلوت و تاریک بود.   دیگري به سمت  همه ي بچه ها مسیرشان خوابگاه بود و من از مسیر

ترسیدم. نگاهی به پشت سرم کردم. کسی نبود. قدم هایم را تند کردم: نازنین یه آژانس می گرفتی می رفتی خونه که 

  قتی کردي آخه.نمی مردي. چه حما

چند کوچه بیشتر نمانده بود تا به خانه برسم. صداي قدم هایی پشت سرم شنیدم. دقت کردم. نه اشتباه نکرده بودم 

کسی پشت سرم بود. سر برگرداندم. مرد میانسالی بود. کمی دلم باال آمد. با این حال از سرعت قدمهایم کم نکردم. 

  جا می کردم ناگهان صدایش را شنیدم: کجا خانم کوچولو...اینقدر با عجله. همانطور که کالسورم را توي دستم جابه

  واي خدا جونم، همینو کم داشتم.

باز هم قدم هایم تند شد، شبیه دویدن. قدم هاي او هم تند شده بود. دیگر به پشت سرم نگاه هم نکردم. صدایش  

  ز عمو فرار می کنی؟همچنان به گوش می رسید: خانمی واستا باهات کار دارم. چرا ا

دویدم، دویدم،دویدم. موهایم از زیر مقنعه بیرون زده بود. دوباره اشک نشست توي چشمانم. همانطور که می دویدم از 

  ذهنم گذشت: اگه االن پدر مادرم پیشم بودن کسی جرات نداشت اذیتم کنه....

ه دویدم و دیوانه وار در زدم. مغزم فرمان نداد اشکهایم شدت گرفت. با سرعت به سمت خان وقتی خانه را از دور دیدم 

  کلید داخل کیفم است. 

  سامین با چشمان گرد شده در را باز کرد. سریع داخل پارکینگ پریدم و پشت سامین پناه گرفتم. 

  عصبی پرسید: چته؟ این چه وضه در زدنه؟ مگه تو کلید نداري؟

  بی توجه به سوالش هراسان گفتم: سامین کسی بیرونه؟

  می گم این چه مدل در زدنه؟چی شده؟نمی گی اینجا ما صاب خونه داریم؟- 

  آنقدر ترسیده بودم که نمی توانستم جواب سواالتش را بدهم.

  چرخیدم که به سمت خانه بروم. بازویم را گرفت: دارم باهات حرف می زنم.

  ملتمسانه نگاهش کردم: می گم، می گم. االن بزار برم تو.
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  کرد. سریع داخل خانه شدم.بازویم را رها 

  مانده بود.  مانتو ام را که از تنم خارج می کردم هنوز می لرزیدم. نشستم روي تخت، با مانتویی که توي دستم

هنوز فکر مرد میانسال بودم. چقدر پست بود. من جاي دخترش بودم. اگر وسط کوچه دستش به من می رسید چه می 

  ت حرص و ترس بستم.شد. و با این فکر چشمانم را از شد

  سامین درب اطاق را به ضرب باز کرد. بدون در زدن.بدون اجازه گرفتن. مثل همیشه. 

  دست به سینه بین در ماند: بگو چی شده؟

  خسته و کالفه بودم. ترسیده بودم. چرا نمی فهمید. 

  نازنین نمی شنوي؟- 

  ه خوشم آمد از اینکه اسمم را به زبان آورده بود. اولین بار بود اسمم را صدا می زد. با همان صداي کلفتش. یک لحظ

  دست کشیدم به چشمانم. بریده بریده گفتم: توي کوچه میومدم....یکی دنبالم کرد.....تا اینجا دوییدم. 

  نگاهش آتشین شد: دنبالت کرد؟

  سرم را تکان دادم و دوباره دست کشیدم به چشمانم.

  ینمان سکوت بود و سکوت.صداي نفس کشیدنمان به گوش هم می رسید. ب

  سکوت را او شکست: می دونی چرا اینجوري میشه؟

  گیج نگاهش کردم: چه جوري؟

  اینکه یکی دنبالت می کنه؟- 

  نه ...چرا؟- 

به خاطر سر و وضعته. وقتی با این تیپ و قیافه می ري بیرون میشه همین. با اون لباساي رنگ روشن و مقنعه ي تا - 

  فرق سر عقب کشیده. 

  ر شدم. خیلی دلگیر شدم: من سر و وضم چشه؟ لباس پوشیدنم چشه؟ من همیشه همینجوري می پوشم.دلگی
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  کجا همینجوري می پوشی؟ تو که همش ده روزه اینجایی.- 

  تو شهر خودمون. اونجا کسی کاري به من نداره.- 

ین. بقیه هم خیلی ساده اونجا شهرته. فرهنگت همونه. اینجا چی؟ مگه پوشش زنا رو نمی بینی؟ بیشترشون چادر- 

  هستن. تو چرا اصرار داري تافته ي جدا بافته باشی. خوب وقتی اینقدر متفاوت می پوشی میان دنبالت.اذیتت می کنن.

  من ن ن ن ؟ من همونجورم که تو شهرم....- 

  بی حوصله حرفم را قطع کرد: کی می خواي بزرگ بشی؟

  لج کردم: بزرگم. چرا هی به من می گی بچم؟

  چون هستی.- 

با حرص از روي تخت بلند شدم. مانتوام را به گوشه اي پرت کردم و در دل گفتم: به جاي دلداري دادن ببین به من 

  چی می گه. همش سرکوفت، ایراد. 

صدایش بلند شد: ببین هنوز بچه اي. یه نمونه از بچگیتو ببین، بازم با زیپ باز جلوي من واستادي. ازون وقت تا االن 

  درستش نکردي. هنوز

نگاه کردم. باز هم زیپ شلوارم باز بود. تمام حرصم را سر زیپم خالی کردم و سعی کردم آنرا باال بکشم. دستانم سرد بود 

  و می لرزید. زیپ را کشیدم، تکان نخورد. باز هم کشیدم و باز هم. کالفه و عصبی با زیپ کلنجار رفتم.

هم با زیپ کلنجار رفتم. سامین دست دراز کرد و از کمربند شلوارم گرفت.  متوجه ي سامین شدم که به سمتم آمد. باز

  دستانم از روي زیپ شل شدند. به سامین نگاه کردم. دست برد سمت زیپم و آنرا به آرامی باال کشید. 

پو هنوز کمربندم توي دستش بود. نگاهی به من کرد. نگاهی به کمربندم. دستش را پس کشید. لبخند محوي زد: زی

  اینجوري می کشن باال.

  گیج و منگ بودم. چه شده بود؟ چه کرده بود؟

  سواالتم بی جواب ماند. سامین هم از اطاق بیرون رفته بود.

 ك روز تعطیل. یک روز جمعه ي تعطیل. یک روز جمعه ي تعطیل دلگیر. 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 20 

کنار خانواده بودم. کنار مادر و یک روز جمعه ي تعطیل دلگیر بود. دلم پر زده بود سوي خانه مان. دلم می خواست 

پدرم. همین چند دقیقه پیش با هر دوشان صحبت کرده بودم. اما از دلتنگی ام حتی یک ذره هم کم نشده بود. روي 

تختم دراز کشیده بودم. سرم روي بالشم بود و آرام آرام اشک می ریختم. حواسم بود صداي گریه ام بیرون از اطاق 

  که سامین با اخم و تخمهایش اوضاعم را از این هم خط خطی تر کند.نرود. همین مانده بود 

صداي عصبی سامین را شنیدم. انگار با کسی دعوا می کرد: من همینم...همین طورم....نمی تونم با همجنس هاي تو 

  ب پس بدم.بسازم....اینو می تونی بفهمی؟ از اینکه بخواي منو چک کنی بیزارم. دوست ندارم به هیچ احدي حساب کتا

چند لحظه سکوت شد. داشت حرفهاي کسی که پشت خط بود را می شنید. دوباره صدایش بلند شد: پس می تونی همه 

  چیزو تموم شده بدنی. منم از خدامه. باور کن.

  دیگر صدایی نیامد. حتما تماس را قطع کرده بود: اینم یه تختش کمه به خدا. 

  ابیده بودم. صداي سیاوش قمیشی پنجه به اعصابم کشد:چند دقیقه گذشت. هنوز روي تخت دمر خو

  توي غربت عمري رو سر کرد   مگه میشه مگه میشه ترك وطن کرد  مگه میشه

  توي ذهنم ولوله به پا شد: واي این شعر نه. حالمو بدتر می کنه.

  تنها می مونم     من که می دونم

  آخ کاشکی سامین خفش کنه.

  توي همیشگی نیستی تو که    وقتی غربت تو صداته

  دوباره چشمانم از هجوم اشک گرم شد. سست و بی حال از جا بلند شدم.

  تو که می دونی تنها می مونی   دیگه عاشق زندگی نیستی

از اطاقم خارج شدم. سامین رو زمین دراز کشیده بود. پاهایش را روي دیوار باال داده بود. صدایش زدم. نشنید. شاید هم 

خودش نیاورد. دستگاهی که صداي این موزیک اعصاب خورد کن از آن بیرون می آمد کنار سامین بود. شنید و به روي 

  به سمتش رفتم. درست باالي سرش رسیدم. دوباره صدا زدم: سامین

  یک لحظه باالي سرش را نگاه کرد. چشمان اشکی ام را دید: هوم؟

  اینو خاموش کنین؟با بغضی که بیهوده سعی می کردم پنهانش کنم گفتم: میشه 
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  کوتاه جواب داد: نه.

  مکث کردم. چقدر خودخواه بود. 

  آهسته گفتم: این آهنگ ناراحتم می کنه.

  صدایم البه الي صداي قمیشی گم شد:

  تنها می مونیم  ما که می دونیم  واسه زنجیر پیوستگی قانونه

  حدس زدم صدایم را نشنیده باشد. اما شنید. چه گوش هاي تیزي داشت.

  برو تو اطاقت در و ببند. یه پنبه هم بزار توي گوشت.- 

  آه کشیدم. به سمت اطاقم برگشتم. سر جایم خشکم زد.

  توي غربت عمري رو سر کرد    مگه میشه مگه میشه مگه میشه ترك وطن کرد

به دنبال نقطه موزیک را ریپیت کرده بود و خودش هم آنرا زمزمه می کرد. دستانم سرد شد. از عصبانیت لرزیدم. فقط 

  ضعفم بود. دوباره باالي سرش برگشتم. از عصبانیت به لکنت افتاده بودم: ش..شما گذاش...شتینش روي تکرار؟

نگاهم کرد. همانطور که بر عکس صورتم دراز کشیده بود و من باالي سرش ایستاده بودم. از ذهنم گذشت: چه 

  جشمهاي درشتی داره.

  تن چشم و ابروي زیبا معروف اند. و یادم آمد اهالی ......به داش

  منتظر مانده بودم تا جوابم را بشنوم. نیشخند روي لبش آمد و خیره به من زمزمه کرد:

  واسه زنجیر پیوستگی قانونه    هی صبورو هی صبورو بی غروررو جدا نمیشه موند

ن بگذارد. او که از علی دلقک هم پاهایش را روي دیوار تکان می داد. مجال بحث نبود. تا کی می خواست سر به سر م

تا دکمه ي آف را فشار دهم. انگار قبل از من فکرم را خوانده بود، با یک جهش نشست و دستم را   بدتر بود. خم شدم

خواستم دکمه را فشار دهم، با دست چپش   گرفت. دست راست ظریف من بین دست راست قوي او. با دست چپم

نم را رها کنم. نتوانستم. دستانم یک سانتیمتر هم جابه جا نشد. چه قدرتی داشت. شاید دستم را گرفت. تقال کردم دستا

هم من خیلی ضعیف بودم. مگر وزنم چقدر بود؟ پنجاه کیلو با قد صد و پنجاهو هشت. او حداقل صد و هفتاد و سه یا 

  چهار قدش بود وزنش هم شاید به هفتادو پنج می رسید. 
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  : خاموشش کن دیگه. صدایش افکارم را برهم زد

  بغضم شدیدتر شد. لبهایم را فشردم تا اشک هایم جاري نشود. 

  گفتم خاموشش کن.- 

  و فشارش دور مچ دستم شدید تر شد مرا وادار کرد روي زمین روبه رویش بنشینم.

  صدایم با بغض لرزید: نمی خوام خاموشش کنم.

  باز تالش کردم دستانم را رها کنم: میرم تو اطاقم. 

  فم را که دید خوشش آمد: اومده بودي خاموشش کنی، منتظرم.ضع

  گفتم که نمی خوام خاموشش کنم. دستامو ول کن. - 

  نه می خوام ببینم که خاموشش می کنی. - 

  دست راستم را به سمت دکمه ي آف برد، دستش را شل کرد: خاموش کن.

  صداي قمیشی داشت محو می شد: ما که می دونیم تنها می مونیم

ن که دستش شل شد دستم را بیرون کشیدم و سعی کردم دست چپم را آزاد کنم: گفتم که نمی خوام خاموش کنم، همی

  بشینین آهنگ گوش کنین.

  خندید: چه مودبی تو. حتی تو یه همچین موقعیتی.

  با چه جراتی گفتم: مردم آزار هم نیستم.

  دوباره صاف شد و چسبید به دستم: من مردم آزارم؟

  را قورت دادم: نه...آب دهانم 

  پس منظورت به کی بود؟- 

  منظورم...منظورم- 
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  لرزیدم. از ترس، از ضعف....از....از.....

  از اینکه خوشم آمده بود از ضعفم در برابرش. از اینکه خوشم آمده بود که قدرتش زیاد است....

  و باز لرزیدم از آنچه که از ذهنم گذشت.

  دستانش را شل کرد:

  یتبزارش روي ریپ- 

  باز هم اذیتم کرده بود. حسی آمیخته با لذت و حرص نشست توي وجودم. دست بردم دکمه ي ریپیت را فشار دادم. 

از جا برخاستم و تا به سمت اطاقم بروم. از این حس به وجود آمده گیج شده بودم. نگاه خبره ي سامین روي صورتم 

  بود. قمیشی خواند:

  توي غربت عمري رو سر کرد   وطن کردمگه میشه مگه میشه مگه میشه ترك  

  به اطاقم نرسیده بودم. صداي قمیشی به گوشم نرسید. سامین دکمه ي آف را فشار داده بود.

********* *******  

صداي استاد آمار توصیفی بلند شد: خانم ها و آقایون گروه هاي سه نفري تشکیل می دین براي کار عملی. به هر گروه 

نمره براي این کار  5علق می گیره. سه نفري حلش می کنین تا آخر ترم میارین می دینش به من.سه تا سوال آمار ت

  نمرست.  15کالسی در نظر گرفته شده. سواالت پایان ترم هم از 

در فکر بودم. با چه کسی گروه تشکیل می دادم؟ آنقدر سریع کالس هایم را می آمدم و می رفتم که به غیر از المیرا با 

س دیگري رابطه ي دوستی بر قرار نکرده بودم. با چشمم به دنبال المیرا گشتم که دو صندلی آنطرفتر در ردیف هیچ ک

  خودم نشسته بود. نگاه المیرا با یک لبخند پت و پهن روي من ثابت ماند: نازنین....

نگاهم افتاد به مهیار رضایی.  تکان دادم. المیرا اشاره کرد به ردیف پسرها. سرم را چرخاندم. "چیه"سرم را به معنی 

  دوباره برگشتم سمت المیرا و اشاره زدم: خوب؟

  المیرا چشمانش بدجنس شد: من و تو و مهیار رضایی.

صدا از همه جا به گوش می رسید. با چشمان   توي کالس همهمه بود. هر کس می خواست گروهش را تعیین کند.

  خود تعیین می کنی؟درشت شده به المیرا نگاه کردم: واسه خودت سر
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نه....خودشم می خواد بیاد تو گروه من. تو هم باید بیاي دیگه وگرنه گروه دونفري که نداریم.داریم مگه تی بال می - 

  سر؟(جمله ي گیلکی، یعنی دردت روي سرم).

آفرین به تو از جمله ي گیلکی اش خنده ام گرفت. یک لحظه یاد مادرم افتادم. خندیدنم را به حساب موافقتم گذاشت: 

  دختر خوب. 

برگشت سمت مهیار: آقاي رضایی من و شما و خانم رسولی تو یه گروه هستیم. نگاهم رفت سمت مهیار. المیرا راست 

  می گفت چقدر با نمک بود.

  مهیار لبخند زد: کی سرگروه باشه؟

  خودم را جمع کردم. دوست نداشتم مسئولیت قبول کنم. المیرا سریع جواب داد: خود شما میشی سر گروه. 

  صداي مهیار که مرا مخاطب قرار داده بود به گوش رسید: شما هم همین نظرو دارین خانم رسولی؟

  خودم را به جلو خم کرد تا ببینمش: بله، بله...شما سرگروه باشین.

اتونو بدین من حواسم باشه با هر دوتا هماهنگ کنم. المیرا تیز شماره را روي کاغذ نوشت و به مهیار خوبه پس شماره ه

داد: این موبایلم اینم خوابگاه. البته خوابگاه که می دونین یه خطه صد نفر هم می خوان با همون خط صحبت کنن. به 

  موبایلم زنگ بزنین.

  ر دادم. به کاغذ نگاهی کرد: شماره موبایل چی؟دودل شماره را روي کاغذ نوشتم و به مهیا

  من توي خوابگاه نیستم. مشکالت خانم ظفري رو ندارم. - 

  خونه دانشجویی دارین؟- 

  بعله- 

  چقدر خوب. چه جوري اینقدر سریع خونه پیدا کردین. آفرین به این همه زرنگی.- 

  المیرا وسط بحث پرید: گیالنی ها زرنگن.

  به پاي شیرازي ها نمی رسن.مهیار هم جوابش را داد: 

  صداي استاد همهمه ها را از بین برد: خوب، از همین ردیف جلو هر کسی اسم افراد گروه و سرگروهشو بگه.
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ساعت یک و نیم بود. ساعت دو کالس فارسی عمومی داشتم. استاد بومی بود. با یک لهجه ي غلیظ......که اصال قابل 

نشگاه خوشم نمی آمد. رفتم سمت بوفه تا کیک و نسکافه بخرم. از دور سامین را فهم نبود. گرسنه بودم. از غذاي دا

 دیدم. قلبم تپید: نازنین چیه؟ چته؟ خل شدي؟ این دل زدنا یعنی چی؟

سعی کردم حواسم را پرت کنم: همیشه همه جا پیداش میشه. اصال این دانشکده ي زپرتی مگه چقدر هست که کسی 

  رو نتونی نبینی.

دم: شلوار شش جیب مشکی. درست شبیه همان یکی که قهوه اي بود. مانتوي کوتاه مشکی. سوشرت سرمه نگاهش کر

اي. یقه اش را پسرانه به سمت باال صاف کرده بود. نگاه خیره ي او را هم تشخیص دادم. قلبم کوبید، کوبید و کوبید. به 

  توي بوفست. سختی چشمانم را از چشمانش کندم و سرك کشیدم: اه....علی دلقک 

  دیگر جلوتر نرفتم. چرخیدم و توي ذهنم گفتم: میرم تو کالس میشینم. شایدم یه چرت زدم.

توي همان کالسی که فارسی عمومی تشکیل می شد، نشسته بود. کسی در کالس نبود. دو تا از صندلی ها را به 

روي هر دو. منظره ي جالبی نبود. اما بی یکدیگر چسبانده بودم. میزهاي صندلی را به سمت باال فرستادم و لم دادم 

     حوصله تر از آنی بودم که به این چیزها فکر کنم.

فکرم درگیر چیز دیگري بود. درگیر سامین بود و آن حس ممنوعه اي که کم کم در من بیدار می شد: نه نازنین، تو 

  میمی داشتی.فقط از این دختره خوشت اومده. مثل اون وقتها که مدرسه می رفتی دوستاي ص

ذهنم جواب خودم را داد: دختر، تو خودت می گی دوستاي صمیمی. تو چه صمیمیتی با سامین داري؟ هم سنته؟ اخالق 

  داره. هم شهریته؟ واي واي واي. 

  وااااااااااي.....

یک واي بلند کشیدم. هر کس که جاي من بود یک واي بلند می کشید. سامین یک ضرب درب کالس را باز کرده 

  بود.

  دستم رفت روي قلبم. نفسم عمیق شد. به زحمت لب باز کردم: سامین، ترسیدم.

  توي دستش کیک و نسکافه بود. 

  اخم کرد. عمیق. خیلی عمیق: این چه مدل نشستنه؟ خونه ي خالس مگه؟
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شیده بودم که دستپاچه به خودم نگاه کردم. خیلی وضعیتم بد بود. مانتو ام عقب کشیده شده بود. همان شلواري را پو

  زیپش خراب بود. انگار فقط همان شلوار را داشتم. زیپش هم.....زیپش هم باز بود.....

  خودم را جمع و جور کردم:

  دیدم کسی تو کالس نیست. آخه همه رفتن سلف.- 

  فرق...رفته باال.دیدي خودتو چه جوري یله شده بودي روي صندلی؟ با این شلواري که پوشیدي با این مانتویی که تا - 

  خجالت کشیدم از اینکه اینقدر صریح حرف زده بود: یواش، یکی صدامونو میشنوه.

  نسکافه و کیک را روي صندلی کنارم گذاشت:

بگیر بخورش. تو نگران صداي منی. نگران وضعیت خودت نیستی؟ بار آخري بود که اینجوري دیدمت. اون شلوارم - 

  فقط جلوي خودم بپوش.دیگه نمی پوشی. یا درستش کن یا 

  رفت. به من شوك داد و رفت. به من شوك شدید داد و رفت. 

  و من.....

  و من......

  و من که باز ته دلم گرم شده بود. و من که سست شدم.

********* *******  

  ..یک چیزي داشت بین من و سامین اتفاق می افتاد. حداقل از طرف من داشت اتفاق می افتاد. از طرف سامین..

  آنقدر ساده لوح نبودم که نفهمم از طرف سامین هم چیزي در شرف وقوع است.

  چیزي مثل....مثل....

  مثل دوست داشتن.

محبوبی که دوست داشتم، از تلویزیون پخش می شد. بالشم را برداشتم و جلوي تلویزیون دراز کشیدم.   برنامه ي

  بود پیدایش شود. دراز کشیده و محو تماشاي برنامه بودم.  بعد از ظهر بود دیگر نزدیک 5سامین خانه نبود. ساعت 
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موبایلم زنگ خورد، یکی از دوستان صمیمی دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی بود. دانشگاه گیالن قبول شده بود. از 

  دیدن شماره اش ذوق کردم:

  الو...سالم نکیسا - 

  سالم، دختر من زنگ نزنم تو زنگ نمی زنی دیگه؟- 

  دا حق داري. بی معرفت شدم. اما گرفتار بودم.آره به خ- 

  خوب، بگو ببینم، اوضاع چطوره، خوبه، از دانشگاه راضی هستی؟ از شهرش چی؟-  

  نه، نه، اصال، اینجا رو دوست ندارم.- 

  چرا؟ بده؟- 

  آره خیلی شهر بدیه. آدمهاش از همه بدتر. زمین تا آسمون با گیالن فرق می کنه.- 

  رشته نکرده بودي؟تو مگه خودت انتخاب - 

من نمی دونستم محل تحصیل رشته ي من تو این خراب شدست. من فکر کردم مرکز استان باید تحصیل کنم. آخه - 

  شانس منو ببین. دقیقا هم باید همین رشته قبول بشم. این انتخاب شصت و سوم من بود.

  بدي.چی بگم واهللا. شانست بد بوده. روزانه هم هستی. نمی تونی انصزاف - 

نکیسا، تنها شانسی که آوردم اینه که تو خوابگاه نیستم. یه خونه دانشجویی پیدا کردم. جام راحته. اما فقط جاي خوابم. - 

  بیرون از این خونه، واي برام مثل جهنمه.

  دوباره بغض کردم.

بول شدي می تونی خودتو خوب، حاال اینقدر غصه نخور، کارنامه ها تا ماه دیگه میاد. اگه رشته ي خوب جاي بهتري ق- 

  منتقل کنی.

  جدي؟- 

  آره، اما باید یک ترم همین جایی که فعال هستی درس بخونی، بعد باید خودتو منتقل کنی. - 
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وااااي، این که عالیه. من نمی دونستم، یه ترم؟ همش؟ نزدیکه یه ماهش که رفته. دوماه دیگه هم میریم تو فرجه. - 

  الهی من فدات شم...قاصدك خوش خبر. واي نکیسا، خالص شدم، راحت شدم.

  نکیسا خندید، من هم از ته دل قهقهه زدم. 

سر سامین را باالي سرم دیدم. خنده روي لبم ماسید. قلبم داشت ضربان می گرفت. به ساعتم نگاه کردم.: پنج و بیست 

  زم دیده؟دقیقه. سامین با همان اخم همیشگی نگاهم می کرد. با خودم گفتم: این دفه دیگه چی ا

  صداي نکیسا را شنیدم: نازنین، از االن دنبال کاراي انتقالی باش. کاش شانست بزنه بیاي همین دانشگاه گیالن. 

  سامین رفت سمت اطاقش. 

  حواسم پی سامین رفت. پی اخم عمیقش.

  هااان؟آره،آره...خیلی خوب میشه.- 

  سامین بود.بقیه ي حرفهایش را یکی در میان دقت می کردم. حواسم باز پی 

تماس را که قطع کردم، دوباره روي برنامه ي محبوبم متمرکز شدم. چند دقیقه بعد سامین از اطاقش بیرون آمد. 

لباسهایش را عوض کرده بود. رکابی سرمه اي رنگی تنش بود. مات شدم، مات مات....نگاهم رفت پی سینه هایش، 

  سینه هایی که خیلی کوچک بود....خیلی....خیلی.....

  و من تالش می کردم رد لباس زیرش را ببینم...اما نتوانستم...لباس زیري نبود.....لباس زیري نپوشیده بود.

  همانطور که چشمانم روي سینه هایش می چرخید، روي مبلی که نزدیک من بود نشست. 

  کی بود؟- 

  گیج نگاهش کردم:

  چی؟؟- 

  کی بود زنگ زد؟- 

  دوستم بود.- 
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  اسمش چیه؟- 

  نکیسا- 

  ی گفت؟چی م- 

  هیچ چی، حالمو پرسید.- 

  چند وقته باهم دوستین؟- 

  فکر کردم: این چی می گه؟ بازجوئیه؟

  از اول دبیرستان دوستیم.- 

  خوشگله؟- 

  خندیدم:آره خیلی نازه.

  اخم کرد. خنده ام را فرو دادم: یا خدا، چی شد؟ چرا همچین کرد؟

  کامل رفت روي برنامه.دیگر حرفی نزد. رویم را به سمت تلویزیون چرخاندم. حواسم 

  صدایش دوباره به گوش رسید: این برنامه رو خیلی دوست داري؟

  سرم را تکان دادم: خیلی

  به ثانیه نکشید، کانال عوض شد.

  برگشتم. سامین با کنترل توي دستش فاتحانه نگاهم می کرد. با لبهاي آویزان نگاهش کردم: دارم نگاه می کنم.

  یاد.  من از این برنامه خوشم نمی- 

سرخورده و دلگیر رویم را به سمت تلویزیون چرخاندم. برنامه ي مزخرفی پخش می شد. باز هم آه کشیدم. نمی 

  خواستم لج کنم. می دانستم آخرش چه می شود. بلند شدم که بروم.

  سامین پرسید: کجا؟
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  می رم تو اطاقم.- 

  بشین یه فیلم خوب آوردم باهم ببینیم.- 

  گذاشت؟ شیطنت جدید بود؟باز هم سر به سرم می 

  انگار ته ذهنم را خواند: چیه؟ باور نمی کنی؟ ایناهاش. این خراب شده که سینما نداره. باید بشینیم سی دي نگاه کنیم.

  دوباره دراز کشیدم. سی دي را که توي پخش گذاشت کنارم آمد. قلبم تپید. دهانم خشک شد.

  برو اونور تر سرمو بزارم روي بالش.- 

  ودم را کنار کشیدم. سرش را کنارم گذاشت. قلبم باز هم تپید: گرومپ، گرومپ، گرومپلرزان خ

حواسم رفت روي سینه اش. سینه اي که خیلی کوچک بود. فیلم شروع شده بود. حواسم رفت روي بازو اش. خودش را 

کل درشتش. دستش به جابه جا کرد. حواسم رفت روي پوست تیره اش. دستش را بلند کرده بود. حواسم رفت روي هی

  موهایم رسیده بود......

  حواسم برگشت روي خودم. روي خودش...روي هر دوئمان. ردیفی از موهایم توي دستانش بود. به دور انگشتش.

نفهمیدم فیلم در مورد چه بود، نفهمیدم. نفهمیدم کی تمام شد، نفهمیدم. نفهمیدم چرا تمام مدت بی حرکت کنارش 

  م. نفهمیدم چرا لذت بردم از اینکه موهایم الي انگشتنش بود، نفهمیدم....نفهمیدم....دراز کشیدم، نفهمید

  از جایم بلند شدم. گیج....سست... بی حال....

  این را هم نفهمیدم.   نگاهم می کرد. چشمانش...توي چشمانش چه بود؟

  اما اینرا فهمیده بودم،نمی توانم بیش از این در کنارش دراز بکشم.

  ا رها کرد. تب کرده بودم. داغ بودم. به سمت اطاقم رفتم. هنوز خیره نگاهم می کرد.موهایم ر

  صدایش را شنیدم: منم نفهمیدم فیلم در مورد چیه. درست مثل خودت.

  وارد اطاق شدم و پشت در نشستم. نفسم بند آمده بود.
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قشنگی واهللا جایی حرف نره( شعر معروف المیرا به نزدیکم رسید، برایم شعر می خواند: سیا چومه، سیا چومه، تی 

 گیلکی: چشمون سیاه، چشمون سیاه، به خدا قشنگیت جاي حرف نداره)

  از ته دل خندیدم: چیه بابا کبکت خروس می خونه؟

  مهیار دیشب زنگ زد به گوشیم.- 

  به به به....افتاد توي تور.- 

  پرسید دیگه. نه بابا....هنوز خیلی مونده بیوفته توي تور. از درس آمار می- 

  اینا بهونس المیرا. می خواد سر صحبتو باز کنه. حاال کو تا آخر ترم.- 

  نه بابا. مگه تو تجربه داري؟- 

  نه دختر، من خونوادم اینقدر سختگیر بودن که جرات نداشتم تجربه اندوزي کنم.- 

  المیرا خندید: اینجا چی؟ اینجا که دستشون بهت نمی رسه. 

  عد مامانم داره میاد.فکر می کنی. هفته ي ب- 

  واقعا؟ چه حالی داره که این همه راهو می خواد بیاد.- 

  نه، دوست دارم بیاد. دلم خیلی تنگ شده واسشون.- 

  ایشاال به سالمتی. - 

  صداي مهیار پشت سر المیرا بلند شد: سالم

  زر: سالم، آقاي رضایی.هر دو به سمتش برگشتیم. به آرامی سالم کردم. المیرا با یک لبخندي به پهناي دریاي خ

  مزاحم نیستم خانمها؟- 

  المیرا زودتر از من جواب داد: نه، اصال.

  مهیار منتظر به من نگاه کرد.
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  خواهش می کنم. چه مزاحمتی؟- 

راستش خواستم یه مسئله اي رو با شما در میون بزارم. هر کدوم از ما سواال رو توي خونه حل کنه. بعد سواال رو با - 

  هم مقایسه می کنیم. 

  المیرا جواب داد: خیلی عالیه.

  نگاه من رفت پی پسري که با سامین دوست بود. کنار بوفه ایستاده بود و نگاهم می کرد.

  نظر شما؟مهیار رو به من کرد: 

  منم موافقم.- 

  دوباره نگاهم روي نگاه آن پسر ثابت ماند. نگاهش معذبم می کرد.

  مهیار گفت: فردا توي کالس سواال رو دوباره بهتون می دم.

  المیرا تشکر کرد.

  پسر به من پوزخند زد. ابروهایم باال رفت.

  المیرا به من سقلمه زد. سریع نگاهم را از پسر گرفتم.

  نکنه. دست شما درد- 

  مهیار که رفت المیرا ضعف کرد: واي چقدر نازه. چه چشمایی، چه ابروهایی. 

  لبخند زدم: تابلو بازي در نیار. وسط حیاطیما.

  نازنین شیراز و رشت با هم جور در میان. آره؟ به هم میان دیگه؟- 

  خندیدم: آره با هم می خونن. خیالت راحت.

  بریم سلف شام بخوریم.  واي چه عشقوالنه. اشتهام باز شده بیا- 

  نه من امشب می خوام خودم شام درست کنم. غذاي سلف چیه. اه....- 
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  باشه پس من برم.- 

  المیرا که رفت نگاهم دوباره با نگاه آن پسر برخورد کرد. باز همان پوزخند روي لبانش بود.

********* *******  

براي شام....کنار سینک ظرفشویی ایستاده بودم.  سرگرم خرد کردن پیاز بودم. می خواستم سوپ درست کنم. سوپ

  پیازها قرمز رنگ بودند. چشمانم می سوخت. اشکم کم کم سرازیر می شد. ناشیانه پیاز ها را خورد می کردم.

  صندلی آشپزخانه به عقب کشیده شد. سامین بود: چی کار می کنی؟

  شده بود؟دلم فرو ریخت. گونه هایم گر گرفت. جه بر من گذشته بود؟ چه 

  بی آنکه سر برگردانم به او گفتم: می خوام سوپ درست کنم.

  ته صدایش خنده بود: مگه بلدي؟

  نه، یاد می گیرم. از غذاي سلف که بهتره.- 

  خوبه، منم می خورما. می خوام نظرمو بگم.- 

  همانطور که اشک هایم را پاك می کردم گفتم: باشه. بخورین.

  چه این نازنین؟یکباره بی مقدمه گفت: چند تا ب

  لبخندي زدم که ندید. خوشحال شدم که از خانواده ام می پرسد: دوتاییم.

  خواهر داري؟- 

  نه فقط یه برادر. ازم دوسال کوچیکتره.- 

  دل به دریا زدم: شما چند تا بچه این؟

  نفسش را بیرون فرستاد: ما چهار تاییم. سه تا برادر، منم تکم.

  کلمه را نگفت.نگفت تک دخترم. جالب بود. این 
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  چندمی هستین؟- 

  من آخریم. اینقدر پسوند ي و ن به آخر فعلت اضافه نکن. خوب؟- 

  فهمیدم منظورش چه بود.

  دوباره پرسید: خوب؟

  باشه.- 

  از جایش بلند شد کنارم ایستاد و زل زد به پیازهاي له شده ي توي دستم.

  پدرت چی کارست؟- 

  دستپاچه بودم: پدرم کارمنده

  مادرت؟- 

  م کارمنده.اون- 

  قبل از اینکه من همین سواالت را از او بپرسم خودش شروع کرد: پدر من زمین داره. مادرم فوت شده.

  مادرش فوت شده بود. یاد مادرم افتادم. مادري که بی نهایت دوستش داشتم. خوشحال بودم که مادرم زنده است. 

  دلم برایش گرفت.  

  خدا رحمتشون کنه.- 

کرد بحث را عوض کند: اینجوري می خواي سوپ درست کنی؟ این پیازا رو که شهید کردي. اصال  جوابم را نداد. سعی

  تا حاال پیاز خورد کردي؟

  نگاهی به پیازها کردم. وضعیت اسفناکی داشتند.

  بیا بهت نشون بدم چه جوري پیاز خورد کنی. - 

دور دستانم قرار داد. ضعف کردم. دستانش روي قبل از اینکه تکانی بخورم پشت سرم ایستاد و دو دستش را از دو طرف 

  دستانم بود. لرزیدم. فهمید که لرزیدم. فهمید.....
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دستم را همراه چاقو روي پیاز گذاشت. چشمانم از اشک پر شد. این اشک از سوزش پیاز نبود. چشمانم نمی سوخت. 

  قلبم می سوخت....قلبم......

  ي. آروم آروم. اوجوري که تو درست می کنی مال ساالده.صدایش را شنیدم، نزدیک گوشم: ببین اینجور

  دستانم شل شد. باز هم فهمید. 

  االن یاد گرفتی؟ - 

هر دو دستم را به لبه ي سینک گرفتم. کمرم کمی خم شد. دستان سامین چاقو را رها کرد. دور بدنم حلقه شد. چانه 

  نه،...گناهه،.....نه.....اش روي سرم قرار گرفت. کسی توي سرم فریاد زد: نه، 

  فریاد زد: تو هم می خواي، تو هم ......  کسی توي قلبم

دستانم مشت شد. کمرم صاف شد. برگشتم. نگاهش کردم. سامین دستانش را شل کرد. نفسم به شماره افتاد. توي 

آشپزخانه رفتم. دستانم  بغلش گم شده بودم.با دستهایم دستانش را که دور کمرم بود آزاد کردم. عقب عقب به گوشه ي

  می لرزید. دوست داشتم در آغوشش می ماندم، نه...دوست نداشتم.....چرا، دوست داشتم....دوست داشتم......

  سامین سکوت را شکست: چیه؟

  اشکها جاري شدند: دیگه بغلم نکن.

  چرا؟- 

  بغلم نکن، خواهش می کنم.- 

  نمی تونم....- 

بود. از آشپزخانه بیرون دویدم. با دستهایی که جاي خالی دستهاي سامین روي همین، فقط همین را گفت. سردم شده 

  آن می سوخت.

مادرم که رفت دوباره دلم گرفت. دوباره غم غربت نشست توي دلم. صبح زود رفت. سامین خوابیده بود. شب قبل از 

ام روي تختم بود. ژاکت را در  مادرم خداحافظی کرده بود. با یک دنیا غم توي دلم نشستم روي تختم. ژاکت فسفري

 آغوشم گرفتم و بی صدا گریه کردم.

…….  
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صبح کالس جامعه شناسی داشتم. سریع لباس پوشیدم . سامین هم بیدار شده بود. ژاکت فسفري ام را  8ساعت 

  پوشیدم. ذوق کردم. رفتم سمت سمت در خروجی. سامین سر بزنگاه رسید، با حوله اي روي دوشش.

  سالم کردم.

  سالم. کجا؟- 

  دانشکده. کالس دارم.- 

  می دونم، کالس جامعه شناسی داري. - 

  تعجب کردم، کالس هاي مرا هم از حفظ بود؟

  آره دیگه. میرم کالس- 

  اینجوري؟- 

  نگاهی به خودم کردم. اوف ف ف ف ف ....ژاکت فسفري

  مظلومانه نگاهش کردم: بده؟

  برو درش بیار.نه، خیلی عالیه. تو عبرت نگرفتی بابت اون دفعه؟ - 

  نه، من ...نه، می خوام بپوشمش. مامانم بافته.- 

  برزخ شد. دو قدم به سمتم آمد: برو درش بیار نازنین. بگو چشم. روي حرف من داري حرف می زنی که.

  نه،....من اینو دوست دارم. اگه هوا تاریک شد با آژانس بر می گردم.- 

که اینجا درس می خونن از جاهایی اومدن که اینجور چیزا اونجاها توي دانشکده اذیتت می کنن. بیشتر بچه هایی - 

  مرسوم نیست. اینو بفهم.

  لج کرده بودم. ولی می ترسیدم. انگار دو دلی را توي چشمانم دید. به طرفم آمد:

  اگه رفتی مرکز استان بپوشش، اونجا فرهنگشون از اینجا خیلی باالتره- 

  توي خونه بپوشش.
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  باشه؟گردنش را کج کرد: 

  دلم ریخت. سر تکان دادم: باشه

  چند لحظه نگاهم کرد و بعد به سمت حمام رفت. همانطور که می رفت صدایش را شنیدم: مراقب باشیا. 

  وارد حمام شد و در را بست.

شیطنت نشست توي وجودم. او که امروز کالس نداشت. تا برگشت هم یک فکري به حال ژاکتم می کردم تا نبیند. با 

  ژاکت فسفري و کفش فسفري به سمت دانشکده رفتم.همان 

********* *******  

  مهیار از روي صندلی اش به سمت من خم شد: خانم رسولی

  بله- 

  سواال رو چک کردم. مال شما، دوتاش غلط بود. - 

  سرخ شدم: راس می گین؟

  آره- 

  ایشون هر سه تا رو اشتباه نوشته بودن.لبهایم آویزان شد. مهیار لبخند زد: اوضاع شما از خانم ظفري خیلی بهتره. 

اگر المیرا اینجا بود چه عکس العملی نشان می داد. از تصور لب و لوچه ي آویزان المیرا که   یک لحظه فکر کردم

  چطور جلوي مهیار ضایع شده ،خنده ام گرفت.

  دن شما.رو به مهیار کردم و با خجالت گفتم: زحمت ما دونفر که توي آمار ضعیفیم افتاده گر

  مودبانه جواب داد: نه خانم.چه فرمایشیه. راستی خانم ظفري کجا هستن؟نمی بینمشون.

  کالس جامعه رو نمی یان. ساعت بعد میان. دیشب به من اس ام اس دادن.- 

  آهان- 
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خواستم محبتش را جبران کنم، به آرامی گفتم: چرك نویسا رو بدین به من خودم قشنگ پاکنویس می کنم تحویل 

  اد میدم.است

  مهربان نگاهم کرد: باشه. حتما. 

…….  

   

  به همراه المیرا روي نیمکت گوشه ي حیاط نشسته بودیم. رو به المیرا کردم: بعضی ها سراغتو از من می گیرن.

  کی، کی؟- 

  همونا که شیراز زندگی می کنن.- 

  بگووووووو....المیرا تقریبا آویزان من شد: وااااااااي،توروخدا؟ چی می گفت؟ 

  می گفت چرا ساعت قبل نیومدي.- 

  المیرا رفت توي هپروت: واي، این یعنی چی ي ي ي ي؟ یعنی واسش مهم بودم که سوال کرده؟

  ناگهان تکانم داد: آره؟ نازنین؟ یعنی واسش مهمم؟ دیگه چی پرسید؟ نگفت حتما میاد یا نه؟

  خندیدم و سر تکان دادم.: نه، فقط همینا.....

  کسی حرفم را قطع کرد: بچه ها.....قورباغه ي به این بزرگی تا حاال دیده بودین؟صداي 

  هر دو سر چرخاندیم. علی دلقک درست چند قدم آنطرفتر به همراه دونفر ایستاده بود. 

  اخم کردم: یعنی با منه؟ نه فکر نکنم.

  چرا، با منه. من ژاکت فسفري پوشیدم با کفش فسفري.

به یقین کرد: باید کشف یه همچین پدیده اي رو به دنیا اعالم کنیم. اونم کجا، تو استان صدایش شکم را تبدیل 

  .....شهر.....دانشکده علوم انسانی......
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با دستش به من اشاره کرد. خودش زد زیر خنده، دوستانش همراهیش کردند. کالفه از توهینش از روي نیمکت بلند 

وابش را بدهم. المیرا به جاي من جوابش را داد: تو رو کی کشف کنه؟ دلقکترین شدم. ترسو تر از آن بودم که بخواهم ج

  دلقکها تو استان....شهر....دانشکده علوم انسانی

  علی دلقک ابرو در هم کشید: تو چی می گی دختر رشتی؟ مثال فکر کردي چه جواب دندون شکنی به من دادي؟

  دست المیرا را گرفتم: بریم...

  د: بچه ها.....این قورباغه روي دوتا پاهاش راه میره....صداي علی بلند ش

  آهاهاهاهاهآ

  المیرا خواست به سمتش برود، دستش را کشیدم: نه، المیرا بریم. 

  المیرا به من توپید: داره مسخرت می کنه. کجا بریم؟ 

  صداي مهیار را شنیدم: خانمها چی شده؟

  المیرا چشمانش برق زد: آقاي رضایی....

  ر صداي علی گم شد: عجب قورباغه ي جالبیه...اهاهاهاهاهاصدایش د

  مهیار مطلب را گرفت. برگشت سمت علی.

  تو خجالت نمی کشی؟- 

  از ترس یخ زدم.

  دانشگاه جاي دلقک بازیه؟- 

  از ترس روي همان نیمکت نشستم.

  آبروي هر چی دانشجوئه بردي.- 

  و به سمت علی رفت.
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د. مهیار با دستش تخت سینه ي علی زد. علی خواست دانشجو دورشان حلقه بزنصداي جر و بحثشان باعث شد چند  

  به سمتش خیز بردارد. دستانی مانع از این کار شدند.

  دندانهایم به هم خورد.

  المیرا به من نگاه کرد: چی شدي؟چیه نازنین؟

  با بغض گفتم: نمی خوام دعوا بشه سر من.

  ت بازویش را از چنگ کسی خارج کند، آهسته گفت:با دلهره به مهیار نگاه کرد که سعی داش

  دعوا نمیشه..... 

  ده دقیقه بعد همه پراکنده شده بودند. 

مهیار و یکی از پسرهاي همکالسمان نزدیک نیمکت ایستادند. با خجالت به مهیار نگاه کردم و به زحمت گفتم: ببخشید 

  آقاي رضایی....

شانس آورد بچه ها بودن و گرنه حسابشو می رسیدم. اینجوریم میشه مگه. هر نه خانم، یکی باید این دلقکو ادب کنه. - 

  کاري می خواد بکنه کسی هم چیزي نگه؟

  نگاهی به من کرد: شما رنگتون پریده خانم رسولی. بهتره برین خونه. کالس بعدي خیلی مهم نیست.....

م می خواستم به خانه برگردم و آن ژاکت فسفري نگاهم به المیرا افتاد، سرش را به عالمت تایید تکان داد. خودم ه

  دردسر ساز را از تنم خارج کنم.

وارد پارکینگ شدم. آهسته ژاکتم را از تنم خارج کردم و داخل کوله پشتی ام گذاشتم. درب خانه را باز کردم و وارد 

 شدم. انگار کسی داخل خانه نبود. به سمت اطاقم رفتم . خودم را با لیاس روي تختم پرت کردم. 

. مقنعه را که از سرم بیرون کشیدم سامین را همانطور که دراز کشیده بودم دست بردم مقنعه ام را از سرم خارج کنم

  دیدم که خبر دار باالي سرم ایستاده بود.

  جا خوردم. اما سعی کردم به روي خودم نیاورم. 

  چرا زود برگشتی؟- 
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  صدایش سرد بود. آرام و سرد.

  خوب، امممم...کالس تشکیل نشد.- 

  چند لحظه نگاهم کرد: داري راستشو می گی دیگه؟

  دستانم را پنهان کنم: آره، راستشو می گم. دروغم چیه؟ سعی کردم لرزش

  وباز هم حس کردم از اینکه در مقابلش ضعیف باشم لذت می برم. 

  سامین سرش را تکان داد و خواست که از اطاق بیرون برود: ساعت دو مبانی کامپیوتر داري.

  آهسته گفتم: حواسم هست. 

  راستی صبح این ژاکتو کجا گذاشته بودي؟ - 

  ستپاچه گفتم: چیز....تو کشو بود دیگه.....ندیدي مگه؟... می خواستیش؟د

  چند لحظه نگاهم کرد. حرفی نزد. از اطاق بیرون رفت.

مانتو ام را از تنم بیرون آوردم. بلوز پشمی که پوشیده بودم را هم. با شلواري که تنم بود رفتم زیر پتو. می خواستم 

  بخوابم. 

  تلفن منزل به صدا درامد.

  سامین گوشی را برداشت. صدایش را درست نمی شنیدم. کم کم چشمانم سنگین می شد. 

  دوباره درب اطاق یک ضرب باز شد. از جا جهیدم. ضربان قلبم رفت روي هزار.

  سامین با چشمان عصبی نگاهم کرد.

  کنی. با ترس گفتم: سامین توروخدا اینجوري نیا تو اطاق. من می ترسم. چرا یه ضرب درو باز می

  بی توجه به حرفم گفت: شماره ي خونرو به کی دادي؟

  من؟ به کسی ندادم.- 
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  نفس عمیق کشید: که ندادي؟

  نه.- 

  همزمان توي ذهنم کلنجار می رفتم؟: به کدوم خري شماره دادم؟

  سامین به سمتم آمد. دستم را گرفت و به دنبالش کشید: خوبه...پس بیا ببینم این کیه با تو کار داره؟

  سان به دنبالش رفتم. گوشی تلفن را به سمتم گرفت. سردرگرم گوشی را روي گوشم گذاشتم: الو...هرا

  سامین سریع دکمه ي آیفون را فشار داد.

  صداي مهیار رضایی توي خانه پیچید: سالم خانم رسولی

  آهی از سر درماندگی کشیدم. سامین خیره نگاهم کرد. نگاهش چشمهایم را می سوزاند.

  مس..سال- 

  خوبین خانم؟خوب رسیدین خونه؟مشکلی که دیگه پیش نیومد؟- 

سرم سنگین شده بود و گلویم خشک. خواستم دست ببرم دکمه ي آیفون را خاموش کنم، سامین سریع دستم را گرفت. 

نگاهش کردم با دستش اشاره کرد که صحبت کنم. توي دلم خدا خدا می کردم مهیار چیزي نگوید. اما انگار همه چیز 

  برعکس شده بود:

خانم شما رو که فرستادیم ، این علی دلقک هم پشت سرتون از دانشکده اومد بیرون. نگران شدم نکنه بازم اذیت کنه. - 

اومدم از دانشکده بیرون، علی رو گمش کردم. شماره موبایلتونم نداشتم. از کالس هم جا موندم وگرنه از خانم ظفري 

  شدم بابت اینه که مطمئن شم مشکلی پیش نیومده باشه. شماره می گرفتم. االنم که مزاحم

  صدایم انگار از ته چاه بیرون می آمد: خوبم...ببخشید نگرانتون کردم...

  جرات نکردم به سامین نگاه کنم. 

صداي مهیار باز هم ترسم را دوبرابر کرد: خانم رسولی یه وقت خودتونو ناراحت نکنینا. تقصیر از شما نیست اینجا 

  گش با من و شما فرق می کنه. یکی هم مثل علی دلقک که دیگه پیشونی سفیده دانشکدست.فرهن

  ب...بعله....چشم...بعله....حق با شماست- 
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خانم من دیگه مزاحمتون نمی شم. از دوستتونم عذر خواهی کنین. من زمان بدي مزاحم شدم، گمونم ایشون دلخور - 

  بخیر. شدن. فردا تو دانشکده می بینمتون. وقتتون

مهیار تماس را قطع کرد اما من همانطور که گوشی تلفن توي دستم بود با پاهایی که از ترس کم کم فلج می شد روبه 

  روي سامین ایستاده بودم.

  سامین نگاهم کرد، نگاهش کردم. دستانم لرزید. تنم لرزید. خم شدم. سامین از پشت گردنم را گرفت.

********* *******  

گوشی تلفن را رها کردم. صداي بوق آزاد مثل سوهانی بود که روي مغزم کشیده می شد. دستهایم چسبید به شلوار 

  سامین. گردنم توي دستش بود. موهایم زیر دستش کشیده شد: 

  ناله زدم: سامین، موهام....

رفتم. نگاهم افتاد توي با دستش گردنم را به سمت باال هدایت کرد. کمرم کم کم صاف می شد. سرم را باال گ

  چشمهاي مشکی اش.

ذهنم دوباره فریاد زد: نازنین، بهش بتوپ، بگو چه غلطی داري می کنی. بگو به تو چه مربوطه، بگو دلم خواست شماره 

  بدم به همکالسیم. بگو مگه اینجا فقط مال توئه....

شم. می خوام توي دستاش باشم. می خوام اذیتم قلبم دوباره ذهنم را به باد استهزا گرفت: می خوام، می خوام ضعیف با

  کنه، می خوام سخت گیري کنه....

  صداي ذهنم کم کم عقب رانده می شد: تو مشکل داري، اونم مشکل داره. جفتتون.....

  قلبم حرف آخرش را زد: دوستش دارم. حتی اگه مشکل داشته باشه....

سم که تو دانشکده چی شده، بعد می رسم به اینکه مهیار رضایی صداي سامین تکانم داد: اول می خوام به این قضیه بر

  کیه...

  قلبم، قلبم....قلبم ضربان زد....

  تو دانشکده،...علی...علی دلقک اذیتم کرد. آقاي رضایی ازم دفاع کرد...- 

  چرا اذیتت کرد؟- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 44 

دستشون میندازه. چی کار  با دستش سرم را نزدیک خودش کرد.: علی دلقک اسمش روشه، سوژه می گیره از بچه ها ،

  کرده بودي؟

  نفس کشیدم...نفس کشید....نفس کشید....نفس کشیدم.....

  نفس.....نفسش.....

  حرفی نزدم. سامین آرامتر پرسید: ژاکت فسفري تنت بود آره؟

ترسان سرم را تکان دادم. لبش را جوید....توي دهانش را جوید. نگاهم رفت روي عضالت فکش که منقبض می 

  ...پوست لبش را به دندان گرفت و کشید....رد خون روي لبش جا باز کرده بود....شد.

  نگاهم روي لب خونی اش بود.پس حرفمو گوش نکردي؟

  دستم را سپر خودم کردم

  پوشیدي رفتی دانشکده.....- 

  آب دهانم را قورت دادم

  سامین بهت حرف زد همه کشک، همه باد هوا- 

  یشکنه...صدایم را شنیدم: گردنم داره م

  باز هم از ذهنم گذشت: خدایا این دست دختره؟ چقدر دستش قدرت داره.

  در کمال ناباوري دستش را رها کرد. یک لحظه به ذهنم رسید...یک لحظه....

دویدم سمت اطاقم. سامین هم دوید. توي اطاقم پریدم و خواستم که در را ببندم. نتوانستم. سامین در را قبل از من به 

  شدت باز کرده بود. 

  چه حس عجیبی بود...دوست داشتم این موش و گربه بازي را....

دم....این دختر پسرنما....یا پسر دختر براي منی که همیشه از پسرها فراري بودم....منی که با هیچ پسري در ارتباط نبو

  نما.....داشت همه ي کمبودهایم را یکجا جبران می کرد......نمی گذشتم از این حس....از این لذت...
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  نه...نمی گذشتم.....

و خواستم که من هم هدایت کنم این بازي هیجان آور را.... و خواستم که بداند من ضعیف هستم و باز هم خواستم که 

  ند،دوست دارم که ضعیف باشم.....بدا

  نشستم کف اطاق.... رسید باالي سرم.

سرم را بلند کردم...نگاهش کردم. با دودستش دو طرف صورتم را محکم گرفت. دستش داغ بود. دست قویه سبزه اش 

  داغ بود. وقلبم ...باز هم قلبم....

  همین روزها قلبم می ایستد...

  نشست. با دستهایم ساعد هر دو دستش را گرفتم. آرام روي پنجه ي پایش روبه رویم

  فهمید بازي اش را دوست دارم....

  اون ژاکتو تا می کنی می ذاري تو کمد.باشه؟- 

  باشه.- 

  بگو چشم- 

  چشم- 

  دستانش را روي چانه ام کشید:

  ژاکت صورتی هم همینطور، چشم؟- 

  چشم- 

  دست کشید روي گردنم:

  دوتا بافت به سلیقه ي خودم واست می خرم، چشم؟تا آخر هفته میریم مرکز استان خودم - 

  چشم- 

  دستانش رفت پشت گردنم، بین دو کتفم:
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  من و تو فردا صبح کالس مردم شناسی داریم ، درسته؟- 

  سست و بی حال جواب دادم: آره

  مهیار رضایی رو نشونم می دي، چشم؟- 

  چشم- 

  دستانش کشیده شد روي کمرم،نزدیک بود از حال بروم:

  نازنین؟- 

  به زحمت چشمانم باز شد.

  همیشه اینجوري جلوي من ضعیف باش.... - 

  نگاهش منتظر بود.

  چشمان را بستم: چشم

دوباره دستانش رفت روي صورتم. صورتش را نزدیک صورتم آورد. توي صورتم فوت کرد. چشمانم را باز کردم. 

  چشمانش نیمه باز بود. 

  ا بلند کردم تا به چشمانش نگاه کنم. دستانش را رها کرد. باالي سرم ایستاد. سرم ر

  لبخند زد: برو یه چرت بزن ساعت دو مبانی داري. فعال اون سوشرت قهوه اي رو می پوشی....

  چشم...- 

  چشم.... 

  چشم..... 

 .توي اطاقم جلوي آینه ایستاده بودم. مقنعه ام را روي سرم مرتب می کردم. سامین در اطاقم را نیمه باز کرد: آماده اي..

  آهسته جواب دادم: آره
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  خوبه... ببینمت- 

  برگشتم سمتش. نگاهم کرد. از باال به پایین. سر تکان داد: خوبه، فقط....

  به سمتم آمد و مقنعه را کمی جلوتر کشید: االن بهتره

  دلم ضعف رفت. اینبار من نگاهش کردم. با مقنعه چقدر خنده دار شده بود. 

  خواند: عجیب غریبم نه؟نخندیدم. اما انگار ته ذهنم را 

  چیزي نگفتم. 

  خیلی خوب، بریم، کالس دیر میشه.- 

  به سمت در اطاق حرکت کردم، صدایم زد: نازنین

  به سمتش برگشتم.

  تو کالس میشینی کنار من. مهیار رو نشونم می دي.- 

  سرم را تکان دادم.

********* *******  

امیر شریفی ،    که از روي صندلی اش به عقب برگشته بود و با همین که وارد کالس شدم چشمم افتاد به مهیار رضایی

ت بود. امیر مرا که دید به مهیار اشاره زد. مهیار به سمتم برگشت و با دیدنم لبخند زد. همکالس دیگرمان گرم صحب

و آهسته سریع چشمانم را دزدیم.متوجه ي سامین شدم. لبخند مهیار را که دید اخم کرد. دستش را پشت کمرم گذاشت 

به سمت صندلی هاي چسبیده به دیوار هدایتم کرد. مرا بین خودش و دیوار نشاند. خوشم آمده بود. از کارهایش از 

  رفتارهایش. از این همه تیز بینی اش.

  المیرا از ردیف پشت سرم صدایم زد: نازنین...نازنین

  صداي غرغر سامین را شنیدم: اینجا مگه سر جالیزه؟ 

  تش تا دوباره صدایم نزند: ها؟سریع برگشتم سم

  خوبی؟ اوضاع خوبه؟- 
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  خوبم، چیزي نیست. نگران نباش- 

  دیدي سوپر منو؟ دیدي چه عرض اندامی کرد؟- 

  صدایش آهسته شد: فداش بشم من...

  صداي سامین را شنیدم که آهسته گفت: خوبه، پس حسابی همه فهمیدن....

  این بحثو...هول و دستپاچه رو به المیرا گفتم: دیگه ول کن 

کسی المیرا را صدا کرد. برگشتم به سمت سامین. با اخم نگاهم می کرد. کنار گوشم گفت: مهیار کدومش بود؟ همین 

  که با لبخند نگات می کرد؟

دستهایم را زیر میز مشت کردم. خواستم بگویم نه، که صداي یکی از بچه ها که در ردیف ما نشسته بود، به گوشم 

  زنینرسید: نازنین، نا

سرك کشیدم، با دست اشاره زد به سمت پسرها. نگاهم نگاه خیره ي مهیار را غافلگیر کرد. با همان لبخند مهربان 

  سرش را تکان داد. لب خوانی کردم: خوبین؟ 

  سریع سرم را تکان دادم. چشمهایش را روي هم فشار داد و لبخند زد.

کسی کنار گوش گوشم نفس عمیق کشید می دانستم  کسی پشت سرم نفس عمیق کشید. می دانستم المیراست. 

  سامین است.

  خودم نمی دانستم چه شده است. چه می شود. چه خواهد شد.

  سامین مچ دستم را گرفت: این مهیاره درسته؟ 

  درمانده سر تکان دادم: آره

  سامین حرفی نزد. استاد وارد کالس شد.

********* *******  
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همهمه شد. دلم نمی خواست به المیرا و سامین نگاه کنم. سامین روبه رویم ایستاد. استاد که از کالس بیرون رفت  

حرکاتش دقیق شدم. دست به سینه زل زد به مهیار که داشت جزوه اش را توي کالسورش جا می داد. حواسم  روي

  رفت پی المیرا که به سمت مهیار رفت: آقاي رضایی

  بله؟- 

  سواالت آمارو بدین پاکنویس کنم.- 

  مهیار سر بلند کرد: خانم رسولی قراره زحمتشو بکشن. هماهنگ کردیم.

  آخ خ خ خ ..... لب گزیدم.

المیرا به سمتم برگشت....سامین به سمتم برگشت. مهیار هم. نگاه المیرا سرشار از دلخوري بود. نگاه سامین سرشار از 

  خشم و .....خشم و تالفی.

  فی می کند.....و باز همان حس لذت....لذت از اینکه تال

  نگاه مهیار....نگاه مهیار پر از مهربانی بود.

  صداي المیرا را شنیدم: نازنین جان نگفته بودي هماهنگ کردي.

  خوب...نشد بگم، دیروز تا خواستم صحبت کنم....خودت دیدي که چی شد....- 

  شب هم نشد بهم اس ام اس بدي؟- 

داد: دختر، اوضاع اون جوري که تو فکر می کنی نیست....من نقشه کسی توي ذهنم و فقط توي ذهنم جواب المیرا را 

  نکشیدم واسه مهیار....من اصال کششی ندارم به سمت این پسر.....یا هیچ پسري.....من کس دیگه اي رو دوست دارم.

  عشق من یه عشق ممنوعست...

  المیرا سکوتم را محق بودن خودش به حساب آورد. تند از کالس خارج شد.

  ن به سمت درب ورودي رفت. از کنار مهیار گذشت. دیدم چه شد....سامی

  دیدم.
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سامین به مهیار تنه زد. کالسورش کف کالس ولو شد. برگه ها روي زمین پخش شدند. همه به سمت سامین برگشتند. 

  سامینی که که از کالس بیرون رفته بود. مهیار هنوز نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده. 

  را به زیر انداختم. از خجالت سرم

********* *******  

 المیرا با من سرسنگین بود. دوست خوب هم استانی من......دوست خوب رشتی من....دوست خوب گیلک من.....

  المیراي خوب من.....

  با من سرسنگین بود. حتی پس از گذشت ده روز از تمام آن سوء تفاهم ها. 

  و مهیار....

  این سوءتفاهم ها.که دامن می زد به همه ي 

  و سامین و من....

…….  

  تلفن خانه به صدا در آمد. سامین توي اطاقش بود.

  گوشی را برداشتم: بله؟

  صداي پسرانه ي ناشناسی بود: شما؟

  خواستم بگویم من؟

  خودش سریع جواب داد: آهان فهمیدم کی هستی. 

  شما؟- 

  من دوست پسر سامینم. حاال فهمیدي؟- 

  حرص گفت. حسی آمیخته به حرص و حسادت نشست توي دلم. حسادت.....حسادت..... را با "حاال فهمیدي"
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  حسادت به یک پسر....

  مگر می شود؟ مگر می شود یک پسر رقیب عشقی یک دختر باشد. شده بود. فعال که براي من شده بود.

ه؟ چند بار بغلت کرده؟ دختر تو دستم را مشت کردم و به آرامی روي پایم کوبیدم. صدایش را شنیدم: چند بار بوست کرد

  احمقی؟ اون که احمقه. می دونم. تو هم احمقی؟

  باز هم من الل شدم. من ضعیف. من ترسو.

صدامو می شنوي؟ تو اون خونه چه خبره؟ سامین به خاطر تو منو ول کرده. منو...یه پسرو. یه دختر چی می تونه به تو - 

  ه من نمی تونم؟ من بهترشم دارم.بده؟ تو چی می تونی به سامین بدي؟ چیزي ک

  سرخ شدم.

  می فهمی؟ من بهترشو دارم. دختر احمق...حاال خیلی کار خوبی کرده رك اومده به من گفته. - 

  باز هم سکوت بود. حتی جرات نداشتم تلفن را قطع کنم. 

  بوسیدتت؟ اصال بلده ببوسه؟ مثل یه مرد؟ کثافت...می شنوي؟ کثافتی...- 

  دستم کشید.کسی گوشی را از 

  چشمانم پر از اشک شد.

     صداي سامین را شنیدم: کیان عوضی

  اشک ها جان گرفتند.

  چی بهش گفتی؟- 

  اشکها راه پیدا کردند.

  آره بلدم، بلدم...- 

  اشکها سرازیر شدند.

  ثابت می کنم که بلدم- 
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  اشکها توي دهانم رفتند

  آره، خودشه...نمی دونستی- 

  کنار پاي سامین زانو زدم.

  خوام تورو....کشش ندارم به تو....به هیچ پسري...برو اینو تو دانشکده جار بزن همه بفهمن.... نمی- 

  کف دستانم روي زمین بود.

  جرات داري این کارو بکنی؟ جرات داري جلوشو بگیري؟- 

  اشکها روي زمین چکید.

  منتظرم...منتظرممممم...کثافت- 

  تماس قطع شد. 

د کثافت. سرم فریاد زده بود. این پسرها....این پسرها....که همیشه از آنها فرار کرده شانه هایم لرزید. به من گفته بو

  بودم....هر کدام یک جور اذیتم می کردند.

  علی دلقک دستم انداخته بود.

  مهیار بین من و المیرا جدایی انداخته بود.

  کیان می خواست بین من و سامین جدایی بیاندازد.

  ست. سربلند نکردم. نگاهم به پارکت آجري کف خانه بود. سامین کنارم روي زمین نش

  بینمان سکوت بود و سکوت. سکوتی که می دانستم خودش می شکند.

  و سکوت را شکست:

  گریه یعنی چی؟- 

  صدایش دورگه شده بود.
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  صدایم لرزان بود: به من گفت کثافت

  غلط کرد گفت- 

  حرفاي بدي بهم زد- 

  چی گفت- 

  گفت اون چیز بهتري داره- 

  سامین اخم کرد: دیگه؟

  گفت من و تو ...اح...مقیم- 

  زیر چشمی نگاهش کردم. اشکها باز هم جاري شدند.

  دست برد با انگشت شصتش اشکهایم را پاك کرد. 

  دیگه چی گفت؟- 

  سکوت کردم.

  نازنین، دیگه چی گفت- 

  صدایم ضعیف شد: گفت تو بلد نیستی...

  به خودم فشار آوردم....

  بگویم.نه نمی توانستم 

سامین چانه ام را با دستش گرفت و آنرا به سمت باال فشار داد. چشمهاي سامین روي صورتم چرخید. روي چشمهایم، 

  روي ابروهایم، روي بینی ام....روي لبهایم....

  لبخند زد:گفت بلد نیستم ببوسم؟

  ك کرد:سرم را تکان دادم. یک قطره اشک دزدکی روي گونه ام سر خورد. سامین اشکم را پا
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  تو چرا جوابشو ندادي؟- 

  من از جر و بحث بدم میاد. کم میارم. نمی تونم.- 

  چشمهایش خندید: همیشه ضعیف باش نازنین. همیشه. پیش من ضعیف باش. 

  باز هم نگاهش روي جزء به جزء صورتم چرخ زد:

  من بلدم ببوسم.- 

  میخکوب شدم.

  خیلی هم خوب بلدم ببوسم.- 

  بی اختیار به چانه ام چسبید. مرا کشید توي بغلش. مثل پر کاه، به سبکی پر کاه.... خودش را نزدیکم کرد. سرم

  لرزیدم، تب کردم. تب کردم، لرزیدم.

  تب و لرز کردم.

  ناله زدم: خواهش می کنم.

  تو هم می خواي که من ببوسم. می دونم می خواي.- 

  سامیییییی.....- 

  اشت.نتوانستم سامین را کامل ادا کنم. صدایم لرز د

  من می خوام ببوسم. می خوام بهت ثابت کنم که می تونم ببوسمت.- 

  چه شد؟

  چه شد؟

  دست سامین رفت پشت سرم. 

  سرم را عقب کشید....عقلم دوباره نهیب زد: گناه...گناه....گناه
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  قلبم دوباره مجابش کرد: من دوسش دارم.

  گناهه...گناهه...صورت سامین نزدیک صورتم شد. عقلم آخرین تالشش را کرد: 

  تو دستاش باشم.   قلبم عقلم را خفه کرد: می خوام ضعیف باشم. می خوام

  سامین لبهایم را بوسید.

********* *******  

  چقدر در آغوشش ماندم؟ چقدر؟ واقعا چقدر؟

  نمی دانم...

  بوسید؟اما می دانم که دوست داشتم تا ابد در آن آغوش گرم باقی بمانم. و او چقدر لبهایم را 

  و من...که گم شدم بین همه ي لذتهایی که در درونم جا خوش کرده بود. و من که از حال رفته بودم.

  سامین لبخند زد: لبات شور بود

  خجالت کشیدم.

  اولش شور بود. بعد دیگه همه ي شوریشو خوردم.- 

  باز هم خجالت کشیدم.

  بلدم نازنینم، دیدي؟- 

  به من گفت....قلبم تپید. به من گفت نازنینم....

  دوباره مرا کشید توي آغوشش: سریع از حال میري. خیلی خوبه...خیلی....

  و من نفهمیدم چرا برایش خوب است....

 المیرا به طرف سالن غذاخوري می رفت. به سمتش دویدم: المیرا...المیرا واستا



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 56 

. دستم را روي بازواش گذاشتم: حتما صدایم را شنید. اما به سمت من برنگشت. نفس زنان جلوي راهش را گرفتم

  المیرا؟؟؟...این همه صدات زدم

  سرسنگین جواب داد: نشنیدم

به چهره اش نگاه کردم. سعی می کرد به چشمانم نگاه نکند. سرم را خم کردم که توي چشمانم نگاه کند: المیرا چیه؟ 

  چته؟ این کارا چیه؟

  باز هم نگاهم نکرد: کدوم کارا؟

  ینی. تو همون المیراي اول ترمی؟ سیا چومه، سیا چومه گفتنات کو؟المیرا با من سرسنگ- 

  سعی کردم بخندانمش.

  نخندید.

  دل به دریا زدم: المیرا داري اشتباه می کنی.

  در مورد چی؟- 

  در مورد مهیار رضایی.....در مورد من- 

  خودش را زد به آن راه: من نمی فهمم چی می گی.

  گفتم خیالت راحت من سامین را می خواهم؟ مگر میشد؟ مگر می توانستم. خدایا چه می گفتم به این دختر؟ می

المیرا خواست از کنارم رد شود. دوباره راهش را سد کردم: المیرا ...گوش کن...المیرا یه بار می گم. دیگه تکرار نمی کنم. 

  همه سوء تفاهمه. باور کن اشتباه می کنی.

  المیرا سر تکان داد و رفت.

  ین.همین. فقط هم

  بی هدف همان جا ایستادم و دور شدن المیرا را نگاه کردم.
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********* *******  

  

روي تختم دراز کشیده بودم. جزوه ي جامعه شناسی ایالت و عشایر توي دستم بود. فقط توي دستم بود. همین. نمی 

پیش سامین جا مانده بود. سامینی که یک دیوار با من فاصله داشت. جزوه را   خواندمش. فکرم جاي دیگر بود. فکرم

 کناریم. زیر تختم گذاشتم. خیره شدم به سقف و باز هم فکرم رفت به اطاق

  سامین...

  سامین...

  سامین....

  در که به ضرب باز شد فهمیدم سامین است. لرز نشست توي وجودم. چشمانم را از خوشی بستم. 

ي لبه ي تختم نشست. دستش را البه الي موهایم فرو کرد. چشمانم را باز کردم. نگاهش کردم. لبخند زد: سامین رو

  چی کار می کردي؟

  یه دور این جزوه ي مسخره رو می خوندم. توي مغزم ننشست.- 

  کدوم درسه؟- 

  خم شد جزوه را از زیر تخت بیرون کشید و نگاهی به آن کرد: آره خیلی الکیه.

  ه سعی می کرد خودش را زیر پتویم جا دهد رو به من کرد: برو اونور. بدو ، سردم شد.در حالی ک

  خودم را کنار کشیدم. کنارم دراز کشید زیر پتو. 

  قلبم....قلبم فرو ریخت.

  دستش راستش را زیر سرم گذاشت. شل شدم. با انگشتانش موهایم را نوازش کرد. باز بی حرکت زل زدم به سقف.

  شنیدم: نازنین، فکر می کردي اینجوري بشه؟صدایش را 

  کش دار جواب دادم: چه جوري؟
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  همین جوري. همینی که االن هست.- 

  فکري مثل خوره افتاد توي سرم. 

  سامین- 

  لحن سستم تکانم داد. از نوع حرف زدنم به خنده افتاد: جونم؟

  ی شد فهمیدي از پسرها خوشت نمی یاد؟می گم...تو از کی فهمیدي....تو چه جوري فهمیدي.....خوب می دونی، چ- 

  انگار کوه را روي شانه هایم جابه جا کردند.

  از گوشه ي چشم نگاهم کرد: من از وقتی فهمیدم دختر کیه پسر کیه، از خود دخترم بدم میاد. از این جنسیتم بدم میاد.

  گیج شدم: یعنی چه جوري؟

مهربان به رویم لبخند زد: یعنی دوست ندارم دختر باشم. از بچگی از عروسک بازي بدم میومد، از دامن پوشیدن، از 

  گوشوار انداختن بدم میاد. نگاه کن. گوشم سوراخ نیست. 

  نگاهم رفت روي الله ي گوشش. سوراخی روي نرمه ي گوشش نبود.

افت بلد نیستم؟ نه...از هرکسی فکرشو بکنی تمیزترم. از این کار ببین دست و پاهامو اصالح نمی کنم. فکر کردي نظ

بدم می یاد. از اصالح کردن. از اینکه مثل دخترا دستو پامو صاف کنم. این کارا، کار توئه. دستاي خوشگل تو باید تمیز 

  باشه.

  دستم را توي دستش گرفت و روي ساعدم بوسه زد. قلبم تیر کشید.

  ا اپیلیدي کنم. من اینجوري دوست دارم. ببیننه اینکه من مثل دختره- 

دستانش را نشانم داد. موي مشکی اش را دوباره روي دستانش دیدم و باز به حماقتم خندیدم وقتی که اولین بار که 

  موي روي دستش را دیدم فکر کردم او کثیف است.

می دادم لخت بگردم تا اینکه دامن تنم کنم. مادرم تا زنده بود مجبورم می کرد لباساي دخترونه بپوشم. اما من ترجیح - 

وقتی هم که تو پنج سالگی مادرم مرد من موندم و سه تا برادر که هر کاري اونا کردن منم تقلید کردم. تا هفت هشت 

  سالگی اوضاع خیلی هم بد نبود. اما وقتی بحث مقنعه تو مدرسه و حجاب بیرون از خونه اومد وسط منم قاطی کردم. 
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  خم شد: آهاي تو هپروتی؟روي من 

  نه، نه دارم حرفاتو گوش می دم. - 

مرا به خودش فشار داد و دوباره دراز کشید: خوبه، می گفتم واست. بعد از اون اوضاع بهم ریخت. عصبی و گوشه گیر 

شدم. توي مدرسه اذیت می شدم. از اینکه توي مدرسه ي دخترونه درس می خونم عذاب می کشیدم. دوست داشتم 

م مدرسه ي برادرام. حتی چند باري هم اینو به بابام گفتم، حرفمو جدي نگرفت. آخرشم با یه داد و فریاد سر و تهشو بر

هم آورد. منم شدم یه ناسازگار به تموم معنا. توي مدرسه آتیش می سوزوندم. معلما رو اذیت می کردم. حتی 

  همکالسیامو. با کسی نمی ساختم. االنم با کسی نمی سازم. 

  صدایش آهسته شد: غیر از تو. تو که واسم با همه فرق داري، حتی با خونوادم.

باز هم صدایش اوج گرفت: داشتم می گفتم، منم همه رو عاصی کردم. از دخترها فرار می کردم. تو جمع پسرها راحت 

با این درد بی درمونی که بودم. کم کم که بزرگتر شدم، پسرها هم دیگه منو تو جمعشون راه ندادن. من موندمو خودم. 

نمی دونستم باید به کی بگم.آخرشم نشستم فکر کردم دیدم اینجوري نمی شه. من دیوونه میشم. دلو به دریا زدمو به 

بابام گفتم می خوام تغییر جنسیت بدم. اما بابام، نه که فقط بابام، برادرام... همشون دیوونه شدن. همشون. به جاي من 

. انگار کفر گفتم. همه جبهه گیري کردن. برادرام که نزدیک بود خونمو بریزن. اینا نمی فهمن. اینا اونا عقلشونو خوردن

نمی فهمن من چه عذابی می کشم وقتی یه تیکه پارچه می ذارم رو سرم می رم اینور اونور. خیلی سخته نازنین. 

  خیلی.....

  خوب، آخه تغییر جنسیت که الکی نیست.....- 

  ه، من رفتم دکتر، تایید کرده که من می تونم تغییر جنسیت بدم. تایید کرده نازنینم.منم نگفتم الکی- 

  چشمانم چهارتا شد: راس می گی؟

معلومه راست می گم. من پریود نمیشم نازنین فقط اون قسمتم شبیه زناست. اما ماهانه ندارم. اینو کی تو مغز خونوادم - 

دکتر تا فقط حرفاشو بشنوه. می گه اگه این کارو کنی باعث  می خواد فرو کنه؟ پدرم حتی حاضر نشد بیاد

سرشکستگیمه. می گه دیگه توي شهر نمی تونم سرمو بلند کنم. آخه من چقدر به خاطر اینو اون زندگی کنم؟ چقدر؟ 

 چرا همه می گن اگه این کارو کنی آبرومون میره. چرا همه می گن به فکر ما باش. چرا کسی به فکر من نیست. من

  بیستو سه سالمه. دیگه دارم کم میارم. خسته شدم. من یه مردم تو جسم یه زن. از این جنسیتم متنفرم....

  از حرفهایش ترسیدم. مرد بود توي جسم زن؟ زن بود توي جسم مرد؟ باالخره چه بود؟ مرد بود؟ زن بود؟
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مثل مردا باشم. می خوام یه زن توي  اینی که می بینی ظاهرمه، یه صورتکه. من می خوام یه مرد باشم. می خوام- 

  بغلم باشه. نه اینکه من تو بغل یه مرد باشم.

