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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 از خاک افغان...  یمن دختر

 ... ییایاز تبار آر یتو پسر و

 ... ؟یستادیقلبم ا ریدر مس چگونه

 شدم؟!  تیدایشد که عاشق و ش چه

 سرد و دور است...  مانیو دست ها کینزد مانیها قلب

 به عشق من و تو حسادت خواهند کرد...  انینیزم

 ... ختندیتلخ حسد خود را به عشق پاک من و تو ر زهر

 ... دیآ یز دستم بر نم یو من در اسارت دشمن کار یشویمن دور م از

 مکن...  غیقلبت را ز من در یها تپش

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ام به نزدم بازگرد...  یزندگ

  

  

  

 

 هام رو باز کردم. چشم

 اومد . ادمیان  هیمشکالتم تو  گه؛همهیروز پر دردسر د کی

کشم.مگه ادما از کشورو  یهم خجالت نم تمیکنم؛از اصل یهستم،به کشورم و خودم افتخار م یافغان یدختر من

 کشن؟ یخودشون خجالت م تیاصل

 جام پاشدم و رخت خوابم رو جمع کردم. از

 اومدم. ایخانواده متوسط به دن هی ؛تویازین لمیفرشته،فام اسمم

 سالمه.۱٨اومدم. ایبه دن رانیمادرم اهل کابل هستن.من تو ا پدر

 .یو لب و دهن معمول ینیفرو بلند،ب یها ک،مژهیبار یکمان ی،ابروهایمشک دهیدرشت و کش یها چشم

 نفر هستن.۶از چهره بابا و مامانم؛خونوادم یبیترک

 ام یاومدن.منم ته تقار ایتا داداش که اول به دن۳مادرم. پدرو

 پلمیهم د ،بابایتجرب پلمیداره.مامانم خانه داره،سوادش فوق د یاطیخ یدیتول هیگرفت  یکه به سخت یبا مجوز بابا

 .یانسان

 اتاق؛برادرام هیو محسن هم  یاتاق داشتن،مهد هیو بابا  رون؛مامانیاتاقم اومدم ب از

 هم ازدواج کرده؛برادر بزرگترم محمد
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 .مامانه حتماومدیتق و توق م یآشپزخونه صدا از

 سالم کردم بلند

 گل عاطفه ها الدیسالاااام!مادرم برتو مبارک بادا؛روز م-

 گفت دویخند مامان

 گردونه یشوهرت دوروزه برت م یکن یجور نی،ایشیآخر تو آدم نم-

 زمیعز شهیهم دلش بخواد،بعدش هم شما جوش منو نزن پوستت خراب م یلیخ-

 رونیدست و صورتم رو شستم و اومدم ب ییتو روشو اتیتو توالت و بعد انجام عمل رفتم

 شد دهیتکون دادم که از پشت کش هیبلندم رو  یموها

 شد داشیمحسن پ نیا باز

 یازی.تک دختر خانواده نکیسالم عل-محسن

 یکنم ناقص بش یم یکار هیصاحاب مونده هارو که باز  یب نیکن ا .حاال ولکیعل-

 مثال؟!-محسن

 آرنج زدم تو شکمش که موهام رو ول کردو با خنده دلش رو گرفت با

 زد ناقصم کرد شیاستخون یغول؟؟با اون دستا ای یاخ اخ.تو دختر-محسن

 مویابج یکار دار ی.چیتو ناقص بود-یمهد

 بودم.مثل دوستام بودن یمیبا داداشام صم یلی.خدمیرو دور شونه هام حلقه کردو منم گونش رو بوس دستاش

 صبحونه نیایبچه ها ب-مامان

 شه؟؟یم یکنکورم چ جهینت ایخدا ی.وازیدور م میتو اشپزخونه و نشست میرفت
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ه ندار یخوب دید لمونیم.تو فامبرداره.به هرحال من دختر نهیهز یلیقبول بشم که دانشگاه آزاد خ یکنه دولت خدا

 ستیبا مردا سروکار نداره بد ن ادیکه ز ییباشه.کارا یزیچ یدختر کار کنه.البته مثال اگه فروشنده ا

 من.اصال خودشون پول دانشگاه بدن چشمشون کور دنده اشون نرم یداداشا نیحاال کو کار؟؟با ا یول

 از اشپزخونه رونیاومدم ب کیتشکر کوچ هیکور شد بس که فکر کردم.ظرف رو کنار زدم و با  اشتهام

کمکم کردن.فاطمه زن محمده.اون هم  یلی.مامان بابا و داداشام و فاطمه خدمیزحمت کش یلیکنکورم خ واسه

 .هیرشتش تجرب

ه .در اتاق رو قفل کرده بودم که اگتیسا یقبول بشم.رفتم پشت لپ تاپ نشستم و رفتم تو مانیرشته زنان زا شاالیا

 داخل... ادین یقبول نشده بودم کس

 .شروع کردم به صلوات فرستادن...ادیخودم رو وارد کردم و منتظر موندم باال ب اسم

 هارو اورد.من...من قبوووووول شدممممم اسم

 ۳۶٧.تبعه افغانستان.رتبهیازین فرشته

 یول یکنن تو دانشگاه دولت یکم م نیمهاجر یرو برا هیدرصد شهر۴۰ط قبول شده بودم.درسته فق یفردوس یدولت

 هیشکرش باق یبازهم جا

 کنم... دایپ یکار هیبرم  دیبا فقط

 زدم غیج جانیرو باز کردم و با ذوق و ه در

 قبول شدمممممممم-

 کمرم خورد شد یگفتن.ا کیو شروع کردن به تبر رونیاز سوراخ سمبه ها اومدن ب همه

 اومد؟؟ یک دهیند ریمحمد خ نیزدن پشتم.انگار من پسرم.حاال ا ینره غوال)داداشام(داشتن با دست م نیا یتا هرسه

 کمک.کمرم نصف شد یا-

 کنار.نفسم جا اومد اااااخ دمیسمتم و کش دیبا خنده دو فاطمه
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 نیحاضرش نیخب خب ناهار مهمون من.بر-

 ید اخه جوجه تو که پول ندار-محسن

 ستمیگدا ن رویهم دارم.مثل تو فق یلیخ-

 یبه سالمت ؟؟خبیکرد ییگدا یاها رفت-محسن

 میشغل شمارو دنبال کرد گهیبعله د-

 .یکرد سیباشه بابا.دهنمو سرو-محسن

 یاریکم م یفتی.ور مفتیدختر در ن نیبا ا-یمهد

 حاضر شدن.منم رفتم تو اتاقم و حاضر شدم. رفتن

 ی.شلوارو شال مشکیمانتو خردل هی

 .رونیکردم و اومدم ب شیارا فیخف یلیخ

 تو چشمه؟؟ کمی پتیت نیا یکن یدختر جان فکر نم-یمهد

 تو چشمه. یلییینه خ کمی-محسن

 زنن.چشم حسود کور یم پیهمه دختر ت نیهمه ادم.ا نیبزنه.ا پیخواد ت ی.خوشحاله ممویابج نیچکار دار-محمد

 گفت حسود به اون دوتا اشاره کرد یوقت

 داد ادامه

 .ستین رونی.موهاشم بستیکوتاه ن ستیهم با حجابه.لباسش تنگ که ن یلیخ میابج-

 کردم. یو به اون دوتا زبون دراز دمیرو بوس گونش

 .میمن اومدم.بر-بابا

 کله پوک باهم رفتن و من بابا مامان باهم. سه
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 که دوس دارم. یتونم درس بخونم اونم تو رشته ا یم یعنیچقد خوشحال بودم. یوا

 یو روانپزشک ی.داروسازی.پوست و مو.اورولوژی.حسابدارتیریبود.مد مانیکه قبول شدم زنان زا ییها رشته

 .بیشهر غر هیتنها برم  دهیزدم.چون بابا اجازه نم یدرس رو م دیق دیدانشگاه مشهده.وگرن با خوبه

 کنم. یکردم که اصال االن بهش فکر هم نم یازدواج م دیبا 

 خوندن.دانشجو بودن. یداشتن درس م شتریاون جا بودن.ب یادیز ی.دختر پسرامیپارک ملت نشست تو

 جا واسه درس خوندن کل وجودم ذوق شد. نیا امیتونم با بهار ب یمن هم م یکه روز نیفکر ا از

 .میرستوران و ناهار خورد میگشتن رفت کمی.خالصه بعد میباهم بود ییمنه که از پنجم ابتدا یمیدوست صم بهار

 پس خرج با منه. نیو داداشام هرکار کردن پولش رو حساب کنن نذاشتم و گفتم شما مهمون من بود بابا

 به سرش شده. یچه خاک نمیخونه.برم به بهار زنگ بزنم بب میبود که برگشت۳ساعت بایتقر

 قبول شده باشه؟؟ گهید یبر سرم نکنه جا خاک

 گفت دویچیپ یتو گوش غشیج یبهش زنگ زدم که با بوق دوم صدا زود

 من مشهد قبول شدمممممم یفر-بهار

 گفتم غیبا ج متقابال

 منم مشهد قبول شدمممممم-

 ؟؟یگیراست م یوا-یفر

 رو از گوشم دور کردم یگوش دیکه کش یبنفش غیج با

 مشنگ جان بسه.گوشم کر شد. یهووووو-

 بود. یهم افغان بهار

 یبرو گمشو افغان-بهار
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 یهست ییایتالیاوه اوه نه که تو ا-

 اهل کجام یدونیخوبه م نیافر-بهار

 دختر. یبرو ناس بنداز سردردت خوب شه.قاط زد رهی یشیب-

 مه که ناسمه اِنداختُم.تو برو بنداز-بهار

 .یحرف یم یجوووونم باز وطن-

 .مینیما ا گهیبعله د-بهار

 بود.پدرو مادرش پسر عمو دختر عمو بودن. یهرات بهار

با من  ادی.رتبه اش زمیدانشگاه افتاد هیشهرو  هیخدارو شکر که تو  یرو قطع کردم.وا یحرف زدن گوش کمی بعد

 فاصله نداشت

 بود.۴۵۲

 

 

 

 

**** 
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 به من انداخت و گفت ینشسته بود نگاه زیکه پشت م یزن

مهرو امضا و  دی.از کشور خودتون بادیثبت نام تو دانشگاه پاسپورت داشته باش یبرا دیدختر خانوم شما با-زن

 شهیکه منطقه آزاد محسوب م شیک نیبر دی.باشهیهم م رانی.البته تو انیبرگرد دویریاش رو بگ هیدییتا

 .شهیهم منطقه ازاد محسوب م شیو ک دیخارج بش رانیاز کشور ا دیشده با دیثبت نام ق طیتو شرا چون

ما  یمهرو امضا و اجازه نامه برا هیو از اونجاهم  دیسفر به سفارت افغانستان تو تهران بر هی دیاز اون هم با قبل

 .نیاریب

 م؟یبر دیبا یک-بهار

 تا قبل از شروع ترم-زن

 هر ترم چقده؟ هیبعد شهر-

 و پونصد هزار تومن ونیلیم کی بایهر ترم تقر هیشهر دیشما مهاجر نکهی.و با حساب اهیچون دانشگاه دولت-زن

 .رونیب میتشکر از دانشگاه اومد هی با

 .شهیترم شروع م گهیتهران.چون چند هفته د میهرچه زودتر بر دیبا یفر-بهار

 .میذارن تنها بر یچون خونواده هامون نم میاز داداشام بر یکیبا  دی،بایاوهوم ول-

 بودو لپاش گل انداخته بود. نییبهش کردم.سرش پا ینگفت.نگاه یزیکردو چ سکوت

 دختر منحرفه. نی.ایوا ی.واکنهیم یخاک بر سر یداره فکر ها حتما

خدا.بابا  یسخته ثبت نام دانشگاه.وا یلیکردم و زنگ رو فشردم.فکرم مشغول بود.خ یدر خونه ازش خدافظ یجلو

 .رهینگ رادیا

 بدم. لینبود ادامه تحص یراض یلیخ یکه که اجبارم کنه ول نیخواست من ازدواج کنم.نه ا یهم م یطور نیهم چون

 داخل و سالم کردم. وارداتاقم شدم. رفتم

 همه فکر درهم برهم. نیاز رهیم جیخدا سرم داره گ ی.وادمیگوشه اتاق دراز کش هیهام رو عوض کردم و  لباس
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 تقه به در اومد. یصدا

 دییبفرما-

 نشستم.مامان بود. پاشدم

 الزم بود واسه ثبت نام؟ یچ زمیعز-مامان

 بودم رو به مامان گفتم. دهیکه از اون خانوم شن ییها زیچ همه

 اد؟یرو انجام بده.بعد با محسن برو تهران.بهار هم م شهیجا انجام م نیکه هم ییخب کارا-مامان

 .میمون یو عقب م شهیترم شروع م گهی.چون چند هفته دادیب دیاره مامان.با-

 سروته خوابم برد یفکر ب ی.منم بعد کلرونیهم با چهره درهم رفت ب مامان

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 با حرص گفت محسن

 کنه. یمس مس م ی.هگهیبدو د-محسن
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 زنت نده. یکنمااا؛کس یزنم ناقصت م یمحسن م-

 ندارم. یطولش بده من کار یهرچقد دوست دار-محسن

 ؟یخوا یپررو زن م یا-

 کنه. بیاگه خدا نس-محسن

 پاسپورتم. یتهران.واسه کارا میرفت یم میرو برداشتم و دنبالش رفتم.داشت فمیک

شدم و رفتم  ادهیدر خونه بهار نگه داشت.پ یربع جلو هیاژانس شدم.محسن جلو نشست و من عقب.بعد  سوار

 زنگشون رو زدم.