توي ذهنم حرفهایش را حالجی می کردم: می خوام یه زن تو بغلم باشه نه من تو بغل یه مرد باشم.....منم االن تو 

  بغلشم....یعنی منو واسه چی می خواد؟

  خواد؟ دلم گرفت: منو واسه...منو واسه همخوابگی می

حرفهایش افکارم را به عقب راند: پیش دانشگاهی که تموم شد نشستم توي خونه، نخواستم درس بخونم، اما اینکه 

مجبور بودم واسه بابام واسه برادرام توضیح بدم کجا میرم کی میرم کی میام....واي خدا، خونه برام مثل جهنم بود. یه 

خونه باشم. چرا؟ واسه چی؟ منم دو سه سال تحمل کردم دیدم نمی تونم، تیکه پارچه بندازم سرم برم بیرون، هفت شب 

می زنم خودم یا اونا رو می کشم. تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم. همین جا که تو منو می بینی. همین جا که چند صد 

اعتی برو چه ساعتی کیلومتر از خونمون فاصله داره. اینجا تازه دارم طعم آزادي رو می چشم. اینجا کسی نمیگه چه س

بیا. اینجا منم و خودم. اینجا محدودیت ندارم. از بابام هم دارم باج سیبیل می گیرم. پول که داره واسه من خرج کنه. 

  منم دارم به قول خودش آبروشو حفظ می کنم. دارم به خاطرش این حسو تو خودم سرکوب می کنم.

ه خدا سرکوب نمی شه. ببین رفتم با کیان دوست شدم. از زمانی که اینجا که رسید آه کشید: سرکوب نمی شه نازنین. ب

انتخاب واحد کردم. از آخرهاي شهریور. اما نمی تونم تحملش کنم. حالت بدي بهم دست می ده. اینکه کسی چکم کنه 

د بگم. به اونی خیلی برام سخته. کسی دستور بده. نکن نپوش نرو....اینا روحیات منه. اینا رو من می خوام بگم. من بای

  که می خوامش....به یه دختر، به دختري که می خوامش. با همه ي وجودم.... 

  مکث کرد: به تو بگم. به تو، خوشگل خودم....

  قلبم دوباره خودش را توي سینه ام به در و دیوار کوبید. 

م....همه همینو می خوان... من سامین ادامه داد: چرا همه می خوان من مثل دخترا باشم؟ بابام، داداشام، همکالسیا

  کجام شبیه دختراست؟ فقط یه جا...فقط....سینه هامو ببین...به نظرت اي 

صبح شده بود. چشمانم را که باز کردم تازه متوجه ي موقعیتم شدم. یاد دیشب افتادم. یاد سامین. هر دو توي تخت من 

 ش بود. آب دهانم ریخته بود روي شانه اش.بودیم. دست سامین دور کمرم حلقه شده بود. سرم روي شانه ا

تکانی به خود دادم تا از جایم بلند شوم. سامین جا به جا شد. دستش را آرام از روي کمرم بلند کردم. یک دفعه 

  چشمانش را به آرامی باز کرد، با صداي خواب آلودي گفت: کجا میري؟

  دانشکده میرم. کالس دارم.- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 61 

   سر تکان داد: آره،آمار داري.

نگاهش افتاد روي سرشانه ي خیسش. خواب آلود لبخند زد. خجالت کشیدم. دست بردم شانه اش را پاك کنم. دستم را 

  گرفت: چی کار می کنی؟

  با شرمندگی گفتم: ببخشید، االن پاکش می کنم.

  اخم کرد: چرا پاکش کنی؟ 

  با زبانش خیسی روي شانه هایش را بلعید. دهانم از تعجب باز ماند. 

  باره خواب آلود نگاهم کرد: هوم؟چیه؟ خوشمزه بود. پاشو برو کالست دیر میشه.دو

  صداي خواب آلودش را شنیدم: به مهیار رضایی رو نمی دیا. چشم؟  از روي تخت که بلند میشدم

  باشه- 

  چشم؟- 

  چشم- 

  نازنین می فهمما.- 

  باشه دیگه سامین، گفتم که چشم- 

  خونه ایا.آرایشت هم زیاد نباشه. تا ده و نیم - 

  چشم- 

********* *******  

   

  روي صندلی نشسته بودم. ردیف اول،کنار دیوار. در خود فرو رفته.

  هرکس که جاي من بود در خود فرو می رفت. هرکس که بود....
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  شمانم از حرکت باز ایستاد. سر بلند کردم: خدایا...مهیاریک جفت کفش پسرانه درست جلوي چ 

  سالم لبخند کج و کوله اي زدم:

  سالم خانم رسولی. خوبین؟ تو فکر بودین.- 

  نه چیزي نبود.- 

اممم....خوبه...خوب راستی این چرك نویس آمار. البته خودمم می تونستم بنویسم که زحمتش روي دوش شما نباشه. - 

  اما دست خط شما به گمونم خیلی قشنگتره.

می کند. حس عذاب وجدان می نشست توي دلم.  دستپاچه بودم. حس می کردم سامین جایی همین دورو برها نگاهم

  عذاب وجدان از اینکه با پسري هم کالم شده ام....چه احساسات عجیبی را من در این دوماه تجربه می کردم.....

  نخواستم تعارف کنم...فقط خواستم برگه ها را از مهیار بگیرم تا برود بتمرگد روي صندلی اش.

ده بود گرفتم توي دستم. کشیدم سمت خودم. دستش را سفت کرده بود. مجبور شدم برگه ها را که به سمتم دراز کر

  سرم را باال بیاورم تا نگاهش کنم. 

  مهیار کمی خیره نگاهم کرد: خانم رسولی می تونم شماره ي همراهتونو داشته باشم؟

  و من جان کندم تا بگویم: براي چی؟

گفت....حواسم رفته بود پی المیرا.... المیرا که وارد کالس شده  صداي مهیار را نشنیدم....نفهمیدم در جوابم چه

 بود.....المیرا که مرا....اورا....مارا....دیده بود....المیرا که لبهایش را به هم فشرده بود......المیرا که دیگر حتی نیم نگاهی هم

  به من نیفکنده بود.....

  دزدي گرفته بودند. عذاب وجدان خفه ام می کرد.شرم زده از سر جایم بلند شدم. انگار مچم را حین 

باز توي ذهنم خودم را دلداري دادم: نازنین تو که تقصیري نداري، المیرا کج خیاله. نه، المیرا هم مقصر نیست، تقصیر از 

  این مهیاره. آخه چرا همیشه همه چی بر عکس میشه. 

  و واقعا چرا همیشه همه چیز برعکس می شود....

  لمیرا مهیار با برگه هاي توي دستش پشت سرم آمد: خانم رسولی چی شد. برگه ها....رفتم سمت ا
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  آخ کاشکی خفه شود ....کاش کسی مهیار را خفه کند....کاش خودم مهیار را خفه کنم....

  المیرا بی اعتنا به من خم کیفش را روي میز جا به جا کرد. باالي سرش ایستادم: المیرا...سالم

  نکرد: علیکحتی نگاهم 

  مهیار پرید وسط صحبت: سالم خانم ظفري

  المیرا به مهیار چشم دوخت. واي...واي...واي

  توي این نگاهش چه بود...مهیار هنوز نفهمیده بود....

  و مهیار نفهمید...هیچ وقت نفهمید

  سالم آقاي ...امممم...یه لحظه فامیلیتون یادم رفت....آهان رضایی- 

  و به المیرا نگاه کرد: واقعا؟مهیار ابرو در هم کشید 

  المیرا سرش را برد بین جزوه هایش: واقعا

مهیار با ابروهاي باال رفته سر تکان داد. رو به المیرا کردم: آقاي رضایی جزوه ها رو آوردن....تو پاکنویس کن. تو خطت 

  قشنگتره.

  المیرا زیر چشمی نگاهم کرد: من؟

  ب شد: آره، تو بنویسذوق کردم. ذوق کردم از اینکه توجهش جل

  رو کردم به مهیار: بدینش خانم ظفري بنویسه....

  مهیار این پا و آن پا کرد: می خواستم شما بنویسی...خوب باشه...حاال که شما می گین میدم به خانم ظفري.

  المیرا سرد نگاهم کرد. توي چشمانش خواندم: خر خودتی.

  دعا کردم توي چشمانم بخواند: خر نمی کنم.

  ي چشمانش خواندم: نامردي کرديتو
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  دعا کردم توي چشمانم بخواند: نامردي نمی کنم.

دعا کردم، دعا کردم بفهمد دیگري را دوست دارم، دعا کردم نفهمد سامین را دوست دارم، دعا کردم بفهمد مهیار را 

  دوست ندارم، فقط همین. 

  المیرا رو به مهیار کرد: خانم رسولی بنویسن بهتره.

  وشی اش را از کیفش در آورد: ببخشید من تلفن دارم.و بعد گ

با بغض به مهیار نگاه کردم. اصال نفهمید چه شده. برگه ها را به سمتم گرفت. برگه ها را گرفتم. سالنه سالنه رفتم 

  سمت صندلی ام. صداي المیرا توي گوشم پیجید: اینا سوء تفاهم نیست....

  چشمانم از شدت شرم بسته شد.

.....  

قدر دلم گرفته بود که نفهمیدم کالس کی تمام شد، چطور تمام شد. المیرا سریع از کالس بیرون رفت. صدایش نزدم. آن

 می دانستم صحبت کردن فایده اي ندارد. با سر پایین افتاده از دانشکده خارج شدم.

  ....فکر کردم، فکر کردم، به همه چیز فکر کردم: به خودم، سامین، المیرا، مهیار، کیان،

  نفهمیدم کی به آن کوچه ي خلوت رسیدم.

نفهمیدم چطور شد که توي همان کوچه ي خلوت صداي قدم هایی را شنیدم. نفهمیدم چطور شد که دوباره مثل همان 

  شب، ترسیدم .... 

  سرم را چرخاندم و از ترس قالب تهی کردم.

  کیان پشت سرم بود.

********* *******  

پاهایم تکان نمی خورد. خیره شدم در چشمهاي خشمگین کیان. پسر چهارشانه ي نه چندان قد چسبیده بودم به زمین، 

  بلند. شاید هم قد سامین...

  کالسورم را به سینه چسباندم و سعی کردم مغزم را به کار بیاندازم: نازنین بدو...بدو...
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  ه که نداري قبل از اینکه فرمان از مغز به پایم برسد صداي کیان به گوشم رسید: عجل

  سر چرخاندم به انتهاي کوچه نگاه کردم. کسی نبود. چرخیدم به سمتش.

  دستش را در جیب شلوارش فرو برده بود. یک قدم جلوتر آمد: آقا سامین کو؟

  تمسخر را در لحنش حس کردم.

  باز هم سکوت کردم...اصال من کی حاضر جواب بودم که این بار دوم باشد...

جوري اجازه داده عشقش تنها بره دانشکده و برگرده. نمی گه ممکنه توي کوچه ي خلوت گیرش نمی بینمش....چه - 

  بیارن؟

  بغض...بغض...بغض بد

  که آمد دودستی چسبید به گلوي بی دست و پاي من....

سر چی وقتی دید حرفی نمی زنم، یک قدم جلوتر آمد و گفت: من خیلی هم واسه آقا سامینت له له نمی زنما. اما اینکه 

  باید پس زده بشم...این داره منو می سوزونه.

  با دستش تحقیر آمیز به من اشاره کرده بود و گفته بود: سر چی....

راهم را سد کرد: شنیدم بوسیده تورو. و   فرمان از مغزم تازه به پاهایم رسید...چرخیدم که بروم...کیان پرید رو به رویم

  زیاد نگاه می کنین؟ چه جورم بوسیدتت. فیلم هاي هالیوودي

کسی توي ذهنم گفت: سامین میره هر کاري باهات کرده به کیان می گه....چرا؟...چرا؟...مگه خلوت ما دونفر فقط مال 

  ما دونفر نیست؟

  نه...انگار که نبود.

  دیگه چی کارا باهات کرده؟ تا کجاها رفته جلو؟- 

  هیچ کاري نکرده....- 

اگر حرف نمی زدم می مردم؟هیچ کاري نکرده؟؟؟؟؟ چه جواب کوبنده اي داده این صداي من بود؟ من گفته بودم؟ 

  بودم. چه جوابی....



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 66 

  نه بهتر بود تا خانه بدوم. بروم به سامین بگویم چه شده.

کیان غرید: بس کنین این کثافت کاریارو. تو اومدي اینجا درس بخونی یا این کثافت بازیا رو انجام بدي؟ مادر و پدرت 

اصال فکر کردي اگه بدونن چی میشه؟ تو خیلی بچه اي. سامین داره ازت سو استفاده می کنه. گول حرکات  می دونن؟

پسرونشو خوردي؟ اصال مگه تو دنبال دوست پسر نیستی؟من خودم دوست خوب واست پیدا می کنم. برو با اون هر 

  غلطی دلت می خواد بکن. چرا سامین؟

  م: چرا آقا سامین؟باز تمسخر را توي صدایش تشخیص داد

  اصال تو چرا جذب سامین شدي؟- 

  و من فکر کردم: واقعا چرا؟

  سامین چی داره که تورو کشیده سمت خودش؟- 

  و باز فکر کردم: واقعا چی داره؟

  چرا تو دانشکده پسرهاي دیگرو نمی بینی؟- 

  دوباره فکر کردم: چرا نمی بینم؟

  بري. تو با این کارات مرد بودن منو هم زیر سوال می- 

  نگاهم پر از سوال شد.

  من دارم روانی میشم که چرا یه دختر باید یه دخترو به من ترجیح بده. چرا؟؟؟؟؟؟؟- 

  فریاد زده بود چرااااااااا

و من در دلم، فقط در دلم جوابش را داده بودم: سامین واقعا یه دختر نیست، بدنش یه دختره، از نظر روانی پسره....این 

  ی.باعث شده که نفهم

کالسورم را از دستم کشید و پرت کرد وسط کوچه. وحشت زده به برگه هایی که وسط کوچه پراکنده شده بودند نگاه 

  کردم.

  صداي گوشی ام بلند شد. لرزان دست بردم توي جیبم و گوشی را بیرون کشیدم، سامین بود. جواب ندادم. 
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. تو چی می خواي؟ به من بگو. من واسه تو جورش می کیان از آستین مانتو ام گرفت: این حماقتا رو تمومش کنین

کنم. سامین نمی تونه. فهمیدي؟ نمی تونه. سامین نمی تونه یه مرد باشه. نمی تونه مثل یه مرد رفتار کنه. آقا سامینت، 

د تو این یه خانمه. تو شدي موش آزمایشگاهیش. با تو داره تمرین می کنه. با تو داره تجربه می کنه. تو چهار سال بای

خراب شده درس بخونی. می خواي بعد از چهار سال .....بازي یاد بگیري؟ فکر سال آخري باش که دیگه سامینی وجود 

  نداره. اون موقع چی کار می کنی؟

  دستم را کشیدم، آستین مانتو ام صدا خورد: چخخخخخخخخ

  آستینم پاره شده بود. باز هم به گریه افتاده بودم.

دماغوي ابله، برو گمشو از جلوي چشمام، تو و اون سامین جفتتون حالمو بهم می زنین. به سامین بگو اه...دختره ي - 

  هر وقت....داشتی ادعاي مردي کن.

  سرخ شدم ، سفید شدم، سفید شدم، سرخ شدم.

  سرخ و سفید شدم.

  چقدر بی ادب بود. چقدر وقیح بود.....

ده را از کف زمین جمع کنم. کیان از روي برگه هایم رد شد. با با ترس و لرز خم شدم تا برگه هاي پخش و پال ش

  کفشش، با کفش گلی اش....

  به آقا سامینت سالم برسون، بگو بیشتر حواسش به دوست دخترش باشه. تنها نفرستتش اینور اونور. اذیتش می کنن.- 

  دلم را سوزاند و رفت. دلم را کند و رفت.

  رفت......

. دو زانو وسط کوچه نشستم. وسط همان کوچه ي خلوت. بین برگه هاي پخش و پال شده. اشک به من امان نمی داد

  بین برگه هاي گلی....برگه هاي گل شده از رد پاي کیان..... 

درب ورودي خانه را باز کردم و وارد خانه شدم. با چه حال نزاري هم وارد خانه شدم. کوله پشتی ام از روي آرنجم 

هاي شلوارم گلی. آستین مانتو ام پاره شده بود. رد اشکهاي خشک شده روي صورتم، سیاهی ریمل آویزان بود. سر زانو

پخش شده ي دور چشمم و ...کالسور گلی و کثیفی که توي دستم بود. سامین وسط هال ایستاده بود با تلفن همراه 
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. خودم را آماده کردم که درب یک توي دستش. سالم نکردم. ناي سالم کردن نداشتم. رفتم توي اطاقم و در را بستم

 ضرب باز شود....

  به سه ثانیه هم نکشید....درب یک ضرب باز شد.

پشت به سامین ایستاده بودم. کوله پشتی ام پایین پایم رها شد. صداي پاي سامین را شنیدم که به یک قدمی ام رسید. 

  سریع مرا چرخاند سمت خودش: چی شده نازنین؟

  ه کردم. این چشمها می توانست مرا بازي دهد؟به چشمان مضطربش نگا

  صداي کیان توي سرم پیچید: تو شدي موش آزمایشگاهیش. با تو داره تمرین می کنه. با تو داره تجربه می کنه.

  باز اشکها جوشیدند. این اشکهاي بد....

چه سر و وضیه؟ چرا دیر سامین با دو دست چسبید به بازوهایم. گوشی اش از دستش رها شد: می گم چی شده؟ این 

  کردي؟ قیافت چرا اینجوري شده؟

  لب برچشدم: سامین؟

  چیه؟ هوم؟ چی شده؟- 

  تو می خواي با من بازي کنی؟- 

  چند لحظه نگاهم کرد. خیره خیره. 

  مرا کشید توي آغوشش و پر صدا گفت: آخ خ خ خ خ خ

  هق هق کردم. گریه کردم. خیلی گریه کردم.

  آرام می شدم. شل می شدم.   اد. کم کمبا دستش پشتم را ماساژ د

  کنار گوشم گفت: چی شده نازنین؟ 

  و من میان هق هق گریه گفتم: کیان...کیان توي کوچه جلوي منو گرفت....

  سامین لرزید و یکباره مرا از خودش جدا کرد: کیان؟
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  چشمهایش عصبی بود. اخم هایش در هم فرو رفته.

براي اولین بار زبان باز کردم: به من فحش داد. حرفاي بد زد. گفت من و تو کثافتیم. مجال ندادم سوالی بپرسد. خودم 

  گفت تو منو واسه سو استفاده می خواي. گفت تو اونو به خاطر من ولش کردي.

  سامین با دو دست پیشانی اش را فشار داد. 

  سامین، تو چرا منو دوست داري؟ - 

  سامین هنوز پیشانیش را فشار می داد.

  ایم رنگ التماس گرفت: تو می خواي باهام بازي کنی؟ کیان به من گفت این کارات همه بازیه.صد

  سامین دستش را از پیشانی اش پایین آورد و چسبید به دست من: کیان غلط کرد با تو که حرفشو باور کردي.

  من...من باور...- 

  دیگه چی گفت؟ دیگه چی گفته که من اینجوري جلوي تو متهم شدم؟- 

  حرفاش بد بود...من نمی تونم بهت بگم.- 

  یقه ام را گرفت و مرا کشید سمت خودش. روي پنجه ي پا بلند شدم.

  ضعف، لذت، سرخوشی.....

  مطیع بودن....ضعیف بودن....

  می گم بگو چی گفته؟- 

چرا از خودش نمی با هر دودستم دستش را که به یقه ام چسبیده بود توي دستم گرفتم، دوباره با صداي لرزان گفتم: 

  پرسی؟ برو از خودش بپرس چی گفته؟ فقط اینو می گم که واست پیغام فرستاد دوست دخترتو تنها بیرون نفرستی.

  براي اینکه خشمش را تکمیل کنم گفتم: بهتم گفت آقا سامین.

نگار توي فکر حالت چشمهاي سامین عوض شد. چند لحظه مات شد. نگاه از من گرفت. به گوشه ي اطاق نگاه کرد. ا

  بود. دستش از روي یقه ي لباسم شل شد. به عقب پریدم. 
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سامین هنوز توي فکر بود و نگاهش هنوز گوشه ي اطاق. پوزخند زد. دستانش مشت شد. رو به من کرد: آره خوب 

  گفتی. میرم االن از خودش می پرسم.

شماره اي را گرفت و گوشی را گذاشت روي  منظورش را نفهمیدم. سامین خم شد گوشی اش را از روي زمین برداشت .

  گوشش :

  الو- 

......  

  فقط گوش کن چی می گم. صداتو نشنوم. تا نیم ساعت دیگه بیا کوچه ي پشت مسجد جامع. - 

......  

  آره، تو که راست می گی.- 

.........  

  فکتو ببند و بیا.- 

  شد.سامین تماس را قطع کرد و نزدیک من شد. لبخند زد. دوباره مهربان 

  دوباره..... 

  و قلب پرنیاز من دوباره تپید....

  دوباره.....

صورتتو بشور. لباساتو عوض کن. آستین مانتو رو میدم خیاط واست رفو کنه. اگه تونستی یه دوش بگیر. اینجوري - 

  بهتره. من میرم بیرون. یه خورده حسابی با کیان دارم. تا یه ساعت دیگه برمی گردم. 

  خواي باهاش دعوا کنی؟نگران شدم: می 

  دست کشید روي سرم: نه عزیزم، دعوا چرا؟ تو نگران نباش.

  نمی شه نري؟ من عصبانی بودم اون حرفا رو زدم. اصال ولش کن، یه چیزي واسه خودش گفته.- 
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  نه، نازنین من، چیزي نیست. میرمو زود میام...تو هم به کارات برس. - 

  رد، اما انگار فکرش جاي دیگري بود. به سمت اطاقش رفت.دلم می خواست دوباره مرا در آغوش بگی

  و من با خودم کلنجار رفتم: نباید بهش می گفتم. نباید....

  سامین از جلوي اطاقم رد شد. هیکل پسرانه اي با تکه اي پارچه روي سرش. راست می گفت چقدر عذاب آور بود.....

  رمی گردم.صداي بهم خوردن در را شنیدم، صداي سامین را هم: ب

********* *******  

  تا یک ساعت بگذرد و سامین برگردد من مثل مرغ پرکنده جان دادم....جان کندم.... 

  چرخیدم.  تا سامین برگردد من بی هدف،فقط دور خودم

  چند بار با گوشی اش تماس گرفتم اما جواب نداد....

  سامین 

  سامین

  سامین

مالیدم و طول و عرض هال را طی می کردم: یعنی چی می شده؟ نکنه دعواشون دل نگران فقط دستهایم را به هم می 

بشه. خدایا خدایا چرا جلوي این زبون واموندمو نگرفتم....سامین راست می گه واقعا بچم... بهتره برم دوش بگیرم یه کم 

  مغزم آروم بشه، اینجوري دیوونه میشم.

  زیر دوش آب که رفتم احساس کردم سبک شدم....

  نم سبک شده بود...تنم.....ت

  روح من هم سبک شده بود؟

  کاش روح من هم سبک می شد.....

  کاش
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  کاش....

   

با موهاي خیس روي زمین نشسته بودم و تکیه داده بودم به لبه ي تخت. از شدت اضطراب دستهایم می لرزید. دوباره 

شی بلند شد. پیام رسیده بود. دعا کردم سامین گوشی را توي دستم گرفتم ، قبل از اینکه تماسی بگیرم صداي زنگ گو

  باشد. رفتم سراغ پوشه ي اینباکس...

  شماره ي المیرا بود. المیرا؟...المیرا.....

  یک لحظه سامین را فراموش کردم. لبخند زدم. پوشه ي پیامش را باز کردم و با اشتیاق پیام را خواندم....

  سرم درد گرفت....تیر کشید....

  خدایا....

  المیرا پیام داده بود که مهیار شماره ام را از او خواسته و او هم شماره ام را داده بود....

جمله ي آخرش دلم را سوزاند: من دوستی و مردونگیو در حقت تموم کردم. درست بر عکس تو. تو می دونستی من چه 

  حسی بهش دارم....

  واي المیرا....

  ...چطور به تو ثابت کنم من نامردي نکردم.

  باید با او تماس می گرفتم. باید حرف می زدم. این همه سوء تفاهم تا کجا... تا کی؟

  نفس عمیق کشیدم و دستم رفت روي شماره اش....

  و قبل از اینکه دکمه را فشار دهم صداي چرخش کلید تنم را لرزاند...

  گوشی را رها کردم. سامین بود. برگشته بود.

  فراموش شد....دلخوري المیرا فراموش شد....رفتار مهیار فراموش شد....المیرا فراموش شد...مهیار 

  فقط سامین بود و سامین
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سریع خودم را به هال رساندم. قلبم ضربان گرفت. سرش پایین بود. چشمم به دنبال چشمانش بود. می خواستم  

  تا آرام بگیرم. چشمانش...چشمانش...چشمانش را ببینم 

  سم بند آمد...سرش را که بلند کرد نف

  ناله زدم : سامین...

  گونه اش سرخ بود...به کبودي می زد...یقه ي مانتواش آشفته بود.

  چه شده بود؟ 

  و پرسیدم: چی شده سامین؟ دعوا کردین؟

  سامین نگاهم کرد و سر تکان داد.

بود و ادراري در کار  دو دستم را جلوي دهانم گرفتم. هجوم ادرار را در مثانه ام احساس کردم...شاید فقط یک حس

  نبود...شاید

  رفتم به سمتش که وارد هال شده و به دیوار تکیه زده بود.

  دستپاچه گفتم: چرا سامین؟ چرا؟ 

  فکري که مثل خوره مغزم را می جوید به زبان آوردم: به خاطر من؟ آره؟

  آهسته گفت: به خاطر هر دومون...

  منظورش را نمی فهمیدم...

  گذاشتم: سامین...زدت؟ببخشید...سامین جونم...توروخدا ببخش منو، تقصیر من بود دستم را روي بازواش

  سامین توي چشمهایم نگاه کرد: منم زدم...

  ناباورانه نگاهش کردم: تو هم زدي؟

  آره زدم. چیه باورت نمیشه؟ فکر کردي اینقدر ببو گالبیم؟ اول خودم زدم.- 

  آب دهانم را قورت دادم.
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بعد از من زد. چرا اینجوري نگام می کنی؟ مگه تو نمی خواي کسی که باهاشی ازت دفاع کنه؟ اول من زدم، اونم - 

  مگه واسه همین خبرچینی کیانو نکردي؟ منم رفتم حالشو بگیرم که دیگه توي کوچه جلوي تورو نگیره.

ف باشم...او باید راست می گفت...دوست داشتم از من دفاع کند...دوست نداشتم ضعیف باشد...دوست داشتم من ضعی

  قوي باشد...من...من باید ضعیف باشم...براي او...همیشه براي او.....در برابر او.....

  چطور می فهمید؟ چطور ذهنم را می خواند، چطور عمق قلبم را می دید؟

  کسی هم شما رو دید؟- 

  نه کسی نیود. پشت مسجد جامع یه خونه خرابه هستش. اونجا بودیم.- 

  نترسیدي؟- 

کی؟ از کیان؟ حرفایی بهم زد که خونمو به جوش آورد...ترس یعنی چی؟ ترس دیگه معنی نداره.االن فقط حرص از - 

  دارم...

  صدایش با خشم حل شد.

  ترسیده نگاهش کردم

  نگاهم کرد: به من گفت مرد نمی شم. مرد نیستم. گفت یه زن بدبختم....من زن نیستم....

به روي همه ي کسایی بیاد که زندگیمو دارن به آتیش می کشن....من یه  دستانش را مشت کرد: زن نیستم.....تف

  مردم. به تو کشش دارم. می تونم مرد باشم. 

  به سمتم آمد. یک قدم عقب رفتم.

من می تونم رفتار مردونه داشته باشم. به من می گه می تونی حرکات یه مردو داشته باشی؟ می تونم. نازنین می - 

  ومدم سمتت.تونم. می تونم که ا

  سریع به سمتم آمد و دستم را گرفت: می خوام نشونت بدم.

  دستش که به دستم خورد سرم گیج رفت. 

  بزار نشون بدم. اجازه بده نشون بدم.- 
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  ترسیدم و به آرامی گفتم: چیو نشون بدي؟ می خواي چی کار کنی؟

  م.چانه ام را توي دستش گرفت: کاریت ندارم...بزار...بزار روت دراز بکش

  قلبم....قلبم....قلبم.....دستانم....سرم.....کل بدنم....

  لرزید

  از ترس....از هیجان....از اضطراب.....

  که بی میل نیستم....  و باز حس کردم

صداي سامین بلند شد: نترس نازنینم، کاري نمی کنم. چیزي نمیشه. روت دراز می کشم. همین. لباساتم در نمی یارم. 

  یه دخترم؟ مثل فهیمه؟ یا اون دوستت نکیسا؟ بخدا من یه پسرم.... تو فکر می کنی من

دستم را کشید و به سمت اطاقش برد. وارد اطاق که شدیم مرا نشاند روي تختش. دندانهایم به هم خوردند. مثل همان 

  روزي که مهیار و علی دلقک دعوایشان شده بود. یادم آمد المیرا به من گفته بود چیزي نمی شود.

  ا المیرا کجا...سامین کجا.....ام

  حس من به المیرا کجا.....جس من به سامین کجا.....

سامین مقنعه را از سرش کشید و به گوشه اي پرت کرد. خودم را جمع کردم. روي تخت دو زانو نشست. دستش را دو 

  طرف صورتم گذاشت و آرام گفت دراز بکش. نترس.

  اما من ترسیده بودم. 

  جان زده بودم.من ترسیده ي هی

 عقل این بار شمشیر کشید: این دیگه نه. نه، نازنین نه....

  و من خواستم که اینبار طرف عقلم را بگیرم. قلبم سکوت کرده بود. قلبم اینبار به جنگ عقلم نرفته بود.

  سامین نه...- 

  نازنین...نازنین....من می خوام....بفهم، نازنین نمی تونم خودمو نگه دارم...- 
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  آرامی مرا به سمت عقب فشار داد. کم کم روي تخت دراز می کشیدم. دست و پا زدم.....به 

  نه، سامین، این کار درست نیست.- 

  عقل ندا داد:شل نشو نازنین...شل نشو...چرا؟...چرا اینقدر سریع شل میشی؟

  چشمانم را بستم...نه، چشمانم خود به خود بسته شد. صدایم شل شد..شل و کش دار....

  امین روي من دراز کشید.س

  دراز کشید...دراز کشید

  عقل تسلیم شد. عقل حقیر شد...

  و من...

  نفسم تند شد....نفسم...نفسش...نفسمان

  نفسمان تند شد....

  سامین سرش را توي گودي گردنم فرو برد. دو دستش را باالي سرم به یکدیگر حلقه زد. تنش روي تنم بود.

  : کیان راست می گه، موش آزمایشگاهی هستی.عقل که حقیر شد یک جمله گفت

  صداي کیان توي گوشم پیچید: موش آزمایشگاهی

  و فکر کردم که آیا موش آزمایشگاهیم؟

  سامین خودش را به من فشار داد. دستانم از لبه ي تخت آویزان شد. 

کردو با دلهره پرسید: چیه؟  اشک ها حمله کردند. سر سامین پایینتر از گردنم بود. به هق هق افتادم. سرش را بلند

  نازنینم. چیه؟

  با صداي خفه اي که هق هق گریه آنرا قطع می کرد گفتم: من....موش آزمایشگا....هیتم؟

  چشمانش درشت شد: نازنین...این چه حرفیه؟
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  روي من ...آزمایش می کنی ...میري به....کیان می گی؟- 

االن. به کیان گفتم بوسیدمت که دیگه دست از سر من برداره. گفتم نازنینم، نگو...اینا چیه می گی؟من خودم داغونم - 

که بهت کشش دارم. اینا یعنی تو موش آزمایشگاهی منی؟ حرفاي کیانو فراموش کن. اگه حرفاي کیان درست بود من 

  باهاش درگیر می شدم؟

  بینی ام را باال کشیدم.

  آره؟ درگیر می شدم؟- 

  یعنی...من موش آزمایشگاهی نیستم؟- 

  تو...تو نفس منی. دوست دارم.- 

  من نفسش بودم...من...نفس مرا با حرفایش بریده بود....نفسم را برید

  نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم. سامین اشکهایم را با دستانش پاك کرد:

  دیگه گریه نکن...- 

  لبخند زدم. دلم باال آمده بود: چشم

  دستاتو بنداز دور گردنم.- 

  سامین، ما کار خوبی نمی کنیم. من یه جوریم.دو دل شدم: 

چه جوري؟ من کاریت ندارم. چرا می ترسی؟ دستتو بنداز دور گردنم. دوست داشتن مگه بده؟ من دوست دارم که االن - 

  بغلت کردم.

  کنار گوشم زمزمه کرد: دوست دارم، نازنین...

  زبانش را روي بینی ام کشید. چشمانم دوباره بسته شد.

  ...دست از سرت بر نمی دارم...می فهمی؟میشنوي؟ دست از سرت بر نمی دارم.نازنین.- 

  فهمیدم...شنیدم....
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  عکس العملم کند شده بود...از حال رفتم.

********* *******  

سامین روي تخت نشسته بود. پاهایش از تخت آویزان شده بودند. سعی کردم از روي تخت بلند شوم، اما توان نداشتم. 

 طرفم خم شد و دستش را برد زیر کتفم و مرا به سمت خودش کشید: جانم؟ جانم؟ سرگیجه داري؟سامین به 

  اوهوم- 

  کم خون نباشی نازنین- 

  نمی دونم، فکر نمی کنم.- 

  پس چرا خانمم اینقدر زود میره تو هپروت- 

  دست برد گونه ام را کشید. دستش دور کمرم حلقه شد: اذیت شدي؟

  نه- 

  وزنم زیاد بود نه؟- 

  ر به زیرجواب دادم: نهس

  چته، نازنین؟از چیزي ناراحتی؟- 

  سکوت کردم.

می دونم ناراحتی. اما من ناراحت نیستم. در اصل این منم که باید ناراحت باشم. اما نیستم. من می تونستم االن هم - 

  ا ببین حاال کجام....خونه ي یکی باشم مثل کیان، یکی مثل همین یارو ، این پسره، اسمش چیه، آهان مهیار رضایی. ام

حلقه ي دستش دور کمرم سفت تر شد: االن خوشحالم که تورو دارم.خیلی...اما می خواستم اینجوري نباشه. می 

خواستم من به چشمت یه زن نباشم. این منم که باید از همه ناراحت باشم. اول از همه از دست خدا. که نمی دونم منو 

بود که خوب بهم نرسید. شلم شوربا مواد اولیه رو قاطی کرد ببین چی از آب که خلق می کرد سرش کجا گرم شده 

  درومدم.
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به خودش اشاره کرد. لبخند محوي از روي صورتش گذشت: بعد از خدا باید از خونوادم شاکی باشم. ازونا که نمی ذارن 

  د بودنو حس می کنم. دسته گلی رو که خدا به آب داده درستش کنم. االن یکم راحتم. همش یکم. با تو مر

  به حرفهایش فکر کردم. من اگر موش آزمایشگاهیش نبودم، وسیله اي بودم براي تایید مرد بودنش؟

  تمام نیرویم جمع شد روي نوك زبانم تا این جمله را بسازد: چرا دوسم داري سامین؟

  اینجوري صدام می کنی قلبم از جا کنده میشه نازنین.- 

  ه قلب مرا از جا کند....و نفهمید که با همین جمل

تورو دوست دارم چون بی سر زبونی، چون مهربونی، مطیعی، سرکشی نمی کنی. چون تو خودتم تمایل داري به من. - 

  همینجوري که هستم. 

انگار چیزي یادش آمده باشد رو به من کرد: اصال تو چرا منو دوست داري؟ پسرا که هستن دورو برت. چی شد اومدي 

  د تو هم راضی شدي؟سمت من؟ چی ش

  راست می گفت چه شد که من هم راضی شدم؟

  من

  من و سامین...

نمی دونم سامین، فقط می دونم از پسرها می ترسم...از بس ازشون دور بودم، باهاشون نبودم و دوستی نکردم می - 

چیزهایی هم که ترسم ازشون. من خونواده ي سختگیري دارم. مادرم و پدرم حواسشون بوده که سمت پسرها نرم. 

  شنیدم ازشون، اینکه با دخترا چی کار می کنن....

  سامین خندید: چی کار می کنن؟

  چه می دونم، همین که سرشون بال میارن...- 

  سامین قهقهه زد: چه بالیی

  خجالت کشیدم: تو که می دونی...

  آهان، همین که بکارتشونو از بین می برن؟- 
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  مهایم نگاه کند.و با شیطنت سرش را خم کرد تا در چش

  سرم را در آغوشش پنهان کردم. خجالت کشیده بودم. از حرفش؟؟؟

  نه، از خودم، از خودم که همین چند لحظه پیش.....

  خوب حاال، سرتو بلند کن ببینمت.- 

  و دست برد زیر چانه ام: 

  سرتو بیار باال ببینم. می خورمتا. می دونی که می خورم. تو خیلی شیرینی. - 

  باال آوردم دوباره لبهایم را بوسید. سرم را که

  سرم روي بازویش رها شد.

  خندید: غش نکن دیگه. چشاتو واکن بگو چرا خوشت اومد از من.

  با چشمهاي بسته بی حال جواب دادم: آخه سختگیري، کارات مثل پسراست. حالتهاي پسرونه داري. مهربونی. 

  یعنی منو جایگزین یه پسر کردي؟- 

ام به سختی حرفش را تحلیل کردم: جایگزینش کرده بودم؟ حتما جایگزینش کرده بودم. حس می  توي ذهن فلج شده

  کردم برایم کبریت بی خطر است. واقعا کبریت بی خطر بود؟

  نمی دونم، همینی که االن هستی خوبی.- 

  نازنین من یه ذهن پسرونه تو یه تن نیمه دخترونه هستم. اینو می تونی بفهمی؟- 

  اوهوم- 

  یدي چی گفتم؟ تو که رفتی تو کما.فهم- 

  اوهوم..می دونم- 

  دستش را زیر لباسم برد. روي بدن برهنه ام.دست کشید پشت کمرم. 
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  آرام گفت: می فهمی؟ االنم می فهمی؟

  به سکسکه افتادم.

  سرم خم شد.

  صداي خنده اش را شنیدم: دختر یه کاري دست خودت می دیا. من همچین کبریت بی خطرم نیستم. 

  وهوما- 

  چی می گی اوهوم، اوهوم ،پاشو ببینم. پاشو. - 

  دست برد سمت شکمم و قلقلکم داد. خندیدم: نکن سامین، جیش می کنما

  اوهو...جیش می کنی؟ خوبه، جیش کن دوست دارم ببینم. دوست دارم کشفت کنم.- 

  معنی حرفهایش را نفهمیدم.

  بخدا االن میریزه، توروخدا قلقلکم نده.- 

  ن، همین جا در بیار جیش کن.خوبه، جیش ک- 

  از خنده کبود شده بودم. رنگ کبودم را که دید دست از سرم برداشت.

  ته ذهنم درگیر بود: دوست دارم کشفت کنم...

  مرا؟

  مرا کشف کند؟

  چرا کشفم کند.

  چطور کشفم کند؟

 سالم نازنین جان- 

  سالم مامان جونم خوبی؟- 
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  خوبم دخترم، یه خبر خوب دارم - 

  مامان؟چی شده - 

کارنامه اومده. دخترم مژده بده، حقوق شبانه دانشگاه گیالن قبول شدي. رشته هاي دیگه هم هست که قبول شدي. - 

  اما این از همه بهتره.

گوشی توي دستم فشرده شد. حقوق شبانه دانشگاه گیالن یعنی فرار از این شهر. یعنی بودن در کنار خانواده. یعنی تمام 

  یعنی....شدن دلتنگیها، 

  یعنی نبودن با سامین....

  یعنی گذشتن از سامین....

  یعنی دل کندن از سامین....

سامین چند قدم آنطرفتر روي مبل نشسته بود. حواسش به من بود. همیشه همینطور بود. وقتی کسی به من زنگ می 

  زد سامین تمام وجودش چشم و گوش می شد. نگاهم رفت روي سامین.

  واب داد. چند لحظه نگاهم کرد و بعد اشاره زد: چی شده؟سامین نگاهم را ج

سرم را به معنی هیچ چی باال انداختم. سامین کمی چشمهایش را تنگ کرد. یکباره از روي مبل بلند شد و نزدیکم 

  نشست و به آرامی گفت: گوشیو بیار نزدیکتر.

ی. دیگه میاي پیش خودم مادر. شکر خدا این ترم صداي مادرم به گوش رسید: نازنین جان برو دیگه دنبال کاراي انتقال

  هم که دیگه داره تموم میشه. دیدي اینقدرام سخت نبود؟ دیدي باالخره اومدي دانشگاه گیالن.

دست سامین دور مچ دستم حلقه شد. سرم را باال آوردم. چشمانش گلوله ي آتش بود. دستم را کشید سمت خودش. 

  زدم به گوشی...سرم را سریع تکان دادم و اشاره 

  سامین آهسته گفت: بگو نمی یاي. بهش بگو نمی خواي از اینجا بري. 

  سعی کردم آرامش کنم.چشمانم را روي هم گذاشتم.

صداي مادرم دوباره بلند شد: نازنین جان از روزانه به شبانه که بخواي منتقل بشی، دانشگاه خیلی راحت موافقت می 

  کنه.
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  میشه. چشم مامان، بذار ببینم چی- 

  با شنیدن این حرفم سامین چنگ زد به بازویم.

  دستم را کمی بلند کردم. با همان دستم مچ دستش را گرفتم. 

  نازنین زود کاراتو بکن مامان جان. نندازي اواخر ترم. - 

  چشم مامان باشه. - 

  خوب من دیگه برم به کارام برسم. کاري نداري دخترم؟- 

  نه مامان خداحافظ- 

  د سامین فریاد زد: چرا نگفتی نمیاي؟چرا نگفتی نمی خواي بري؟تماس که قطع ش

  سامین داد نزن.- 

  مگه من نگفتم هر جی من می گم بگو چشم؟ یه کلمه بگو نمی خواي بري. - 

  من خودم بحث کارنامه رو تو دهن مامانم انداختم االن برم بهش بگم چی؟ نمی خوام؟- 

  بري؟ نازنین چیه؟ می خواي بري؟ مگه من می ذارم- 

  نه، من نگفتم می خوام برم، یه دفعه که نمی تونم به مامانم بگم نمی خوام بیام. کم کم بهش می گم. عجله نکن.- 

  و با خودم فکر کردم: من نمی تونم برم....نمی تونم ازت جدا بشم.....

  فکر رفتنو از سرت بنداز بیرون. همین جا باید بمونی.- 

  سامین.صداي سامین بود. صداي محزون 

  هنوز بازویم توي دستش بود: سامین من نمی خوام برم. می خوام اینجا باشم. 

  سرش را تکان داد: چرا دوست داري که اینجا باشی؟

  دوست دارم...دوست دارم پیش تو باشم.- 
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  لبخند زد: باید پیشم باشی. همیشه. شک نکن.

  نفس عمیق کشید: حاال به مامانت چی می گی؟

  ته عالقه دارم. می گم اینجا دوستاي خوب پیدا کردم. می گم به این رش- 

راضیش کن نازنین. یه جوري خودت راضیش کن. وگرنه همه چی میریزه بهم. من نگهت میدارم. واسه خودم، واسه - 

  دلم....

  سامین حرف زد و من در خلسه فرو رفتم.

ز دور چشمم افتاد به المیرا. تنها روي نیمکت به همراه سامین وارد دانشکده شدم. حیاط دانشکده چندان شلوغ نبود. ا

 نشسته بود. موقعیت خوبی بود. باید کار را یکسره می کردم. رو به سامین کردم: من برم تا پیش دوستم؟ 

  دوستت کیه؟کدومه؟- 

  با دستم به المیرا اشاره کردم: اونجا نشسته روي نیمکت.

  اخم کرد: کجائیه؟

  رشتی.- 

  استانین. دختر خوبیه؟رشتی؟ پس تو یه - 

  آره خیلی.- 

  خودم در میارم ببینم چه جور دختریه.- 

  باشه. پس من میرم پیشش.- 

  خواستم بروم که صدایم زد: نازنین

  برگشتم: بعله؟

  دوستیتون در چه حده؟ چه مدلیه؟- 

  یعنی چی؟- 
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  یعنی فقط یه دوستی معمولیه؟- 

  نمی فهمم چی می گی؟ معمولی یعنی چی؟ دوستیم دیگه.- 

  مثل من و تو که نیست؟- 

  وا...سامین. من و اون فقط دوستیم .- 

  خجالت کشیدم بگویم من و تو یکیست، تک است.

  من و تو فقط من و توست.

  سامین سر تکان داد: اینم می فهمم نازنین. برو پیشش. 

  گیج و منگ به طرف المیرا رفتم. 

  نوع تعصب بود...غیرت بود؟ ترس بود؟منظورش از این حرفها چه بود؟ این یک نوع حسادت بود، یک 

  چه بود؟

  چه بود؟

……  

به نیمکت المیرا نزدیک شدم، مرا که دید از روي نیمکت بلند شد تا برود. سریع خودم را به یک قدمی اش رساندم و 

  گفتم: المیرا به جون بابام نمی ذارم بري. این مسخره بازي همین امروز باید تموم بشه.

  : این مسخره بازي تموم شده. شماره ي شما االن دست مهیار رضائیه.المیرا به طعنه گفت

  المیرا بچه نشو. تو فکر می کنی من دارم با تو رقابت می کنم. سر مهیار؟من؟ اونم با تو؟- 

  دیگه کار از فکر کردن هم گذشته...- 

  المیرا اشتباه نکن. من هیچ سر و سري با مهیار ندارم. - 

  برم نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی اطرافم نیست. با گفتن این حرف به دورو
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آهسته گفتم: المیرا واسه خودت نبر و ندوز. اگه عاقل بودي شمارمو به مهیار نمی دادي. مهیار واسه خودش فکر و خیال 

  نگ تو در بیارم.اونو از چ  کرده. من اصال به مهیار فکر هم نمی کنم. چه برسه به اینکه بخوام

  کج کرد: چرا مهیار باید بیاد سمت تو؟ یعنی تو کاري نکردي؟المیرا راهش را 

  دوباره سد راهش شدم: المیرا منو نگاه کن. بخدا نه. کاري نکردم. دوستیمونو داري سر هیچ و پوچ به باد می دي.

  ناگهان بغضش ترکید و گریه کرد: تو که می دونستی من دوسش دارم. مگه من خودم نگفته بودم بهت؟

به سمت خودم کشیدم و در آغوشش گرفتم: المیرا بخدا من نمی دونم مهیار پیش خودش چی فکر کرده. گریه  المیرا را

  نکن دیگه. وسط حیاطیم. اشتباه می کنی در موردم. المیرا...گریه نکن خوب....

  تو نقشه کشیدي که بیاي تو گروه آمار؟- 

این کارا بیا فکر کنیم مهیار چجوري دست از سر من دختر، تو خلی؟ تو که خودت منو کشوندي تو گروه. به جاي - 

  برداره .

  مهیار دیگه واسم مهم نیست.- 

  آره، من خر شدم. المیرا بس کن گریه نکن. خدا...وسط دانشکده زشته.- 

  صداي آشنایی شنیدم: المیرا چی شده؟

  صداي فهیمه بود.

  سامین...سامین به همراه فهیمه بود.....

  با چشمهاي عصبی. 

  فهیمه نگاه کردم: میشناسیش؟به 

  آره بابا هم اطاقیمه- 

  به سمت المیرا خم شد: چیه المیرا...چیه...

  چشمم افتاد به روي سامین. با عصبانیت به من اشاره زد که المیرا را رها کنم. ترسیدم.
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  ترسید و لذت بردم.

  ل دانشکده برد. المیرا را از آغوشم جدا کردم. فهیمه دست برد و بازویش را گرفت و به داخ

  سامین کنارم ایستاده بود: کارت همین بود با دوستت؟

  خدایا...اینبار باید براي سامین توضیح می دادم که همه چیز سوء تفاهم است؟

  داشت گریه می کرد- 

  دیدم. اینم دیدم جر و بحث کردین و بعد گریه کرد.- 

  سکوت کردم.

و ندارما. تحمل رقیب دختر و پسرو ندارما. اینو دارم از االن بهت می گم سامین روبه رویم ایستاد: نازنین من تحمل رقیب

  تا یادت بمونه. خیلی حواستو جمع کن.

  رقیب؟ کدام رقیب ؟من که تمام فکر و ذکرم شده بود سامین.

  کدام رقیب سامین؟

  کدام رقیب

  شنیدي چی گفتم نازنین؟- 

  آره شنیدم- 

  پس بگو چشم- 

  چشم- 

 د برفی. یک روز سرد برفی آذر ماهیک روز سرد. یک روز سر

یک روز سرد برفی آذر ماه بود. برفهاي درشت و پنبه اي شهر را سفید پوش کرده بود. کنار پنجره ایستاده بودم و زل 

زده بودم به حیاط خانه و بارش برف را تماشا می کردم. سامین کنارم ایستاد. دستش را دور شانه ام حلقه کرد: قشنگه 

  نه؟
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  قشنگه. برفو دوست دارم.آره، - 

  منم تورو دوست دارم نازنین- 

  لبخند زدم. مرا به خود فشار داد. به ساعتش نگاه کرد:

  بریم برف بازي؟ - 

  اممم....می خواستم برم حموم. خوب باشه بریم برف بازي.- 

  حالت نگاهش عوض شد: نه، خوب برو حموم. 

  پس برف بازي چی؟- 

  اینجا میباره. یه دفعه دیگه میریم. برو حموم.از این برفها حاال حاالها - 

   

وارد حمام شدم و شیر آب را باز کردم. حمام کوچک از بخار پر شد. زیر دوش آب رفتم و چشمانم را بستم. آب گرم که 

  روي تنم سرازیر شد حس خوبی پیدا کردم. شامپو را روي سرم ریختم و چنگ زدم به موهایم. 

  در حمام زده شد. 

  هایی که از ترس سوزش شامپو بسته بودم داد زدم: ها؟با چشم

  صداي سامین را شنیدم: نازنین درو باز کن.

  چرا؟- 

  باز کن کارت دارم.- 

  سرم کفیه. بزار آب بکشم.- 

  صورتتو بشور فقط.- 

  و چشم دوختم به سامین.  صورتم را شستم و با همان موهاي کفی درب حمام را باز کردم. پشت در پناه گرفتم
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  مانش روي سرم و گردنم چرخ خورد. دستش را دراز کرد: بیا این صابونو استفاده کن. چش

  به صابون در دستش نگاه کردم: اینجا صابون هست.

  اممم....خوب این بهتره.- 

  صابون را گرفتم و در را بستم. نگاهم روي صابون جا مانده بود: چه فرقی می کنه؟اینم که مثل همونه.

  هایم را آب کشیدم.زیر دوش رفتم و مو

  دوباره در حمام زده شد.

  دوباره داد زدم: چیه سامین؟

  باز کن. کار دارم.- 

  بگو از همونجا- 

  باز کن می گم چی کار دارم.- 

  کالفه در حمام را باز کردم. سامین این پا و آن پا کرد. می گم حمومت چقدر طول می کشه؟

  من که االن اومدم سامین.- 

  و کمی فشار داد: چرا قائم شدي؟ دستش را روي در گذاشت

  لباس تنم نیست.- 

  عیبی نداره.- 

  سعی کردم بحث را عوض کنم: می خواي حموم کنی؟ من زود کارم تموم میشه میام بیرون.

  دوباره به در فشار آورد: راحت باش. چرا رفتی پشت در؟

بود. مثل همان روزي که گفته بود چند لحظه نگاهش کردم. نگاهش مثل همان روزي بود که با کیان دعوایش شده 

  می خوام ثابت کنم که یک مرد هستم.
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  پژواك صدایش توي گوشم پیچید: من یه مردم نازنین....یه مردم....یه مرد....

  کمی به در فشار آوردم: یخ زدم سامین. االن تموم میشه میام بیرون.

  و خواستم که در را ببندم.

  سامین پایش را بین در گذاشته بود.در بسته نشد. دوباره نگاه کردم. 

  سامین می خوام درو ببندم.- 

  نازنین- 

  مهره ي کمرم تیر کشید...

  قلبم تیر کشید....

  چ...چیه؟- 

  می خوام بیام تو- 

  چی؟- 

  می خوام بیام تو حموم.- 

  جمله اش را توي ذهنم مرور کردم. چه می گفت؟ بیاید داخل حمام؟ من که لخت بودم....

  من

  ....من لخت بودم

 دوباره سعی کردم در را ببندم. در بسته نشد. سامین در را فشار داد: بذار بیام تو. خواهش می کنم.

  سامین نه...بیاي تو حموم چی کار؟- 

  می خوام ببینمت. می خوام تنتو ببینم.- 

  نه سامین...من خجالت می کشم.- 
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  کنم. همش یه کم. خودش را بیشتر بین دو لنگه ي در جا کرد: خجالت نکش. بزار نگاه 

  نه سامین برو بیرون.- 

دوباره با هر دو دستم سعی کردم در را ببندم. اما در دیگر بسته نمی شد. سامین سرش را کمی جلو آورد بزار ببینم چه 

  شکلی هستی. می خوام ببینم. 

  من مثل بقیه ي دخترام. چه جوري نداره که. توروخدا برو بیرون.- 

  مگه من بقیه ي دخترا رو دیدم؟ من که با کسی نبودم. - 

دوباره فشاري به در حمام وارد کرد و باعث شد من بین در و دیوار مچاله شوم. نصف تنه اش وارد حمام شده بود. دستم 

  را حائل بدنم کردم.: نه، سامین برو بیرون. 

  چقدر سفیدي نازنین. دستتو بر میداري؟- 

  دا برو بیرون. دستانم را روي سینه هایم قرار دادم. سامین کامل وارد حمام شد و در را بست.پشت در نشستم: توروخ

  نازنین من تنم نه مرده نه زنه. بزار ببینم تن یه زن چه شکلیه. بزار از نزدیک ببینم. بزار تن تورو ببینم. - 

ین برو از حموم بیرون. چی کار داري می و همزمان دستهایم را گرفت تا از روي زمین بلندم کند. مقاومت کردم: سام

  کنی؟ دستمو ول کن.

  دستهایش...

  قدرت دستهایش

  قدرت دستهایش خیلی بیشتر از دستهاي من بود. دستهایم را از روي سینه ام کنار زد.

  نفسش را حبس کرد.

  نگاهم کرد.

  نگاه...

  خیره...
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  چشمهایش را بست. نفسش را یک ضرب بیرون فوت کرد.

  قدر خوشگلن، بیا زیر دوشنازنینم چ- 

  با دستش مرا که روي زمین نشسته بودم کشید. روي کاشی هاي کف حمام سر خوردم. 

  زیر دوش آب ....

  من نشسته

  او ایستاده

  من مسخ شده....

  او هم....

  مسخ شده....

  شاید....شاید....

  سامین کنار من زانو زد. قطره هاي آب شر شر روي سرش می چکید.

لرزید: تن زن چقدر قشنگه. فقط یه مرد می تونه اینجوري از دیدن تن یه زن لذت ببره. مخصوصا اگه اون صدایش می 

  زن عشق آدم باشه.

  دستش را روي سینه ام گذاشت: بغلت کنم؟

  منتظر جوابم نماند. مرا به آغوش کشید. کنار گوشم زمزمه کرد: لیفت بزنم؟

  بود نه صلحی.... و من باز هم سکوت کردم. نه جنگی در درونم

  نه عمل نه عکس العمل...

  و نه هیچ....

  ولی نه، در درونم چیزي بود...
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  آتش احساسش...در آتش نیازش...  ذوب می شدم در

  می خواي مال منو هم ببینی؟ صبر کن- 

  سریع پیراهنش را از تنش بیرون آورد: ببین مال من مثل تو نیست.

  مثل تن یک مرد. با موهاي ریز و مشکی روي قفسه ي سینه اش. نگاهم به باال تنه ي برهنه اش افتاد. 

  دوست داري دست بزنی؟- 

  دستم را در دستش گرفت و روي سینه اش گذاشت.

  ببین، هیچ چی ندارم. مثل مال تو نیست. دست بکش- 

  و من دست کشیدم....

  و من هم لذت بردم.....

  چشمهایش درخشید: بغلت کنم؟

  سامین امان نداد و مرا دوباره در آغوشش کشید.  سرم را یک وري تکان دادم.

 هر دو کف حمام نشسته بودیم. سامین تکیه به دیوار زده بود و من تکیه به او . از پشت بغلم کرده بود. 

  هنوز آب شر شر روي سرمان فرو می ریخت.

  توي سرم بازار شام شده بود. 

  فکر...

  فکر...

  فکر...

  پرگناه....فکر شروع یک رابطه ي 

  فکر برمال شدن این رابطه
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  فکر انتهاي این رابطه

  عذاب وجدان....

  سکوت را شکستم: سامین

  جونم؟- 

  تو وقتی دخترا رو می بینی چه جوري می شی؟- 

  مثل مردا. دختر خوشگل که می بینم خوشم می یاد نگاش کنم. - 

  یعنی واقعا تا االن با هیچ دختري نیودي؟- 

  نه، نبودم.- 

کرد: نازنین من یه مورد خاص هستم. تو دوروبرت چند تا از این موردها مثل من دیدي؟ یا کی جرات کرده کمی مکث 

بیاد مثل من بگه که این شکلیه؟ این مدلیه؟ کیانو دیدي؟ کیان بعد از خونوادم اولین کسی بود که من مشکلمو بهش 

ایی که من روي تو داشتم اون داشت رو من اجرا گفتم. اونم به خاطر اینکه خیلی پاپیم می شد. همین سخت گیري ه

  خونه باش؟ 7می کرد. خنده دار نیست؟ یه مرد به یه مرد بگه ساعت 

  و من فکر کردم: خنده دار نیست یه زن به یه زن بگه موهاتو ببر تو؟

  و باز فکر کردم: اما سامین یه مرده....

  فکر....

استادیم نه اینوریم. نه اونوریم. من نمی تونم برم تو دانشکده هوار کسی امثال منو قبول نمی کنه. ما ها وسط خط و- 

بکشم که آي ملت من وضعیتم اینجوریه. همین جوري با همین رفتارهایی که نشون می دم همه پشت سرم چرت و 

ن می گم پرت می گن که فالنی عشقش اینه که اداي پسرا رو در بیاره. می دونی نازنین، تو یه زنی. کیان یه مرده. م

مردم. من می خوام یه مرد باشم. اما بدنم....اونم فقط یه قسمت بدنم، اینو قبول نمی کنه. وقتی به دنیا اومدم، دکترها 

دقیقا به همون قسمتم نگاه کردنو گفتن جنسیت دختره. اما من روانم پسره. فکر می کنم یه مردم که تو یه جسم زنونه 

  این وضعیت دختري میاد سمت من؟ اسیر شدم. حاال تو فکر می کنی تو

واسه اون پسر همه چی تموم، دخترا کالس می ذارن واي به حال من. تازه اگه دختري باشه که به سمت من گرایش 

  پیدا کنه خیلی کم پیدا میشه. دیر پیدا میشه.ببین تازه بعد از بیستو سه سال تو پیدات شد. یا بهتر بگم تورو پیدا کردم.
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  م را بوسید.خم شد پشت گردن

خوشگلم اون دفعه که همش غش کردي. حاال این دفعه قبل از غش کردن قشنگ واسم بگو چه چیز من جذبت می - 

  کنه؟

  و من باز هم در شرف غش کردن بودم.

سامین که دید صدایم در نمی آید خندید: بازم که ولو شدي؟ خوب، اشکال نداره خوبه. همینجوري خوبه. می دونی 

انشناس نیستم اما فکر می کنم تو یه آدم ضعیفی. یه آدم ضعیفی که دنبال راحت ترین راه براي رسیدن به نازنین من رو

خواسته هاشه. تو هم می خواي با یه مرد باشی. می خواي کسی دوستت داشته باشه. اما ازونجا که از یه سري چیزا 

ن در ارتباط نبودي تو هم اومدي سمت من. ترسیدي، ازونجایی که ترسیدي به جنس مخالفت نزدیک بشی و باهاشو

  چون فکر می کنی من از یه پسر امنیتم بیشتره. اینطور نیست؟

  و من فکر کردم که چرا....دقیقا همین طور است. 

  روح تشنه ي من با وجود سامین سیراب میشد...

ازیم بدي...اگه بخواي قالم سامین چانه اش را روي سرم گذاشت: نازنین من خیلی هم بی خطر نیستم. اگه بخواي ب

  بزاري....

  برگشتم به سمتش و نگاهش کردم: چرا بازیت بدم؟

سنت خیلی کمه. خیلی. نازنین من یه آدم داغونم. یه آدمی که یا طرد شدم یا طرد کردم. من یه آدم پا در هوام. تازه - 

  نده.... دارم با تو همه چیزو می فهمم ، عشقو می فهمم زنو می فهمم. نازنین بازیم

  من بازي دهم؟

  من...

  من...

  من نگرانم مبادا به بازي گرفته شوم....

  سرم را جلو بردم تا سامین مرا ببوسد. لبخند زد و لبهایم را بوسید.

  براي بار چندم طی این سه ماه لبهایم را بوسید. 
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  و آب بود که شر شر بر سرمان فرو می ریخت.

 زد: بچه هاي ترم یک علوم اجتماعی توجه کنین....امیر شریفی پشت تریبون رفت و فریاد 

  صداي فریاد یکی از بچه ها از ته کالس بلند شد: بچه ها...امیر رفته رو منبر....

  امیر بی توجه به لودگی بچه ها ادامه داد: بچه ها کیا موافقن یه اردوي دسته جمعی اطراف....بریم؟

  یکی از پسرها نعره زد: من ن ن ن ن ن ن .....

  از صداي نعره اش همه از خنده ریسه رفتیم. 

امیر به زحمت خنده اش را فرو داد: بچه ها کسایی که موافقن بیان پیش من اسم بنویسن. اگه تعداد به حد نصاب رسید 

  همین جمعه میریم.

  اردوي دسته جمعی....

زش گوشی ام باعث شد دست ببرم چیز بدي نبود. حداقل براي چند ساعت از این شهر درب و داغان خالص میشدم. لر

  داخل جیبم و گوشی ام را بیرون بکشم. 

  پوشه ي پیامی را که رسیده بود باز کردم، نوشته بود: شما هم تشریف میارین اردو؟

  گیج و منگ با خودم فکر کردم : این دیگه کیه؟ از بچه هاي کالسه؟ 

  پیام فرستادم: شما؟

  سریع پیام فرستاد: رضایی

را به سمت راست چرخاندم. با مهیار چشم در چشم شدم. لبخند زد. سریع سرم را پایین انداختم.. شانس  ناشیانه سرم

  آوردم المیرا آنروز به کالس نیامده بود.

  صداي امیر را شنیدم: خانم رسولی شما تشریف میارین؟

  سرم را تکان دادم: بله اسممو یادداشت کنین.
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********* *******  

  ط نشسته بودم و گوشی روي گوشم بود.روي نیمکت حیا

  صداي پدرم حتی از پشت گوشی عصبی بود: چرا نازنین؟

  چرا چی بابا؟- 

  چرا نمی خواي بیاي؟- 

  رشتمو دوست دارم. اینجا یه عالمه دوست پیدا کردم.- 

  تو نبودي که گریه زاري می کردي که برگردي خونه؟- 

  به خانه برگردم.و من یادم افتاد، من بودم که گریه می کردم تا 

  بابا عادت کردم به اینجا، مامان می گفت عادت می کنم، منم عادت کردم- 

  پشیمون میشیا.- 

  نه نمی شم. مطمئن باشین.- 

  و من مطمئن بودم که پشیمان نمی شوم.

  عجیبه واهللا، دختر دانشگاه گیالن، ور دل خودمون. از غربت که بهتره....- 

  رشتمو دوست دارم.اینجا رو دوست دارم بابا، - 

  و نگفتم که پدر سامین را دوست دارم....

  فقط سامین، پدر.

  سامین....

از دانشکده بیرون آمدم. سطح زمین یخ بسته بود. پایین پایم را نگاه می کردم و با احتیاط گام بر می داشتم. در فکر 

 ه. سامین هم بیاد حسابی خوش می گذره بهم. اردو بودم: میرم به سامین می گم که اونم بیاد. ترم یکو ترم سه نداره ک
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یک لحظه پایم لیز خورد. خودم را به زحمت نگه داشتم. نفس راحتی کشیدم. دوباره فکرم مشغول شد: این المیرا امروز 

  کجا بود آخه؟ از اون روز تا حاال نکرد یه زنگ به من بزنه. 

  ریه آروغ زدنصداي وحشتناکی میخکوبم کرد. صداي نحس آروغ زدن. صداي ک

  صداي گند باد گلو....

  با صورتی که حالت چندش را به خوبی منعکس می کرد سرم را باال آوردم. 

  علی دلقک....

  علی چند قدم آن طرف تر ایستاده بود. قیافه ي مرا که دید قهقهه زد. 

  با نفرت نگاهش کردم. برایم ژست سینمایی گرفت و گفت: تقدیم با عشق

  قه زد.اشک دور چشمم حل

دمغ و پکر وارد خانه شدم. با چه اشتیاقی می خواستم خبر رفتن به اردو را به سامین بدم. بعد از رفتار علی دلقک 

 اشتیاقی در من باقی نمانده بود.

سامین داخل آشپزخانه بود. سرسري سالم کردم و وارد اطاقم شدم. با مانتویی که هنوز به تنم بود خودم را روي تخت 

. مقنعه را از سرم کشیدم. صداي سوت زدن سامین را می شنیدم. لبخند بی جانی روي لبم آمد. یک نفس ولو کردم

  سوت می زد. همان آهنگ قمیشی که من دوست نداشتم. همان را با سوت زمزمه می کرد. 

  اطاقم می آید. آرام آرام مانتو ام را از تنم خارج می کردم. صداي سوتش نزدیکتر به گوشم رسید. فهمیدم به سمت 

  همزمان صدایش را شنیدم: نازنین

  خودم را جمع و جور کردم. نمی خواستم در مورد علی دلقک چیزي بهمد.

  در مورد حرکت نحسش...در مورد آروغ بی شرمانه اش...

  اگر می فهمید...

  اگر می فهمید...
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  واقعا اگر می فهمید چه میشد؟....

  صدات در نمیاد؟  سامین وارد اطاق شد: کجایی خوشگل من

  معمولی باشد لبخند زدم: اینجام لباس عوض می کردم.  با چهره اي که سعی می کردم

  نزدیکم آمد خم شد و گونه ام را بوسید: خوشگل خودم.

  لبخند زدم.

  مهربان نگاهم کرد: خسته اي گلم. امروز پشت هم کالس داشتی. چیزي خوردي؟

  سر تکان دادم. 

  چه خبر از دانشکده؟ - 

  یاد اردو افتادم. بهتر بود در مورد اردو با سامین حرف می زدم. اگر حواسم 

  پرت میشد کمتر به یاد علی می افتادم: سامین یه خبر خوب

  چه خبري ؟- 

  امروز قرار شد تا آخر هفته با بچه هاي کالس دسته جمعی بریم اردو. تو هم بیا. خیلی خوش میگ....- 

یک لحظه چهره ي سامین درهم رفت: واسه خودت سرخود اسمتو نوشتی؟ از من اصال  جمله ام را به پایان نبردم. در

  پرسیدي؟

  خوب...خوب سامین تو هم بیا با من. من که نمی خوام تنها برم.- 

  نه توروخدا بیا تنها هم برو.- 

  لب برچیدم: سامین، چرا یه دفه عصبی شدي.

  و واقعا چرا اینقدر سریع واکنش نشان میداد...

الی میري اردو؟منم بیام اونجا ببینم اینو اون دورو برت می چرخن. وقتی نمی تونم هیچ حرفی بزنم. هیچ خوشح- 

ادعایی سرت داشته باشم. بریم بین یه مشت پسر که دورو بر دخترا می پلکن؟ دیگه نه حراستی هست. نه سرپرستی 
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نه من باید اونجا دست به یقه بشم. طاقت ندارم. هست. من به اینو اون کاري ندارم. تورو می گم. اگه یکیشون کاري ک

  تحملشو ندارم. می فهمی اینو؟

  آخه چی کار کنه؟- 

نگاه کنه. حرف بزنه. شوخی کنه. وضعیت منو تو که عادي نیست. االن یه بچه ي شیش ماهه هم رقیب منه. من از - 

الن کسی هست که من دوسش دارم، واسه رقیب بدم میاد. چون یه عمره از هر چیزي که حقم بوده بی نصیب موندم. ا

  همین ترسیدم، نگرانم. اینا رو بفهم خواهشا.

  درمانده شدم. درمانده نگاهش کردم. درمانده نالیدم: سامییییین

  چیه نازنین؟ اصال از این کارت خوشم نیومد. مگه نمی دونی از خودسري بدم میاد؟ مخصوصا از طرف تو. - 

  تو این خونه ترکید.با صداي آهسته اي گفتم: دلم 

  اردو نیمریم. میبرمیت مرکز استان. میبرمت شهر شادي. آثار باستانی اینجا رو که ندیدي میبرمت ببینی.- 

  آهسته گفتم: اونجا رو همیشه می تونم ببینم...اردو همین یه باره. خواهش می کنم.

  سرد و محکم گفت: نه

  ساکت شدم. مغموم، دلشکسته، و...و...

   و لذت هم...

  و لذت هم که همیشه همه جا سرك می کشید، همه جا....

سکوتم را که دید سر تکان داد: خوبه. حرف گوش کن باش. فکر اردو رو از سرت میاري بیرون. استراحت کن چشات 

  خیلی خسته هستن. میرم دستشویی االن میام. اونورتر بخواب می خوام پیشت بخوابم.

  سر تکان دادم: چشم.

  آفرین سر تکان داد:

......  
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وبه روي تلویزیون دراز کشیده بودم. سامین باالي سرم روي مبل نشسته بود. حواسم به تلویزیون نبود. حواسم پی ر

پیامی بود که می خواستم براي المیرا بفرستم. دودل بودم دکمه ي ارسال را فشار دهم یا نه. دستم دور گوشی شل 

از المیرا پرسیده بودم که به اردو می رود یا نه.وسفت میشد. باالخره پیام را فرستادم.   

اضطراب خفه ام می کرد. فکر اینکه نکند جواب پیامم را ندهد، اذیتم می کرد. نه فقط از فکر جواب ندادن المیرا نبود 

و من....  که اذیت می شدم. فکر اینکه حتی بگوید که به اردو می رود، اینهم عذابم می داد. اینکه همه به آن اردو بروند

 و من فقط به خاطر ترس سامین از وجود رقیب از رفتن به اردو محروم باشم. منصفانه بود؟

بود از محبت بود...  براي من منصفانه بود. چون سامین مرا دوست داشت و هر چه  

 محبت...

شید. یک کلمه فرستاده بود: لرزش گوشی مرا به خود آورد. هول و دستپاجه پیام را باز کردم. از المیرا بود. چشمانم درخ

 آره

ذوق زده به گوشی خیره شدم. در ذهنم به دنبال جوابی براي المیرا می گشتم. دوباره گوشی لرزید. خداي من...باز هم 

 پیام از المیرا. 

 نوشته بود: تو هم میاي؟

 ناخوداگاه لبهایم به لبخندي گشوده شد. با اشتیاق دستانم روي گوشی می لغزید. 

ه...یک لحظ  

 فقط در یک لحظه...

گوشی از دستم کشیده شد. سریع سرم را باال کردم. گوشی دست سامین بود. همزمان صدایش به گوشم رسید: تو با کی 

 اینهمه اس ام اس بازي می کنی؟

جرات نکردم حرفی بزنم. سامین با اخم خیره به شده بود به گوشی و احتماال محتویات درونش.   

رتش. چند ثانیه گذشت. سرش را بلند کرد: اینقدر این اردو واست مهمه؟زل زده بودم به صو  

 حرفی نزدم. 
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جواب منو بده نازنین.-   

نه مهم نیست.-   

 ترسیده به چشمانش نگاه کردم.

 از روي مبل بلند شد. 

 سریع از روي زمین بلند شدم و نشستم.

 به سمتم آمد.

 کمی خودم را جمع کردم.

پا نشست.رو به روي من روي پنجه ي   

 کمی روي زمین خودم را به سمت عقب کشیدم.

نازنین دروغ نگو. از دروغ بدم میاد. مخصوصا از طرف تو.اردو مهمه واست؟-   

 با بغض گفتم: آخه همه می خوان برن.

 صداي تند نفس کشیدنش به گوش می رسید. یعنی اینقدر عصبانی بود؟

تم. سامین یکی از زانوهایش را به زمین تکیه داد: خیلی خوب. دوباره خودم را روي زمین کشیدم و به سمت عقب رف

گوش کن ببین چی بهت می گم. میریم باهم اردو. نازنین کنار من میشینی. سنگین و رنگین. بگو بخند الکی نمی کنی. 

 به کسی هم رو نمی دي. نه به دختر نه به پسر. قبول؟

  خوشحال شدم: واي سامین جونم. چشم، چشششششم.....

  لبخند زد، دستهایش را از هم گشود: حاال بدو بیا اینجا.

  و من واقعا دویدم....

  المیرا باز هم فراموش شده بود.

 روز جمعه رسید.
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چقدر ذوق و شوق داشتم. از ساعت پنج صبح بیدار شده بودم و با وسواس آماده میشدم. همه باید راس ساعت هشت 

گاه کردم. هفت و نیم بود. روسري آبی ام را روي سرم مرتب کردم و از جلوي در دانشکده جمع میشدیم. به ساعتم ن

اطاقم بیرون آمدم. همزمان سامین از اطاقش بیرون آمد. با دهان نیمه باز نگاهش کردم. او هم با چهره اي اخمو به من 

  نگاه کرد.

خورد. کاله کاموایی  سوشرت مشکی به همراه شلوار گرمکن مشکی که دو خط عمودي سفید دو طرفش به چشم می

  روي سرش بود. یک لحظه فکر کردم پسر جوانی روبه روي من ایستاده.

  به زحمت لب باز کردم: سامین، اینجوري می خواي بیاي؟

  با همان اخم روي صورتش گفت: آره، دانشکده نمی خوام برم که اون مانتوي مزخرفو تنم کنم.

  بچه ها چی؟- 

  من عشقم اینه که پسر باشم. حاال برسیم به شما. اون رژ لب نارنجی چیه روي لبت؟پوزخند زد:هه...بچه ها می دونن 

  با خجالت گفتم: این که نارنجی نیست...قهو...

حرفم را قطع کرد: حاال من چه می دونم چه رنگیه. برو پاکش کن. یا رژ نزن یا کمرنگ باشه. در ضمن موهاتم یه وري 

  که رفته روي فرق سرت. اینجوري که نمی خواي بیاي ایشاال؟ ریختی توي صورتت، این روسري آبی هم

  سامین، اردوئه....- 

با من بحث نکن. موهاتو بده باال. روسریتم بکش جلو یا اینکه میري مقنعه می پوشی. به اندازه ي کافی تو چشم - 

  هستی.

د: تو که از این سختگیریا خوشت لبهایم را جلو کشیدم و افتان و خیزان به سمت اطاقم رفتم. صدایم توي گوشم پیجی

  میاد. پس دیگه این اداها چیه نازنین؟

سرم را به معناي تایید حرف خودم تکان دادم. جلوي آینه ایستادم و موهایی را که یک ساعت براي حالت دادنشان 

  زحمت کشیده بودم به سمت باال شانه زدم.

.......  

باالي سرم ایستاده بود و حرف می زد: لباس گرم پوشیدي؟ نازنین بریم کفشهاي کتانی ام را به پا می کردم. سامین 

  اردو ببینم سرما خوردي من می دونم با تو. دیگه نمی ذارم جایی بري. فهمیدي؟
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  آره سامین، لباس گرم پوشیدم.- 

خوبه. بریم. همین کوله پشتی خودتو فقط بیار، بقیه ي وسایلها رو خودم میارم. سنگینه واست.-   

پشتی ام را روي کولم انداختم. سامین رو به من کرد: ببینمت. کوله  

 به سمتش برگشتم. نگاهی دقیقی به من افکند. لبخند رضایت روي لبهایش آمد: خوبه، بریم...

...... 

بیشتر بچه هاي کالس جلوي دانشکده ایستاده بودند. چشمانم به دنبال المیرا بین جمعیت چرخید. نگاهم با نگاه امیر 

یفی برخورد کرد: سالم خانم رسولیشر  

سالم-   

نگاهی به سامین انداخت. فهمیدم انتظار دیدن همراه را نداشته. به سرعت گفتم: خانم غفاري هم می خوان تشریف 

 بیارن. اگه براي شما مسئله اي نیست.

حیرت زده گفت: خانم؟ نگاه امیر حیرت زده شد. از باال تا پایین سامین را ورانداز کرد و همزمان با همان صداي  

 به زحمت لبخندم را فرو دادم. سامین نگاه تحقیر آمیزي به وي افکند: بله. غفاري هستم.

 نگفت بله خانم هستم، نگفت...

 نگفت....

 امیر رو به من کرد: جاي خالی داریم. یه سري از بچه ها نیومدن. می تونن تشریف بیارن.

ممنونم.-   

د: آي سامین دیوونه این چه مدل لباس پوشیدنه؟صداي آشناي فهیمه به گوش رسی  

سامین پوزخند زد. چشمم افتاد به المیرا که پشت سر فهیمه بود. لبخند زدم و به سمتش رفتم: سالم، المیرا ....اومدي؟ 

 همش فکر می کردم نیاي.
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ه؟ سامین غفاریه؟ این چرا المیرا لبخند نصفه نیمه زد: سالم، بچه ها تو خوابگاه جریان اردو رو گفتن بهم. این کی

 اینجوري لباس پوشیده من فکر کردم پسره. 

یک لحظه به سمت سامین برگشتم که دورتر از ما کنار فهیمه ایستاده بود. همان اخم کذایی کم کم روي چهره اش 

یار کو؟پدیدار میشد. به سمت المیرا چرخیدم: می خواست راحت باشه تو اردو. با شیطنت اضافه کردم: راستی مه  

 سعی کرد بی تفاوت باشد: نمی دونم.

صداي امیر بلند شد: بچه ها همه برین داخل اتوبوس. خانمها لطفا از االن جاهاتونو مشخص کنید تا ما بعدا مکافات 

 نداشته باشیم که به خاطر صندلی جر و بحثتون میشه.

 صداي اعتراض دخترها بلند شد. سامین به سمتم آمد: بریم باال. 

به المیرا کردم: پیش کی میشینی؟رو   

پیش فهیمه.-   

به دنبال سامین داخل اتوبوس شدم . روي ردیف صندلی هاي انتهاي اتوبوس نشستیم. المیرا و فهیمه دو ردیف جلوتر 

از ما نشسته بودند. بچه ها همه سر جایشان نشستند. هنوز اتوبوس حرکت نکرده بود. یکی از پسرها اعتراض کرد: چرا 

 نمیریم امیر؟

 امیر به ساعت نگاه کرد: مهیار رضایی نرسیده هنوز.

 سامین با اخم رو به من کرد: شازده هم داره میاد؟ تو هم می دونستی؟

خوب سامین ما تو یه کالسیم.-   

 دستهایش مشت شد. چند دقیقه بعد مهیار نفس زنان رسید. امیر به او تشر زد: بدو دیگه بابا. معطل کردي ملتو.

بخشید امیر جانب-   

 مهیار رو به همه ي ما کرد: بچه ها ببخشید دیر کردم. باور کنین خواب موندم.

 همان پسر لوده ي کالس که اسمش پرهام بود فریاد زد: خاك تو سرت
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اتوبوس از خنده منفجر شد. مهیار بی توجه به پرهام چشم چرخاند بین چهره ها. امیر به او گفت: بیا اینجا بشین. جاتو 

 نگه داشتم. 

مهیار اعتنا نکرد. هنوز چشمش بین چهره ها می چرخید. چشمانش از ردیف المیرا گذشت. حتی نیم نگاهی به او 

نیفکند. چشمانش به من رسید. چشمانش روي چشمانم ثابت ماند. لبخند زد. برایم سر تکان داد. نفسم بند آمد. سریع 

ردم. چهره ي سامین از خشم کبود شده بود. دستانم از اضطراب یخ زد. نگاهم را از چشمانش گرفتم و به سامین نگاه ک

 صداي عصبی اش به گوشم رسید: این امروز یه کاري دست خودش نده شانس آورده. 

 به من اشاره زد: سرتو زیاد اینور اونور نچرخون.

 و همزمان دستم را توي دستش گرفت.

دستش داغ بود.   

دستم داغ شد.   

 قلبم داغ شد.

ودم....وج  

 آنهم داغ شد.

 پرهام فریاد زد: آقاي راننده یه آهنگی یه نیناش ناشی، یه قر کمري...آخه هیچی؟ عجیبه ها

 چند تن از دخترها و پسرها با او همصدا شدند.

صداي امیر بلند شد که با خنده می گفت: بچه ها قر و قمیشو رقصو بزارین کنار. همینجوري هم سرخود پاشدیم 

گه همین مونده خبر برسه به گوش ملت که بچه هاي علوم اجتماعی تو اتوبوس قر میدن...اومدیم. دی  

 پرهام از جا بلند شد: من قر میدم...آهاااااان ببین....

 و شروع کرد به رقصیدن. همه شروع کردند به دست زدن. من هم با بقیه همراه شدم. 

..... 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 107 

و به قول امیر شریفی قر و قمیش به ......رسیدیم. امیر رو به همه  ساعت یازده صبح بود که بعد از کلی شوخی، خنده

گفت: بچه ها همین جا زیر اندازها رو پهن کنین. تا آتیش درست کنیمو یکم خانم ها برن عکس بگیرنو ژست بگیرن 

 به ناهار هم میرسیم.

یکم از آقایون مایه نمی ذاري.یکی از دخترها به شوخی اعتراض کرد: آقاي شریفی دل پري داري از خانمها. چرا   

خانم، واقعا آقایون جاي حرف دارن؟-   

 جمعی از دخترها با هم، همصدا شدند: نه، اصال

  از اتوبوس که پیاده شدم سامین کنار گوشم گفت: روسریتو روي سینت مرتب کن. رفته کنار، سینت قلمبه زده بیرون. 

  خجالت کشیدم. دست بردم سمت روسریم. 

  دقت می کرد. به همه چیز.... به همه چیز

  چقدر چشمهایش تیز بود.

  جقدر این چشمها را دوست داشتم....

......  

همه کنار یکدیگر روي زیر اندازها نشسته بودیم. جمعی از پسرها آتش روشن می کردند. مهیار بین آنها بود. حواسم 

ا شنیدم که به سامین می گفت: تو چه باحال شدي روي المیرا بود که خیره خیره مهیار را نگاه می کرد. صداي فهیمه ر

  سامین. مثل پسرها شدي.

  و یکی از دخترها را مخاطب قرار داد. نه پرستو؟

  مهیار از جمع پسرها فاصله گرفت.

  صداي سامین بلند شد: چیه خوش تیپ شدم؟

  مهیار دست به کمر ایستاد.

  صداي فهیمه به گوش رسید: آره بابا انگار واقعا پسري.
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  هیار به سمتی که ما نشسته بودیم آمد.م

  سامین تمسخر آمیز جواب داد: شایدم باشم.

  مهیار به نزدیک ما رسید.

  فهیمه چادرش را روي صورتش گرفت و خندید: آره بخدا بعیدم نیست. مخصوصا با این کاله کاموایی

  مهیار با لبخند رو به من کرد: به چیزي احتیاج ندارین خانم رسولی؟

  ا خشم به مهیار نگریست.سامین ب

  سرم را به سمت پایین خم کردم: نه ممنونم. 

  و در دل آرزو کردم که زودتر شرش کنده شود. فهیمه شوخی اش گل کرده بود: ما هم که اینجا خیار شور.

  مهیار با احترام سر خم کرد: خواهش می کنم. این چه فرمایشیه؟

  به سامین نگاه کردم، از خشم می لرزید.

  هیار نگاه کردم، لبخند می زد.به م

  به فهیمه نگاه کردم، نگاهش برق شیطنت داشت.

  و المیرا و المیرا .....  و المیرا

  که سر به زیر بود....

نهار که خورده شد هر کس به دنبال کاري رفت. سامین با چشمان بسته دراز کشیده بود. از جایم بلند شد تا به سمت 

 المیرا بروم. صداي سامین میخکوبم کرد: کجا میري؟ 

 به سمتش برگشتم. چشمانش هنوز بسته بود: میرم پیش المیرا. 

ی نباش. دارم یه چرت میزنم. زیاد جلوي چشم این مهیار رضای-   

باشه.-   
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 کنار المیرا نشستم. با چوبی که در دستش بود بی هدف روي خاك می کشید. 

 بی مقدمه گفتم: سیا چومه، خاطر مهیارو خیلی می خواي نه؟

 به آهستگی جواب داد: هوم....نه خیلی.

چرا المیرا؟-   

مهیار اصال منو نمیبینه. همش چشماش دنبال توئه.-   

شرمساري گفتم: بخدا من کاري نکردم المیرا.خون توي صورتم دوید. با   

 و باز در ذهنم فریاد زدم: من سامین را دوست دارم المیرا. 

بر لبانم جاري می شد....  و اي کاش صداي ذهنم  

 اي کاش....

 المیرا سر بلند کرد: نازنین من زیادي واسه خودم خیالبافی کردم. نه؟

ظر میاد. نه چرا خیالبافی؟ مهیار بچه ي خوبی به ن-   

 و ناگهان فکري به ذهنم رسید: اصال می خواي من با مهیار حرف بزنم؟

 المیرا گیج نگاهم کرد.

 لبخند زدم: میرم با مهیار حرف می زنم. میگم تو دوسش داري.

 المیرا ابرو در هم کشید: نه، یه وقت نکنی این کارو. مگه من احمقم برم ازش محبت گدایی کنم.

آخه...-   

ی خواي بهم خوبی کنی. ببین نازنین من ازت دلخور بودم. خیلی هم دلخور بودم. اما االن فکر می کنم می دونم م- 

 دوست داشتن که زورکی نیست. خوب نگاه می کنم میبینم تو هم تقصیري نداشتی. من زود قضاوت کردم.

بان من که اینقدر در خود فرو رفته بود. و با چشمانم به دنبال مهیار می گشتم. پیدا نبود. رو به المیرا کردم. المیراي مهر

 خواستم از این حال و هوا بیرون بیاید...
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المیرا عکس بگیریم؟-   

 سرش را تکان داد: دوربین داري؟

آره تو اتوبوس گذاشتم. تو کیفمه. االن میارم.-   

فاصله اش زیاده، زورت نمیاد تا اونجا بري؟-   

نه، مثل قرقی میرمو میام.-   

قرقی.... لبخند زد: بابا  

 خوشحال شدم. دوباره همان المیراي شوخ برگشته بود. همان المیراي قدیم....

 همان سیا چومه ي خودم...

.... 

کنار درب اتوبوس ایستادم. راننده ي اتوبوس داخل اتوبوس دراز کشیده بود. مرا که دید روي صندلی نشست و با لهجه 

ي؟ي غلیظ بومی گفت: چیه بابا جان؟ چیزي می خوا  

می خوام از تو کیفم دوربینمو بردارم.-   

باشه بابا جان. تا تو وسیلتو بر می داري منم برم تا همین دورو بر االن میام.-   

 توي دلم جمله اش را تکمیل می کردم: میرم همین دورو بر جیش کنم بیام...

... 

 دست کردم داخل کیفم و دوربین را بیرون کشیدم. به عقب برگشتم تا از اتوبوس خارج شوم. 

 درب اتوبوس باز شد....

 مهیار...

 مهیار بود که وارد اتوبوس میشد...
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 مثل این بود که یک پارچ آب سرد روي سرم ریخته بودند...

 ترسیدم...

 وحشت کردم...

 دعا کردم سامین ندیده باشد...

ردم هنوز خوابیده باشد....دعا ک  

 دعا کردم ....

 مهیار از راهروي بین صندلی ها گذشت و درست جلوي صندلی ام ایستاد.

از ترس فلج شدم.    

 روي صندلی نشستم.

 لبخند زد: خانم رسولی دنبالتون می گشتم.

 از ترس الل شدم.

می تونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟-   

 از ترس چشمانم دو دو زد.

مزاحم نمی شم. حرفیه که از اول ترم می خوام بزنم.زیاد -   

 از ترس...از ترس...

 از ترس جانم به لب رسیده بود.

 چشمانش به کف اتوبوس خیره شده بود. مستاصل نگاهش کردم.

خانم رسولی من .....من یه حس خوبی دارم وقتی شما رو میبینم. راستش خانم چطور بگم، دوست دارم میام کالس - 

حتما ببینم. یعنی بیام تو کالس ببینم شما هستین...شما رو   
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خنده ي بی ربطی روي لبش آمد: خانم می دونین منظورم چیه. یعنی می خوام هر روز ببینموتن. خدایا نمی دونم چم 

 شده نمی تونم حرف بزنم.

 دستهایش را بست، دستهایش را باز کرد.

 دستهایش را باز و بسته کرد.

باور کنین من ده بار دیشب تمرین کردم که   م بیشتر با شما در تماس باشم. اگه ممکنه. خانمخانم رسولی، می خوا- 

امروز چی بهتون بگم تا صبح بیدار موندم. صبح هم که دیدین خواب موندم. نمی دونم چرا نمی تونم درست و حسابی 

 حرف بزنم.

  لرزان به میان حرفش پریدم: آقاي رضایی االن یکی میاد...

منو بدین من رفع زحمت می کنم. نه اصال فردا جواب بدین. تو دانشکده باهم حرف می زنیم. خوبه؟ نا امیدم  جواب- 

  نکنین. جوابی بدین که من دلم بیاد باال. اگه میشه که....

  االن یه جواب بهت میدم که دل و رودت باهم بیاد باال....- 

  واي واي واي....

  سامین....

  صداي سامین...

  بیش...چشمان عص

  لحن ستیزه جویش....

  مهیار به سمتش برگشته بود. و من هم 

  منی که بی اراده از جا پریده بودم...

سامین تقریبا بین راهرو دوید. مهیار مات و مبهوت مانده بود. سامین به نزدیک مهیار رسید. با دستش تخت سینه ي 

 مهیار زد: چی بلغور می کردي واسش؟

 نالیدم: سامین توروخدا
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 با چشمان گشاد شده به سمتم برگشت.: حرف نزن. سیسسسسسس...بهت گفته بودم از چی نگرانم.

 مهیار با حیرت رو به سامین کرد: تو حالت خوبه؟ این دیوونه بازیا چیه؟

 سامین با دستش به زیر چانه ي مهیار ضربه زد: چیه؟ جاي خلوت گیر آوردي؟

متوجه هستین دارین چی کار می کنین؟مهیار با سردرگمی پرسید: خانم غفاري   

به گمانم سامین با شنیدن این حرف آتش گرفت. دست برد سمت یقه ي مهیار. از روي صندلی خم شدم و دست 

 سامین را گرفتم: سامین توروخدا

 دست مهیار همزمان روي دست سامین قرار گرفت.

ار کردن کالفه ام کرده بود. دلم می خواست همان جا کف ترسیده با لبهاي لرزان به هر دو نگاه کردم. میل شدید به ادر

اتوبوس تخلیه شوم. ذهنم رفت سمت راننده ي اتوبوس که گفته بود چند لحظه دیگر بر می گردد و فکر کردم کاش 

 من هم جایی پیدا می کردم....

من قدرتی داشتم؟ مگر  افکار در هم و برهم را پس زدم. فشار دستم روي دست سامین بیشتر شد. فشار دستم؟ مگر

 حریف سامین میشدم.

  مهیار صدایش را باال برد: خانم، تموم کن این وحشی بازیا رو. چی شده آخه. چت شده شما؟

  سامین مهیار را تکان داد: دهنتو ببند. 

سامین  مهیار دست سامین را گرفت تا از خودش جدا کند. تقریبا باالي صندلی رفته بودم و دستم بین دستان مهیار و

گیر کرده بود. سامین سعی کرد دست مهیار را پس بزند. دستش را محکم به طرفین گشود. تعادلم روي صندلی بهم 

  خورد، به شدت به سمت عقب پرت شدم. 

هردو به یکباره دست از هم کشیدند و به سمتم آمدند. کمرم تیر می کشید. نفسم بند آمده بود. سامین با نگرانی روي 

  نازنین جان، خانم، چی شد؟ من خم شد: 

  مهیار سعی کرد سامین را پس بزند. سامین دوباره به سمتش برگشت و یقه اش را گرفت. 

  از شدت درد و شرم، بغضم ترکید. فریاد زدم: توروخدااااااااااااااا

  ********* *******  
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دوي نحس به یادم بماند...اما به یادم به خانه که برگشتیم هنوز کمرم تیر می کشید. دلم نمی خواست چیزي از آن ار

  مانده بود.

  نگاه حیرت زده ي مهیار به یادم مانده بود.

  نگاه کینه توز سامین به یادم مانده بود.

  سکوت یکباره ام در جمع بچه ها به یادم مانده بود. 

  اخم هاي عمیق سامین، صورت درهم مهیار، نگاه کنجکاو بچه ها....

  مانده بود.همه و همه به یادم 

  به یادم مانده بود.....

....  

به زحمت مانتو ام را از تنم خارج کردم و دمر روي تختم دراز کشیدم. درد امانم را بریده بود. آرام آرام اشک می ریختم. 

اتفاقات داخل اتوبوس مثل فیلم سینمایی از جلوي چشمم رژه می رفت: مهیار با لبهاي بهم فشرده، سریع از اتوبوس 

  ه بودم، سامین دستش را روي گونه ام گذاشته بود. خارج شده بود. من از شدت درد چشمانم را بست

  دستش را، دستش...

  دست سامین بود؟

  دست سامین روي کمرم کشیده میشد؟

سرم را به زحمت چرخاندم. سامین با چهره ي درهم روي لبه ي تختم نشسته بود. دستش روي گودي کمرم بود. لذت 

  ه شد.و درد با یکدیگر ادغام شدند. چشمانم بی اراده بست

  صدایش را شنیدم که زیر لب گفت: چقدر کبود شده.

  روي صورتم خم شد: درد داري؟

  اوهوم- 
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  کمرتو می مالم.- 

  کف دستش را روي کمرم گذاشت و آرام شروع کرد به مالیدن. بی اراده باال تنه ام کمی به سمت باال کشیده شد.

ره ي بی شرف چطوري اومد دورو برت؟ حواسم بود صداي سامین را شنیدم: دیدي الکی نگران نبودم؟ دیدي این پس

وقتی رفتی سمت اتوبوس دنبالت اومد. نازنین من حواسم خیلی جمه. تو یه تنبیه داري پیش من بابت سرخود اینور اونور 

 رفتنت. بابت اصرار الکی براي رفتن به این اردوئه کوفتی. دیدي همونی که من می گفتم شد؟ واسه آقا مهیار هم دارم.

واسه خودش فکر کرده. شیرازیه پر رو. هنوز منو نشناخته. بشینم اینجا نگاه کنم که دورو برت قد قد می کنه.هه... کور 

  خونده.

  مغزم فلج شده بود. تماس دستانش سستم کرده بود.

  کمرت بهتره؟- 

  ن.به زحمت سر تکان دادم. سامین خودش را به سمت من خم کرد: باید تنبیه بشی. سرتو برگردو

توان نداشتم سرم را بچرخانم. با دستانش سرم را چرخاند. لبانش روي لبانم قرار گرفت. از حال رفتم. لحظات آخر 

  صدایش را شنیدم: بازم لبات شوره....

  ********* *******  

یار رو در رو با دلهره وارد حیاط دانشکده شدم. یک هفته بود که با دلهره وارد دانشکده میشدم. دلم نمی خواست با مه

 شوم. 

  و عجیب بود....

  مهیار چند روزي بود که سر کالس هایش حاضر نمی شد.

  با نگرانی بین بچه هاي دانشکده که در حیاط قدم می زدند چشم چرخاندم. 

  کیان....

  کیان وسط حیاط بود.

کردم کیان خیره نگاهم می  با ترس و لرز از بین بچه ها گذشتم. سرم را تا حد ممکن به چانه ام چسبانده بودم. حس

  کند. با هر جان کندنی بود از جلوي چشمانش رد شدم و داخل ساختمان اصلی رفتم.
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جلوي در کالس که رسیدم امیر شریفی را دیدم. سالم آهسته اي کردم و خواستم وارد کالس شوم. درب کالس باز شد 

  و....

، ترسیدم. خاطره ي اردو با بی رحمی برایم زنده شد. خجالت زد مهیار از آن بیرون آمد. از دیدنش جا خوردم. جا نخوردم

سرم را پایین انداختم. سالم کرده و نکرده خواستم از کنارش رد شوم. صدایش میخکوبم کرد: خانم، من باید با شما 

  حرف بزنم.

کردم و با صدایی که از سر بلند کردم. چشمان همیشه مهربان مهیار اینبار خیلی جدي نگاهم می کرد. درمانده نگاهش 

  ته چاه بیرون می آمد گفتم: در مورد چی؟

  خانم شما خودتون می دونید در مورد چی. - 

  به امیر نگاه کردم. کمی این پا و آن پا کرد: مهیار جان من برم تو کالس. دیگه االن استاد میرسه.

مهیار راهم را سد کرد: خانم رسولی من  مهیار سر تکان داد. همین که امیر رفت خواستم پشت سرش وارد کالس شوم.

باید با شما حرف بزنم. ببخشید لحن صحبتم اینجوریه. بازم عذر می خوام که نمی ذارم وارد کالس بشین. امروز کالس 

  آمارو فراموش کنین. 

  نه..من باید برم...می خوام برم تو کالس...- 

جلوي در کالس کنار می رفت سر تکان داد: باشه خانم،  مهیار چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد همانطور که از

  پس من میرم سراغ خانم غفاري، شاید با ایشون صحبت کنم بیشتر به نتیجه برسم. بفرمایید داخل کالس.

  خون در رگهایم منجمد شد. خدایا...سامین نه....

  ینی؟المیرا را نمی بینی؟ نمی بینی؟.....مهیار، به دنبال چه هستی؟ اصال چرا به دنبال منی؟ دخترهاي دیگر را نمی ب

  مهیار...

  با ترس و لرز نگاهش کردم: در مورد چی می خواین با من صحبت کنین؟

مهیار نفس عمیق کشید: بریم بیرون از دانشکده. اینجا نمی تونم صحبت کنم. من زودتر میرم. شما پشت سرم بیاین، 

  ؟جلوي تریا صدف می بینمتون. می دونین که کجاست

سرم را به معناي تایید تکان دادم. مهیار از کنار من رد شد و از پله ها پایین رفت. به راهرو نگاه کردم. کسی داخل 

  راهرو نبود. کالسورم را به سینه چسباندم و سالنه سالنه از پله ها پایین رفتم.
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****************  

  ودم. مضطرب، نگران، ترسیده.پشت میزهاي رنگ و رو رفته تریا، رو به روي مهیار نشسته ب

  نگاهم روي فنجات قهوه اي که مهیار سفارش داده بود ثابت مانده بود. قلبم تپ تپ می تپید.

  قلبم...

  قلبم...

  با دلیل، بی دلیل تپ تپ می تپید....

  سه ماه بود با دلیل ، بی دلیل تپ تپ می تپید...

  سه ماه بود....

  ر می خوام، تریاي بهتري تو این شهر نیست وگرنه اینجا رو انتخاب نمی کردم.صداي مهیار مرا به خود آورد: من عذ

  آقاي رضایی لطف کنید حرفتونو بزنید. من باید سریع برم. من نگرانم کسی مارو ببینه.- 

مهیار نگاه موشکافانه اش را به چهره ام دوخت و شمرده شمرده گفت: نگرانین کسی ما رو ببینه یا خانم غفاري مارو 

  ببینه؟

  ضربه کاري بود. هراسان سرم را باال آوردم و نگاه تندي به مهیار انداختم: یعنی چی؟

مهیار به صندلی تکیه زد: خانم رسولی، به من بگین جریان چیه؟ من با داشتم با شما تو اتوبوس صحبت می کردم، این 

  مرد.خانم مثل اجل معلق پرید بین من و شما. با من دست به یقه شد. مثل یه 

  توي ذهنم تکرار شد: مثل یه مرد...

  مثل یه مردي که...رو یه زن غیرتیه. متعصبه.- 

  باز در ذهنم تکرار شد: مثل یه مرد...

من یکی دو ماه پیش خونتون زنگ زده بودم، االن دارم فکر می کنم همین خانم بود که اونروز اونطور تند با من - 

ن چیه؟ من واقعا کنجکاوم و نگرانم براي شما. شما جاي من باشین این برخورد کرده بود. خانم رسولی بگین جریا

رفتارو چطوري توجیه می کنین؟ من یک هفته اس تو فکرم. کالسامو نیومدم. نشستم خونه دارم فکر می کنم به رفتار 
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ر میشه که یه دختر یه اون خانم. واقعا اون روز چه اتفاقی افتاد؟ من اگه بدترین رفتار ممکن رو هم انجام می دادم چطو

  همچین عکس العملی نشون بده؟

  ترسیده و مسخ شده خیره شدم به مهیار.

خانم، چی شده. بگین شاید من بتونم کمکتون کنم. این خانم با اون سر و وضعی که داشت. با اون تیپ پسرونه.با اون - 

  دستاي یه مرد با موهاي مشکی.... رفتاري که انگار مالک شماست. خانم من به دستاش نگاه کردم. دستایی مثل

  و باز در ذهنم تکرار شد: مثل یه مرد...

چه می گفتم به مهیار؟ اینکه من دوست دارم سامین مالک من باشد؟ اینکه من خودم را در اختیارش قرار داده ام؟ تازه 

 اگر باور می کرد، در مورد من چه فکري می کرد؟ من خودم درگیر رابطه اي بودم که اعتقاداتم را سست کرده بود. 

 مهیار چه فکري می کرد...

 مهیار 

 مهیار....

را از روي میز برداشتم و از روي صندلی بلند شدم. مهیار با تعجب نگاهم کرد: کجا خانم رسولی؟کیفم   

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: من باید برم.

شما هنوز جواب سواالت منو ندادین. -   

من حرفی ندارم که بزنم.-   

خانم رسولی، باور کنین من نگرانتونم. این دوستی غیر طبیعیه. چی شده؟-   

صداي آهسته اي گفتم: نگران چیزي نباشین. چیزي نیست که بخواد باعث نگرانیتون بشه. با  

من اینطوري فکر نمی کنم. همه چیز این خانم عجیب غریب بود.-   

من باید برم. ببخشید.-   

دارین فرار می کنین؟-   
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از چی؟-   

از سواالت من؟-   

نم براي سواالي شما جوابی داسته باشم.آقاي رضایی سواالت شما همش فکر و خیال الکیه. من نمی تو-   

خانم رسولی...-   

 حرفش را قطع کردم: من می خوام برم. 

 مهیار مکث کرد. آه کشید و از جا بلند شد: الاقل بشینید قهوتونو بخورین.

نه ممنون. ببخشید. با اجازتون. خدانگهدار.-   

 مهیار صدایم زد: نازنین خانم

 به سمتش چرخیدم: بله؟

کالس آمار نگران نباشین، جلسه ي آخر بود. فقط براي رفع اشکال تشکیل شده بود. از این هفته فرجه شروع در مورد - 

 میشه. در ضمن هر وقت نیاز به کمکم داشتین، نیاز به درد دل داشتین من همیشه آماده ام. همیشه.

چیزي از روابط من و سامین بداند. نمی  بدون هیچ کالمی رویم را برگرداندم و از تریا بیرون آمدم. نمی خواستم مهیار

 خواستم. 

 سامین...سامین من..

 فقط سامین من

 دوستش داشتم. خیلی دوستش داشتم.

پرگناه در عین عذاب برایم شیرین بود.این رابطه ي    

 عذابی شیرین، یا شیرینی عذاب آور

بدهد: من و سامین به کجا خواهیم و من یک سوال در ذهنم تکرار میشد و دوست داشتم کسی جواب این سوال را 

 رسید....
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 مهیار کاش جرات داشتم و از تو می پرسیدم: به من بگو مهیار، به من بگو، نهایت من و سامین به کجا خواهد رسید...

 به کجا؟

 نازنین مادر، کی بر می گردي شمال؟- 

  چطور مگه مامان؟- 

  بیاي خونه دیگه. دلت واسه ما تنگ نشده مگه گلم؟عزیزم، هفته ي بعد دیگه فرجته دیگه. مگه نیست؟ باید - 

  دلم؟

  دلم برایتان تنگ شده مادر...

  سامین را چه کنم؟

  سامینم را چه کنم...

  منم دلم تنگ شده مامان.- 

  با هر زحمتی بود به خودم فشار آوردم و گفتم: تا همین هفته می گم کی میام.

  تنگ شده واست. این نعیم ورپریده دیروز می گفت آبجی جاش خالیه.بیا مامان جان، بیا عزیز دل مادر. همه دلمون - 

  اشک دور چشمم حلقه زد. دلتنگ خانواده بودم؟ نه آنقدر که مثل قدیم اشک دور چشمم حلقه بزند.

  حقیقت تلخ خودش را عریان کرده بود. من باید بر می گشتم. من باید تا یک ماه از سامین جدا میشدم.

  سخت بود...

  خت بود.خیلی س

......  

  یک بعد از ظهر ، یک بعدازظهر کسل کننده، یک بعد از ظهر کسل کننده ي اواخر آذر ماه....
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یک بعد از ظهر کسل کننده ي اواخر آذر ماه بود. کمر درد امانم را بریده بود. نزدیک ماهانه ام بود و احتماال با این درد 

میشد. حتی با وجود خوردن اسید مفنامیک این درد آرام نشده بود. کمر شکن تا یکی دو ساعت دیگر خونریزي ام شروع 

احساس می کردم هر لحظه ممکن است کمرم بشکند. سامین هنوز از دانشکده برنگشته بود. از شدت درد وسط اطاقم 

اشتم و زانو زدم و با دستانم زیر شکمم را فشار دادم. کم کم خم شدم و به حالت سجده سرم را یک وري روي زمین گذ

به همان حال باقی ماندم. انگار در این حالت درد را بهتر می توانستم تحمل کنم. فقط هر چند ثانیه به چند ثانیه زیر 

  دلم تیر می کشید.

ده دقیقه به همان حالت باقی ماندم. چرخش کلید در قفل، خبر از آمدن سامین داد. ناي بلند شدن نداشتم. صداي قدم 

  که به درب اطاقم نزدیک میشد.  هاي سامین را شنیدم

  یک، دو، سه...

  درب اطاق یک ضرب باز شد.

سرم به یک طرف چرخیده بود و چهره اش را نمی دیدم. اما صدایش، صداي نگرانش به گوشم رسید: نازنین، چیه؟ 

  خانمی، چته؟

  هانمه. درد دارم.کنارم سرم زانو زد. به چشمان مضطربش نگاه کردم. بی حال گفتم: چیزي نیست. نزدیک ما

  الهی سامین بمیره واست. قرص نخوردي؟- 

  خوردم. بازم درد دارم. اینجوري موندم دردش کمتر شده.- 

  االن واست حوله گرم می کنم میذارم زیر دلت.- 

  سامین که از اطاق بیرون رفت، چشمانم را بستم. سعی کردم ذهنم را از این درد بی درمان منحرف کنم. 

صداي پاي سامین را شنیدم. هنوز لباسهایش را عوض نکرده بود. حوله ي زرد رنگی در دستش بود. رو چند دقیقه بعد 

  به من کرد: نازنین جان طاقباز دراز بکش اینو بزارم زیر دلت.

  نه، می ترسم دردم بدتر بشه.- 

  نه عزیزم، االن خوب میشی. دراز بکش. حوله واست گرم کردم.- 
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روي زمین دراز بکشم. کش شلوارم را کمی به سمت پایین کشید و حوله ي گرم را زیر دلم  با احتیاط کمکم کرد طاقباز

گذاشت. چشمانم را دوباره بستم. دستم را روي حوله گذاشتم و فشار دادم. صداي سامین دوباره بلند شد: نازنین جان 

  بازم درد داري؟ زیاده؟ دفعات قبل اینجوري نشده بودي. بزار بمالم گلم.

  صور تماس دستانش با زیر دلم لرزیدم. بی حال گفتم: نه االن خوب میشم.از ت

  بزار بمالم عزیزم.- 

  دست برد زیر دلم. لرزیدم. با همان درد بی درمانی که امانم را بریده بود لرزیدم.

  ناله زدم: سامیییین

  جانم- 

  دستتو بردار.- 

  چرا؟- 

  محو می شد.تماس دستانش سستم می کرد. عجیب بود، درد آرام آرام 

  نازنین هنوز خونریزي شروع نشده؟- 

  نه دیگه کم کم نزدیکه. باید برم دسشویی.- 

  چندشت میشه نه؟- 

  دیگه عادت کردم. همه ي خانم ها عادت کردن.- 

  کمی دستش پایینتر رفت. خودم را جمع کردم و دستم را روي دستش گذاشتم. نگاهم کرد و لبخند زد: بهتري؟

  .آ..آره...درد کم شده- 

  خوبه. االن می خواي بري دسشویی؟- 

  آره فکر کنم االن شروع میشه.- 

  کمی مکث کرد. صدایم زد: نازنین
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آب دهانم را قورت دادم. لحن صدایش اغوا کننده بود. مثل همان روز که به زور وارد حمام شده بود. مثل همان روز که 

  با کیان گالویز شده بود. مثل همان روزها صدایم زده بود.

  زدم به چشمانش. به چشمان مشکی و درشتش. زل

  نازنین می خوام ببینم.- 

  مات و مبهوت نگاهش کردم: چی؟

  می خوام ببینم چه جوري خونریزي داري.- 

خدایا دیوانه شده بود. شاید هم یک شوخی خنده دار بود. با تردید به چشمانش نگاه کردم. چشمانش جدي بودند. جدي 

  و مصمم.

  ببینی سامین؟ زشته. تو که منو تو حموم دیدي. توروخدا از این یکی بگذر. دستپاچه گفتم: چیو

  اون موقع که ماهانه نبودي. بزار نگاه کنم.- 

  همزمان دستانش روي شلوارم کشیده شد.

  دو دستی به کمر شلوارم چسبیدم: سامین من دوست ندارم. آخه این چیه که دیدن داشته باشه.

  واسه من دیدنیه. می خوام وجودتو کشف کنم.هرچیزي که به تو مربوط بشه - 

  دوباره با دستانش به شلوارم چسبید. تقال کردم. دستانم ضعیف بود. هنوز زیر دلم ذوق ذوق می کرد.

  به التماس افتادم: سامین خواهش می کنم. من خجالت می کشم.

  خجالت نداره عزیزم. چشماتو ببند.- 

  شد: این کار درست نیست.دستانش را گرفتم. دوباره چشمانم اشکی 

  نازنین چیزي نیست. اذیتت نمی کنم. یه لحظه نگاه می کنم. - 

  دستانش را به آرامی از دستانم بیرون کشید.لرزیدم.

  از هیجان...
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  از خجالت...

  از عذاب وجدان...

  آخرین تالشم را کردم: اگه واقعا دوسم داري این کارو نکن.

  من خیلی دوست دارم. خودتم می دونی. این کارم از روي دوست داشتنه. - 

  حرکت چیزي را روي پاهایم احساس کردم. شلوار راحتی ام آرام آرام به سمت پایین کشیده شد. لباس زیرم....

  آن هم...

  آن هم کشیده شد.

  نفسم را درون سینه حبس کردم. چشمانم را محکم بستم. 

  قه؟ ده دقیقه؟چقدر گذشت؟ پنج دقی

  چقدر گذشت؟

  شاید یک دقیقه...

  شاید یک ساعت...

  براي من مثل یک قرن بود.

  صداي سامین را شنیدم: نازنینم. خونریزي شروع شده گلم. پاشو برو دسشویی. وسیله داري؟

  با بغض سر تکان دادم.

  بغض نکن دیگه. من که کاریت نداشتم. بیا کمکت کنم بلند شی. - 

کتفم و مرا مثل پر کاه بلند کرد. همانطور نیمه برهنه و خجالت زده وسط اطاق ایستاده بودم. سامین از  دست برد زیر دو

  کنارم گذشت تا از اطاقم خارج شود. 

  باز هم در یک لحظه.....



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 125 

  فقط یک لحظه

یست. در یک لحظه از پشت سر محکم در آغوشم کشید. سرش را میان موهایم فرو برد و زمزمه کرد: دست خودم ن

  جلوي تو کم میارم. نمی تونم خودمو نگه دارم. 

  دستانم را روي زانوانم گذاشتم و خم شدم.

  از خجالت خم شدم...

  از لذت خم شدم....

  از ضعف خم شدم...

  خم شدم...

 سامین با چشمهاي از حدقه در آمده گفت: چی؟

  آشپزخانه پناه گرفتم و نالیدم: سامین حرف در دهانم ماسید. جرات نکردم حرفم را تکرار کنم. پشت صندلی هاي

سامین دور میز آشپزخانه چرخید و با یک جهش خودش را به من رساند. عقب عقب رفتم و از پشت با سینک ظرفشویی 

  مماس شدم.

  سامین با وحشت دوباره پرسید: چی گفتی نازنین؟ می خواي بري؟

ی زنن می گن کی بر می گردم. باید برگردم. همش یه با ترس گفتم: سامین فرجه شروع شده، خونوادم مدام زنگ م

  ما....

  بازویم را گرفت: می خواي منو بزاري بري؟ من دیوونه میشم. نمی ذارم بري.

  سامین منم دوست ندارم برم. اما پدر مادرمو چی کار کنم؟ بهم فشار آوردن که برگردم.- 

  میمیرم. نباید بري.بی خود کردن بهت فشار آوردن. من چی؟ من اینجا بدون تو - 

سامین اذیتم نکن. منو تو منگنه نزار. اگه نرم دیگه نمی دونم جواب پدر و مادرمو چی بدم. یه ماهه. زود بر می گردم. - 

  هر روز بهت زنگ می زنم. 
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  حق نداري بري، اجازه نداري بري. غلط کردي بري. دیگه با من بحث نکن.- 

سامین اگه نرم اونا شک می کنن و میان اینجا. یادت رفته چقدر گریه  آه کشیدم و به چهره ي مضطربش خیره شدم:

می کردم که بر گردم خونمون؟ حاال اگه بخوام بگم نمی یام، فکر می کنی اونا هم قبول می کنن؟ میان اینجا و برم 

  می گردونن. اونوقت تو که نمی تونی کاري کنی.

را به هم فشرد. ناگهان مرا به سمت خود کشید. به بدنش چسبیده  سامین ساکت شد. چانه اش را باال انداخت. لبهایش

  بودم. بغض کرده نگاهش کردم. خودم هم دلم نمی خواست بروم. کاش نمی رفتم. 

سرم را روي سینه اش گذاشتم. سینه اي که برامدگی نداشت. چشمهایم می سوخت. دستانم را دور کمرش حلقه کردم: 

  زود بر می گردم.یه ماهه...زود تموم میشه. 

با دستان زمختش موهایم را نوازش کرد: من دق می کنم. اینجا این در و دیوار بدون تو انگار منو می خورن. یه ماه 

  خیلی زیاده. خیلی. 

  چشمانم را به هم فشار دادم. اشکها قطره قطره جاري شدند: کاش مجبور نبودم برم سامین.

  پشتم را نوازش کرد: واسم سخته. خیلی سخت. سامین چندبار نفس عمیق کشید.با دستش 

  آهسته پرسید: کی می خواي بري؟

  با بغض جواب دادم: پس فردا.

  چقدر زود. - 

  بینی ام را پرصدا باال کشیدم.

  نازنین هر روز بهت زنگ می زنم. صبحو شب. یادت باشه صاحب داري. صاحبتم منم. فهمیدي؟- 

  اوهوم.- 

  چشمت کو؟- 

  چشم- 
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ال اونجا واسه من فشنی لباس بپوشیا. میشینی درستو می خونی. این ترم باید نمره الف بیاري واحد نبینم رفتی شم- 

  اضافه با من برداري. من می خوام حداقل واحدو بردارم. می خونی الف بشی. چشم؟

  چشم. می خونم الف بشم.- 

  هر روز شالو کاله نمی کنی بري بیرونا. یادت باشه باالخره بر میگردي. - 

  نه بیرون نمیرم.- 

  نازنین نري شمال من فراموش بشم. بخدا یه بالیی سرت میارما. من چیزي واسه از دست دادن ندارم.- 

  اینجوري نگو سامین. من خیلی دوست دارم. هر روز بهت زنگ میزنم.- 

سعی  سامین مرا از آغوشش جدا کرد و هر دو دستش را دو طرف صورتم گذاشت. صورتش منقبض میشد. حس کردم

  می کند تا اشکهایش جاري نشود. برعکس من که از فرو ریختن اشکهایم ابایی نداشتم.

  اگر گریه نمی کردم می ترکیدم...

  اگر گریه نمی کردم...

  گریه نکن نازنین. عصبی میشم.- 

  بیهوده سعی کردم جلوي ریزش اشکهایم را بگیرم.

  نشد.

  با گریه گفتم: تو برنمی گردي شهرتون؟

جا میمونم. شبا تو اطاقت می خوابم. روي تختت. مالفه اشو عوض نکن. چندتا از لباساتم واسم بزار. می  نه، همین- 

  خوام حس کنم کنارم هستی. 

  چشمانش بسته شد. عصبی به سر و صورتش دست کشید. چندین بار پشت سرهم پلک زد. 

  گریه امانم را برید. هق هق کردم.

  هق هق کردم....
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  هق هق کردم....

  امین از آشپزخانه بیرون رفت.س

****************  

روي صندلی اتوبوس،کنار پنجره نشسته بودم. از پشت پنجره سامین را میدیدم که با اخم عمیق نگاهم می کرد. بغض 

  کرده با چانه اي لرزان به او خیره شدم. دستهایش را روي سینه قالب کرده بود. به من اشاره زد که گریه نکنم. 

  توانستم؟ مگر می

  مگر می شد؟

  سامین نمی توانم...

  سامین نمی شود....

می افتاد. سامین پا به پاي اتوبوس حرکت کرد. همه ي وجودم چشم شده بود، خیره در چشمان  به راه  اتوبوس کم کم

  سیاهش. 

بیرون بیاورم: سامین به گوشی اش اشاره کرد و آنرا روي گوشش گذاشت. لرزش گوشی باعث شد گوشی ام را از جیبم 

  الو...

  صداي سامین توي گوشی پیچید. صدایش می لرزید: گریه نکن

  نمی تونم- 

  گریه نکن نازنین، داغون میشم.- 

  سامین دوست نداشتم برم.- 

  برمیگردي. گریه نکن- 

  دلم تنگ میشه- 

  دل منم تنگ میشه- 
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  تا هق هق نکنم. اتوبوس به راه افتاد. سامین کم کم از نظرم دور شد. لبهایم را گاز گرفتم

  صداي سامین دورگه شد: نازنینم

  جانم، جانم- 

  یادت باشه دوست دارم، همیشه دوست دارم. تو همه ي زندگی منی.- 

  مراقب خودت باش زندگی....

  قبل از اینکه جوابی بدهم، تماس قطع شد. سامین تماس را قطع کرده بود. گوشی موبایلم را بین دندانهایم فشار دادم. 

  ....بغض بد 

  بغض بد نشکن....

  بغض بد نشکن، توانم را به یغما می بري....

  بغض بد...

  این بغض بد...

  بغض بد شکست،

  بغض بد شکست و توانم را به یغما برد....

....  

خانه برایم آن آرامش همیشگی را نداشت. خوشحال بودم که به خانه برگشته ام، اما انگار قلبم را جاي دیگري جا 

 . دیدن پدر و مادرم برایم لذت بخش بود اما لذت اصلی بودن در کنار سامین بود. گذاشته بودم

  سامین...فقط سامین

درخود فرو رفته و کم حرف شده بودم. میل به غذا در من کم شده بود. عصبی و کالفه مدام در حال صحبت با سامین 

  بودم. دقیقا رفتارهاي یک عاشق را از خود نشان میدادم.

  عاشق؟
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  عاشق سامین بودم؟من 

  واقعا عاشق بودم؟...

مادرم از رفتارهاي من متعجب بود. سابقه نداشت دختر عزیز کرده اش اینقدر عصبی و بد قلق شده باشد. من همیشه 

  دختر سر به زیر و حرف گوش کن خانواده بودم. همیشه...

  ولی دوست داشتن همه چیز را تغییر می دهد.

  دهد.محبت همه چیز را تغییر می 

  عالقه همه چیز را تغییر می دهد.

  تغییر می دهد...

....  

روي تخت دراز کشیده بودم و بی هدف به جزوه ي جامعه شناسی ایالت و عشایر نگاه می کردم. یاد سامین افتادم. یاد 

  آن روز که همین جزوه در دستم بود و سامین وارد اطاقم شده بود. همان روز که در آغوشم گرفته بود.

  وشش...آغ

  تنم آغوشش را می طلبید...

  تنم تشنه بود

  تشنه ي آغوش سامین...

  یک قطره اشک از چشمم چکید. روي گونه ام سر خورد. من اینجا چه می کردم؟ دور از سامینم. 

  من اینجا چه می کردم؟

  بی اراده شعر قمیشی بر لبانم جاري شد. با صدایی لرزان زمزمه کردم:

  من که می دونم تنها می مونم  توي غربت عمري رو سر کرد    میشه ترك وطن کرد مگه میشه مگه میشه مگه

  تنها مانده بودم. بدون سامین تنها بودم.
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  در شهر خودم غریب بودم. در شهر خودم احساس غربت می کردم.

  غریب در غربت....

  مانم جاري شود. جزوه را رها کردم. سرم را روي دستم گذاشتم و اجازه دادم بقیه ي اشکها از چش

  ضربه اي به در خورد. در اطاقم باز شد. سرم را بلند نکردم. صداي مادرم را شنیدم: نازنین جان خوابی مامان؟

  به آرامی سرم را تکان دادم.

مامان جان بیا با هم بریم خونه ي خاله اگه کاري نداري. االن ده روزه اومدي همینجوري توي خونه نشستی. قبال یه - 

  ی زدي، بیرون میرفتی. از دانشگاه که برگشتی همش تو این چهار دیواري خودتو حبس کردي.دوري م

  همانطور که سرم روي دستم بود،تو دماغی جواب دادم: من نمیام مامان. شما تنها برو.

  مادرم نزدیکم روي لبه ي تخت نشست. دستش را روي موهایم گذاشت: مامان جان سرتو باال کن ببینم. 

  سرم را تکان دادم. صداي نگران مادرم را شنیدم: نازنین، سرتو باال کن مامان، چی شده؟ داري گریه می کنی؟دوباره 

تمام توانم را به کار بردم تا جلوي ریزش اشکهایم را بگیرم. اما نتوانستم. مادرم سرم را باال کرد. اشکها بی محابا فرو 

  می ریختند.

  چیه دخترم چیزي شده؟- 

  نه- 

  داري گریه می کنی؟پس چرا - 

  چیزي نیست مامان- 

دختر داري مثل ابر بهار گریه می کنی، بعد می گی چیزي نیست؟ چی شده؟ از وقتی برگشتی همش تو خودتی، - 

  چیزي شده ما نمی دونیم؟

  مامان چیزي نیست. دلم...دلم گرفته.- 

  نازنین اگه چیزي هست به من بگو. تو چرا اینجوري شدي؟- 
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  نیست. چرا اینقدر ازم سوال می کنین؟مامان چیزیم - 

  مادرم چند لحظه سکوت کرد. انگار قانع نشده بود. نباید هم قانع میشد. من خیلی تغییر کرده بودم.

  خیلی....

  از روي تخت بلند شد: پس با من نمی یاي خونه ي خالت؟

  نه مامان- 

  باشه. - 

  سعی کردم لبخند بزنم. هنوز گیج و سردرگم نگاهم می کرد. اشکهایم را پاك کردم و

  مادرم سرش را به نشانه ي تاسف تکان داد و از اطاق بیرون رفت.

  دوباره زمزمه کردم: هی صبورو هی صبورو بی غرورو جدا نمیشه موند

  واسه زنجیر پیوستگی قانونه ما که می دونیم تنها می مونیم....

.....  

م که اگر نگران نمی شد جاي تعجب داشت. بارها خواسته بود مادرم نگران شده بود. آنقدر کسل و بی روحیه شده بود

  تا با من صحبت کند اما من هربار طفره رفته بودم. 

  چه می گفتم؟ چه می توانستم بگویم؟

  سامین...سامین کجایی

  بیا ببین با من چه کرده اي....

.....  

  می گفت: بهرام، من براي نازنین نگرانم. یک روز که طبق معمول در اطاقم بودم، صداي مادرم را شنیدم که به پدرم

  چرا؟ چی شده خانم؟- 
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متوجه نشدي؟ از وقی اومده دیگه همون نازنین قبلی نیست. مدام توي اطاقشه. دیگه نه بیرون میره. نه خونه ي - 

  کسی میره. زیاد غذا نمی خوره. حرف نمی زنه. چند بار وقتی تو اطاقش رفتم دیدم که گریه می کنه.

  گی چی شده؟تو می - 

نمی دونم. ولی حدس می زنم هر چیه مربوط به دانشگاهه. قبل از اینکه بره دانشگاه که مشکلی نداشت. اینجوري - 

  نبود.

  شایدم اینجوري باشه که تو می گی. ممکنه چند وقت دیگه بهتر بشه. یا اینکه خودش بیاد بگه مشکلش چیه.- 

  اگه نگفت چی؟ اگه بهتر نشد چی؟- 

  بر کن. زمان همه چیزو معلوم می کنه....خانم یکم ص- 

  زمان؟

  زمان معلوم کند؟

  کاش جرات داشتم و خودم برایتان معلوم می کرد. 

  معلوم می کردم که من کسی را دوست دارم.

  سامین را دوست دارم.

 نکیسا رو به رویم نشسته بود. موشکافانه نگاهم می کرد. از طرز نگاهش به خنده افتادم: ها، چیه؟

  آینه خودتو دیدي؟ تو- 

  مگه چمه که باید برم تو آینه خودمو ببینم؟- 

  باید کفاره بدیم تا نگات کنیم. چرا این شکلی شدي؟- 

  چه جوري شدم مگه؟ - 

  چشاي پف کرده، صورت زرد. موهاي شونه نشده، الغر. چه خاکی تو سرت داري میریزي تو؟- 

  باید اینقدر حرف بشنوم؟بی حوصله گفتم: حاال من یه روز موهامو شونه نزنم 
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  دختر کار از شونه زدن گذشته. خیلی داغونی تو.- 

پشت چشمی نازك کردم و سعی کردم موضوع صحبت را تغییر دهم: از دانشگاه راضی هستی؟ خوبه؟ رشته اي که می 

  خونیو دوست داري؟

  من که راضیم، انگار تو راضی نیستی. آب و هوا نساخته.- 

  ت از این متلکها چیه؟نکیسا چی می گی؟ منظور- 

  نازنین مادرت نگرانته. می گه زمین تا آسمون با نازنین چهار ماه پیش فرق کردي. - 

  با دلخوري گفتم: مامانم دیگه چی گفته؟

نکیسا با دلسوزي گفت: نازنین جان مادرتم نمی گفت، من که کور نیستم. خودتو تو آینه دیدي؟ تو کسی بودي که 

  هات شده مثل نمد. تو چرا اینجوري شدي؟اینقدر هپلی بگرده؟ مو

به دنبال جوابی براي نکیسا بودم. صداي زنگ گوشی بلند شد. به شماره نگاه کردم. مهیار رضایی بود. متعجب و 

  دستپاچه به گوشی خیره شده بودم. صداي نکیسا را شنیدم: جواب بده دیگه.

  .دو دل بودم که جواب بدهم یا نه. دل به دریا زدم: الو..

  سالم خانم رسولی، رضایی هستم.- 

  بله، شناختم.- 

  خوبین خانم؟- 

  خوبم، ممنونم- 

  زنگ زدم حالتونو بپرسم.- 

  لطف کردین من خوبم.- 

  جسارتا می خواستم بپرسم شما کی بر می گردین......؟- 

  چطور مگه؟- 
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  خواستم بدونم ، همین.- 

  فعال که شمال می مونم. - 

که با شیطنت نگاهم می کرد. با حرص نگاهم را از چشمانش گرفتم و به گوشه ي نگاهم افتاد به چشمان شوخ نکیسا 

  اطاق زل زدم.

صداي مهیار به گوشم رسید: یعنی دقیقا می خواین کل یک ماهو شمال بمونین؟ خانم انصاف نیست. زودتر تشریف 

  بیارین. من ده روز زودتر اومدم. فکر کردم شما اینجایین. 

که اینقدر صمیمانه با من صحبت می کرد؟ یک لحظه صورت سامین جلوي چشمم پدیدار شد و  مهیار بود؟ مهیار بود

  همزمان صدایش در گوشم طنین انداز: یادت باشه صاحب داري. صاحبتم منم.

  از طرز صحبت مهیار اصال خوشم نیامد. دلم می خواست جواب کوبنده اي به مهیار بدهم.

  ر جسور نبودم. من؟ من جواب کوبنده بدهم؟ من اینقد

  من فعال شمال می مونم. - 

  پس شما رو فعال نمی بینم؟- 

  چیزي شده آقاي رضایی؟- 

  چیزي شده؟ چیزي که باید بشه چهار ماه پیش شده خانم رسولی.- 

  خون توي صورتم دوید. باز هم ترسیدم. اینجا که دیگر سامینی وجود نداشت.

  د گرفته بودم که بترسم...نه سامینی وجود نداشت. ایراد از من بود. من یا

  من ترسو بودم...

نفهمیدم چطور سر و ته تماس را به هم آوردم. تماس که قطع شد نفس راحتی کشیدم. تازه یادم افتاد روي معنی حرفی 

  که زده بود فکر کنم. باز هم شرمشار شدم. دوباره نگاهم افتاد به نکیسا. با بدجنسی پرسید: آقاي رضایی کیه؟

  ....هم کالسیمه.ام م م م - 
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این همکالسی چقدر نگران زمان برگشتت بود. پس بگو چرا اینقدر هپلی شدي. جریان عشقو عاشقیه؟ اي خاك تو - 

سرت که هنوز مهر کارت دانشجوئیت خشک نشده عاشق شدي. بیچاره مادرت که اینقدر نگرانته. منو کشونده اینجا با 

  یگه...خانم صحبت کنم. دیوونه خودت بهش می گفتی د

نکیسا وراجی می کرد و من در دل به گفته هایش می خندیدم. هیچ کس در خواب هم نمی توانست حدس بزند من 

  درگیر چه رابطه ي عاطفی شده ام و تا کجا پیش رفته ام.

  هیچ کس نمی توانست...

ر پسر نما اصال چه کسی می توانست چنین حدسی بزند. چه کسی می توانست حدس بزند من به یک نیمه دخت

  عالقمند شدم؟

  نیمه دختر پسرنما،

  یک نیمه دختر پسرنما به نام سامین....

  صداي زنگ گوشی دوباره افکارم را پراکنده کرد. به گوشی نگاه کردم. سامین بود. 

  با ذوق و اشتیاق دکمه را فشار دادم: جانم موقعیتم را فراموش کردم. فراموش کردم نکیسا کنارم نشسته. 

  لحظه سکوت و بعد صداي فریاد سامین به گوشم رسید: نازنینچند 

  خنده روي لبم خشک شد: بله؟

  نازنین برگرد. من دارم روانی میشم.- 

  چی شده؟- 

  نازنین زود برگرد بخدا این خونه رو با کل وسایلهاش آتیش می زنم. هر چی تو خونست میشکنم.- 

  ترسیده جواب دادم: چی شده؟ سامین جونم، چی شده؟

صداي وحشتناك شکسته شدن چیزي به گوشم رسید. صداي فریاد سامین باعث شد گوشی را از گوشم دورتر نگه دارم: 

نازنین برگرد بیا. من دیوونه شدم. نمی تونم تحمل کنم. میشکنم همه چیزو. بیا دیوونه شدم دختر. جاي خالیت داره 

  دیوونم می کنه.
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  ه گوشم رسید.دوباره صداي شکسته شدن وسیله اي دیگر ب

  مضطرب شدم: من نمی تونم االن بیام. به خونواده چی بگم؟ سامین تورو خدا اینطوري نکن. صاحب خونه می فهمه.

فریاد زد: تو نگران صاحب خونه اي؟ نگران من نیستی؟ نترس نیستن. خونه خالیه. نازنین من دیوونه شدم. پامیشم میام 

ه زور برت می گردونم. تو باید ده روز دیگه بر می گشتی، خوب ده روز زودتر شمال. همین فردا میام دستتو می گیرم ب

  بیا. می خواستی پدر مادرتو ببینی که دیدي. دیگه چه بهونه اي داري؟ هااااااااااا؟

نین را از بن جگر فریاد زد که نکیسا از روي تختم بلند شد و با دلهره به بازویم چنگ زد و آهسته پرسید: ناز "ها"آنقدر 

  این کیه؟ چی شده؟

تازه به یاد نکیسا افتادم. دستپاچه و عصبی به او نگاه کردم. صداي فریاد سامین هنوز از درون گوشی به گوش می 

  رسید. رو به نکیسا کردم: االن میام نکی. 

سم. بدون توجه به اعتراض نکیسا از اطاق بیرون آمدم و به سمت حیاط خلوت دویدم: سامین آروم باش. می تر

  اینجوري نکن.

  برمی گردي؟- 

  سامین من به خونوادم چی بگ....- 

  نفهمیدي چی گفتم؟ گفتم دق کردم. مردم. برگرد.- 

  صدایش آهسته شد: خواهش می کنم، دیوونم کردي برگرد بیا. خواهش می کنم

  سامین- 

  می گردونمفریاد زد: میام شمال، من فردا میام شمال، آدرستو که دارم. میام اونجا به زور برت 

  ترسیده به میان حرفش پریدم: باشه، باشه بر می گردم. فردا برمی گردم

  امشب بر گرد، همین االن- 

  امشب که نمیشه- 

  نازنین من دیوونه شدم، منو دیوونه تر نکن، یه کاري دست جفتمون میدما، همین امشب باید بیاي- 
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امشب بیام، فردا شب میام. باشه؟ من فردا راه میوفتم. تو که  اینبار من به التماس افتادم: توروخدا سامین، من نمی تونم

  این همه موندي، یه امشبم روش.

  فردا شب میاي؟- 

  آره میام به خدا راست می گم.- 

  حتما میاي؟ من منتظرما نازنین.- 

  میام، به خدا میام- 

  چند لحظه سکوت....

  من نفس کشیدم...او نفس کشید

  او نفس کشید...من نفس کشیدم

  سکوت را او شکست: االن آرومم...منتظرم بیاي عزیزم...الهی فدات شم بیا...

.....  

  گیج و منگ روي تخت نشستم. سامین مثل دیوانه ها شده بود. 

  نکیسا کنجکاوانه پرسید: نازنین کی بود؟

  سامین من بود. سامین من که ذهنم درگیرش شده بود.

  د می زد؟نازنین می گم این پسره کی بود اینطوري دا- 

  نکیسا راست می گفت صدایش مثل پسرها بود. کلفت و بم.

  دختر با تو ام ، وقتی باهاش حرف می زدي، رنگت مثل گچ سفید شده بود.- 

  از ترس رنگم مثل گچ سفید شده بود. حق با نکیسا بود، وقتی با او حرف می زدم 

  زدي؟ اي بابا نازنین نمیشنوي چی می گم؟ چرا رفتی بیرون باهاش حرف- 
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  بیرون از اطاق با او حرف زدم تا دوست داشتن دیوانه وارش تنها در خلوتمان باشد.

  دوست داشتن دیوانه وارش،

  یا دیوانه ي دوست داشتنی....

  تکان دست نکیسا مرا به خود آورد: نازنییییین، با تو ام.

  اشم.بهت زده به نکیسا نگاه کردم: نکی، من باید برگردم. فردا شب باید......ب

چی؟ تو االن به اون پسره رضایی گفتی نمی تونی بیاي. االن می گی باید بري؟ این پسر کی بود که اینطوري تورو - 

  بهم ریخت.

  نکی من باید برگردم. چیزي ازم نپرس. پاشم لباسامو جمع و جور کنم.- 

  نازنین به بابا مامانت چی می گی؟ همین جوري یه دفعه؟ تو مگه عقل نداري؟- 

  رسی عقل ندارم نکیسا؟می پ

  عقل ؟

  عقل چند ماهیست از من ناامید شده

  عقل چند ماهیست بارو بندیلش را بسته و مرا ترك کرده.

  من عقل ندارم؟

  نه نکیسا، نه، این عقل است که دیگر مرا ندارد.

  مرا نازنین را....

سامین بودم. قلبم دیوانه وار در سینه می کمتر از نیم ساعت دیگر به خانه میرسیدم. کمتر از نیم ساعت دیگر کنار 

 کوبید.

  می کوبید، می کوبید، می کوبید 
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یادم آمد با چه مشقتی پدر و مادرم را راضی کرده بودم: مامان یکی از بچه هاي کالس زنگ زد، تحقیق آمارو انجام 

تونن بیان من با این همه فاصله، نسبت به ندادیم. پنج نمره داره. تا دو روز دیگه باید برسونیم به دست استاد. اونا نمی 

اونا به.......نزدیکترم. اگه نرم پنج نمره از بین میره. نکیسا هم بود، زنگ بزنین ازش بپرسین. نکیسا کنارم بود که 

  همکالسیم زنگ زد.

  در دل خدا خدا کردم به نکیسا زنگ نزنند و یا اگر زنگ زدند نکیسا چیزي نگوید...

  اینطور پشت سر هم دروغ ردیف می کردم؟ من؟این من بودم که 

  خودم هم باورم نمیشد...

  دختر خوب و سر به زیر خانواده؟

  چرا؟ چرا؟ به خاطر سامین....براي سامین....

......  

داخل پارکینگ شدم و ساك زرشکی را به دیوار تکیه دادم. دستانم از هیجان می لرزید.چندبار نفس عمیق کشیدم. 

  صبح میرسم. 10نگ زده بود و من خواسته بودم غافلگیرش کنم: من سامین ده بار ز

  صبح بود.... 8به ساعت نگاه کردم: 

  و من پشت درب ورودي با بدنی لرزان ایستاده بودم.

  درب ورودي را باز کردم و با یک لبخند پهن وارد خانه شدم...

  خانه؟

  چیزي که دیدم شبیه خانه نبود....

  وحشتزده بین چهار چوب در ایستادم و به منظره اي که می دیدم چشم دوختم.لبخندم یکباره محو شد. 

  مبل هاي واژگون شده. تکه هاي شکسته شده ي چینی و مجسمه. کاغذهاي مچاله شده. 

  زلزله شده بود؟ بی شباهت به زلزله نبود.
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  چه شده بود؟ سامین کجا بود؟

  انطور با کفش وارد خانه شدم و فریاد زدم: سامین...نگران از اینکه اتفاقی براي سامین افتاده باشد، هم

  هنوز سامین را کامل ادا نکرده بودم که درب اطاقم باز شد و سامین از اطاقم خارج شد...

سامین؟ نه کسی که روبه رویم ایستاده بود سامین نبود. چقدر زرد و الغر شده بود. موهاي بهم ریخته، چهره ي زرد، 

  چند روز بود عوض نشده بود. این سامین بود؟ چه شده بود؟لباسهایی که انگار 

  اشک توي چشمم حلقه زد: سامین...چی شده؟

  سامین مرا که دید فریاد زد: نازنین....

  به سمتم دوید...به سمتش دویدم...

  به سمت یکدیگر دویدیم.

   در آغوشش جاي گرفتم. اشکها جشن گرفتند. اشکها سرازیر شدند.اشکها شادي کردند.

......  

روي زمین بین آنهمه چینی شکسته نشستیم. سرم روي زانو اش خم شده بود. سامین موهایم را نوازش می کرد. آرام 

  شده بودم. قلبم آرام شده بود. 

  سامین عصبی بود: دیگه نباید بري. دیگه نمی خوام بري، من تو این خونه دق کردم بدون تو

  سامین چرا خونه اینجوري شده؟- 

چیزو شکستم، داشتم روانی میشدم، اگه نمیشکستم یه بالیی سر خودم میاوردم، تو چطوري دلت اومد سه هفته همه - 

منو بزاري بري، تو که می دونی من چقدر تنهام، تو که می دونی من کسیو ندارم، بخدا می کشمت این دفه باهام 

  اینکارو کنی

  یگه نمیرم، غلط کردمبا دستم اشکهایم را پاك کردم: براي منم سخت بود، د

  فقط اطاق تو سالم مونده، به اطاقت دست نزدم...- 
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  یکباره از روي زمین بلند شد: بیا بریم تو اطاقت

از روي زمین بلند شدم و به دنبالش داخل اطاقم رفتم. باز هم دهانم از تعجب باز ماند.لباسهایم مانتوها، بافت ها، 

  پهن شده بودند. پالتوها، روسریهایم همه و همه روي زمین

صداي سامین به گوش رسید: شبا روي همینا می خوابیدم. خیلی اذیت شدم، نه غذاي درست حسابی خوردم، نه حموم 

  درست حسابی رفتم، دختر دیگه نرو، من نمی تونم طاقت بیارم

  از پشت بغلم کرد. کنار گوشم آرام زمزمه کرد: تو چرا اینقدر موش شدي؟ چرا اینقدر الغر شدي؟

  با بغض گفتم: تو خودتم الغر شدي.

یکباره مرا به سمت خودش چرخاند و دقیق به چهره ام نگاه کرد. انگار تازه متوجه ي صورتم شده بود: نازنین چرا این 

  شکلی شدي؟پاي چشمت چرا اینقدر گود افتاده؟ صورتت چرا اینقدر تیره شده؟

  م: دلم تنگ شده بود.با چهره ي اشک آلود به سامین خیره شدم و آهسته گفت

دوباره مرا در آغوش کشید: الهی برات بمیرم. دیگه نمی ذارم از پیشم بري. همین سه هفته بس بود. خونه رو خودم 

  تمیز می کنم. تو به چیزي دست نزنیا. فدات بشم خسته اي بیا استراحت کن. بیا عزیزم. 

  پاهایم زانو زد: اي دختر بد، با کفش میان تو خونه؟مرا به سمت تختم هدایت کرد. روي تخت نشستم. سامین کنار 

میان گریه خندیدم. سامین کفشهایم را بیرون آورد. سرش را باال کرد: لباساتو عوض کن. من برم یه چایی واست دم 

  کنم تا بخوري جون بگیري.

  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: سامین...تو که می گفتی اینا کاراي دخترونس...

لحظه ساکت شد و بعد گویی که با خودش حرف می زند، صدایش به گوش رسید: دوست داشتن همه چیزو سامین یک 

  تغییر میده، همه چیزو.

.....  

چاي را به همراه سامین خوردم و بالفاصله زیر پتو دراز کشیدم. خسته بودم و دوست داشتم بخوابم. دیگر کنار سامین 

  بود، من، سامین، قلب من ، قلب او.... بودم. کنار سامین عزیزم. همه چیز آرام

  سامین باالي سرم ایستاد. سرم را باال آوردم و نگاهش کردم: جانم سامین؟



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 143 

  هوم...هیچ چی. بخواب منم برم تو اطاقم.- 

ساعت نشستن داخل اتوبوس،  15سامین از اطام بیرون رفت و در را بست. چشمانم کم کم سنگین میشد. بعد از 

  آرامش می توانست خیلی دلچسب باشد.خوابیدن در کمال 

میان خواب و بیدار حس کردم چیزي روي تختم جابه جا شد. با بی حالی الي چشمهایم را باز کردم. سامین بود. یکباره 

  هوشیار شدم و چشمانم را کامل گشودم: چی شده سامین؟

  چشمانش خمار بود: می خوام پیشت بخوابم.

  باشه بیا.خودم را به گوشه ي تخت کشاندم: 

خودش را روي تخت جا کرد. دستش دور کمرم حلقه شد. چشمانم دوباره بسته میشد. صداي نفس کشیدن سامین را 

  کنار گوشم حس می کردم. چند لحظه گذشت: نازنین؟

  با چشمان بسته گفتم: جان؟

  من نیاز دارم.- 

  دوباره چشمانم باز شد: چی شده سامین؟

  تونم خودمو نگه دارم.دستش را روي گردنم گذاشت: نمی 

  ساکت شدم. می خواستم روي حرفهایش تمرکز کنم.

  چه گفته بود؟ نمی توانست خودش را نگه دارد؟ چرا؟ آه...نکند.....

  با خجالت به چشمانش نگاه کردم. قلبم شروع کرد، دوباره مثل همیشه: تپ، تپ، تپ...

  گرومپ، گرومپ، گرومپ...

  ستم، سایه ي سامین روي سرم افتاده بود.خودم را سفت کردم و چشمانم را ب

.......  
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بعد از ظهر بود. متوجه ي گذشت زمان نشده بودم. به خودم نگاه کردم، با دیدن کبودي هاي  4به ساعتم نگاه کردم 

  روي بدنم شرمزده پتو را روي خودم کشیدم.

  سامین کنارم خوابیده بود و به آرامی نفس می کشید.

************  

 به زیر پایم نگاه کردم: سبزي، گوشت و مرغ، میوه، همه و همه کف زمین ولو شده بود. 

با اضطراب زل زده بودم به مهیار که وسط کوچه رو در روي من ایستاده بود و من با دیدنش از دلهره خریدهایم را رها 

  ن ببینمش.کرده بودم: خدایا چه شانس گندي دارم، چرا باید دقیقا امروز که اومدم بیرو

مهیار بی کالمی حرف جلو آمد، خم شد و خریدهاي پخش و پال شده را از روي زمین جمع کرد. به دیوار تکیه زده 

  بودم. پاهایم می لرزید. مهیار با نایلونهاي توي دستش روبه رویم ایستاد: سالم

  .ی ترسیدماز ترس جواب سالمش را هم ندادم. می ترسیدم فکر کند به خاطر او برگشته ام. م

  کی برگشتین؟- 

  دي...دیروز- 

سرش را پایین انداخت و پوزخند زد. چند بار سرش را تکان داد. سرش را بلند کرد و به چشمانم زل زد: اینو مطمئنم به 

  خاطر تماس من نبوده که برگشتین.

  زیرچشمی نگاهش کردم. منظورش چه بود. چه می خواست بگوید؟

  کبودي هاي روي صورتتون چیه؟نگاهش روي صورتم چرخید: این 

  پلک زدم. پشت سرهم پلک زدم: کدوم کبودي ها؟

  کبودي هاي روي گونه و روي لبتون.- 

  دست کشیدم روي گونه ام، روي لبم...

  یادم آمد، دیروز...

  من و سامین....
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  دوباره به سخن آمد: چرا اینقدر الغر شدین؟

  میشه نایلونها رو بدین به من؟- 

  را به سمتم گرفت: نازنین خانممهیار نایلونها 

  نگاهش نکردم. دست بردم سمت نایلونها: بله؟

  اینو می تونین بفهمین که من نگرانتونم؟- 

  نایلونها را از دستش گرفتم: من باید برم، ببخشید

اقعا چیز دستش را شل کرد. چرخیدم و به راه افتادم. هنوز چند قدم برنداشته بودم که بلند گفت: اگه چیزي نیست، اگه و

نگران کننده اي وجود نداره، واسه چی وقتی منو میبینین اینقدر دستپاچه و نگران میشین؟ غیر از اینکه من یه چیزهایی 

  فهمیدم؟

یک لحظه ایستادم. از شنیدن حرفهایش مو به تنم سیخ شد. به هر زحمتی بود دوباره به راه افتادم. دیگر صداي مهیار را 

  نشنیدم.

  ر...مهیار ...مهیا

  کنجکاوي نکن...خواهش می کنم....

  خواهش می کنم...کنجکاوي نکن....

  مهیار....مهیار...

......  

  با چهره اي رنگ پریده وارد خانه شدم. هنوز نیمی از خانه بهم ریخته بود.

  صداي فریاد سامین را شنیدم:

  همین که گفتم، من تصمیمو گرفتم- 

........  
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  همتون همینا رو گفتین، بیست و سه سال عمرمو تباه کردیناون دفه هم همین حرفو زدین، - 

.......  

  به نفعتونه مخالفت نکنین، مثال چی کار می خواین بکنین؟- 

......  

  من به پول شماها احتیاجی ندارم. من دارم سگی زندگی می کنم. زندگیمو درست کنین- 

......  

  این دفعه تا آخرش میرم، تصمیم خیلی جدیه. - 

  آشپزخانه رفتم. نایلونها را روي میز آشپزخانه گذاشتم و همزمان به حرفهاي سامین گوش می کردم:به سمت 

  دلیل محکمی براي این کار دارم. دیگه برام مهم نیستین، نه تو نه برادرام، همتون به فکر خودتونین.- 

ز اینه که من یه چیزهایی صندلی را عقب کشیدم و روي آن نشستم. حرفهاي مهیار در گوشم طنین افکند: غیر ا

  فهمیدم؟

  چه فهمیده بود؟اینکه من و سامین....

  واي نه، خدا نکند فهمیده باشد....

  صداي سامین تبدیل به نعره شد: من این کارو می کنم. دیگه کسی نمی تونه جلوي منو بگیره

تادم. چه شده بود؟ سامین چرا نعره مهیار را فراموش کردم. از روي صندلی بلند شدم و بین چهار چوب در آشپزخانه ایس

می زد. با نگرانی دستهایم را به هم میمالیدم. چند لحظه گذشت و سامین از اطاقش بیرون آمد. نفس نفس می زد. با 

  چشمهایی که به خون نشسته بود به من خیره شد: کجا بودي؟ 

  به خودم نگاه کردم هنوز مانتو و روسري به تنم بود.

  رفتم خرید کردم.- 
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صبح پاشدي شالو کاله کردي رفتی؟ از من پرسیدي؟ من خودم با گردن شکستم می رفتم می خریدم. با این سرو - 

  صورت کبود رفتی بیرون؟

  یکی ازت می پرسید چی می گفتی؟ می گفتی من خوردم کبود شده؟

. یعنی مهیار فهمیده بود که خجالت کشیدم. یک دفعه یاد مهیار افتادم. مهیار دقیقا همین سوال را از من پرسیده بود

  سامین.....

  واي خدایا.....

  از شرم چانه ام را به سینه ام چسباندم.

سامین چند دور طول و عرض هال را طی کرد. زیر لب حرف می زد. بالتکلیف ایستاده بودم و به حرکاتش نگاه می 

کرد. ناگهان به سمتم آمد. یک قدم به  کردم. یکباره وسط هال ایستاد و نفس عمیق کشید. به سمتم چرخید و نگاهم

  عقب رفتم. سامین دستم را گرفت و گفت: نازنین بیا بشین رو صندلی می خوام باهات حرف بزنم.

  با احتیاط روي صندلی نشستم. سامین رو به روي من نشست. 

  لب باز کردم: سامین به خدا من نمی خواستم سرخود برم بیرون....

تنت ندارم، نازنین خوب گوش کن ببین چی می خوام بهت بگم. چیزي که می خوام بگم فعال کاري به بیرون رف- 

  مستقیما به زندگی منو تو بستگی داره. خوب بشین فکراتو بکن و به من جواب بده. 

  خودم را جمع و جور کردم: باشه

  نازنین...- 

  لبهایش را به هم فشرد. 

  نازنین من می خوام عمل کنم. - 

  نگاهش کردم: سامی....با دهان باز 

گوش کن وسط حرف من نیا. خوب گوش کن ببین چی بهت می گم. ما االن چهار ماهه با همیم. من اینطوري - 

دوست ندارم. تو اینطوري دوست داري؟ من نمی خوام به من انگ هم.....باز بخوره. من که زن نیستم. من مردم. خودم 
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. تا کی می تونم توي خونه نگهت دارم؟ دو ماه دیگه عیده. می تونم بگم که می دونم مردم. ولی دیگرون که نمی دونن

  نرو خونه؟ حتی نمی تونم ادعا کنم که دوست پسرتم و مجبورت کنم اینجا بمونی. 

من می خوام تو مال من باشی. اما با این وضعیت فکر می کنم کمترین ادعا رو می تونم سرت داشته باشم. چقدر بترسم 

ار رضایی نیاد سراغت، چقدر بترسم المیرا و نکیسا دلتو نبرن. تو از سخت گیري هاي من خسته نشدي؟ با از اینکه مهی

  تو ام جواب منو بده.

باال انداختم. نمی توانستم گفته هاي سامین را هضم کنم. می خواست عمل کند که  "چی بگم"شانه هایم را به معنی 

  و او به کجا برسد؟یک مرد واقعی شود، که در نهایت تکلیف من 

  گوش کن نازنین، من می خوام عمل کنم بعد بیام سراغت که تو زن من بشی.- 

  شوکه شدم. حتی پلک هم نزدم.

من اینبار این کارو می کنم. هر دکتري برم وضعیت منو ببینه، سریع این اجازه رو بهم میده که عمل کنم. می دونی - 

زندگی من. من اگه تورو داشته باشم دیگه به هیچ کس احتیاج ندارم.  چرا این دفعه مصمم هستم؟ چون تو اومدي تو

می خوام باهات ازدواج کنم، دستتو بگیرم بدون نگرانی ببرمت بیرون. می خوام اسمت تو شناسنامم باشه که یکی مثل 

  اون مهیار کره خر نیاد جلوي چشم من به تو پیشنهاد بده.

  سرما به تنم نشسته بود.سردم شده بود. آشپزخانه گرم بود، اما 

نازنین یک کلمه به من بگی تا آخرش هستی من زمینو زمانو بهم میریزم تا باالخره مال هم بشیم. نازنین خوب فکر - 

کن و بهم بگو. من یه دوره هورمون درمانی دارم. یه سري داروهاي هورمونی باید مصرف کنم. قبل از عمل چند سال 

گی کنم که من از بچگی زندگی کردم. ببین نازنین، من همیشه دوست داشتم که یه مرد تو قالب جنسیت جدید باید زند

واقعی باشم، این کاري که می خوام بکنم یعنی باید از خونواده و حمایت مالیو عاطفی و اجتماعیشون بگذرم. یعنی تو 

باید زیر نگاه سنگینشون باشم. جامعه اي زندگی کنم که وقتی بدونن قبل از عمل چطور بودم و االن چطورم، همیشه 

خیلی هاشون ممکنه طردم کنن. تو هم به عنوان زن من همه ي این مشکالتو در آینده داري. خوب فکر کن و به من 

بگو. این سه هفته فرصت خوبی بود که بشینم فکر کنم و یه تصمیم درست بگیرم. من می دونم هدفم چیه. می دونم 

اگه بگی آره و وسط کار منو جا بذاري، یه عمر زندگی منو تباه کردي. من از اینجا مونده می خوام چی کار کنم. نازنین 

  و از اونجا رونده میشم.

  به هم می خورد. "تق تق تق تق"دندانهایم به هم می خورد. دندانهایم 
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اروري ندارم. اگه با من سامین دوباره ادامه داد: ببین نازنین، اگه با من ازدواج کنی هیچ وقت مادر نمیشی. من توان ب

ازدواج کنی موقع برقراري رابطه ي......اصلی، من باید دارو مصرف کنم. اینا رو دارم بهت می گم که بعد نگی نمی 

  دونستی.

  قلبم دیگر تپش نداشت....کند می زد، دیگر تپ، تپی در کار نبود.

  قلبم انگار کشش نداشت: تاااااپ....تااااااپ....

ه بود. عقل دوباره با من آشتی کرده بود: نازنین تو حریف پدر مادرت میشی؟ تو واسه ده روز زودتر توي ذهنم جنگ شد

برگشتن، هزارتا دروغ به هم بافتی، با این خونواده ي سختگیر، فکر می کنی می تونی از پسشون بر بیاي؟ تو خواسگار 

به سامین با این وضعیت اجازه می دن بیاد با تو ازدواج دکتر داشتی مادر و پدرت حتی اجازه ندادن بیان داخل خونه، بعد 

  کنه؟ 

به چشمان منتظر سامین خیره شدم، قلب دوباره به روي عقل شمشیر کشید: میرم میوفتم به پاي هردوتاشون، می گم 

  هیچ چی ازشون نمی خوام فقط بزارن با سامین ازدواج کنم. اصال باهاش فرار می کنم.

رار می کنی؟ نمیشنوي سامین چی می گه؟ می گه از همه جا طرد میشه. می گه خونوادش عقل نهیب زد: احمق، ف

قبولش نمی کنن چه برسه به اجتماعی که توش داره زندگی می کنه. تو هم مجبوري به پاش بسوزي. یه همچین 

اي که واسه آدم عادیش آدمی باید حامی داشته باشه. یک تنه که نمی تونه تو این جامعه دووم بیاره. اونم تو جامعه 

  هزار بار می زنن، چه برسه به سامین بیچاره.

قلب عقل را عقب راند: من دوسش دارم، من همه چیزو تحمل می کنم. من یه کاري می کنم پدر مادرم راضی بشن. 

  من کمکش می کنم.