 .میراه افتاد نی.سالم کردو بسمت ماشنییبعد بهار اومد پا یلحظات

 واموندش سرخ شدن. یو باز لپا نییچشمش به محسن افتاد سرش رو انداخت پا تا

 کرد. یلب ریسالم ز هی نوییم سرشو انداخت پاه محسن

 از جاش دیبهار گرفتم که مثل جن زده ها پر یاز بازو شگونین هیراه افتاد. نیو ماش میشد سوار

 .یچه مرگته بازومو کند-بهار

 ن؟یعاشق سرخ شد یافتاد مثل کفترا گهی.چرا تا چشمتون بهم دمینیخف ب-

 دستپاچه گفت بهار

 .ستیطور ن نیا رمی؟نخیگیچرا چرت م یفر-

 چرخوند. شهیهم سرش رو به سمت ش بعد

 داخل. میو رفت میشد ادهیراه اهن نگه داشت.پ ی.جلوالیخ یفهمم.حاال ب یم آخر

 تا قطار اومد. میساعت تو راه اهن معطل شد میجلوتر بودو من و بهار پشتش.حدود ن محسن

 .میکرد دایهامون رو پ یو صندل میشد سوار
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 .شهیدر پ یکنه.چه راه دراز ریهوووف.خدا بخ-بهار

 .ضدحال نزن.محسن هم هست.مینیخف ب-

 .نمیرو گفتم که عکس العملش رو بب نیا مخصوصا

 برگردوند یا گهیطبق معمول سرخ شدو خفه خون گرفت.محسن هم صورتش رو سمت د باز

 فرفره. یفر گنیمن م ربهی.بعگرمیگ یمچتون رو م اخر

 شدو خوابم برد. کم چشم هام گرم کم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 محسن منگول خودمونه. نمیبهاره.ا یکه صدا نیا عه

 دونم... یخب.خب نم-بهار

 شهیم داری.االن نخود بسیییه-محسن

 گفت دهیند ریمحسن خ نیبهار اومد.باز ا زیخنده ر یصدا
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 خوام باشه؟ یم گهیپس من جوابتو تا چند وقت د-محسن

 چشم-بهار

 .یبال خانوم یچشمت ب-محسن

 ...ای؟؟ازدواج؟؟یبود؟؟دوست یچ شنهادیپ شنهاد؟؟حاالی؟جواب؟؟پی!خانومجااااان؟؟

 .از دست رفت.یوا یکره ماه بر سرت محسن.وا خاک

 رو هم با خودش به اعماق جهنم برد بهار

 خوووو... یدون یکجا م از

 به اطراف انداختم یشکمم بلند شد.چشم هام رو باز کردم نگاه ادیدادو فر یصدا

 زدن. گهیراه د هیخودشون رو به  دهیدوتا ورپر نیشدن من ا داریب با

 شدم. رهیخ رونی.به بمیدیرس یبعداز ظهر بود؛امشب م۵ساعت

 ؟یمثال درس خوندم.تا ک خب

 یکن یبعد ازدواج م یخون یدرس م خب

 ؟یک با

 نامه اش. ای ادیخودش م ای.باالخره شهینزن پوستت خراب م جوش

 کشم. شی.شوهر پارمیسر در ب دهیدوتا ورپر نیگمشو بابا.من فعال از کار ا برو

 .یدی.تو هم که ترشیشوهر یزمونه ب نیا تو

 هنوز کوچولوام. کصافط،من

 کل مشهدو تهران رو برداشته. تیترش ی.بویشیکه تو خونه جا نم ییکوچولو اره

 خبر داره.جز خدا... ی.واال کمیافتیمسافرت  نیشوور خوب تو ا هیزدو ماهم  دیشا اقا
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 .میتو وضوخونه خانوما و وضو گرفت میواسه نماز.با بهار رفت میشد ادهیوقت اذان قطار نگه داشت و پ شب

 هم عمته.واال مانی.سست ادهیم یچه حال شی.اخ جون نماز شکسته.اخمیتو نمازخونه و نماز خوند میهم رفت بعد

 د.ش یما که داشت نابود م کمیتو ش زهیبر ارهیب یزیچ هید.محسن رفت ربع حرکت کر هیو بعد  میقطار شد سوار

 زنه یپسره داره سمتم بال بال م هی دمیزد.سرم رو اوردم باال که د یبود.بهار هم داشت چرت م نییپا سرم

 ؟یاریپر در م یدار هیچ-

 شماره بدم؟؟؟ زمیعز گرتو؛نهیج-پسره

 رو کج کردم دهنم

 .نکارایا ستینگه دار واسه دوس دخترت.من تو مرامم ن رینخ-

 دمی.باشه عشقم االن میخوا یجاااان؟؟پس شماره م-پسره

 دراوردو به سمتم گرفت بشیکارت از ج هیاومد جام. پاشد

 هست حاال؟؟ یا یدستت درد نکنه.شماره کدوم نهاد علم-

 شد. جیگ خخخ

 خنگول.شماره خودمه-پسره

 .ینیبب رشویبذار خ بتیتو ج ریکار؟!مال خودت.بگ یخوام چ یانگل جامعه رو م هیمن شماره -

 داد. یلب گفت.فکر کنم من رو فحش م ریز ییزایچ هی پسره

 .یخودت یگیم یهر چ-

 نزاکت یمچاله کردو پرتش کرد.ب کارتو

 نکن.برو برشدار. فیقطار ما خانه ما.کث-

 !؟ییجا نید اخه بتوچه مگه تو رفتگر ا-پسره
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 شد االن رفتگر شدم؟ یخانوم خانوما بودم چ شیپ قهیتا دو دق-

 رو کج کردم و سرم رو خاروندم دهنم

 ؟یشیم الیخ یپووووف.بگم غلط کردم ب-پسره

 بشم. التیخ یچند بار پشت سرهم بگو تا ب-

 کردم و گفتم پاشه غذا کوفت کنه. داریاومد.دستش چندتا بسته بود.بهار رو ب محسن

 درد نکنه اقامحسن.دست شما -بهار

 بود. فهیکنم وظ یخواهش م-محسن

 خوردم یغذام رو م الیخ یکردن.منم ب یپاره م کهیطور تعارف ت نیداشتن هم نایا

 کشن. یرو م گهیهمد نایا رمیاگه جلوشون رو نگ بابایا

 نفله ها. نیکوفت کن نیری.بگگههههههیخب د لهیخ-

 کرد. یخنده ازونور بلند شد.همون پسره بنده خدا بود.داشت کرکر م دنیترک یصدا

 .تیترب یمردم گوش نده.ب یهرهرهر به حرفا-

 بهم رفتو گفت یچش غره ا محسن

 خنده.با پسرا حرف نزن.دفعه اخرت باشه ها یم یکار دار یتو چ-

 کردم و گفتم یاخم

 کهی.مرتیکار دار یبه تو چه.به من چ-

 .یکن یهم م یبلبل زبون یزن یباش.حرف مفت مفرشته ساکت -محسن

 هااااا یتو حلقت جر بخور امیجفت پا م نیبب-

 کار کرده حاال ی.مگه چیکن یمحسن بسه.چقد سرزنش م-بهار
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 محسن. گهی.قشنگ مدهیداره هااا..عه عه عه بهار ورپر یقاط نمیرو برگردوندم سمت پنجره.ا سرم

 کرد. ختیسنگ رو  یکه چه جور یدینکن.د یتو چه فضول به

 بد بو نهیبوز فتهیم ریبراش.کارت باز به من گ دارم

 باهاش حرف نزدم. میشب که بخواب تا

 نبود تو واگن.فقط همون پسره و دوستش خواب بودن. چکسیشدم ه داریکه واسه نماز ب صبح

وقت نماز.باز قطار  نیکرد یم داریزنم.خب منم ب یحرف نم گهیکدومشون د چیکجان باز؟به من چه.من اصال با ه نایا

 ۱.فتهیراه م

و  زننیکه دارن قدم م دمیکه از دور محسن و بهار رو د رونیوضو گرفتم و تو نمازخونه نمازم رو خوندم.اومدم ب زود

 خندن.دلشون خوشه به خدا. یم

 شم. یمنم عروس م یروز هیکه  نیفکر کردم.به درس و دانشگاهم.به ا ندهیتوجه رفتم تو قطارو به آ یب

 کنم؟؟ یازدواج م یمن با ک یعنی

 بچه. یفهمی..باالخره ماریدرن یباز هول

 پسره بدبخت نظرمو جلب کرد. نینکردم..باز ا یطونیتاحاال ش شبیسر رفت..از د حوصلم

 زدم.. نی..راه تا در قطار روهم تخمکشیکردمو رفتم نزد دایپ خیس هی

 پس کله جانانه هم بهش زدمو در رفتم.. هی..شینیتا ته بردم تو ب خویدو سه کردمو س کیدلم  تو

 .فروشتمیم ایگوشت خر به قصاب یبه جا کنهیم کمیت کهیت ادیفکرشو بکن اگه بفهمه من بودم..م یوا

 ..یخر یخودتم قبول دار خوبه

 .میبعله ارادتمند بعله

 کله هاشونو داد زدم.. نی.محسنو بهار.سرمو بردم بدهیرفتم سمت اون دوتا ورپر اروم
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 سالم-

 هوا..بهار دستشو گذاشت رو قلبشو با ترس نگام کرد. دنیدومتر پر هردوشون

 کردو گف یاخم محسن

 ؟؟یشد وونهید یچته..سر صبح-

 ن؟؟یمنو خبر نکرد نیزدیباهم قدم م نینداره..چرا داشت یبتو ربط نشیا-

 نداره یبتو ربط نشمیا-محسن

 ؟؟یمگه نه بهار پرسمیجونم مبدرک..نگو..از بهار -

 با اخم به بهار نگا کرد..بهار هم گف محسن

 ..چقد هوا خوبه..خدا کنه کارامون زود تموم شه.الیخیب-

 گفتم یدلخور با

 .نینداشته باش ی..بعدا از منم انتظارنیباشه نگ-

 ..ادیواسه ما برم یپووووف..د اخه جوجه از دست تو چکار-محسن

 بزنه تو برجک من. یه نمیبرگردوندمو برگشتم تو قطار.ا رومو

 ینی ریبه ش ریمحسن چون باهام ش ی..ولکردنینم تمیدوستم داشتنو اذ یلیخ یداداشام اول محمد بعد مهد نیب از