دار بشی، سامین نمی تونه به عقل خفه نشد، باز هم فریاد زد: دختره ي احساساتیه نفهم، تو هیچ وقت نمی تونی بچه 

تو بچه بده. روابطش هم نیمه نصفه هستش. نه کاري نه شغلی، نه درامدي، نه خونواده اي که حمایتش کنه، چجوري 

دووم میاري؟ مگه چند سالته که اینقدر خودتو عقل کل می دونی؟ همش هجده سالته . بفهم داري چی کار می کین. 

کنی، زندگی خودت که به فنا میره یه طرف، زندگی اونم بهم میریزي. بگو نه، بهش  داري با زندگی یه آدم بازي می

  بگو نمی تونی با شرایط خاصی که داره کنار بیاي....

  عقل زبان به دهان بگیر.....

  عقل مرا رها کن....

  عقل من عاشق شده ام....
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  عقل رهایم کن.....

 ی به پا شده بود. به زحمت لب باز کردم: سامین، من دوست دارم.سامین خیره به من منتظر جواب بود. در دلم غوغای

  سامین سر تکان داد: نازنین من واست میمیرم، اما این جواب من نیست. جواب قطعی می خوام.

  سامین خونوادم....- 

  سامین کالفه دستش را بین موهایش فرو کرد. دستهایش ثابت بین موها باقی ماندند. 

صدایش لرزان بود: نازنین من نمی خوام مجبورت کنم، اگه مجبورت کنم دودش تو چشم خودم میره. اونی که از همه 

بیشتر ضرر می کنه منم. اونی که همه چیزشو می بازه منم. من اگه خونواده اي داشتم که پشتم بود اینجوري مستاصل 

بیاد باال. مجبورت می کردم که جواب مثبت بدي. اما االن جلوي تو نمی نشستم تا واسه هر کلمه اي که می گی جونم 

وضعیتم خیلی فرق می کنه. نازنین من آرزومه یه زندگی معمولی با تو داشته باشم، فقط تو باهام باشی. دیگه چیزي از 

قیر و خدا نمی خوام. دلخوریمو از خدا فراموش می کنم. فراموش می کنم منو چه جوري خلق کرد. این همه عذابو تح

توهینو فراموش می کنم. فقط می خوام تورو بده به من. تورو بده به من که از نو زندگی کنم. اما نازنین اگه نمی تونی 

تحمل کنی، نمی تونی تا آخرش باهام پا به پا بیاي از االن به من بگو. من داغون میشم، میشکنم، اما وضعیتم مثل 

رو دارم. در مورد دیگرون هم متلکهاشون باقی میمونه ، نه چیزي بیشتر ازین. قبل باقی می مونه. بازم حمایت خونواده 

هرجند هنوزم این عذاب وحشتناك با منه که چرا واقعا مرد نیستم. در مورد خونوادت، اگه بدونم واقعا منو می خواي 

  شده زمین و آسمونو به هم بدوزم راضیشون می کنم. 

  ون کنی؟باتردید گفتم: واقعا می تونی راضیش

قاطع جواب داد: همه ي تالشمو می کنم. اگه شده غرورمو می ذارم کنار و به پاي پدرت میوفتم. نازنین تصمیمت چیه، 

  خوب فکراتو بکن. با من ازدواج می کنی؟

  ازدواج کنم؟

  با سامینم ازدواج کنم؟

  ازدواج.....

  می تونی ادامه بدي.عقل اخطار داد: با زندگیش بازي نکن....تو خیلی ضعیفو ترسویی، ن

  قلب ، بر عقل پیروز شد....
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  لبخند زدم، دستهاي سامین را در دستم گرفتم: آره سامین، باهات ازدواج می کنم.

  هرچی پیش بیاد پا به پام ادامه میدي؟- 

  آره، کنارت می مونم. - 

  می دونی که مادر نمی شی؟ هیچ وقت؟ تا ابد؟- 

  بزرگ می کنیم. اصال من خودم هنوز بچمخوب، خوب یه بچه از پرورشگاه میاریم - 

  حقیقت همین بود

  من بچه بودم، یک بچه ي هجده ساله

  یک بچه ي هجده ساله ي احساساتی....

سامین لبخند زد. از روي صندلی بلند شد. پشت صندلی ام قرار گرفت و دستانش را دور گردنم حلقه کرد. سرش را کنار 

دوباره سست شدم. گردنم به یک سمت خم شد. آهسته گفت: نازنین امتحانا  سرم قرار داد. نزدیک گوشم نفس کشید.

تموم بشه میرم پیش دکتر خودم. هورمون درمانیو طبق نظرش شروع می کنم. خیلی مشکالت جلو راهمه، اما به عشق 

  تو کوچولوي من همه ي مشکالتو به جون می خرم.

  لبان سامین روي گردنم قرار گرفت. چشمانم را بستم.

  قرار بود من همسر سامین شوم....

  همسرش.

****************  

المیرا گوشه ي حیاط تند تند جزوه ها را ورق می زد: واي واي، من این سوالو خونده بودم. آخه چرا یادم نیومد سر 

  جلسه.

شناسی راضی نبودم.  با کمی فاصله کنار المیرا ایستاده بودم و به جزوه ي مردم شناسی نگاه می کردم. از امتحان مردم

  سامین هنوز از جلسه بیرون نیامده بود. رو به المیرا کردم: ول کن اون جزوه ها رو. دیگه غلط نوشتی تموم شد رفت.

  چی می گی تو؟ وقتی خونده بودم اونم سه دور، چرا باید غلط بنویسم.- 
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  اي بابا المیرا، مثال با این همه حرصو جوش خوردن اون سوال درست میشه؟- 

  برو بابا توهم، من عصبانیم، ببین این چی به من می گه.- 

  میرم دوتا قهوه بگیرم بیارم دوتایی بخورم، شاید آروم شدي.- 

  به سمت بوفه رفتم. هنوز به بوفه نرسیده بودم که صداي زنگ گوشی بلند شد، سامین بود: الو

  نازنین کجایی؟- 

  نزدیک بوفه- 

  همون جا بمون دارم میام.- 

رسیدم و به داخل بوفه نگاه کردم: علی دلقک داخل بوفه نبود. اصال کسی داخل بوفه نبود. وارد بوفه شدم و  جلوي بوفه

  صدا زدم: ببخشید

  همزمان کسی پشت سرم گفت: خانم کسی تو بوفه نیست؟ 

  به سمت صدا برگشتم، کیان بود. چرا من ندیدمش؟اینقدر محو صحبت با سامین بودم؟

اه کردم. مرا که دید ابروهایش را باال انداخت: به به، دوست دختر آقا سامین، خوبی خانم؟ ترسیده به چشمانش نگ

دوست پسرتون کجان؟ مشتاق دیدار هردونفرتون بودم. بازم تنهایی که، آقا سامین چه جوري دلشون اومد دوست 

  دخترشونو تنها بزارن. 

  ین خودمون میمونه. چشمکی زد و ادامه داد: بازم بوسیده تورو؟ راستشو بگو. ب

باز هم نتوانستم جوابش را بدهم. باز هم ترسیدم. خواستم از بوفه خارج شوم، کیان از جلوي در کنار رفت: بفرمایید خانم 

  ، بفرمایید برید پیش آقا سامینتون

  هنوز پایم را از بوفه بیرون نگذاشته بودم که با سامین سینه به سینه شدم.

  ن من حساب کنم....اینجایی، چی خریدي؟ بمو- 

  تازه متوجه ي کیان شد. با خشم نگاهش کرد.
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  کیان با خنده رو به سامین کرد: سالم به دوست دختر دیروز، دوست پسر امروز

  با وحشت چنگ زدم به آستین سامین...

  سامین آماده ي پرخاش بود: خفه شو، بی شرف

  صداي مهیار را شنیدم: اینجا چه خبره؟

چرخیدیم، پشت پیشخوان ایستاده بود، در دستش چند تکه کاغذ بود، انگار تمام مدت زیر  هز سه به سوي مهیار

  پیشخوان به صحبتهاي ما گوش می داد.

  ضربه کاري بود...

  ضربه خیلی کاري بود.

 نگاهم بین مهیار، سامین و کیان در حرکت بود. کیان جا خورده بود. اما سامین با فک منقبض شده به هر دو نفر نگاه

 می کرد. سکوت عذاب آوري بینمان حکمفرما شد. سکوت را کیان شکست: تو از کجا پیدات شد؟

مهیار رو به کیان کرد: من زیر پیشخوان بودم. می بینی که برگه ها افتاده بودن کف زمین. حاال شما به من بگو اینجا 

  چه خبره؟

  کیان لب باز کرد: اینجا....

  خر کباب می کنن. فوضولیه خونت افتاد؟ سامین به میان حرفش دوید: اینجا

مهیار بی آنکه پلک بزند به سامین نگریست. سامین دست مرا گرفت و به دنبال خودش کشید. از دانشکده بیرون 

  آمدیم. 

......  

  سامین عصبی بود: نازنین دیگه نمی ري تو اون بوفه ي کوفتی. فهمیدي؟

  باشه- 

  از گرسنگی مردي هم تو بوفه نمیري- 
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  شه نمیرم.با- 

این ترم واحدهاي هم نیاز بر میداري که کالسات با من یکی باشه. با بچه هاي کالستون زیاد واحد برندار، این مهیار - 

  خیلی داره موي دماغ میشه.

  باشه- 

  بگو چشم، یادت رفته اینجور مواقع چی باید بگی؟- 

  چشم- 

.....  

  م. صداي سامین را می شنیدم که با کسی صحبت می کرد. روي تختم دراز کشیده بودم و به سقف اطاق نگاه می کرد

  گوشی ام لرزید. پیامی از مهیار بود: من می خوام با شما صحبت کنم، لطفا جواب تلفنمو بدین.

دوباره رعشه وجودم را فرا گرفت. صداي زنگ تلفن پنجه به اعصابم کشید. مهیار بود. تماس را قطع کردم. دوباره 

روي وضعیت سکوت قرار دادم. همزمان سامین وارد اطاق شد. بدون اینکه متوجه شود گوشی را  تماس گرفت. گوشی را

  زیر بالشم گذاشتم. سامین با خوشحالی گفت: می دونی با کی حرف می زدم؟

  نه نمی دونم.- 

  با منشی دکتر..... صحبت می کردم. نوبت گرفتم واسه بعد از امتحانات باید برم.....- 

  چدي می گی؟- 

  ره دیگه، می خوام تموم کنم این برزخی رو که توش هستیم.آ- 

چشمانش از خوشحالی درخشید، کنارم دراز کشید: واي نازنین، فکرشو بکن، من میشم شوهرت. شوهر واقعیت. تو برام 

ه غذا درست می کنی، من از سر کار میام خونه دستپختتو می خورم بعد ورت می دارم می برمت بیرون. می گردونمت. ب

هیچ کی ام احتیاج نداریم. فقط خودمون دوتا. من و تو باهم. فقط یه مقدار باید صبر کنی. درمان هورمونی که شروع 

بشه صدام از این هم کلفت تر میشه، ریشو سیبیل در میارم، بعدش باید برم ماشین اصالح بخرم. چه مدل ریش دوست 

  م واست؟داري بزارم؟ شیش تیغه کنم یا ازین پروفسوریا بزار

  لبخند زدم: ته ریش بزار.
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  دوست داري؟ بعد صورتمو بکشم رو صورت خوشگلت، مور مور بشی؟- 

  دستش را دور گردنم انداخت و مرا به خود فشرد: فقط یه آرزو دارم ، اونم اینه که واسه همیشه مال من بشی....

.......  

رق شده بود: واي خدا، من چرا اینجوري امتحان می دم؟ کنار نیمکت حیاط ایستاده بودم. المیرا دوباره بین جزوه ها غ

  همه رو خوندم ولی سر جلسه مخم نمی کشه. این سوالو بلد بودما، خدایا

  المیرا فداي سرت همه رو که نباید بیست بشی مثل بچه دبیرستانیا شدیا- 

  باز تو شروع کردي؟ دقیقا وقتی من عصبیم تو باید اینجوري دلداریم بدي؟- 

  چقدر تلخ شده بود. المیرا هیچ وقت برایم المیراي اوایل ترم نشد. 

  هیچ وقت....

  سعی کردم آرامش کنم: باشه حاال آروم باش. شاید استاد با دست باز تصحیح کنه.

  باز هم لرزیدم...

  باز هم....

  این بار المیرا هم همراه من لرزید....

  من از ترس لرزیدم، المیرا از شعف لرزید....

  هیار هردوئمان را مخاطب قرار داده بود: خانمها سالمم

  المیرا آهسته جواب داد: سالم

  من سرم را به زیر انداختم.

  خانم ظفري امتحان چطور بود؟- 

  المیرا با لرزش محسوسی در کالمش پاسخ داد: خوب بود
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  شما چی خانم رسولی؟- 

  با اخم جواب دادم: براي منم خوب بود

  م، به کار عملی آمار ما نمره ي کامل داده بود.از استاد......پرسید- 

  المیرا ذوق کرد: جدي می گین؟ چقدر خوب

  خواستم از هردونفر بابت همکاریتون تشکر کنم.- 

المیرا و تنها المیرا جواب داد: خواهش می کنم، همه ي زحمتها به عهده ي شما بود، اگه شما نبودین نمره ي کامل 

  نمی گرفتیم

  انم، انجام وظیفه بودخواهش می کنم خ- 

بدون اینکه از مهیار تشکر کنم، رو به المیرا کردم: من برم دیگه، آخرین امتحان هم که دوروز دیگست، بعدش راحت 

  میشیم، مراقب خودت باش. فعال خداحافظ

  مهیار بالفاصله رو به من کرد: خانم رسولی قبل از اینکه برین، من یه کار خیلی واجبی با شما دارم.

  س رو به المیرا کرد: خانم ظفري خوشحال شدم دیدمتون، فعال با اجازهسپ

  دوباره چشمم افتاد به قیافه ي آویزان المیرا و چشمهایی که غمگین شده بود...

المیرا سالنه سالنه به سمت درب خروجی دانشکده رفت. شاید دلش می خواست کنار مهیار بماند، اما حضور من اذیتش 

  می کرد.

  ت به سینه روبه روي من ایستاد: دیشب این همه زنگ زدم، چرا جواب ندادین؟مهیار دس

از دست مهیار خسته شده بودم. از اینکه نمی فهمید دلم نمی خواهد در کارهایم دخالت کند، از اینکه این عشق و 

  محبتش را نمی خواستم. از اینکه دلواپسیهایش را نمی خواستم...

  دم....از همه ي اینها خسته شده بو

  من به شخص دیگري قول ازدواج داده ام...
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  به دیگري،

  به سامین،

  چرا نمی فهمی مهیار، چرا نمی فهمی.....

  با خشم رو به مهیار کردم: آقاي رضایی بیش از حد جلوي منو می گیرینو می خواین با من صحبت کنین.

زدي به اون راه نمی دونی چه بالیی داره سرت مهیار اخم کرد: می دونی چرا بیش از حد جلوتو می گیرم؟ چون خودتو 

  میاد

  در حالی که از لحن صمیمانه اش متعجب شده بودم گفتم:

  این چه بالییه که شما رو نگران کرده اما من خبري ازش ندارم؟- 

  مهیار تیز نگاهم کرد: نازنین من همه چیزو می دونم، من می دونم تو اون خونه چه خبره

  م نشست، حس از بدنم رفت.عرق سردي بر پیشانی ا

  مهیار ادامه داد: من با کیان سامعی صحبت کردم، من می دونم که تو و سامین با هم رابطه دارین...

  نفس، نفس امانم بده....

  از پا میندازم....

  نفس، از پا میندازم....

  نفس امانم نداد، از پا افتادم....

  روي همان نیمکت ولو شدم

......  

سینه جمع کردم. خودم را سفت کرده بودم. مغزم درگیر بود: خدایا همه چیزو فهمید؟ چه آبروریزي شد، دستانم را روي 

چه افتضاحی شد، هنوز ترم یک تموم نشده، من باید هفت ترم دیگه با مهیار تو یه کالس درس بخونم، دیگه چه 

 جوري سرمو بگیرم باال...
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ی خواد عمل کنه، می خواد با من ازدواج کنه، خودش گفته اصال واسه چی باید خجالت بکشم؟ سامین گفته م

مشکالتمون زیاده، من نباید کم بیارم. اینم جزئی از مشکالتمونه دیگه. اصال مگه من و سامین همدیگرو نمی خوایم؟ 

دن ما چرا باید از یکی مثل مهیار بترسم؟ اگه عمل کنه دیگه واقعا یه مرد میشه. دیگه کسی نمی تونه بگه با هم بو

  درست نیست.

  با این فکر سرم را باال آوردم تا حرفی بزنم، اما با دیدن چهره ي جدي مهیار همه ي حرفها از یادم رفت.

مهیار در حالی که سعی می کرد صدایش را پایین نگه دارد ادامه داد: نازنین من به تو چی بگم؟ خودتو در اختیار یه آدم 

می دونی چی میشه؟ این چه کار بدیه که تو می کنی؟ هر شب با این دختره مریض گذاشتی؟ دختر خونوادت بفهمن 

  رابطه داري؟

  احساس کردم هر لحظه ممکن است خفه شوم، نفسم باال نمی آمد. مهیار چه بی پرده حرف می زد.

  به زحمت دهان باز کردم: شما دارین اشتباه می کنی.

ساله ام؟ من همون روزي که این دختر تو کالس به من تنه زد  دروغ نگو نازنین، تو فکر کردي من یه بچه ي چهار- 

  رفتم تو کوك هر دونفرتون.

  دختر؟

  مهیار، سامین دختر نیست....

  مهیار چرا نمی فهمی، چرا کسی نمی فهمد....

 بعد به خونتون که زنگ زدم این دختر نزدیک بود فحش بکشه به اصلو نسبم. توي اتوبوس هم که دیگه گفتن نداره.- 

تو دانشکده که با کسی نیستی. زیاد بیرون آفتابی نمیشی، وقتی هم که بیرون میاي حتما این دختره باهاته. اونم با اون 

قیافه ي غلط اندازش. صورت پسرونه، هیکل پسرونه. دیگه واقعا من باید خیلی عقب افتاده باشم که نفهمم جریان چیه. 

  شدي، چه بالیی سرت میاره؟ همه جاي تنت اینجوري کبوده؟ تو شدي برده ي این دختره، ببین چقدر الغر

  خجالت کشیدم و چشمهایم را به سنگ فرش کف محوطه دوختم.

تو اجازه میدادي یه مرد هر شب بیاد سراغت؟ پس چرا به این دختره این اجازه رو میدي؟ سامین اگه مریضه بره - 

طی کرده. به تو هم زیاد ایراد نمی گیرم، کم سنو سالی. اون خودشو درمون کنه، تو رو دیگه چرا تو کثافت کاریاش قا

  گرگ بارون دیدست، معلوم نیست با چند نفر قبل از تو بوده. حتما تو طعمه ي جدید هستی.
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  نگاه تندي به مهیار انداختم. چرا الل شده بودم. چرا حرف نمی زدم.

  باید کل دانشکده بفهمن تا تو به خودت بیاي؟ نازنین کیان همه چیزو می دونه، من همه چیزو می دونم. حتما- 

  چشمانم پر از اشک شد. فقط همین کار را بلد بودم. همین که اشک بریزم و گریه کنم.

مهیار یک قدم به سمتم برداشت: گریه نکن، من کمکت می کنم. نمی ذارم کسی بفهمه. تو اشتباه کردي. عیبی نداره. 

  ه که دیگه نخواي این کارو بکنی.مهم اینه که به خودت بیاي. مهم این

  باالخره جرات پیدا کردم: من از تو کمک نخواستم، تو چرا می خواي کمکم کنی؟ باالخره دهان باز کردم، 

  من دوستت دارم- 

  ولی من دوستت ندارم. - 

سامینه؟ اونو مهیار لبهایش را به هم فشرد. با دردمندي نگاهم کرد. نگاهش رنگ غم داشت: دوستم نداري؟ به خاطر 

  دوست داري؟

  سکوت کردم.

این همه محبتو نمی بینی؟ این همه نگرانیو نمی بینی؟ سامین مثل من نگرانت میشه؟ سامین به خاطر تو خودشو به - 

آب و آتیش می زنه؟ اصال تو چطوري می تونی محبت یک مرد به زن رو با محبت یک زن به زن مقایسه کنی؟ به 

به خاطر یه دختر؟ بخدا تو اولیش نیستی. مطمئن باش سامین قبل از تو با خیلی ها بوده.  خاطر کی دل منو میشکنی؟

فرق تو با بقیه اینه که تو از همه بی دست و پاتري، از همه ساده تري. چرا باهاشی؟ چرا نمی فهمی که اینا همه یه تله 

  است؟

  اشکها از چشمانم جاري شده بود. 

  بی انصاف نباش مهیار...

  نصافت را به تاراج برده اند....مگر ا

  همین است...

  همین است...



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 160 

  انصافت را به تاراج برده اند....

دیگر چیزي براي از دست دادن، نداشتم. چقدر این راز را در سینه حفظ می کردم. شب و روزم شده بود گریه کردن و 

نه هایم بگویم. چرا؟ چون سامین هنوز اشک ریختن. کسی نبود برایش از احساسم بگویم. کسی نبود برایش از عاشقا

  مرد نشده بود؟ چون هنوز با یک تکه پارچه روي سرش به اینطرف و آنطرف می رفت؟ اما او قرار بود مرد شود.

  مرد زندگی من.

دیگر نمی خواستم پنهانش کنم. دیگر نمی توانستم پنهانش کنم. عشق چه جراتی به من داده بود. عشق چه جسارتی 

  ه بود. می خواستم زبان باز کنم. می خواستم از احساسم بگویم.به من داد

  شاید...

   شاید جسارتم به این خاطر بود که ته قلبم از مهیار مطمئن بودم... مطمئن بودم از اینکه مثل کیان نیست...

  رازم را نزد خودش حفظ می کند...

  مطمئن بودم از اینکه حرفهایم ته قلبش مدفون می شود...

  ...تا ابد.

  براي همیشه...

رو به مهیار کردم. با همان چشمان اشک آلود، با همان چانه ي لرزان، با همان حال خراب، رو به او کردم: من دوسش 

  دارم. من سامینو دوست دارم.

  مهیار پوزخند زد، با نگاه خیره اش پوزخند زد: 

  فهمی نازنین؟تو بازیچه شدي، از تو داره سوء استفاده می کنه. چرا تو نمی - 

  سامین من خوبه، تو دروغ می گی.- 

احساس کردم با گفتن همین دو جمله خون در رگهایم به جریان افتاد. از روي نیمکت بلند شدم، به مهیار نیم نگاهی 

  هم نیفکندم و به سمت خروجی دانشکده به راه افتادم.

  نگاه خیره ي مهیار بدرقه ام کرد.



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 161 

....  

  سالم دخترم- 

  مامان، خوبی؟سالم - 

  خوبم عزیزم، امتحانات کی تموم میشه؟- 

  دوروز دیگه- 

  نازنین جان من تا هفته ي بعد می خوام بیام اونجا- 

  چیزي شده مامان؟- 

  نه، مگه چیزي باید بشه؟ می خوام بیام به دخترم سر بزنم- 

  باشه مامان بیا- 

  گیج از تماس نابهنگام مادرم، به گوشی در دستم زل زدم.

  روز بدي بود. اول صحبتهاي مهیار و حاال خبر آمدن مادرم.... امروز چه

  مادرم؟

  مادرم چرا یکباره تصمیم گرفته بود به دیدنم بیاید؟ 

  چه شده بود؟

سامین روي مبل نشسته بود. به من اشاره زد که به سمتش بروم. روبه رویش ایستادم، مثل پر کاهی مرا از روي زمین 

 . سرم را روي شانه اش گذاشتم.بلند کرد و روي پایش نشاند

  با دستش کمرم را نوازش کرد: عزیزکم، خانم خودم...

  لبانش روي گردنم قرار گرفت، با نگرانی خودم را عقب کشیدم. سرش را باال آورد: چی شد؟

  به چشمانش نگاه کردم: سامین فعال نه.
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  چرا؟- 

  کبود میشم- 

  خوب بشی، زیر مقنعه هستش کسی نمی بینه که.- 

  دوباره روي گردنم خم شد.و 

  سامین مامانم داره این هفته میاد- 

  یک باره صاف شد و مرا کمی از خودش دور کرد: مامانت؟

  اوهوم- 

این همه راهو می کوبه بیاد؟ مگه سر کار نمیره؟ مرخصی بهش میدن؟ ماه پیش اومده بود که، قبل از فرجه. کی می - 

  خواد بیاد؟ اصال واسه چی داره میاد؟ 

  ی دونم سامین، منم تعجب کردم، اما گفت هفته ي دیگه میادنم- 

  سامین خندید: بابا مادر زنمه دیگه داره میاد دخترشو ببینه.

  از حرفش خوشم آمد، لبخند زدم.

ن هفته ي بعد میرم.....پیش دکتر......، شاید وقتی مامانت اومد ، من نبودم، فرض هم اگه اومد و من تازه، م-  

رعایت کنیم تا متوجه نشه تا زمانی که من کت و شلوار بپوشم، یه دسته گل بگیرم بیام خونتون، اون  بودم،دیگه باید

  موقع جلوي بابا مامانت اینجوري بوست می کنم.

  پرصدا گونه ام را بوسید.

  نازنین زیاد خودتو واسه مامانت لوس نمی کنیا، من حسودم- 

  باز هم خندید.

  نمی تونم خودمو نگه دارم، اي بابا جیره بندي کردي مگه؟ دوباره روي گردنم خم شد: واهللا

  یک لحظه و فقط یک لحظه یاد حرف مهیار افتادم: 
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  مطمئن باش سامین قبل از تو با خیلی ها بوده. فرق تو با بقیه اینه که تو از همه بی دست و پاتري، از همه ساده تري.

  دلم فشرده شد: سامین

  ن سامینهمانطور که مشغول بود گفت: جو

  می گم سامین، تو....خوب یه لحظه واستا، اینجوري که نمی تونم حرفمو بزنم. آي کندي گردنمو- 

  تو بگو من دارم گوش می کنم- 

  سامین....تو فقط با من....- 

  هوم؟- 

  می گم تو این همه سال فقط با من بودي؟- 

  یعنی چی؟ متوجه نشدم- 

  نم، همین جامسامین توروخدا یه کم واستا من که فرار نمی ک- 

  سامین سرش را باال آورد: جونم بگو

  تو این بیست و سه سال، تو به غیر از من با کسی نبودي؟- 

  یعنی چی؟- 

  یعنی با من فقط ....را....ب.....طه....- 

  اخم کرد، یک اخم عمیق: مگه من قبال اینا رو واست توضیح ندادم؟ واسه چی دوباره می پرسی؟

           خوب دوباره واسم بگو- 

  چیو دوباره بگم؟ این که میشه تکرار مکررات، نخیر خانم، نخیر عزیز، من قبل از تو با هیچ دختري نبودم. - 

  دهانم را از درون جویدم: خوب، خوب....یعنی هیچ وقت دوست نداشتی با کسی باشی؟
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منظورت از این سواال چیه؟ مگه  سامین چند لحظه مکث کرد و بعد در حالی که دستش را به زیر چانه ام می برد گفت:

  غیر از اینه؟

  نه، خوب می خوام مطمئن بشم که فقط من تو زندگیتم- 

  عزیزم، قشنگم، خانمم، فقط تو، تو زندگیم بودي و هستی.- 

  می گم سامین، اگه یه روز یه دختر خوشگلتر از من ببینی چی؟ اون موقع منو ولم نمی کنی، بري سراغ اون؟- 

دختر دیوونه ي خودم، مگه من خلم که تورو ولت کنم برم سراغ کس دیگه؟ دختر به این خوبی،  سامین قهقهه زد:

نازي، مهربونی کجا می تونم پیدا کنم؟ تازه اگر هم پیدا کنم، فکر می کنی با این وضعیتی که من دارم دختري میاد 

اري. من مغز خر خوردم که تورو سمت من؟ واسه همینه که میمیرم واست. چون همینجوري قبولم کردي و دوسم د

بذارم برم سراغ یکی دیگه؟ خیالت راحت، من غیر از تو کسیو نمی بینم. خوبه؟ آروم شدي؟ دیگه فکرتو با این چیزهاي 

  مسخره مشغول نکنیا، باشه گلم؟

  سرم را خم کرد و پیشانیم را بوسید.

  دلم گرم شد.

  سامین فقط مرا می خواست، فقط مرا دوست داشت...

  هیچ کس در زندگیش نبود، هیچ کس در زندگیش نمی آمد....

  هیچ کس....

  هیچ کس....

.......  

ضربان قلبم روي هزار رفت. مهیار بی وقفه و پشت سرهم زنگ می زد. اصال دلم نمی خواست سامین از صحبتهایی 

  که بین من و مهیار رد و بدل شده بود،بویی ببرد.

  اگر می فهمید.... 

  ، حتما زلزله به پا میشد.اگر می فهمید
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  حتما...

  گوشی را خاموش کردم و زیر بالشم گذاشتم.

  خودم را به کناره ي تختم کشاندم، سامین وارد اطاقم شده بود و به سمتم می آمد.

المیرا اینبار زل زد به جزوه و اشک توي چشمش حلقه زد. همین کافی بود تا بفهمم،امتحان آخرش را هم خراب کرده 

 رف زدن جایز نبود. بی کالمی حرف به سمت درب خروجی دانشکده به راه افتادم. است. ح

  کسی صدایم زد: خانم رسولی....

  به سمت منبع صدا چرخیدم....

  آه....مهیار بود.....مهیار بود که به سمتم می دوید.

  برگشتم که بروم، قدمهایم را تند کردم. مهیار بی وقفه صدایم می کرد.

  میخکوب شدم، سامین وارد دانشکده میشد. اگر متوجه ي مهیار میشد...اگر مهیار را میدید....یک لحظه 

  دوباره به سمت مهیار چرخیدم...با التماس نگاهش کردم...با خواهش نگاهش کردم...

ي چهره ي مهیار چهره ام را که دید از دویدن باز ایستاد، نگاهش پر از سوال شد. بالفاصله چشم چرخاند و نگاهش رو

  سامین که تازه وارد دانشکده شده بود ثابت ماند...

  متوجه ي جریان شد. سریع چرخید و به سمت دیگر حیاط رفت. 

  چه شوکی به من وارد شده بود.

  چه استرسی به من وارد شده بود.

چشمانش، دور شدن  با قلبی که دیوانه وار در سینه می تپید به سمت سامین چرخیدم. سامین نزدیک من رسیده بود. با

  مهیار را نظاره می کرد.

  رو به من کرد و با نگاهی مشکوك پرسید: دنبال تو می دویید؟

  کی؟- 
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  این یارو مهیار- 

  مهیار؟ ندیدمش، دنبالم می دویید؟- 

  سامین چشمهایش را تنگ کرد: واقعا ندیدیش؟

  نه، ندیدمش، وا...چرا اینجوري نگام می کنی. ندیدم خوب.- 

  برو خونه تا منم امتحانمو بدم و بیام، این مقنعتو بکش پایین، چند بار باید اینو بهت بگم؟خیلی خوب - 

  به خودم نگاه کردم. مقنعه تا زیر سینه هایم بود. سامین از چه حرف می زد: سامین مقنعه ام که پایینه.

  هوم...پس سینه هات بزرگ شده؟- 

  نیشخند زد: آره، بزرگ شدن

  ه شد: خوب این دیگه تقصیر تو نیست، تقصیر منه. برو خونه، بدو تا بیام....نیشخندش تبدیل به خند

......  

  هنوز به خانه نرسیده بودم که گوشی به صدا در آمد: الو

  نازنین باید باهات صحبت کنم- 

  آقاي رضایی تورو خدا دست از سرم بردار- 

ی ترسی؟ من خودم پشتتم، هیچ غلطی نمی تونه نازنین بزار باهات صحبت کنم، چرا ازم فرار می کنی؟ از سامین م- 

  بکنه. 

  نه من از کسی نمی ترسم، از مزاحمتها و دخالتهاي شما خسته شدم- 

نازنین با من حرف بزن. اصال بیا به من بگو این سامین چه جوریه؟ مشکل ج...ي داره؟ خوب شاید تونستیم کمکش - 

  کنیم.

  نداره. فقط بدون که من سامینو دوست دارم. دیگه مزاحمم نشو من به کمکت نیاز ندارم. اونم به کمکت نیاز- 

  نازنین منم تورو دوست دارم، دلت میاد با من این رفتارو می کنی؟- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 167 

  خشمگین شدم...چقدر جسارت پیدا کرده بودم: 

  آره دلم میاد که باهات این رفتارو می کنم، چطور تو دلت اومد با المیرا اون کارو بکنی؟

  کدوم رفتار؟ المیرا کیه؟ منظورت خانم ظفریه؟ من با اون چی کار کردم؟ چی؟ چی گفتی؟- 

  واي واي واي....

  خدایا چه کرده بودم؟ 

  چه گفته بودم؟

  صداي عصبی مهیار را شنیدم: من با المیرا چی کار کردم که نمی دونم؟

  منظورت از این حرف چی بود؟ 

  تا زودتر به خانه برسم.از ترس گوشی را قطع کردم . قدم هایم را تند کردم 

.....  

  سامین از درون آشپزخانه فریاد زد: نازنین واست ساندویچ سوسیس درست کنم؟

  با دستپاچگی پیام هاي پشت سر هم مهیار را حذف می کردم: هان؟ باشه، درست کن

  خیار شور بزارم؟- 

  آره،آره- 

م. من باید بدونم با المیرا چی کار کردم که خودم خبر دوباره پیام رسید: من تا فردا صبح یه سره زنگ می زنمو پیام مید

  ندارم.

  نازنین، الف میاري دیگه درسته؟ هیچ عذر و بهونه اي رو قبول نمی کنما - 

  آره، آره الف میارم- 

دوباره پیام رسید: پس من االن زنگ می زنم به خانم ظفري از خودش می پرسم، مگه اینکه االن تماس منو جواب 

  بدین.
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  ...خدایا...خدایا

  دیگر تاب تحمل این همه فشار روانی را ندارم...

  خدایا....

  اگر مهیار با المیرا حرف می زد، اگر حرف می زد المیرا تا ابد از من متنفر میشد...

  خودش گفته بود دوست ندارد محبت گدایی کند

  خودش گفته بود....

  وجودم نشسته بود. دل و روده ام به هم پیچید. حسی شبیه به اسهال کردن در 

لرزید. مهیار بود. به آشپزخانه نگاه کردم. سامین مشغول بود. پاورچین، پاورچین وارد اطاقم شدم و در   گوشی در دستم

  را چفت کردم. آهسته گفتم: الو

  نازنین جریان چیه؟ من با المیرا چی کار کردم؟- 

خودم فردا باهاتون تماس می گیرم همه چیزو توضیح با همان صداي آهسته گفتم: من االن نمی تونم صحبت کنم، 

  می دم. توروخدا به المیرا چیزي نگین آقاي رضایی. من خودم همه چیزو می گم.

  چرا اینقدر آهسته حرف می زنی، از سامین می ترسی؟ هیچ کاري نمی تونه بکنه. نترس من هستم.- 

  من فردا تماس می گیرم، فعال خداحافظ- 

ار می دادم که درب اطاق یک ضرب باز شد. سامین با ساندویچ درون دستش، با چشمان عصبی، دکمه ي گوشی را فش

  با نفسهاي سنگین، بین چهار چوب در ایستاده بود. 

  و من...

  و من...

  و من...

  فلج شده از ترس، خم شده از دل درد، 
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  و من...

  با چشمان گشاد شده، با تضرع،

  به سامین نگاه کردم.

 ی پرسید: با کی داشتی پچ پچ می کردي؟سامین به آرام

  این آرامش، طبیعی نبود.

  این آرامش قبل از طوفان بود.....

  بریده بریده گفتم: کسی...نبود سامین

  کسی نبود که اومدي تو اطاق یواشکی حرف بزنی؟- 

  دستش را دراز کرد: گوشیتو بده

  ناشیانه گوشی را پشتم پنهان کردم.

نشنیدي چی گفتم؟ گوشی رو بده. اگه کسی نبوده واسه چی اینقدر ترسیدي؟ چرا گفتی من  سامین چند قدم جلوتر آمد:

  فردا زنگ می زنم؟ جلوي خودم حرف می زدي دیگه.

در حالی که رو به جلو خم شده بودم، آرام آرام به سمت درب اطاقم حرکت کردم. دل پیچه امان نمی داد. حس می 

  و هرلحظه ممکن است اختیار خودم را از دست بدهم.کردم نمی توانم خودم را کنترل کنم 

سامین به سمتم پرید. وحشتزده به سمت در دویدم، سامین از پشت بلوزم را کشید. محکم روي زمین نشستم و گوشی 

به سمتی پرت شد. خواستم گوشی را از روي زمین بردارم سامین زودتر از من خودش را رساند و گوشی را از روي زمین 

  .برداشت

  انتظار توام با اضطراب،

  لذت آمیخته با ترس

  همه و همه با هم توي دلم نشستند. 
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با هر دو دست زیر دلم را فشار دادم و با چانه اي لرزان به سامین نگاه کردم که چشمانش از شدت خشم و یا شاید 

  تعجب گشاد شده بود.

  بازي می کنه؟ به خیالت من نمی فهمم؟ به من نگاه کرد: این پسره مهیار به تو زنگ می زنه و اس ام اس

  لب برچیدم: نه، در مورد...المیر...

  دهنتو ببند، هنوز هیچ چی نشده پشیمون شدي رفتی سراغ یکی دیگه؟ من کمت بودم؟ آره؟- 

  چهره ام از شدت درد درهم شد.

  با تو ام، پشیمون شدي؟- 

  فریاد زد: آره؟

و همزمان ساندویچ در دستش را به سویم پرت کرد. ساندویچ به کنار بینی ام اصابت کرد و بعد به همراه محتویاتش 

  کف اطاق پخش شد. بوي سوسیس به مشامم رسید. دوست داشتم عق بزنم. باز هم گریه ام گرفت. 

اینجوري نگام می کنی؟ فکر کردي من االن میرم تکلیفمو با این بی پدر روشن می کنم. گردنشو میشکنم. چیه؟ چرا - 

نمی فهمم؟ صبح همین عوضی بود که دنبالت تو حیاط می دویید، نه؟ اونوقت تو به من می گی من خبر ندارم؟ نازنین 

  تو نفس بکشی من می فهمم، چطور فکر کردي میتونی منو دور بزنی؟

  در گیر شود. نمی خواستم با مهیار درگیر شود... از کنارم رد شد، یاد درگیریش با کیان افتادم. نمی خواستم باز هم

  نمی خواستم محبتش را از من دریغ کند...

  با همان حال زارم هردو پایش را در آغوش گرفتم: سامین تورو خدا، من واست توضیح می دم.

  پایش را تکان داد: برو کنار، به حساب تو هم میرسم...

به خودم فشار آوردم، فشار آوردم تا جلوي فشاري را که به من وارد شده و سعی کرد پایش را از آغوشم بیرون بکشد. 

  بود بگیرم....

  این چه درد بی درمانی بود؟

  این چه دردي بود...
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  سامین خم شد تا حلقه ي دستانم را از دور پاهایش آزاد کند.

  به خودم فشار آوردم...به من فشار وارد شد...

  ر آوردم...به من فشار وارد شد...به خودم فشا

  جیغ زدم: سامیییین

  دستانم از دور پاهاي سامین رها شد. دستانم را به پشتم بردم.

  دیر شده بود...

  شرمزده شدم،

  وحشتزده شدم،

  سرافکنده شدم...

  ماده ي گرمی از پشتم تراوش کرد...

  بوي کثافت توي اطاق پیچید...

......  

متوجه ي جریان شده باشد، سریع دستش را روي کمرم گذاشت و مرا به سامین چند لحظه نگاهم کرد و بعد انگار تازه 

  جلو خم کرد. صداي هق هق گریه ام توي اطاق پیجیده بود.

  صداي سامین را شنیدم: سیسسسسس، آروم، آروم...چیزي نیست، هیچ چی نیست...

  ربان بود، قلبم آرام گرفت.صدایش آرام بود، از آن خشم چند لحظه پیش خبري نبود. از اینکه باز هم با من مه

  همانطور که روي شکم دراز کشیده بودم دست برد زیر تنه ام و به صورت دراز کش بلندم کرد و از اطاق خارج شد.

  با حرکتی که کرد، بوي گند بیشتر به مشام رسید. گریه ام شدیدتر شد: سامین ببخشید، نمی دونم چرا اینجوري شدم

  یري حموم خودتو میشوري. لباساتم بریز دور. قبال هم این اتفاق افتاده بود؟آروم باش، چیزي نشده که. م- 
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  با گریه گفتم: نه بخدا، فقط دل پیچه و حس اسهالو داشتم، اما این دفعه نمی دونم چرا اینجوري شدم.

  دوش می گیرم. داخل حمام شد و مرا روي زمین گذاشت: دوش بگیر برات نایلون میارم لباساتو بریز توش، بعد از تو من

  گریان نگاهش کردم. نگاهم کرد.

دستش را کنار بینی ام گذاشت. همانجایی که ضربه خورده بود. لبهایش را به هم فشرد. چرخید تا از حمام خارج شود، 

  با دلهره پرسیدم: کجا میري؟ میري بیرون؟

ایی برم. دوش بگیر، من برم اطاقو نگاه لبخند محوي زد: با این خرابکاري شما رو سر و کله ي من، که من نمی تونم ج

  کنم ببینم چطوري شده...

  شرمنده سرم را به زیر انداختم.

  سامین از حمام بیرون رفته بود.

....  

سامین، یکی از بچه هاي کالس از مهیار خوشش میاد. منم می خواستم به مهیار جریانو بگم که بره سمت همون - 

 دختره. مگه تو نمی خواي دیگه اینقدر به قول تو موي دماغمون نشه. خوب منم داشتم همین کارو می کردم. 

  هاي کالس مرده بودن؟دقیقا تو باید به مهیار این خبر خوشو اطالع میدادي؟ بقیه ي بچه - 

  خوب آخه فقط من جریانو می دونم، کسی نمی دونه که.- 

  دختره زبون نداشت خودش بره به مهیار بگه؟- 

  آخه...آخه خجالت می کشید، از من خواست که بگم....- 

  ن؟مگه تو نمی دونی من چقدر رو این مهیار حساسم؟ چرا مثل بچه ها رفتار می کنی؟ نمی خواي بزرگ بشی نازنی- 

  خوب من فکر کردم اگه جریانو بدونه، دیگه دورو بر من نمی یاد- 

  به سامین هم دروغ می گفتم، به عشق زندگیم هم دروغ می گفتم...

  اینبار چرا؟
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  اینبار چرا دروغگو شده بودم؟

  از ترس بود؟ از عالقه بود؟

  از چه بود؟

  سامین با چشمهاي ریز شده نگاهم می کرد: خوب؟

دیگه، من بهش گفتم که یکی از همکالسیامون دوسش داره، اونم کنجکاو بود که بدونه کیه. من خوب، خوب همین - 

فکر می کنم خیلی هم ذوق داشت که بدونه. پسرها مگه اینجوري نیستن؟ دوست دارن دخترها دورو برشون زیاد باشه. 

میشه، دیگه من و تو هم نگران چیزي  خوب مهیار هم یه پسره دیگه. تازه اینجوري که بهتره، سرش با اون دختره گرم

  نیستیم.

نازنین، دلم می خواد حرفتو باور کنم، اما نمی دونم چرا نمیتونم، فقط بزار یه چیزي بهت بگم، تا همه ي ابهامات - 

برطرف بشه. نازنین اگه پشیمون شدي بهم بگو، همین االن بگو، من برم دکتر و شروع کنم به مصرف دارو کل سیستم 

بدنم عوض میشه ها، نازنین من به خاطر تو دارم از همه چیز می گذرم، بفهم از اینکه می ترسم کسی زیر پات داخلی 

  بشینه و نظرتو عوض کنه. نازنین تو قشنگی، ظریفی، خیلی ها ممکنه بیان سمتت، نکنه منو جا بذاري نازنین...

  من منتظر می مونم تا عمل کنی. دستانش را گرفتم: نه به خدا، من منتظرت می مونم. چرا نگرانی؟

نازنین، عمل برگشت پذیر نیستا، اگه پشیمون بشم دیگه نمی تونم دوباره عمل کنم، من باید برم دادگستري - 

درخواست تعویض شناسنامه بدم، مراحل قانونی رو باید طی کنم، اونا بیکار نیستن که من دوباره برم بگم، آقا من 

گذاشت، حاال من شناسنامه ي قبلیمو می خوام. نازنین اگه عمل کنم دیگه خونواده اي پشیمون شدم، نازنین منو جا 

ندارم، این خونه و وسایلهاشو میبینی؟ رنگ یه همچین زندگی رو باید تو خواب ببینم، باید بدبختی بکشم، من به خاطر 

  تو از همه چیز میگذرم، می خوام بدونم تو هم تا آخرش هستی؟

فهایش فکر هم نکردم، سریع جواب دادم: مطمئن باش، از من مطمئن باش، من پشیمون نمیشم، حتی روي مفهوم حر

  برو دکتر. من فقط تورو می خوام. فقط...فقط بگو منو دوست داري؟

  مهربان نگاهم کرد: آره عزیزم، آره قشنگم، تو همه ي بود و نبود منی. من به خاطر تو همه ي دنیا رو بهم میریزم.

  تالش می کردم خودم را در آغوشش جاي دهم گفتم: دیگه ازم دلخور نیستی؟ در حالی که

مرا در آغوش گرفت: نه گلم ناراحت نیستم. من یه لحظه قاطی کردم، باید یاد بگیرم این اخالقمو بزارم کنار و اینقدر 

  این زن خوشگلمو اذیت نکنم. 
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  ساندویچو پرت کردي تو صورتم سرم را روي سینه اش گذاشتم و با صداي بچگانه اي گفتم: تو

  الهی دستم بشکنه، ببینم صورت خوشگلتو- 

  سرم را بلند کردم، با دستش روي صورتم دست کشید: یکم خراشیده شده، االن خوبش میکنم

  سرش را پایین آورد و کنار بینی ام را بوسید. چشمانم را بستم.

  دیگه ازم دلخور نیستی که گلم؟- 

  نه ، نیستم- 

  گو ببینم واقعا تا حاال بی اختیاري نداشتی؟حاال بهم ب- 

  صورتم گل انداخت، شرمگین نگاهش کردم: بخدا نمی دونم چی شد.

  دست خودم نبود.

  عزیزم فقط دارم می پرسم، خجالت نکش- 

ه با شیطنت اضافه کرد: من که ماهانه ات رو دیده بودم، حاال اسهالتم دیدم، تازه اینجوري بهتر شد وگرنه می خواستم ی

  دور ببرمت دستشویوووووووو.....

  دستشویی را کش دار ادا کرد. با چشمان گرد شده نگاهش کردم: چی؟ واقعا؟

  آره، چیه؟ چرا اینجوري نگام می کنی؟ زن واسه من یه چیز ناشناختست...- 

  آخه این مساله که دیگه زن و مرد نداره که...- 

  باید تک تک سلولهاي تورو شناسایی کنم تو واسه من با همه ي زنهاي دنیا فرق می کنی، من- 

  دوباره دلم گرم شد، دوباره در احساساتم غرق شدم.

سامین کنار گوشم زمزمه کرد: نازنین، اگه دوباره بی اختیار شدي باید بریم دکتر، یه مقدار ذهنم درگیر شده، دلم نمی 

  شه نفسم؟خواد طوریت شده باشه، حواست باشه باز هم اینجوري شدي بهم بگیا، با

  اوهوم- 
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  آي،آي،آي...باز بی حال شدي که، حاال اگه گفتی بعد از یه دعواي زن و شوهري چی می چسبه؟ اگه گفتی؟- 

  نمی...دو...نم- 

  تو همین جوري شل و ول باشی کافیه، من خودم می گم چی می چسبه...- 

  سامین روي صورتم خم شد...

......  

 برخاستم، گوشی را از کنج اطاق برداشتم و وارد هال شدم.سامین که خوابید، آهسته از روي تختم 

به مهیار پیام دادم: سالم، من تو اولین فرصت با شما تماس می گیرم، ممکنه چند روز طول بکشه. خواهش می کنم با 

  خانم ظفري صحبت نکنین. فعال با من تماس نگیرین. خودم حتما تماس می گیرم.

خانه رفتم تا آب بنوشم. چقدر فکرم درگیر بود. درگیر مهیار، درگیر سامین، درگیر پیام را حذف کردم. به سمت آشپز

  مادرم...

  من فقط هجده سالم بود....

  هجده سال...

  حتی عاشقانه هایم مثل هجده ساله ها نبود...

  حتی عاشقانه هایم...

****************  

  و مادرم رسید...

  باالخره رسید...

  درم تنها براي سر زدن به دخترش به اینجا آمده؟چرا باور نمی کردم که ما

  چرا....

....  
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با سر و صدایی که از آشپزخانه به گوش می رسید از خواب بیدار شدم. گیج و خواب آلود از اطاقم بیرون آمدم. مادرم در 

  آشپزخانه سرگرم تکه تکه کردن مرغ بود. کمی آنطرف تر سامین براي خودش چاي می ریخت.

یش را برگرداند متوجه ي من شد. از پشت سر مادرم بوسه اي برایم فرستاد و چشمانش را مهربان بست و همین که رو

  لبخند زد. بی اختیار لبخندي روي لبم آمد. نگاهم را از چهره ي سامین گرفتم و رو به مادرم کردم: سالم

  مادرم سرش را بلند کرد: سالم، باالخره پاشدي؟

  خواب آلود جواب دادم:

  ه، ولی هنوز خوابم میاد آر- 

  نگاهم افتاد به سامین، لب خوانی کردم: بخورم تورو

  شرم زده سرم را به زیر انداختم. صداي مادرم را شنیدم: برو صورتتو بشور، تا میاي واست چایی بریزم صبحونه بخوري

  کارتون برسینبه سمت دستشویی رفتم، صداي سامین را شنیدم: من براش میریزم خانم رسولی، شما به 

  دوباره لبخند زدم، 

  دوباره...

  دوست داشتن همه چیز را تغییر می دهد....

  همه چیز را...

....  

 سامین مادرم را مخاطب قرار داد: خانم رسولی من برم بیرون یه مقدار خرید کنم، شما چیزي احتیاج نداري؟

  بگیر، دستت درد نکنهمرغو گوشتو که خودم خریدم، اگه می تونی میوه و سبزي خوردن  - 

  سامین رو به من کرد: تو چیزي نمی خواي؟

  نه نمی خوام ، مرسی- 

  سامین که رفت من سرگرم خوردن صبحانه شدم. 
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  مادرم هنوز سرگرم پاك کردن مرغ بود: از امتحانا چه خبر؟ خوب دادي؟

  آره خوب بود، این ترم به احتمال زیاد معدلم باالي هفده میشه- 

  ترم جدید کی شروع میشه؟خوبه، کالساي - 

  ولی فکر کنم کالسا تا ده روز دیگه شروع میشه - 

  خوب اگه دو هفته دیگه شروع میشه پس تو چرا اینجا موندي و بر نمی گردي خونه؟- 

خوب تا چند روز دیگه انتخاب واحده، چرا این همه راه بیامو برگردم، می مونم تا سر فرصت بیام خونه. بعدشم اینجا - 

  هستن، گیلک اینجا زیاده، با هم میریم بیرون، دور همیم. خوش می گذره.دوستام 

  دروغ، دروغ، دروغ...

  باز هم دروغ...

  حتما قصه ي چوپان دروغگو را از روي شخصیت من ساخته بودند...

  حتما همینطور بود...

مه اینجا رو خیلی دوست مادرم همانطور که با چاقوي در دستش ران مرغ را جدا می کرد، گفت: خوب این که معلو

  داري، ده روز هم جلوتر برگشتی...

  قلبم تپید...

  تحقیق آمارو به دست استادت رسوندي؟ - 

  ها..آمار؟ آره، آره به استاد دادمش.- 

  خوبه. راستی نازنین، گفتی اون همکالسیت که بهت زنگ زده بود پسر بود؟- 

  یب می پرسین.آره مامان، چطور مگه؟ چیزي شده؟ شما سواالي عجیب غر- 

  انگار همین جمله ي من کافی بود تا مادرم باالخره حرف دلش را بزند و مرا از آن برزخ نجات دهد:

  سواالي من عجیب غریبه؟- 
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چاقوي در دستش را کنار همان مرغ مثله شده رها کرد، جدي و مصمم به چهره ام خیره شد: نازنین من و پدرت 

نگرانیم، نمی خوایم دانشگاه اومدنت باعث سر به هوا شدنت بشه. ما می خوایم تا االن که دختر خوب خونه بودي، بعد 

  از این هم دختر خوب خونه باشی. 

  ه چیزي شده؟آهسته پرسیدم: مامان مگ

  اینو تو باید به من بگی. پاي کسی در میونه؟ به کسی عالقه مند شدي؟- 

  می پرسی به کسی عالقمند شدم مادر؟

  سامین مادر....

  سامین...

اگه پاي کسی در میونه به من بگو نازنین، بگو تا من بدونم این آدم کیه، چی کارست، تو که می دونی من و پدرت هر - 

، اینم بهت بگم دور دانشجو جماعتو خط می کشی، هنوز نه کار داره، نه سربازي رفته اگه بخواد کسیو قبول نداریم

واست نامه ي فدایت شوم بفرسته، من نمی تونم تحمل کنم. تو تا االن یه چندتایی خواستگار داشتی، دیدي که حتی 

شجوي آس و پاس. فرستادیمت بیاي درس نذاشتیم بیان توي خونه. نفرستادیمت بیاي اینجا عاشقی کنی، اونم با دان

بخونی. مامان جان من نگرانم. با اون وضعیت داغونی که تو شمال داشتی فهمیدم یه خبراییه. قبل از اینکه چیزي 

  شروع بشه تمومش کن. 

  چشمانم دو دو زد...

  مادرم چه می گفت...

  از چه حرف می زد...

  کاش می توانستم از احساسم پرده بردارم...

  می توانستم... کاش

االنم اینجام واست غذاهاي مقوي درست کنم، تا جون بگیري. بخدا شده بودي پوست به استخون، باز االن یه کم - 

  بهتري. نازنین نبینم به خاطر کسی اینجوري بشی...من تو این مورد باهات اصال شوخی ندارما.

  حاال اگه حرفامو کامال فهمیدي صبحونه ات رو بخور...
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  بخورم؟ صبحانه

  صبحانه؟

  مادر تو به جاي صبحانه، حرص به خوردم دادي...

  حرص....

  سیر شدم مادر..

  سیر...

....  

سامین همانطور که کوله پشتی اش را وارسی می کرد رو به من کرد که با چهره اي غمگین نگاهش می کردم: 

 نذاره ها. میرم.....، یکی دوروزه برمی گردم. به مامانت بگو بمونه تا بیام. تنهات

  آب دهانم را قورت دادم: خوشحالی سامین؟

آره، آره عزیزم، یک قدم دارم به اینکه مال هم بشیم نزدیکتر میشم. فقط یه کم هیجان دارم. اگه دکتر....منو ببینه، - 

، نمی باور کن بهم بد و بیراه میگه. آخرین بار بهم گفت بیا تمومش کن، من بهش گفته بودم دکتر تو جاي من نیستی

  دونی وقتی تنها باشی چقدر ترسو میشی.

  خنده ام گرفت، سامین و ترس...محال بود...

  تو بترسی سامین؟ من باورم نمیشه.- 

چرا گلم، مگه من آدم نیستم. منم می ترسم. مثل تو مثل همه، منتها ترس من از اینه که تنها این راهو برم. امثال من - 

جامعه. تو فرهنگهاي بسته همیشه ماها تو فشاریم. تو منگنه ایم. بی پناه بودن، بی همیشه تنها هستن. حداقل تو این 

  پشت بودن، کوهو از پا میندازه، چه برسه به من.

مکث کرد، سرش را تکان داد: براي همینه که وقتی نتونستم خونواده رو راضی کنم، حداقل پدرمو، یا یکی از اون 

یکیشون پشتم در میومد، حمایتم می کرد، شاید االن وضعیت من این نبود. اما  داداشامو، دیگه عقب کشیدم. اگه فقط

  خوب دیگه، االن اوضاع خیلی فرق کرده. خوشگل من پشتمه. خوشگل من باهامه. 
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دستم را در دستش گرفت و روي آن بوسه زد: دو شبه مامانت تو اطاقت می خوابه ها. امشب و فردا شبو احتماال پس 

  من نیستم، می شه پنج شب. چوب خطت پر شده ها. حواست هست؟ وقتی برگردم نفستو می گیرم. فردا شب هم که

  گونه هایم سرخ شد.

  از شرم بود؟

  از شرم؟

  بعد از چهار ماه رابطه، شرم در این میان چه نقشی داشت؟

  از لذت بود...از لذت...

  رو به سامین کردم: سامین... می گم...

  می خواي واست بگیرم؟جونم؟ چی می خواي؟ چیزي - 

  دلشون از این رابطه ها می خواد؟  نه...می گم همه ي کسایی که مثل تو هستن اینقدر- 

  از کدوم رابطه ها؟- 

  همینا دیگه، همینا که من و تو ....- 

فکر حرفم را ادامه ندادم، خودش متوجه ي منظورم شد، خندید: در مورد بقیه چیزي نمی دونم نازنین، اما در مورد خودم 

می کنم بیست و سه سال کنترل کردن مداوم باعث این حالت شده. خوب تو هم با من همراهی، تو هم خوشت میاد، 

  دوست داري این رابطه رو. چهره و بدن هم خیلی نقش مهمی داره.منم یه مردم.

  چشمکی به من زذ: مردم دیگه، نیستم مگه؟

  لبخند زدم.

اما اینکه بقیه هم مثل منن، نمی دونم. واقعا چیزي نمی دونم. فقط می هر کی جاي من بود هر شب می خواست. - 

  دونم این یه چیز دو طرفست، اینطوري نیست که من به زور بیام سراغت. به زور میام گلم؟

  سیسسس سامین، مامانم میشنون. نه به زور نمیاي، خودمم،....- 
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  زیر لب گفتم: خودمم می خوام

  در آغوش بگیرد، خودم را عقب کشیدم.سامین به جلو خم شد تا مرا 

  یک تاي ابرویش را باال انداخت: چی شد؟

  سامین، مامانم یه دفه میاد تو، می ترسم.- 

  خیل خوب، بمونه تا سه روز دیگه که برگشتم، ببینم اون موقع که می ري تو کما بازم اینطوري می پري عقب یا نه.- 

سر خود بیرون نمیریا، مامانت خواست بره بیرون باهاش برو، تنها حق  یکباره جدي شد: نازنین تو این مدت که نیستم

  نداري بري. 

  چشم - 

  به مهیار زنگ نمی زنیا. من ایندفعه مثل دفعه ي قبل کوتاه نمیام. اینو مطمئن باش.- 

  چشم- 

  خوبه، حاال برو پیش مامانت تا شک نکرده که تو این اطاق چه خبره - 

  این پا و آن پا کردم: سامینبه سمت در اطاق رفتم، کمی 

  سرش را بلند کرد: جان؟

  می گم، تو دلت تنگ نمیشه که دوروز نمی بینی منو؟- 

چرا تنگ نمیشه عزیزم، من همین االن هم کالفم که دو سه روز نمی بینمت، البته هر روز که سه چهار بار بهت زنگ - 

  همیشه مال هم باشیم.می زنم، اینو مطمئن باش. اما این دفعه میرم که دیگه واسه 

  براي همیشه مال هم باشیم سامین؟

  می شود؟

  می شود براي همیشه مال هم باشیم؟

  می شود سامین؟
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  با این پدر و مادر می شود؟

  داد: می شود...می شود.... قلبم جوابم 

.....  

ک لحظه دلم به هم پیچید. چند بار شماره ي مهیار را گرفتم، اما سریع قطع کردم. دو دل بودم. توي دلم آشوب بود. ی

 با خودم گفتم: نکنه دوباره اونجوري بشم. واي خدا...

نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم را آرام کنم: خوب، نازنین جونم حاال که مامانت خوابه، زنگ می زنی به این 

ترس و نگرانی نداره.  مهیار، بهش می گی از دهنت یه چیزي در اومده همه چیزو ختم به خیر می کنی. این که دیگه

  آفرین دختر.

دوباره نفس عمیق کشیدم. دل پیچه کمتر شده بود. شماره ي مهیار را گرفتم. بعد از چند بوق آزاد صداي مهیار را 

  شنیدم: سالم نازنین

  سالم نازنین؟ چقدر صمیمی، چقدر خودمانی...

  سالم- 

اون شب چی شد سریع قطع کردي، بعد اس ام اس  حالت چطوره، خوبی؟ این دو سه روز کجا بودي تماس نگرفتی؟- 

  دادي که خودت تماس می گیري؟ می دونی من چقدر نگران شدم.

  حواسم روي صحبتهاي مهیار نبود، در ذهنم حرفهایی را که می خواستم به مهیار بگویم، مرور می کردم.

  بی مقدمه گفتم: آقاي رضایی

  جانم؟ به من بگو مهیار- 

دم: آقاي رضایی صحبتهاي اون روز من از سر بچگی بود. من همینطوري بی هوا در مورد خانم به حرفش اعتنایی نکر

  ظفري یه چیزي گفتم ، خواهش می کنم فراموش کنین.

  نه از سر بچگی نبود. خانم ظفري پیش خودش خیاالت دخترونه کرده، من خودم می دونم- 

  می دانست؟
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  مهیار می دانست...

  هنوز دوستش داشت....و آنوقت المیراي بیچاره 

  این پسرها، این پسرها....

  که همیشه از آنها می ترسیدم...

  همیشه....

مهیار ادامه داد: من خیلی وقته از رفتارهاي خانم ظفري همه چیزو فهمیدم، اما اینکه تو فکر کنی من در حقش نامردي 

می کردم؟ جدي باید چی کار می کردم؟ کردم، این منو عصبی می کنه. با خودت فکر می کنی که من باید چی کار 

  احساسات یک طرفه به چه دردي می خوره نازنین؟

  زمزمه کردم: پس شما می دونستی؟

آره من می دونستم، نه فقط من، امیر شریفی هم فهمیده بود. خود ظفري با رفتارهاش به همه ي ما فهمونده بود. - 

رم سمتش؟ اما تو چرا فکر کردي من نامردي کردم؟ من حتی خوب من چی کار کنم؟ هر کی از من خوشش میاد باید ب

  یک کلمه هم باهاش در مورد مسائل عاطفی حرف نزدم. نمی خوام یه همچین فکري در مورد من بکنی.

  چرا دوستش ندارین؟ چون خوشگل نیست؟- 

  مهیار چند لحظه سکوت کرد: نه، واسه اینه که تورو دوست دارم.

  ما....من.....آب دهانم را قورت دادم: ا

می دونم، اما تو سامینو دوست داري؟ بخدا داري اشتباه می کنی. تو رو چه حسابی، رو چه امیدي به سامین دل - 

  بستی؟

  بلبل زبان شده بودم، ترس و خجالت کم کم از بین می رفت، مثل شروع رابطه ي ج...ي با سامین...

  اوائل همراه با احساس گناه و عذاب وجدان...

  ال...ولی حا

  شده بود یکی از نیازهاي روزمره ي زندگی من...
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آقاي رضایی، شما داري اشتباه می کنی، سامین یه مرده. من چهار ماه باهاش زندگی کردم. من از همه بهتر می - 

  دونم.

صداي مهیار از خشم دورگه شد: نازنین من نمی خوام حرف بدي به تو بزنم. یا چیزي بگم که احساس کنی من بی 

بم، اما آخه دختر خوب تو مگه عقل نداري؟ یه کم بشین فکر کن. سامین چیزي داره که من و تو بتونیم با اطمینان اد

  بگیم مرده؟ حرفمو می فهمی یا باید حتما اسم ببرم؟

  از خجالت نفسم بند آمد. مهیار چقدر وقیح شده بود.

  شاید هم وقیح نبود و سعی داشت واقعیت را بگوید...

  ن بود که سامین...واقعیت ای

  نداشت...نداشت...

  آن چیزي که مهیار از آن حرف می زد نداشت...

  ولی گفته بود که می تواند مرد شود. می تواند. دکتر....که دروغ نمی گوید...

  چیه چرا ساکت شدي؟ حقو به من می دي نه؟- 

  لحظه دلم به هم پیجید. با کف دستم به پیشانی ام فشار آوردم و سعی کردم آرامشم به هم نریزد. یک

  فقط یک لحظه...

  آقاي رضایی خواهش می کنم این بحثو تموم کنین . من دیگه نمی خوام به من زنگ بزنین.- 

نازنین، من نمی تونم بشینم بدبخت شدنتو ببینم. بگو ببینم، همین سامینی که اینقدر واست عزیزه، جراتشو داري بري - 

  به پدر و مادرت معرفیش کنی؟

  رحم شده اي مهیار....بی 

  بی رحم شده اي....

  بی رحم شده اي که با حرفهایت، به قلب کوچکم حمله می کنی...
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  بی رحم شده اي....

  اصال این سامین کجاست که تو با این همه دل و جرات نشستی با من حرف می زنی؟- 

  نیستش، رفته مسافرت- 

  به به، مسافرت...کی بر می گرده؟- 

  دو سه روز دیگه.- 

  خوبه، پس می تونی بیاي بیرون که ببینمت.- 

  بیرون...نه، مامانم، نه...مامانم ...هست- 

مادرت اومده پیشت؟ اینجاست؟ سامین چه جوري بودن مادرتو تحمل کرده، گوش کن، من می خوام ببینمت، همه ي - 

دانشکده، دختر تو هجده حرفها رو نمیشه از پشت گوشی زد، دیگه سامین هم که نیست بترسی. به مادرت بگو میري 

  سالته، کی می خواي از این و اون نترسی؟ 

  و واقعا من کی می توانستم که نترسم...

  کی می توانستم....

  نمی تونم بیام... - 

  و از دهانم پرید: من به سامین قول دادم تنها بیرون نرم

  مسخره بازیا چیه نازنین؟مهیار با حرص جواب داد: خداي من، خداي من، این دختره عقلشو خورده. این 

  سکوت کردم.

اصال تو درست می گی. حق با تو. سامینو دوست داري. اونم واست میمیره. وقتی ما کسیو دوست داریم تو تنگنا - 

  قرارش می دیم؟ بابات، مامانتو دوست داره ؟

  ها؟ یعنی چی؟- 

  جواب منو بده. بابا تو، مامانتو دوست داره یا نه؟- 
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  آره دوست داره.- 

بابات کدوم یکی از رفتارهاي سامینو نشون میده؟ مامانت چند صد کیلومتر دورتر از باباته. اومده اینجا پیش تو. ببین، - 

  تو منگنه نیست. تو فشار نیست. اما تو چی؟

  و واقعا من در فشار بودم.

  دل پیچه کم کم شروع می شد...

  من باید برم، نمی تونم دیگه صحبت کنم.- 

  گ می زنم، می خوام ببینمت.من فردا بهت زن- 

  نه...من، نمی تو...- 

  زنگ می زنم.- 

  دل پیچه شدید شده بود: باشه باشه حاال تا فردا، خداحافظ.

  سریع تماس را قطع کردم و به سمت دستشویی دویدم.

  آیا حقیقتا وقتی کسی را دوست داریم نباید اینقدر محدودش کنیم؟

  اگر محدود کنیم یعنی دوستش نداریم؟

  اما سامین مرا دوست دارد.

  مطمئنم...

  افکار بد....بروید گم شوید

  بروید گم شوید....افکار بد

  سامین دوستم دارد.

 سالم نازنینم- 
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  واي سامین جونم، سالم، خوبی؟ کجایی، رسیدي؟- 

  نوبت منه.آره عزیزم، من االن تو مطب دکتر نشستم. دو ساعته نشستم تا نوبتم بشه. این مریض بیاد بیرون، دیگه - 

  هیجان زده گفتم: واي سامین، یعنی واقعا دیگه همه چی داره درست میشه؟

آره، نازنین، همه چیز داره درست میشه. تازه اینجا یه پسره است که وضعیت شبیه منو داشته. عمل کرده، االن با - 

  خانمش اینجا کنار من نشستن.

  قلبم تپید.

  ازدواج با همچین فردي شده باشد؟همسرش؟ یعنی کسی بود که مثل من راضی به 

  پس فقط من نیستم؟

  پس فقط سامین نیست؟

  کسانی هستند که مثل من و سامین باشند....

  کسانی هستند....

صداي سامین در گوشی پیچید: نازنین اینقدر راحت و صمیمی کنار هم نشستن، اصال کسی نمی تونه بهشون بگه چرا 

  ا میریم بیرون دوتایی.باهمین. یه روزي منو تو هم مثل این

  ذوق زده گفتم: واااااي، خیلی خوشحالم...

من که دارم ازخوشی سکته می کنم، االن میرم تو با دکتر که حرف زدم و اومدم بیرون، دوباره بهت زنگ می زنم - 

  خبرهاي خوب می دم.

  باشه سامین، حتما دوباره بهم زنگ بزنیا- 

  باشه گلم، راستی نازنین- 

  جانم؟- 

  خبر اونجا، مامانت خوبه؟ جایی که تنها نرفتی؟ کسی که زنگ نزد؟ می دونی که منظورم چیه.چه - 
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  ها؟ مامان خوبه. نه بیرون نرفتم. کسی هم زنگ نزد. نگران نباش- 

  دروغ...

  دروغ...

  دروغ...

  خوبه. خانمم مراقب خودت باش. سامین برات بمیره. نفسمی بخدا.- 

  ه می گفت: بسه بابا، حجب و حیا هم خوب چیزیه.صداي پسرانه اي شنیدم که با خند

  رو به سامین کردم: کی بود سامین؟

هیشکی بابا همین پسره که االن حرفشو زدم. خوب، خوشگلم من دیگه خداحافظی می کنم. کم کم باید برم تو. - 

  مراقب خودت باش عزیزم. با من کاري نداري؟

  نه سامین مراقب خودت باش.- 

  ف شد با آمدن مادرم به درون اطاق: مامان جان با کی حرف می زدي؟قطع شدن تماس مصاد

  با سامین حرف می زدم- 

  راستی؟ می گم نازنین، اصال این سامین کجا رفته؟ مگه نمی گی چند روز دیگه انتخاب واحده- 

  خوب، مامان رفته شهرشون، باباش حالش خوب نیست رفته بهش سر بزنه.- 

  بده؟ اي بابا، چش شده؟ حالش خیلی- 

  نه االن گفتش حالش خوبه. جاي نگرانی نیست- 

خوب خدا رو شکر، راستی چرا سامین مدل موهاشو اینجوري زده؟ پسرونه ي کوتاه. دختر باید موهاش بلند باشه. چند - 

بار خواستم بهش بگم هردفعه حرف تو حرف اومد، یادم رفت. درسته هیکل درشتی داره ولی خوب این که دلیل نمی 

اگه بلند کنه ظرافت دخترونه پیدا می کنه. دقت کردي تو چهره اش؟  اشو اندازه ي یه بند انگشت زده. موهاشو شه موه

  قیافه ي بانمکی داره. چشماش درشته.
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  سامین من است مادر، سامین من است که چشمانش درشت است...

  را درست کرده. بخدا حیفه.موهاشو اینجوري زده، خودشو شبیه شبیه پس-  

  مگه بده مامان؟- 

البته تا یکی دوسال دیگه این رفتارها از سرش میوفته. ولی خوب   بد که نمیشه گفت، هر چیزي یه دوره اي داره.- 

حیف اون قیافه ي بانمک نیست؟ یکم بینیش گوشتیه که به صورتش میاد ، اگه هم خودش اذیت میشه می تونه بره 

  عمل کنه.

  عمل کند؟

  همین کار را بکند.سامین دقیقا می خواهد 

  می خواهد عمل کند.

  می خواهد عمل کند تا داماد خودت شود...

  داماد خودت...

  این را می توانی بپذیري مادر؟ 

  می توانی؟

  می توانی؟

......  

  مادرم همانطور که میل بافتنی اش را به همراه کامواي سورمه اي رنگی جابه جا می کرد، رو به من گفت: 

  چیزهایی که لیست کردمو بخر.نازنین برو این - 

  منظور مادرم این بود که بیرون بروم؟

  بیرون از این خانه؟ 

  تنها؟ 
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  اما سامین به من گفته بود تنها بیرون نروم...

  من به سامین قول داده بودم...

  نمی شود...

  نمی توانستم...

  تنهایی نمی شود...

  تنهایی نمی توانم...

  تنهایی نمیشه- 

  من نگاه کرد: تنهایی چرا نمیشه؟ مادرم با تعجب به

  خوب، خوب نمیشه دیگه. یعنی منظورم اینه که شما هم بیاین با هم بریم.- 

بعد از ظهره. پاشو برو اینا رو بخر، تا من واسه شام درست کردن  5دخترم مگه نصفه شبه که منم باهات بیام؟ ساعت - 

  لنگ نمونم.

  آخه، مامان، تنها...- 

می گی؟ همچین می گه تنها تنها، انگار تا حاال تنها جایی نرفته. خوبه چهار ماهه اینجا تنهایی وا...، نازنین، چی - 

  زندگی می کنی. پاشو...

  دیگر جاي هیچ عذر و بهانه اي باقی نمی ماند. با بی حوصلگی لباس پوشیدم و از خانه خارج شدم.

  سامین چه خوش خیال بود.

  تنها بیرون نروم،سفارش کرده بود با مهیار حرف نزنم، 

  من با مهیار حرف زده بودم، تنها بیرون رفته بودم...

  من

  من
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  من...

....  

 آقاي رضایی توروخدا اینقدر به من زنگ نزن.- 

  چرا؟ بیرون که نمی یاي ببینمت، اجازه ي حرف زدن هم ازم می گیري؟- 

  آخه من چه حرفی با شما دارم؟- 

در بیرون بردم و نگاهی به مادرم انداختم که در آشپزخانه مشغول درست همزمان با گفتن این حرف سرم را از الي 

  کردن شام بود.

  مهیار بی اعتنا به سوال من جواب داد: سامین هنوز برنگشته؟

  نه برنگشته، اگه اومده بود که من نمی تونستم باهاتون صحبت کنم.- 

  بدي؟نازنین یه سوالی دارم، واقعا می خواي با سامین تا کجا ادامه - 

  سکوت کردم.

  ته این عالقه کجاست؟- 

  نفس عمیق کشیدم.

  شما دوتا آخرش می خواین به چی برسین؟- 

  آب دهانم را قورت دادم.

  نازنین با تو ام.- 

  باالخره دهان باز کردم و بریده بریده گفتم: ما...می خوایم باهم....ازدواج کنیم.

تماس قطع شده. قبل از اینکه حرفی بزنم ناگهان صداي قهقهه چند لحظه صدایی از مهیار به گوشم نرسید. فکر کردم 

  ي مهیار از پشت گوشی تنم را لرزاند: واي، واي، واي خدا....چقدر خنده دار، می خواین ازدواج کنین؟

  دمغ شدم، شرمنده شدم، بغض کردم...
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  باز هم بعض کردم.

  چانه ام لرزید.

کنم که گفت: از شدت خنده نمی تونم حرف بزنم، دوباره تماس می مهیار هنوز قهقهه می زد. خواستم تماس را قطع 

  گیرم.

  هنوز صداي قهقهه اش به گوش می رسید که تماس را قطع کرد.

......  

با دیدن شماره ي سامین ضربان قلبم روي هزار رفت. هول و دستپاچه دکمه ي رد تماس را به جاي دکمه ي پاسخگو 

ین دوباره تماس گرفت، اینبار توانستم دکمه ي پاسخگو را فشار دهم: الو سامین فشار دادم. دستانم می لرزید. سام

  جونم...

  نازنین، چرا قطع می کنی؟- 

  دستم خورد سامین، چه خبر؟ کجایی؟ چی شد؟- 

  هیجان داري؟- 

  سامین اذیت نکن، به خدا استرس دارم.- 

  راست می گفتم، از شدت استرس سردم شده بود.

نازنینم دکترم واسم آزمایش نوشت تا ترشحات هورمونیو کروموزوم و خونو کال این چیزا رو بررسی کنه. ممکنه چند - 

روز دیرتر برگردم. باید جواب آزمایشو بگیرم و بعد ببینم دکتر چی می گه. البته گفتم بهت، دکتر قبال تایید کرده، اما 

ره آزمایش بدم. گفته بودم بهت دکتر بهم بد و بیراه می گه. واي نازنین یکی دو سالی ازون زمان گذشته و مجبورم دوبا

همین که منو دید شناخت، بهم گفت باالخره تصمیم نهایی رو گرفتی و اومدي. حاال اینا به کنار خودت خوبی؟ 

  چطوري؟

  بمونه. فردا بر می گرده.از شنیدن این حرفش که چند روز دیرتر بر می گردد، دمغ شدم: سامین، مامانم نمی تونه زیاد 

  سامین جدي شد: نه، بهش بگو بمونه. تورو می خواد تنها بزاره؟

  سامین مامانم سر کار میره. دیگه مرخصی نداره.- 
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  اي بابا، چه گیري افتادیم.- 

  خوب، خوب به فهیمه یا المیرا می گم بیان پیشم.- 

  نه، هیچ کی حق نداره بیاد- 

  خوب پس مجبورم تنها بمونم- 

  بیخود، تنها یعنی چی؟- 

  آخه چی کار کنم؟ مادرمو که نمی تونم به زور نگه دارم.- 

  سامین چند لحظه سکوت کرد.

  به فهیمه زنگ بزن بیاد. به المیرا نمی گیا. ازون دختر رشتی خوشم نمی یاد. زیاد باهاش صمیمی هستی.- 

  ولی من می خواستم به المی..- 

ومد میره تو اطاق من می خوابه. نازنین بیام بفهمم تو اطاقت خوابیده بود من همینی که من می گم. فهیمه هم که ا- 

  می دونم و تو.

  حرفهایش به من برخورده بود:

  سامین منظورت چیه؟- 

  منظورم اینه که تو یه اطاق باهاش نمی خوابی.- 

  به آهستگی گفتم: خوب اگه باهاش تو یه اطاق بخوابم مگه...

  مه تو اطاق من می خوابه.با من یکی به دو نکن. فهی- 

  سامین پیش خودش چه فکري می کرد، جون با او رابطه داشتم، ممکن بود با فهیمه هم....

  با فهیمه؟...

  خدایا...
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  با فهیمه هم؟....

  دلگیر شدم. خیلی دلگیر شدم:

  سامین کاري با من نداري؟- 

  چی شد؟ چرا یه دفه اینجوري شدي؟ مگه من حرفم تموم شده بود؟- 

  آخه...حرفات...تو حرفات همش.... خوب- 

مگه من حرفم تموم شده بود نازنین؟ اعصاب منو نریز بهم. خوب گوش کن ببین چی می گم. جلوي فهیمه لباس - 

بندي نمی پوشی. باهاش جیک تو جیک نمی شی. نبینم فردا دخترا تو خوابگاه از مدل بند سو...ینت تعریف کنن. من 

  همه ي اینا رو می فهمما.

  را اینجوري می گی؟ من ناراحت میشم. تو فکر کردي من...من با همه....چ- 

  من در مورد تو فکري نکردم، اما به کسی اعتماد ندارم.- 

  آخه...آخه من که یه مردو نمی خوام بیارم تو خونه.- 

نه. مگه غلط می کنی اینجوري حرف می زنی. بی خود می کنی اینجوري با پررویی می گی یه مردو نمیاري تو خو- 

  من بی غیرتم که جلوي من هر حرفی رو میگی؟ ببین چه امروز منو کوفت کردي.

  صدایم لرزید: من که چیزي نگفتم.

  حرف نزن. به فهیمه زنگ بزن بیاد. بار آخري بود که این چرت و پرت ها رو به من گفتی. کاري نداري؟- 

  نه...- 

  چطوره. خداحافظ.بازم زنگ می زنم. پشت هم زنگ می زنم ببینم اوضاع - 

  تماس را قطع کرد...

  قلبم را به درد آورد و تماس را قطع کرد.

  قلبم را سوزاند و تماس را قطع کرد...



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 195 

  از حرفهایش غرق لذت نشدم.

  از حرفهایش خوشم نیامد..

  حرفهایش بوي بی اعتمادي می داد.

  من و فهیمه؟...

  من با فهیمه؟...

  چپ و راست تکان دادم. یک لحظه چندشم شد...سرم را به شدت به

  گمان می کرد چون با خودش بودم، پس امکان داشت با هرکسی باشم؟

  با هرکسی؟

  این دیگر چه بود؟

  غیرت بود؟ حسادت بود؟ یا بدگمانی؟

  شاید بدگمانی...

  شاید...

  امروز می توانست روز خوبی برایم باشد، اما نبود...

  اصال نبود...

  کرده بودند...مهیار و سامین روزم را گلستان 

  گلستان...

**********  

مادرم شالگردن سورمه اي رنگی را به سمتم گرفت و گفت: اینو بده به سامین. قرار بود واسش شالگردن ببافم. دوست 

داشتم خودم بهش بدم، که خوب فرصت نشد دوباره ببینمش. حتما حال پدرش خوب نیست که مجبور شده بمونه. بنده 

 د خوب بشه. مراقب خودت باش نازنین. سفارشهاي منم یادت نره. از بابت تو مطمئن باشم دیگه؟خدا. ایشاال که زو
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  آره مامان، مطمئن باشین.- 

این دوستت حتما امشب میاد دیگه، درسته؟ البته اگه هم نیومد نگران نباش، صاحبخونه که باال سرت هست. مراقب - 

  خودت باش عزیزم. 

  ..مادرم صورتم را بوسید و رفت.

....  

برخالف میلم به فهیمه زنگ زده بودم تا براي چند شب پیش من بماند. از خداخواسته قبول کرده بود: واي چه خوب، 

  یه چند روز میام پیشت از این خوابگاه کوفتی خالص میشم. تا یکی دو ساعت دیگه اونجام....

   

****************  

  سالم- 

....  

  نازنین سالم کردما...- 

....  

  بابا، قهري؟ بابت خندیدنم باهام قهر کردي؟ قصدم مسخره کردنت نبود،باور کن هر کی جاي من بود می خندید.اي - 

  با دلخوري گفتم: چرا هر کی بود می خندید؟

  چرا نباید بخنده؟ خودت فهمیدي به من چی گفتی؟- 

  آره من راستشو گفتم.- 

  چی می گی دختر؟ می خواي با یه دختر دیگه ازدواج کنی؟- 

  اوال که سامین دختر نیست، بعدشم، می خواد عمل کنه. - 
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در مورد جمله ي اولت، پس سامین باید بره از ثبت احوال شکایت کنه که شناسنامه ي دخترونه داده بهش. در مورد - 

  جمله ي دومت، همینجوري کشکی، کسی میره عمل کنه؟

  جاي دکتر تصمیم بگیري؟ تو داري اشتباه می کنی، دکترش تایید کرده. تو مگه می تونی- 

  من کی با مهیار اینقدر صمیم شده بودم؟ 

  چقدر راحت اورا تو خطاب می کردم...

  چقدر راحت...

نازنین نکنه تو فکر کردي من از پشت کوه اومدمو این چیزا رو نمی دونم؟ باشه قبول. سامین رفته عمل کرده. رفته - 

  عمل کردهو مرد شده....

  کرد...مرد را غلیظ ادا 

  غلیظ...

  تو هیچ می دونی کسایی که تغییر ج...سیت می دن چقدر تو جامعه دچار مشکلن؟- 

  آره همه رو سامین بهم گفته.- 

پس اگه گفته، اینم بهت گفته که خیلی هاشون پشیمون میشن از اینکه جراحی کردن. اون موقع دیگه پشیمونی فایده - 

  اي نداره.

  چرا همش می خواي نظر منو برگردونی؟ نه، خیلیهاشون هم راضی ان. تو- 

  کاش کسی بود و از من می پرسید، نازنین تو چرا تالش می کنی، مهیار را قانع کنی؟

  چرا نازنین؟

  چرا...

من دارم به تو واقعیتها رو می گم که تو با چشم باز تصمیم بگیري. یه همچین افرادي شغل مناسبی گیرشون نمیاد، - 

ی دووم بیارن. خیلی خیلی کم بینشون کسایی پیدا میشه که بتونن تو ارگانها کاري دست و پا نمی تونن تو جاهاي دولت

  کنن، تازه اگه بتونن تو ارگانها کاري براي خودشون پیدا کنن. اگه بتونن نازنین.
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  خوب، منظورت چیه؟- 

  دواج کردي...ببین چقدر سطحی نگري که منظورمو متوجه نشدي، نازنین، تو که با جناب سامین خان از- 

  کمی مکث کرد، حس کردم خنده اش را فرو خورد...

  باز هم دلم گرفت...

  همه سامین را مسخره می کردند...

  همه...

  حتی مهیار که به منطقی بودن، در بین بچه ها شناخته شده بود...

  حتی مهیار...

ه نباید شکمتونو سیر کنین. اونوقت این ببخشید...خوب داشتم می گفتم شما که با هم ازدواج کردین، با هوا خوردن ک- 

سامین جنابعالی با این وضعیت،کجا می خواد کار کنه؟ تو جاي دولتی و نیمه دولتی و خصوصی که یا این افرادو قبول 

  نمی کنن یا اینکه خود این آدمها اونجا دووم نمیارن. چون نگاه و حرف دیگرون براشون خیلی عذاب آوره. 

  .خوب این همه شغل..- 

نه، مثل اینکه تو خیلی رویایی فکر می کنی. دختر االن دکتر مملکت بیکاره. بعد واسه سامین با این وضعیت کار - 

ریخته؟ اونم سامینی که تو ناز و نعمت بزرگ شده؟ نمی بینی باباش یه خونه با کل امکانات در اختیارش گذاشته؟ این 

  آدم سختی کشیده؟

  اد تنهایی هایش...یاد گفته هاي سامین افتادم...ی

  یاد این حرفش: نمی دونی چقدر سخته با یه تیکه پارچه رو سرم اینور و اونور برم...

بالفاصله گفتم: آره سختی کشیده، اصال تو می دونی چقدر سخته یه همچین آدمی مجبور بشه با لباس زنونه اینور و 

  اونور بره؟

توئه، خیلی سخته، اما یه همچین مسئله اي با یه جراحی بر طرف نازنین تو چرا حرفهاي منو نمی فهمی؟ آره حق با - 

  میشه...
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  با خوشحالی گفتم: خوب، منم همینو می گم، می خواد جراحی کنه دیگه...

گوش کن نازنین...گوش کن...من نمی تونم زیاد صحبت کنم، امیر از بیرون برگشته، نمی خوام از این موضوع چیزي - 

وام بهت بگم، یکم فکر کن رو حرفام، به خاطر خودت، به خاطر آینده ي خودت فکر کن. یه بدونه، فقط یه چیزي می خ

همچین آدمی جراحی می کنه و مشکلشو بر طرف می کنه. اما مشکالت بعد از جراحیش اینقدر زیاده که خیلیهاشون 

ت تو چطوري می تونی دووم خوشحال بودن از ج...سیت فعلی، از یادشون میره. سامین نمی تونه دووم بیاره، اونوق

بیاري؟ رو اینا فکر کن. خواهش می کنم احساسی تصمیم نگیر، من باید تماسو قطع کنم. باز هم بهت زنگ می زنم، 

  گفتی سامین کی بر می گرده؟

  هفته ي دیگه...- 

  خوبه، پس بازم می تونم باهات تلفنی صحبت کنم، فعال خداحافظ...- 

  فرو رفتم... تماس که قطع شد باز هم به فکر

  هر دفعه، صجبتهاي مهیار آرامشم را بهم می ریخت...

  مهیار...مهیار...

نفس عمیق کشیدم و با خودم حرف زدم: اون داره سنگ خودشو به سینه می زنه، می خواد رقیبو از میدون به در کنه، 

تت، تو یه دانشجوي آس و آخه یکی نیست بهش بگه آقاي مهیار خان، اگه سامین هم نباشه من نمی تونم بیام سم

  پاسی که هنوز درست تموم نشده و سربازي هم نرفتی...

  بی اختیار صحبتهاي مادرم در ذهنم جوالن می دادند و بر زبانم جاري می شدند...

  همیشه همینطور بود...

  از خودم اراده اي نداشتم...

  به دهان دیگران نگاه می کردم...

  اند: الو....صداي زنگ تلفن منزل مرا از جا پر

  صداي عصبی سامین را شنیدم: نازنین چرا گوشی رو جواب نمی دي؟ من االن نیم ساعته پشت خط تو ام.

  دستپاچه شدم: چیز...سامین، مامان بود...
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  با مادرت نیم ساعت حرف می زدي؟- 

  آره، خوب حاال تو بگو چه خبر، چی شد، جواب آزمایشو گرفتی؟- 

  آماده بشه، پیش یه روانشناس و روانپزشک هم باید برم تا تاییدیه اونا رو هم دوباره بگیرم.هنوز نه، تا جواب آزمایش - 

  خیلی خوشحالم،همه چی داره خوب پیش میره.- 

  آره، کم کم همه چی درست میشه، راستی فهیمه اومد؟- 

  تا یه ساعت دیگه میرسه- 

  نازنین سفارشام که یادت نرفته؟- 

  ا دلخوري گفتم: نه حواسم هستیاد صحبتهاي دیروزش افتادم، ب

  آفرین عزیزم، آفرین خانمم، خودم فدات میشم، خودم واست میمیرم...- 

  به نظر میرسید همین چند جمله ي کوتاه کافی بود تا دلخوریم از سامین فراموش شود...

  دلخوریم فراموش شده بود...

  و حاال

  سامین بود و من،

  من بودم و سامین...

*******  

 را روي تخت سامین پرت کرد و گفت: آخییییییییش، واسه چند روز ازون خوابگاه جهنمی خالص شدم. فهیمه خودش

  با دلسوزي نگاهش کردم: اوضاع خوابگاه خیلی داغونه نه؟

  آره خیلی، بخدا خالص شدي...- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 201 

ه مرده، مگه این بینی اش را چین داد و نفس عمیق کشید: واي...بالش سامینه؟ چه بوي تند عرق میده، مثل عرق تن ی

  سامین روبالشیشو عوض نمی کنه؟

در دلم گفتم: نه، عوض نمی کنه، وقتی نزدیک به دو ماهه توي تخت من می خوابه، معلومه دیگه به اوضاع تختش 

  نمی رسه.

صداي فهیمه دوباره بلند شد: اصال این چه جوري می خوابه که بالش بوي عرق گرفته؟ دستشو حلقه می کنه دور 

  مثه مردا؟ بالش؟

  و بعد دستانش را دور بالش حلقه زد...

  با خنده گفتم: دیوونه شدي؟ روبالشی رو در بیار بندازم تو ماشین، یه دونه دیگه بهت بدم.

  آره، آره بیا ببرش این منبع آلودگی رو، حالم بد شد- 

  روبالشی را به سمتم پرت کرد. 

  شنیدم، سرم را با تاسف تکان دادم.از اطاق که بیرون آمدم صداي آواز خواندنش را می 

  چند روز هم خانه بودن با فهیمه....

  اووووووف، خدا بخیر بگذراند.

.....  

  همانطور که خیار را حلقه حلقه برش می زدم به صحبتهاي فهیمه گوش می دادم: 

حیف که با اخالق  خوش به حال تو و سامین، چه جاي خوبی گیرتون اومده، ماها داریم عذاب می کشیم تو خوابگاه،

سامین نمی تونستم بسازم، وگرنه اینجا رو از دست نمی دادم. اصال تو خودت چه جوري تونستی با سامین گنده دماغ 

  کنار بیاي؟

  اخالقش بد نیست فهیمه، با هم میسازیم- 

  بچه ها می گن تو عوض پول پیش، نوکري سامینو می کنی، راست می گن؟- 

  چی؟از تعجب دهانم باز ماند: 
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  می گن تو کل کاراي خونه رو انجام میدي- 

  با ناراحتی گفتم: من پنج میلیون پول به سامین دادم، بچه ها چقدر حرف الکی می زنن.

  جدي؟- 

معلومه که جدي می گم، به من میاد نوکر کسی باشم؟ تازه سامین اصال اینجوري نیست، خودش کاراي خودشو انجام - 

  میده

  نوکر سامین بودم؟فهیمه چه می گفت؟ من 

  بیچاره سامین اجازه نمی داد، دست به سیاه و سفید بزنم.

  بیچاره سامین...

  رو به فهیمه گفتم: چقدر تو خوابگاه غیبت می کنین، کار دیگه اي ندارین؟

 یکی از خیارهاي حلقه شده را از درون ظرف برداشت: نه واهللا، تو کار بهتري سراغ داري؟ درس که نمی خونیم، همه

  می مونه واسه شب امتحان، اینجا هم که جایی نداره براي رفتن، همین غیبت کردن خوراك هر روزمونه

  با بی حوصلگی لبهایم را به هم فشردم. فهیمه دوباره شروع کرد: تا دلت بخواد خبر دارم، می خواي بهت بگم؟

  همدیگه هستن. قبل از اینکه حرفی بزنم ادامه داد: مثال امیر شریفی و پرستو کاظمی با

  چی؟ هنوز هیچ چی نشده؟امیر مگه کار داره، سربازي رفته؟ اون که هنوز یه دانشجوي آس و پاسه.- 

  حرفهایی را که مادرم دیکته کرده بود، خوب هجی می کردم...

  خیالت راحت باشد مادر

  همه را از بر شدم

  همه را..

  چی می گی تو؟ مگه رفته خواسگاري، فقط دوستن باهم.- 
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انش شوخ شد: تازه، اینم می دونیم که مهیار رضایی چشمش دنبال توئه، المیرا هم چشمش دنبال مهیاره، واي چه چشم

  مثلث عشقوالنه اي....

  با چشمان گشاد شده نگاهش کردم: چی؟ کی می گه؟ کی گفته؟

ابا این شام کی آماده کالغه گفته. تو فکر کردي دیگرون نمی فهمن؟ تو اردو که دیگه هر کی نمی دونست فهمید، ب- 

  میشه از گشنگی ضعف کردم.

  بیچاره المیرا...

  بیچاره المیرا...

  دستپاچه به سمت سینک ظرفشویی رفتم و پشتم را به فهیمه کردم. سعی کردم جلوي لرزش دستانم را بگیرم.

  نشد.

  کل دانشکده فهمیده بودند..

  خدایا رحم کن

  نکند موضوع من و سامین هم برمال شود....

  رحم کن خدایا...

.....  

  فهیمه کمد لباسهایم را بیرون کشیده بود و آواز می خواند. با تعجب به حرکاتش نگاه کردم.

  همانطور که کمدم را شخم می زد گفت: یه ژاکت فسفري داشتی، کو؟ نمی بینمش

  می خواي چی کار؟- 

  می خوام بپوشم- 

  چی؟ بپوشیش؟- 

  تو تقریبا هم سایزیم، بده من ژاکتوآره می خوام بپوشم برم بیرون، من و - 
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  آخه...- 

  بابا خسیس نباش، ژاکتو بده به من. نترس نمی خورمش.- 

  آخه اینجا...خوب خودت گفته بودي پوشش...- 

  من زیر چادر می پوشمش، بده دیگه- 

شدي این با خودم فکر کردم: خودت می گی زیر چادر، پس دیگه چرا می خواي بپوشیش، اه سامین، ببین چطور باعث 

  فهیمه بیوفته به دل و جگر من...

در کمد را باز کردم و ژاکت فسفري ام را به فهیمه دادم. با ذوق و شوق آنرا گرفت و به اطاق سامین رفت. چند دقیقه 

  ي بعد صدایش را شنیدم: نازنین من میرم بیرون، یکی دو ساعت دیگه بر می گردم....

....  

  گار بودنش یک نوع دردسر بود،فهیمه که رفت بی حوصله شدم. ان

  نبودنش نوع دیگر. من هم لباس پوشیدم و از خانه خارج شدم.

  سامین از کجا می فهمید؟

  او که اینجا نبود

  از بس توي خانه نشسته بودم، پوسیدم...

  همین یک بار سامین، همین یک بار

  باشد سامین؟ باشد؟

....  

نگاه می کردم. هر دو پایم را روي نیمکت تاب می دادم. تنهایی به بازي بچه ها  .روي نیمکت سنگی پارك نشستم

 بیرون آمدن هم براي خودش عالمی داشت.

  صداي فریاد کسی توجهم را جلب کرد. امیر شریفی بود که با خنده فریاد می زد: پرهام، لودگی بسته، وسط پارکیم
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چرخاندم بین افرادي که در پارك بودند. نه اشتباه یک لحظه جا خوردم. هرجا امیر بود، حتما مهیار همراهش بود. چشم 

نکرده بودم، مهیار با فاصله ي نه چندان دوري از من ایستاده بود و با لبخندي بر لب به پرهام و امیر نگاه می کرد. هنوز 

چرخیدم تا از  مرا ندیده بود. به آرامی از روي نیمکت برخاستم و درحالی که نگاهم به چهره ي مهیار بود تا مرا نبیند،

  پارك خارج شوم. 

  هنوز چند قدم دور نشده بودم که صداي نحسی شنیدم...

  علی دلقک بود، او از کجا پیدایش شده بود؟

  عجب سوال مسخره اي، فقط یک پارك در این روستا شهر وجود داشت...

  فقط یکی...

کجا داري میري، من، تر، خایم(جمله ي صداي علی با لهجه ي مسخره اي از پشت سرم به گوش رسید: دختر شمالی 

  گیلکی: من تورا می خواهم)

یک لحظه دلم به هم پیچید. کمی مکث کردم و بعد با قدمهایی که تندتر شده بود، تقریبا به حالت دو از پارك خارج 

  شدم.

  سامین راضی نبودي که بیرون بیایم...حتما راضی نبودي

  بیرون آمدن بر من حرام است سامین

  است...حرام 

.....  

  جلوي درب خانه که رسیدم خشکم زد. فهیمه با اخم ایستاده بود. ژاکت فسفریم از زیر چادرش مشخص بود.

  چه عجب اومدي خانم. خوبه گفتم یکی دو ساعت دیگه میام.- 

  واي فهیمه، پشت در مونده بودي؟- 

  تو چی فکر می کنی؟ - 

  وخدامن فکر نمی کردم اینقدر زود برگردي. ببخشید تور- 
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  یخ زدم نازنین- 

  همانطور که درب خانه را باز می کردم گفتم: کاشکی به من زنگ می زدي

  زنگ زدم، شما در دسترس نبودي- 

  واي فهیمه ببخشید، بیا بریم تو، خیلی شرمندم، خدا منو بکشه- 

  فهیمه با اخم وارد خانه شد.

....  

  فهیمه صدایم را نشنود، گفتم: منظورت چیه؟در حالیکه سعی می کردم تن صدایم را پایین نگه دارم، تا 

منظورم خیلی روشنه، من امروز تو پارك دیدمت. مگه تو عادت نداري کوله پشتیتو دو طرفه بندازي؟ یه بافت قهوه - 

  اي هم پوشیده بودي.

  سکوت کردم

  علی دلقک چی زر زر کرد؟- 

  علی دلقک؟ یعنی چی؟ علی دلقک کجا بود؟- 

که اومدي پارك، دیدم که سریع برگشتی، اینم دیدم که علی داشت یه چیزي بارت می کرد، ببین نازنین، من دیدم - 

اگه چیزي هست به من بگو. تا وقتی حال علی جا نیومده باشه این همینطوري اذیتت می کنه. من که مثل سامین 

نیست. هر وقت علی نیستم همش روي تو سختگیري کنم، اذیتت کنم. من منطقی ام، حماقت دیگرون که تقصیر تو 

  اذیتت کرد به من بگو. پدري ازش در بیارم که تو تاریخ بنویسن...

  سامین مرا اذیت می کند مهیار؟

  مرا اذیت می کند؟

  سامین دوستم دارد...

  از دوست داشتن است که سختگیر است، مهیار...
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  از دوست داشتن است...

....  

  گوشی پریدم: سامییییین، سالمشماره ي سامین روي گوشی نقش بست. تقریبا روي 

  سالم عزیزم، خوبی خانمی؟- 

  من خوبم، اما انگار تو خیلی خسته اي، آره؟- 

  آره، این چند روزه پدرم درومد، خونه ي فامیلمون هم اون سر شهره. هر روز بکوب این همه راهو برو، بیا.- 

  نتیجه چی شد سامین؟- 

شک و روانشناس هم گرفتم. داروهام االن تو دستمه، دکترم یه سري گلم، نتایج آزمایش معلوم شد، تاییدیه روانپز- 

  رژیم غذایی و هورمونی هم بهم داده، من دارم راه میوفتم فردا صبح پیشتم نازنین. همه چیزو مفصل واست می گم.

  گیج و هیجان زده گفتم: یعنی امروز و فردا عمل می کنی؟

زمان عمل مشخص میشه. ممکنه زودتر هم بشه. میام همه چیزو  امروز و فردا که نه، شش ماه تا یک سال دیگه- 

  توضیح میدم. از خودت بگو. خوبی؟ فهیمه که اذیت نمی کنه؟

  خوبم، فهیمه است دیگه. باهاش سر می کن.- 

  دیگه فردا میرسم از دستش راحت میشی گلم. دل تو دلم نیست ببینمت نازنین. چاق شدي؟ یا الغر شدي؟- 

  و ندیدیم، چاقو الغریم کجا بود؟همش هفت روزه هم- 

  واسه من مثل هفتاد روز بود. دیگه اومدم خانمی، دیگه اومدم....- 

  تماس که قطع شد هنوز گیج و منگ بودم. قضیه جدي شده بود.

  سامین داروهایش را گرفته بود...

  وضعیت جسمانی اش نسبت به قبل، مردانه تر میشد.

  حتی تمایالت ج...سی اش...
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  این بود که با یک مرد واقعی هم خانه شده ام. دقیقا مثل

  مرد واقعی؟

  یعنی خودم هم باور نداشتم که سامین هنوز کامال مرد نیست؟

  من که با این حرفم، گفته هاي مهیار را تایید کرده بودم...

  سرم را تکان دادم.

  به شدت تکان دادم...

  االن که زمان فکر کردن به این چرندیات نیست...

  بر می گردد...سامین 

  سامین من...

از ساعت هفت صبح بیدار شده بودم. از هیجان دیدن دوباره ي سامین، نمی توانستم بخوابم. درد بدي در دل و روده ام 

پیچیده بود. انگار کسی به روده ام چنگ می کشید. براي اینکه فکرم را منحرف کنم به آشپزخانه رفتم و ظرفهاي مانده 

 شستم.از شام دیشب را 

  یاد حرف فهیمه افتادم: بچه ها می گن تو شدي نوکر سامین....

از ذهنم گذشت: تو که از هر چی اربابه بدتري، یک هفته ست اینجایی دست به سیاهو سفید نمی زنی، بعد به سامین 

  بیچاره می گی؟ 

در به فهیمه نگاه کردم. روي چاي را هم دم کردم و از آشپزخانه بیرون آمدم. به سمت اطاق سامین رفتم و از الي 

  تخت سامین پهن شده بود و خر و پف می کرد. آهسته درب اطاق رابستم و چشم انتظار آمدن سامین شدم.

......  

  به ساعت نگاه کردم، هشت و نیم بود. سامین پنج دقیقه ي پیش پیام داده بود: نزدیک خونه ام.

  قلبم کوبید و کوبید و کوبید...
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  ...قلبم محکم کوبید

  خدایا سامین االن به خانه می آید...

  االن...

  کلید در قفل چرخید،

پاهایم لرزید، انگار جانم از پاهایم بیرون می رفت، دستم را به لبه ي مبل تکیه زدم تا بتوانم سراپا بایستم. درب ورودي 

  باز شد، 

  چشمانم سیاهی رفت،

ا قورت دادم. سامین با لبخند وارد خانه شد. کوله پشتی اش هیکل سامین بین دو لنگه ي در پدیدار گشت. آب دهانم ر

را همان جا کنار در رها کرد و به سمتم دوید. در آغوشش جاي گرفتم. به من امان نداد. لبانم به میان لبهایش کشیده 

  شد. 

  نفسم حبس شد،

  دستش را دور کمرم حلقه زد و مرا به سمت خود کشید. دستم را روي بازویش گذاشتم.

  فسم بند آمد،ن

  سامین رهایم نمی کرد، حس کردم هر لحظه ممکن است خفه شوم. فشار دستم روي بازویش بیشتر شد،

  نفسم قطع شد،

  دستانم را مشت کردم و به بازویش ضربه زدم، سعی کردم خودم را از آغوشش جدا کنم.

  نفسم، نفسم...

  سامین یکباره مرا از خود جدا کرد: آخیییییییییییش

  یق کشیدم، چشمانم را بستم: سامین خفه شدمنفس عم

  لبخند زد: منم داشتم خفه میشدم، دو هفته است بوست نکردم، جبران شد.
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  دلخور نگاهش کردم: لبمو کندي

  قربونت برم، بیا بغلم ببینم- 

  دوباره آغوشش را باز کرد، مثل تشنه اي که به آب رسیده باشد در آغوشش گم شدم...

  بود و صداي خر و پفش به گوش می رسید.فهیمه هنوز خوابیده 

.....  

هردو روبه روي هم پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم. لیوان چاي را روي میز، مقابل سامین گذاشتم: بخور سامین 

  جونم، از راه رسیدي خسته اي.

  نه فقط می خوام نگات کنمو صداتو بشنوم، نازنین اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود- 

  دلم تنگ شده بود منم- 

خوب تعریف کن ببینم، چی کارا کردي تو این یک هفته، کی زنگ زد؟ مامانت چی گفت وقتی که من رفتم، این - 

  فهیمه چی می گفت؟ اذیت که نکرد

  کدوم یکیو جواب بدم؟ خندیدم: اوه ه ه ه ه ، چقدر سوال،اول 

  اول اینو بگو ، بیرون که نرفتی- 

  دلم فرو ریخت: نه، نرفتم

  خوبه، آفرین به تو خوشگل من- 

  دستش را دراز کرد و گونه ام را کشید.

  حاال بگو ببینم به فهیمه که رو ندادي- 

  متوجه ي منظورش شدم، از حرفش خوشم نیامد اما به روي خودم نیاوردم: نه، کاري به کار هم نداشتیم

  ابیدي؟خوبه، خیلی خوبه. حاال مهمترین سوال، این یک هفته بدون من راحت خو- 

  چشمانش برق می زد. باز هم منظورش را فهمیدم. چهره ام گلگون شد.
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  اوهو، نیگاش کن، چقدر سرخ شده، بهت فشار اومده نه؟ جبران می کنم- 

  لب گزیدم: سامین، آروم، ممکنه فهیمه بیدار بشه

  بی خیال دستانش را پشت سرش گذاشت: فهیمه خر کیه، من دیگه دارم شوهرت میشم

  یادم آمد: خوب، راستی سامین چی شد؟دکتر چی گفت؟ ناگهان به

تموم شد، نتیجه آزمایشو دید، تاییدیه روانپزشکو دید، داروهاي هورمونی نوشت، از دیشب شروع کردم به خوردن. - 

  دیگه کم کم ریش در میارم

  جا خوردم: واقعا؟

شه عمل می کنم. اگه تغییرات بدنیم زیاد آره، یه سري رژیم غذایی و هورمونی هم داده، من احتماال به شش ماه نک- 

  بشه دانشکده نمیام، مرخصی می گیرم، اما نمیرم شهرمون، اینجا میمونم پیشت.

  خوب بعدش چی میشه؟- 

  مدام باید با دکترم در تماس باشم که وضعیتمو بررسی کنه.  - 

زون داروهاي هورمونیه که باید به چشمانم خیره شد: از نظر ج...سی خیلی فعال میشم. هورمون تستسترون، یکی ا

  مصرف کنم. می دونی که این هورمون هم واسه خشمه، هم واسه میل ج...سی.

  آب دهانم را قورت دادم. روي مفهوم حرفهاي سامین فکر می کردم. 

صحبت حرفهایی که می زد واقعی بود؟ یا در حد همان احتماالتی بود که قبل از رفتنش به.......با یکدیگر در موردش 

  کرده بودیم.

  سامین دستش را روي دستم گذاشت: می ترسی ازم؟- 

  به آرامی جواب دادم: نه

  نازنین من سه چهار ماه دیگه یه مرد کامل هستم. - 

  سرم را به نشانه ي تایید تکان دادم.
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  چشمهایش را تنگ کرد: من حس می کنم می ترسی ازم

  نگاهش کردم: نه نمی ترسم

  ی نمی رسونم، مشکلی برات پیش نمیاد، همه چی بمونه براي شب عروسیازم نترس من بهت آسیب- 

  اینبار منظورش را نفهمیده بودم: نفهمیدم سامین، منظورت چیه

  نفس عمیق کشید و به پشت صندلی تکیه زد: یعنی بکارتت بمونه تا بعد از ازدواجمون

  چشمانم از حدقه در آمد: چی مگه ممکنه تو االن...

  کنه اون بکارت از بین بره، با هر چیزيبا هر چیزي مم- 

  لرزیدم. سامین فهمید: گفتم نترس، من قول دادم، حاال بیا بشین رو پام

  هنوز ذهنم درگیر صحبتهایش بود.

  نازنین با تو ام، بیا بشین رو پام- 

  ها؟ چی؟ نه، نه، فهیمه اینجاست- 

اینجا نیست. میرم دوش بگیرم، تر تمیز تر هم میشم واسه باشه، می مونم تا بره، باالخره تا دو سه ساعت بیشتر که - 

  عملیات، مگه نه؟

  و بعد صندلی را به عقب کشید و از جا برخاست.  با لبخند پیروزمندانه اي به من خیره شد

صدایش در ذهنم منعکس میشد: با هر چیزي ممکنه اون بکارت از بین بره، با هر    از آشپزخانه که بیرون رفت هنوز

  جیزي

  حس آشنایی در وجودم نشسته بود.

  نشسته بود؟

  نه، این حس همیشه همراه من بود.

  حس آشناي ترسیدن...
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  اما اینبار با دلهره آمیخته بود، با دلهره....

  سامین چه می گفت، این حرفها از کجا در ذهنش نشسته بود....

  اصال منظورش از این حرفها چه بود....

سامین تو کجا بودي این چند روز؟ نازنین گفت حال بابات بد شده رفتی شهرتون. االن فهیمه یک نفس حرف زد: واي 

 بهتره؟ خوبه؟ چی بود مشکلش؟ می خواستی بیشتر بمونی، چرا برگشتی؟

  در دلم گفتم: می موند اونجا که تو مغز منو رنده می کردي، منم یک هفته بیشتر نوکریتو می کردم.

ه پرید: چه خبرته بابا. تخم کفتر که نخوردي. بابام حالش بهتره،، اگه بهتر نبود که سامین بی حوصله وسط حرف فهیم

  من اینجا نبودم. 

  فهیمه دمغ شد: چه گنده دماغی تو. من دارم حال پدرتو می پرسم، تو اینجوري جواب می دي؟

  سامین بدنش را کش و قوس داد: خیل خوب بابا، مرسی از احوالپرسیات.

  ب سامین را بدهد که من براي خاتمه دادن به این بحث گفتم : بیاین صبحونه بخوریم، فهیمه خواست جوا

  و ظرف عسل را روي میز گذاشتم. فهیمه رو به من کرد: مربا رو هم بیار

  سامین اخم کرد: پاشو خودت بیار، چرا بهش دستور می دي؟

  خوب من اینجا مهمونم، اصال تو خودت چرا کمک نمی کنی؟- 

  می کنم. خوب چشاتو وا کن ببینمنم کمک - 

سامین از جا بلند شد و در کابینت را باز کرد و ظرف شکر را بیرون کشید و روي میز گذاشت. به سمت جاي نان رفت و 

چند تکه نان برداشت و روي میز سر داد: بفرما فهیمه خانم. من به اندازه ي خودم کار می کنم. شما چی؟ یه هفته بخور 

  و بخواب؟

فهاي سامین خجالت کشیدم، فهیمه هر چه بود مهمان بود. هر چقدر هم پر رو بود ولی یک هفته به خاطر من در از حر

  این خانه زندگی کرده بود.
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با شرمندگی به فهیمه نگاه کردم. انگار زیاد ناراحت نشده بود. حتما با این اخالق سامین آشنا بود. تکه اي نان در 

  ی جوید گفت: قاطی کردیا. اصال مربا نخواستم.دهانش گذاشت و همانطور که م

  مربا را از یخچال بیرون آوردم و جلوي فهیمه گذاشتم: بیا فهیمه

فهیمه با نیشخند به سامین نگاه کرد: یه جات سوخت؟ نازنین از تو بهتر بلده مهمون داري کنه. هرچند یه دور مهمونشو 

  پشت در جا گذاشته بود.

  قلبم ایستاد. 

  یمه....کاش الل شوي و حرف نزنی.فهیمه، فه

  سامین اخم کرد: یعنی چی؟ یعنی درو باز نکرد؟

  ملتمسانه به فهیمه نگاه کردم، حواسش به من نبود.

نخیر، رفته بودم بیرون، نگو نازنین هم رفته بود بیرون. من زودتر برگشتم دیدم نیست. مجبور شدم بیست دقیقه پشت - 

  دربمونم.

  بود. رنگم مثل گچ سفید شده

  فهیمه چه کار کردي؟ 

  چه کار کردي فهیمه؟ 

  سامین نگاه معنی داري به من انداخت و رو به فهیمه کرد: ساعت چند بود؟

  پنج غروب بود، آره ساعت پنج بود- 

  مضطرب شدم و چشمانم روي چهره ي سامین چرخ می خورد. سامین دیگر نگاهم نکرد. 

ي خوري لیوان چایش را بهم می زد. همانطور مضطرب پشت میز ایستاده فهیمه مشغول خوردن شد. سامین با قاشق چا

بودم و به سامین نگاه می کردم که سرش را به زیر انداخته بود. فهیمه با دهان پر به من اشاره کرد: بخور دیگه، چرا 

  واستادي؟

  بخور چاق نمیشی.منتظر تایید سامین بودم. سامین سرش را بلند کرد و با نگاه عجیبی رو به من گفت: 
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  فهیمه به میان حرفمان پرید: آره چاق نمیشه. سایزش دستمه. چاق بشه می فهمم.

  ریز ریز خندید. چشمان سامین از حدقه درآمد. نگاه تندي به فهیمه کرد: یعنی چی فهیمه؟

ید: خودش فهیمه از پشت میز بلند شد و همانطور که بی خیال به سمت اطاق سامین می رفت، صدایش به گوش رس

می دونه. من برم وسایلمو جمع و جور کنم. دیگه برم تو همون خوابگاه کوفتی. نمی دونم چه جوري دوباره اوجارو 

  تحمل کنم.یه هفته بخورو بخواب داشتم، حسابی تنبل شدم.

چشمم حلقه زده  سامین از پشت میز بلند شد. مثل فنر از جا پریدم و دور میز چرخیدم تا به در آشپزخانه برسم. اشک در

  بود. با صداي آهسته گفتم: بخدا اون چیزي که تو فکر می کنی نیست.

  با صداي آهسته اي گفت: مثل قضیه ي بیرون رفتنته دیگه.

  به میان چهار چوب در رسیدم و ترسیده گفتم: من با فهیمه میرم خوابگاه. فردا میام. 

  روز، تو چه غلطی کردي. حاال به من دروغ می گی؟ پاتو از در نمی ذاري بیرون تا من بدونم تو این ده- 

  چقدر مرز خشم و آرامشش باریک بود، به باریکی یک تار مو.

  عقب عقب وارد هال شدم و گفتم: میرم، می ترسم. اینجا نمی مونم. 

  بیامفهیمه از اطاق بیرون آمد. چادرش را روي سرش مرتب می کرد. به سمتش چرخیدم: فهیمه منم می خوام باهات 

سامین سریع کنارم رسید و دستم را محکم گرفت. فهیمه در کیفش را باز کرد و آینه اي بیرون کشید: من دارم میرم 

  مرکز استان، ببخش نازنین جان

چانه ام لرزید. سامین دستم را فشار داد. فهیمه به سمت در رفت: خوب دختر شمالی من دیگه رفتنی شدم. این چند روز 

  چی بدیو خوبی ازم دیدي، ببخش. اذیتت کردم. هر

رو به سامین کرد: تو هم اخالق گندتو درست کن. اون موهاتم یکم بلند کن. آدم خوف می کنه. فکر می کنه پسر توي 

  خونه است. 

  رو به هر دوي ما گفت: بچه ها من رفتم خداحافظ.

  رو به من کرد: سیییییییس در را پشت سزش بست. تقال کردم دستم را از دست سامین بیرون بکشم. سامین
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گوشهایش را تیز کرد، چند لحظه بعد صداي بسته شدن در پارکینگ به گوش رسید. رنگ از چهره ام پریده بود. براي 

  بار چندم دلم به هم پیچید.

  ملتمسانه گفتم: من دلم توي این خونه پوسید. یه سر رفتم بیرون دلم باز بشه. گناه که نکردم.

به بیرون رفتنت کاري ندارم. فهیمه چی می گفت؟ حرف سایزو تشخیص چاقیو الغري بود. جلوش  سامین پوزخند زد:

  لخت شدي؟

  نه ، من واست می گم چی شده. سامین می ترسم. دلم داره می پیچه بهم. بخدا ژاکتمو پوشیده بود.- 

  چرتو پرت نگو. من به روش خودم تشخیص میدم جریان چیه.- 

  خ  فکر کنم، دستش را روي یقه ي بلوزم گذاشت و کشید: چخ خ خ خ خ خحتی مجال نداد روي حرفش 

  سامین، سامین چی کار می کنی؟- 

  روي بدنم دست کشید: تو زود کبود میشی. االن معلوم میشه. ببینم کبودي هست یا نیست.

  ه از این حرفا.هق هق کردم: چرا اینجوري می کنی؟ چرا به من تهمت می زنی. من با فهیمه باشم؟ من چندشم میش

  حرف نزن، شلوارتو بکش پایین- 

چسبیدم به کمر شلوارم: بخدا داري اشتباه می کنی. تو هنوز سه ساعت نیست که رسیدي. اولش اونجوري االن 

  اینجوري. اگه چیزي هم شده باشه، پس چرا گذاشتی فهیمه بره؟ خوب اونم نگهش می داشتی.

ک کنم، بعد می گی چرا عصبیم؟ وسط راه منو جا بزاري من چی کار ببین تو خودت با حرفات باعث میشی من ش- 

  کنم؟ بکش پایین ببینم چه خبره.

  تمام قدرتم را جمع کردم و سامین را هل دادم.

  جسور شده بودم...

  سامین مکث کرد: به به، چیزاي جدید، کاراي جدید. منو هل می دي؟

  نه، نه، تورو هل ندادم. هلت ندادم- 
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  افتاده بودم: خودمو هل دادم، بخدا خودمو هل دادم. به هذیان گویی

  نازنین اینقدر اینجا می زنمت کبود بشی. بکش پایین ببینم خیال جفتمون راحت بشه.- 

  می زنی سامین؟ 

  مرا می زنی؟

  نازنینت را می زنی؟

  واقعا می زنی؟.....

  غم دنیا نشست توي دلم. اشکها قطره قطره از چشمم جاري شد. 

  ردم. پایین کشیدم تا ببیند.مقاومت نک

  پایین کشیدم تا ببیند و خجالت بکشد.

  خجالت بکشد از چیزي که نبود و او اصرار به بودنش داشت.

  نگاه کرد و چیزي ندید.

  اما خجالت نکشید. هنوز حق به جانب بود.

ر وجودم نشست. بینی ام را باال کشیدم. نگاهش کردم. چشمان من اشکی بود و چشمان سامین عصبی. حس بدي د

  چرخیدم تا به سمت دستشویی بدوم. 

  صداي سامین را شنیدم: کجا؟

  هق هق کردم: حالم خوب نیست، دلم درد می کنه. می خوام برم دستشویی.

  با همان بلوز پاره و بدون شلوار به سمت دستشویی دویدم.

بلغمی کل آب بدنم را بیرون کشیده بود. نمی دانم چقدر گذشته بود و من هنوز داخل دستشویی نشسته بودم. اسهال 

اشکها همچنان روي صورتم جاري بودند. گفته هاي مهیار توي ذهنم تکرار می شد: وقتی ما کسی رو دوست داریم، 

 اونو تو تنگنا قرار نمی دیم.
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  یعنی سامین مرا دوست نداشت؟ 

  پس چرا اینقدر مرا در تنگنا قرار داده بود.

  دوباره دلم بهم پیجید.

  خدایا این درد بی درمان دیگر چیست؟

  خدایا...

  چند ضربه به در دستشویی خورد: نازنین

  با بغض جواب دادم: بعله؟

  بیا بیرون، یه ربعه تو دستشویی هستی. بیا بیرون ببینم- 

  حالم خوب نیست- 

  درو باز کن- 

  نه، االن خودم میام بیرون....- 

دستانم را به دیوار گرفتم و بلند شدم. جلوي روشویی ایستادم تا دستم را بشورم. نگاهم به چهره ام در آینه افتاد. دور 

  کبود شده بود. چشمانم 

  در را که باز کردم سامین دست به سینه پشت در ایستاده بود: چته؟

  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: هیچ چی

ا دراز کرد و زیر بازویم را گرفت. دستم را کشیدم. عصبی شد و با خشونت دوباره یک قدم برداشتم. سامین دستش ر

  بازویم را گرفت: اه ه ه ه، خوشم نمیاد ازین حرکات. راه بیا ببینم

روي تختم که نشستم صداي قل قل از روده هایم به گوش رسید. ترسیدم. با هر دو دستم زیر دلم را فشار دادم. تازه 

م. بلوزم از یقه به پایین پاره شده بود. لخت بودم، تنها با همان لباس زیري که به تنم بود. آه متوجه ي خودم شد

  کشیدم. سامین جلوي پایم زانو زد: دستتو ببر کنار می خوام ببینم چی شده. 
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  خواستم از روي تخت بلند شوم، سامین از دو طرف پهلوهایم را گرفت.

  نمی خوام به من دست بزنی.- 

  توئه؟ مگه دست- 

  آره، دست منه. حالم بده، می خوام از اطاقم بري ....- 

  را آهسته گفتم. دلهره خفه ام کرده بود. "بیرون"

  برم بیرون؟- 

  آره، می خوام تنها باشم.- 

  دندانهایش را روي هم فشار داد و یکباره ایستاد. ترسیدم و خودم را جمع کردم. کمی نگاهم کرد و از اطاق بیرون رفت.

......  

صبح که از خواب بیدار شدم، یادم آمد امروز زمان انتخاب واحد رشته ي علوم اجتماعی است. به هر زحمتی بود لباس 

  پوشیدم تا به کافی نت بروم. چهره ام زرد و رنگ پریده بود. بعد از ده روز جدایی، چه دیدار پر منفعتی داشتیم.

  چه دیدار پرمنفعتی.... 

اشتم. سالنه سالنه به سمت در رفتم. با شنیدن صداي در، سامین مثل اجل معلق از حتی توان آرایش کردن هم ند

  آشپزخانه بیرون پرید: کجا میري؟

  خم شده بودم و پوتینهایم را به پا می کردم: میرم کافی نت

  کافی نت چه خبره؟- 

  انتخاب واحد - 

  میام باهات- 

  خودم میرم- 
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گرفت: می گم باهات میام. تو از کی تاحاال اینقدر سرخود شدي؟ مگه چرخیدم که بروم، با یک جهش پرید و دستم را 

  نگفتم هرچی می گم بگو چشم؟

  دلخور نگاهش کردم. به چشمان مشکی درشتش نگاه کردم. 

  تکانم داد: بگو چشم نازنین.

  بی اراده بر زبانم جاري شد: چشم

.....  

لحظه ایستاد و چرخید و به سمتم آمد. مقنعه ام را جلو  داخل پارکینگ شدیم. عقب تر از سامین قدم بر می داشتم. یک

کشید، یقه ي بارانی ام را مرتب کرد. دستش را دو طرف صورتم گذاشت. دستانش داغ بود. به چشمانم نگاه کرد و 

ناگهان مرا در آغوش کشید. آغوشش آرام بخش بود ولی هنوز صحبتهاي مهیار در گوشم می پیچید: وقتی کسی رو 

  ریم، اونو تو تنگنا قرار نمی دیم.....دوست دا

.......  

ي انتخاب واحدم نگاه کرد: فقط دوتا درسو تونستی با من برداري. شش تا درس با بچه  سامین به برگه ي پرینت شده 

  هاتون برداشتی.

برد: چیه با اخم نگاهم کرد. بی حال روي تختم دراز کشیده بودم. کنار تختم نشست و دستش را میان موهایم فرو 

  نازنین؟ خیلی بدحالی؟

  سرم را به نشانه ي منفی باال انداختم. چشمانش خندید، دوباره موهایم را نوازش کرد: پس می تونی؟

  چشمانم پر از سوال شد: چیو می تونم؟

رو برد. برگه را رها کرد و آرام روي بدنم دراز کشید. دلم به هم پیچید. چشمانم را بستم. سامین سرش را بین گردنم ف

  روده هایم به هم پیچیده بود. ناله ي خفیفی کردم.

  صداي سامین را شنیدم: جانم، اینجوري خوبه؟

  دوست داشتم عق بزنم. نفسم مقطع شده بود. بدنم تکانهاي خفیفی می خورد. 

  باز هم صداي سامین را شنیدم: دستتو بنداز دور گردنم، نه اول بزار لباسامونو در بیارم.
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  می باال کشید و ناگهان صدایش بلند شد: چیه؟ نازنین چیه؟بدنش را ک

  هجوم محتویات معده ام را، در حلقم حس می کردم. دستانم سرد شده بود.

  چشمان سامین وحشتزده بود: نازنین چی شده؟ خانمم چیه؟

  ترسیده گفتم: دارم میارم باال

سریع نیم تنه اش را به کناري کشید و دستش را پشت دستم را جلوي دهانم گرفتم تا محتویات را بر نگردانم. سامین 

  گردنم گذاشت و مرا روي تخت نشاند. هنوز دستم جلوي دهانم بود. 

  بیار باال، نترس بیار باال- 

  سرم را به شدت تکان دادم

  سامین با قدرت دستانم را از روي دهانم کنار زد و سرم را در آغوش گرفت، روي سینه اش عق زدم....

.......  

 دکتر انگشت شصت و اشاره اش را زیر هر دو چشمم گذاشت و به سمت پایین کشید و با لهجه ي......گفت: کم خونی؟

  نمی دونم خانم دکتر، فکر نمی کنم.- 

  چند وقته اسهال داري؟- 

  دو ماهی میشه- 

  بلغمیه؟- 

  آره، انگار آب از پشتم میره- 

  غذاي خاصی هم می خوري اینطوري میشی؟- 

  چیزي به یادم نیامد: تا حاال دقت نکردم.فکر کردم، 

  روي برگه ي زیر دستش چیزي نوشت.
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  دانشجویی؟- 

  بعله- 

  بچه ي کجایی؟ چند سالته؟- 

  بچه شمالم، گیالن، هجده سالمه- 

  عصبی هستی؟ چیزي اذیتت می کنه؟ فشار روحی روانی چیزي نداري؟- 

  فشار روانی؟ من یک عمر است تحت فشارم دکتر....

  یک عمر....

  زیر چشمی به سامین نگاه کردم که با اخم به دهان دکتر چشم دوخته بود.

عزیزم شما سندرم روده ي تحریک پذیر داري. تو علم پزشکی بهش کولیت عصبی روده هم می گن. خوردن بعضی - 

می از غذاها و اضطراب و فشار روانی شدید باعث میشه که غذایی که میخوري جذب بدنت نشه و به صورت اسهال بلغ

بدنت دفع بشه. باید یه سري غذاهایی که این حالتو شدیدتر میکنه مثل شیر، مصرف نکنی و غذاهاي مکمل مثل 

ماست استفاده کنی. محیطی که داري توش زندگی می کنی باید خیلی خیلی آروم باشه. نباید کوچکترین استرسی بهت 

  وارد بشه.

  اونم مربوط به همین سندرمه؟ صداي سامین را شنیدم: دکتر امروز باال آورد،

نه، عالئم سندرم روده ي تحریک پذیر، نفخ و اسهال و پیچش شکم و روده هاست. من فکر می کنم این دختر خانم - 

استرس و فشار عصبی خیلی شدیدیو داره تحمل می کنه. اصال حالت چشماش هم نشون می ده که مضطربه. حتما 

غ کردن هم ناشی از همونه. اما استفراغ از عالئم کولیت روده نیست. بدن فشار عصبی شدیدي روش بوده که استفرا

  شما نشونه ي دیگه اي از استرس که استفراغ باشه رو همزمان با کولیت روده، امروز نشون داده.

  سامین دوباره پرسید: این سندرم خطرناکه؟

ش پر از استرس باشه و باز هم اسهال مداوم نه، اگه استرسش کم بشه این مشکل برطرف میشه، اما اگه باز هم محیط- 

داشته باشه، مق...دش، روده هاش و معده اش بعد ها دچار مشکل میشه. باز هم تاکید می کنم محیط این دختر گل 

باید خیلی آروم باشه. هر نوع استرس و فشار روحی براش مثل سم می مونه. من براش یه سري دارو هم تجویز می 

  ف کرد و باز هم اسهال داشت باید سرم بزنه تا کمبود آب بدنش جبران بشه.کنم. اگر دارو مصر
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  سامین اخمش عمیق تر شده بود. خودم هم نگران بودم. 

  محیطم باید عاري از استرس باشد؟

  دکتر اگر می گفتی کوه را جا به جا کن شاید...

  اینکه فشار روانی روي من نباشد....

  اینکه نباشد....

  محال است.... محال است دکتر،

........  

استاد زبان تخصصی وارد کالس شود. گوشی در جیبم  روي صندلی ردیف اول کنار دیوار، کز کرده بودم. منتظر بودیم 

  لرزید، پیامی از سامین بود: نازنین، ساعت یک و نیم باید دارو بخوري. یادت نره.

یک هفته بود که هر کدام تنها در اطاق خودمان می خوابیدیم. دقیقا از زمانی که دکتر بیماري ام را تشخیص داده بود. 

  من با سامین زیاد صحبت نمی کردم. کال کم حرف شده بودم. 

  کم حرف و بی حوصله و کسل.

  با هجده سال چه بالیی به سرم آمده بود. 

  تقصیر سامین بود؟

  اده ام بود.نه تقصیر خانو

  تقصیر سختگیریهاي بیش از حد آنها بود.

  سامین فقط تیر خالص را زده بود.

  فقط تیر خالص را....

  صداي پرهام در کالس پیچید: بچه ها کالس تشکیل نمیشه، استاد هفته ي بعد میاد.
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لی بلند میشدم. صداي همه با خوشحالی وسایلهایشان راجمع کردند تا از کالس بیرون بروند. به آرامی از روي صند

  مهیار را شنیدم: سالم

  سرم را بلند کردم. نگاهم روي چهره اش چرخید. مدل موهایش را تغییر داده بود. 

  سالم- 

  ترم دوم مبارك- 

  مرسی. همچنین براي شما- 

  سامین برگشته؟- 

  سرم را تکان دادم. به چهره ام دقیق نگاه کرد: زیر چشات گود افتاده

  بیهچیزي نیست، کم خوا- 

  نگاهش معنی دار شد: شبا نمی خوابی مگه؟

  سرخ شدم: چرا می خوابم

  تن صدایش را پایین آورد: رفت دکتر؟ جوابش چی بود؟ دارو مصرف می کنه؟

  سرم را تکان دادم.

  سرش را به نشانه ي تاسف تکان داد: چه بالیی داري سر خودت میاري؟ نازنین یه روزي به این حماقتهات می خندي.

  را ندادم، اصال حوصله نداشتم تا جوابش را بدهم.جوابش 

از کنارش رد شدم، سریع به موازاتم حرکت کرد: نازنین من در مورد دخترهایی که عمل می کنن و پسر میشن تو 

  اینترنت تحقیق کردم، می دونی اینا بعد از عمل چه مشکالتی دارن؟

  لحن کالمم تند شد: همه ي اینا رو خودم می دونم
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اهرو شده بودم. قدمهایم را تند کردم تا از پله ها پایین بروم. مهیار یکباره پرید و راهم را سد کرد. نگاه چند تن از وارد ر

پسرهاي کالس که در راهرو ایستاده بودند، به سمت ما کشیده شد. معذب از نگاهشان رو به مهیار کردم: این چه 

  کاریه؟ همه دارن نگامون می کنن.

گوش کن. سامین به تو گفته اینایی که عمل می کنن آلت ج...سیشون چه شکلی میشه؟ اصال خودش نازنین حرفمو - 

  چیزي از این موضوع می دونه؟ می دونه که دو دستی داره چه خاکی تو سر جفتتون میریزه؟

  خدایا مهیار چه می گفت؟ این هم بازي جدید بود؟

  استرس باشد...دکتر تو به من گفته بودي محیط زندگی ام عاري از 

  دکتر، استرس برایم مثل نفس کشیدن است...

  یک روز بدون استرس سر کنم، زنده نمی مانم دکتر....

  زنده نمی مانم....

از خجالت عرق شرم روي پیشانیم نشست. به سمت چپ چرخیدم. مهیار دوباره راهم را سد کرد. نگاه خیره ي بچه ها 

دندانهایش غرید: جواب تلفنامو که نمی دي. خونه هم که نمی تونم زنگ بزنم، پس کالفه ام کرده بود. مهیار از بین 

  باید االن به حرفام گوش کنی.

  کالسورم را روي بدنش گذاشتم و فشار دادم تا از سر راهم کنار برود.

  خدایا....خدایا

  مهیار....وسط راهروي دانشکده....

  مهیار....

که به سمت ما می آمد رو به مهیار گفت: مهیار، بچه ها دارن نگاه می کنن، از صداي امیر شریفی را شنیدم، در حالی 

  سر راهش برو کنار. درست نیست مهیار.

  مهیار رو به امیر کرد: امیر دخالت نکن

  امیر بازوي مهیار را گرفت: مهیار جان، بعدا باهاش حرف بزن. همه دارن نگاه می کنن. مهیار تو که عاقل بودي.
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  رد: خانم رسولی بفرمایید تشریف ببرید، من از طرف مهیار عذر خواهی می کنم. بفرمایید خانم.رو به من ک

  مجال ایستادن نبود. حتی از امیر شریفی تشکر هم نکردم. کالسورم را به سینه چسباندم و از پله ها سرازیر شدم.

  ضربان قلبم باال رفته بود. 

  چون مهیار راهم را سد کرده بود؟

  این نبود... نه...براي

  حرفهاي مهیار کالفه ام کرده بود...

  حرفهاي مهیار فکرم را درگیر کرده بود و در سرم صدا می کرد: 

  سامین به تو گفته اینا که عمل می کنن آلت ج...سیشون چه شکلی میشه؟

  به تو گفته؟

  به تو گفته؟

  چه چیز را به من می گفت؟ 

  اصال جریان چه بود؟

.....  

ل چرخاندم و وارد خانه شدم. چشمم به سامین افتاد که کالفه طول و عرض هال را طی می کرد. با کلید را در قف

دیدنش به یاد حرفهاي مهیار افتادم. دوباره دل و روده ام به هم پیجید. زیر لب سالم گفتم و داخل اطاقم شدم. لباسم را 

مین باز هم کالفه بود. با همان کالفگی رو به من که عوض کردم از اطاق بیرون آمدم تا به سمت آشپزخانه بروم. سا

 کرد: زود برگشتی

  کالس تشکیل نشد- 

بی اراده زیر چشمی به شلوارش نگاه کردم. همزمان صحبتهاي مهیار در ذهنم تکرار شد. لبهایم را بهم فشردم. افکارم 

  شنیدم که وارد آشپزخانه شده بود.را پس زدم. وارد آشپزخانه شدم و در یخچال را باز کردم. صداي پاي سامین را 
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  باز هم قلبم سرکشی کرد. 

  باز هم تپید.

  صدایش را شنیدم: قرصتو خوردي؟ 

  ساعت هنوز یک و نیم نشده- 

ظرف املت مانده از دیشب را از یخچال بیرون آوردم و چرخیدم تا به سمت اجاق گاز بروم. سامین دقیقا پشت سرم 

  در یخچال گذاشته بود: نازنین چرا اینجوري شدي؟ ایستاده بود و دستش را روي لبه ي

به گردنش نگاه کردم. جرات نداشتم به چشمانش نگاه کنم. این سوال در ذهنم چرخ می خورد: چه شکلی میشه؟ اون 

  چیزي که مهیار ازش حرف می زد چه شکلی میشه.

  میاد.  نازنین، یک هفته ست من تنها می خوابم. از تختم بدم میاد. از اطاقم بدم- 

  چشمانم روي دستانش سر خورد. دستان زمختش.

  می خوام بیام پیشت بخوابم.- 

  چشمانم روي رکابی طوسی رنگش سر خورد. عضالت بازویش را به خوبی نشان می داد.

  من حالم خوب نیست.- 

  چشمانم روي شلوارش جا خوش کرد. باز هم فکرم درگیر شد.

  می کنم. بزار بغلت کنم.داروها اثرشونو گذاشتن. من دارم قاطی - 

  از سرماي یخچال که به کمرم می خورد، لرزیدم. سامین مرا به سمت خودش کشید و در یخچال را بست: حالت بده؟

  لبم را جویدم: نه حالم خوبه

  ظرف را از دستم گرفت و روي میز گذاشت: می تونی؟

  می ترسم اونجوري شم. می ترسم بیارم باال.- 

  کالس دارم. سه ساعت وقت داریم.  4میدم. من ساعت حواسم بهت هست. قول - 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 228 

  من می ترسم- 

  نفسش سنگین شد: می گم حواسم هست. 

  درمانده نگاهش کردم. 

  خودم هم نیاز داشتم...

  نیاز داشتم؟

  نمی دانم....

  آنقدر فکرم درگیر حرفهاي مهیار بود، که نمی توانستم درست تشخیص دهم...

  نمی توانستم....

  ام را که دید مرا به سمت اطاقم هدایت کرد. سامین دو دلی

.....  

به ساعت نگاه کردم، چهار بعد از ظهر بود. روي تختم طاقباز دراز کشیده بودم. به بدنم نگاه کردم. به بدن برهنه ام. 

  کبود بود...

  کبود نبود....

  خراشیده بود....

  تنم کوفته بود....

  به سامین نگاه کردم، هنوز نفس نفس می زد.

دوباره به خودم نگاه کردم، همه ي قسمتهاي حساس بدنم کبود بود و ذوق ذوق می کرد. یک لحظه ترسیدم. به سامین 

  نگاه کردم. چشمانش شرمگین بود.

  با صداي لرزانی گفتم: چی کارم کردي؟

  اروهاست.سامین دستی به سرم کشید: دست من نیست،میل ج...سیم رفته باال. نمی فهمم چی کار می کنم. اثر د
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  چانه ام لرزید: یعنی باهام کاري کردي؟

    نه، نه، دیوونه این چه حرفیه؟ فقط دیگه از مالیمت قدیمم خیلی کم شده.- 

  به گریه افتادم: این همه التماست کردم، هی گفتم دردم میاد

  ببخش منوچشمان سامین غمگین شد: الهی من بمیرم، دردت اومد؟ کجاهات درد گرفت؟ حالیم نیست نازنین. 

  همه جامو کندي. زبونم ذوق ذوق می کنه. گازش گرفتی. بگو چه جوري شده؟- 

  زبانم را بیرون آوردم. سامین چشمانش درشت شد: واي، واي، واي... ببخش منو. الهی دندونام بشکنه.

می کنه. داره خون میاد. گریه ام شدید شد: دکتر گفته نباید استرس داشته باشم. االن پر از استرسم. نوك ...ینه هام درد 

  نگاه کن چه بالیی سرم آوردي.

  سامین چشمانش را محکم روي هم فشار داد: من شرمندتم نازنین جان.

  سعی کردم از روي تخت بلند شوم. کوفته بودم...کوفته و خسته...

  دراز بکش میرم پماد بیارم. شاید خوب بشن.- 

  لج کردم: نمی خوام. دیگه نمی خوابم پیشت.

  ببخش، جبران می کنم. خودمو کنترل می کنم. گلم- 

  نمی خوام، می خوام برم.- 

  نازنین جان آروم باش، االن پماد میارم- 

  می گم نمی خوام. برو اونور می خوام برم- 

سامین ناگهان خروشید، بر افروخته و خشمگین از شانه هایم گرفت و مرا به خوشخواب تخت چسباند: یه بار بهت می 

لط کردم، گوه خوردم. دیگه بس کن، تموم کن. بتمرگ روي تخت برم اون پماد بی صاحابو بیارم. اینو گم ببخشید، غ

  می تونی بفهمی؟ 

  شانه هایم را تکان داد: می تونی بفهمی یا نه؟
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بغضم ترکید، ترسیده و لرزان آماده براي هق هق بودم. دوباره شانه هایم زیر چنگالهایش فشرده شد: گریه بسه. 

  سییییس، نشنوم صداتو. سییییس، دهن بسته، دهنت بسته نازنین. دانشکده نمیرم. می مونم رو زخمات پماد بمالم.

  سامین از روي تخت بلند شد. به هق هق افتادم. با هر دو دستم جلوي دهانم را گرفتم تا صدایم را نشنود.

  راست می گفت. داروها تاثیر گذاشته بود. خشمش...میلش...

  برابر شده بودچندین 

  جندین برابر....

****************  

براي بارچندم سه پیام پشت سر هم مهیار را خواندم: تو دانشکده که حرفمو گوش ندادي، الاقل این پیامو تا آخر بخونو 

تر به برو تو اینترنت سرچ کن، تا مطمئن بشی. کسایی که می خوان تبدیل به مرد بشن یا باید پروتز بذارن یا باید دک

طور طبیعی براشون درست کنه. اگه دکتر به طور طبیعی براشون درست کرد، طولش میشه دو سانتی متر. می فهمی؟ 

دو سانتی متر. یعنی فقط میل ...نسی دارن. همینو بس. نه به درد خودشون می خوره نه به درد شریکشون. وقتی هم که 

عد از اون به طور کامل ارض... نمی شن. کم کم خودشونو پروتز بذارن باید دارو مصرف کنن تا تحریک بشن. ب

  شریکشونو خسته می کنن. زده می کنن. دهنشو سرویس می کنن. اینا رو تو مغزت فرو کن.

  چشمانم دو دو می زد. گوشی را رها کردم. با کف هر دو دستم آرام و پشت سر هم به فرق سرم ضربه زدم. 

  حسادت حرف می زد... نه....مهیار دروغ می گفت....از روي

  این چرندیات را از خودش ساخته....

  از خودش

  از خود حسودش.....

.......  

 سامین باالي سرم ایستاد: پاشو کالس داریم. تو که هنوز آماده نیستی.

  با چشمانی خسته نگاهش کردم: تنم درد می کنه. این کالسو نمیام.
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  چی شده؟ بازم دل پیچه داري؟- 

  کوفتست. نمی تونم تو کالس بشینم.نه، تن و بدنم - 

  پس منم نمیرم.- 

  نه، تو برو. اگه نري جزوه ها رو از کی بگیریم بنویسیم؟من االن می خوابم.- 

  سامین این پا و آن پا کرد: اگه خیلی حالت بده بمونم.

  نه، موندن تو فایده اي نداره. من االن می خوابم. تو برو کالس.- 

  لحظه به من نگاه کرد: سامین با اخم و ناراحتی چند

  نازنین اگه حالت بدتر شد به من پیام بده، سریع بیام خونه. باشه؟- 

  چشم بهت پیام می دم. دیگه نگران نباش.- 

سرش را تکان داد. هنوز دو دل بود که به دانشکده برود یا نه. باالخره راضی شد. تکه پارچه را روي سرش گذاشت و از 

  خانه بیرون رفت.

.......  

  قطره ي عرق از کنار شقیقه ام سر خورد و از روي صورتم گذشت و زیر چانه ام جا خوش کرد.

در سوز بهمن ماه عرق کرده بودم. زل زده بودم به صفحه ي مانیتور و نوشتهاي روي صفحه را براي بار چندم، می 

  خوامدم. 

  خدایا....هر چه مهیار گفته بود، حقیقت داشت.

  هر چه گفته بود.....

  داي آشنایی در ذهنم شنیدم. صداي سرکوب شده ي عقلم بود.ص

  عقلم؟

  چقدر گذشته بود از آخرین زمانی که من عقل را مالقات کرده بودم.
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  چقدر گذشته بود؟.....

صداي عقلم را شنیدم: نازنین، دیدي چه خاکی تو سرت ریختی؟ دیدي هر چی مهیار می گفت درست بود. تو چطوري 

زندگی کنی؟ نمی بینی هر شب چه بالیی سرت میاره تا ارض...بشه؟ نمی بینی دست خودش می تونی با سامین 

    نیست؟ خودشم پشیمون میشه. حاال بعد ازدواج می خواي چی کار کنی؟ آخه تو چرا اینقدر بی فکري؟ 

  قلبم حرفی براي گفتن نداشت. حرفهایش تکراري بود. توجیه بود.

  فقط توجیه بود....

  ..دوستش داشتم..

  دوستش داشتم....

  دوستش داشتم....

  وقتی از کافی نت بیرون آمدم هنوز عرق روي صورتم خشک نشده بود.

........  

پشت میز آشپزخانه نشسته بودم و به صحبتهاي المیرا گوش می دادم: نازنین با مهیار صحبت کن. بهش بگو من 

  دوسش دارم.

  آب دهانم را قورت دادم.

  می داند که تو دوستش داري... خدایا....المیرا مهیار

  مهیار می داند....

  المیرا تو که گفتی نمی خواي مهیار چیزي بدونه؟- 

نازنین، اینقدر بدجنس نباش. بهش بگو. من دارم دیوونه میشم. خوب ببین، ازش بپرس نظرش نسبت به من چیه. - 

خوبی رو در حقم بکن. قول می دم بدیهایی  ازش بپرس اگه یه دختري از جونو دل اونو بخواد حاضره باهاش باشه؟ این

  که به من کردي فراموش کنم.

  باز هم دلم گرفت....
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  من بدجنس بودم؟

  من بدي کرده بودم؟

  من، المیرا؟ من؟

  آه کشیدم: من به مهیار میگم. باشه. اما اگه قبول نکرد چی؟

  کنار، شاید بیاد سمت من....تو بهش بگو. شاید نظرش جلب شد. اگه، اگه خودتو از سر راهش بکشی - 

  همه بی انصاف شده اند....تو هم بی انصاف باش المیرا

  تو هم بی انصاف باش....

.....  

از بس خودخوري کرده بودم پوست لبم یکسره کنده شده بود. در کمد را باز کرده بودم و لباسهایم را دوباره جمع و جور 

  می کردم. می خواستم فکرم را منحرف کنم.

  سامین کی از دانشکده برگشته بود. صدایش را شنیدم: نازنین  یدمنفهم

  به خودم آمدم: بعله؟ اینجام تو اطاقم

  یک ضرب درب اطاقم را باز کرد. از صداي در از جا پریدم. 

  سامین باالي سرم رسید: خوبی؟ بهتري؟

  آره، من خوبم. چیزي شده سامین؟ یه جوري هستی.- 

  سی که امروز با من داشتی رو باید بري حذف کنیسرش راتکان داد:آره، این در

  چرا؟- 

  این کره خر هم، این واحدو برداشته. خوب کردي امروز نیومدي. بر و بر هم زل زده بود، نگام می کرد- 

  کی سامین؟- 
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  همین مهیار رضاییه بی همه چیز، مادرشو به عزاش میشونم، فالن فالن شده واسه من لبخند ژکوند می زنه. - 

  ن چرا اینقدر حرفاي بد می زنی؟سامی- 

  یک باره جلوي پایم نشست: چیه؟ بدت میاد بهش فحش میدم؟

  خودم را جمع کردم: نه منظورم این نبود.

  پس منظورت چی بود؟ نکنه از عمد اون واحدو برداشتی؟ می دونستی اونم همین واحدو برداشته؟- 

  آه کشیدم: سامین تو که خودت واسم انتخاب واحد کردي.

  رفی نزد. سکوت کرد. چند لحظه نگاهم کرد. چشمانش تنگ شد: بیرون رفته بودي؟ح

  دستپاچه شدم: نه، بیرون واسه چی برم؟

  پس این خط مشکی چیه کشیدي پشت چشمت؟- 

این؟ خط چشمو می گی؟ اینو...چیز...همینطوري تو خونه زدم. خوب...گفتم االن بر می گردي، خوب نیست صورتم - 

  مثه ماست باشه.

  مشکوك نگاهم کرد: واقعا؟

  در دلم گفتم: خدایا منو ببخش....مجبورم....خدایا ببخش.....

  آره بخدا قسم- 

  نگاهش مهربان شد: واسه من کشیدي نازنین جان؟ چقدم خوشگل کشیدي. چشات دیوونم کرد. بیا بغلم.

حقایق داخل اینترنت،دیگر حوصله اي حس و حال این را نداشتم که در آغوشش فرو روم. بعد از حرفهاي مهیار، بعد از 

  برایم باقی نمانده بود. سامین با دستهاي گشوده منتظرم بود. ناشیانه گفتم: تنم درد می کنه

احساس کردم انتظار شنیدن این حرف را از من نداشت. با اخم گفت: مگه می خواستم چی کارت کنم؟ نمی خواستم 

  بچلونمت که. بیا بغلم می گم.
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عکس العملی نگاهش کردم. لباسی که در دستم مانده بود را می فشردم. سامین کنارم روي زمین نشست: بدون هیچ 

  چیزي شده نازنین؟ چرا ازم فرار می کنی؟

  نه، چیزي نیست، فقط بدنم درد می کنه- 

  یه چیزي شده. تو چند روزه عوض شدي. من که دیگه خنگ نیستم.- 

  ه اش بوسه زدم: من خوبم سامین. ببین بوستم کردم. خوب خوبم.صورتم را نزدیک صورتش بردم و روي گون

  روي صورتم خم شد تا لبهایم را ببوسد، خودم را عقب کشیدم: سامین لبم درد می کنه. حاال نه.

دوباره خشمگین شد و چانه ام را گرفت: نازنین با من بازي نکن. تنت درد می کنه. لبت درد می کنه. چه مرگته تو؟ 

اطر مهیار ناراحتی آره؟ چیه دوست داشتی این کالسو هم با هم باشین؟ ناراحت نباش شیش تا درس باهاش نکنه به خ

  داري.

  خوب اگه شیش تا درس باهاش دارم، بودن یا نبودن تو این کالس چه فرقی به حال من و تو داره؟ - 

ن واست لبخند آنتیک می فرسته، چشمانش گشاد شد: می دونی چه فرقی به حال من داره؟ اون بی پدر جلوي چشم م

  باهات رودر رو میشه. فهمیدي چه فرقی به حال من داره؟ مگه من نگفتم تحمل رقیبو ندارم. 

  چانه ام لرزید. از خودم بدم آمده بود. اینقدر ضعیف، اینقدر ترسو....

  آبروي همه ي زنها را برده بودنم.....

  آبروي همه اشان را....

ي یاد بگیري ذاق و ذوق نکنی. سال دیگه همین موقع زن منی. بزرگ شو. داري شوهر می گریه نکن. کی می خوا- 

  کنی.

  دست من که نیست. دعوام می کنی. باهام بد رفتاري که می کنی گریه ام می گیره.- 

  حالت نگاهش تغییر کرد: اوهو، کوچولوي من ازم دلگیر شده. خوب االن گریه ات بند میاد 

  ت. لبم را محکم روي هم فشار دادم. سامین سرش را بلند کرد: نازنین لبتو باز کنلبش را روي لبم گذاش
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دوباره روي صورتم خم شد. لجوجانه لبم را فشار دادم. سرش را بلند کرد و چند لحظه با خشم نگاهم کرد و یکباره مرا 

  به عقب هل داد: به درك 

  طاق بیرون رفت.روي زمین پهن شدم. سامین از جا جست و با عصبانیت از ا

  دلم نمی خواست آن لحظه مرا ببوسد...

  دلم نمی خواست.....

  عقل تشویقم کرد:آفرین نازنین خوب حالشو گرفتی. دیگه کم کم باید درست تصمیم بگیري

  قلب احساس حقارت کرد: نازنین مگه سامین عشقت نیست؟ مگه دوسش نداري؟ 

  دوستش دارم...

  هنوز دوستش دارم....

باالي سرم ایستاده بود و آرام صحبت می کرد: ببین اوناهاش، اومده. پیش امیر شریفی و پرهام صداقت نشسته. لمیرا 

 داره همین طرفم نگاه می کنه. پاشو دیگه. پاشو

  المیرا االن که نمیشه.حواسم هست. باشه میرم بهش می گم- 

  نمی گی. تو بعد از کالس سریع میري خونه. - 

ان، سیا چومه، بخدا بهش می گم. االن درست نیست. وسط کالسیم. برو بشین سرجات، برو کالفه شدم: المیرا ج

  دختري. آفرین

  المیرا دهان باز کرد تا چیزي بگوید. سریع وسط حرفش پریدم: می گم المیرا، باشه. برو بشین دیگه

  المیرا لبهایش آویزان شد و سالنه سالنه به سمت صندلی اش رفت.

.....  

الس بیرون رفت و در کالس همهمه شد. صداي پرهام از همه بلندتر بود. براي خودش آواز می خواند. از استاد از ک

صدایش همه خندیدند. خودم هم به خنده افتادم. المیرا رو به رویم ایستاد و به مهیار اشاره زد. چشمم افتاد به مهیار که 

د براي المیرا تکان دادم و صبر کردم تا کالس از حضور یک لحظه از گوشه ي چشم نگاهم کرد. سرم را به معنی تایی



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 237 

بچه ها خالی شود. المیرا تند و دستپاچه از کالس بیرون رفت. پرهام هنوز آواز می خواند. چند نفر بیشتر در کالس باقی 

د و بعد در نمانده بود. بالتکلیف گوشه ي کالس ایستاده بودم. متوجه ي امیر شریفی شدم که چند لحظه به من نگاه کر

  گوش مهیار چیزي گفت. مهیار جدي و مغرور به سمتم برگشت و بعد دوباره به امیر شریفی نگاه کرد: خوب؟

  امیر هول شد: خوب؟؟؟؟؟، اي بابا، مهیار...اصال به من چه

زدم. چرخیدم تا پرستو بین چهارچوب در ایستاده بود. امیر به سمت پرستو رفت. از رفتار مهیار دلخور شدم. قید المیرا را 

  از در کالس خارج شوم. صداي مهیار را شنیدم: با من کاري داري سرکار خانم؟

  چرا اینطور با من حرف می زد؟

  چقدر دلگیر شدم.

یک لحظه مکث کردم تا جوابش را بدهم، اما پشمان شدم و به راه افتادم. دوباره صدایش را شنیدم: در مورد خانم 

  ظفریه یا خانم غفاري؟

  دم. برگشتم و نگاهش کردم. از کجا فهمید؟ چقدر این پسرها تیز بودند...یخ ز

  این پسرها....این پسرها....

  که همیشه....

  که همیشه......

  آه کشیدم. مهیار نزدیک من رسید: اینجا تو کالس باهات حرف نمی زنم.

  چشمانم پر از سوال شد. 

  پشت دانشکده صحبت می کنیم.- 

  کردم: اونجا چرا؟باالخره زبان باز 

  تو که دلت نمی خواد من با جناب سامین درگیر بشم؟ اگه ببینه، اگه یکی به گوشش برسونه؟ بازم میل خودته.- 

  و شانه هایش را باال انداخت. 
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بیرون از دانشکده باغ خیلی بزرگی بود که بوته ها و درختهاي سر به فلک کشیده آنرا احاطه کرده بود. با این که در 

  ان درختها و بوته ها، دیگر طراوتی نداشتند، اما باز هم جاي بسیار دنج و خلوتی بود. زمست

  باز هم دو دل شدم: آخه من حرفم سریع تموم میشه. نیاز به پشت دانشکده رفتن نیست

  من اینجا حرف نمی زنم. اون دفه به اندازه ي کافی هر دو نفر تابلو شدیم.- 

  بزنم. دوباره چهره ي المیرا جلوي چشمم نقش بست. اگر با مهیار صحبت نمی کردم....خواستم قید صحبت با مهیار را 

  حتما دوباره انگ بدجنسی به من می چسباند. 

  المیرا...المیرا....

  بینی ام را باال کشیدم: خیل خوب، اما من سریع باید برم خونه

  مهیار عجیب و غریب نگاهم کرد: باشه

.......  

پر نمی زد. برف سنگین همه جا را یک دست سفید کرده بود. مسافت نسبتا زیادي را طی پشت دانشکده پرنده 

کردیم.مهیار جلوتر حرکت می کرد و من پشت سرش. کم کم دلهره به سراغم می آمد: دو کلوم حرف زدن که اینهمه 

  تشریفات نداره. چرا منو آورده بین این همه شاخ و برگ

ه اي را شکستم تا داخل چشمم نرود: می گم دیگه جلوتر نریم. من همین جا حرفمو سر جایم ایستادم و با دستم شاخ

  بزنم.