 ..کردیم تمیپشت سرهم بود اذ

 ..دادیداشت فحش م یشده بودو ه داریمحمد مهربون نبود.پسره ب ویخب مثل مهد یکنه..ول تیاذ یلیکه خ نه

 با اخم پاشدو گف دنمیندارن.با د یمردم کارو زندگ ییفحش بده..خدا یه نمیا

 پس کلم نه؟؟ یزد یتو بود-

 هولش دادم کنارو گفتم یحوصلگ یب با
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 اومدم.. رونیدلت خوشه..من تازه از ب یسر صبح یگیمیچ-

 س؟؟یمال تو ن نمیپس ا-پسره

 دادم. یسوت یمنه..وا روزهیدستبند ف نکهیدستش نگا کردم..عه ا به

 تو دستت. دمید شبیخودم د-پسره

 دوستت زده.. دیمن زدم پس کلت..شا شهینم لیدل نکهیخواب بودم افتاده..ا جیاره مال منه..حتما صبح که گ-

 ..یدار ینبوده نه..فقط تو بامن دشمن نی..ایکن دارشیبا بمب ب دیمثل خرسه..با نکهین؟؟ایا-پسره

 گفتم. دمویخند

 کنم..چوبشم خوردم.. تیاذ ویکی..حوصلم سر رفته بود..هوس کردم خوامیخب..من عذر م لهیخ-

 لب گفتم ریز

 بدجور زد تو برجکم.-

 ؟؟یگفت یزیچ-پسره

 کنار؟؟ یبر شهینه..م-

 چـــــــــــــــشم..شما امر کن.-پسره

 گذاشت کف دستم دستبندمو

کالس سومم  ادیاسمون منو  نیروشن نگا کردم..ا کی..به اسمون تارمیتفاوت رد شدمو نشستم رو صندل یب

 گرفت.. فینه مدرسه واسمون جشن تکل ی..زماننداختیم

 ..رهینم ادمی چوقتیبود که ه ینجوریبود..عکس اسمونش ا داریداده بود که اسمش جشن د یکتاب هی

 بهار اومدن..خودمو به خواب زدم.. محسنو

 ..بدجور دلخور شد..یکرد یبدکار یلیمحسن خ-بهار
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 ..خودمو خودتو عشقه..یخی..بکنهیم یاشت ادیولش کن..خودش باز م-محسن

 بوجود اومده بود با خبر شدم.. نشونیکه ب یا یهم گفتن که از رابطه عاطف گهیچرتو پرت د یسر هی

 شرت کنده شه از سرم. یری..زن بگیگمش یمحسن بر یاله یا

 واست نفله..بهارو مثل خودم دوسش دارم.. فهیبهار ح یول

 خوابم برد. یک دمیافکار نفهم نیهم تو

 

 

 

 

**** 

 بخوابم..برو گمشو. خوامی..مخوامینم اوممم

 آبروت بره هاااا.. کنمیم یکار ای یشیاالن پام نیهم ای-محسن

 بکن.. خوادیدلت م یهرغلط-

 هاا.. دهیتو تخت..ااااخ چه حال م بردیم کردویخوابم بغلم م دیدیکه االن م داشتمیشوور م هیخدا کاش  یا

 هم خودت بوداهه.. وونهیهستاهه..د یحال کرداهه..من هند انصافن

 رفتن.. شییی..اخسین یحس کردم کس هوی

 ..یمونیم نجایتوهم هم گردنیبرم کنهی..بهار کاراشو مرنیخاک بر سرت االن اونا م خو

 ..اونوقت...یشیم تیثیح یب برنتیم انیاراذل اوباش م چنتا

 ..اهی..همون سیشونی..بسه بابا..االن منو به خاک رس مهوووووشه
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 کههه.. ستنی..نرونیب دمیاز قطار دو پاشدمو

 صدا اومد.. هی..گشتمیدنبالشون م زونیاو افهیق با

 ؟؟یخانوم یگردیم یدنبال ک-

 باشه.. دهید نارویا دیبود..شا شهیریپسر س همون

 دوستم.. داداشمو-

 عه داداشت بود؟؟فکر کردم نامزدته..از اونور رفتن..-پسره

 ..رونیخدافظ ازش دور شدمو رفتم ب ویمرس هیدر راه اهنو نشون داد..با بسمت

 ..باز رد کرد...اخرم خاموش کرد..دمیزد..باز زنگ ی..اشغالدمیدراوردمو به محسن زنگ موی..گوشنبودن

 ..کننیم ینجوریبهار زنگ زدم اونم همونطور..اعصابم خرد شد..مگه بچه ان که ا به

 ..گردمی..بعدم برمرمیبدرک..خودم م اصال

 تو راه بودم.. قهیدق۴۵ هیسفارت افغانستان نگه داره.. یگرفتمو گفتم جلو یتاکس هیهمونجا  از

 مرحومشو ازم گرف. یحساب کردم..که البته پول خون بابا ویتاکس پول

 تو سفارت.. رفتم

 

 

 

 

**** 
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 ...هوووووف

 کمرممممم.. یاتاق به اون اتاق..پا برام نموند..ا نیدن؟؟ازیکار ادمو انجام م مگه

 اس به بهار دادم هیبهار از زنگ زدن خودشونو کشتن..فقط  محسنو

شو پدر گمیدادم.به محسن هم بگو به بابا م.کارامو انجام گردمیشما برنم یجا گهی.من ددیبه کاراتون برس دیبر"

 "ارهیدرب

 طیبرگه بود ..مهرو امضا هم کردنو رفتم راه اهن..از مشهد بل هیپاکت بود که توش  هیشکر کارام تموم شد.. خدارو

 دست خودم بود.. طمی..باز خوبه بلمیرفتو برگشت گرفته بود

 شب بود..٨مونده بود که قطار حرکت کنه..ساعت گهیساعت د مین هی

 نشستمو کم کم خوابم برد. یخسته بودم..رو صندل یبه اونور رفتم..حساب نوریروز از کل

 

 

 

**** 
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 راه اهن چشمامو باز کردم..به ساعت نگا کردم. یمنش یغویج غیج یصدا با

 خواب به خواب برم که انقد احمقم ی...اله هییییییه

 اون دوتا احمقه. ریجاموندم..همش تقص یشب بود..قطار..واااا۱۲ساعت

 ۱۴۵یسمت سکو دمی..پاشدمو دوموندمیاالن جا نم ذاشتنیتنهام نم اگه

 قطار رفته.. یکه قرار بود سوار قطار بشم..وا ییهمونجا

 ..کشهیبابا منو م ی..وارمیبگ طی..پول هم ندارم دوباره بلزمیتو سرم بر یبه سرم گرفتمو برگشتم..چه خاک دستمو

 با درس خوندنم مخالف بود.. شینجوریهم

 دراوردمو روشن کردم..به محسن زنگ زدم.. مویگوش

 .دیچینگرانش تو گوشم پ یسه تا بوق صدا بعد

 ؟؟ییفرشته تو کجا-محسن

 هردوتاتون..از قطار جا موندم.. نینینب ریخ یاله-

 ؟؟ییاالن کجا-محسن

 ن؟؟ییتو راه اهن..شما کجا-

 ..میما تو قطار-محسن

 زدم. غی..جهیگر ریز زدم

 موندم.. یمن جانم نیذاشتیتوعه..اگه شما دوتا تنهام نم ریمحسن همش تقص-

 قدم برداشتم.. کردمیکه اشکامو پاک م نطوریپرتش کردم..هم فمیقطع کردمو تو ک ویگوش

 پاکتو به دانشگاه بدم.. نیا گهیتا هفته د دیبا یکنم؟؟وا کاریچ حاال
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 ..یبود یهرچ یبترک یباسنم..اله ی..اااانیمحکم خوردم زم ویزیچیخوردم به  هوی

 تو خونه.. ترشمیم رتمیگینم یکس گهیشدم...د صاف

 اومد. یکس هی یصدا

 ؟؟یکنیجلوتو نگا نم شد؟؟چرایخانوم چ-

 ی..راسیمعمول ینی..بستی..ابروهاش برداشتس؟؟؟نه ناهیاز رو باسنم برداشتمو بهش نگا کردم..دوتا چشم س دستمو

 پسرا دقت نکردم.. افهی..تا حاال به قدونمیه؟؟نمیلباش اونجور نی..ازهیلباش هوس انگ گنیم

 ..اهلل بود..رونیاومده بود ب قشیپالک تو گردنش بود..از  هیچه نازه.. موهاش

 شاال؟؟؟یتموم شد ا-پسره

 ؟؟یها؟؟!چ-

 ؟؟یکنیزدن من..چرا جلوتو نگا نم دید-پسره

 ..هیگر ریکج شدو زدم ز افمیجاموندن از قطار افتادم..ق ادی دوباره

 گف دستپاچه

 خوردن؟ نیزم هی ؟؟واسهیکنیم هیعه عه عه..چرا گر-

 ..از ..قطار جا..موندم..ریییینخ-

 نگام کردو گف کمی

 ؟؟یتنها بود-

 پاک کردمو گفتم اشکامو

 دوست االغم اومده بودم.. تمویخاص ینع..با داداش ب-

 گف دویخند
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 جات گذاشتن؟؟؟-

 بود.. یاره..سر لج و لجباز-

 ؟؟یبر یخواستیحاال کجا م-پسره

 مشهد..-

 مخواستی..ممیاضافه داشت طیبل هی ومدیمشهد..اتفاقا دختر خالم نم میرفتیم میعه؟؟!چه جالب..ما هم داشت-پسره

 پسش بدم..

 ش؟؟یخوایم

 رم؟؟یبگ طیدارم که ازش بل نیبا ا یفکر کردم..خب من چه صنم کمی

 ..ری..بگیبش لیفس یبمون نجایتا هم دیبا یریبدبخت اگه نگ خب

 س؟؟یزشت ن خب

 پولشو بهش بده.. یدیمشهد رس یول ریبگ

 راهه.. نیبهتر اره

 ..رمیبگ طیبخوام بل سی..چون االن پول همرام ندمیمشهد پولتونو م دمی..رسنیاگه بد شمیممنون م-

 به طرفم گرفت..ازش گرفتمو گفتم طیبل هیزدو  یلبخند

 مشهد... دمیممنون..رس ایدن هی..یمرس-

 میشیمعروف م نستاگرامیا سبوکویتو ف ذارنیم رنیگیخب بابا..حاال پاشو که االن ازمون عکس م لهیخ-پسره

 ..خوامی..نمینگا به خودشو دستش کردم..نامحرم هیدستشو بسمتم گرفت.. پاشدو

 برداشتمو رو شونم مرتب کردم.. فمویپاشدمو مانتومو تکوندم..ک خودم

 ..میسوار ش می..برفتهیقطار راه م گهیربع د هی -پسره
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 من مثل جوجه دنبالش.. رفتوی..اون جلو ممیراه افتادمو بسمت قطار رفت دنبالش

 و گفبسمتم گرفت دییدرشو باز کرد..خواست بره تو که برگشت سمتم..دستشو به حالت بفرما دویکوپه رس هی به

 خانوما مقدم ترن.-

 فروشنده تو سرم.. وی..خاک کره مشترنمیکوپه با خونوادش بش هیتو  دیبا یوا

 مسن نبود.. ادمیخانوم مسن..البته ز هیرفتم تو..همشون برگشتن سمتم.. اروم

 ناز..دوتا پسر.. یدختر کوچولو هیدختر جوون.. دوتا

نگا کردم..همون که کمکم  ینکردمو به پسر اول یزد که توجه یلبخند گشاد دنمی..با دشسیریهمون س نکهیا عه

 کرد..

 گوشه اروم نشستم..اه اه چقد معذبم. هی..نمیکرد بش اشاره

 کردم خوابم برد جا موندم.. یخودمه..تنبل ریتقص

 ..دیرس٧۰۰به۴۵۶پسره اومد کنارم نشست..درجه معذب بودنم از خود

 ..نشستیپسر کنارم م هیبا پسرا نداشتم..دفه اولم بود  یتماس چیحاال ه د؟؟تایچرا بمن چسب نیا

 کمکت کرده.. ادهی..بتمرگ..از سرتم زاریدرن یبر سرت...اُمُل باز خاک

 موافقم. بعله

 .شدنینه نفر توش جا م بایبود..تقر یبزرگ کوپه

 .کردیبخش نگام م تیلبخند رضا هیخانومه که از همه بزرگتر بود با  اون

 چشه؟؟ نیا واااا

 نداشته باش. یگوشه..به مردم کار سین چش

 کنارم نشسته.. نمی..اکننیندارم..اون خانومه و اون پسره دارن نگام م یمنکه کار خو
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 گف خانومه

 ؟؟یکنینم یشهاب جان معرف-

 باال؟؟ ه؟؟؟دستشیک شهاب

 که کنارم نشسته بود گف نیهم دمید

 بنده خدا.. هی-

 گن؟؟یمیچ نایخاک تو گورم..اگه بگه من از قطار جاموندم ا یوا

 .لسوفمیمامان.بعله من ف گفیازون دخترا دختر کوچولوهه رو بغلش کرد..مامانش بود..چون دختره بهش م یکی

 چشمش بمن افتاد.. هویمسن اومد تو..کنار شهاب نشست.. یاقا هیکوپه باز شدو  در

 نگا کردو گف هیتعجب به بق با

 ن؟؟یکنینم ی..معرفمیبه به...مهمون دار-

 ..گهیبنده خداس د هی..هیک دونمی..من خودمم نمهیک شونیا یدار کاریپدر من..چ-شهاب

 اومدم تو کوپشون نشستم.. نییمن سرمو مثل گاو انداختم پا کننیفکر م هیبق گهیم ینجوریخر ا نیا االن

 از کجا اومدن؟؟ ؟؟پسیدونیجان؟؟نم-مرد

 بگم.. دی..باشدمیاب م داشتم

 اضافشونو دادن بمن.. طیلطف کردن بل شونیجامونده بودم..ا یمزاحمتون شدم..من از قطار قبل دیببخش-

 نگام کرد.. تیاون خانومه با رضا باز
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 مسن گفت یااق اون

 دخترم..راحت باش..ماهم مث خونواده خودت. یاها..خوش اومد-

 کنم.. یخواهش م-

 .رونیب میافتاد..با اشاره بهم گفت بر زهیباز به اون پسر ه چشمم

 خواد باهام دوست بشه.. یم نیدانشگاهو ثبت نامم..ا یکارا ریاورده..دلش خوشه..من گ ریوقت گ نمیا پووووف

 اخه من موندم ادم کمه.. د

 ..بفرست یمعجزه ا هی ایخدا یاومد..ااااا یشدم..نفسم باال نم ی..داشتم له مدهیند ریشهابه خ نیا نورمیا وارید نوریا

 اندامش توپ بود.. ییخدا یبازوهاش گنده بود..بازوهاش اومده بودن تو حلقم..ول نیبس ا از

شدم من..خب خوش اندامو خوشگله واسه ننشه..مبارک صاحابش  یزیگاز گرفتم..خاک بر سرم..عجب ه نموییپا لب

 باشه.

 خانومه اومد یصدا

 ..یدختر خانومو له کرد نیتر بش نوریا کمیشهاب جان مادر..-

 .یخوشگلترو جوون تر بش یکه هست ینی..ازینیبب ریخ یخدا از دهنت بشنوه..اله یا

 بهم انداختو رف اونور تر..تازه تونستم نفس بکشم. ینگاه شهاب

 هووووووف..-

 از خنده..با تعجب نگاهشون کردم. دنیهمشون ترک هوی

 اون دختر کوچولوعه گفت مادر
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 چقد شهابو فحش داده.. سیبنده خدا تازه تونست نفس بکشه..معلوم ن-

 ..با تته پته گفتمدمیبااخم نگاهم کرد..گرخ شهاب

 فحش بدم.. نویکنم..امن..من غلط ب-

 بود گفت یکیاز اون  کتریدختره که کوچ یکی..اون دنیترک باز

 و چقد مامانو دعا کرده که به شهاب گفته بره کنار.-

 زدمو گفتم یلبخند

 ..نیدرست گفت نویاره ا-

 ؟؟ینباشه..تنها اومده بود یدخترم فضول ی..راسشهیباز م ختیشد..کم کم داره  نیاها ا-شهاب مامان

 اونا بود هااا.. ریبچگانه گمشون کردم..تقص یلجباز هیسر  ینه من با داداشمو دوستم اومده بودم..ول-

 مشغول صحبت شد.. یکیهر کس با  نویینگاهم کرد..سرمو انداختم پا یبا مهربون باز

 شماره هم روش بودو روش نوشته بود.. هیافتاد رو پام..برشداشتم..کارت بود.. یزیچی هوی

 ارشیک

 کرد.. ینگاهم م ییافتاد..با لبخند دندون نما زهیبلند کردم..چشمم به همون پسر ه سرمو

 فرزندم. یهوس شماره دادن نکن گهید ارمیبه سرت ب ییبال هیکارشو کرد.. ارشه؟؟باالخرهیک نیا اها

 شل تر شد.. نیا شی..نفمیگذاشتم تو ک کارتو

 کشش نده.. نقدیا شهیاالن دهنت پاره م-

 کنم. یجوووون..نگران من نباش گلم..واسه تو من همه کار م-ارشیک

 بعله بعله..-

 شیگاوم نهوی..اخماشو نگاه کن..عدمید اهویس لهیبرگردوندم که دوتا ت سرمو
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 نگاه کردو گفت ارشیک به

 ؟؟یچرا شماره داد-ارش

 ..میشناخت یاز قبل همو م شونیاوال دلم خواست..دوما منو ا-ارشیک

 موشکافانه نگاهم کرد شهاب

 ؟؟یشناخت یاقا انگله مارو م نیاز کجا ا-شهاب

 با اعتراض گفت ارشیک

 ..گهید میشهاب..نداشت یه-ارشیک

 صورتم تکون داد.. یباز بمن نگاه کرد..چقد چشاش خوشگله..دستشو اورد باال و جلو شهاب

 .زی..چزهیها؟؟چ-

 ز؟؟؟یچ-شهاب

 ..میکوپه بود هیتو  شونیمنو ا-ارشیک

 تنها؟؟؟-شهاب

 تنها.. یتنها یاره تنها-ارشیک

 زدو گفت یپوزخند شهاب

 ن؟؟یکرد یکار م یخب چ-

 گفت. یزیچ هیسرشو اورد جلوو تو گوش شهاب  ارشیک

 بهم نگاه کرد.. شهاب

 پوزخند مسخره اش که رو اعصابم رفت..بعدم سرشو به نشونه تاسف تکون دادو روشو برگردوند.. باز

 شدمو اروم گفتمبراق  ارشیک بسمت



 دختـر افغان

 
31 

 

 کرد؟؟ ینجوریا یبهش گفت ی..چارشیاقا ک یهو-

 شد و گفت رهیبعم خ یا یبا لبخند موز ارشیک

 خوووووب.. یزایم زیچ-

 شد. یم دهیبود..از دور شهر د کینگاه کردم..چقد تار رونویبرگردوندمو ب رو

 شده... دهیکوب ییطال نینگ فیرد هیکه روش  هیلباس مشک هیشب  کهیاسمون تار انگار

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 شهاب

 

 

 ..هیچقد نازو دوس داشتن افشیق

 توو خانوادت مهمانه.. شی..اون االن پاریدرن یباز زیخاک برسرت..ه شهاب
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 کنه. تشیاومد اذ یروش انداختم..کوچولو بود..ادم خوشش م موینیجاشو تنگ کردمو سنگ کمیقصد  از

 .دمیدختره انداخت.اسمشو نپرس نیا یکارت رو پا هیزنه.اخرم  یبال بال م یچه مرگشه ه ارشیک نیدونم ا ینم

 .ییداره.خدا یبمن چه ربط نیچه..اسم ا بمن

 دختره نگاه کردم. ارشویاخم به ک با

 ؟؟یچرا شماره داد ارشیک-

 کنه؟؟ یم تیداره منو اذ دهیورپر ارشیک نیبازم ا ایواقعا تنها بودن؟؟ یعنیکوپه باهم تنها بودن.. هیگفت تو  ارشیک

 ن؟؟یکرد یکار م یخب چ-

 ..دم گوشم اروم گفتکمیپاشد اومد نزد ارشیک

 دختر خراباس..بهم سراغ خودشو داد..منم شمارمو دادم هروقت دلم خواست خبرش کنم. نیاز-

 دختره خرابه؟؟هه گول ظاهرشو خوردم..معصوم..هه. نیواقعا ا یعنیداغون شد.. اعصابم

 به تورمون خورده یچه کس نی..ببمیکباب شد میثواب کن میه اومددفع هی واال

 عالمت تعجب شد.. هیشب افشیبه نشونه تاسف براش تکون دادم..ق یزدمو سر یپوزخند

 برگردوند.. شهی..بعدم سرشو بسمت شدمیگفت که نفهم یزیچ هی ارشیبه ک اروم

 بچه رو خوردم.. هیدست خودم حرصم گرفته بود که گول چهره  از

 دادم..سرشو برگردوند سمتمو مث موش کوچولو ها نگاهم کرد.. هیباز بهش تک یتالف واسه

 تفاوت ازش گرفتم. یکنن و توقع کمک دارن.اب دهنمو قورت دادمو نگاهمو ب یم ریموش کوچولوها که تو تله گ نیا

 کوچولو.. ویچه ناز بود..صورت لباش

 ..ارشیک نیا هیبخورم..اه اه چه نفهم گرتویافتادم..ج ارشیمزخرف ک یحرفا ادی

 واسه... ادیداده که هروقت دلش خواست بهش زنگ بزنه که ب نیشمارشو به ا ورداشته
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 دمیپر نازشو شن یکردم که صدا شتریچشماش معصومه..فشارمو ب یلیتونم قبول کنم خراب باشه..خ ینم پووووف

 ن؟؟یاونور تر بر کمی شهیم-

 باال انداختمو گفتم ابرو

 ..ستیتر هم جا ن نوری..من جام خوبه..ارینخ-

 نه که منم سرمو بردم جلو و نذاشتم نگاه کنه.. ایجا هست  نهیسرشو ببره جلو بب خواست

 اخم نگاهم کردو گفت با

 ..خودتو بمن نچسبون.یبرو اونور..نا محرم-

 کنه.. ینه بعد واسه من محرم نامحرم مک یم یخودفروش رهینامحرم..م گهیمحرم؟؟هه م جااااان؟؟نا

 ..سین یزیبرات چ گهیتماسا که د نجوری..ایکن یم ی..بعدشم توکه هرکاردهیدوس دارم..عشقم کش-

 نگاه نکن.. ینجوریگنگ نگاهم کرد..بخورمت..ا باز

 ..گهیم ینجوریناموس خودتو ا شهیم دایپ یکینگو..باز  ینجوریاحمق..مرده شورتو ببرن..دختر مردمو ا شهاب

 بگه جوش اوردم..با اخم به دختره نگاه کردم.. نویپسر به شهناز ا هی نکهیفکره ا از

 کار کردم؟؟ یچ ه؟؟منیمنظورت چ-دختره

 زدمو گفتم یپوزخند

 ...یخودفروش گنیشهر ما بهش م ؟؟تویکن یکار م یچ یدون ینم یعنی-
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******* 

 

 

 

 

 فرشته

 

 