  مهیار به سمتم چرخید و ایستاد: باشه. من منتظرم. اما اول بگید در مورد کدومشونه؟ ظفري یا غفاري

  آب دهانم را قورت دادم: در مورد خانم ظفري

  ظفري حرف بزنم. غفاري سوژه ي داغتریه ابرو در هم کشید: نه، من دلم نمی خواد در مورد

کم کم ترس در وجودم می نشست. یک لحظه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. از خیابان اصلی خیلی فاصله 

داشتیم. دوباره به سمت مهیار چرخیدم: من میخوام در مورد المیرا یه چیزي بگم...یعنی می خوام بپرسم اگه یه 

  دختري....
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  گام برداشت مهیار به سمت من

  اگه یه دختري که خوبه و خونواده ي خوبی هم داره- 

  مهیار در دو قدمیم ایستاد

  اگه یه همچین دختري به یه پسري عالقمند بشه...- 

  مهیار کنار صورتم خم شد...

  حرفم نیمه تمام ماند. با نگرانی خودم را عقب کشیدم: این چه کاریه؟ چی کار می کنی؟

  مون کاري که هر شب می کنی. مگه این تن و بدنو هر شب واسه سامین حراج نمی کنی؟مهیار به آرامی گفت: ه

  خون به صورتم دوید: چه می گی؟ چی می خواي

  همزمان عقب عقب رفتم. شاخه ها از هر طرف سر براورده بودند و اذیتم می کردند.

زنم؟ سامین قلدري می کنه. من با همونی که با سامین قسمت می کنی. می بینی چقدر لفظ قلم واست حرف می - 

  مالیمت می خوام. به کسی نمی گم. بین خودمون می مونه. حتی به امیر هم نمی گم. نگران نباش.

  اشک توي چشمم دوید. مهیار...مهیار...

  مهربانترین و با معرفت ترین پسر کالس....

  مهیار تو ؟ تو با من چنین می کنی؟تو مهیار؟

  ت.از نامهربانیش دلم شکس

  از بی معرفتیش دلم شکست.

  دلم شکست مهیار....

  دلم شکست...

  چرخیدم که بدوم...
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  که بدوم و بروم...

  بروم از این شهر دلگیر،

  بروم تا نبینم این آدمهاي ضعیف کش را...

  ضعیف کشان نامهربان...

  ضعیف کشان بی معرفت...

شدند. تقال کردم که شاخه را جدا کنم. تقال کردم.  چرخیدم و ژاکتم بین شاخه ها گیر کرد. اشکها قطره قطره جاري

  مهیار سریع کنار من رسید. دستش را دراز کرد. جیغ زدم: ولم کن

مهیار خندید: از حرفم خوشت نیومد؟ از پیشنهادم خوشت نیومد. حواسم به همه چی هست. براي بعد از ازدواجت هم 

  مشکلی پیش نمیاد.

  شدم. له شدم. زیر سنگینی حرف مهیار له

  خودم را تکان دادم تا شاخه ي لعنتی جدا شود. 

  دوست نداري؟ - 

  دهانم باز شد: پست فطر...

  ناله زدم. هق هق مجال نداد همان کلمه را کامل ادا کنم. امان نداد...

  نداد...

  نداد...

  مهیار نگاهم کرد. سرد و جدي:

  از حرفم بدت اومد نه؟ - 

  نتظرم را...اشکهایم را پاك کردم.اشکهاي همیشه م
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پس چرا وقتی اهل این برنامه ها نیستی اجازه می دي یه غربتی باهات این کارو بکنه؟ هجده سال پاك زندگی کردي - 

که حاال تو شش ماه همه چیزو به باد بدي؟ من به حماقتت که به پیشنهاد ازدواجش جواب مثبت دادي کاري ندارم. اگه 

دش تو زنش بشی. نه اینکه هر شب بیاد سراغت. وقتی اهل برنامه اي نیستی خیلی دوستت داره صبر کنه تا به قول خو

چرا باید هر شب عذاب بکشی. از بیرون که به قضیه نگاه می کنی همینجوره. تو مثل دختري هستی که به هر 

و هم بعله. تازه درخواستی جواب می ده. اولین یا دومین رابطه ممکنه از روي اشتباه باشه ولی تکرار این اشتباه یعنی ت

اگه رابطه اي هم باشه باید مثل آدمیزاد باشه. هنوز گوشه لبت کبوده. این چه مدلشه؟ امیر شریفی دیشب از تو می 

پرسید. می گفت با تو با همخونت دعوا می کنی؟ از کبودیات می پرسید. دوست داري همه با انگشت نشونت بدن؟ 

ت. دیدي امروز به خاطر یه پیشنهاد من چقدر خودتو باختی. نذار سامین سو نازنین نکن این کارو. وقت براي جبران هس

استفاده کنه. به من نگاه کن. منم دوست دارم. منم عاشقتم اما حاضر نیستم تا تو نخواي حتی دستتو بگیرم. مگه من 

شقو به غیر از تختخواب هم آدم نیستم؟ اما تو برام تو اولویتی. این چجور دوست داشتنیه؟ این که همش تو تختخوابه. ع

  میشه نشون داد. میشه.

مهیار ساکت شد، دستهایش را در جیبش فرو برد و با پایش برفهاي دورو برش را چپ و راست کرد. حرفهایش تکانم 

  داده بود.

  عمیقا تکانم داده بود.

د. حاال دیگه باید بشینی سبک مهیار سرش را بلند کرد: این هول و تکون واست الزم بود. این اشکها هم واست الزم بو

  سنگین کنی. بابت کاري که کردم و حرفهایی که زدم عذر خواهی نمی کنم. دیگه خودت می دونی. من رفتم. خداحافظ

  مهیار این را گفت و رفت...

  اشکها هنوز روي گونه هایم سر می خورد.

  عشق را به غیر از تختخواب هم می توان نشان داد...

  می توان...

  حرفش تکان دهنده بود، المیرا فراموش شده بود. المیرا از یاد رفته بود....چقدر 

  من بودم و سامین؟

  نه...

  من بودم و خودم....
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  خودم....فقط خودم....

وسط اطاقم نشسته بودم. دست می کشیدم به ...ینه هایم. با هر تماسی چهره ام در هم میشد. هنوز درد داشتم. از خودم 

 بدم آمده بود. من چه کار کرده بودم. 

  چه سوال احمقانه اي.

  من چکار نکرده بودم.

  اگر مادرم می فهمید...

  اگر کسی می فهمید...

  خدایا...

  می از المیرا بود: نازنین به مهیار گفتی؟ چی گفت؟صداي گوشی بلند شد. پیا

جواب ندادم. کم کم به این نتیجه می رسیدم، المیرا هم یک احمق دیگر شبیه من است. فقط نوع حماقتمان فرق می 

  کند. من اجازه می دهم سامین هرشب کامجویی کند و او به شایدها و اگرهایش دلخوش کرده.

شدم از اینکه می خواستم از این رابطه کنده شوم اما هنوز لذت را ته دلم احساس می  براي خودم متاسف شدم. متاسف

روده ام گذشت. تعجب نکردم. بعد از آن برخورد غافلگیرانه ي مهیار باید هم دل و روده ام به هم می  کردم. پیچشی از 

  پیچید.

می دونم دارم چی  گوشی صحبت می کرد: منسامین را دیدم که روي مبل نشسته بود و با   از اطاق که بیرون آمدم

  کار می کنم. 

......  

  آره کل خونواده عقل کلین فقط من نمی فهمم.- 

......  

می بینم چقدر مهمم. دوساله تو این خراب شدم، یه نفرتون یه بار هم نیومده اینجا اوضاعو احوال منو ببینه. - 

  ن که روزو شب کجا میرم، با کی میرم، کی میام.مردونگیتون توي همون شهرتونه که سر به سرم می ذاشتی
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......  

همانطور که به سمت دستشویی می رفتم متوجه ي نگاه خیره ي سامین شدم. نگاه خیره اي که تا ته سفیدي چشمانم 

  را سوزاند.

  در دستشویی را باز کردم.

  می کنم، منت شماهارو نمی کشم.خان داداش شما غصه ي منو نخور. من به پول بابا نیازي ندارم. میرم گدایی - 

  درب دستشویی را بستم.

........  

با قیافه ي زرد از دستشویی بیرون آمدم. جا خوردم. سامین دقیقا کنار دستشویی ایستاده بود. کمی مکث کردم تا از 

  جلوي راهم کنار برود. اما نرفت.

  می خوام رد شم- 

  رد شو- 

سامین روي گردنم خم شد. خودم را عقب کشیدم. نفسش را پر صدا بیرون خودم را کج کردم تا از کنارش عبور کنم. 

  فرستاد. از کنارش رد شدم، دستم را گرفت: بیا بشین با هم چایی بخوریم.

  نه، من می خوام یه کم استراحت کنم. ضعف دارم- 

  به خاطر اسهاله، آب بدنت کم شده. چایی واست خوبه، بیا- 

  برد. مرا کشان کشان به سمت آشپزخانه

......  

پشت میز نشستم. سردم شده بود. به سامین نگاه کردم. استکان چاي را مقابلم گذاشته بود. خودش هم با استکان چاي 

  که در دستش بود، به چشمانم نگاه می کرد: بخور

گفتم: چیه سرم را تکان دادم و استکان را به لبم نزدیک کردم. سامین لبخند می زد. کالفه از نگاه خیره و لبخندش 

  سامین؟ چیزي شده؟



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 244 

  اونو که باید شما بگی.- 

  چی باید بگم؟- 

  اینکه چرا هر شب یه بهونه میاري تا من پیشت نباشم.- 

مریضم، حالم خوب نیست. تو که همین چند لحظه پیش، تموم مدت پشت دستشویی مونده بودي، باید فهمیده باشی - 

  که دروغ نمی گم.

  کنم. نهایتش بغلت کنم.خوب مگه من می خوام چی کارت - 

  همیشه اولش همینو می گی. اما وسطاش....- 

  وسطاش چی میشه؟ مگه تو بدت میاد؟ من دارم اینجوري محبتمو بهت نشون میدم.- 

  یاد حرف مهیار افتادم: 

  عشقو به غیر از تختخواب هم میشه نشون داد......

  شون بدیمبا صداي لرزانی گفتم: اما محبتو غیر از این هم می تونیم ن

  مثال- 

  خوب، چرا صبر نمی کنی تا بعد از ازدواجمون....- 

  سامین باز هم لبخند زد: چه فرقی می کنه؟ چه االن چه بعد از ازدواج

  خوب،سخته واسم. اصال کسایی که یه نفرو دوست دارن باید با اجازه ي خودش بهش دست بزنن.- 

فرض می گیریم که حق با تو باشه، تو بعد از چهار ماه تازه یادت سامین پوزخند زد: مگه تو به من اجازه ندادي؟ اصال 

  اومده؟

  خوب، ماهی رو هر وقت از آب بگیري تازست.- 

  این حرفها یعنی چی نازنین؟ یعنی دیگه نمی ذاري بیام پیشت بخوابم؟- 

  سکوت کردم. حلقه ي دستم به دور استکان چاي تنگتر شد. 
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  سامین به پشت صندلی اش تکیه داد، سرش را کج کرد و دوباره پرسید: نمی ذاري؟ 

  صداي ضعیفم را شنیدم: ن........ه

  سامین لبخند زد: باشه.

  از پشت میز بلند شد: اشکالی نداره گلم، چائیتو بخور

مامانت بفهمه با من رابطه داشتی  چرخید تا از آشپزخانه بیرون برود، یکباره ایستاد: فقط یه چیزي نازنین، اگه یه روزي

اونم تا چه حدي، چه اتفاقی میوفته؟ مثال فرض کن یه نفر از اینجا زنگ بزنه شمال، زنگ بزنه خونتون، بگه سالم خانم 

رسولی، من یه خبري براتون دارم. دختر گلتون، دختر خوشگلتون، حدود چهار ماهه که با یه شخصی به نام سامین 

  اره.رابطه ي ...نسی د

با شنیدن این حرف استکان چاي از دستم رها شد، چاي داغ روي پاهایم ریخت. از جا جستم پارچه ي شلوارم را به 

  سمت بیرون کشیدم تا با پوستم تماس نداشته باشد.

  صداي سامین بلند شد: چی کار می کنی دختر؟ حواست کجاست؟

  .به چشمان سامین نگاه کردم. شوخی بود؟ حتما شوخی بود..

  خدایا چه شوخی ترسناکی....

  چه شوخی وحشتناکی....

  لبخند زورکی زدم: واي سامین، ازین شوخیا می کنی، آدم دستپاچه میشه.

باز هم لبخند زد: شوخی نبود نازنینم. دارم جدي می گم. واقعا اگه یه نفر زنگ بزنه خونتونو این حرفها رو بزنه....اونوقت 

  چی میشه؟

  ن نگاه کردم. سامین با لبخند به من خیره شد. با دهان باز به سامی

  یعنی واقها این کار را می کرد؟

  زنگ می زد؟

  اصال منظورش از این حرف چه بود؟
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  مستقیما مرا تهدید می کرد؟

  که چه شود؟

  که من همبسترش شوم؟

  چرا؟ چرا؟

  سامین...چرا؟

  سامین منظورت چیه؟- 

رنگت پریده قشنگم؟ خوب اگه مامانت بفهمه چی میشه؟ واقعا چی عزیزم، خانمم فقط دارم سوال می پرسم؟ چرا - 

  میشه؟

  سامین....سام....من...سامی....- 

زبانم بند آمده بود. سامین گردنش را یک وري کرد: قربون سامین گفتنت بشم من، هنوز قرار نیست کسی چیزي بگه. 

به، خوب تو تا پنج شنبه فکراتو بکن. شاید اگه به چند روزي خوب فکر کن، امروز چند شنبه ست؟ ام م م م م .....دوشن

  یه نتیجه ي خوبی برسی کسی چیزي به مامانت نگه. اوهوم گلم؟ خوبه؟

  درد بی رحمانه پیچید توي شکمم. خم شدم. دو دستم را به لبه ي میز گرفتم. 

  واي خدا.... واي خدایا....

  خدایا....

       شوم....سامین من عشق تو هستم...من می خواهم همسرت 

  تو به خاطر من می خواهی از همه چیزت بگذري....

  من به خاطر تو می خواهم از همه چیزم بگذرم....

  سامین می خواهی چه کنی....

  سامین واقعا می خواهی چه کنی....
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  سامین می خواي چی کار کنی؟- 

و تا پنج شنبه. برو استراحت کن. گلم هیچ چی، دارم باهات مشورت می کنم، همین. چرا هول برت داشته. دخمل ک- 

  نباید استرس داشته باشی. دوباره پیچش می گیریا خانمی. برو عزیزم. شام درست کردم صدات می کنم. برو خوشگلم.

از آشپزخانه که بیرون آمدم تمام تنم می لرزید. حرفهایش جدي بود؟ تا پنج شنبه مهلت داشتم؟ شانه هایم لرزید. هر دو 

رتم گذاشتم. چند لحظه ایستادم، یکباره به سمت آشپزخانه چرخیدم. نگاه نگران سامین را غافلگیر دستم را روي صو

کردم. شاید به نظرم رسید که نگاهش نگران است. در کسري از ثانیه جنس نگاهش تغییر کرد. لبخند پهنی روي 

ازنین، من می خوام واسه شام صورتش نقش بست. با آوازي که زیر لب می خواند، در یخچال را باز کرد: خوب ن

  سوسیس تخم مرغ درست کنم. می خوري دیگه؟

  شام؟

  شام؟

  مرگ به من بخوران سامین...

  مرگ به من بخوران....

......  

 المیرا صدایم زد: نازنین، مگه با تو نیستم؟ حواست کجاست؟

که سامین تعیین کرده بود به پایان می راست می گفت، اصال حواسم نبود. فکرم درگیر بود. فردا پنج شنبه بود و مهلتی 

  رسید.

  چه پنج شنبه ي شومی در راه بود،

  چه پنج شنبه ي شومی.....

  با بی حالی جواب دادم: نشنیدم

  دو سه شب پیش بهت پیام دادم، اونم جواب ندادي- 

  .حوصله ي المیرا را نداشتم. خودم تا خرخره زیر فشار روحی بودم. همین سامین برایم کافی بود
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  منتظر به المیرا نگاه کردم تا حرفش را بزند.

  بهش گفتی؟- 

  نتونستم بگم- 

  یعنی چی که نتونستی بگی؟ نتونستی یا نخواستی؟- 

  نشد که بگم- 

المیرا اخم کرد: یه کار به این سادگی رو هم نتونستی انجام بدي؟ پس تو به چه دردي می خوري؟ فقط بلدي نامردي 

  کنی؟

  نمی خوام جر و بحث کنم. بعدا باهات حرف می زنم.آه کشیدم: المیرا من 

  نه دیگه بعدي وجود نداره. دلم نمی خواد با یه همچین آدمی دوستی کنم.- 

  به خاطر اینکه نتونستم با مهیار حرف بزنم؟- 

  به خاطر اینکه دروغگویی- 

  المیرا حتی فرصت نداد، جوابش را بدهم. بالفاصله چرخید و رفت. 

  المیرا...

  بی انصاف.... المیراي

.........  

استاد جامعه شناسی انحرافات اجتماعی رو به کالس کرد: بچه ها، گروه هاي چهار نفره تشکیل میدین، هر گروه یکی 

از انواع انحرافات اجتماعی رو که روي تابلو نوشتم، به دلخواه انتخاب می کنه و در مورد این موضوع تحقیق می کنه. از 

انتخاب می کنین تا به نمایندگی از طرف گروه خودش، به مدت ده دقیقه بیاد پشت تریبون و بین خودتون یک نفرو 

  کنفرانش بده. پنج نمره براي این کار گروهی در نظر گرفته شده. 

  با چشمانم به دنبال المیرا گشتم، سرگرم صحبت با یکی از بچه ها بود. آهسته صدایش زدم: المیرا، المیرا
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  را داد: چته؟با لحن بدي جوابم 

  کمی خجالت کشیدم: المیرا، من بیام تو گروه تو

  نخیر، من گروهمو انتخاب کردم.جایی براي شما نیست، من و پرستو کاظمی، زهرا علیپور و راحله رستمی.- 

  صداي اعتراض پرستو را شنیدم: المیرا من می خواستم با امیر شریفی تو یه گروه باشم

  تو همین گروه با ما باشی، یکم سنگین و رنگین باش.المیرا سریع جواب داد: باید 

  با ناامیدي گفتم: من به جاي پرستو بیام تو گروه؟ آخه من با کسی تو کالس زیاد جوش نمی خورم

  المیرا بدجنس شد: به من ربطی نداره.

  و رویش را به سمت دیگر چرخاند.

  المیرا...المیرا....

  المیراي بی انصاف....

دي مهیار تالقی کرد. تمام حواسش به صحبتهاي من و المیرا بود. خجالت کشیدم. سرم را پایین نگاهم با نگاه ج

  انداختم.

.....  

استاد رو به کالس کرد: از همین ردیف جلو، هر کی اسامی گروه و موضوع انتخابی و اسم سرگروهشو بگه. توجه کنید 

رو انتخاب کنید که گروه دیگه اي انتخاب نکرده  هیچ دو گروهی نمی تونه روي موضوع مشابه کار کنه. موضوعی

  باشه.

استاد اسامی را یاد داشت می کرد و من هنوز گروهی براي خودم پیدا نکرده بودم. کسی حواسش به من نبود. استاد 

  خطاب به المیرا گفت: اسامی افراد گروه، موضوع انتخابی و اسم سرگروه

  و راحله رستمی، موضوع انتخابی فقر، سرگروه المیرا ظفري المیرا ظفري، پرستو کاظمی، زهرا علیپور- 

  آه کشیدم و دوباره سرم را پایین انداختم.
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  صداها را می شنیدم. 

  باز هم صداي استاد بود: خوب، نوبت شماست

  مهیار رضایی، پرهام صداقت، امیر شریفی، نازنین رسولی، موضوع انتخابی کودکان خیابانی، سرگروه مهیار رضایی- 

  سرم را با حیرت بلند کردم و نگاهم روي نگاه مهیار ثابت ماند. مهیار جدي نگاهم کرد. 

  همزمان نگاه المیرا روي نگاه مهیار ثابت ماند. مهیار با اخم به المیرا نگاه کرد و سرش را به عالمت تاسف تکان داد.

........  

کالس تربیت بدنی داشتم. آرام و آهسته قدم بر می در حال رفتن به سمت سالن ورزشی پشت دانشکده بودم. ساعت دو 

داشتم و به رفتار المیرا فکر می کردم. به چه دلیل اینقدر نسبت به من بی مهر شده بود؟ به خاطر مهیار؟ اما مهیار اورا 

  نمی خواست. من مقصر بودم؟

  من...من؟

  پخ خ خ خ خ خ خ 

  از جا جهیدم...

  دیوانه وار می کوبید. سرم را بلند کردم. خدایا....دستم را روي قلبم گذاشتم. قلبم 

  نفرت انگیز ترین موجود دانشکده

  علی دلقک....

قیافه ي وحشتزده ي مرا که دید قهقهه زد: آهاهاهاهاها....چه حالی می کنم من....اسم تو باید می شد دلقک نه اسم 

  من....بدجوري با کارات منو می خندونی.....آهاهاهاها....

  ور که می خندید از کنارم دور شد....همانط

  قلبم شکست....

  قلب کوچکم شکست....
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  حتما روي پیشانی ام نوشته شده بود که من بی دست و پا و ترسو هستم...

  حتما نوشته شده بود....

......  

اخل هال فریاد جلوي کمدم نشسته بودم و به دنبال حوله ام می گشتم تا به حمام بروم. صداي سامین را شنیدم که از د

  زد: نازنین، امروز چند شنبه است؟ پنج شنبه؟

  رعشه تمام وجودم را فرا گرفت. امروز چهارشنبه بود...می خواست فردا را به یادم بیاورد...

  فرداي شوم را 

  فرداي نحس را....

  دوست نداشتم فردا از راه برسد...

  دوست نداشتم....

 ساعت ده صبح پنج شنبه بود. هنوز در تختخوابم دراز کشیده بودم. جرات نداشتم از تختخواب بیرون بیایم. 

  خدایا...امروز به سامین چه می گفتم...

  کم کم به این نتیجه می رسیدم که ضعیف بودن را دوست نداشتم.

  نه، دیگر دوست نداشتم....

دم. چقدر شاد و شنگول بود. من هم به جاي او بودم، شاد و شنگول صداي سوت زدن سامین را از آشپزخانه می شنی

  بودم.

  امروز قرار بود...قرار بود با من...

  با من....

آه کشیدم. چشمم افتاد به گوشی ام که کنار بالشم بود. دوست داشتم با کسی صحبت کنم. به یاد مادرم افتادم. خوب 

  بود با مادرم صحبت می کردم. 
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  .الو مامان...- 

  سالم نازنین جان، خوبی دخترم- 

  من خوبم مامان، شما چطورین؟- 

  همه خوبیم دخترم، اوضاع چطوره؟ سامین خوبه؟- 

  خوبیم مامان، سامین سالم میرسونه، نعیم چی کار می کنه؟ بابا چطوره؟- 

  اونا هم خوبن، چه خبر مامانم؟- 

  سالمتی مامان، زنگ زدم صداتونو بشنوم، دلم تنگ شده بود- 

  قربون تو دختر گلم، یه لحظه گوشی، - 

  صداي فریاد مادرم را شنیدم: چیه؟ اومدم

  نازنین جان، بابات صدام می زنه، برم ببینم چی می گه. دوباره خودم زنگ می زنم عزیزم- 

  آه کشیدم: باشه مامان، برو، خداحافظ

شد. تا کی می توانستم داخل اطاقم تماس را که قطع کردم هنوز آرام نشده بودم. پیچش روده ها کم کم شروع می

بنشینم. باالخره که باید با سامین رو در رو می شدم. اصال شاید همه چیز یک شوخی بی مزه باشد. سامین که دیوانه 

نیست به مادرم زنگ بزند. پاي خودش هم گیر است. از این فکر ته دلم قرص شد. پاهایم قوت گرفتند. از روي تخت 

  کش و قوسی دادم و به آرامی از اطاق خارج شدم. بلند شدم و به بدنم

  سامین روي مبل نشسته بود و با لبخند به من نگاه می کرد. زیر لب سالم کردم.

  سالم خوشگل خودم، چقدر دیر پاشدي، نمی گی من منتظر جوابم- 

  چهره ام در هم شد. جوابش را ندادم. از کنارش گذشتم تا وارد دستشویی شوم.

  م نازنین. من صبح زود پاشدم دوش گرفتم. االن آمادم خانمم، منتظر...جوابتو نشنید- 

  بقیه ي صحبتهایش را نشنیدم. بدون حرف وارد دستشویی شدم.
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  شلوارم را پایین کشیدم و آماده براي نشستن بر روي سنگ فرش دستشویی بودم که...

  درب دستشویی یک ضرب باز شد.

  واي خدا...واي خدایا....

چشمان به خون نشسته وارد دستشویی شد. از وحشت زیر دلم تیر کشید. سامین داخل دستشویی چه کار می سامین با 

  کرد.

  با دستانی که به وضوح می لرزید سعی کردم شلوارم را باال بکشم: چرا اومدي توي دستشویی، برو بیرون

  ؟مگه من داشتم با تو حرف نمی زدم که مثل گاو سرتو انداختی پایینو رفتی- 

جواب سامین را ندادم، چه جوابی می دادم؟ فکرم روي شلوار و لباس زیري بود که تا زانو پایین کشیده شده بود و من 

  تقال می کردم که هر دو را باال بکشم.

  سامین پرید و دستم را گرفت: نکش باال، مگه من تورو لخت مادرزاد ندیدم؟ منتظر جوابم، تصمیمت چیه نازنین؟

  را از دستش بیرون بکشم، نشد. دستش خیلی قوي بود. خواستم دستم 

  تو هیچ وقت نمی تونی به مامانم زنگ بزنی. پاي خودتم گیره. - 

مرموز نگاهم کرد: اینطوري فکر می کنی؟ مثال مامانت می خواد چی کار کنه؟ اصال فرض کنیم که پاي من هم گیره، 

نمی گفتی دختر عزیز کرده ي خونه اي؟ من که به زور نیومدم براي من بیشتر گرون تموم میشه یا براي تو؟ مگه تو 

سراغت، مامانت می خواد بکشوندم دادگاه که آبروي دختر خودشو ببره؟ باشه، من حاضرم. االن میرم بهش زنگ می 

  زنم.

  منتظر عکس العمل من نماند چرخید و از دستشویی بیرون دوید.

  واي خدایا...واي خدا...

  کشد...این سامین مرا می 

  این...این...این سامین بد

  این سامین بد مرا می کشد....
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با عجله به دنبالش دویدم. روي سنگفرش توالت سر خوردم. چهار دست و پا از توالت بیرون آمدم. سامین کنار تلفن 

مین زنگ نزن ایستاده بود و گوشی در دستش بود. حس کردم کار تمام شده. ناله زدم: غلط کردم، بیا، بیا، حاضرم، سا

  حاضرم.

  صداي مهیار در گوشم پیچید: عشقو به غیر از تختخواب هم میشه نشون داد

  این دیگر عشق نبود، این که دیگر عشق نبود

  این خواهش دل بود...

  این هوس بود...

  چه هوس کثیفی...

د لحظه نگاهم کرد. چهار دست و پا به سمتش رفتم. زانوهایم روي پارکت هاي کف خانه کشیده می شد. سامین چن

  گوشی را رها کرد. به سمتم دوید: داغون کردي زانوهاتو. پاشو ببینم.

  با گریه دستانش را توي دستم گرفتم: دیگه زنگ نمی زنی؟ دستاتو می بوسم. زنگ نمی زنی نه؟

ی زنگ خم شدم روي دستانش و دستانش را بوسیدم. دستش را کشید: چی کار می کنی؟ نه زنگ نمی زنم. چموش نش

  نمی زنم. پاشو

  و مرا روي مبل نشاند.  دستش را برد زیر کتفم 

  نیمه برهنه بودم. 

  ترسیده بودم...

  سامین دست کشید روي زانوهایم: ببین چی کار کردي با خودت

  بریده بریده گفتم: زنگ نمی زنی؟....به مامانم....

  دوباره اشک در چشمم حلقه زد.

  زنم.گفتم که چموش نشو منم زنگ نمی - 
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  دیگه چموش نمی شم- 

  لبانم را گاز گرفتم.

  مهیار مجبورم تنم را حراج کنم....

  مجبورم...

  ببین....ببین مهیار....

  مجبورم تنم را حراج کنم...

  پاشو برو دستشویی، صبحونتم آمادست، اگه خواستی دوش بگیر، بعدش شروع می کنیم.- 

  م، صورتمو شستمنه همین االن کارتو بکن تموم بشه، چیزي نمی خور- 

  غرید: یعنی چی کارمو بکنم؟ 

ناله زدم: کارتو بکن می خوام برم تو اطاقم....توروخدا کارتو بکن تموم بشه بره، من دارم زیر این همه فشار دیوونه 

  میشم.

  باالي سرم ایستاد: مگه من......هستم؟

  چه حرف رکیکی زده بود. 

  مثل خودش شدم. مثل خودش...

  گفتی هستی. به خاطر......داري این همه بال سرم میاري. آره، همینی که - 

  یقه ام را گرفت: نازنین سر به سرم نذار، بدجوري داري با روانم بازي می کنی. من خرم یه بالیی سرت میارما.

  گریه کردم و با هق هق گفتم: دیگه چه بالیی می خواي سر من بیاري؟ تو که همه کار باهام کردي. هوسباز روانی

  ن گفته بودم؟م

  من گفته بودم هوسباز روانی؟
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  چه پردل و جرات شده بودم...

  به من می گی هوسباز روانی؟- 

با هر دو دستم چسبیدم به یقه ام: تو اینجوري می خواي منو خوشبخت کنی؟ همش داري اذیتم می کن. فقط روانی ها 

  ازین کارا می کنن.

خواباند و با چشمان آتشین نگاهم کرد: بچه، من عصبیم، می فهمی  با هر دو دست از یقه ام گرفت و مرا روي زمین

تستسترون یعنی چی؟ یعنی خشم میشه دوبل، یعنی پرخاشگري میشه دوبل، من که از اول زندگیم عصبی بودم، االن 

  دیگه هیچ چی دست من نیست، نمی خوام روت دست بلند کنم، آدم باش نازنین، 

  خواستم مرا بزند...

  نفر مرا بزند... خواستم یک

  یک نفر من احمق را بزند که شش ماه بود خودم را هرزه کرده بودم...

  که شش ماه بود در کثافت دست و پا می زدم...

  جیغ زدم: منو بزن، روانی، منو بزن، از اینکه روم بخوابی خیلی بهتره، ازینکه تهدیدم کنی خیلی بهتره، 

  خال به دنبال هواست: نازنین می زنما، نازنین... سامین نفسهاي عمیق کشید، مثل کسی که در

  بزن، بزن منو، - 

دستم به دور دستانش حلقه شد. آب بینی ام روي صورتم سرازیر شده بود. اشک ها هم...اشکها هم که همیشه حضور 

  داشتند...

  همیشه...

  سینه ي سامین به خس خس افتاد: تو می خواي امروز زیر دست من بمیري؟

  تا حرفش را کامل کند. سرم را خم کردم و دستش را گاز گرفتم. با تمام قدرت.... مجال ندادم

  و سامین...
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  و سامین...

  و سامین...

  و سامین که دیوانه شد...

  نه، دیوانه نشد، روانی شد...

ی دستش را عقب برد و محکم در گوشم کوبید، سرم به یک سمت چرخید، صداي نا هنجاري از گلویم خارج شد، صدای

  مثل صداي ناله ي گربه...

  همین که خواستم سرم را بچرخانم با ضربه ي دیگري سرم به سمت دیگر چرخید.

  گیج بودم. چشمانم تار می دید. صدایی مثل صداي سوت کشتی در گوشم پیچید. 

  دو دستم را روي زمین تکیه زدم تا خودم را باال بکشم. سامین از یقه ام گرفت: بازم بزنم؟

  م آب بینی ام را پاك کردم. نگاهم روي صورتش چرخید. با آستین

  زدي سامین؟

  باالخره زدي؟

  نازنینت را زدي؟

  زدي...زدي...

  ترسیدم دوباره بزند. الل شدم و جلوي زبانم را گرفتم. 

  تکانم داد: بزنم؟ این دفعه بزنم زیر شکمت تا همین جا تو کثافتت بشینی؟

  تم....من که کثافت بودم...من که کثافت هس

  من کثافتم که تو با من چنین می کنی...

  اگر نبودم که تو.....
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  که تو چهار ماه.....

  چهار ماه....

  بزنم یا نه؟- 

  سرم را باال انداختم و آهسته گفتم: نه، نزن...

  یقه ام را رها کرد و ایستاد. فکر کردم دوباره به سمت تلفن می رود. به پایش چسبیدم: تورو خدا زنگ نزن

  اه، ولم کن، نترس به مادرت زنگ نمی زنم. ترسوي عوضی...- 

  داخل اطاقش رفت و در را محکم به هم کوبید.

  و من 

  و من 

  و من

  و من بودم، 

  و من بودم و خودم...نیمه برهنه، خرد شده، گریان وسط هال...

......  

 دست کشیدم.در آینه به صورتم نگاه کردم. کبود بود. هر دو طرف کبود بود. روي صورتم 

  سامین مرا کتک زده بود. 

دوباره چشمانم از اشک پر شد. تصمیمم را گرفتم. می خواستم براي چند روز به شهرم برگردم. دوست نداشتم در این 

خانه بمانم. ساك زرشکی رنگم را بیرون کشیده بودم و هول و دستپاچه لباسهایم را درون ساك می چپاندم. مانتو ام را 

مقنعه ام را روي سرم گذاشتم. همان ژاکت فسفري ام را پوشیدم. دیگر نظر سامین برایم مهم نبود. شاید تنم کردم و 

  هم لج کرده بودم. اما می دانستم که می خواهم برم. فقط می خواهم بروم.

  پیچش روده امانم را برید. از اطاقم بیرون پریدم تا به سمت دستشویی بروم.
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هایم تیز شد. سامین درون دستشویی بود. نمی خواستم مرا ببیند. قبل از اینکه از جلوي جلوي دستشویی که رسیدم گوش

در کنار بروم سامین از دستشویی بیرون آمد. صورت و موهایش خیس بود. یک ثانیه به صورتش نگاه کردم و سریع 

هم دلم گرفت. خوشحال  سرم را پایین انداختم. سامین بدون لحظه اي درنگ از کنارم رد شد. هم خوشحال شدم و

  شدم که دیگر کاري به من نداشت. دلم گرفت از اینکه حتی یک لحظه نگاهش روي صورتم مکث نکرد. 

  داخل دستشویی پریدم تا باز هم آب از بدنم خارج شود.

.....  

خودم را به  با چه حال نزاري از دستشویی بیرون آمدم. چشمانم خوب نمی دید. در اطاق سامین بسته بود. کشان کشان

اطاقم رساندم. در را که باز کردم خشکم زد. چمدان واژگون شده بود و تمام لباسهاي درونش کف اطاقم پخش و پال 

  بود. سامین روي تختم نشسته بود و عصبی یکی از پاهایش را تکان می داد.

مدانم می گذاشتم. حواسم به از ترس سوالی نپرسیدم. کف زمین نشستم. دوباره لباسهایم را تا می کردم و درون چ

سامین بود. از روي تخت بلند شد و باالي سرم ایستاد. کمی نگاهم کرد. از ترس تکان نخوردم. خم شد و دسته ي 

چمدان را در دستش گرفت تا آنرا بلند کند. بالفاصله زیر چمدان را در آغوش گرفتم. سامین لحظه اي مکث کرد: 

  چمدونو ولش کن.

نگ تر شد. سامین روي پنجه ي پا نشست. دستش را روي دستم گذاشت و با قدرت آنرا از چمدان حلقه ي دستانم ت

جدا کرد. دوباره ایستاد و چمدان را داخل کمد پرت کرد. خودم را روي زمین کشیدم و به سمت کمد رفتم. سامین در 

  ودم را عقب کشیدم. کمد را محکم بست و دوباره روي پنجه ي پا مقابلم نشست. اینبار کشان کشان خ

  خدایا....دیوانه میشوم

  امروز من دیوانه میشوم....

  سامین لب باز کرد: پاشو لباساتو در بیار.

  چانه ام لرزید. یادم آمد چطور کتکم زده بود. سامین اخم کرد: پاشو درشون بیار

  می خوام برم خونه- 

زنگ می زنم توضیح می دم چرا کبود شده. مطمئن باش باشه برو خونه، با این صورت کبود برو خونه. منم از اینجا - 

  زنگ می زنم
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یکباره از جا پریدم و قبل از اینکه سامین به خودش بیاید به سوي هال دویدم. سراغ تلفن رفتم. هنوز گوشی تلفن 

بالم وارد هال آویزان بود. تلفن را از روي میز برداشتم و با قدرت به کف زمین کوبیدم. تلفن صد تکه شد. سامین به دن

  شده بود.

  گریان به سمتش برگشتم: زنگ بزن، زنگ بزن دیگه. 

  دستهایش را در جیب شلوارش فرو برده بود. آهسته به سمتم آمد. دوباره می خواست کتکم بزند؟ دوباره؟

  دستانم را سپر خودم کردم: خوب کردم شکستم، خوب کردم

  سامین لبخند زد. 

  واي خدایا....واي خدا

  ست کتکم بزند. می خوا

  با خودم فکر کردم: برم بزنمش، خودم برم بزنمش، ال اقل دوتا بزنم، اینقدر کتک خور نباشم. 

به طرف سامین دویدم. به طرف آن هیکل تنومند. دستانم را بلند کرد. از مچ دستانم گرفت. سرم را جلو بردم تا تنش را 

  رسید. صدایش را شنیدم: چیه؟ می خواي گاز بگیري؟ بیا گاز بگیرگاز بگیرم. دهانم را باز کردم. دهانم به تنش نمی 

مرا به خودش چسباند. سرم روي سینه اش بود. سینه اي که خیلی خیلی کوچک بود. در آغوشش بودم. همان آغوشی 

  که همیشه برایم لذت بخش بود اما حاال....

روي سرم گذاشت و به سینه اش فشار داد: گاز بگیر،  دهانم را باز کردم. دندانهایم را داخل بدنش فرو بردم. دستش را

  خالی شو 

دندانهایم در گوشت تنش فرو می رفت. می خواستم تمام عقده ام را خالی کنم. مزه ي خون در دهانم نشست. صداي 

قب ناله ي ضعیف سامین را شنیدم. دیگر نتوانستم ادامه دهم. براي دعوا و کتک کاري ساخته نشده بودم. سرم را ع

کشیدم. چهره ي سامین از درد درهم شده بود. خودم را از آغوشش بیرون کشیدم. دستش را روي سینه اش گذاشت. 

همان جایی که گاز گرفته بودم. صدایش به گوشم رسید: سبک شدي؟ دیگه برو لباساتو در بیار. می دونی که نمی ذارم 

    بري.

  کردم. همه ي توانم از بین رفته بود. دوباره چانه ام لرزید. وارد اطاقم شدم و با لباس خودم را روي تخت پرت

  چه عشق عذاب آوري بود....



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 261 

  سامین صورتم را کبود کرده بود...

  من او را گاز گرفته بودم...

  چه عشق عذاب آوري بود...

  چه عشق عذاب آوري...

.......  

 یل دلگیراز هم روز جمعه، باز هم روز جمعه ي تعطیل، باز هم روز جمعه ي تعط

باز هم روز جمعه ي تعطیل دلگیر بود. آینه ي کوچکی در دستم بود و کبودي هاي روي صورتم را که تقریبا به رنگ 

بنفش درآمده بود، نگاه می کردم. زیر لب غر زدم: الهی دستت بشکنه. ببین با صورتم چی کار کردي. روانی، خوب 

  کردم گازت گرفتم. باید همه جاي تنتو می کندم.

  از این حرفم به خنده افتادم. من اهل کتک کاري بودم؟ همین گازي هم که گرفته بودم جاي تحسین داشت.

از اطاق سامین سر و صدا بلند شد. انگار کسی روي تخت باال و پایین می پرید. جا خوردم. صداي چه بود؟ سعی کردم 

  پارکت کشیده می شد. باز هم دیوانه شده بود؟ بی توجه باشم. سر و صدا زیاد شده بود. انگار پایه هاي تخت روي

از روي تخت بلند شدم و از اطاقم بیرون آمدم. الي در اطاق سامین باز بود. دو دل شدم که بفهمم چه خبر شده یا نه. 

خواستم در اطاقم را ببندم، کنجکاوي رهایم نکرد. پاورچین به سمت اطاق سامین رفتم. سر و صداها بلندتر شده بود. 

  هسته در اطاق را باز کردم....آ

  واي...واي...واي

  چه می دیدم...

  سامین روي تخت...

  واي خدایا....

  سامین بود که با خودش....
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حالم بد شد. با هر دو دست جلوي دهانم را گرفتم. ناگهان سامین به سمتم برگشت. عرق از روي صورتش می چکید. 

سمت اطاق خودم بروم. هنوز به اطاقم نرسیده بودم که در اطاقش باز شد و ترسیدم و در اطاق را بستم و چرخیدم تا به 

  سامین از پشت سرم فریاد زد: می دونی چرا اینجوري میشه؟ به خاطر خودخواهی تو من مجبورم که با خودم....

  هر دو دستم را روي گوشهایم گذاشتم و داخل اطاقم پریدم. 

  خودم دیوانه می شوم.

  انه میشوم.....می دانم، خودم دیو

.......  

پنیر و سبزي را داخل نان گذاشتم و آنرا پیچاندم. دلم از گرسنگی مالش می رفت. سریع نان را به دندان کشیدم. خوب 

نمی توانستم لقمه را بجوم. هنوز صورتم درد داشت. از آشپزخانه بیرون آمدم تا به سمت اطاقم بروم. سامین همزمان از 

ول لقمه را نجویده قورت دادم. حس کردم لقمه از پشت کمرم پایین می رود. چشمانم از اشک پر اطاقش خارج شد. از ه

شد. نفس عمیق کشیدم. نفسم خش دار شده بود. سامین به سمتم آمد. ترسیدم. یاد دو سه ساعت پیش افتادم که در 

  وم. سامین پرید و بازویم را گرفت. اطاقش، او را در چه وضعیتی دیده بودم. راهم را کج کردم تا به سمت اطاقم بر

  خدایا می خواست چه کند....

  واي خداي من....

در چشمان ترسیده ام خیره شد. لقمه را به زحمت پایین فرستاده بودم. صورتش را نزدیک صورتم آورد. لبانم را محکم 

داد. خودم را عقب کشیدم. دوباره روي هم فشار دادم. پوزخند زد و گونه اش را روي گونه ام گذاشت و به آرامی حرکت 

  گونه اش را روي گونه ام گذاشت. 

  حس می کردم گونه ام خراشیده می شود.

  با حرص گفتم: تیغ تیغیات صورتمو اذیت می کنه. نکن دیگ....

  و ناگهان....

  مات و مبهوت شدم.

  دهانم باز ماند.
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  ادامه ي حرفم را فراموش کردم. 

  سامین ریش درآورده بود.

  ویچ نان و پنیر از دستم رها شد. با دست لرزان روي صورتش دست کشیدم. ساند

  دیوانه شدم...باالخره دیوانه شدم...

  سامین ریش دراورده بود.

  اینا ریشه؟- 

  دوباره پوزخند زد.

چقدر حرف زدن تا عمل کردن فرق داشت. صحبت کردن از اینکه سامین ریش در می آورد و دیدن اینکه واقعا یک 

  دختر ریش در آورده باشد.نیمه 

  آن هم جلوي چشم خودم...

عقب عقب رفتم. سامین جدي نگاهم کرد: وقتی بهت می گم حالم خوب نیست دروغ نمی گم. ما با هم قول و قرار 

داشتیم. ببین من ریش دراوردم. تو االن دو سه هفته است انگار منو نمی بینی. زیاد باهام حرف نمی زنی. من نمی دونم 

زنین، به همون خدایی که باالي سر ماست، اگه منو با این کی زیر پاي تو نشسته یا تو مغز تو چی می گذره. اما نا

وضعیت جا بذاري کاري می کنم مرغهاي آسمون به حالت گریه کنن. من هر روز مشت، مشت دارم دارو نمی خورم که 

  آخرش یه الف بچه بخواد منو بپیچونه. 

  سردم شده بود. چه خانه ي نحسی بود، این خانه...

  هر...چه شهر شومی بود، این ش

  باید خوشحال میشدم، اما ترسیده بودم...

  من فقط هجده سالم بود...

  خیلی بچه بودم...

  درك گفته هاي سامین برایم سنگین بود...
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  گرسنگی از یادم رفت... 

  کنار دیوار چمباتمه زدم....

کودکان خیابونیه که از تو سرم را به چانه ام چسبانده بودم و به حرفهاي مهیار گوش می دادم: اینا مقاالت مربوط به 

سایتها سرچ کردم و پرینت گرفتم. یه سري عکس هم از داخل اینترنت پیدا کردم. باید مطالبی که به درد ما می خوره 

از داخل مقاله ها پیدا کنی و دورشون خط بکشیو شماره بندي کنی. نمی خواد پاك نویس کنی من همه رو چک می 

 .کنم بعد بهت می گم چی کار کنی

  باشه...- 

  دستم را دراز کردم تا پوشه را از دستش بگیرم.

  نازنین سرتو باال کن ببینم- 

  لبه ي پوشه را در دستم گرفتم و به سمت خودم کشیدم. مهیار صدایش را باال برد: می گم سرتو باال کن. 

  سرم را باال آوردم. چشمان مهیار گشاد شد: این چیه؟ کی کتکت زده؟

  فید کننده اي که روي صورتم خالی کرده بودم، هنوز کبودي ام پیدا بود؟ یعنی با این همه س

  این کبودي که از کتک نیست...- 

  صدایش را پایین آورد: آهان، سامین خورده؟ یعنی من اینقدر ساده ام که فرق خوردن و کتک زدنو نمی دونم؟

  باز هم سرخ شدم: بده من پوشه رو می خوام برم.

  می دونم باهاش چی کار کنم. کتکت هم می زنه؟ من- 

  وحشتزده شدم: نه، چیزي بهش نگیا.

  روت دست بلند می کنه؟ آخه تو اومدي اینجا درس بخونی یا....- 

  بده به من پوشه رو.- 
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این نشونه ي عشقه نه؟ باید زورمونو به زن نشون بدیم؟ بعد سامین ادعا کرده که یه مرده؟ این که از صدتا نامرد - 

  دونم بهش چی بگم، خودم حالشو....بدتره. من می 

  تو دخالت نکن، به تو ربطی نداره، من از تو کمک نخواستم، این پوشه رو می دي یا برم دنبال کارم؟- 

مهیار با حرص پوشه را به سمتم گرفت: کسی که یه بار روت دست بلند کنه، بازم این کارو می کنه، همیشه اولین بارها 

  ه رد کردي به هزارمین بار هم میرسی.سخته نازنین. اولین بارو ک

  مهیار این را گفت چرخید و به سمت دیگر حیاط رفت...

  باز هم رفت و مرا در فکر فرو برد...

  همیشه حساس ترین حرفها را در حساس ترین لحظات بر زبان می آورد. 

  یعنی واقعا راست می گفت؟ 

  همیشه، اولین بار، دشوار است؟

  سامین باز هم کتکم می زند؟منظورش این بود که 

  باز هم؟....

........  

وارد دستشویی دانشکده شدم. به صورتم نگاه کردم. کبودي گونه هایم کامال مشخص بود. نمی توانستم با این وضعیت 

وارد کالس شوم. تصمیم گرفتم مستقیما به خانه بروم. تا همین لحظه هم دو سه تن از دانشجوهایی که از نزدیکم رد 

ه بودند، نگاه خیره اشان روي کبودي هاي صورتم سنگینی کرده بود. از دستشویی بیرون آمدم و به سمت راه پله شد

حرکت کردم. چشمم افتاد به مهیار که سرگرم صحبت با المیرا بود. یک لحظه خوشحال شدم. مهیار و المیرا، هر دو 

  باهم...

  در کنار هم...

ق از کنارشان رد شدم. صداي مهیار را شنیدم: من شب به شما زنگ می زنم. از خوشحالی نفس عمیق کشیدم. با ذو

  االن بریم داخل کالس

  خوب خدا را شکر، انگار قضیه ي المیرا کم کم حل می شد...
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.......  

  وارد خانه شدم، سامین نبود. حتما کالس داشت. گوشی در جیبم لرزید. پیامی از مهیار بود: کجایی؟ استاد تو کالسه

  اب دادم: من اومدم خونه، امروز کالس نمیامجو

  چند ثانیه بعد پیام رسید: خوب کاري کردي، کبودیات تابلو بودن....

جواب پیامش را ندادم. زیر لب گفتم: سامین راست می گه، عجب شیرازي پر روئیه. برو تنگ دل المیرا دیگه، چی کار 

  به من داري آخه تو.

......  

با آینه ي جیبی که در دستم بود، براي بار چندم به کبودي هاي گونه ام نگاه کردم. بی روي تختم دراز کشیدم و 

حوصله آینه را زیر تختم گذاشتم و چشمم خورد به همان پوشه اي که مهیار به من داده بود. از روي تخت خم شدم و 

  ا باز کردم....پوشه را که روي کیفم بود، در دست گرفتم. دوباره روي تخت دراز کشیدم و پوشه ر

چیزي حدود صد صفحه ي پرینت شده از مقاالت مختلف بود، سرسري نگاهی به مقاالت انداختم و خواستم پوشه را 

  گوشه اي بیاندازم که چشمم خورد به عکس هایی که مهیار در موردشان صحبت کرده بود...

  ورق زدم....

  واي....

  مهیار....

  این عکسها دیگر چه بود؟

  یی از کودکان تپل و دوست داشتنی....عکسهاي زیبا

  موضوع تحقیق در مورد کودکان خیابانی بود...

  این کودکان که همه اشان دوست داشتنی و خوردنی بودند...

  خیابانی نبودند...
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  باز هم ورق زدم...

در  روي صفحه ي آخر دست خط درشت مهیار خودنمایی می کرد: از دیدن عکسها دلت یه جوري شد نه؟ می تونی

آینده یکی از این بچه هاي خوشگلو داشته باشی. هر وقتی که ازدواج کردي. با هر کی که ازدواج کردي، شاید من 

  بودم، شاید هم نبودم، اما مطمئن باش با سامین یه همچین بچه اي نصیبت نمی شه. اصال بچه اي نصیبت نمی شه.

  چشمانم از اشک پر شد.

  مهیار....مهیار....

  ه به رخم کشیده بود که در آینده مادر نخواهم شد...چه بی رحمان

  چه بی رحمانه....

  خدا لعنتت کند مهیار....

  خدا لعنتت کند که همیشه حقایق را به تلخ ترین شکل ممکن نشانم می دادي...

  خدا لعنتت کند مهیار....

  من فقط هجده سال سن دارم....

  هجده سال....

  از تو بیزارم، 

  مهیار...از تو بیزارم 

  بیزارم....

  گوشی ام را در دستم گرفتم و با چشمان اشک بار برایش پیام فرستادم: ازت متنفرم

  به ثانیه نکشید که پیامش رسید: این یکی دیگه شوخی بردار نیست....

  می دانست چرا پیام فرستاده ام....می دانست....

  خدا لعنتت کند مهیار....
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......  

ک نفس گریه می کردم. مهیار حقایق را جلوي نظرم آورده بود. راست می گفت من مادر نمی شاید نیم ساعت بود که ی

شدم.اگر با سامین ازدواج می کردم مادر نمی شدم. اما مگر سامین از ابتدا خودش این حقایق را به من نگفته بود؟ مگر 

 ود؟من خودم همه چیز را قبول نکرده بودم. پس حاال چرا اینقدر برایم سنگین ب

اصال این مهیار از کجا در زندگی من پیدا شده بود. دلیل این همه پافشاري چه بود؟ اگر سامین هم در زندگی من نبود، 

  من که هیچ وقت جذب مهیار نمی شدم.

  او یک دانشجوي بیکار بود که هنوز سربازي هم نرفته بود.

  خدایا اینکه حرف مادرم بود. پس خودم چه؟

  از خودم حرف بزنم؟ چه وقت من می توانم چشم به دهان اطرافیانم ندوزم.چه وقت من می توانم 

  دوباره به برگه ها نگاه کردم. چه کودکان شیرینی بودند. 

  مچاله کردم.   دیگر دلم نمی خواست به آنها نگاه کنم. با عصبانیت همه ي برگه ها را

.......  

  سامین صدایم زد: پاشو بیا کارت دارم.

  در اطاقم ماندم و رو به او کردم که در آشپزخانه بود: چی کارم داري؟بین چهار چوب 

  بدون اینکه نگاهم کند گفت: بیا آشپزخونه

  وارد آشپزخانه شدم. سامین نایلونهاي خرید را روي میز گذاشت و روي صندلی نشست: بشین

  بی حوصله جواب دادم: حرفتو بزن. نمی شینم.

  ین، کی تو یاد می گیري بعد از حرف من بگی چشم؟سامین لبهایش را جوید: بشین نازن

  روي صندلی نشستم. سامین همانطور که آشغالهاي روي میز را در دستش مچاله می کرد رو به من گفت:

  رفته بودم بیرون واسه یکی دو روزت خرید کنم. دارم میرم......پیش دکتر- 
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  قلبم تپید: چرا؟

  دراوردم؟ برم دکتر ببینه منو. تا بعد تصمیم بگیره چی کار کنم.نمی بینی صدام کلفت شده، نمی بینی ریش - 

  پوزخند زد: البته تو چند وقته خود منو نمی بینی، چه برسه به این چیزا....

  سرش را به چپ و راست تکان داد: بگذریم، به فهیمه زنگ بزن بیاد.

  نه...فهیمه....- 

رو حرف من حرف نزن. فقط خواستم بگم امشب و فردا شب سیسسسس، حرف نباشه. حوصله ندارم نازنین، اینقدر - 

  نیستم.

از روي صندلی بلند شد و به سمت سطل زباله رفت تا آشغالهاي در دستش را داخل آن بیاندازد. چشمش افتاد به 

  کاغذهاي مچاله شده ي داخل سطل زباله.

  لبش را جلو آورد: اینا چیه؟ این همه کاغذو چرا مچاله کردي؟

  یکی از آنها را برداشت. با نگرانی از روي صندلی بلند شدم تا به سمتش بروم. کاغذ مچاله شده را باز کرد.خم شد و 

  قلبم تپید: گرومپ، گرومپ، گرومپ

سامین نگاهی به برگه کرد و سرش را بلند کرد و زل زد به چشمانم. لبش را فشار داد و دوباره خم شد و کاغذ مچاله 

  طل زباله برداشت و آنرا هم گشود. سریع مقابلش رسیدم و دستم را روي دستش گذاشتم.شده ي دیگري از داخل س

  در دلم گفتم: خدایا...خدایا، دست خط مهیارو نخونه، خدایا غلط کردم....

  بچه دوست داري؟- 

  نه...- 

  پس اینا چیه؟- 

  اینا، اینا....- 

  نمی توانستم حقیقت را بگویم...اگر می فهمید....
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  زخانه تکیه زد: دیگه واسه پشیمون شدن خیلی دیر شده نازنین. تو می دونستی.به دیوار آشپ

  سرم را تکان دادم: من پشیمون نیستم.

کاغذها را در سطل زباله رها کرد. نفس عمیق کشیدم و چشمانم را بستم و دستم را از روي دستش پس زدم. یکباره با 

  که تو سه هفته ست عوض شدي؟هر دو دستش بازوهایم را چنگ زد: به خاطر بچه ست 

  نه....- 

پس به خاطر چیه؟ داري ضعفمو به رخم می کشی؟ آره من نمی تونم بچه دار بشم. من مهمترم یا یه بچه ي کوفتی؟ - 

  میرم واست یه بچه از یه خراب شده پیدا می کنم میندازم بغلت، بشین بزرگش کن.

  دندانهایم به هم می خوردند.

  .خدا لعنتت کند مهیار..

  خدا لعنتت کند...

  من بچه نمی خوام، من خودم مگه چند سالمه؟- 

  این عکسا چیه نازنین؟ می شینی این عکسها رو نگاه می کنی عقده شو سر من خالی می کنی؟ - 

  نه...این عکسها...- 

  جلوي چشم منم می ذاري که ببینمشون، اصال منظورت چیه؟ می خواي بهم نشون بدي من بچه دار نمیشم؟- 

  دا نه...بخ- 

  بخدا نه؟ پس بیا بغلم- 

  دستانش را گشود و منتظر نگاهم کرد.

  انگشت شصتم را به دهانم بردم و گوشه ي انگشتم را جویدم.

  سامین غرید: بیا بغلم می گم...

  یک قدم به سمتش رفتم. دوباره یک قدم به عقب برگشتم.
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  بیا بغلم تا مطمئن شم این عکسها همشون الکیه- 

  جوش افتاد: نازنین، اگه بري بغلش باز هم می برتت توي اطاق...نکنی این کارو....عقل به جنب و 

  قلب به رحم آمد: فقط بغلش کن، اگه بغلش نکنی بعد اون فکر می کنه تو از عمد این عکسها رو تو سطل زباله ریختی

د براي هر چیزي حساب عقل شمشیر کشید: خوب فکر کنه، مگه تو خبري ازون عکسهاي کوفتی داشتی؟ تو که نبای

  پس بدي

  قلب ناله زد: یه دونه بغلش کنم، همش یه دونه

  عقل حکم آخر را صادر کرد: می خواي هرزه باشی؟ خوب برو بغلش....

سرجایم ایستادم و به سامین نگاه کردم. اینبار دهانش را از داخل می جوید. دستانش از دو طرف بدنش آویزان شد. 

  حالت چشمانش تغییر کرد.

من هر کاري بخوام می تونم باهات بکنم. تلفن خونه رو زدي شکستی. موبایل منو که نشکستی. تازه اگه موبایل منم - 

  بشکنی، یعنی فکر می کنی یه تلفن خاك بر سري تو این خراب شده پیدا نمیشه که من زنگ بزنم خونه تون؟

  باز هم چانه ام لرزید. باز هم تهدید می کرد.

ید بده؟ تهدید بدتره یا تحقیر؟ من نقصتو به رخت کشیدم تا حاال؟ داري بدترین نقصمو به رخم می هان؟ هان؟ تهد- 

  کشی. خوبه همش هجده سالته که این همه پر رویی، یکی دو سال دیگه بگذره، تو چی میشی؟ 

  من نمی خواستم بگم تو بچه دار نمیشی.- 

مچاله می کنی میندازي تو سطل زباله اونم نه یکی نه دوتا، باالي اوهو...نه بابا؟ عکس بچه ها رو جمع می کنی بعد - 

سی چهل تا. بعدش می گی من منظورم این نبود. گوش کن نازنین از این به بعد همینجوریه. اذیت کنی اذیتت می 

وقتی زن کنم. به درك که اسهال داري. حاال چرا جلوي من پر پر نزنی، خیلی دم دراوردي، از االن آدمت می کنم تا 

  من شدي چموش بازي در نیاري

  آه کشیدم.

  به این فهیمه زنگ بزن امشب و فردا شب بیاد پیشت تا من از.....برگردم.- 
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سامین این را گفت و از کنارم رد شد. تنه ي محکمی به من زد. بی هوا ایستاده بودم و با این تنه ي سامین تقریبا روي 

  م را حفظ کردم. صداي سامین را شنیدم: بی دست و پاي حال بهم زن....میز آشپزخانه پخش شدم. به زحمت تعادل

  لحن صحبتش خیلی آشنا بود...

  خیلی....

  دقیقا مثل روزهاي اوائل آشنائیمان...

 سامین بین چهار چوب در اطاقم ایستاد: من رفتم 

  از روي تخت نیم خیز شدم تا بدرقه اش کنم

  ن، دراز کرد و با لحن نیشداري گفت: الزم نیست زحمت بکشی، راهو بلدمدستش را به سمت جلو و به حالت منع کرد

  غمگین نگاهش کردم. سامین هم نگاهم کرد.

  تا جلوي در هم نیام؟- 

  بیاي چی کار؟ - 

  بیام واسه بدرقه- 

  تو راه رفتن خودتم بلد نیستی بعد می خواي بیاي بدرقه ي من؟- 

  چقدر تلخ شده بود.

  دلم گرفت.

  خودت باشخوب پس مراقب - 

  من بلدم از خودم مراقبت کنم، تو حواست باشه گربه نخوردت.- 

  رفتارهایش مرا عصبی می کرد.  لبهایم را روي هم فشار دادم. کم کم

  جرات نداشتم اعتراض کنم.
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پوزخند زد: چیه؟ اعصابت خورد میشه از حرفهاي من؟ آخه کی تورو مجبور کرده بود بیاي اینجا درس بخونی جوجه 

  و؟ اینجا این مدلیه، اینجا گربه دارهکوچول

  با صداي لرزانی گفتم: نمی خواي بري؟ گفتی داري می ري

  سامین به سمتم خیز برداشت: عجله داري که برم؟ نکنه با کسی قرار زیر خوا...ي گذاشتی؟

  خودم را جمع کردم و ساکت ماندم.

اشه، من خیلی نقصها دارم، اما خوشحالم که اینقدر دوباره پوزخند زد: بدبخت ترسو، ادم سگ باشه این همه ترسو نب

  ترسو نیستم

  باز هم جواب ندادم.

  چانه ام همچنان می لرزید. سامین چقدر بد شده بود...

  چقدر بدجنس شده بود...

چند لحظه نگاهم کرد و بعد به سمت در رفت: فهیمه رو دیدي هار نشی بري تو بغلش. مثل من تمیز نیستا. لباس 

  ماه به ماه عوض نمی کنه، البته فکر کنم واسه تو فرقی نداشته باشه، نزدیک یک ماهه به خودت صفا ندادي.زیرشم 

  گریه ام گرفت. سرم را پایین انداختم تا اشکهایم را نبیند. 

  این سامین بد اشکهایم را نبیند...

  این سامین بد....

........  

دم تا مهیار وارد حیاط شود. چشمم افتاد به فهیمه که از دور برایم روي نیمکت حیاط دانشکده نشسته بودم. منتظر بو

دست تکان می داد. نفسم را حبس کردم. فهیمه نفس زنان نزدیک نیمکت شد: واي نفسم گرفت، سالم، سامین رفته 

  مسافرت آره؟ دیشب باهام صحبت کرد.

  اخم کردم و در دلم گفتم: سامین دیشب به فهیمه زنگ زده بود؟

  بیام پیشت بمونم.گفت - 
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  ام م م م ، فهیمه جان دستت درد نکنه، اما من به یکی دیگه از بچه ها گفتم که بیاد- 

  فهیمه دمغ شد: به کی گفتی؟

  از بچه هاي ادبیاتیه، تو نمیشناسی، دیگه مزاحم تو هم نمی شم. اون دفه خیلی به زحمت افتادي- 

  بگو نیاد...زحمت چیه؟ من میومدم، خوب حاال می خواي به اون - 

همانطور که از روي نیمکت بلند می شدم رو به فهیمه کردم: نه دیگه نمی شه فهیمه،سامین با من هماهنگ نکرد تورو 

  هم انداخت تو زحمت، ببخش منو، من دیگه برم، کاري با من نداري؟

  با لبهاي آفتاده جواب داد: نه برو

من که این همه دروغ گفتم، اینم روش. دیوونه نیستم که این مفت کوله پشتی ام را دو طرفه روي شانه هایم انداختم: 

  خورو دوباره بیارم ور دل خودم، نوکریشو بکنم. 

........  

  مهیار دست به سینه نگاهم کرد: خوب؟

با حرص جواب دادم: یعنی چی خوب؟ می گم اون عکسهاي مسخره چی بودن که واسه من الي پوشه ها گذاشته 

  ر بابتش به دردسر افتادم؟بودي؟ می دونی چقد

  واسه چی به دردسر افتادي؟- 

  سامین فکر کرد از عمد خواستم نقصشو به رخش بزنم- 

سامین کیه نازنین؟ سامین اصال کی هست؟ من طرف حسابم تویی، من یه سوال از تو دارم، تو دوست نداري یه - 

نت داري دستی دستی خودتو بدبخت می کنی. زندگی نرمال و معمولی داشته باشی؟ تو که با این شوهر انتخاب کرد

فردا می خواي با حسرت به بچه هاي مردم نگاه کنی؟ تو دوست نداري مادر بشی؟ اینا واقعیت هاي زندگی با سامینه، 

  نه اینکه همش توي رختخواب باشین.

  من خودم هنوز بچه ام، بچه می خوام چی کار؟- 

هم بزرگ میشی، تو هم سنت میره باال، پنج سال دیگه هم همینو می  دختر تو که همیشه هجده ساله نمی مونی، تو- 

  گی؟
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  مکث کردم. حرفی براي گفتن نداشتم. راست می گفت، من که همیشه هجده ساله باقی نمی ماندم. 

  باز هم حقایق با بی رحمی به من دهن کجی کردند.

  درمانده شدم. به مهیار نگاه کردم.

چرا اینقدر احساساتی برخورد می کنین؟ تو، ظفري حتی پرستو کاظمی که خودش به نگاهش مهربان شد: شما دخترها 

  امیر شریفی درخواست ازدواج داده.

  یاد المیرا افتادم، یک لحظه سامین فراموش شد: راستی با المیرا حرف زدي؟ چی شد؟

  آره حرف زدم، می دونم قانع نشده، اما بهش گفتم که راهمون با هم نمی خونه- 

  نهادم بلند شد: چرا؟ آخه چرا؟ آه از

  مهیار مستقیم نگاهم کرد. معنی نگاهش را فهمیدم.

  من مستقیم نگاهش کردم. معنی نگاهم را فهمید.

  می دونم دوسم نداري ولی من دارم تالشمو می کنم، شاید نظرت عوض بشه- 

  همزمان لبهایش را بهم فشرد و سرش را باال گرفت.

  داشتم. حتی اگر سامین هم در زندگی ام نبود دوستش نداشتم.نفس عمیق کشیدم. نه دوستش ن

  حتی اگر المیرا هم نبود باز هم دوستش نداشتم.

  او یک دانشجوي آس و پاس بود که....

  که...

  که...

نسبت به انتخابم دچار تردید شده بودم و براي او که دل به من   دلم براي هر دوئمان سوخت، براي خودم که کم کم

  بسته بود.

  مهیار گوشه هاي لبش را به سمت پایین کشید. جلوي ریزش اشکهایش را گرفته بود؟
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  شاید جلوي ریزش اشکهایش را گرفته بود...

  شاید....

  و من....

  و من.... 

  و من....

  و من که به خودم لعنت می فرستادم. 

  ود بی فکرم...به خ

  به خود احمقم....

مهیار لب باز کرد: خیلی خوبه که احساساتی نمیشی، مثل من، یا حتی مثل ظفري، اما جلوي همه اینجوري باش. جلوي 

سامین هم، همینطوري باش. سامین حق داره زندگی کنه، اما با یکی شبیه خودش. با یکی که مثل خودش آسیب دیده 

حداقل در ظاهر یه آدم نرمالی. سامین هم عقل کل نیست. سامین اگه عاقل بود با یه هجده  باشه. نه یکی مثل تو که

ترم   ساله قول و قرار نمی ذاشت. عاقل کیان بود. دل کند از سامین و رفت. می بینی دیگه تو دانشکده پیداش نیست.

احساستو نسبت به سامین تغییر بده. قبل فارغ التحصیل شد و رفت. تو هم مثل کیان باش. دل بکن از سامین. اصال 

  دوستش باش. کمکش کن، تشویقش کن، حمایتش کن، سنگ صبورش باش. اما عاشقش نباش.

  عاشقش نباشم؟

  می شود؟

  می شود؟

  عقل جواب داد: می شود

  قلب مکث کرد، جواب نداد

  عقل به خشم آمده بود....

  چسباندم. پشت دستهایم را روي پلک چشمانم گذاشتم و سرم را به چانه
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  مهیار کمی خم شد: گریه می کنی؟

  سرم را باال آوردم: نه، فکر می کنم

  چه با نمک فکر می کنی. حاال به چه نتیجه اي رسیدي؟- 

  نمی دونم چی کار کنم.- 

  نازنین کاري نداره، فقط کافیه احساست رو نسبت به سامین عوض کنی، به اون به چشم عشقت نگاه نکن.- 

  دامه داد: ببین، مثال خودم و خودت. حست نسبت به من خیلی معمولیه.مکث کرد و دوباره ا

  آب دهانش را قورت داد. حتما بغضش را فرو می فرستاد.

  حتما همین بود....

  حس تو به من معمولیه اما باهام صحبت می کنی، سامین هم همینطور- 

نه. اگه برم بهش بگم فقط می خوام آخه سامین می خواد عمل کنه، رو حساب حرفهاي من می خواد اینکارو بک- 

  دوستت باشم، اونوقت همه چی بهم میریزه، اون از خونوادش هم طرد میشه

نازنین، سامین باید عمل کنه، اگه وضعیتش خیلی بحرانیه باید عمل کنه، منتها این آدم به درد یکی مثل تو نمی - 

  ی هم داشته باشه باید حمایتش کننخوره. سامین اگه عاقل باشه عمل می کنه، اگه خونواده ي عاقل

آخه مسئله همین جاست، خونواده حمایتش نمی کنه، من اگه اونو جا بذارم، زندگیش بهم میریزه، سامین یه عالمه دارو - 

  می خوره، ریش دراورده

  می دونی من از حرفهاي تو چه برداشتی می کنم؟- 

  ها؟ چه برداشتی؟- 

دلت می خواد دور سامینو خط بکشی، اما هم دلت به حالش سوخته، هم اینکه اینکه تو دو دل شدي، شاید خیلی هم - 

  می ترسی

  پلک هم نزدم.
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  حتی پلک هم نزدم...

  همین بود؟

  همین بود؟

  عقل به صدا در آمد: همین است....

  همین است...

مقصري، سامین هم باید دهان باز کردم تا انکار کنم، مهیار مجال صحبت نداد: نازنین، تو فقط به اندازه ي خودت 

حواسشو جمع می کرد، از همه بیشتر هم خونوادش مقصرن، سامین با تو باشه یا نباشه باید بره عمل کنه، اتفاقا تو 

مشوق خوبی بودي واسش، تو یه انگیزه دادي به این آدم که به ترسش غلبه کنه، اما دیگه بیشتر ازین نمی تونی 

اقعا تصمیم بگیري که باهاش ازدواج کنی یا نه، باید چندین سال بگذره که تو باهاش ادامه بدي. اگه هم بخواي و

  عاقلتر بشی، بزرگتر بشی، نه تو این سن....

  دیگر بقیه ي صحبتهاي مهیار را نشنیدم. تیر خالص زده شده بود.

  من ترسیده بودم...

  من دلم به حال سامین سوخته بود...

  ودم، ترسیده بودم.من به خاطر قولی که به سامین داده ب

  من به خاطر وضعیت سامین، دلم به حالش سوخته بود.

  من...

  من...

  من...

  من پشیمان شده بودم....

با دیدن شماره ي سامین بر روي گوشی دست و پایم را گم کردم. دیگر مثل گذشته قلبم به تپش نمی افتاد. دیگر مثل 

 گذشته ذوق نمی کردم.
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  ده بودم؟پس چرا دست و پایم را گم کر

  چرا؟

  دست و پایم را گم کرده بودم چون عذاب وجدان جایگزین همه ي احساسات قبلی شده بود.

  عذاب وجدان از بودن با سامین....

  عذاب وجدان از اینکه می خواستم عهدي را که با او بسته بودم، بشکنم....

  عذاب وجدان....

  الو، سالم سامین- 

  عوضی- 

  چی؟ با منی؟- 

، با تو ام. واسه چی فهیمه رو ردش کردي بره؟ مگه من نگفتم فهیمه بیاد؟ این ادبیاتیه کیه ورش داشتی نه با دیوارم- 

  آوردي تو خونه ي من؟

  من کسیو نیاوردم خونه. دلم نمی خواست فهیمه بیاد پیش من. اذیت میشم- 

بر می گردن نازنین، اون موقع به درك که اذیت میشی، تو اصال تو خونه ي خالی چه غلطی می کنی؟ من که باالخره - 

  دمار از روزگارت در میارم

  خونه که خالی نیست، صاحبخونه هستش، - 

  زنگ بزن فهیمه بیاد- 

  آهسته گفتم: زنگ نمی زنم، از حرکاتش خوشم نمی یاد

  نفس تندش توي گوشی پیچید: نمی گی بیاد؟

  نه- 

  برسه خونه، می دونم چه بالیی سرت بیارم...آفرین، آفرین، خوبه، خوبه، بیچاره شدي نازنین، بذار پام - 
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  بریده بریده گفتم: چرا حرف زور می زنی.....سامین؟ من با فهیمه....راحت نیستم....

به مسخره خندید: آهان از لباس زیر نشسته اش ترسیدي؟ یا حس کردي فهیمه واست کمه؟ چادري به دل خانم نمی 

  خودم می گفتی، من که اینجا آماده....شینه؟ دنبال مانتویی می گردي؟ خوب به 

  بقیه صحبتهاي سامین را نشنیدم، تماس را قطع کردم....

.......  

  عکس سامین در دستم بود. 

  با اخم به دوربین نگاه می کرد.  روي تخته سنگی نشسته بود و 

  به چشمانش نگاه کردم. به چشمان درشتن و مشکی اش. 

  من می خواستم از سامین بگذرم.

  با سامین به جایی نمی رسیدم. من

  من نیمه ي راه کم می آوردم. 

  عکس را به گوشه اي پرت کردم و سرم را بین دستانم گرفتم.

  مگر به همین سادگی بود؟

  مگر به همین سادگی می توانستم زیر همه ي قول و قرار هایم بزنم. 

  آن هم در برابر سامین...

  ترس با بی رحمی بر من غلبه کرد...

  یا...کمکم کن...خدایا...خدا

.......  

المیرا سرد و یخی از کنارم رد شد و روي صندلی نشست. با لبخندي که به زور روي لبم جا خوش کرده بود نگاهش 

  کردم: خوبی؟
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  المیرا سرسري نگاهم کرد و بدون اینکه جوابم را بدهد، کالسورش را گشود.

  کرد. باز هم شرم زده سرم را به زیر انداختم.چشمم افتاد به مهیار که با دقت به ما نگاه می 

.......  

روي تختم دراز کشیده بودم و به صحبتهاي مهیار گوش می دادم: می دونم بی خودي بهت زنگ می زنم، با بهونه، بی 

  بهونه، دله دیگه کاریش نمیشه کرد.

  دلم از حرفهایش نلرزید. 

  دوستش نداشتم.

ي خودم خنده ام می گیره. راستش نازنین می خوام یه چیزي بهت بگم. اینقدر خنده ي بی ربطی کرد: خودم از کارا

خودتو کوچیک نکن. تو چند ماهه دنبال المیرا راه افتادي که دلشو به دست بیاري؟ چند بار واسش توضیح دادي که 

کرده. دختر خوب این  همه چیز سوء تفاهمه. حاال اینو به من بگو که چند بار اون تورو تحقیر کرده بهت بی اعتنایی

اخالقتو عوض کن. دنبال قانع کردن دیگرون نباش. باید حرفو یکی دوبار به اینو اون بزنی اگه قبول کرد که هیچ وگرنه 

  دیگه نباید کاري به کارش داشته باشی.

  خوب پس تو خودت چرا اینقدر باهام حرف زدي تا قانع بشم؟- 

کار من دو تا دلیل داشت، اولش اینکه من یه حس خاصی بهت دارم، مورد بعدیشم اینه که تو داري دستی دستی - 

آبروتو به باد می دي، نمی خوام این اتفاق بیوفته. باور کن تا حاال یکی از پسرهاي دانشکده هم از تو بد نگفته. تو 

د هواي یه همچین دختري رو داشت. پس دیگه اینقدر دورو همیشه سرت تو الك خودته. کاري به کار کسی نداري. بای

  بر المیرا نچرخ. اگه عاقل باشه می فهمه که داري راستشو بهش می گی، اگه هم نه که دیگه کاري از دستت بر نمیاد. 

  بی اختیار گفتم: یه چیزي بگم؟

  دوتا چیز بگو- 

  اگه یه روزي به کمکت احتیاج داشتم کمکم می کنی؟- 

  ، هیچ وقت شک نکنصد در صد- 

  بدون چشم داشت؟- 
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  مهیار سکوت کرد. متوجه ي منظورم شد:

  بدون چشم داشت- 

  قول می دي؟- 

  قول شرف می دم- 

......  

بدون شلوار و تنها با تی شرت و لباس زیر از دستشویی بیرون آمدم. خدایا این درد بی درمان را به جانم انداختی تا 

 جبران اشتباهاتم شود.

  ندارم....خدایا طاقت 

  بگذر از من خدایا....

  خدایا از من بگذر....

  بگذر....

چهار دست و پا وسط هال مانده بودم تا دل و روده ام آرام بگیرد. سرم نبض می زد. آنقدر بی حرکت مانده بودم که با 

  ضربان قلبم، کل بدنم به آهستگی تکان می خورد. 

  کلید در قفل در ورودي بود. صدایی شنیدم، گوشهایم را تیز کردم. صداي چرخش

  خدایا سامین بود. از جا پریدم و وارد اطاقم شدم و در را براي اولین بار...

  براي اولین بار...

  براي اولین بار...

  قفل کردم.
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پشت در اطاقم کز کرده بودم. صداي پاي سامین را شنیدم که از مقابل اطاقم رد شد. چند دقیقه گذشت. سرم را به در 

کیه داده بودم. یکباره دستگیره ي در به شدت تکان خورد. حتما سامین می خواست در اطاق را یک ضرب باز اطاق ت

  کند.

  اینبار در اطاق یک ضرب باز نشد.

  سامین دستگیره ي در را باال و پایین کرد. صداي عصبی اش را شنیدم: درو قفل کردي؟ پاشو درو وا کن.

  جوابش را ندادم.

  درو وا کن. منظورت چیه ازین کارا؟ نازنین، بیا این- 

  درو باز نمی کنم. تو همش می خواي باهام دعوا کنی- 

  بیا درو واکن، فقط باهات حرف می زنم- 

  نه- 

  ضربه اي به در کوبید و با حرص گفت: بیا درو وا کن، نمی خواي بدونی تاریخ جراحیم کیه؟ 

  انگشتانم را در هم فرو بردم.

  م...نه دیگر نمی خواستم بدان

  دیگر برایم مهم نبود...