 کردم؟؟ یکار نیهمچ یک ؟؟منی..خودفروش؟؟؟خودیچ

 حرص گفتم با

 ؟؟یزن ینکردم..چرا تهمت م یکار نیمن..من نه..من همچ-

 نگاهم کردو گفت مشکوک

 ؟؟یستین نکارهیمگه تو ا-

 از کوپه. رونیگفتمو رفتم ب دیببخش هیپاشدمو  یناراحت با

 طاقت تهمتو نداشتم.. چوقتیگفت؟؟؟ه نویا چرا

 یاز دهنت در اومد بهم بگ یهرچ شهینم لی..دلیکه کرد ی..کمکم کردشعوریب پسره

 محسنو بهاره.. ریتقص نایشروع کردم به قدم زدن تو راهرو..همه ا اروم

دفعه  هی نیکنم..فقط هم یگفت از پسرا دور یم شهیپسرو قبول کردم..مامانم هم هیاولم اشتباه کردم کمک  از

 حرفشو فراموش کردم..
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 هم تنگ شده.. شعوریمحسنو بهار ب نیهم یحت یواسه مامانو بابام..محمدو مهد دلم

 اومد. نمی..اووووف اارشهیک دمیشد..برگشتم د دهیکش بازوم

 لبخند ژکوند زد هی

خانوم کوچولو هارو  ادهیگرگ ز نجایاز کوپه؟؟ا رونیب یخودم چطوره؟؟چرا اومد یخب خب..خانوم کوچولو-ارشیک

 خورن.. یم

 زدمو گفتم یپوزخند

 ..یشناس یهه چه خوب امثال خودتو م-

 ه؟؟یمنظورت چ-ارشیک

 ..نیکن یبدبختش م نیاریم ریدختر تنها گ هی یمنظورم واضحه..تو و امثال تو وقت-

 ..ستمین هیچرتو پرت نگو..من مثل بق-ارشیک

 دیگ یم نویهه همتون هم-

 یبا تجربه ا ؟؟مشخصهیخودت چنتا دوس پسر تاحاال داشت-ارشیک

 گفتم دمویکش رونیاز دستش ب بازومو

 ..دوس پسر هم نداشتمو ندارم.ادیمن از پسرا خوشم نم-

 باور کنم؟؟ یهه توقع دار-ارشیک

 نه..در هر صورت من دوس پسر ندارم. ای یباور کن سیمهم ن-

 شهاب اومد یموقع صدا همون

 چخبره؟؟ نجایا دیبگ شهیم-شهاب

 .میایعشقم هم االن م..برو بکپ منو یزن یمنو چوب م اههیداش شهاب چرا همش زاغ س بابایا-ارشیک
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 شکنم.. یگردنتو م یپرسم راستشو بگو..اگه دروغ بگ یم یزیچ هی ارشیک-شهاب

 ..دمیگفت که ن فهم یبهش م ییزایچ هیبرد اونورو  دویکش ارشویک یبازو بعد

 رفتم جلوتر که بشنوم.. کمی

 شهاب اومد یصدا

 برو اونور..-شهاب

 برو اونور.. گهیبره بعد م یم ارشویوونس؟؟کید وا

 برو اونور گوش نده. گمیبا توام م-شهاب

 خوله؟؟ نیاله اال اهلل..ا ال

 ..دهیشهاب نفهم بازومو گرفته داره تکونم م نیا دمیتکون خوردم..سرمو بلند کردم د هوی

 ..سمیاپاند یهم تکون داد که معدم رف جا گهید باری

 ..می..دسته هااا..ولم کن ترکوندیهووووو-

 خنده که با چش غره شهاب خفه شد. ریبلند زد ز ارشیک

 کارت دارم. نجایا ایب-شهاب

 اخم نگاهش کردم با

 ..امیجا نم چیولم کن..من با تو ه-

 کشمت. ی..نمایب گمیم-شهاب

 زدم غیکه ج دیکش دستمو

 هوااار یکمک..ااا ی..ااایدیبمن چسب ینکن..ولم کن..مگه خودت ناموس ندار-

 از خنده کف راهرو پالس شده بود. ارشیک
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 کنه. تیثیح یخواد منو ببره ب یپسره م نی..کمک کن..اااااایاقا ک-

 شد؟؟ یانگار رو سقف نشسته..چ ارشیاسمون عوض شد..ک نویزم یجا هوی

خورم کرده؟؟پس چرا  زیشهاب چ نیعوض شد..نکنه ا نیسقفو زم یمشروب خورد جا یاون رمان افتادم که وقت ادی

 ستم؟؟یمست ن

 جلوم؟؟دستامو گذاشتم روشو خودمو ازش دور کردم.. هیچ نیاونور کردم..عه ا نوروینگاه به ا هی

 رو شونش بودم.. یعنیخاک کره زهره تو سرم..من تو بغل شهابم.. اوا

 ..هییییباسنم بود..ه ریدستشم ز هیگذاشتم رو شونشو خودمو راست کردم.از کمرم بغلم کرده بود.. دستامو

 کنه.. یشرفمو دود م دهیند ریشهاب خ نیکردم..االن ا یسال با آبرو زندگ نهمهیا

 سرت کتکت بزنن. زنیزنماااا..بر یم غیم؟؟جیبر یولم کن..کجا م-

هم  طونیخلوت..من..شهاب..نصف شب..خاک به سرم..االن ش ی..جاهییی..هنیخلوت رفتو گذاشتم زم یجا هی

 .نجاستیا

 .گهیم یچ نی..مثل بچه ادم خفه شو ببیفر یمنحرف چقد

 احمقه..حرف نامربوط زد.. ارشیک نیا رهیمن..من ازت ..من شرمندم که اون حرفو زدم..همش تقص-شهاب

 .ستنیمهم ن هیمن به خودم اعتماد دارم بق ی..وقتسیمهم ن-

 به هر حال من شرمندم..من برم کپه مرگمو بذارم..با اجازه.-شهاب

 نزاکت. ی...بـــــــــــــــشیگورشو گم کرد..ا مبعد

 .دهیرفته کپ ارشیک نیصاف کردمو بطرف کوپه براه افتادم.چعجب ا مانتومو

 ..من کجا بخوابم؟؟الیبودن.واو دهیکوپه رو اروم باز کردمو رفتم تو..همشون طاق هارو باز کرده بودنو خواب در

 بوخودا. سیجا ن گهید
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 بمونم. رونیبود..پس مجبورم تا صبح ب دهیطاق که مال من بود روش اون دختر کوچولوهه خواب هی

 که شمیخسته م سمی..بخوام وارونیکوپه رو باز کردمو رفتم ب در

 یاهنگ اروم پل هیدراوردمو  مویهندزفر ویدادم.گوش هیتک واری.کنار راهرو نشستمو به دنمیش یم نیبنابر ا پس

 بود المصب. ییکردم..مثل الال

 شد نیکم خوابم گرفتو پلکام سنگ کم

 شمیزنم باز پا م یم کیچرت کوچ هی

 چرت زدنا پدر منو دراورد... نیکم هم کم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 ..چشمامو باز کردمو به اطراف نگاه انداختم..ینرم یچه جا شیشدم..اخ داریقطار ب یصدا با

 عطر زده؟؟دستا باال.. ی..کادیم یخوب یعجب بو ییخدا یله شدم..ول یااا
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 یکردم..وا ریخواستم پاشم که متوجه شدم گ عی..سردمیتو راهرو خواب شبیاومد من د ادمیاز جام پاشم که  خواستم

 خاک دوعالم.

 وسط قررررر بده.. ایآبه..حاال دس دس..ب اندویشهابه..خوابه..سرابه..تو آبه..تو راه م نکهیرو نگاه کردم.عه ا باال

 .یشد تیثیح ی..پاشو که بوونهید یتو گورت فر خاک

 ؟؟یگفت یچ

سرم  ریدستشم ز هیشده بود.. دهیچیپاش دورم پ هیدستو  هی..تو بغل شهاب بودم..هییییینگاه به خودم انداختم..ه هی

 بود..

 چرا منو بغل..کرده؟؟ نی..انیا

 نگاهم کرد. جیباز کردو گ..چشماشو شیعضالن نهیلرزونمو گذاشتم رو س ی..دستادیلرز یبدنم م کل

 چـ..چرا من..تو بغل تو ام؟؟-

 ..ییپاشد که سرش محکم خورد به طاق باال هوینگاه به خودشو من انداخت.. هی

 گفت دویدست سرشو مال با

 .ی..نخوردمت که..اااایاریدرم یباز یمذهب یسر صبح هیاخ اخ..دختر چ-شهاب

 ه همشون سر جاشون بودن.اومدمو به لباسام نگاه کردم..ن رونیبغلش ب از

 ..یشهاب برو کنار..نامحرم-

 منو..نامحرم نامحرم. یباشه بابا..کشت-شهاب

 ..نییرفت پا پاشد

نفره بوده..من اون موقع فکر کردم نه نفرس..اخه هفت نفرمون  شیتا طاق داشت..اها پس ش شیدوم بود..ش طاق

 .مینشسته بود

 ..رهیگ یجا نم ادیخنگول نشسته که ز خب
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 ..یگفت یواال زودتر م ها

 اون از منم بلندتره. یقدش بلندتر از منه..منم قد بلندم ول دهیشهاب ور پر نین؟؟اییبرم پا یمن چجور حاال

ه کردم.در کوپ یکرده بودم جلو عقب م زونیکردمو پاهامو که از طاق او ینگاه م نیی..مستاصل به پارونیبود ب رفته

 ..نینگاه به زم هینگاه بمن انداختو  هیباز شدو اومد تو..

 ؟؟یاینم نییچرا پا-شهاب

 ..نیخورم زم یدوره..م-

 .کل بدنم از تماس دستش با کمرم مورمور شد.نیسمتمو دستاشو بلند کرد..از کمر بغلم کردو گذاشتم رو زم اومد

 محـ... ؟؟ناینکن..چرا بغلم کرد-

 گفت دویکش یپوف شهاب

 .مینامحرم نباش میبخون غهیص هی مینامحرمم..اصال بر یبس گفت یکرد چارمیخب..ب لهیییییخ-

 ادب. یبرو گمشو..ب-

 بود یخواهرو برادر غهی..منظورم صگهید یمنحرف-شهاب

 از کوپه. رونیب دمیگرفتو کش نمیابرو باال انداخت..از گوشه است دویخند ثیخب

 کجاس؟؟ ارشیک-

 کردو گفت اخم

 کجاست؟؟فضولـ... ارشیک یکار دار یتو چ-

 .دهیکجا خواب نمیبب دمیبااااشه..فقط پرس-

 ؟؟ی..مگه تو مفتشدهیکجا خواب یکار دار یتو چ-شهاب

 شهااااااب...-
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 نگاهم کرد..اب دهنشو قورت دادو برگشتو سمت مخالف من رفت.. یجوریشدو  ساکت

 ..میرس یم گهی..برم دستو صورتمو بشورم که تا دو سه ساعت دوانسید نمیا

 اقا شهاب کووو؟؟ نی.خب ارونیتوالت دستو صورتمو شستمو اومدم ب تو

 یچقد م نایبود که پولشو بهش بدم..در کوپه رو باز کردم..همشون خواب بودن..ا دهیچند خر طویازش بپرسم بل برم

 صبحه..٩خوابن..ساعت

 ..میداریب٨ای٧:۳۰شهیهم ما

 دنبال شهاب. رونیکردم..باز رفتم ب دارشیشهاب بدبخت رو هم من ب نیا

 خودشونه.. یعنیخودمونه.. ارشیک نکهیدرش بازه..عه ا دمیشدم که د یکوپه رد م هیکنار  از

اره ..بمن شمدهیخواب ینجوریبود..انگار خونه خالشه ا دهیشلوار گرم کن خواب ویرکاب هیدر اورده بودو با  شرتشویت

 ه؟؟یخب وقت چ ؟؟خبیدیم

 ..بهله..هیتالف وقت

 شلوارک داشت.. هیفقط  یعنیتنه برهنه خواب بود.. میهم با ن گهیپسر د هیخاک به سرم.. یداخل..وا رفتم

 شلوارک تنشه؟؟ هیکرده که فقط  یکار م ی..چهییییه

 .گهیبکن برو گمشو د تویدختر..برو تالف یچقد منحرف تو

 ..بعله همونان.ادمهی شبی..از دارشهیک نیشلوار ا شرتویهمون ت نیا اها

 .افتمی..خب کجا ببرمشون؟؟اها رونیداشتمو بردم ب برشون

 بود. دهیکه شهاب خواب یدر کوپه رو باز کردمو گذاشتمشون رو طاق اروم

 فرفره.. یدو نشون..دستت درست فر ریت هیبه..با  به

 باحاله یلیمنتظر موندم.عکس العملش خ ارشیکوپه ک کینزد رونویکوپه اومدم ب از
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 ..نیتکون محکم خورد که تعادلمو از دست دادمو با مخ رفتم تو زم هی قطار

 ..سیمهم ن یخیپوست شده بود..ب کمیدستممممم..دستمو اوردم باال.. یا

 از کوپه اومد. ارشیک یلباسامو تکوندم..همون موقع صدا پاشدمو

 ؟؟یکار کرد یمنو چ یاوسکوله..لباسا ی..هودییییسع یهوووو-ارشیک

 اومد گهید یکی یصدا

 ؟؟یتوعه..از ما مپرس یما چمدونوم..لباسا-

 تو حلقم. تیزبون مشهد خخخ

 کنم.. ینگاه م رونوینشون دادم انگار دارم ب یجوری..منم خودمو رونیاومد ب ارشیک

 ؟؟یدیمنو ند یدختر..لباسا-ارشیک

 سمتش.. برگشتم

 کار کنه؟؟ یتو دست من چ ی..لباسارینخ-

 کنه..خب پا که نداشته فرار -ارشیک

 دونم..بمن چه.. یمن چه م-

 برم که دستمو گرفت دمیرامو کش بعدم

 کرد زیر چشاشو

 اری..رد کن لباسامو بیدار یفقط تو با من دشمن-ارشیک

 کردمو گفتم اخم

 خوام.. ینم ؟؟اصالیکن یم ینجوریا یقبول کردم حاال دار تویدوست شنهادیتو..پ یشعوریچقد ب-

 دراوردمو پرت کردم.. بمیاز ج کارتشو
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 .گهید الیخی...غلط کردم..اشتباه کردم..بباباااایا-ارشیک

 شهاب اومد یدور کرد بعد صدا ارشیاومدو منو از ک یدست هی

 چپو راستت کنم؟؟ها؟؟ ؟؟بزنمیچکار دار نیا ؟؟بهیکن یکار م یچ-شهاب

 ..سادمیسرجام وا خیکه گفت س ییها  نیا با

 ..دمیپرس یشده؟؟لباسامو گم کردم داشتم ازش م یخب داش شهاب..حاال مگه چ لهیخ-ارشیک

 چکار کنه اخه؟؟ نیتو دست ا یلباسا-شهاب

 برگشتم واروی.پرتم کرد که محکم خوردم به ددمیدو ی..با هر قدمش من مدیدستمو گرفتو دنبال خودش کش بعد

 سمتش.

 اخم گفتم با

 زنـ... یچته..چرا م ابوی یهوووو-

 یهم ب ی..دوستیا گهید زیهرچ ایخوام وابستت بشه  ی..نمیکن یم یدور ارشیجوجه..از ک نییب-شهاب

 ..دفه اخرت باشه خب؟؟یشینم کیمثل داداشمه..بهش نزد ارشی..کیدوست

 دونم چرا انقد ناراحت شدم..سرش داد زدم یاخرشو با داد گفت..نم جمله

 ی..اون ازون دوست برتمیغ ی..اون ازون داداشه برمیندارم..ولم کن..بذار به درد خودم بم یکار ارشیمن به ک-

 شاالی..انیکنه..ولم کن یم کیخودشو بهم نزد یهم ه ارشیعنتر..ک نهی..بوزیزد یمعرفتم..توهم بهم انگ هرزگ

 از دستتون راحت شم نیریبم

که اخر واگن بود..اخرش نشستمو سرمو گذاشتم رو  دمیدو یی..تا جادمیپشتمو بهش کردمو دو نایگفتن ا بعد

 زانوهام..

 اومدن جلو چشمم.. ارشیک یشهاب..کارا یواسه خونوادم..کار محسنو بهار..حرفا یدلتنگ

 جون بکنم.. نهمهیا دیدرس خوندن با هیبکشم..واسه  یسر باز کرد..اخه من چقد بدبخت بغضم
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******* 

 

 

 

 

 شهاب

 

 

 رونویبهش گفتم خودفروش رف ب نکهیهم بعد ا شبیکنه..د یم کینزد ارشیخودشو به ک خرد شد..همش اعصابم

 هم دنبالش. ارشیک

 مشخصه نقشش بود.. خب

 بشه.. شیارزش باعث ناراحت یدختر ب هیذارم  یمثل برادرمه..نم ارشیک

 رفت..بدرک..بمن چه..نفهم احمق دیدو

 دمیدرهم د یبا اخما ارشویسمت کوپه که ک برگشتم

 لباسام رو طاق تو بود..-ارشیک
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 برو بابا..من بر نداشته بودم..-

 کنه.. تمیخواست اذ یدونم..اون گذاشته بود..م یم-ارشیک

 نشو کیبهش نزد ارشیک نیبب-

 چرا اونوقت؟؟اهاااا بعله اقا عاشق شدن..مبارکه.-ارشیک

 شروع کرد مثل زنا هلهله کردن..دستمو گذاشتم رو دهنشو گفتم بعد

 مونه. ی..دختر جماعت کنارت نمیخوام وابستش بش یچنده..نم لویعشق ک ریچرت نگو..نخ ایک-

 پسر جوووون.. یزن یگنده تر از دهنت م یاوه اوه..حرفا-ایک

 برو گمشو..-

 هوااار.. یداااد..ا ی؟؟ایکرد ستیدختره رو سر به ن ی..خاک به سرم..رفتیوا یش؟؟هیحاال کجا برد-ایک

 مسخره....بس کن ارشششششیک-

 اسم بابات اصغره..-ایک

 زهرمار برو گمشو-

 ؟؟یدختره رو کجا برد گمیم-ایک

 رفت.. دیدو هیچنتا داد زد سرم بعد با گر هینشه.. کتیکردم نزد دشیدونم..تهد یمن چه م-

 با اخم نگاهم کرد ارشیک

 ..یاریدختر تنهاس ..چطور دلت اومد اشکشو در ب هیاون مهمونه.. ؟؟نفهمیچرا ناراحتش کرد-ایک

 دخترا همشون اشکشون دم مشکشونه.. نیمن حاللت کردم..ا ریبرو بابا..عذاب وجدان نگ-

 ..ارشیبرو گمشو ب-ایک



 دختـر افغان

 
46 

 

..بعد برو دنبالش بگرد..هاچ زنبور یبپوش آبرومونو نبر یلباس درستو حساب هیسوزه برو  یبمن چه..انقد دلت م-

 ادر..م یعسل در پ

 ..دیکش یم ازهیشده بودن..عسل داشت خم داریتو کوپه نشستم..همشون ب رفتم

 ..گهی..عسل عموس ددمیکردمو لپشو بوس بغلش

 عمو جون.. ریسالم صب بخ-

 نازش گفت یبا صدا عسل

 ..یشد داریسالم عمو..چقد زود ب-

 .دمیدست کش شیفرفر ییطال یبه موها دمویبوس سرشو

 پسرم..کجاست؟؟؟سالم -مامان

 کجاست؟؟ یسالم مامان جان..چ-

 ه؟؟ی..اسمش چگمی..دختره رو مینه..ک یچ-مامان

 ..ایپرس یم ییدونم مادره من..سواال یمن چه م-

 دونم دوس دخترته.. یزغال فروشم..منکه م هیکن..من عمر ایبرو خودتو س-مامان

 زدم.. یاون دوس دخترم باشه پوزخند نکهیفکر ا از

 دختر مهره مار داشته که تورو جذب کرده. نیمرض..پوزخند نزن..فقط من موندم ا-مامان

 گفتم کالفه

 شو. الیخی..بسیمامان دوس دخترم ن-

 نیخوام عروس دار بشم.ا یکنم؟؟بابا منم م شی..برات خواستگارهیدختر خوب ی..ولسیخب..دوستت ن لهیخ-مامان

 ..دهیپز عروسشو بمن م یفرزانه ه
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 ادیدختره خوشم نم نیمن از یباشه..پز بده..ولخب -

 چرا؟؟مگه چشه؟؟-مامان

 ..نیش الیخی..حاال هم بادی..من ازش خوشم نمسین شیچ چیه-

 کجا رفته؟؟-مامان

 دونم..رفته جا دوس پسرش..بمن چه. یچه م-

 عه عه..به دختر مردم تهمت نزن..-مامان

 متنفرم.. ییهرجا ی..من از دخترانکارسیمامان ا-

 با اخم نگاهم کردو گفت مامان

 هرزه اس؟؟در مورد مردم قضاوت عجوالنه نکن یاز کجا مطمئن-

 خواد نازشو یکنه..م یم هی..گروونهیدرو بستم..دختره د رونویزنم..از کوپه اومدم ب یگفتم حدس م دمویکش یپوف

 .یبکشم..هه کور خوند

 کردم یفکر م یافاده ا سویبود..به اون دختره ف نرویتو راهرو شروع کردم به قدم زدن..حواسم به ب الیخ یب

 لوس..اصال اشتباه کردم بهش کمک کردم یاه..دختره  اه

 بزنه ارشویخواد مخ ک یکه م االنم

 قدم اومدم عقب.. هیدختره.. هی دمیمحکم بهم خورد..برگشتم د یزیچ هی هوی

 شبی..دنیبار بهم خوردو افتاد رو زم نیاون افتادم..اونم اول ادی

 سرشو بلند کردو با عشوه گفت دختره

 ..دیاقا حواستو جمع کن..سرم ترک-

 کردمو گفتم یاخم
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 خواهشن دیبزن نکیع هی..نیکرد ی..من سرم اونور بود شما که جلوتونو نگاه منیخودتون حواستونو جمع کن-

ه ..دست منم کچیاون افتادم..اون دستشو که بسمتم نگرفت ه ادیکمک کنم پاشه.. یعنیبسمتم گرفت.. دستشو

 بسمتش گرفته بودمو رد کرد..

 گرفتمو اون پاشد..لباساشو تکوندو نگاهم کرد دستشو

 خواد.. یم یچ گهید

 ن؟؟یدار یکار دیببخش-

 کن.. یبله..عذرخواه-دختره

 کنم..دخترا ارزش ندارن. ینم ینکردم..از توهم عذرخواه یمن ازون عذرخواه هه

 حواله کنه.. گهید یجا تویهه برو خدا روز-

 رف رو نِروم.. غوشیج غیج یکنارش رد شدم که باز اومد دنبالم..صدا از

 ؟؟یکن یهم نم یحاال عذرخواه یکلمو ترکوند یاقا..زد یاها-دختره

 گفتم کالفه

 ؟؟یشیم المیخ یکنم ب یاگه عذرخواه-

 اره...زود باش-دختره

 .یشرمنده که زدم کلتونو ترکوندم..خدافظ-

 ..ییخدا ندازهیم یچه موجودات ری..خدا مارو گهیچ گهید نیگذاشت رو بازوم..ا دستشو

 اسم نوشته بود.. هی ویشماره گوش هیکارت بسمتم گرفت..روش  هی

 رزا

 ..یایاونجا ب یتون یکارت شرکت بابامه..شماره منم پشتشه..م نیازت خوشم اومد..ا-دختره
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 گرفتمو گفتم کارتو

 با اجازه..-

 یکی نیکه ا نجاستیدونم حاال..جالب ا یکنه..اسمشم نم یاون دختره اومده داره نگاهمون م دمیبرم که د خواستم

 کرد. یاول خودشو معرف نیکه پررو هم هس هم دهیجد

 بود؟؟بمن چه..باشه..حتما بخاطر حرفامه. یحاال انقد نگاهش حرص چرا

 بسمت رزا گرفتمو گفتم کنم..دستمو تشیتونم با رزا اذ یدونم چرا حس کردم م ینم

 خوشحال شدم.. دنتیاز د-

 یجاک ویکی نیپوزخند زدو برگشت رفت..ا هیباهام دست دادو من برگشتم که به راهم ادامه بدم..دختره  یخوشحال با