  با صداي سامین از جا پریدم: بهت می گم درو وا کن 

  باز نمی کنم، می ترسم- 

  باز نمی کنی؟ باشه نازنین، چقدر می خواي تو اون اطاق بمونی، باالخره که میاي بیرون- 

  صداي بسته شدن در اطاق سامین به من فهماند، که وارد اطاقش شده است....

.....  

  ساعتم نگاه کردم. سه صبح بود. ادرار به مثانه ام فشار آورده بود. مدام پایین تنه ام را جمع می کردم. به 
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  از ترس نمی خواستم از اطاقم خارج شوم. چشم چرخاندم به دنبال نایلونی در اطاقم.

ق، می خواستم روي پارکت دلم می خواست در همان نایلون خودم را تخلیه کنم. نایلونی پیدا نکردم. رفتم گوشه ي اطا

  تخلیه شوم. 

  نتوانستم...

  واي...واي...واي...

  نمی توانستم خودم را تخلیه کنم....

  دل به دریا زدم. کلید را در قفل چرخاندم و از اطاق بیرون آمدم.

  سامین داخل هال نبود. به سمت دستشویی دویدم .

......  

هال نبود. خنده دار بود. موش و گربه بازي به راه انداخته بودیم. دوباره از دستشویی که بیرون آمدم، باز هم کسی داخل 

  به سمت اطاقم دویدم.

......  

  خدایا...خدایا....

  سامین داخل اطاقم بود. تا سه صبح بیدار مانده بود؟

  یعنی روانی بود؟

  روانی هستی سامین؟

  روانی هستی؟

  آنقدر از دیدنش در آن اطاق تاریک ترسیده بودم که سرجایم میخکوب شدم. 

صداي سامین به گوشم رسید. شمرده شمرده صحبت می کرد: نازنین، تو داري بازیم می دي؟ این یه جور موش و گربه 

  بازیه؟ همون کارتونه تام و جري؟ آره؟
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  است ادرار کنم. ادراري نبود، تخلیه شده بودم... از ترس دستم را بین پاهایم برده بودم. حس می کردم ممکن

  ولی سامین...

با این لحن کالمش، با این اراجیفی که نمی دانستم از کجا به مغزش خطور کرده، دوباره مرکز تخلیه ام را فعال کرده 

  بود.

  نمی خوام بهت شک کنم، ولی تو خودت با کارات باعث شدي بهت بی اعتماد بشم.- 

تخت بلند شد. من هنوز میخکوب ایستاده بودم و به هیکل درشتش که در تاریکی نیمه پیدا بود، نگاه سامین از روي 

  می کردم.

جریان چیه نازنین؟ من اردیبهشت ماه عمل دارم. فهیمه رو ردش کردي رفت. یکی دیگه رو آوردي تو خونه. منو تو - 

ه ببینم، نازنین یه بار تو عمرت ترسو بزار کنار حرف تختخوابت راه ندادي. عکسهاي بچه ها رو گذاشتی جلوي چشمم ک

  بزن ببینم چی شده؟ پشیمون شدي؟

  دوست داشتم همه چیز را بگویم.

  بهترین کار همین بود...

  با بی فکري هایم، خودم را توي دردسر انداخته بودم.

  دیگر کافی بود...

  اگر همین طور پیش می رفت حتما فاجعه به بار می آمد.

  لرز خودم را به کنار دیوار کشاندم: سامین با ترس و

  چیه؟- 

  سامین، من می خوام یه چیزي بگم، ولی می ترسم- 

  حرفتو بزن نازنین، کارات به اندازه ي کافی منو دیوونه کرده- 

  آخه تو که اینجوري حرف می زنی من نمی تونم صحبت کنم، همش می ترسم.- 
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  نترس بهم بگو چی شده؟- 

  ..خوب چطوري بگم...من به درد ازدواج نمی خورمسامین...ببین سامین.- 

سامین چند لحظه سکوت کرد و بعد چند قدم نزدیکتر شد: چی شده که به یه همچین نتیجه اي رسیدي؟ با کسی 

  بودي؟ کاري کردي؟

  همیشه فکرش حول و حوش همین مسائل می چرخید...

  من در چه فکري بودم و او در چه فکري بود....

  لی بچه ام....سامین، من خی- 

  اینو که من خودمم می دونم یه چیز جدید بگو- 

  سامین...- 

  عقب عقب به سمت در اطاقم رفتم تا وارد هال شوم.

  سامین من ازدواج واسم زوده، بیا یه کاري کنیم- 

  سامین هم چند قدم به من نزدیک تر شد: چی کار؟

  صمیمیسامین من می خوام دوستت باشم...یه دوست خوب...یه دوست - 

  باز هم نزدیکتر شد: زن و شوهرها می تونن دوستاي خوبی واسه هم باشن.

  دوباره عقب عقب رفتم: من می خوام فقط....

  سامین نزدیکتر شد.

  فقط براي تو....- 

  هنوز چهره اش را نمی دیدم.

  فقط یه دوست باشم.... من نمی خوام...- 
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  صداي نفس کشیدنش را می شنیدم.

  باشممن نمی خوام زنت - 

  سامین ایستاد. 

  خودم هم بی اراده ایستادم.

  چی نازنین؟- 

  سامین، فردا حرف بزنیم، توروخدا فردا حرف بزنیم، امشب....- 

  این چرت و پرتا رو بذار کنار، تو گفتی نمی خواي زن من بشی؟- 

  قلبم بی امان می کوبید...

  کار بیوفتد.آنقدر شدید که حس می کردم هر لحظه ممکن است درون سینه ام از 

  این قلب از کار می افتد...

  همین امشب از کار می افتد...

سامین شرایط منو تو بهم نمی خوره، من نمی تونم خونوادمو راضی کنم. تو خیلی عصبی هستی، سامین فردا حرف - 

  بزنیم؟

  سامین خندید. خنده ي زیر و آهسته.

  دیوانه شده بود؟

  بعید هم نبود...

  ین؟منو جا گذاشتی نازن- 

  نه...نه...سامی...نه...من نمی تونم.- 

  خم شدم و دستانم را روي صورتم گذاشتم. 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 288 

  خدایا چقدر سخت بود...

  گفتن این حرف چقدر سخت بود....

  سامین بی توجه به من دوباره تکرار کرد: منو قال گذاشتی دختر؟ من ساده رو؟

  دستانم را از روي صورتم پایین آوردم. از سرما لرز نشسته بود در وجودم. 

  سامین وارد هال شده بود و من عقب عقب به سمت دستشویی می رفتم. 

به خاطر حرفهاي این چند روزم اینجوري می گی؟ تو خودتم مقصر بودي نازنین. تو تحقیرم کردي. تو به روم آوردي - 

  که بچه دار نمیشم.

  از کی تا به حال سامین براي کارهایش دلیل تراشی می کرد. خدایا

  این طبیعی نبود.

  حتما امشب یک بالیی سر من می آورد...

  خدایا رحم کن به من...

  به من احمق رحم کن...

  به من کثافت رحم کن...

  حرفهام در مورد فهیمه جدي نبود، اگه جدي بود که نمی گفتم فهیمه بیاد.- 

  ه سمت دستشویی رفتم. سامین هم کم کم جلوتر می آمد.باز هم عقب عقب ب

  با صداي لرزانی گفتم: سامین فردا حرف بزنیم.

  االن به من بگو، االن بگو منو جا گذاشتی؟ -- 

  سام....- 
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نازنین ساعت سه نصفه شبه، نمی خواي که داد بزنم صاحبخونه بیاد پایین؟ بابت کتکی که بهت زدم دلخوري؟ نمی - 

ت. خودت مجبورم کردي. تو هم که گازم گرفتی، مگه تخلیه نشدي؟ یه ماهه بهت دست نمی زنم. مگه خواستم بزنم

  همینو نمی خواستی؟ دیگه دردت چیه؟

  همانطور که پشت به دستشویی ایستاده بودم دستم را دراز کردم تا بتوانم دستگیره ي در را پیدا کنم.

دستشویی چه خبره؟ می خواي اسهال کنی؟ باشه بیا بریم تو دستشویی  سامین فهمید، یکباره پرید و دستم را گرفت: تو

  همزمان اسهال کن و جواب منو بده.

در دستشویی را باز کرد و چراغش را روشن کرد. نور المپ چشمم را زد. چشمانم را تنگ کردم. نگاهم افتاد به سامین 

ا دهانش نفس می کشید. انگار به دنبال هوا بود. وارد که با چشمان گشاد شده به من خیره شده بود. دهانش باز بود. ب

دستشویی شد و مرا به دنبال خودش کشید. دستم را به درگاه در قفل کردم تا در برابرش مقاومت کنم. سعی کردم جیغ 

  نکشم: سامین ولم کن، من اسهال ندارم.

و جونت داري وگرنه واسه چی می گی دوباره دستم را کشید: پس درد داري؟ مرگ داري؟ مرض داري؟ تو یه دردي ت

  همه چی تمومه. 

دوباره دستم را کشید. نتوانستم مقاومت کنم و به دنبالش به داخل دستشویی کشیده شدم. بغض کردم: سامین تورو خدا 

  ولم کن، می ترسم

نابود می کنی، بعد فکش منقبض شده بود. دندانهایش را روي هم فشار داد: اونی که باید بترسه منم. زندگی منو داري 

  می گی می ترسی؟ واسه همین بود که این همه بامبول بازي سر من دراوردي؟ 

صدایش را نازك کرد: سامین همه چی باشه واسه بعد از ازدواجمون، سامین تو نباید دیگه به من دست بزنی، سامین 

  من دیگه.......واست باز نمی کنم.

  کن مرا به سمت سنگ دستشویی هل داد: اسهال

  دست کشیدم به ابروهایم.

  دیوانه شده بود...

  امشب مرا هم دیوانه می کرد....

  سامین توروخدا بذار فردا حرف بزنیم- 
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فردا جنازت از این در میره بیرون. من اردیبهشت باید عمل کنم. من بدبخت باید عمل کنم، تو چی می گی؟ پشیمون - 

  شدي؟

  چرخید و از دستشویی بیرون رفت.

  دستشویی بیرون آمدم. چراغ هال را روشن کرده بود. آهسته از

  پاورچین پاورچین به سمت اطاقم می رفتم. سامین مثل اجل معلق از اطاقش بیرون پرید. 

  نازنین ببین، اینا کاغذهایی که واسه جراحی تکمیل کردم، ایناهاش نگاه کن- 

  می خوریم؟ شوخی کردي آره؟ شوخی بوده؟و کاغذها را به سمتم دراز کرد: اونوقت تو می گی من و تو بهم ن

  با ترس به چشمانش نگاه کردم: آره شوخی کردم.

  سامین صاف مقابلم ایستاد. 

 سامین صاف مقابلم ایستاد. 

  شوخی کردي نازنین؟ شوخی بود یا جدي؟ من که می دونم جدي گفتی. - 

  . واي خدا دیوونه شدم. با دستش پاچه ي شلوارش را در چنگ گرفت: خدایا، دیوونم کرد این دختر

  کاغذها را رها کرد و با دستش دستم را گرفت: نازنین جان، نازنین خانم، نازنین من

  لبهایم را بهم فشردم، راست می گفت دیوانه شده بود.

  دوباره دستم را رها کرد. دستش را روي سرش گذاشت. چند لحظه نگاهم کرد.

  ا شوخی کردم.به زحمت دهان گشودم: سامین شوخی کردم. بخد

  چشمانش ریز شد: شوخی کردي؟

  سرم را سریع تکان دادم و سعی کردم به آرامی به سمت اطاقم بروم.

  نازنین تورو به خدا شوخی کردي؟ نازنین جان....- 
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  قلبم فشرده شد. سامین بود که اینطور به التماس افتاده بود؟

  دلم برایش می سوخت.

  ه بودم.با ندانم کاري هایم چه به روزش آورد

  از آن همه عشق و عاشقی همین دلسوزي باقی مانده بود....

  همین دلسوزي....

  آره شوخی کردم، برم بخوابم؟- 

  نازنین تو که منو جا نمی ذاري؟- 

  با شنیدن این حرفش دلم گرفت.

  من بد بودم؟

  من بد بودم؟

  نه، من بچه بودم....

  من ترسیده بودم....

  من حماقت کرده بودم....

  همین...

  همین...

  همین...

  نه جا نمی ذارم.- 

  سامین دستانش را مشت کرد: منو جا بذاري بیچاره میشی نازنین. فهمیدي؟

  آره، فهمیدم- 
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.......  

پوشه ي جزوه ها را به سمت مهیار گرفتم: من نتونستم زیاد وقتمو بزارم رو این تحقیق، البته یه چیزایی پیدا کردم، اما 

  ه. عذر می خوام.فکر نکنم راضیت کن

  نازنین، چیزي شده؟- 

  نفس عمیق کشیدم، دوست داشتم براي یک نفر، درد دل کنم: 

  آره- 

  اخم کرد: چی شده؟

  مهیار من نمی تونم به سامین بگم همه چی تمومه.- 

  بازم می ترسی؟- 

  می ترسم، اما بخدا دیشب بهش همه چیزو گفتم،گفتم بیا با هم دوست باشیم.- 

  ه این حرفو می زنی؟خوب پس چی شده ک- 

آخه تو که دیشب نبودي، سه صبح خل شده بود، بهش گفتم می خوام دوستت باشم نزدیک بود هوار هوار کنه - 

  صاحبخونه رو بریزه سرمون.

  چرا؟- 

می گفت اردیبهشت ماه جراحی داره. مهیار من نمی تونم ولش کنم. مجبور شدم بهش بگم شوخی کردم. دلم خیلی - 

  براش می سوزه. من دارم در حقش نامردي می کنم. اون خیلی بدبخته. 

  مهیار سرش را تکان داد: باشه، حق داري.

  با تعجب نگاهش کردم.

مونه اینه که بري با پدر و مادرت صحبت کنی. این آدم عمل کنه در خونتونو حق داري نازنین. تنها راهی که باقی می - 

  از پاشنه می کنه. پس خونواده رو آماده کن.
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  واي، چی می گی؟ من برم به مادرم بگم؟ مگه میشه؟ اصال چه جوري بگم؟ واقعا عمل کنه میاد در خونمون؟- 

  همینه. مگه با هم قول و قرار ازدواج نذاشتین؟نه عمل می کنه میاد در خونه ي ما. اصال هدف این آدم - 

  با بیچارگی به مهیار نگاه کردم.

بعله خانم رسولی؟ اون موقع که دهنم کف کرد بهت گفتم نکن این کارو، واسه همین روزا بود. دلسوزي رو بذار کنار - 

ت مثل عروسک خیمه شب برو همین امروز مثل آدم باهاش بشین حرف بزن. دلت واسه خودت بسوزه که این همه مد

بازي تو دستش داشتی رقاصی می کردي. اصال بگو ببینم، ساعت سه صبح مگه وقت حرف زدن بود؟ تو چرا هیچ 

  کارت رو اصول نیست؟ اون موقع که باید حرف بزنی نمی زنی، جایی که نباید حرف بزنی نطقت باز میشه.

  مهیار که نمی دانست دیشب چه شده بود؟ 

  ست من از ترس سامین تا سه صبح ادرار نکرده بودم. او که نمی دان

  او که نمی فهمید وقتی به ادرار کردن در نایلون فکر کنی، یعنی تا چه حد ترسیده اي....

  او فقط کلیات را می دانست....

  جزئیات را من می دانستم....

  منی که از سامین هم بدبخت تر بودم....

  من....نازنین....

  سامین عصبانیتش خیلی وحشتناکه.مهیار می ترسم. - 

  هیچ غلطی نمی تونه بکنه. نترس ازش. من هستم. اصال بیارش بیرون جلوي خودم باهاش حرف بزن.- 

  جلوي مهیار وسط خیابان؟ این دیگر از محاالت بود. کامال مشخص بود چه می شود.

  خون به پا می شود....خون...

  سامین خون به پا می کند....خون....

  نمی خواد، خودم بهش می گم.نه - 
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سعی کن با مقدمه چینی همه چیزو بهش بگی. از خوبیهاش بگو تا جبهه گیري نکنه. بهش بگو که درکش می کنی. - 

بگو هرکاري که از دستت بر میاد واسش انجام می دي. حتی بهش بگو موقع جراحی میاي باال سرش تا بهش روحیه 

  خونوادت بگو. از خودت و خودش بگو....بدي. از مشکالت این رابطه بگو...از 

  مهیار ....مهیار....

  او که خودش اینها را به من گفته بود....

  او که به من گفته بود....

  من نفهمیده بودم...

  من فکر کردمهمه چیز، یک بازي کودکانه است...

  من فکر کردم من نیروي ما فوق بشري دارم و همه ي ناممکن ها را ممکن می کنم...

  مهیار از چه برایش بگویم؟

  از آنچه که خودش بهتر از من و تو می دانست؟

  صداي امیر شریفی را شنیدم: مهیار نمیاي سلف، ما رفتیما.

چرا، چرا میام، برو االن میام. خوب، نازنین منتظرم، منتظرم عاقالنه رفتار کنی. هر جا نیاز به کمک داشتی مطمئن - 

  باش من هستم. شک نکن.

می خواست به صبتش ادامه دهد، چشمم به امیر شریفی افتاد که منتظر گوشه اي از راهرو ایستاده بود. رو به باز هم 

  مهیار کردم:

  باشه، بهت خبرشو میدم. برو امیر شریفی منتظره.- 

  سالنه سالنه به سمت پله ها رفتم.

  امروز طوفان به پا میشد...

  امروز سامین یا خودش را می کشت یا مرا...
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  ش سامین مرا می کشت...کا

  کاش یک نفر مرا می کشت...

  کاش خدا مرا می کشت...

  کاش من می مردم و اینقدر عذاب نمی کشیدم...

  از دست این سامین...

  از دست این سامین بد...

  این سامین بد...

سرت یک خواننده سامین وسط هال دراز کشیده بود. یک پایش را روي پاي دیگرش گذاشته بود و تاب می داد و به کن

ي خارجی که زیبا می رقصید، نگاه می کرد. با ترس و دودلی روي مبل نشستم و چشم دوختم به سامین. یکی از 

دستانش را زیر سرش گذاشته بود. نیم نگاهی به من کرد و دوباره به تلویزیون چشم دوخت. حس کردم االن زمان 

 بلند شدم. مناسبی براي مطرح کردن موضوع نباشد. از روي مبل

  صداي سامین را شنیدم: حرفتو بزن. چی شده؟

  از کجا فهمیده بود؟

  از کجا؟....

  لبهایم را جمع کردم.

  من خیلی بی دست و پا تر از آن بودم که بتوانم خویشتن دار باشم.

  من بی دست و پا بودم....

  سامین- 

  چیه؟- 

  سامین با هم حرف بزنیم؟- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 296 

  در مورد چی؟- 

  در مورد خودمون.- 

  خوبه. حرف بزنیم- 

به وضعیتمان نگاه کردم. او دراز کشیده بود و پاهایش را تاب می داد و من هم ایستاده بودم و از باال به او نگاه می 

  کردم. می خواستم در یک همچین وضعیت خنده داري از جدایی صحبت کنم؟

  صداي سامین تکانم داد: حرفتو بزن نازنین.

  سامین میشه بشینی؟- 

  تصورم ناگهان سامین پاهایش را پایین آورد و نشست.برخالف 

  دستش را به طرفم دراز کرد: تو هم بیا بشین

  بدون اینکه دستش را در دستم بگیرم با فاصله نشستم.

  پوزخند زد: حاال چرا اینقدر دور؟

  بی توجه به حرفش گفتم: سامین، کی وقت عملته؟ اردیبهشت؟

  سرش را تکان داد.

  رت واسه عمل، اصال کجا قراره عمل کنی؟ منم میام باال س- 

  ابروهایش را در هم کشید: تو هم میاي؟

  سرم را تکان دادم.

  چهره اش از هم گشوده شد: واقعا؟

  اوهوم- 

  لبخند زد. بعد از مدتها لبخند زد: فکر نمی کردم بخواي بیاي. چطور شد یه همچین تصمیمی گرفتی؟
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  وب، دوستی به درد یه همچین روزایی...با دیدن لبخندش دل و جرات پیدا کردم: خ

  روي لبهایم ماسید. سامین دوباره ابرو در هم کشید: باز تو این کلمه ي مزخرف دوستی رو به کار بردي که. "می خوره"

  سامین...

  سامین...

  این کلمه دیگر مزخرف نبود....

  این کلمه همان کلید رهایی من بود....

  ت باشم...اگر تو قبول می کردي که من دوست

  اگر تو قبول می کردي...

  من رها می شدم....

  کالفه دستانم را به هم مالیدم: سامین

  واستا ببینم نازنین، چی می خواي به من بگی که اینجوري ترسیدي؟ این کارات منو یاد دیشب میندازه- 

  ناگهان هوشیار شد و کمرش را صاف کرد: راستشو به من بگو نازنین، چی شده؟

  شده بود. مهیار چه خوش خیال بود که گمان می کرد من با دو جمله می توانم سامین را رام کنم. نفسم تند

  سامین چموش بود...

  رام نمی شد...

  اگر هم رام می شد، به دست من رام نمی شد....

  نمی شد...

  نگاهم رفت روي مورچه اي که از کنار دیوار می گذشت، از ذهنم گذشت: خوش به حالش...

  م چی شده؟می گ- 
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  به سامین نگاه کردم: سامین، تو خیلی خوبی

  دوباره ابرو درهم کشید: یعنی چی؟

  به یاد حرفهاي مهیار افتادم: از خوبیهاش بگو تا جبهه گیري نکنه

  تو خوبی، تو تا حاال به من بدي نکردي- 

  نفسم به شماره افتاده بود. سامین با دهان باز نگاهم می کرد: چی شده نازنین؟

  ش را به من نزدیک تر کرد.خود

  سامین تو همیشه باهام خوب بودي. همیشه باهام مهربون بودي.- 

  مکث کردم و چشمانم را یک لحظه بستم.

  مهیار گفته بود از خوبی هایش بگویم.

  من هم دقیقا همین کار را انجام می دادم.

  حتی اگر خوب هم نبود...

  من از خوبیهایش می گفتم...

  همانجا بنشینم و از خوبیهایش بگویم، به شرطی که این کابوس وحشتناك هر چه زودتر تمام شود. حاضر بودم تا صبح

  سامین، تو این شش ماه خیلی هواي منو داشتی- 

انگار خیلی بهم ریخته بودم. سامین به آرامی خودش را به من نزدیک کرد و تا من به خودم بیایم مرا در آغوش کشید. 

  آغوش کشید.بعد از یک ماه مرا در 

  بعد از یک ماه....

  سرم را روي شانه اش گذاشت: نازنینم، خانمم، چی شده؟

  همان سامین مهربان شده بود. همان سامین که همیشه نازم را می کشید. 
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  به یاد خاطراتمان افتادم. 

  آنهمه احساساتی که خرج یکدیگر کرده بودیم. 

  آن همه قول و قرارهایی که با یکدیگر گذاشته بودیم. 

  آنهمه دوستت دارم هایی که نیمه شبها، عاشقانه در گوش هم گفته بودیم.

  و من...

  و من...

  و من...

  و من امروز می خواستم چشمم را به روي همه ي آن خاطرات ببندم....

  همین امروز....

تنت تنگ شده بود، چقدر دوست داشتم بغلت کنم، من که همیشه می صداي سامین را شنیدم: واي چقدر دلم واسه 

گفتم فقط می خوام بغلت کنم، گفتم که دیگه کاري باهات نمی کنم، چرا باور نکردي گلم، چرا باور نمی کردي؟ دیدي 

  االنم کاریت ندارم

  چشمانم پر از اشک شد...

  براي مرگ عشقمان گریه می کردم...

  مرگ عشقمان....

  ستم همین امروز دفنش کنم...می خوا

  مجبور بودم...

  نمی توانستم ادامه دهم...

  نمی توانستم....

  سامین موهایم را نوازش می کرد: سامین فدات بشه، چقدر دلم تنگ شده بود...
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  سامین....- 

  جون سامین- 

  سامین...من...- 

  بگو عزیزم، هر چی می خواي بگو..- 

  رصت بودشاید همین که در آغوشش بودم بهترین ف

  شاید بهترین فرصت بود

  سامین...حرفاي دیشبم...- 

عیبی نداره گلم، من فراموش کردم، منم اذیتت کردم، می خواستی اینجوري خودتو خالی کنی، فداي سرت، فکرشم - 

  نکن

  سام...سامین....- 

  بینی ام را باال کشیدم: سامین همشون جدي بودن، من می خوام همه چیزو تموم کنم.

  سامین روي موهایم ثابت ماند.دست 

  هر دو بی حرکت در آغوش یکدیگر مانده بودیم.

  ضربه ي آخر را فرود آوردم: من...واقعا نمی خوام زنت بشم.

  سامین نفس حبس شده اش را رها کرد. جرات نداشتم سرم را از روي شانه اش بلند کنم. ضربان قلبم باال رفته بود.

  .ضربان قلبم نامیزان شده بود..

  گرومپ، گرومپ، تپ، تپ....

  تپ،تپ، گرومپ، گرومپ....

  بعد از چند لحظه زبان باز کردم: منو ببخش سا....



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 301 

جمله ام کامل نشد. سامین با قدرت موهاي سرم را کشید. حس کردم پوست سرم از جا کنده شد. حتی نتوانستم جیغ 

  بلند شد. فکر کردم از هوش می روم. بکشم. سرم محکم با پارکت کف خانه برخورد کرد و صداي وحشتناکی

  اما از هوش نرفتم...

......  

 درد بدي در سرم پیچیده بود. اما برایم اهمیت نداشت.

  سامین بود و چشمان جنون زده اش که روي تنه ام خیمه زده بود.

  سامین چانه ام را در دستش گرفت: حرومزاده ي بی پدر و مادر، زدي زیر حرفت نه؟ 

  ود حرامزاده؟به من گفته ب

  به من گفته بود بی پدر و مادر؟

  مگر مادرم چه بدي به او کرده بود؟

  مگر مادرم برایش شالگردن نبافته بود؟

  مگر مادرم....

  مادرم....

  آخ مادرم...

  کاش مادرم اینجا بود و می دید چه به روز دخترش آمده است...

  اد....کاش کسی اینجا بود و مرا از دست این دیوانه نجات می د

  قطره ي اشک از روي گونه ام سر خورد: به مامانم فحش نده

  به مادرت که فحش می دم هیچی، به اصل و نسبتم فحش می دم ببینم چه غلطی می تونی بکنی؟- 

  همزمان با گفتن این حرف چانه ام را تکان داد. آماده براي هق هق بودم.
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  گریه نمی کنیا، صدات در بیاد چونتو خورد می کنم.- 

  نمی خوام زنت بشم- 

تو گوه می خوري که نمی خواي زن من بشی، کی زیر پات نشسته؟ مهیار بی پدر؟ االن نمی گفتی من خوبم؟ من - 

  مهربونم؟ این چرندیاتو می گفتی که من خر بشم بگم آره عزیزم زنم نشو؟

  مهیار اشتباه کرده بود؟

  مهیار مرا به اشتباه راهنمایی کرده بود؟

  یزهایی را گفته بودم که او به من یاد داده بود...من که همان چ

  ایراد از من بود یا سامین؟

  با دستم، به دست سامین چسبیدم تا از چانه ام جدا کنم. 

  زور که نیست، نمی خوام باهات ازدواج کنم- 

  ستگی داره.مگه من زورت کرده بودم؟ مگه من نگفتم بشین فکراتو بکن؟ مگه من نگفتم زندگی ام به تصمیم تو ب- 

  چانه ي سامین لرزید، آماده براي اشک ریختن بود؟

  همین بود....

  آماده براي اشک ریختن بود.

  چشمانش درخشید. از نم اشک درخشید.

  دستش را از زیر چانه ام برداشت و به پشت چشمش کشید. اشکهایش پخش شدند.

  خودم هم به گریه افتادم.

ی کنی؟ من خیلی آدم بدبختیم، من از اول زندگیم بدبختی کشیدم. می خواي سامین ناله زد: چرا با من این کارو م

کاري کنی خودمو بکشم؟من اخالقمو درست می کنم، تو مگه محبتمو ندیدي؟اونوقتایی که باهات خوب بودمو ندیدي؟ 

  وخدا نازنینهمینطوري الکی الکی می گی نمی خواي زنم بشی؟ من اگه عمل کنم دیگه کسیو ندارم. تنها میشم. تور
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با گریه گفتم: نمی تونم، من خیلی ضعیفم، نمی تونم تا آخر این راهو باهات بیام. حتی اگه خودمم بخوام، پدر و مادرم 

  جنازه ي منم به تو نمی دن، توروخدا اذیتم نکن

  هم فرار کنیممن راضیشون می کنم، بخدا راضیشون می کنم، اصال می دزدمت، یا اصال بیا فرار کنیم، آره بیا با - 

  واي خدا...

  سامین هم دیوانه شده بود...

  سامین هم عقلش را از دست داده بود...

  من نمی تونم باهات فرار کنم، هنوز که چیزي نشده، تو که هنوز عمل نکردي، به دکترت بگو پشیمون شدم....- 

تفاده کردي االن می گی برو بگو سیلی سنگینش توي گوشم نشست: خیلی هرزه اي نازنین، خیلی هرزه اي، ازم سو اس

  پشیمونی؟ آخه من چرا باید این همه عذاب بکشم، من رو حساب حرف تو به کل خونواده پشت کردم

  ناله زدم. سیلی اش دردناك بود: 

  مامان...مامانم...مامانمو می خوام- 

  من امروز همون جنازه اي که مادرت به من نمی ده رو واسه ي خودش می فرستم.- 

  گاو ، خر، بی شور، ازت متنفرم، - 

  خواست دوباره توي صورتم بکوبد صورتم را به یک طرف کشیدم. سعی کردم با پاهایم به او لگد بزنم. 

  ترس، اینبار به من جسارت داده بود...

  جسور شده بودم...

  سامین غرید: منو می خواي بزنی؟ باریک اهللا، دم دراوردي؟ االن گردنتو میشکنم 

  رتم خم شد، خواستم غلت بزنم...روي صو

  نمی خواستم...

  نمی خواستم با زانو ام به صورتش بکوبم، خودش کوبیده شد...
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  بخدا قسم خودش کوبیده شد...

  سامین نفسش بند آمد: واي دماغم

  هر دو دستش را روي صورتش گذاشت و کمرش را خم کرد. از ترس نزدیک بود بمیرم. 

  کاش می مردم.

زمین بلند شدم. سامین سجده رفته بود و هنوز دستانش روي بینی اش بود. با دلهره به سامین نزدیک  با ترس از روي

  شدم: سامین، بخدا خودت صورتتو آوردي جلو، من نفهمیدم پام چجوري خورد به دماغت، بخدا از عمد نبود

  دستم را روي شانه اش گذاشتم: سامین، خوبی، دستتو بردار ببینم چی شده؟

  اش را تکان دادم: سامین دستتو بردارشانه 

  چند لحظه گذشت. باالخره سامین دستش را از روي صورتش کنار زد. بینی اش ورم کرده بود. 

  واي خدا من باعث شده بودم بینی اش ورم کند...

  من....

  تم بهت چی گفتم؟همانطور که به حالت سجده مانده بود، به من نگاه کرد: نازنین یادته دوماه پیش که از.....برگش

  در ذهنم کنکاش کردم. دوماه پیش به من چه گفته بود؟

  دوماه پیش....

  یادته گفتم بکارت با هر چیزي از بین میره؟- 

  با شنیدن این حرف تا مغز استخوانم لرزید.

  سامین می خواست چه بالیی به سرم بیاورد.

  ها؟- 

بال میارن؟ بدبخت باید از یکی مثل منم بترسی که می خوام یادته به من می گفتی از پسرا می ترسی، چون سر دخترا - 

  همین بال رو سرت بیارم، تو با زندگی من بازي می کنی؟ تو منو بدبخت می کنی؟ منم االن بدبختت می کنم.
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  بدبخت بودم بیچاره بودم....خدایا یکی به داد من برسد...

  یکی مرا نجات دهد...

  سامین دیگر بد نبود...

  شیطان بود...سامین 

  سامین شیطان شده بود...

......  

با وحشت به سامین خیره شدم. چیزي توي چشمانش بود که بند بند وجودم را می لرزاند. می دانستم این کار را انجام 

 می دهد.

  می دانستم...

بود. پرید و از  دیگر التماس کردن فایده نداشت. دویدم به طرف در خروجی. ولی سامین از من هم زرنگتر و چابکتر

پشت سر مرا در آغوش گرفت. فشار بازوانش نفس کشیدن را برایم دشوار کرد. با تمام توانم دست و پا زدم. ناخنهایم را 

  در دستان سامین فرو بردم.

سامین حلقه ي دستانش را تنگ تر کرد: نازنین، آروم بگیر، آروم بگیر کار منو سخت نکن، تو که حریف من نمیشی، 

  بگیر دردش واسه تو هم کمترهآروم 

  با گفتن این حرف ته دلم خالی شد،جیغ زدم: االن صاحبخونه رو میریزم سرت، ولم کن ن ن ن ن ن 

سامین مرا در آغوشش چپ و راست کرد: کسی خونه نیست، همون دیشب هم کسی خونه نبود، من نفهمیدم و گرنه 

بزن، اصال اینجوري بهتره تو زجر بکش من تماشا کنم تا با این دیشب کارتو یه سره می کردم. دیگه تا می تونی جیغ 

  زجري که به من میدي به در بشه

  با پاهایم به دیوار رو به رویم فشار آوردم تا بتوانم خودم را از آغوشش رها کنم. 

ه ولت می کنم. صداي سامین را شنیدم: منو با این همه هورمون تو بدنم ولم می کنی؟ منم تورو با یه بکارت پاره شد

چقدم بدبختی که بکارتت قراره با چوب و فلز از بین بره، نه ، نه، اصال می دونی چیه؟ می خوام به خاطر اینکه یه زمانی 

  دوست داشتم، واست سنگ تموم بزارم. چوب و فلز واسه تو افت داره.
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  انگشتان دستش را روبه روي چشمانم تکان داد: با این موافقی؟

  م: تو قول داده بودي، تو قول داده بودي ي ي ي يباز هم جیغ زد

سامین با هر دو دست مرا کمی به سمت باال کشید و خم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: مگه تو به من قول نداده بودي؟ 

مگه نگفتی تا آخرش باهامی؟ کاشکی آخرش منو ولم می کردي، آخه بیشرف ما که هنوز اول راهم نبودیم که تو منو 

  ذاشتی، منم می خوام بزنم زیر قولم.جا گ

  با نا امیدي نالیدم: من نمی دونستم وضعیت تو چجوریه، تو خیلی چیزها رو بهم نگفت بودي

  سامین سعی کرد مرا کشان کشان به سمت اطاقش ببرد.

میشه، تو هیچ دوباره جیغ زدم: تو نگفته بودي، بخدا نگفتی به منف تو بعد از عمل، آلت ...نسیت همش دو سانتی متر 

  ارگانی نمی تونی کاري پیدا کنی، تو که اینارو...

  آي هرزه، دیدي گفتم هرزه اي، به خاطر......نمی خواستی زنم بشی؟- 

دیدي تو هم یه صورتکی؟ تو هم مثل من صورتکی؟ اون چیزي که واقعا هستی نشون نمی دي. پشت این قیافه ي 

  مظلوم، چهره ي واقعیته، صورتک بدبخت

  ره جیغ کشیدم. دوبا

  خدایا این صاحبخانه ي لعنتی کدام گوري رفته بود...

  اي خدا...

  مهیار از تو متنفرم مهیار...

  تو با حرفهایت باعث شدي به دردسر بیوفتم...

  واي خداي من...

  خدایا....

  سامین خواست مرا روي تختش پرت کند، دوباره دست و پا زدم. 
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  عصبی شد: سگ پدر، آروم بگیر

هم جیغ زدم: سگ پدر تویی، تو سگ پدري با اون بابات که بلد نبود در حقت پدري کنه، معلوم نیست تو چه باز 

خونواده اي بزرگ شدي سال به دوازده ماه خونوادت نمیان بهت سر بزنن ببین تحفشون داره چی کار می کنه، مثه 

  آشغال ولت کردن

  واي نازنین الل شو....نازنین الل شو....

  و را می کشد....سامین تو را می کشد دختر....سامین ت

  الل شو....

  سامن با مشت توي سرم کوبید، دوبار پشت سر هم

  خفه شو نازنین، خفه شو خونتو میریزما، خفه شو- 

از درد جیغ کشیدم: تو خفه شو، اگه عرضه داشته باشی خون خودتو میریزي، معلوم نیست پسري، دختري، چی هستی، 

  کنن بهت بگن آقا سامین، مثه کیان بهت بگن آقا سامین حقته همه مسخرت

  دوباره توي سرم کوبید و این بار مرا محکم به سمت تختش پرت کرد.

  من عاشقت شده بودم نازنین؟ من عاشقت شده بودم؟ من غلط کردم عاشقت شدم، واي من چه حماقتی کردم- 

رم گفتم همتون فداي یه تار موي نازنینم، واي من گفتم به گریه افتاد: واي من چه خریتی کردم، واي واي من به پد

  هیچ کدوم خاك کف کفشش نمی شین. خدا منو بکش، ببین این هرزه چی به روزم آورد

  سرم بین دستانم بود، از درد مثل مار به خودم می پیچیدم. 

  د.سامین روي تخت پرید، آنقدر با قدرت پرید که فنر زیر تخت صدا خورد و تشکش یک ور ش

  بکش پایین نازنین، بکش من حالتو بیارم سر جاش- 

  به من دست بزنی کل خونه رو با هر دونفرمون آتیش می زنم- 

به تو چهار ماهه دست می زنم بدبخت زیر....واب، پس چرا خونه رو آتیش نزدي؟ اونموقع خوب بود؟ اون موقع که می - 

  گفتی سامینم دوست دارم خوب بود؟ 
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  دستش رفت روي کش شلوارم. با یک دستم موهایش را در چنگم گرفتم. 

  موهایش؟

  مویی نداشت...

  موهایش کوتاه بود...

  موهایش به زیر دستم نمی آمد....

خواستم توي صورتش لگد بزنم، اما از قبل همه ي حرکاتم را پیش بینی کرده بود، سرش را عقب کشید و دوباره به 

  کش شلوارم فشار آورد.

  از بس جیغ کشیده بودم صدایی از گلویم خارج نمی شد. با صداي خفه اي گفتم: سامین....تورو خدا

خندید، با همان چشمان اشک آلودش خندید: من می گم نازنین توروخدا، مگه گوش می دي؟ مگه به التماسم گوش 

  میدي که بهم التماس می کنی؟

  سرم تیر می کشید، توان نداشتم از خودم دفاع کنم، 

  خدایا می خواهی اینگونه همه چیز به انتها برسد....

  من که به تو گفتم غلط کردم....

  من که گفتم توبه می کنم....

  من که گفتم بیچاره ام....

  اینگونه می خواهی؟

  باشد...

  باشد...

  می پذیري؟ خدایا باشد...اگر اینطور شود، تو دوباره مرا 

  اگر این اتفاق بیوفتد، از گناهانم می گذري؟
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  باشد...سامین...باشد....

  باشد...خدا....باشد.....

  هق هق کردم: باشه سامین، اینجوري آروم میشی؟ من بدبخت بشم تو آروم میشی؟ باشه

، حیفه دست من، همون آره بابا، پطرس فداکار، ریزعلی خواجوي، زر زر نزن، شلوارتو بکش پایین، نظرم عوض شد- 

  چوب و فلز الیقته

........  

چشمانم روي چشمهاي سامین ثابت مانده بود. هیچ کدام نفس نمی کشیدیم. سامین دندانهایش را روي هم فشار داد. 

  من هم دندانهایم را روي هم فشار دادم.

ی. دوست ندارم به کثافتت دست بزنم. اینبار سامین به من نگاه کرد و با لحن بدي گفت: ماهانه اي؟ حالمو بهم می زن

  پاشو برو گمشو، نمی دونم چرا همیشه شانس میاري، پاشو گمشو نازنین تا با لگد نزدمت بري گمشی. 

  نمی توانستم بلند شوم. خیلی کتک خورده بودم. بغض کردم: نمی تونم پاشم.

  اقم بیرون، از یقه ي تی شرتم گرفت و مرا از روي تخت بلند کرد: پاشو گمشو از اط

  ته صدایش بغض بود یا من اینطور فکر می کردم.

  از تخت آویزان شده بودم. واي به چه روزي افتاده بودم. 

  خدا لعنتت کند نازنین....

  خدا لعنتت کند...

  خدا کند تا زنده هستی، خدا تو را نبخشد...

  چه به روز خودت آوردي...

  اختم. به پهلو افتاده بودم. به زحمت پاهایم را از روي تخت روي زمین اند

  با بدبختی به پهلو افتاده بودم..... 
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  ذهنم خالی بود، به هیچ چیز فکر نمی کردم. به هیچ چیز....

  نه به یک چیز فکر می کردم...

  سامین اگر می خواست می توانست...

  با همان به قول خودش کثافت هم می توانست.....

  قسم می خورم می توانست....

  چرا....پس 

  چرا...

  چرا...

........  

همانطور که به پهلو افتاده بودم متوجه ي سامین شدم که به سمت کمدش رفت و مانتو اش را بیرون کشید. به سمتم 

 چرخید: وقتی برگشتم تو اطاقم نبینمت،فهمیدي دختره ي لجن؟

سامین که رفت، من جرات کردم تا از روي زمین بلند شوم. چقدر کتک خورده بودم. چقدر تحقیر شده بودم. سامین می 

خواست چه بالیی به سرم بیاورد. روي سرم دست کشیدم. ورم کرده بود. با آن همه ضربه اي که به سرم خورده بود، 

  همین که نشکسته بود، باید خدا را شکر می کردم. 

  لو خوران به سمت اطاقم رفتم و خودم را روي تختم پرت کردم. باز هم اشکها جشن گرفته بودند.تلو ت

  دیگر سامین را دوست نداشتم....

  دیگر دوستش نداشتم...

  صداي زنگ گوشی بلند شد. با چشمم به صفحه ي موبایلم خیره شدم که روي زمین افتاده بود. مهیار بود...

  مهیار....

  این مهیار 
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  مهیار احمق... این

  این مهیار احمق با دخالتهایش، با راهکارهاي مثال زدنی اش....

  که باعث شده بود، امروز به این حال و روز بیوفتم....

  با خشم گوشی را از روي زمین برداشتم: چیه؟ چته؟ چرا اینقدر زنگ می زنی؟

  الو، نازنین، چی شده؟- 

  ن دخالتهاي الکیت باعث شدي به این حال و روز بیوفتماسم منو نبر، ازت متنفرم مهیار، تو با او- 

  نازنین درست حرف بزن ببینم چی شده؟- 

  چی شده؟ من به حد مرگ کتک خوردم، - 

  با هق هق ادامه دادم: اونقدر اون سامین عوضی توي سرم کوبیده که همه جاي سرم ورم کرده

  سامین چی کار کرده؟- 

کردي؟ چرا تو مسئله اي که به تو ربطی نداره دخالت کردي؟ مگه من از تو کمک سامین چی کار کرده یا تو چی کار - 

  خواسته بودم، مگه من نگفتم دوست ندارم، االنم می گم اصال دوست ندارم، خیالت راحت شد؟

  نازنین االن حالت خو...- 

  سامین....نه خوب نیستم، درد دارم، کتک خوردم، بابا، مامانم تا حاال منو نزده بود، اما این - 

  دیدي گفتم این آدم بی وجود بازم دست روت بلند می کنه...دیدي گفتم اولین بار سخته- 

  با حرص جواب دادم: الزم نیستی از گفته هات واسم بگی، دیگه به من زنگ نزن

  نازنین بیا بیرون ببینم چه بالیی سر تو اومده؟- 

  همینو می خواستی؟ می خواي چیو ببینی؟ دیگه چه بالیی باید سر من بیاد؟ - 

  ناله زدم: داغونم کرده
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  من دارم میام در خونه، میام حالشو بگیرم، میام به قصد کشت بزنمش- 

  تماس قطع شد.

  اي کاش بمیري مهیار....اي کاش بمیري 

  دوباره می خواست یک بلواي دیگر به پا کند.

  خدایا چه کسی گفته بود مهیار از همه عاقلتر است...

  داشته اش وضعیت مرا وخیم تر کرده بود....او که با عقل ن

  شماره ي مهیار را گرفتم: مهیار نیا اینجا

  دارم میام- 

  توروخدا نیا، سامین اصال خونه نیست- 

  بی خودي سعی نکن نظر منو بر گردونی، من دارم میام این احمقو خفه کنم- 

  به جون بابام سامین خونه نیست- 

  اه، حرف نزن نازنین من دارم میام- 

  دوباره تماس را قطع کرد.

  واي خدا.....به جاي مهیار و سامین مرا بکش....

  مرا بکش....

  چرا نمی کشی مرا....

  چرا نمی کشی....

دوباره تماس گرفتم، اینبار جواب نداد. دیگر زمان دست دست کردن نبود. با همان حال نزارم از جا بلند شدم و مانتو ام 

  را به تن کردم. 
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.......  

چه وضعیت وحشتناکی بود. دستم را به دیوار گرفته بودم و آهسته قدم بر می داشتم. براي مهیار پیام فرستادم: من از 

  خونه اومدم بیرون تو کوچه ي نزدیک دانشکده هستم، اگه باور نمی کنی یه سر بیا ببین 

من افتاده بود شروع کرده بود به دویدن. ده دقیقه گذشته بود که مهیار نفس زنان رسید. از انتهاي کوچه که چشمش به 

همین که به دو قدمی ام رسید ایستاد، دهانش باز مانده بود. چشمانش روي صورتم می چرخید. حتما چشمان قرمز و 

  پف کرده ام را دیده بود. اشکهاي خشک شده و صورتی که هنوز از سیلی سامین سرخ بود.

  حتما آنها را هم دیده بود....

  حتما.....

  مهیار قدمهایش کند شد: نازنین

حرف نزن، با من حرف نزن مهیار، هرچی تو گفی منم همونا رو بهش گفتم، به من گفتی باهاش خوب حرف بزنم، از - 

  خوبیاش بگم، ببین چه بالیی سرم اومد، همه تقصیر توئه، 

  مهیار هر دو دستش را داخل موهایش فرو کرد: واي....این سامینو من می کشم

  ن تندي گفتم: با لح

دخالت نکن تو کاراي من، تو زندگی من دخالت نکن، برو دنبال کارت، اینقدر دورو بر من نچرخ، من دوست ندارم، - 

  اصال به تو فکر هم نمی کنم، اینقدر زندگی منو زیر ذره بین نذار، برو دیگه بذار منم با بدبختیم سر کنم

  تو ببرمهیار دستش را عصبی تکان داد: بسه، بسه، نطق

  تند نگاهش کردم، به من گفت نطقم را ببرم؟

  به من گفت؟

  گوش کن به من، گوش کن نازنین، تو باید ازون خونه بیاي بیرون- 

  چی؟- 
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همین که شنیدي، پولی که به سامین داذي می گیري و ازون خونه میاي بیرون، دیگه هر چی حماقت کردي بسته، - 

گوش ندادي میرم به هر ترفندي شده شماره ي خونتونو پیدا می کنم همه اگه حرف منو گوش دادي که هیچ چی، اگه 

  ي جریانو به خونوادت می گم، اون موقع شاید مادر و پدرت بتونن راضیت کنن تا از اون خونه بیاي بیرون

  فقط زل زده بودم به مهیار، به مهیاري که مرا تهدید کرده بود....

  مهیار هم مرا تهدید کرده بود...

  ر هم.....مهیا

  شوخیه مهیار؟- 

نه شوخی نیست، جدیه، این تنها راهه، این دفعه می خواي یه جات ناقص بشه؟ یه دونه از اون مشتها می خورد روي - 

  رگ خوابت که تو االن مرده بودي، یا نکنه می خواي ایندفعه چشمت کور بشه؟ باید ازون خونه بیاي بیرون

  رممن خوابگاه نمی مونم، من دووم نمیا- 

مهیار خشمگین نگاهم کرد: کسی نگفت بري خوابگاه، تازه اگه هم بري خوابگاه ازون خونه بهتره، حتی قبرستون هم 

  بري بهتره، یه فکري به حال خونه ات می کنم، دیگه با من بحث نکن نازنین، امروز و فردا باید ازون خونه بیاي بیرون

  خواب می دیدم...

  حتما خواب می دیدم....

  هم نه، کابوس میدیدم....خواب 

  یک نفر تکانم دهد تا این کابوس عذاب آور به پایان برسد....

  یک نفر تکانم دهد....

  تویی که این متن را می خوانی تکانم بده...

  خودت تکانم بده...

  تکانم بده تا از این کابوس رها شوم...
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  تکانم بده

.........  

 به مهیار زل زدم. مهیار به من زل زد.

  چشمانم را ریز کردم، چشمانش را ریز کرد...

  من درمانده، مهیار خشمگین...

  واقعا باید از آن خانه بیرون می آمدم؟

  باز هم یک صداي آشنا در گوشم پیچید....

  صداي آشناي عقلم...

در و مادرتم نازنین باید بیاي بیرون، دیگه اون خونه امن نیست، امروز نزدیک بود شرفتم به باد بدي، سامین به پ- 

  فحش داده. مهیار راست می گه. باید ازون خونه بیاي بیرون، نکنه باز هم عاشق سینه چاك سامینی؟ 

قلب با شرمندگی جواب داد: نه، دیگه عاشقش نیستم، ولی می ترسم، اگه زنگ بزنه به مامانم بگه چی؟ اون االن زخم 

  خوردست، اگه این کارو بکنه چی؟

قت کردي نازنین، ببین تو چه مخمصه اي خودتو انداختی، دیگه االن باید جون بکنی تا عقل خروشید: خیلی حما

  خالص بشی

  قلب از شدت شرمساري الل شد....

  الل...

  الل...

  مهیار...من نمی تونم بیام- 

  نمی تونی بیاي؟ کتک دوست داري نازنین؟ باشه، منم دست بزنم خوبه، می خواي منم بزنمت- 
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می تونم بیام، سامین تهدیدم کرده، زنگ می زنه به مامانم می گه، من وضعیتم از اینی هم که باز بغض کردم: من ن

  هست، بدتر میشه 

  یعنی واقعا سامین زنگ می زنه خونتون می گه من با دخترتون فالن؟- 

  از خجالت آب شدم.

  مهیار طعنه زد: آخی، خجالت کشیدي؟ مگه خجالتم بلدي؟

  م.دهان باز کردم تا اعتراض کن

  مهیار فرصت نداد: 

ببخشید نازنین جان، نمی دونستم یکی از کارهایی که تو خوابگاه دانشجویی انجام می دن همین کاراي قشنگیه که - 

 20ساله دارم، دو سال دیگه که دانشگاه قبول شد، حتی اگه  16شما دوتا انجام دادین. می دونی، من یه خواهر 

ره. اگه پدر و مادرم هم اجازه بدن من نمی ذارم، اگه هم بخواد بره دانشگاه نباید کیلومتري شیراز هم باشه حق نداره ب

تو هیچ خوابگاهو خونه ي دانشجویی شب بمونه. با این کارایی که تو اومدي اینجا انجام دادي، من عالوه بر پسرها 

  دیگه به هیچ دختري هم اعتماد ندارم.

فتادم. مهیار سریع خودش را به من رساند: تو به غیر از گریه کردنو فرار کردن با سر افکندگی رویم را چرخاندم و به راه ا

  کار دیگه هم بلدي؟

  عصبی جواب دادم: تو چی؟ تو به غیر از دخالت کردنو سرکوفت زدن کاري بلدي؟ 

چیزي نمی  من دارم باهات دعوا می کنم، چون تو واسه من مهمی. وگرنه این همه آدم گند می زنن، چرا من به اونا - 

  گم؟ همین ظفري که رفته با پرهام صداقت دوست شده. چرا من به اون چیزي نمی گم؟

سر جایم ایستادم: چی؟ المیرا با پرهام صداقته؟ صداقت که خودش یه پا علی دلقکه دانشکده ست. مگه آدم قحط بود 

  که المیرا رفته با پرهام؟ از لج تو رفته با پرهام دوست شده آره؟

  چیزي اطالع ندارم، تا همین حد می دونم، از بحث اصلی دور نشیم....من از - 

  المیرا به خاطر تو رفته با پرهام دوست شده، اگه بهش کم محلی نمی کردي نمی رفت.- 

باز هم اشک در چشمانم جمع شد: برو بهش بگو با پرهام بهم بزنه، برو بهش بگو پرهام چه جوریه، تو که میشناسی 

  حرف منو گوش نمی ده، تو برو... پرهامو، المیرا
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مهیار تقریبا فریاد زد: مگه من اینجا سوپر من دانشکده هستم؟ انتظار داري بپاي دخترهاي ساده اي مثل تو و ظفري 

  باشم؟ مثل این فیلمهاي هندي سر بزنگاه برسمو ناجی دختره بشم؟ آره؟

بیاد تقصیر توئه، منو نگاه کن، ببین چقد کتک خوردم، همه صدایم را باال بردم: سر من داد نزن، هر چی سر من و المیرا 

  تقصیر توئه

قدمهایم را تندتر کردم تا بروم. صداي مهیار را شنیدم: واي خدا، این سامین کجاست من بگیرمش اینقدر بزنمش که 

  بمیره، واي خدا این سامین کدوم گوریه

  به انتهاي کوچه نرسیده بودم که...همانطور دست به دیوار گرفته بودم و راه می رفتم. هنوز 

  که....

  که....

علی دلقک از پیچ کوچه گذشت. علی دلقک بود و نایلونی در دستش. از برامدگی روي نایلون می توانستم حدس بزنم 

  که به سمت سلف می رود. مرا که دید نیشش تا بناگوش باز شد.

  خدایا...همین را کم داشتم....

  داشتم.... در این وضعیت همین را کم

  همین علی دلقک را کم داشتم....

  سرم را پایین انداختم تا چهره ي نحسش را نبینم.

در حالی که از کنارم می گذشت، شنیدم که رو به من گفت: بازم بترسونمت دختر شمالی؟ بترسونمت یه ذره بخندم؟ 

  آهاهاهاها

به دویدن شنیدم، کسی پشت سرم می دوید. چند ثانیه جانه ام را به سینه چسباندم و از کنارش رد شدم. صدایی شبیه 

ي بعد، صداي فریادي بلند شد. به عقب برگشتم. با چشمان از حدقه درامده متوجه ي علی شدم که با دستانش زیر 

شکمش را گرفته بود و نایلونش روي زمین رها شده بود. مهیار باالي سر علی ایستاده بود: بد موقعی خوردي به پستم 

  دلقک، امروز خیلی توپم پرهعلی 

  اینبار زیر پاي علی زد. علی وسط کوچه ولو شد.
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  از همان جا که ایستاده بودم فریاد زدم: مهیار توروخدا دعوا نکن، می ترسم

مهیار بی توجه به من رو به علی کرد که از درد لب به ناسزا گشوده بود: یه بار دیگه ببینم اذیتش کردي یا از کنارش رد 

  یچار بارش کردي، استخوناتو میشکنم.شدي ل

علی خواست از سر جایش بلند شود و به مهیار حمله کند، مهیار دستش را روي شانه اش گذاشت و اورا هل داد. علی 

  دوباره روي زمین ولو شد....

  مهیار هم اهل کتک کاري بود...

  مهیار هم اهل دعوا بود...

  این پسرها....این پسرها....

  که...

  که...

  که...

......  

سرم پایین بود و سعی می کردم به چشمان مهیار نگاه نکنم. یک نفس حرف زد: نه بلدي از حقت دفاع کنی، نه بلدي 

گریه، همش فرار، این علی دلقک شش ماهه داره تورو دست میندازه، اونوقت تو اصال   از شخصیتت دفاع کنی، همش

بگه رژ نزن،  ود از تو جلوي علی دفاع کنه؟ غیرتش فقط همینه که بهتانگار نه انگار، این سامین خوش غیرت بلد نب

موهاتو یه ور نریز؟ االن فهمیدي فرق یه مرد واقعی با کسی که اداي یه مردو در میاره چیه؟ فرقش اینیه که می بینی. 

  فرقش منم که جرات دارم بیام وسط کوچه هم به خاطرت کتک کاري کنم.

  کنم، من میرم خونهمهیار بس کن، خواهش می - 

  صبر کن، قبل از اینکه بري یه چیزي می خوام بگم. تو فکر می کنی سامین واقعا زنگ می زنه خونتون؟ مطمئنی؟- 

  سرم را با بی حالی تکان دادم.

  مهیار نفس عمیق کشید: خیل خوب، پس من باید زنگ بزنم به کیان
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  به کیان واسه چی؟- 

تونه خونواده ي این دیوانه رو تو....پیدا کنه. االن کیان تو شهر خودشه. می کیان مگه همشهریش نیست؟ پس باید ب- 

تونیم ازش کمک بگیریم. باید با خونواده ي این بشر دوپا تماس بگیریم. یا حتی اگه شده ما هم یه آتویی دستمون 

کار به کمیته ي انضباطی باشه که اگه اون خواست تهدید کنه، تو هم بگی منم می تونم تهدید کنم. تو که نمی خواي 

  و پلیسو دادگاه بکشه؟

  وحشتزده نگاهش کردم: مگه کار به اینجاها هم می کشه؟

بعله خانم، بعله نازنین خانم، اگه گندش در بیاد خونواده ها میوفتن به جون هم، جرم شما دوتا می دونی چیه؟ - 

  ادگاه بکشه بیچاره میشین، هم...نس بازي، فهمیدي؟ فهمیدي خانم؟ هم...نس بازي، کارتون به د

دل و روده ام به هم پیجید، وسط کوچه خم شدم و با هر دو دستم به شکمم فشار آوردم. دادگاه، خانواده ها، سامین، 

  هم...نس بازي، 

  واي...واي...واي.....

  مهیار دستش را روي شانه ام گذاشت: نازنین چی شده؟ حالت خوبه

ه مهیار نگاه کردم، به کسی که پرده هاي حقیقت را یکی یکی از جلوي چشمانم خشم در وجودم نشست، با عصبانیت ب

  کنار زده بود...

  یاد این ضرب المثل افتادم: بی خبري، خوش خبري...

  مهیار....

  من که از هیچ چیز خبر نداشتم...چرا حقایق را براي من شکافتی، 

  چرا مهیار، چرا....

  مهیار را به سمت دیوار هل دادم....کمرم را صاف کردم و با عصبانیت 

......  

 مهیار گیج شده بود: نازنین این کارا چیه
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  ازت متنفرم، ازت بدم میاد، تو باعث شدي این همه بال سر من بیاد- 

من باعث چی شدم؟ االن بار چندمه که این مزخرفاتو تکرار می کنی؟ ظفري افسرده میشه، من مقصرم، سامین - 

  صرم، پس خودت چی نازنین؟ خودت مقصر نیستی؟ اشتباه نکردي؟کتکت می زنه، من مق

  بس کن، نمی خوام دیگه حرفاتو بشنوم...- 

نازنین، االن وقت این جنگ و جدلها نیست، دختر، تو االن دوباره داري بر می گردي تو همون خونه، حواستو باید - 

  نه باشیجمع کنی، برو پنج میلیونو از سامین بگیر، دیگه نباید تو اون خو

راست می گفت، من دوباره باید به همان خانه بر می گشتم. امشب هم صاحبخانه نبود. این هم از بدي هاي این روستا 

  شهر بود. اکثر ساکنان این شهر در طول هفته به مرکز استان می رفتند که فاصله ي چندانی با این روستا شهر نداشت. 

  خواد چه غلطی بکنه؟ تا تونست کتکم زد، بیشتر ازین بالیی سر من نمیادسعی کردم ترسم را پنهان کنم: دیگه می 

  بخوابی  بیا امشب برو خوابگاه، حتما که نباید امشب تو اون خونه ي شوم- 

  نه خوابگاه نمیرم، نمی بینی سر و صورتم ورم کرده؟ می خواي همه تو خوابگاه بفهمن؟- 

  اگه اتفاقی افتاد حتما به من پیام بده یا زنگ بزن، به من قول می دي؟نازنین من خیلی نگرانم، یه قولی به من بده، - 

  باز هم ته دلم را خالی کرده بود. با ترس و لرز سرم را تکان دادم: باشه، قول می دم

.......  

جلوي در ورودي رسیدم. کفشهاي سامین جلوي در بود. زودتر از من به خانه برگشته بود. سعی کردم جلوي لرزش بدنم 

  را بگیرم. 

  چه گربه اي را دم حجله کشته بود این سامین...

  چه گربه اي کشته بود....

  وارد خانه شدم. خانه در سکوت خفقان آوري فرو رفته بود. پاورچین، پاورچین وارد اطاقم شدم.

.....  
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ود. به سمت آشپزخانه به ساعتم نگاه کردم، نه شب بود. گرسنه بودم. از الي در نگاه کردم، سامین هنوز در اطاقش ب

  رفتم.

  در یخچال را کشیدم، از جایش تکان نخورد. دوباره به سمت خودم کشیدم، باز هم تکان نخورد....

  می خواستم آن فکري را که در ذهنم جوالن می داد پس بزنم...

  اینکه...

  اینکه...

  اینکه سامین در یخچال را قفل کرده باشد....

......  

  و خودم را تکان می دادم. دستگیره ي در را با قدرت باال و پایین کردم.  اده بودمجلوي در دستشویی ایست

  واي خدایا...خدایا....در دستشویی را هم قفل کرده بود...

  من نیاز به تخلیه داشتم، با وجود ماهانه ام باید خودم را.....

  خدایا....

  خدایا....

  از دست این سامین روانی....

  سامین....از دست این 

  به سمت حمام رفتم. 

  در حمام را هم قفل کرده بود....

  این روانی....این سامین روانی....

چاره اي نبود، به سمت اطاق سامین رفتم و گوشم را به در چسباندم، صدایی از اطاقش به گوش نمی رسید، گمان کردم 

  خوابیده، اما اگر خواب هم بود من باید بیدارش می کردم.
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  اي به در زدم، سامین جوابی نداد، دوباره زدم و باز هم جوابی نشنیدم...ضربه 

  دوباره و دوباره و دوباره....

  با ترس و لرز در اطاقش را باز کردم. نگاهم افتاد به سامین که روي تخت دراز کشیده بود.

  سعی کردم لحن صحبتم محکم باشد: در دستشویی چرا قفله؟

.......  

  ستشویی کلیدو بدهمن می خوام برم د- 

.......  

  مگه نمیشنوي چی می گم؟ کلیدو بده- 

.......  

دل به دریا زدم و وارد اطاق شدم. باالي سر سامین ایستادم: من حتما باید برم دستشویی، این چه کاریه که درو قفل 

  کردي.

  سامین حتی به خودش زحمت نداد تا چشمانش را به سمت من بچرخاند.

شار دادم. مثانه ام در حال ترکیدن بود. به سمت کیفش رفتم که گوشه اي از اطاق افتاده بود. داخل لبهایم را روي هم ف

  کیف را گشتم. کلیدي نبود.

  خدایا...کلید کجاست....

  به سمت لباسهاي سامین رفتم. گشتم....کلید نبود.

  دوباره به سامین چشم دوختم. چشمم افتاد به گرمکنی که پوشیده بود.

  د داخل همان گرمکن بود. با احتیاط به سمت سامین رفتم. دو دل بودم که روي بدنش خم شوم یا نه.حتما کلی

همه ي توانم را جمع کردم و با احتیاط دستم را به سمت جیب گرم کنش بردم. سامین باالخره تکانی به بدنش داد و 

  خودش را عقب کشید.



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 323 

  نگاهمان در هم قفل شد. چشمانش سرد و یخی بود.

  لیدم: کلیدو بده، من دیگه نمی تونم خودمو نگه دارمنا

  برو از اطاقم بیرون- 

  توروخدا کلیدو بده، تو مگه دیوونه اي که در دستشوییو قفل کردي؟- 

  گمشو بیرون- 

با عصبانیت دستم را به سمت گرمکنش بردم. یکباره از روي تخت جست و دستم را گرفت و کشان کشان مرا به سمت 

  برو گمشو بیرون از اطاقم با دستاي نجست به من دست نزندر اطاقش برد: 

  مرا به سمت هال، هل داد. 

  سامین بدجنس...سامین بد ذات...

  با بغض فریاد زدم: ازت متنفرم

  به سمتم پرید. جیغ کشیدم و دو قدم عقب جستم.

  کتک خورديپوزخند زد: چه بترسونمت، چه بزنمت، هردو واسه من یکیه، امروز به اندازه ي کافی 

  دوباره فریاد زدم: ازت بدم میاد، ازت متنفرم

  لبخند تلخی روي چهره اش نشست. وارد اطاقش شد و در را محکم به هم کوبید.

.......  

  پیچ خوردم، تاب خوردم،

  پیچ و تاب خوردم.

  دیگر نمی توانستم خودم را کنترل کنم. هر لحظه ممکن بود بی اراده تخلیه شوم.

  سمت نایلون رفت، خدایا در این وضعیت ماهانه ادرار در نایلون محال بود. دوباره فکرم به
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فکري از ذهنم گذشت. ابروهایم را در هم کشیدم، دیگر زمان دست دست کردن نبود. به طرف آشپزخانه دویدم. صندلی 

حمت تعادلم را حفظ کردم. در آشپزخانه را زیر پایم گذاشتم و تقریبا روي کابینت سوار شدم. شلوارم را پایین کشیدم. به ز

  سینک ظرفشویی خودم را تخلیه کردم.

........  

  روي لبه ي تختم نشسته بودم. از همه چیز خسته بودم.

  از دانشکده، از پدر و مادرم، از سامین، از مهیار و حتی از خودم.

  بیشتر از همه از خودم....

  از خود خود خود خودم....

  از خود احمقم....

اق سامین را شنیدم. گوشهایم را تیز کردم. سامین از جلوي اطاقم رد شد. نفسم را حبس کردم. صداي صداي در اط

  چرخیدن کلید را در سوراخ قفل شنیدم. آه کشیدم. سامین وارد دستشویی شده بود.

  تصمیمم را گرفتم. امشب که گذشت. فردا که می آید...

  همین فردا به سامین می گویم...

  همین فردا...

  مین فردا می گویم که پنج میلیون مرا آماده کند.ه

  من می خواهم این خانه ي نکبت زده را ترك کنم.

  من می خواهم از این خانه بروم... 

......  

جلوي سینک دستشویی ایستاده بودم و صورتم را می شستم. مسواك زدنی در کار نبود. هنوز در دستشویی قفل بود و 

 سامین هم از اطاقش بیرون نیامده بود. 
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موهایم را روي کبودي صورتم ریختم تا دیده نشود. در کمدم را باز کردم. باز هم چشمم افتاد به بافتهاي صورتی و 

  فسفري ام. دیگر دلیلی براي نپوشیدنشان وجود نداشت. 

  سامین جایگاهش را در قلب من از دست داده بود....

  دیگر دوستش نداشتم....

  ز دست داده بود....سامین جایگاهش را در زندگی من هم ا

  بافت صورتی ام را پوشیدم و به همراه کفشهاي صورتی که به پا کرده بودم، از خانه خارج شدم.

.......  

مهیار با سر یک ور شده، بی پروا به من زل زده بود. کالفه از نگاه خیره اش سرم را روي جزوه هایم خم کرده بودم. 

  نه نخوردي مگه؟ خوردیش، تابلو بازي در نیارصداي امیر شریفی را شنیدم: مهیار، صبحو

  گوشی در جیبم لرزید. به گوشی نگاه کردم، پیامی از مهیار بود: دیشب چرا جواب پیام منو ندادي؟

با حرص گوشی را در جیبم گذاشتم. من مجبور شده بودم صبح داخل دستشویی دانشکده تخلیه شوم، او نگران بود که 

ده ام. نگاهم روي صورت المیرا چرخید که تازه وارد کالس شده بود. بی اختیار به پرهام چرا من جواب پیامش را ندا

  صداقت نگاه کردم که با نیش تا بناگوش باز شده اش فریاد زد: 

  در باز شدو گل اومد، صداي بلبل اومد، خانم ظفري خوش اومد....- 

  شلیک خنده ي بچه ها در کالس پیچید.

  ردم، رنگش پریده بود. دوباره به المیرا نگاه ک

  اینبار به مهیار نگاه کردم، چهره اش در هم بود.

  گوشی را از جیبم بیرون کشیدم و با عصبانیت براي مهیار پیام فرستادم: خیالت راحت شد...

.........  

  مهیار به دنبالم دوید. 
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  وسط حیاط دانشکده، 

  رنگ روشنم می چرخید.  وسط حیاطی که اینبار چندین جفت چشم، دوباره روي لباسهاي

  لباسهایی که از نظر آنها واقعا افتضاح بود...

  افتضاح....

  نازنین، واستا، کجا میري واسه خودت،-- بی اعتنا به مهیار از دانشکده بیرون آمدم. مهیار خودش را به من رساند: 

  چی کارم داري؟- 

  من دیشب به کیان زنگ زدم- 

  جا خوردم: خوب؟ چی شد؟

داد: بماند که چقدر باهاش حرف زدم تا راضی بشه کمکت کنه، قرار شد آدرس خونشونو پیدا کنه، سرش را تکان 

  شهرشون کوچیکه حتما پیدا می کنه

  چیزي به ذهنم رسید: مهیار، باباي سامین زمین داره، مامانشم مرده، خودش بهم گفته بود

  سامین گفتی؟ گفتی پولو آماده کنه؟ خوبه، دوباره به کیان زنگ می زنم، حاال تو بهم بگو ببینم به- 

  نفس عمیق کشیدم: االن می خوام برم خونه بهش بگم. فقط یه چیزي مهیار، یه خونه دانشجویی واسم پیدا کن

  من فقط یه خونه با صاحبخونه واسه تو پیدا می کنم، دیگه نباید با کسی هم خونه بشی- 

  غمگین نگاهش کردم....

  او هم مثل سامین بود....

  هم سامین دیگري بود.... او

  او هم فکر می کرد ممکن است من باز هم با دیگري رابطه برقرار کنم....

  با دختري دیگر...
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  شاید هم با پسري....

  مهیار بی انصاف....

  مهیار بی انصاف....

........  

وارد خانه شدم، همزمان با ورود من، سامین از آشپزخانه بیرون آمد. سرم را پایین انداختم. احساس کردم قدمهاي 

  سامین کند شده بود. دلم نمی خواست نگاهش کنم. حتما بافت صورتی را به تنم دیده بود. 

  براي همین بود که قدمهایش کند شده بود. 

ین رد شدم و به سمت آشپزخانه رفتم و نایلونهاي خریدم را روي میز آشپزخانه با همان سر فرو افتاده از کنار سام

  گذاشتم. سامین هنوز وسط هال ایستاده بود. از کنارش رد شدم و به سمت اطاقم رفتم.

.......  

  صداي وحشتناکی از آشپزخانه به گوش رسید. 

  صداي وحشتناکی شبیه صداي شکسته شدن شیشه....

ریدم. به سمت آشپزخانه دویدم. به کف آشپزخانه نگاه کردم، تمام چیزهایی که خریده بودم کف از اطاقم بیرون پ 

آشپزخانه ولو شده بود. بطري شکسته شده ي ماءالشعیر، ماست، تن ماهی، نان و تخم مرغ و روغن و همه و همه و 

  همه.....

  ی زد. با بینی ورم کرده و کبودش....چشمم افتاد به سامین که گوشه ي آشپزخانه ایستاده بود و نفس نفس م

  خشم...

  خشم و نفرت...

  خشم و نفرت و کینه...

  خشم و نفرت و کینه، هر سه دست به دست هم دادند و در دلم نشستند...



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 328 

  از آن همه عشق و عالقه همین ها برایم باقی مانده بودند...

  فقط همین ها....

  نی هستی، دیگه نیازي به این دیوونه بازي ها نیستجرات کردم دهان باز کنم و بگویم: می دونم روا

چرخیدم تا به سمت اطاقم بروم. حس کردم پشت سرم می دود، بدون اینکه سرم را بچرخانم یا لحظه اي مکث کنم، 

  من هم دویدم. 

  هر دو همزمان وارد اطاق من شدیم....

  هردو چشم در چشم هم دوخته بودیم....

  بودیم....هر دو عصبی و کالفه 

  سامین زودتر از من به حرف آمد: 

حاال که می دونی من روانیم، بیشتر از این سر به سر من نذار، واسه خودت فکر کردي همه چی تموم شده؟ رفتی - 

  دوباره سراغ......بازیهاي ترم اولت؟ این بافت صورتیو چرا پوشیدي؟

  دیگر قلبم از شنیدن حرفهایش نمی لرزید،

  در برابرش ضعیف باشم، غرق در لذت نمی شدمدیگر از اینکه 

  دیگر سختگیري هایش را دوست نداشتم

  سامین ادامه داد: اون موها چی بود یه ور ریخته بودي روي صورتت؟ با این رژ لب نارنجی 

  از ذهنم گذشت: این که نارنجی نیست، این قهوه ایه

ه صاحب اختیار منی؟ به تو چه ربطی داره که من چی می دوباره دهان باز کردم: همه ي اینا مربوط به خودمه، تو مگ

  پوشم؟

سامین بر و بر نگاهم کرد. خودم هم از این همه تغییر رفتار تعجب کرده بودم. اما واقعیت همین بود،شش ماه با توهین 

  و تحقیر و ناسزا و کتک زندگی کردن، روي شخصیت طرف مقابل تاثیر می گذارد.



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 329 

  ن تاثیر گذاشته بود.همانطور که روي شخصیت م

  سامین غرید: بازم می خواي سر به سر من بذاري؟

  نه، می خوام یه چیزي بهت بگم- 

  چی می خواي بگی؟- 

  من می خوام ازین خونه برم- 

  سامین نفس نکشید. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. هضم گفته هاي من برایش خیلی سخت بود.

  خیلی سخت....

  می خواي چی کار کنی؟- 

  می خوام برم، اون پنج میلیونی که بهت دادمو می خوام- 

  سامین قهقهه زد.

  خدایا....نکند واقعا دیوانه شده باشد...

  نکند.....

  یک قدم عقب رفتم. سامین همچنان قهقهه می زد. روي تن صدایش دقت کردم. چقدر مردانه می خندید. 

  مثل یک مرد می خندید، 

  مثل یک مرد....

  می خواي بري؟ کجا می خواي بري؟با خنده گفت: 

  می خوام برم تو یه خونه دیگه زندگی کنم، نمی خوام اینجا باشم،- 

  باز هم خندید:

  می تونی بري؟- 
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  سرم را باال گرفتم: آره می تونم برم

من  چقدر تو بدبختی نازنین، واقعا فکر کردي می تونی از دست من در بري؟ دو روز پاپی ات نشدم، بازم دم دراوردي؟- 

  دیگه باید چجوري این دم دراز تورو ببرم؟ این دفعه یه قیچی باغبونی می خرم

  باز هم قهقهه زد.

  تو هر چقدر می خواي بخند، واسم مهم نیست، من میرم- 

  به سمتم هجوم آورد. دستم را سپر خودم کردم و روي سرم گذاشتم و بدنم را به یک سمت کشیدم.

  به نشانه ي تسلیم باال برد:  سامین نفسش مقطع شد. دستهایش را

  خیل خوب، خیل خوب، نمی زنم، نمی زنم، نترس نمی زنم، آرومم، نترس- 

  دستانش می لرزید.

  حرفاتو نشنیده می گیرم، دیگه این چرندیاتو نشنوم- 

  باز همان شخصیت ترسو برگشته بود. بغض کردم: 

  من می خوام برم، پولمو می خوام- 

گردنم و سرم را خم کرد: پولتو می خواي؟ من پولی از تو نگرفتم، فهمیدي؟ من پولی از تو سامین اینبار دست برد پشت 

  نگرفتم، منظورت کدوم پوله؟ سند داري؟ مدرك داري؟ 

  دستم را پشت گردنم بردم، با صداي لرزانی گفتم:

  وز یا فردا ازین جا میرم.آره، من از تو یه رسید دارم که خودت شش ماه پیش امضا کردي، پول منو بهم بده، من امر- 

  فشار دستان سامین پشت گردنم بیشتر شد: می کشمت، خفه ات می کنم

  وحشت کردم....

  خفه ام می کرد....

  همین جا خفه ام می کرد. 
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  بریده بریده گفتم: 

ویی جیش من ازت می ترسم......تو اذیتم می کنی.....در دستشوییو حمومو قفل کردي....من دیشب......تو سینک ظرفش- 

  کردم. کتکم می زنی، می ترسم......نمی مونم اینجا......

  سامین گردنم را رها کرد و دستش را داخل جیب گرمکنش فرو برد: 

  بیا بگیر این هم کلید حمومو دستشویی، دیگه چه بهونه اي داري؟- 

  دسته کلیدي را به سمتم پرت کرد.

  نگاهم روي کبودي بینی اش ثابت ماند.به چهره اش نگاه کردم. اینبار او ترسیده بود. 

  خودم را به کناره ي تختم کشاندم و با صداي آهسته اي گفتم: من پولمو می خوام، می خوام برم

  سامین روي لبه ي تخت نشست. با نگرانی نگاهش کردم. نگاهش روي سرشانه هاي لختم می چرخید: 

  واب، قول میدم پولتو بدم.بیا باهام بخواب، منم پولتو میدم، یک هفته باهام بخ- 

  باز هم چشمانم پر از اشک شد. نگاهم روي انگشتهاي پاهایش که به سمت داخل جمع شده بود، چرخید.

  صدایش را شنیدم: مگه پولتو نمی خواي، یه هفته دیگه آماده ست. 

  با چشمان خیس از اشک نگاهش کردم.

  دهان باز کردم: امیدوارم بمیري....

دوستان من تا شنبه دیگه پست نمی ذارم. فردا صبح و بعد از ظهر امتحان کنکور دارم، امیدوارم خوب سالم به همه، 

امتحان بدم. این رمان هم که دیگه می خواد کم کم به انتهاش نزدیک بشه، تموم که شد یه توضیح کوچیک در مورد 

ن بعدي رو می نویسمشخصیتها می دم و با اشتیاق منتظر خوندن نظراتتون می مونم و بعد رما .  

 تا شنبه خدا نگهدار....
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  نازنین جان سالم - 

  سالم بابا خوبی؟- 

  خوبم بابا جان، اوضاع خوبه؟- 

  آره بابا همه چی خوبه- 

  نازنین کی میاي خونه؟ کالسها تا کی تشکیل میشه؟ تا آخر اسفند که نیست؟- 

  تا بعد از عید کالسا تشکیل میشه، بعد دیگه میریم تو تعطیالت 15نه، تا - 

  خوبه بابا، پس ما منتظریم....- 

امروز چهارم اسفند ماه بود. یعنی ممکن بود من از دست سامین خالص شوم و تعطیالت را در کنار خانواده با آرامش 

  سپري کنم؟

  ممکن بود؟

  ممکن بود؟

.......  