 رو مخم.. رهیکنه م یمحرم نامحرم م یقائله..ه یکه واسه خودش حدو مرز نیاز ادیخوشم م یلیخ یدلم بذارم..ول

 ؟؟یچرا بهش اون حرفارو زد هیدختر با فهمو شعور یدونست یتو که م خب

 دونم.. ینم نویجواب ا ییخدا

 خوردن..اون نبود. یشدمو رفتم تو کوپه..داشتن صبحونه م الیخیب

 اون. گمیم یاسمش اونه..ه خخخخ

 ..اره نبود..یول

 ..بدو..میتپه سالم..االنم میمشهد گهیربع د هیصبحونتو بخور که  ایشهاب جان ب-مامان

 ...میصبحونمو خوردم..کاش هرچه زودتر برس نشستم
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******* 

 

 

 

 

 فرشته

 

 

 گایگرفته بود از دستش در حد الل حرصم

 تا نا کجا اباد بسوزه منگاهتیکنم نش یم یکار هیزنه..اوسکول.. یدختر بدتر از خودش گپ م هیرفته با  حاال

 دوست شده الیگودز نیبود؟؟خاکتوسرش که با ا یاون دختره ک یراس

 هوا برت نداره.. خودی..پس بدیککشم نگز یکه مثل اشغال باهات رفتار کرد پسره و حت یدیچه..د بتو

 سی..مهم نبدرک

 بود تموم شد.. یکوپه..به هر حال هرچ یرفتم جا نوییانداختم پا سرمو

 بود.. نییمشهد..در کوپه رو باز کردمو رفتم تو..سرم پا میرس یم گهید قهیچند دق هی

 مامان شهاب اومد یصدا

 صبحونتو بخور ای..بیکرد ریدخترم چرا د-

 زدمو گفتم یلبخند



 دختـر افغان

 
51 

 

 ندارم. لیممنون..نوش جان م-

 ..ینخورد یزیتاحاال چ شبیکه بده..از د ینجوریخب ا-شهاب مامان

 ..نوش جان..یاشتها ندارم..مرس یاره ول-

 تموم شده.. ممی..اه شارژ گوشنییگوشه نشستم..سرمم انداختم پا هیبرداشتمو  فمویک

 کردم؟؟نه خدا شاهده نه.. کیمن بهش خودمو نزد یعنیکوپه نگاه کردم.. نیکه اومده بود باز تو ا ارشیک به

 ..یبپره تو گلوت خفه ش یچا شاالیکرد..ا ینبودو داشت کوفت م الشیخ نیهم اصال ع شهاب

 تو گلوش.. دیپر یخوردو چا یبرداشت بخوره که قطار تکون محکم شویموقع چا همون

 خواستم..واال.. یاز خدا م گهید زیچ هی کاش

 چنتا ضربه آروم زد پشتش مادرش

 حرم.. رمیصبح م شاالیداشت..اخ که چقد دلم واسه حرم تنگ شده..امروز نه خستم..فردا ا یکم کم نگه م قطار

 شن. ادهیبرداشتن که پ الشونوینگه داشتو همه پاشدن وسا قطار

 پاشدمو گفتم منم

 ..زحمت دادم..نیممنون که تحملم کرد-

 گفت ییبا خوشرو مادرش

 ..یشد تی..ببخش که اذیدخترم..توهم مثل شهناز خودم هیچه حرف نیا-

 تقبل کنم؟؟ طویپول بل امیکه ب دیبمن بد یزیچ یادرس هی شهیم یکنم..راست یخواهش م-

 کردو گفت یاخم با نمک مادرش

 .زمیعز یاسمتم نگفت یدختر..راس هیچه حرف نیا-

 یازیفرشته..فرشته ن-
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 .ی..مثل اسمت فرشته ایچه اسم قشنگ-شهاب مادر

 ...یشماره ا یادرس هی..خب حد اقل نیشما لطف دار-

 شماره نوشتو گفت هیدراوردو دستمو گرفت..کف دستم  فشیخودکار از ک هی

 شهیکن باز پاک م وشیس تیتو گوش ری..بگیفراموشمون کن ی..نرزمیشماره منه عز نیا-

 چشم..حتما..-

کرد هم  ینگاهم م طونشیش شهیهم افهیکه با ق ارشیکردمو با اون دوتا دختر دست دادم..با ک یروبوس باهاش

 کردم.. یخدافظ

 کردم که فقط سرشو تکون داد.. یتفاوت ازش خدافظ یب هیادمه شاخ یلیشهاب فک نکنه خ نیا نکهیا واسه

 تکون بده..پففففف تویاون زبون دراز پنج متر ییلویاون کله گنده سه ک یشد..بجا شمی..اشیییییا

 .رونیفاصله گرفتمو تند تند از قطار اومدم ب ازشون

 کنه..چقد دوس دارم مشهدو..امام رضا)ع(رو.. یمشهد واقعا فرق م یهوا یوا

 شد.. دهیبسمت در راه اهن به راه افتادم که دستم از پشت کش دمویکش یقیعم نفس

 نگاهش کردم..محسن بود. برگشتم

 گوشه.. هیبا خودش برد  دویکه دستمو کش ارمیکردمو خواستم دستمو از دستش درب اخم

 اخم داد زد با

 م؟؟یزنده شد مویتا حاال مرد روزیاز د یدون یم چی؟؟هیدیجواب نم ویچرا اون گوش-محسن

 اخم کردمو گفتم متقابال

 تموم شده بود.. شیشارژ برق می..دوما گوشیاوال که خودت تنهام گذاشت-

 ..یکه پول نداشت ؟؟تویاومد یخب حاال..با ک-محسن
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 کمکم کرد.. ییبنده خدا هی-

 کمکش؟؟ نیا یخواست در ازا یم یبعد اون بنده خدا ازت چ-محسن

 خواست ینم یچیه-

 زدو گفت پوزخند

 دورو زمونه نیانتظار نداشته باش باور کنم..تو ا-

 کمک کرده.. یشده به جنابعال دایفرشته مهربون پ هیکنه..بعد  یخدا موشو شکار نم یواسه رضا گربه

 ه؟؟یباق متمی..حاال دو قورتو نی..تنهام گذاشتییپررو یلیمحسن بخدا خ-

 شد؟؟ داشیاز کجا پ نیکرد..ا یباال داده نگاهمون م یابرو یتا هیبه پشت سرش افتاد..شهاب با  چشمم

 کنه.. یپسر کمکم کرده خون به پا م هیاگه محسن بفهمه  یوا

 ؟؟یکه کمکت کرده رو نشونم بد یفرشته مهربون نیا یتون یبعد تو االن م-محسن

 گفت نهیاومد جلو و دست به س شهاب

 من بودم..-

 حبس شد.. نهیاز محسن بلند تر و البته بزرگتر بود..نفسم تو س کمی شهاب

 کنم؟؟؟ یچه غلط ایخدا

 پسر؟؟ هی؟؟یبه فرشته کمک کرد ؟؟؟تویچ-محسن

 زدو گفت یپوزخند شهاب

 ه؟؟؟یاره..مشکل-

 ..یممنون بابت کمکت..ول-محسن

 نگنه بهم انداختو ادامه داد هی



 دختـر افغان

 
54 

 

 ؟؟یخواست یکمک ازش چ نیا یتونم بپرسم در ازا یم-

 مرموز نگاهم کردو گفت شهاب

 دادم..اونم قبول کرد.. یدوست شنهادیپ-

 شدم.. چارهیاحمق..ب یگفت؟؟ا یچ

 برگشت سمتمو گفت یبرزخ افهیبا ق محسن

 گه؟؟یراس م-

 ..بخدا من..ستمینه..نه بخدا..من..من باهاش دوست ن-

 زد داد

 ..یخودتو نشون داد ..خوبیشب تنها بود هیخفه شو..-محسن

 خواهش به شهاب نگاه کردمو گفتم با

 که من قبول کرده باشم؟؟ یداد شنهادیبمن پ ی..شهاب من..تو کیشهاب..شهاب توروخدا بگو دروغ گفت-

 گه؟؟یباور کنم دروغ م ی..توقع داریگیم یشوندیپسوند پ چیتو اسمشم بدون ه-محسن

 رها کرد.. رشمیت نیاخر شهاب

 ..دهیشب تو بغلم خواب هیتازه..و...و -شهاب

 گفت؟؟ یچ نی..انیبهت نگاهش کردم..ا با

 طرف صورتم سوخت.. هیبه خون نشسته برگشت سمتم..دستشو برد باال که چشمامو بستمو  یبا چشما محسن

 شد.. ختهینگران شهاب با داد محسن ام یصدا

 فرشته..-شهاب

 واسه من؟؟ یکن یم ی..تن فروشمیت بده از شرت خالص ششوهر گمیدرس..به بابا م یهرزه اشغال..درس ب-محسن
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 ذاشتم سر باز کنه.. ینم یکرد..بغض تو گلوم نشسته بود ول یدرد نگاهشون کردم..سرم درد م با

 ؟؟یدیکه باهاش خواب رهیتورو بگ ادیانقد نفهمه که ب ی..تو فکر کردشعورید خب احمق ب-محسن

 فرو دادمو رو به شهاب گفتم یبه سخت بغضمو

 رسمش نبود نامرد.. نیا-

 بسمت در راه اهن..چرا؟؟چرا اون حرفارو زد؟؟ دمیجلوشون رد شدمو دو از

 بهش کرده بودم؟؟بدبختش کردم؟؟خونوادشو کشتم؟؟ یا یچه بد مگه

 ...دمینفهم یچیه گهید نویرفتو همه جا تار شد..محکم خوردم زم جیسرم گ هوی

 شهاب

 

 

 داداششه؟؟ نی..انیا یعنیگفت؟؟شوهرش بده؟؟بابا؟؟ ی..چیچ

 بخوره.. یلیشم که باعث شدم س نیماش ریز یاله

رو ثابت  شیگناه یخواست ب یم یزار هیبود االن با گر یا گهیکرد..اگه هر دختر د ینم هیبود که گر بیعج چقدر

 کنه.

درد نگاهمون کردو رفت..به داداشش نگاه کردم..با خشم برگشت سمتم و خواست بزنه که دستش رو گرفتم و  با

 گفتم

 بگم.. یزیچ هی دیبا-

 زد.. داد

 ؟؟یبگ یبا خواهرم بود یکه چه جور نیدرباره ا یخوا یم هیچ-
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 گناهه.. یخواهرت ب-

 و گفت نییرو اورد پا دستش

 باهات بوده؟؟ یتو االن نگفت ؟؟مگهیگیم یچ-

 نه..من..من دروغ گفتم..-

 کردو گفت یکیستریه خنده

 ..اره..یکن یم یکارتو ماست مال ی..داریگینه..دروغ م-

 زدم داد

 گفت دوست پسر یبهم بزنم..چون فرشته م نتونوی..واسه همون خواستم بیمن اولش فکر کردم تو دوست پسرش-

 نداره..حرصم گرفت فکر کردم که دروغ گفته..

 نشست.. نیدهنش رو فرو دادو گنگ نگاهم کرد..سرش رو گرفت و رو زم با

رو  رشونیدُون..مس یطرف م هیدارن به  هیبق دمید هویرفتم دنبالش.. یشکست نم یمنه..کاش پام م ریاش تقص همه

 ..نیدختر افتاده بود رو زم هیدنبال کردم..