  مهیار پیام داد: نازنین، کیان خونواده ي سامینو پیدا کرده. 

  تپ، تپ، تپ.....قلبم تپید. 

  پیام فرستادم: االن باید چی کار کنیم؟

  جواب داد: بیا بیرون بهت بگم، تا نیم ساعت دیگه بیا تریا صدف

.......  

رژ لب صورتی را روي لبم مالیدم و براي آخرین بار به چهره ام در آینه نگاه کردم. از اطاق که خارج شدم چشمم افتاد 

  بود. بی توجه به او به سمت در خروجی رفتم.به سامین که وسط هال ایستاده 

  کجا میري؟- 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 333 

جوابش را ندادم. در را باز کردم تا پوتین هایم را بپوشم. صدایش را باال برد: کجا داري میري؟ چند روزه سرتو میندازي 

  پایین میري اینور، اونور

  یکی از پوتینهایم را به پا کردم. سامین باالي سرم ایستاد: نگام کن ببینم

  پوتین بعدي را به پا کردم.

سامین از پشت مقنعه ام را کشید. سرم به سمت باال کشیده شد. سامین عصبی شد: یه من رنگ روغن زدي که کدوم 

  گوري بري؟ چرا جواب منو نمی دي

  به تو ربطی نداره که من کجا میرم- 

  به من ربطی نداره؟ پاتو از در بذاري بیرون بد می بینی- 

  من میرم بیرونتو چکاره اي؟ - 

  من شوهرتم، من مرد تو ام- 

  پوزخند زدم: مگه.......داري که ادعاي مردي می کنی؟ کو ببینمش؟ بکش پایین ببینم

  سامین دهانش باز مانده بود. 

  حق داشت دهانش باز بماند....

  حق داشت....

  من هم وقیح شده بودم.....

  وقیح..... 

  اما نه، وقیح نشده بودم....

  بودم که کیان، خانواده ي سامین را پیدا کرده، جسور شده بودم.  چون فهمیده

  می توانستم پا به پاي سامین فحش بدهم و حاضر جوابی کنم.
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با همان پوزخند ادامه دادم: توهم زدي سامین خانم که شوهر منی، مرد منی، سامین خانم غفاري، خانم سامین خانم 

  غفاري، خانم غفاري

  م...من هم دیوانه شده بود

  من هم عقلم را از دست داده بودم....

دست سامین از روي مقنعه ام شل شد. بالفاصله ایستادم. سامین سرش را پایین انداخت و به سمت اطاقش رفت. این 

  بار دهان من باز مانده بود.

.......  

  مهیار روي منبر رفت: 

داشته باشه. دو تا از برادراش پست دولتی دارن. یکی از باباش زمین هاي کشاورزي داره. شاید چند هزار هکتار زمین - 

  برادراش مثل باباش زمین داره. خالصه کنم خونواده ي سرشناسی هستن. کیان راحت پیداشون کرد.

  االن من باید چی کار کنم؟- 

  تو االن باید بري خونه وسایالتو جمع کنی، به سامین بگی تا یکی دو ساعت دیگه پولتو می خواي.- 

  ؟ االن؟ بعدش کجا برم؟چی- 

  واست خونه پیدا کردم - 

  من که هنوز اون خونه رو ندیدم- 

خونه اش امنه، دخترهاي سال آخري، ترم قبل اونجا زندگی می کردن. به دانشکده هم نزدیکه، اجاره اش هم بد - 

  نیست، اما باید موقع قول نامه، پول پیشو به صاحبخونه بدي

  من و من کردم: 

  بگم پولمو می خوام و بعدش گفت نمی دم چی؟ چند روز پیش بازم تهدیدم کرد اگه به سامین- 

  و نگفتم تهدیدم کرده که همخوابه اش شوم....
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  هم خوابه اش....

آهان، رسیدیم به اصل قضیه، اگه تهدیدت کرد میري تموم این اطالعاتی که االن من گفتم، به سامین می گی، - 

ي خودشون، همه رو می گی، بعدش اضافه می کنی اگه زنگ زد خونتون، تو هم  آدرس محل کار برادرها، آدرس خونه

زنگ می زنی خونشون می گی دخترتون اینجا با ده نفر بوده، هر شب یکیو ورداشته آورده خونه، اصال بعضی شبا خونه 

  نمیومده، هر چی می تونی بگو تا ته دل سامین خالی بشه

  یعنی نامردي کنم؟ دروغ بگم؟- 

  ري نازنین، مجبوري دروغ بگی، این گندو باید یه جوري جمع کردمجبو- 

  خوب اگه گفت برین زنگ بزنین چی؟ سامین به من گفت باباش می دونه که من تو زندگیشم- 

غلط کرده گفته، چرت و پرت گفته، دروغ گفته، سامین نقطه ضعفش تنهاییه، وقتی بدونه تو می خواي ولش کنی - 

اده هم ببره، مجبوره اونها رو نگه داره، پس نمی تونه ریسک کنه و اذیتت کنه چون می دونه که بري، نمی تونه از خونو

  تو هم زنگ می زنی به خونوادش می گی اون موقع اگه برادراش سرشو نبرن حتما طردش می کنن

  باز هم دو دل شدم:

  مهیار این همه بد بودن الزمه؟- 

  آره الزمه، تو راه بهتري سراغ داري؟- 

  ب...خوب اگه گفت خونوادش باور نمی کنن چی؟ مثال بگه برو زنگ بزن، بابام باور نمی کنهخو- 

اتفاقا خودش می دونه که خونوادش باور می کنن، این دختر از اول زندگیش ناسازگار بوده، به خاطر داشتن آزادي - 

رده پدر و برادراش باور می کنن، حتی هاي بیشتر با خونواده به مشکل برخورده، تو االن بگی سامین اینجا دزدي هم ک

  با اینکه اصال مشکل مالی هم نداره، به خاطر سابقه ي بدي که داره، اونا حرفتو باور می کنن، سامین هم اینو می دونه

  مهیار تو می گی این کار درسته؟- 

باشه، وگرنه این همه سال آره درسته، سامین نمی تونه بدون پشتوانه ادامه بده، مجبوره حمایت خونواده رو داشته - 

بهشون نمی چسبید، تو این دوره ي شش ماهه که با تو بوده، جسارت پیدا کرده، چون حس کرده اگه با تو باشه به 

خونواده نیازي نداره و تو براش کافی هستی، ما می خوایم این جسارتو ازش بگیریم، ما می خوایم اون دوباره تنها بشه 
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گه مطمئن بشه که دیگه باهاش ادامه نمی دي، همون سامین ترسو میشه که مجبوره یه که دست از سرت برداره، ا

  تیکه پارچه بندازه سرش بره اینور اونور

  یک لحظه دلم به حال سامین سوخت...

  قرار بود من و مهیار و کیان چه بالیی به سرش بیاوریم...

  چه بالیی....

  چه بالیی....

  چه بالیی....

 برگشتم بغض وحشتناکی در گلویم جا خوش کرده بود.وقتی به خانه 

  خودم هم نمی دانستم از چه چیز اینقدر دلگیر هستم. 

  این بغض، بغض بدي بود که فقط دلش می خواست میان این همه هیاهو عرض اندام کند...

  فقط همین...

ن ببخشم. مهیار گفته بود همین که به روي تختم دمر افتاده بودم و سعی می کردم افکار به هم ریخته ام را سر و ساما

  خانه برگشتم وسایلهایم را جمع کنم و پول را از سامین بگیرم.

  انگار همه چیز جدي شده بود،

  انگار همه چیز به پایان رسیده بود،

  انگار از اول هم چیزي وجود نداشت...

کی رنگم را از کمد بیرون کشیدم و وسط با بی حالی از روي تخت بلند شدم و در کمد را باز کردم. همان چمدان زرش

  اطاقم گذاشتم. نگاهی به دور تا دور اطاقم انداختم. 

  واقعا می خواستم از این خانه بروم....
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به سمت دراور رفتم و همه ي لباسهایم را بیرون ریختم. کنار چمدانم نشستم. با بی حالی همه ي آنها را درون چمدان 

  می چپاندم. 

  ی کرد...بغض بد رهایم نم

  بغض بد می خواست بشکند...

  بغض بد می خواست توانم را به یغما ببرد...

  بغض بد می خواست از پا بیاندازدم...

  همین بغض بد...

  چقدر به خودم فشار می آوردم که اشک نریزم، چه شد که ماجرا به اینجا ختم شده بود...

  م. سرم را روي چمدان خم کردم و گریستم.کم کم توانم به پایان می رسید، نمی توانستم مقاومت کن

......  

چند دقیقه گذشته بود و من همچنان گریه می کردم. جلوي هق هق گریه ام را هم نگرفتم، دلم می خواست یک نفس 

  گریه کنم تا سبک شوم.

  حس کردم در اطاقم نیمه باز شد. من که می دانستم سامین است...

  من که می دانستم....

  شنیدم که با حیرت فریاد زد: نازنینصدایش را 

  سرم را بلند نکردم.

  سامین وارد اطاق شد و کنار پاي من زانو زد: چی شده نازنین؟

همانطور که سرم خم شده بود، اشکهایم را با دستم پاك کردم. با حرص سرم را بلند کردم و بقیه ي لباسهایم را درون 

  چمدان گذاشتم.

  ؟ باز تو شالو کاله کردي کجا بري؟سامین جدي شد: می گم چی شده
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من قبال بهت گفتم کجا می خوام برم، تو پول منو آماده کردي؟ من تا یکی دو ساعت دیگه که می خوام برم خونه ي - 

  جدیدو قولنامه کنم، می خوامش

و پال سامین کمی به من نگاه کرد و بعد چشمانش روي کشوهاي دراور که بیرون کشیده شده بود و لباسهاي پخش 

  شده ي اطرافم چرخید.

حیرت جاي خود را به خشم داد. با چشمان آتشین نگاهم کرد: داري میري؟ کدوم گوري داري میري؟ کجا داري 

  میري؟ من به تو اجازه دادم؟

  به اجازه ي تو احتیاجی ندارم، من همه ي کارامو انجام دادم، پول منو بده- 

می زنم زیرش، ببینم حاال چطوري بدون پول، می تونی به این صاحبخونه پول چیو بهت بدم؟ پولی ازت نگرفتم، من - 

  پول بدي؟

  من ازت رسید دارم، فکر کردي می تونی پول منو باال بکشی؟- 

سامین با عصبانیت مشتش را روي چمدان کوبید: من به پول تو چه احتیاجی دارم که باال بکشمش؟ بابات مگه سفیره؟ 

  ماه دوزار میندازش جلوش یه کارمنده معمولیه که آخر

  پس اگه احتیاجی نداري برو پولمو بیار، من یه ساعت دیگه میرم- 

  مگه جرات داري که بري؟- 

  آره جرات دارمو میرم- 

  سامین چند لحظه بی حرکت به من نگاه کرد و بعد با آرامش ظاهري رو به من کرد: باشه، برم به مامانت زنگ بزنم

  لوي لرزش دست و پایم را بگیرم. شمرده شمرده گفتم: باشه، برو زنگ بزنو از جا بلند شد. سعی کردم ج

  دارم همین کارو می کنم، فکر می کنی نمی تونم زنگ بزنم؟- 

  نه من فکر می کنم بعد از اینکه من هم به پدر تو زنگ زدم ، قراره چه اتفاقی بیوفته- 

  سامین سر جایش ایستاد: نفهمیدم، منظورت چی بود؟



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 339 

ن بود که منم از همین جا زنگ می زنم به پدرت و برادرات از کثافت کاري هایی که اینجا انجام دادي می منظورم ای- 

  گم.

  سامین روي پنجه ي پا کنارم نشست: تا جایی که یادمه تو کثافت کاري کردي، من چه کثافت کاري کردم؟

  ياونو دیگه می ذارم به عهده ي پدر و برادرات که بفهمن تو چی کار کرد- 

  هه، جالبه، با این جنگولک بازیها می خواي منو بترسونی؟ پاشو برو زنگ بزن، تا تو زنگ می زنی منم زنگ بزنم- 

قلبم ضربان گرفت، به خودم فشار آوردم تا صدایم نلرزد: باشه، به آقا سامان زنگ بزنم که زمین داره، یا آقا ساسان که 

ی تونم اینکارو بکنم؟ اگه تو به مادر و پدر من زنگ بزنی نهایتش چه تو اداره ي ......کار می کنه؟ فکر می کنی نم

اتفاقی می افته؟ اونا تا حد مرگ منو می زنن، آخرش منو که دور نمیندازن، اما حونواده ي تو چی؟ میان همین جا سرتو 

همه ازت دور گوش تا گوش می برن، فکر می کنی دیگه قبولت می کنن؟ با این وضعیتی که داري بیچاره میشی، 

  میشن

  مهیار، استاد خوبی برایم بود...

  استاد مهیار شاگرد خوبی پرورده بود...

  استاد مهیار....

سامین پوزخند زد، هنوز باور نکرده بود. باور کردنی هم نبود، منی که اینقدر پخمه و ترسو بودم، چطور می توانستم این 

  کشور به دست بیاورم...همه اطالعات در مورد خانواده ي کسی در آن سوي 

  مسئله همین بود که مهیار و کیان کمکم کرده بودند.

  مهیار و کیان...

  اینجا منتظرم که زنگ بزنی به بابام، نه به همون سامان زنگ بزن- 

  باید ضربه ي آخر را می زدم، اگر نمی زذم باور نمی کرد.

  ن من زنگ بزنباشه، من االن زنگ می زنم، تو هم گوشیتو آماده کن به ماما- 

  گوشی ام را از کنار پایم روي زمین برداشتم و همانطور که شماره می گرفتم بلند شماره ها را اعالم کردم:
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.....، یادم باشه اگه آقا سامان االن جواب تماسمو نداد به کیان سمیعی زنگ بزنم بره در خونتون تو خیابون 2384- 

داران، کوچه ي حافظ پالك یازده، اونجا حتما می تونه داداش ساسانتو پیدا شهدا، اگه پدرتو پیدا نکرد بره محله سایه 

  کنه، اگه اونجا هم کسی نبود کیان بره میدون سردار ملی، خیابون دولت آباد، سمت خونه ي سهیل که....

کرد. ته بقیه ي حرفم در دهانم ماسید، سامین با وحشت گوشی را از روي گوشم کشید و سریع دکمه ي تماس را قطع 

  دلم خوشحال شدم، اگر تماس برقرار میشد واقعا می توانستم همینطور براي پدرش هم بلبل زبانی کنم؟ 

  سامین با ترس و تعجب گفت: تو شماره ي خونه ي بابامو داداشامو از کجا آوردي؟

م دارم، فکر کردي فقط من شماره ي جاهاي دیگه رو هم دارم، شماره ي اداره اي که دوتا داداشات کار می کنن رو ه- 

تویی که می تونی تهدید کنی؟ من از تو هم بهتر بلدم، چرا ترسیدي؟ تو مگه نگفتی بابات می دونه منو دوست داري؟ 

  مگه ادعا نکردي به بابات گفتی همشون فداي یه تار موي من؟ خوب بذار زنگ بزنم دیگه، از چی می ترسی؟

کار تو نیست، کیان کمکت کرده؟ مهیار رضاییه بی شرف کمکت کرده؟  سامین نفسش بند آمد: کی کمکت کرده؟ این

  با این دوتا رابطه داشتی؟ ....جلوشون وا کردي، اونا هم کمکت کردن؟ آره؟

  از تهمتش عصبی شدم. من با مهیار و کیان باشم؟ 

  من...

  من ترسو؟

  ت و پا نمی زدم...من اگر می خواستم با آنها باشم که شش ماه در کثافت با سامین بودن، دس

  چه می گفت این سامین...

  این سامین مریض....

کارایی که الیق خودته به من نسبت نده، تو هر شب با کیان بودي، هر شب کیانو آوردي خونه، بعضی شبها هم که - 

دي، اینا رو اصال خونه نبودي، به هر بهونه اي رفتی مرکز استان، با هر کسی هم که بخواي بودي، دانشکده رو آباد کر

  بابات می دونه؟ یا دوست داري من زنگ بزنم بگم؟ شایدم می خواي کیان بره خودش بهشون رو در رو بگه...

  سامین ناگهان از روي چمدانم پرید و تا من به خودم بیایم روي سینه ام نشست.

  نفسم بند آمده بود....
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نین تو اینا رو به من می گی؟ تو می خواي این کارا خشم و ترس در چشمان سامین نشسته بود. صدایش می لرزید: ناز

  رو بکنی؟ من کدوم یکی ازین کارا رو کردم؟

  بریده بریده گفتم: آره من می گم....همه ي اینا رو می گم.....من کدوم یکی ازون چیزاي ك 

که.....تو می گی انجام بریده بریده گفتم: آره من می گم....همه ي اینا رو می گم.....من کدوم یکی ازون چیزاي 

 دادم......آي نفسم در نمیاد از روي سینم پاشو

  و سعی کردم با دستانم آن هیکل تنومند را از روي سینه ام عقب بزنم.

  سامین دستانم را گرفت، دوباره بغض کردم: پولو آماده کن سامین...من تصمیمو گرفتم....من تا یه ساعت دیگه میرم.

  ذارم بري، نمی ذارم...کجا می خواي بري؟ من اینجا تنهام، بدون تو چی کار کنم؟ سامین هم بغض کرد: نمی

من می تونستم مثه.....یه دوست باهات زندگی کنم.....می تونستم کنارت باشم، اما خودت نخواستی......کتکم زدي، - 

  توهین کردي، تهمت زدي

من غلط کردم که زدمت، من گوه خوردم، نرو نازنین، من سامین به گریه افتاد، مثل یک کودك ده ساله به گریه افتاد: 

میمیرم، من هر چی گفتم واسه این بود که نگهت دارم، نازنینم، خانمم من تو بدنم یه عالم هورمونه، من اردیبهشت 

  عمل دارم، نازنین من میمیرم بدون تو

دانه اش در کل خانه پیچیده سامین صورتش روي صورتم خم شد، آب دهانش روي صورتم ریخت، صداي هق هق مر

  بود. 

  من...

  من...

  من هم هق هق می کردم، من هم دخترانه هق هق می کردم.

سامین پیشانی اش را روي پیشانی ام گذاشت: شانه هایش تکان خورد: نازنین بیچارم نکن، نازنین من تورو می خوام، 

  سختی بکشی، من اخالقمو درست می کنممن خوشبختت می کنم، بخدا من خودم گشنه می خوابم نمی ذارم تو 

  نالیدم: پاشو....پاشو از رو سینم، وزنت زیاد.... می خوام برم، اذیتم نکن

  سامین پیشانی ام را بوسید،
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  گریه کردم

  سامین چشمانم را بوسید

  ناله زدم

  سامین گونه ام را بوسید

  هق هق کردم

  سامین...

  سامین...

  ک لحظه داغ شدم، میان همان گریه داغ شدم...سامین لبهایش روي لبهایم قفل شد. ی

  قلبم داشت به تپش می افتاد، عقل بی رحم شد، عقل شمشیر کشید و اینبار شمشیر را تا انتها در سینه ام فرو کرد...

  قلب جان داد...

  قلب از کار افتاد....

  قلبم مرد....

  مرد...

  مرد...

به دنبال لبهایم صورتم را کاوید، اینبار لبهایم را به داخل دهانم  سرم را با زحمت به یک سمت چرخاندم، لبهاي سامین

  جمع کردم، سامین باز هم گریه کرد....

  من هم گریه کردم

  این بار براي مرگ قلبم گریه کردم...

  مرگ قلبم....
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کشیدم. سامین با کف دستش، اشکهایش را پاك کرد. از روي سینه ام بلند شد و از اطاق بیرون رفت. نفس عمیق 

هفتاد و پنج کیلو را روي بدنم تحمل کرده بودم. از روي زمین بلند شدم. با آستینم، آب بینی ام را پاك کردم و دوباره 

 بقیه ي لباسهایم را درون چمدان قرار دادم.

خواستم از  چند دقیقه ي بعد سامین دوباره وارد اطاق شد. بسته اي را در مقابلم گذاشت. دلم فرو ریخت. دیگر واقعا می

  آن خانه خارج شوم.

  سامین کنار چهار چوب در نشست و به در تکیه زد. صداي باال کشیدن بینی اش به گوش رسید.

  پس واقعا می خواي بري؟- 

  سرم را تکان دادم.

  باشه برو، اما یه شرط داره- 

  با صدایی که دورگه شده بود، جواب دادم: چه شرطی؟

  ن االن زنگ بزن بیادزنگ بزن مهیار رضایی بیاد، همی- 

  سرم را به سمت سامین چرخاندم. به چشمانش نگاه کردم. به چشمان درشتی که از زور گریه کوچک شده بود. 

  مهیار اینجا بیاید؟ 

  مهیار؟

  شوخی بود؟

  مهیار را می خواست چه کند؟

  به مهیار چی کار داري؟- 

پولت، پنج میلیون، رسیدي که بهت دادم هم نمی خوام،  زنگ بزن مهیار رضایی بیاد وگرنه نمی ذارم بري. ببین اینم- 

  فقط زنگ بزن مهیار بیاد

  مگر دیوانه بودم مهیار را به این خانه بکشانم...
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  مگر دیوانه بودم؟

  زنگ نمی زنم- 

سامین دوباره بینی اش را باال کشید: نازنین مگه نمی خواي از دست من خالص بشی؟ زنگ بزن مهیار بیاد اینجا، 

  مجبوري بمونی وگرنه

  اخم کردم. هر دفعه برایم یک ساز می زد.

  من زنگ نمی زنم، مهیار بیاد اینجا چی کار؟- 

نگران چی هستی؟ صابخونه نیست، واهللا نیست، باهللا نیست، صابخونه االن ده روزه رفته مرکز استان، اینا همیشه دم - 

  ، بگو بیادعید میرن خونه ي فک و فامیال تا بعد از عید هم بر نمی گردن

  برو بابا، با تو حرف زدن فایده نداره- 

  رویم را چرخاندم و دوباره با لباسهایم سرگرم شدم. 

  زنگ نمی زنی نازنین؟- 

  نه- 

  به من نگاه کن، به من نگاه کن یه چیزي نشونت بدم- 

  بی حوصله به سمت سامین برگشتم.

  واي خدا...واي خدا....

  چاقو...

  واي خدایا....

  سامین چاقوي ضامن داري در دستش بود. 

  این چاقو دیگر از کجا به دستش رسیده بود. 

  این چاقو دیگه چیه؟- 
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این چاقو یعنی من چیزي واسه از دست دادن ندارم، عشق زندگیم داره میره، پس چه همین جا خودم سرتو ببرم، چه با - 

  نگ بزن بیاد اینجا. پاي خودت از این خونه بري واسه من یکیه. پاشو به مهیار ز

  با ترس پرسیدم: تو از کی تا حاال چاقو داري؟

  نشنیدي در مورد ماها؟ هممون یه چاقو تو جیبمون داریم،- 

  راست می گفت، شنیده بودم در موردشان، بیشترشان با خود چاقو حمل می کردند....

  سعی کردم خودم را از تک و تا نیندازم: خوب که چی؟

  زنگ بزن بیاد- 

  بزنم بیاد که با چاقو بزنیش؟ زنگ- 

  هه، نترس عشقتو سر به نیست نمی کنم، یه گپ دوستانه، فقط همین- 

  برو گمشو، روانی، زنگ نمی زنم- 

سامین به سمتم پرید، چاقوي در دستش را جلوي صورتم تاب داد: نازنین شنیدي طرف میرسه به آخر خط، میرسه به 

  جایی که مرگ هم نمی ترسونتش؟

رزید: من رسیدم به ته خط، پولتو بهت دادم، زنگ بزن نازنین، بخدا همین جا خونتو میریزم، به جون خودت چانه اش ل

  خونتو میریزم، زنگ بزن بیاد

  واي....واي.....واي......

  دوست داشتم ادرار کنم، 

  ادرار کنم تا راحت شوم

  ادرار کنم؟

  ادرار کنم؟

  فشار روحی، چطور روانی نشده بودم.به زحمت خودم را نگه داشتم. با این همه 
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  دستم روي گوشی ام لغزید، اگر سامین دفعه ي قبل به من رحم کرده بود، اینبار دیگر رحم نمی کرد.

  شماره ي مهیار را گرفتم و با صداي لرزانی گفتم: مهیار

  به سامین نگاه کردم که لبهایش را به هم فشرده بود

  نازنین، تویی، چی شده؟- 

  اینجا، بیا خونمون مهیار بیا- 

  چی شده نازنین؟ اتفاقی افتاده؟ بازم سامین کتکت زده؟- 

  نه، مهیار اگه نیاي....- 

سامین گوشی را از روي گوشم کشید: الو، به به، آقاي حرومزاده، آقاي بی پدر، آقاي عاشق پیشه، باالخره کار خودتو 

  کردي؟ 

.............  

یا اینجا دنبال نازنین، چمدونش سنگینه، تو که غیرتت قبول نمی کنه این خفه، گوش کن ببین چی می گم، پاشو ب- 

  دختر خودش تنهایی این ساکو بکش بکش ببره تا خونه ي جدیدش؟

............  

نه بابا؟ ترسیدي؟ از من ترسیدي مهیار رضایی؟ بهت نمیاد اینقدر ترسو باشی، پاشو بیا اینجا، دوست داري بازم کتکش - 

  بزنم؟

  صداي فریاد مهیار را شنیدم: دختره ي روانی، میام همونجا قبرتو می کنم...... اینبار

  سامین تماس را قطع کرد. دوباره اشکها از چشمانش جاري شدند. 

  با صداي ترسیده اي گفتم: سامین می خواي با چاقو بزنیش؟

  کمی نگاهم کرد: چمدونتو جمع کن، اگه اومد معطل نشه

  ي با چاقو بزنیش، آره؟به پایش چسبیدم: می خوا
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  سعی کرد مرا از پاهایش جدا کند: خیلی خاطرشو می خواي نه؟ اه، به من نچسب برو کنار

  سامین تورو خدا کاریش نداشته باش، تو می خواي آدم بکشی؟- 

  برو کنار می گم، حالمو بد می کنی- 

  باشه من نجسم، من کثافتم، توروخدا قضیه رو از این خرابتر نکن- 

  الم بد میشه میوفتم روي تو، بعد اون موقع انگ هوسباز بهم می زنی، من االن آمپرم باالستاحمق ح- 

  پایش را از بین دستانم بیرون کشید: همین جا می مونم تا بیاد، بهتره که بیاد نازنین،

  واي خدایا....

  من چه غلطی کردم...

  من چه اشتباهی کردم....

  وز در دستان سامین بود.....با چشمانم به دنبال گوشی ام گشتم. هن

  به چاقوي در دستش نگاه کردم. 

  به چشمانش نگاه کردم، واي خدا....واي خدا.....

.........  

بیست دقیقه گذشته بود و من و سامین در سکوت به هم خیره شده بودیم. آنقدر دستانم را در هم فشار داده بودم که 

  مفصل هاي دستم درد گرفته بود.

  زد: خیلی دوسش داري نه؟ سامین پوزخند

  بی توجه به سوالش پرسیدم: سامین....چاقو رو بهم می دي؟

  سامین چند لحظه مکث کرد. گوشهایش را تیز کرد. یکباره لبخند زد: آره، چاقو رو می دم. بیا مال تو

  چاقو را روي چمدانم پرت کرد و بعد به سمت در اطاق رفت.
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روي دستگیره ي اطاق گذاشت و به سمتم چرخید: به چاقو احتیاجی ندارم، من  با بهت به سامین نگاه کردم. دستش را

  مردونه می زنم، صداي زنگو نشنیدي؟ عشقت اومده دنبالت

  واي....مهیار آمده بود....

  مهیار آمده بود.....

  خدایا....مهیار آمده بود....

  سامین به طرف در خروجی دوید، به دنبالش دویدم. 

..........  

 همانطور که می دویدم فریاد زدم: سامین توروخدا

سامین به من اعتنایی نکرد، با گامهاي بلند خودش را به در رساند و در پارکینگ را باز کرد. مهیار پشت در ایستاده بود و 

ر می یک دستش به دبوار به صورت افقی تکیه داده بود. خودم وسط پارکینگ ایستاده بودم و مثل هذیان زده ها تکرا

  کردم: یا خدا، یا سامین، یا خدا، یا سامین

  فقط براي چند صدم ثانیه مهیار و سامین چشم در چشم هم شدند 

  و ناگهان....

  و ناگهان....

  و ناگهان 

  سامین دیوانه شد...

  با هر دو دستش به یقه ي مهیار چسبید و او را به درون پارکینگ کشید: اي بی شرف، اي دزد ناموس

  ظار این حرکت را نداشت، تلو تلو خورد و براي چند لحظه نتوانست تعادلش را حفظ کند.مهیار انت

  به طرف هر دو دویدم، از پشت سر، بلوز سامین را کشیدم: سامین ولش کن

  سامین فریاد زد: برو عقب
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  رو به مهیار کرد: همون روز توي اتوبوس، باید گردنتو میشکستم

با هر دو دستش دستان سامین را از ساعد گرفت و گفت: فکر کردي حریف من میشی؟  مهیار که تازه به خود آمده بود،

  واقعا فکر کردي می تونی منو بزنی؟

  آره، همین جا له و لوردت می کنم- 

  نمی خوام دست رو دختر بلند کنم- 

  آره؟سامین آتش گرفت: من دخترم؟ واقعا فکر کردي من دخترم؟ این صداي کلفت هم حتما دوبله شدست، 

  آره، خاك بر سر عقده.....- 

  بقیه ي حرفهاي مهیار را نشنیدم، سامین با سر محکم توي صورتش کوبید. و او را به عقب هل داد.

  همزمان صداي من و مهیار در پارکینگ پیچید. مهیار از درد و من از ترس. 

  ل داد: مهیار هر دو دستش را روي صورتش گذاشت. سامین سریع به سمتم چرخید و مرا ه

برو گمشو تو اطاق چمدونتو ببند، دیگه واسه من مردي، واسه من تموم شدي، همین االن از این خونه میري، اما - 

  قبلش من با عشقت کار دارم...

  عشقم؟

  خنده دار ترین جمله همین بود که مهیار عشق من باشد....

  مهیار آس و پاس....

  برد، جیغ زدم: سامین نزنشدوباره به سمت مهیار چرخید و به سمتش یورش 

مهیار این بار دستش را از روي صورتش کنار زد، خون از دماغش می چکید، از ترس الل شده بودم. سامین به نزدیک 

مهیار رسید، قبل از این که به مهیار ضربه اي بزند، مهیار با دستش سر سامین را به پایین خم کرد و دستش را دور 

سمت خودش کشید. کمر سامین خم شده بود. مهیار با عصبانیت با زانویش محکم به  گردن سامین حلقه کرد و به

  شکم سامین کوبید، سامین ناله زد. 

  از ترس به گریه افتادم. به سمت مهیار رفتم و بازویش را گرفتم: مهیار، مهیار ولش کن
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  دارو.....مهیار با همان صورت خونین به سمتم چرخید: نازنین برو چمدونو و لباساتو بر

دوباره صداي فریاد مهیار بلند شد، اینبار گردن سامین را رها کرده بود و با هر دو دستش بین پاهایش را گرفته بود و از 

  درد خم شده بود. 

  به سامین نگاه کردم، شکمش را گرفته بود. صورتش از درد کبود بود.

  ین.نمی دانستم چه کار کنم. به سمت مهیار بروم، یا به سمت سام

مهیار روي زمین افتاد و از درد به خودش پیچید، سامین با همان کمر خم شده به سمتش رفت. بین مهیار و سامین 

  پریدم و رو به سامین فریاد زدم: نزنش، تورو خدا، کشتیش، نزن سامین

  سامین بدون هیچ کالمی با دستش به من اشاره زد که از جلوي راهش کنار بروم.

  یدم که ناله زد: به این انتر خانم التماس نکن نازنینصداي مهیار را شن

سامین چشمانش گشاد شد، قدمهایش را تند تر کرد، به سمتش پریدم و بازویش را در آغوش گرفتم و کشیدم، سامین 

تعادلش به هم خورد و روي زمین افتاد، مهیار از فرصت استفاده کرد و همانطور که دراز کشیده بود، لگدي به سمت 

  مین حواله کرد. دوباره صداي فریاد سامین بلند شد و اینبار پهلویش را گرفت....سا

سامین با چهره اي که از درد درهم شده بود رو به من کرد: کمکش می کنی آره؟ کمکش می کنی که منو بزنه؟ منی 

  که چهار ماه تو بغلم خوابیده بودي؟

  مبا گریه گفتم: نه من می خواستم جلوي دعوا رو بگیر

مهیار به زحمت سعی کرد روي پایش بایستد، قبل از اینکه به فکر حمله به سامین باشد، به سمتش دویدم: تورو خدا برو 

  بیرون، برو بیرون من االن وسایالمو میارم، برو مهیار

  انگار مهیار خودش هم دیگر تمایلی به کتک کاري نداشت....

  فرار می کنی؟ آره؟سامین فریاد زد: ترسیدي یابوي وحشی، داري 

  مهیار مکث کرد و خواست دوباره به طرف سامین بچرخد، تقریبا به سمت بیرون هلش دادم: مهیار برو، االن میام

در پارکینگ را بستم. سامین روي زمین نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود. دستش را روي پهلویش گذاشت و به من 

  ین ببینم، بزار ببینم چی شدهخیره شد. با گریه به سمتش رفتم: سام
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  به آرامی جواب داد: به من دست نزن، از این خونه برو

  سامین توروخدا بزار ببینم چی شده- 

  کنارش زانو زدم و دستم را دراز کردم. دستم را به شدت پس زد و با بغض فریاد زد:

معرفت، امروز مطمئن شدم دیگه دوستم نداري، برو نازنین، برو دیگه نمی خوام ببینمت، واسه همیشه برو، نامرد بی - 

  برو

  نگاهش کردم....نگاهم کرد....

  با بغض نگاهش کردم، با بغض نگاهم کرد

  نفس کشیدم....نفس کشید....

  پلک زدم....پلک زد....

  ایستادم....سرش را بلند کرد.....

  به سمت در ورودي رفتم.....سرش به موازات من چرخید.....

  ...صداي هق هقش را شنیدم.....وارد خانه شدم.

........  

براي آخرین بار به اطاقی که زمانی اطاق مشترك من و سامین بود، نگاه کردم. به تختخواب سفید رنگی که گوشه ي 

دیوار جا خوش کرده بود و چندین ماه شاهد هم آغوشی من و سامین بود نگاه کردم. جلوي در اطاق خم شدم و گوشی 

پول را از روي زمین برداشتم. وارد هال شدم و باز هم نگاهی به دور تا دور هال انداختم. یاد اولین  موبایل و بسته ي

  روزي افتادم که وارد این خانه شده بودم. لبهایم را روي هم فشار دادم و وارد پارکینگ شدم.

.......  

ین، صداي ناهنجاري ایجاد کرده بود. چمدان زرشکی رنگم را به دنبال خودم می کشیدم. برخورد چرخهایش با سطح زم

از جلوي سامین رد شدم. هنوز روي زمین نشسته بود. به سمت در پارکینگ رفتم. نفسهایم کند شده بود. باز هم اشک 

  توي چشمم حلقه زد. در پارکینگ را باز کردم. سامین صدایم زد: نازنین نگام کن
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  اشکها روي گونه ام سر خوردند....

  ر هزارم در این شش ماه، روي گونه ام سر خوردند...اشکها، براي با

  براي بار هزارم....

برگشتم و به سامین نگاه کردم. لبخند تلخی زد: می خوام واسه آخرین بار قیافه ي تنها عشق زندگیمو نگاه کنم، هر 

  جند خیلی نامرد بود 

  نفس عمیق کشید: نگات کردم، دیگه برو...

پارکینگ را باز کردم. مهیار پشت در ایستاده بود. هنوز از بینی اش خون می چکید. با دیدنم سرم را پایین انداختم و در 

  به سمتم آمد و چمدان را از دستم گرفت: گریه نکن، دیگه همه چی تموم شد

  راست می گفت، همه چیز تمام شده بود....

  همه چیز....

  ترهخونه نزدیکه پیاده میریم، با این وضعیت آژانس نگیریم به- 

  به زحمت دهان باز کردم: تو خوبی؟

  سرش را تکان داد و به راه افتاد.

  از آن خانه ي بزرگ با دیوارهاي مرمري فاصله گرفتم و گیج و منگ به دنبال مهیار به راه افتادم.

.......  

مقایسه با خانه ي ك و تنها داخل خانه ي کوچک و دلگیري که مهیار برایم مهیا کرده بود، نشسته بودم. اصال قابل 

سامین نبود. اما آن چیزي که باعث شده بود اینطور دلشکسته کف زمین بنشینم، وجود این خانه نبود. مدام با خودم فکر 

می کردم که من کار درستی کردم که سامین را با آن وضعیت رها کردم؟ با آن همه به قول خودش هورمون درون 

 بدنش؟

  کرد و مثال با همان چاقو امشب خودش را می کشت، آنوقت چه کسی مقصر بود؟اگر سامین کار احمقانه اي می 

  من؟
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  واي...واي خدایا...واي

  چرا هیچ کداممان عاقل نبودیم؟

  من عاقل نبودم،

  سامین عاقل نبود،

  مهیار هم،

  مهیار هم عاقل نبود....

  صحنه ها یکی یکی از جلوي چشمانم رژه می رفتند. 

  یادم آمد، بعد از اینکه از خانه بیرون آمدیم، مهیار براي شستن صورت خونی اش داخل دستشویی مسجد شده بود. 

  یادم آمد، داخل بنگاه با صاحبخانه ام که زن و مرد جوان و مهربانی بودند، آشنا شده بودم،

  یادم آمد، صاحب بنگاه معامالتی قولنامه را نوشته بود،

  لرزانم، آنرا امضا کرده بودم، یادم آمد، با دستان

  به همین سادگی....

  نه آنقدرها هم ساده نبود....

در این شش ماه چه کارهایی که نکرده بودم. چه کسی می توانست باور کند، که این نازنین عزیز دردانه، شش ماه 

نقش مهمی را ایفا کرده عاشق یک دو جنسه بود، با او رابطه ي....نسی داشت و پسري به نام مهیار در زندگی اش 

  بود....

  چه کسی باور می کرد؟

  قضیه اینقدرها هم ساده نبود....

  اصال ساده نبود....

  صداي زنگ گوشی ام بلند شد، مهیار بود.
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  الو- 

  سالم نازنین، خوبی؟- 

  خوبم- 

  همه چی خوبه؟ مشکلی نیست؟- 

  نه، من خوبم، تو چطوري، دماغت چطوره؟- 

  به گمونم شکسته، فردا میرم مرکز استان، ازش عکس بگیرم - 

  سکوت کردم، حرفی براي گفتن نداشتم

  نازنین- 

  هوم؟- 

  من نمی خواستم امروز با سامین کتک کاري کنم، دیدي که بهش گفتم دست رو دختر بلند نمی کنم، خودش اول زد- 

  می دونم،- 

  و باعث شدم از سامین دل بکنی نازنین، من پشیمون نیستم ازین که زیر پات نشستم- 

  پس مهیار زیر پاي من نشسته بود و باعث شده بود، من از سامین دل بکنم؟

  مهیار باعث شده بود؟

  آه کشیدم.

نازنین، دیگه بشین درستو بخون، تو یه بار اشتباه کردي، دیگه تکرارش نکن، بار اول اشتباه بوده، بار دوم و سوم دیگه - 

  اشتباه نیست

  ردم. منظور مهیار این بود که دیگر به دختري گرایش نداشته باشم؟ تکان خو

  یا به یک دو ...نسه گرایش نداشته باشم؟
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  چرا کسی نمی فهمید که آن دفعه هم، من نفهمیدم که چه شده بود. اصال سامین که دختر نبود، 

  مهیار هم مثل سامین بود، به من اعتماد نداشت،

  اعتماد....

  م یکی دو ساعت بخوابم سرم خیلی سنگینهمهیار من می خوا- 

مهیار فهمید که دیگر تمایلی به صحبت کردن ندارم. اصال در آن وضعیت و با آن همه اتفاقی که همین دو سه ساعت 

  پیش رخ داده بود، دیگر دل و دماغی براي صحبت کردن باقی نمی ماند.

  باشه، استراحت کن، فعال خداحافظ- 

........  

  ي دانشکده باال می رفتم. تمام وجودم چشم شده بود و به دنبال سامین می گشت.از راه پله ها

دیشب به تنهایی در آن خانه، شب را صبح کرده بودم. حتی یک لحظه هم خواب به چشمانم نیامده بود، فکر اینکه 

می گفت امروز سامین عاقبت سامین چه می شود، لحظه اي مرا رها نمی کرد. قلبم بی امان می کوبید. احساسم به من 

  را می بینم. 

  و چقدر لحظه ي دیدار دوباره امان می توانست، طاقت فرسا باشد.

  وارد کالس شدم. استاد داخل کالس بود:

  دیر اومدین، گفته بودم بعد از من کسی نیاد تو کالس، من اول کالس حضور و غیاب می کنم- 

  با لب هاي آویزان رو به استاد کردم: ببخشید

  خوب، برو لیست حضورو غیابو از آموزش بگیر، شانس آوردي یادم رفته بود بیارمشخیل - 

  چرخیدم و از کالس خارج شدم. همانطور که از پله ها پایین می آمدم، باز هم با چشمانم به دنبال سامین گشتم.

........  

  اجتماعی رو می خوامرو به کارشناس آموزشی کردم: لیست حضور و غیاب درس زبان تخصصی، رشته ي علوم 
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  ورودي چه سالی؟- 

  86ورودي - 

از اطاق آموزش خارج شدم و همین که خواستم از راهرو عبور کنم، همان کسی را دیدم که از صبح دلم گواهی می داد، 

  اورا خواهم دید.

  سامین بود.

  قلبم بی امان می کوبید، جرات نداشتم به چهره اش نگاه کنم. 

دنم را نداشت، با اینکه به چهره اش نگاه نمی کردم، اما متوجه ي نگاه خیره اش شده بودم. سامین احتماال انتظار دی

  سرم را پایین انداختم و از کنارش رد شدم. 

  بی هیچ کالمی از کنارش رد شدم.

  سرش به موازات من چرخید. سرم را نچرخاندم. 

  حس می کردم در حق سامین مرتکب گناه نابخشودنی شده ام.

  تر که به چهره اش نگاه نمی کردم.همان به

  همان بهتر بود.

  دیدارمان کوتاه بود، اما براي من طاقت فرسا بود،

  طاقت فرسا....

........  

وارد کالس شدم و لیست را روي میز استاد گذاشتم، به دنبال صندلی خالی کالس را زیر نظر گرفتم، مهیار داخل 

  وارد کالس نمی شدم. با آن دماغ شکسته کالس نبود. جاي تعجب نداشت، من هم بودم، 

چشمم افتاد به المیرا که حواسش پی نوشته هاي روي تخته بود. صندلی خالی را پیدا کردم. نفس عمیقی کشیدم و به 

  سمت صندلی رفتم.
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........  

  الو سالم مامان- 

  سالم نازنین جان، خوبی مامان جان؟- 

  من خوبم مامان، شما خوبین؟ - 

  چه خبر؟ ماهمه خوبیم،- 

  مامان من خونمو عوض کردم- 

  چرا مامان جان؟- 

  صاحبخونه خونه اشو می خواست، مجبور شدم یه خونه دیگه پیدا کنم- 

  اي بابا، مگه شما قرار داد نداشتین با صاحبخونه، مگه میشه؟- 

  ضررو زیانشو به ما داد- 

  با سامین هستی؟ دوتایی با هم خونه گرفتین؟- 

  با سامین باشم، 

  سامین باشم، مادر؟با 

  من و دامادت از هم جدا شدیم مادر، بعد از آنهمه عشق و عاشقی با فضاحت از هم جدا شدیم.

  نه مامان، سامین رفت خوابگاه- 

  چرا؟ یعنی تو االن تنهایی؟- 

  من با یکی از بچه هاي کالس دوتایی با همیم، سامین گفت خوابگاه بهتره، از اسباب کشی خوشش نمی اومد- 

  ن از نارو زدن خوشش نمی آمد مادر،سامی

  خودش گفت که من به او نارو زده ام....
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  این خونه چجوریه؟ امنه؟ هم خونه ات خوبه؟ مثه سامینه؟ باهم می سازین؟- 

  هم خانه ام مادر؟

  هیچ کس مثل سامین ناز مرا نمی کشید،

  خونه خوبه مامان، حاال خودتون بیاین بیینین، - 

  تعطیالت کی شروع میشه؟ آره، آره حتما میایم،- 

  هفته ي دیگه کالسا تعطیل میشه، میام خونه، یا اگه می خواین خودتون بیاین دنبالم- 

  دیگر بهانه اي ندارم که اینجا بمانم،

  دیگر بهانه اي ندارم، مادر...

  مادر....

........  

 . به صورت مهیار نگاه کردم. کبودي بینی اش بعد از گذشت چند روز کمرنگ شده بود

  از خونه راضی هستی؟ به دانشکده هم نزدیکه- 

  سرم را تکان دادم.

  به خونواده گفتی که خونه رو عوض کردي؟- 

  باز هم سرم را تکان دادم.

  کی میري خونه؟ دو سه روز دیگه تعطیالته- 

  بابام میاد دنبالم که خونه رو هم ببینه- 

  خوبه، سامینو ندیدي؟- 

  چرا هفته ي پیش یه بار دیدمش- 
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منم یه بار تو کالس دیدمش، البته وسط کالس رفت، اصال بهم نگاه نکرد، منم سعی کردم باهاش چشم تو چشم - 

  نشم

  باز هم سرم را تکان دادم. 

  مهیار کمی ابروهایش را در هم کشید: نازنین

  نگاهش کردم.

  تو هنوز به سامین فکر می کنی؟- 

  نه- 

  الکی نگو دختر، من از چشات می خونم- 

کردنم اونجوري که تو فکرشو می کنی نیست، دارم فکر می کنم این قضیه چرا اینجوري تموم شد، من در حقش فکر - 

  نامردي کردم

  نه تو بهترین کارو کردي- 

  سرم را به شدت تکان دادم، مهیار حرف مرا نمی فهمید.

  نازنین کار تو درست بود، تو نباید از اول چیزیو قبول می کردي- 

تم: آره من نباید از اول چیزیو قبول می کردم، اما اینکه اینجوري ولش کردم، این کار داره مثه خوره با بی حوصلگی گف

  فکرمو می خوره

مهیار بالفاصله جواب داد: آره، کارت درست بوده، دیگه به این مسئله فکر نکن، باور کن خیلی شانس آوردي که این 

  قضیه در عرض یکی، دو ماه تموم شد.

  ث را عوض کنم: به پرستو در مورد هم خونه شدنمون پیشنهاد دادم، نمی تونم تنهایی تو اون خونه باشم، سعی کردم بح

  مهیار اخم کرد.

  به دروغ به مادرم گفتم، هم خونه دارم، اونا قبول نمی کنن تنهایی تو اون خونه بمونم- 
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  مهیار باز هم اخم کرد.

  تر ببینم، آب از لب و لوچه ام آویزون میشه؟ کالفه شدم: چیه مهیار؟ نکنه فکر می کنی من دخ

  نه، من این حرفو نزدم، اما خوب می گم یه مقدار به خودت فرصت بده- 

  مهیار، سامین دختر نبود، بخدا دختر نبود- 

  من به سامین کاري ندارم، سامین قضیه اش تموم شد و رفت، من در مورد تو حرف می زنم.....- 

من نشده بود، یا خودش را به آن راه می زد. همانطور که مهیار برایم نطق می کرد، چشمم مهیار واقعا متوجه ي منظور 

افتاد به گوشه ي حیاط، المیرا کالسورش را به سینه چسبانده بود و در کنار پرهام ایستاده بود. به نظرم آمد که به سمت 

  لمیرا بردارم که....من و مهیار نگاه می کرد یا خیاالتی شده بودم؟ خواستم نگاهم را از ا

  که....

ناگهان پرهام با کتاب درون دستش که لوله کرده بود، روي سر المیرا کوبید و خودش قهقهه زد. با دیدن این صحنه 

  سرخ شدم. مهیار هم ابروهایش را در هم کشید. انگار منتظر بهانه بودم تا بغض کنم. 

مهیار سعی کرد آرامم کند: نازنین، کسی مجبورش نکرده که با پرهام باشه، انتظار نداري که من برم یقه ي پرهامو 

  بگیرم که چرا با المیرا اینطوري شوخی می کنه؟ 

  لبهایم را روي هم فشار دادم و با اخم از کنار مهیار گذشتم. 

  مهیار صدایم زد اما توجهی نکردم.

  ون آمدم، با سري فرو افتاده، کسل و دلخوراز در دانشکده بیر

آهسته قدم بر می داشتم، یک لحظه سرم را بلند کردم و چشم در چشم علی دلقک شدم. قلبم فشرده شد، حس کردم 

آماده است، تا دوباره مسخره ام کند. سرم را پایین انداختم و به خودم فشار آوردم تا بتوانم از کنار این موجود چندش آور 

  وم.رد ش

  از کنارش رد شدم...از کنارم رد شد

  صدایی از علی دلقک به گوشم نرسید،
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  حتی یک کلمه هم از دهان علی دلقک خارج نشد....

  حتی یک کلمه....

سر جایم ایستادم و به سمت علی دلقک چرخیدم و از پشت سر به او نگاه کردم. یک لحظه سرش را به عقب چرخاند و 

  ع رویش را برگرداند و قدمهایش را تند تر کرد.با من چشم در چشم شد، سری

  مهیار هم گربه را دم حجله کشته بود....

  مهیار هم.....

........  

پدرم چمدانم را در دست گرفت و از خانه بیرون رفت. مادرم همانطور که به اطاقها سرك می کشید رو به من گفت: هم 

  خونه ات رفته؟

  زدیم که بیاد پیش من، می خواد با مادرش بیاد خونه رو ببینه تا مطمئن بشهآره، رفت شهرشون، فعال فقط حرفشو - 

حتما میاد نازنین؟ تنها نمونی، سامین دختر خوبی بود، چرا رفت خوابگاه، دلم می خواست ببینمش، االن می تونم برم - 

  خوابگاه ببینمش؟

  شما سالم رسوند، گفت ازتون عذر خواهی کنم، نه، نه...سامین رفت خونشون، دیروز رفت، باهاش خداحافظی کردم. به - 

مادرم سري تکان داد: خیل خوب، بریم، اینجا هم خونه ي بدي نیست، می مونه هم خونه ات که ایشاال بعد از عید 

  میاد، درو قفل کن بریم...

........  

ز این شهر و آدمهایش متنفر داخل ماشین نشستم، چقدر دلم گرفته بود. باز هم مثل روزهاي اول ورودم به دانشگاه، ا

بودم. وارد همان خیابان شدیم که خانه ي سامین در آن قرار داشت. قلبم شروع به تپیدن کرد، نمی دانم چرا دلم می 

  خواست سامین را حتی براي یک لحظه ببینم، صداي مادرم را شنیدم: نازنین، خونه قبلیت

  در خانه گذشتیم، در خانه باز نشد.... به در خانه چشم دوختم، تا لحظه ي آخر که از جلوي

........  
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  همگی دور سفره ي هفت سین نشسته بودیم و منتظر بودیم تا سال نو، تحویل شود. تمام فکر و ذکرم شده بود سامین

  سامین

  سامین

  اینکه االن کجاست و چه کار می کند،

  برایم نفرستاده استبرایم عجیب بود که چرا بعد از آخرین دیدار حتی یک پیام کوتاه هم 

  من چه پرتوقع شده بودم....

  با آن فضاحت از هم جدا شده بودیم و حاال من توقع داشتم برایم پیام بفرستد و حالم را بپرسد.

  پرتوقع نبودم، پر رو بودم...

  پر رو....

  اصال خودم چرا به او پیام نمی دادم؟ 

  چرا خبرش را نمی گرفتم؟ 

  بالیی بر سر خودش بیاورد.مگر نگران نبودم که مبادا 

نه سامین تا آخرین هفته، در دانشکده حضور داشت، اگر می خواست بالیی به سر خودش بیاورد که همان شب این کار 

  را انجام می داد. من او را فرداي همان روز کذایی در دانشکده دیده بود.

  نفس راحتی کشیدم، سامین کار احمقانه اي نکرده بود.

  ا از حال و هواي سامین بیرون کشید: هوراااااااا، سال تحویل شد....صداي نعیم مر

  لبخند زورکی زدم، همان لحظه صداي گوشی ام بلند شد، به گوشی نگاه کردم، پیامی از مهیار بود: 

  سال نو مبارك، آرزو می کنم امسال سال خوبی برات باشه به همراه تجدید نظر در تصمیماتی که قبال گرفتی- 

  کامال واضح بود، آرزو می کرد، من نظرم در مورد او عوض شود،پیامش 



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 363 

  چه خوش خیالی مهیار.... 

  چه خوش خیالی....

  اگر به جاي سامین با یک پسر واقعی رابطه داشتم، باز هم اینطور سفت و سخت به دنبال تغییر دادن نظرم بودي؟

  فکر می کنی سامین واقعا دختر بود؟

  دختر نبود....

  بودم که دختر نیست....من فهمیده 

  من فهمیده بودم....

  صداي پدرم را شنیدم: نازنین، بیا یه بوس به بابا بده تا عیدیتو بهت بدم....

.......  

روز سوم عید، روز دید و بازدیدهاي مزخرف، اصال دوست نداشتم یک صورتک باشم و با لبخند مصنوعی روي لبم، 

 شان بروم. پذیراي دوست و آشنا شوم و یا به دیدار

  اما مجبور بودم...

  مجبوربودم.....

روز پنجم عید، روز رفتن به جشن عروسی یکی از اقوام، باز هم دلم نمی خواست به آن جشن مسخره بروم. باز هم 

صورتکی روي صورتم بزنم و مدام با چهره اي که سعی می کنم خندان باشد، به عروس و داماد ازدواجشان را تبریک 

  بگویم: ممنونم،  "ایشاال عروسیت"م و در جواب دیگران که می گویند بگویم، برقص

  اما مجبور بودم که بروم....

  مجبور بودم....

روز هشتم عید، مهیار از صبح دو بار به من زنگ زده بود. دلم می خواست تماسش را رد می کردم، یا حداقل به او می 

گفتم که دیگر با من تماس نگیرد. اما دوباره صورتکی به چهره زدم و مودبانه با او صحبت کردم. به خاطر دوندگی ها و 

  کمکهایی که در حقم کرده بود، مدیونش بودم. 
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  جبور بودم با او صحبت کنم....م

  مجبور بودم....

روز سیزدهم عید، روز سیزده بدر، باز هم مجبور بودم که به همراه خانواده و سایر اعضاي فامیل از ساعت هشت صبح تا 

 ده شب براي بدر کردن سیزده نوروز، به اطراف شهر بروم، دوباره و دوباره و دوباره صورتکی به چهره زدم، سعی کردم

نشان بدهم که خوشحال و راضی ام، سعی کردم نشان بدهم که هیچ مشکلی ندارم، که بهترین مکان دنیا بودن در کنار 

  خانواده است...

  مجبور بودم، 

  مجبور بودم....

  مجبور بودم...

بطه ي ...نسی اما مسئله اینجا بود که من داشتم دیوانه می شدم، با سامین آشنا شده بودم، عاشقش شده بودم، با او را

  داشتم، با او قول و قرار ازدواج گذاشته بودم، با او دعوا کرده بودم، از او جدا شده بودم....

  اینکه در این شش ماه چه بر من گذشته بود، برایم قابل درك نبود، هنوز نفهمیده بودم چه شده است و چه خواهد شد...

  هنوز نفهمیده بود....

  و حاال.....

  ماه بود،هجدهم فروردین 

  و من در.....بودم،

  دوباره به....برگشته بودم.

.........  

هنوز هوا آنچنان که باید، گرم نشده بود. اما من از درون گرم بودم. التهاب دیدن دوباره ي سامین، لحظه اي رهایم نمی 

ه از راه نرسیده کرد. اي کاش می توانستم با سامین صحبت کنم و از وضعیت عملش مطلع شوم. هنوز اردیبهشت ما

  بود، شاید می توانستم قانعش کنم تا تصمیم درستی بگیرد. 
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  اصال شاید بهتر بود با خانواده اش صحبت کنم.

  عقل یک کلمه گفت: واقعا؟

  مفهوم کامال مشخص بود. 

  واقعا جرات انجام چنین کاري را داشتم؟ 

  جواب هم کامال مشخص بود: نه

  خوب...

صحبت کنم، شاید نیاز به هم صحبتی با من داشت. مسئله ي کوچکی نبود. ما شش ماه اما می توانستم با سامین 

  عاشق یکدیگر بودیم....

  البته من عاشقش بودم...

  نمی دانم که او هم عاشقم بود، یا هنوز هم عاشق من است...

  بهترین کار همین بود که با سامین صحبت می کردم...

  بهترین کار همین بود....

روي صندلی کنار دیوار نشسته بودم، با دیدن هر چهره ي آشنایی، مجبور بودم از روي صندلی بلند شوم و سال نو را 

احیانا روبوسی کنم. المیرا از در کالس وارد شد، خیره خیره نگاهش کردم، چشمش به چشمم افتاد  تبریک بگویم و 

  سریع نگاهش را دزدید.

  نفسم را حبس کردم.

کالس شده بود، از ابتداي ورود به کالس نگاهش روي چهره ي من ثابت مانده بود. با دیدنش سر تکان مهیار وارد 

دادم. مهیار با لبخندي که سعی در پنهان کردنش نداشت، جواب سالمم را داد. دیگر به المیرا نگاه هم نکردم. عکس 

  العملش برایم مهم نبود. 

  من مسئول عشق و عاشقی کسی نبودم.

  سامین هم نبودم؟مسئول 
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  نبودم؟

پرستو کاظمی به همراه امیر شریفی وارد کالس شده بود. با دیدنم با خوشحالی به سمتم آمد: سالم نازنین، سال نو 

  مبارك، تعطیالت خوش گذشت؟

  سال نوئه تو هم مبارك، آره تعطیالت خوب بود. چه خبر؟- 

و یه خونه ایم تا آخر سال تحصیلی، بعد از کالس میرم خبر خوب، من و تو دیگه هم خونه شدیم، از امشب با هم ت- 

  خوابگاه وسایالمو جمع می کنم و میام پیشت

  دلم فشرده شد...

  هم خانه ي جدیدم، پرستو بود....

  هم خانه ي قبلیم....

  سامین....

.......  

ید. امروز با مهیار کالس روي نیمکت حیاط نشسته بودم و منتظر بودم تا سامین از درون ساختمان دانشکده بیرون بیا

مشترك داشت. امروز باید با او صحبت می کردم. باید از او می خواستم که مرا ببخشد. نباید اینقدر با دلخوري از هم 

  جدا می شدیم. 

  نگاهم بین بچه هاي داخل حیاط می چرخید. چشمم افتاد به فهیمه که نفس زنان به سمتم می دوید.

  واي خدا.....

  را کم داشتم...همین فهیمه 

  همین فهیمه را....

  فهیمه رو به روي نیمکتم ایستاد و نفس زنان شروع به صحبت کرد:

  دختر شمالی چطوري؟؟؟؟- 
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  سالم فهیمه، خوبی؟- 

  من خوبم، سال نو مبارك- 

  سال نو مبارك فهیمه جان- 

  بگو ببینم، تو خونتو عوض کردي؟- 

  آره، چطور مگه؟ کی به تو گفت- 

  گفت که قراره هم خونت بشه، خبر سامینو نداري؟پرستو بهم گفت، - 

  به تته پته افتادم: سامین....خوب...سامین... 

  به میان حرفم پرید:

  آخه سامین انصراف داده. تو براي همین خونتو عوض کردي؟- 

  سامین انصراف داده؟ یعنی چی؟- 

  سامین از دانشکده انصراف داده، درسو ول کرده، تو می دونی موضوع چیه؟- 

  سامین چه کرده بود؟

  واي......

  واااي.....

  وااااااي......

  واااااااااي......

  نازنین خدا به فریادت برسد....

  سامین چه کرده بود؟
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نه این یک شوخی خنده دار بود، خودم،سامین را قبل از عید دیده بودم، مهیار خودش گفته بود که سامین در کالس 

  حضور داشت. 

  ....مهیار خودش گفته بود.

  دستتپاچه شدم: سامین انصراف داده؟ تو از کجا می دونی؟ کی گفته؟ 

بابا کل دانشکده می دونه، قبل از عید هم انصراف داده. هیچ کی نمی دونه چرا، معلوم نیست یه دفه چی شده که - 

  گذاشته رفته

  یادم آمد، 

  بیرون آمدم.... سامین را در راهروي آموزش دیده بودم. فرداي همان روز که از خانه اش

   

  سامین همان شب تصمیم گرفته بود که درس را رها کند؟ یعنی سامین اینجا نبود؟

  سامین کجا بود؟

  درسش را رها کرده بود؟

  به خاطر من؟

  به خاطر من احمق درسش را رها کرده بود؟

  واي خدایا...

  خدایا همین امشب جان مرا بگیر....

  بازي کردم....من با زندگی یک آدم تا توانستم، 

  من با ندانم کاریم با زندگی یک نفر بازي کردم....

  اشکها باز هم حمله کردند...

  اشکها خودشان هم اشک میریختند....
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  دیگر برایم مهم نبود که فهیمه با دهان باز نگاهم می کرد...

  دیگر برایم مهم نبود که کل دانشجویان داخل حیاط نگاهم می کردند....

  ا رها کرده بود...سامین درسش ر

  تقصیر که بود؟

  تقصیر مهیار بود....

  همین مهیار...

  همین مهیار بی پدر...

  تقصیر همین مهیار بود که باعث شد، من به سامین نارو بزنم....

  نه اصال شاید شایعه باشد...

  ..فهیمه یک کالغ چهل کالغش، ضرب المثل دانشکده است. باید از یک منبع موثق پرس و جو کنم..

از پشت پرده ي اشک بین دانشجویان دقیق شدم، از روي صندلی برخاستم و ناگهان چشمم افتاد به مهیار که از در 

ساختمان اصلی بیرون آمد. مهیار گزینه ي مناسبی بود. بی توجه به فهیمه به سمت مهیار دویدم. فقط چشمانم مهیار را 

  می دید، 

وغ باشه، خدایا غلط کردم، خدا جونم توروخدا... خدایا سامین نرفته باشه، واي در دلم با خدا صحبت می کردم: خدایا در

  اگه واقعا درسشو ول کرده باشه چی؟

  من باعث شدم، من احمق با مهیار احمق تر از من...

  ما دوتا باعث شدیم....

دویدم. مهیار هم مرا دیده بود. روده ام به هم پیچید. یک لحظه ایستادم، تا روده هایم آرام شود. دوباره به سمت مهیار 

همانجا بین در ورودي ایستاد. به یک قدمی اش رسیدم، به چهره اش نگاه کردم. لبهایش را روي هم فشار داده بود. 

  گیج و منگ، نگاهم بین چشمانش در نوسان بود.

  باالخره دهان باز کردم: مهیار، 
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  مهیار لبش زیرینش را جلو فرستاد.

  ن سامین انصراف داده؟مهیار، راسته می گ- 

  مهیار چند لحظه نگاهم کرد.

  اشکهایم همچنان سرازیر بود. در دلم آخرین دعایم را کردم: یا امام رضا....

  مهیار سرش را حرکت داد.

  جان کندم...

  جان کندم....

  جان کندم....

  مهیار یک کلمه گفت: آره

 انصراف داده بود؟مسخ شده به مهیار نگاه کردم. مهیار چه می گفت؟ سامین 

  پس حقیقت داشت؟

نزدیک بود همان جا از حال بروم، مهیار با صداي محکمی گفت: بریم بیرون از دانشکده، بریم همه چیزو واست توضیح 

  می دم، اینجا نه

  توضیح می دهد؟

  دیگر چه چیز را می خواست توضیح دهد، این که کدام یک بیشتر مقصریم؟ 

  د. دوباره برگشته بود به همان محیطی که همیشه از آن بیزار بود...سامین درسش را رها کرده بو

  همان محیطی که همیشه باعث عذابش شده بود...

  مهیار می خواست چه چیز را توضیح دهد....

  اینها را که من بهتر از هر کسی می دانستم....
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  بهتر از هر کسی....

......  

غی که چند ماه پیش پوشیده از برف بود، همان باغی که مهیار براي بین باغ پشت دانشکده ایستاده بودیم. همان با

  اولین بار با حرفهایش، تکانم داده بود....

  این باغ دیگر پوشیده از برف نبود، درختان جوانه زده بودند. 

  اما در قلب من زمستان بود....

  زمستان....

  با بی حالی به مهیار نگاه کردم: توضیحت چیه مهیار؟

انصراف داده، اواخر سال گذشته برگه ي انصرافو پر کرده، هنوز برگه ي تاییدیش کامل امضا نشده اما دیگه سامین - 

  دنبالشو نگرفته

  اما تو خودت گفتی اونروز اومده بود تو کالس، مگه تو نگفتی- 

  ن عیاقهباور کن منم مثل تو گیج شدم، همین یه ذره اطالعاتم ار کارشناس آموزشی گرفتم که یه کم با م- 

  مهیار یعنی ممکنه بتونیم برش گردونیم؟ می تونیم بهش زنگ بزنیم که برگرده بیاد؟- 

  نمی دونم نازنین، شاید- 

  اگه هنوز برگه ي انصرافش تایید نشده پس امید هست که برگرده، من خودم بهش زنگ می زنم- 

  می خواي بگی بیاد؟- 

  آره، پس چی کار کنم، نگم؟- 

  نمی دونم- 

  بگم بیاد، تو که از زندگی اون چیزي نمی دونی، تو شهرشون خیلی اذیت می شدمی خوام - 

  نمی دونم نازنین، تصمیم با خودته- 
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  از مهیار جدا شدم و به طرف خانه به راه افتادم،

  به سامین زنگ می زدم تا برگردد، 

  هنوز می توانستم امیدوار باشم....

  هنوز می توانستم....

........  

ر شماره ي موبایل سامین را گرفته بودم و هر بار صداي عذاب آور زنی در گوشی می پیچید: دستگاه براي دهمین با

  مشترك مورد نظر، خاموش می باشد.....

  خدایا، چه کار می کردم؟ چرا گوشی سامین خاموش بود....

  گیج و سردرگم شده بودم. نکند بالیی به سرش آمده باشد.... 

  خدایا، رحم کن...

  ...رحم کن.

  رحم کن.....

......  

چند بار جمله اي را که می خواستم بگویم، در ذهنم تکرار کردم. از ترس دست و پایم بی حس شده بود. قلبم یک سره 

  می کوبید. 

  می خواستم به شماره ي خانه ي سامین زنگ بزنم....

  شجاعت را به حد نهایت آن رسانده بودم،

  به حد نهایت آن....

  سوي خط به گوش رسید،بوق آزاد از آن 

  قلبم کوبید: گرومپ، گرومپ، گرومپ....
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  صداي خشن مردي با لهجه ي غلیظ ........ به گوش رسید:

  الو،- 

  سالم، منزلی آقاي غفاري؟- 

  بفرما، کی هستی؟- 

  چیز، من دوست سامینم....از....تماس می گیرم، می تونم باهاش صحبت کنم؟- 

  ر داري؟ سامین گور به گور شده، سامین بی همه چیز....صداي مرد اوج گرفت: با سامین چی کا

  از ترس گوشی را قطع کردم....

  این مرد که بود؟ پدرش بود یا برادرش؟

  سامین چه شده بود...

  خدایا...خدایا.....

.........  

اونجا پرستو وسایل هایش را گوشه ي اطاق گذاشته بود و یک سره حرف می زد: از خوابگاه خالص شدم، ترم قبل 

جون کندم، خراب بشه هر چی خوابگاهه، صد رحمت به طویله، بخدا افسردگی گرفتم، خوش به حالت که از اول خونه 

داشتی، راستی سامین چی شده؟ راسته که می گن انصراف داده؟ چرا این کارو کرده؟ تو چیزي نمی دونی؟ آخه تو هم 

  یه دفه خونتو عوض کردي....

توجه اي نکردم، براي مهیار پیام فرستادم: به کیان زنگ بزن بگو در مورد سامین پرس و جو  به بقیه ي حرفهاي پرستو

  کنه ببینه کجاست

......  

باز هم روي نیمکت دانشکده نشسته بودم. براي بار صدم در این چند روز، شماره ي گوشی سامین را گرفتم: دستگاه 

  مشترك مورد نظر، خاموش می باشد

  زد،بغض به گلویم چنگ 
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  بغض بد....

  کیان هم از سامین خبري نداشت، اصال سامین را ندیده بود...

  خدایا سامین چه شده....

  صداي زنگ گوشی ام مرا به خود آورد. به صفحه ي گوشی نگاه کردم، شماره ناشناس و عجیب و غریب بود...

  دل به دریا زدم: الو

  چند لحظه سکوت

  و ناگهان...

  و ناگهان...

  .و ناگهان..

  صداي سامین بود: نازنین

  قلبم به تپش افتاد، 

  خدایا شکرت، زنده بود...

  زنده بود، خدایا شکرت...

  بغض در گلویم نشست: سامین تو کجایی؟ می دونی چقد دنبالت گشتم؟ چرا دانشکده نیستی؟ راسته که انصراف دادي؟

  باز هم چند لحظه سکوت شد و بعد: دنبال من می گردي؟

  ام آره دنبال تو- 

  باز هم سکوت: چرا دنبال منی؟

  سامین چرا صدات اینجوریه، چقد با فاصله میاد، گوشیت چرا خاموشه، اصال....اصال تو کجایی؟- 

  با همان مکث مداوم جواب داد: چه سوال خوبی، اینکه من کجام، من سلیمانیه هستم



 
 

 
 

 غزل سادات.پ صورتک ھا

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 375 

  به ذهنم فشار آوردم، سلیمانیه دیگر کجا بود؟ 

  آه، نکند منظورش مسجد سلیمان است؟ 

  او در مسجد سلیمان چه کار می کرد؟

  رفتی جنوب؟ مسجد سلیمان چی کار می کنی؟ کالسا شروع شده نمی خواي بیاي؟- 

  من مسجد سلیمان نیستم نازنین، من عراقم، سلیمانیه...- 

  چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عراق؟ سلیمانیه دیگه کجاست؟ تو چجوري رفتی اونجا؟- 

  ري رفتم اونجا یا تو چجوري فراریم دادي؟من چجو- 

  من؟ سامین ...شوخیه؟ همین شهر خودتی نه؟- 

  مگه رو گوشی تو شماره نمیوفته؟ همین االن نگاه کن، منتظرم- 

  با دستان لرزان گوشی را از روي گوشم برداشتم و به شماره خیره شدم...

  واي خدایا...

  سامین عراق چه کار می کرد؟

  اونجا؟ سامین چرا رفتی- 

نازنین زنگ زدم چند تا چیزو بهت بگم تا رو دلم نمونه، فقط به حرفام گوش بده، وسط صحبتم نیا، باهام بد کردي - 

نازنین، خیلی باهام بد کردي، من که احمق بودم به یه هجده ساله اعتماد کردم، اما من احمق نبودم من عاشق بودم، 

بخورم، تاوان اشتباهمه، اما تو کارت از منم بدتر بود، ولم کردي، من  من چوب عاشقیمو می خورم، عیبی نداره بذار

بدبختو تو بدترین موقعیت ولم کردي، نمی دونم االن با مهیاري یا االن با کی هستی، نمی دونم، اما با هر کی هستی 

بودم اما نشون دادنشو بلد به اونم وفا نمی کنی، من بلد نبودم محبتمو به یه دختر نشون بدم، من عشق و عاشقی رو بلد 

  نبودم، بهم فرصت ندادي نازنین

  سامین به گریه افتاد...

  من هم...
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  من هم به گریه افتادم....

  خدا لعنتم کند...

  خدا لعنتم کند....

نذاشتی خودمو بهت ثابت کنم، منو فراري دادي، دیگه بدجوري تنهام اومدم سلیمانیه، شاید اینجا درس خوندم و کار - 

نمی دونم، اما تا وقتی که از نظر مالی محتاج پدرم هستم، عمل نمی کنم، می ترسم، از تنهایی خیلی می ترسم،  کردم،

  تو بدجوري پشت منو خالی کردي

  با هق هق گریه گفتم: سامین من مجبور بودم، من نمی تونستم باهات باشم

حساب باز کردم، تو شخصیتت دستم اومده بود، عیبی نداره نازنین، می گم که من خودم مقصر بودم که روي حرف تو - 

نباید به تو دل می بستم کاشکی همون روزي که اومدي توي خونه، روي حرفمم می موندمو به فهیمه می گفتم اینو 

  ردش کن بره، نمی دونم تو چشمات چی بود که سستم کرد

  حرفش را بریدم: سامین توروخدا برگرد

  د چی برگردم؟ تو زن من میشی تا برگردم؟سامین گریه اش شدیدتر شد: به امی

  سکوت کردم.

  با تو ام، زن من میشی؟- 

  باز هم سکوت کردم، نمی توانستم...

  بخدا نمی توانستم....

  تویی که این متن را می خوانی، سرزنشم نکن....

  نمی توانستم....

  نمی توانستم....
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پوششی میرم بیرون که خودم دوست دارم، من باالخره  دیدي زنم نمی شی، پس چرا می گی برگردم؟ اینجا ال اقل با- 

عمل می کنم نازنین، امسال نشد سال بعد، اگه نشد خوب سه سال بعد، بزار همه جوره مطمئن بشم، بزار از نظر مالی 

  بی نیاز بشم، بزار تا می تونم از بابام پول بکنم، اونوقت عمل می کنم، بعدش میام سراغت

  نفسم حبس شد

یام که بگیرمت، میام فقط نگات می کنم، می خوام خودمو نشونت می دم که تونستم عمل کنم، میام ثابت نترس، نم- 

  می کنم که یه مردم، همین، بعدش میرم، 

  نفسم رها شد

فرداي همون روز که از خونه رفتی، منم رفتم دنبال کاراي انصرافی، همون روز تو راهروي آموزش دیدمت، کاشکی - 

ی کردي، دلم خیلی تنگ شده نازنین، کاراي انصرافی دنگ و فنگ داشت، منم دیگه نرفتم دنبالش، یه لحظه نگام م

من که دیگه اینجام، واسه من چه فرقی می کنه فالن رییس اون برگه رو امضا کنه یا نکنه؟ اون مهیار بی شرفم تو 

ه نداره، آخرش بکشمش که چی؟ کالس دیدم، می خواستم برم تو کالس همون وسط کالس بکشمش، اما دیدم فاید

پشیمون شدمو اومدم بیرون، با تهدید و شرط و شروط بابامو راضی کردم که بیام سلیمانیه، راضی شد، اونم خسته شده، 

خسته شده که هر دفه واسش یه ساز می زنم، االن اینجا خیلی تنهام، هم خونه ندارم، اصال نمی خوام با کسی هم 

  هفت پشتم بس بودي خونه بشم، همون تو براي

  به زحمت لب باز کردم: منو ببخش سامین، توروخدا منو ببخش

نمی بخشمت نازنین، تا روزي که زنده هستم بهت زنگ می زنم، حاال شده ماهی یه بار، ماهی دوبار، باالخره بهت - 

باشه باهام چی کار زنگ می زنم، یادت میارم با زندگیم چی کار کردي، بزار مثه من عذاب بکشی تا همیشه یادت 

  کردي

  سامین تورو خدا منو ببخش- 

دیگه بس کن، می خوام تماسو قطع کنم، فقط یه چیز دیگه بهت بگم، یه یادگاري کوچولو ازت دارم، همون شالگردن - 

 سورمه اي که مامانت واسم بافته بود، اونو همیشه نگه می دارم، یادگار مادر عشقمه، خودت که همین دربدري و آوارگی

  رو واسه من یادگاري گذاشتی، اما اشکالی نداره تو هم تا آخر عمرت عذاب می کشی

  به التماس افتادم: تورو به روح مادرت منو ببخش، توروخدا ازم بگذر
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من دیگه زنده ها واسم مهم نیستن، چه برسه به مرده ها، دیگه آبغوره نگیر، مراقب خودت باش، درستو خوب بخون، - 

ا مجبور شی الف بیاري باهام واحد برداري، موقعی که هوا سرد شد لباس مناسب بپوش، به کسی رو دیگه من نیستم ت

  نده، لباساي رنگ روشن نپوش اونجا فرهنگشون پایینه، همیشه یادت باشه نبخشیدمت، خداحافظ....

  سامین...قطع نکن...سام...- 

  واي...این سامین با من چه کرده بود،

  کرده بود،این سامین مرا زجر کش 

  با حرفهایش زجر کشم کرده بود،

  با حرفهایش جانم را ذره، ذره گرفته بود...

  با حرفهایش....

همان شماره را دوباره گرفتم، بوق اشغال می زد. چندین بار گرفتم، باز هم بوق اشغال می زد. گوشی را روي نیمکت 

  رها کردم و سرم را بین دو دستم گرفتم.

  نبیهم کرده بود،سامین چه بی رحمانه ت

  چه بی رحمانه...

 تا ابد تنبیهش به یادم می ماند،

  تا ابد...

  خدایا دیگر مرا نکش،

  دیگر جانم را نگیر،

  تنبیه سامین براي صد سال بعد هم، کفایتم می کند،

  براي صد سال بعد...

  کردم:با چشمهایی که هنوز اشکها از آن جاري بودند، به دور تا دور حیاط دانشکده نگاه 
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  المیرا با اخم به پرهام صداقت نگاه می کرد، که با قهقهه سر به سرش می گذاشت....

  امیر شریفی و پرستو کاظمی در کنار یکدیگر قدم می زدند....

  مهیار کنار در ورودي دانشکده ایستاده بود و موشکافانه رفتارم را زیر نظر داشت....

  می پراند و نیشخند می زد.... علی دلقک به یکی از دختران دانشجو، متلک

  فهیمه با یکی از دوستانش سرگرم صحبت بود و مدام دستانش را در هوا تکان می داد

  و من...

  و من...

  و من... 

  تنها، خورد شده، شکسته و پشیمان هنوز روي نیمکت نشسته بودم.

  باد سردي می وزید...

  

  پایان

  

  

  

 