 ..ستی..نه اون نستیهاش مثل فرشته بود..اروم رفتم به سمتش..نه فرشته ن لباس

 شد؟؟چرا افتاد؟؟؟ یفرشته بود..چ یول

 ..رونیاز راه اهن اومدم ب عیرو کنار زدم و کنارش نشستم..رو دست هام بلندش کردم و پاشدم..سر تیجمع

به سمتم..با  دیچشمش به من افتاد..دو ارشیشدن..ک یم نیبودن..داشتن سوار ماش ابونیاونور خ نایمامان ا یوا

 گفت ینگران

 ه؟؟یک نیشده ا یچ-

 ..توروخدا..بدو..فشارش افتاده.ریدربست بگ هی ایک-

 دربست گرفت و فرشته رو پشتش خوابوندم.. هی زود
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 اش کن ادهیندارم..پ یاقا..حوصله مرده کش یا-راننده

 مرده عمته..زنده اس..فشارش افتاده..-

 ..یمحسن افتادم..وا ادی

رم اس کن..من ب مارستانویسرم بهش بزنن..ادرس ب هیدرمونگاه بگو فشارش افتاده.. هی..فرشته رو برسون ارشیک-

 داداشش.. یجا

 داداشش؟؟-ارشیک

 ..گند زدم..برو فقط برو..اینگو ک یچیه-

 تو راه اهن..همون جا نشسته بودو سرش رو تو دستش گرفته بود.. دمیدو

 نشستم و گفتم کنارش

 درمونگاه.. میپاشو..پاشو بر-

 چرا درمونگاه؟؟-فرشته داداش

 فرشته فشارش افتاد..-

 از جاش پاشدو گفت مهیسراس

 االن کجاس؟؟؟کوش؟؟-

 ..میبر ایاروم باش..ب-

 رو نگاه کردم..ادرس رو اس کرده بود.. می..گوشدمیرو گرفتم و به سمت در دو دستش

 درمونگاه نگه داشت.. یربع جلو هی.....نگه داره..بعد مارستانیب یدربست گرفتم و گفتم جا هی

 ..ادیمن بود..خدا کنه زود به هوش ب ریبه سمت درمونگاه..تقص دمیپرت کردم و دو نشیتو ماش یتراول پنجاه هی
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نه به خواست خودش..نه به  ی..ولدی..اره خب..خوابدهیشب تو بغلم خواب هیبود زدم..خدا نبخشتم.. یچه حرف اون

 خواست من..

و ت یخوابش برده بود..چون طاق خال  واریکنار د نیزم یدر کوپه رو ی..جلورونیرفتم ب ستین دمیشدم د داریب شب

 کوپه نبود..

 ..دمیکنارش خواب یکه جا کم بود ول نیکردم رو طاق خودم خوابوندمش..با ا بغلش

 بالش بغل کرده بودم. یکردم..فرشته رو به جا یخونه عادت داشتم بالش بغل م تو

 زنگ زدم.. ایک به

 بوق دوم جواب داد با

 ؟؟یفرشته رو کجا برد ایک-

 باز کردم.. هویهمون جا..در اتاقو  میتو کدوم اتاقه..رفت گفت

 ..یکن یجا هم ول نم نیهم ایکرد..اه ک یدستش رو گونه فرشته بودو داشت نوازشش م ارشیک

 ..ارهیدمار از روزگارت در م ادیبرو اونور..نکن..االن داداشش م ایک-

 ..حرصم گرفت و محکم زدم پس کله اش.دیگونه فرشته رو بوس دویخند

 خنده نگاهم کردو گفت با

 .دمیرس یخوبش م یمحل..تازه داشتم به جاها یخروس ب رونیپاشو برو گمشو ب-

 ..خفه لطفا..ارشیک-

 مشنگ. وونهی..دستادیاز تخت و اومد کنارم ا نییپا دیزود پر ارشیموقع داداش فرشته اومد تو..ک همون

 دم گوشم گفت اروم

 امتحان کن.. یخوا ی..مهییییطعم لباش عال-
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 محکم از بازوش گرفتم که شروع کرد به بال بال زدن.. شگونین هیاخم نگاهش کردم و  با

 ؟؟یکرد یشعور تو چه غلط یب-

 لبخند کج نگاهم کردو گفت هی با

 ..یدار رتی..روش غیگفتم عاشقش یدید-

 ها.. یکارو کرد نی..دفعه اخرت باشه ادنیَهم مُقَ یلی..اونو داداشش به من سپرده بود..خستمی..عاشقش نرینخ-

 ..دمشیکردم بابا..نبوس یشوخ-ایک

 دونم چرا.. یخوشحال شدم..نم کمیدلم  ته

 زده بودو یلیکه س ییداد..داداش فرشته کنارش رو تخت نشست و جا ریاوسکول به من گ نیزدم که باز ا یلبخند

 نوازش کرد..

 از اتاق. رونیب دمشیرو گرفتم و کش ایک دست

 خنگول ایک یه-

 جان-ایک

 خوب برات دارم. سیک هی ایب یکن دایدوس دختر خوب پ هی یخوا یتو که م-

 کنم.. یخوام ازش خواستگار یخوام..من از فرشته خوشم اومده..م یدوس دختر نم گهینه د-ایک

 ..یستیهه تو ادم ازدواج ن-

 ادمش شدم. دمیفرشته رو د یاز وقت یاره قبال نبودم..ول-ایک

 دونم.. یم دیمن بع ییخواد با فرشته ازدواج کنه؟خدا یواقعا م یعنینگاه کردم.. شیچهره جد به

 ..یخیحاال ازدواجو ب-

 گرفتم. ارشیدراوردم و به سمت ک بمیرزا رو از ج کارت



 دختـر افغان

 
60 

 

 .غوهاسیج غیج نی..فقط ازادی..همه جوره باهات راه میعال سیک هی نمیا-

 خوام با فرشته ازدواج کنم..سر به راه شدم.. یخودت داداش..من م ینچ..ارزون-ارشیک

 پرت کردم و گفتم بمیرو دوباره تو ج کارت

 دار هم شو..به من چه..به درک..اصال ازدواج کن بچه -

 زدو گفت یلبخند

 ..میشهاب فکرشو بکن..منو فرشته بچه دار ش یوا-

 مشت به بازوش زدم و گفتم هیحرص  با

 هوو پسرجان..نامحرمه باهات.-

 تعجب نگاهم کردو گفت با

 ؟؟یگرفت ادی یاز ک ناروی..ای..اوه اوه..مذهبگهیم یداره چ یک نی؟؟ببیچ-ایک

 از فرشته..-

 ..ااایش ینم کیبه بعد به زن من نزد نی...ازیه یه-ایک

 .ستیادم بشو ن نیاخم روم رو برگردوندم..ا با

 ...رونیموقع در باز شدو داداش فرشته اومد ب همون

 

 

 

 

******* 
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 فرشته

 

 

 کنه؟؟ یم هیمحسنه..چرا گر نکهیرو گونم چشمامو باز کردم.عه ا یحس نوازش با

 اومد.. ادمی زی.کم کم همه چبرم. میمن قربون داداش یاله

 ..یلیاهن..محسن..دعوا..شهاب..حرفاش..بازم دعوا..س راه

 ...یلی..سیلی..سیلیس

 مطلق. یاهیکف راهرو و بعد س افتادنم

 برگردوندمو خواستم با دستم هولش بدم که دستم سوخت..اخ رومو

 سرنگ توش بودو به سِرم وصل بود..اها فشارم افتاده.. هینگاه کردم.. بهش

 کوچولو..ببخش که حرف اونو گوش کردمو زدم تو گوشت.. یمنو ببخش ابج-محسن

 برگردوندمو پشتمو بهش کردم..آبروم رفت..هه آبرو؟؟ سرمو

پاسپورتم..اونوقت شهاب همه ..رفتم تهران واسه دمینابود شد..اونهمه زحمت کش ندمیکه شهاب زد آ ییحرفا با

 نابود کرد.. زویچ

 کشم.. یکه خودمو م نهی..فوقش ابدرک
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 ؟؟یهم نابود کن ارویاون دن یخوا یاگه نابود شده م اتیدن نیجهنم؟؟ا یبر یخوا یم

 یییکنم..هع یتونم خودکش یمن نم نه

 کشکو دوغ خالس یمگه زندگ بعدشم

 ..یمحکم بزن تو گوشم.پاشو بزن که دلت خنک شه ابج ایب ؟؟اصالیزن یباهام حرف نم-محسن

 واسم نداشت. یزیچ یجز بدبخت ایدن نیمتنفرم..ا ایدن نیولم کن..از همه ا-

 نگو..برگرد نگاهم کن.. ینجوریفرشته ا-محسن

 چونمو مجبورم کرد نگاهش کنم. ریگذاشت ز دستشو

 ؟؟یبخش یم-محسن

 شه؟؟ینابود شدم درست م ندهیبشه.مگه ا یاره فشردم..مثال من نبخشمش.که چ یرو هم به معنا پلکامو

 بغلم کردو گفت محسن

 من از گل پاکتره.. یکوچولو یابج-

 خوند..محمد وکالت خونده بود.. یم یاضیتموم شدو محسن اروم جداش کرد..محسن ر سرمم

 خوند..سال اخر دانشگاه بود.. یم ی..االنم رشته داروسازیهم تجرب یمهد

 .میرفت رونیکرد پاشم..دستمو گرفتو از اتاق ب کمکم

 .بتای..هردوشون دردسرن..مصنجانیدوتا ا نیباز که ا بابااااایا

 ادی..مار از پونه بدش م ایدادن..ب گهیباهاش حرف زد..اخرشم شماره هاشونو بهمد کمی سادویشهاب وا یروبرو محسن

 ..شهیدم لونش سبز م

 کنار گوشش تکون داد. یافتاد..دستشو به حالت گوش شهیریس ارشیبه ک چشمم

 بچه رو. یاون سرم درد گرفت..چقد محکم زد یمحکم زد پس کلش..اخ من بجا دویشهاب د یول دیند محسن
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 االغ. شیریحقشه..س البته

 ..فمیک یحرف رد شدمو دنبال محسن رفتم.وا یجلوشون ب از

 ..هییینامه..ه پاکت

 سمت شهاب..دستپاچه گفتم برگشتم

 کو؟؟ فمی..کفمیک-

 ؟؟یتوش داشت یمهم زیدونم..چ یچه م-شهاب

 برگردم تهران. دی..پاکت نامه..بدبخت شدم..بای..وایوا-

 تهران؟؟ یچرا رفته بود یراس-شهاب

 .فمیمحسن..ک ی..وافمیک-

 برگشتو با تعجب نگاهم کرد محسن

 شده؟؟ یچ-محسن

 گم شده. فمیک-

 بزنم دشویق دیدرس..با یدرس ب گهی..دهیگر ریز زدم

 خدا چقد من بدبختم. یا

 شعوری..بشییییبه خودت بخند..ا مرض

 .میبر ایحاال ب-شهاب

 توش بود. میشهاب من همه زندگ ی..تو راه اهن افتاده بود؟؟وافمیخوام..ک ینم-

 ..فمهیک نکهیبسمتم گرفت..عه ا یزیچ هی

 ازش گرفتمو گفتم یخوشحال با
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 ..کجا بود؟؟یمرس یوا-

 به خودم چسبوندمش.شهاب با تعجب گفت محکم

 توشه که انقد مهمه.پوله؟؟ یحاال چ-

 نه-

 دراوردمو نشونش دادم فمینامه رو از ک پاکت

 ..نهیا-

 چکه؟؟؟ ه؟؟توشیچ نیا-شهاب

 حرص گفتم با

 واسه ثبت نام دانشگاهم الزمه. نی.اسیپول ن ی..همه چرمینخ-

 نیخواد..رتبت تو کنکورو ا یم یاز شناسنامه و کارت مل ینام دانشگاه که فقط چنتا فتو کپ ؟؟ثبتیچ-شهاب

 ه؟؟یچ نی..ازایچ

اس از سفارت افغانستان تو  هیدییتا نمی..امیپاسپورت داشته باش دیبا می..واسه ما که مهاجرهینطوریواسه شماها ا-

 تهران.

 بهت گفت با

 خوره یبهت نم ؟؟اصالیا یافغان ؟؟تویچ-

 کرد. یکه مثل منگوال نگاهم م ارشیک

 ان؟؟ یچه شکل ایمگه افغان رمینخ-

 دیچشماشو کش یاورد باالو گوشه ها دستاشو

 خنده گفتم با
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ت که خود یترک و لر و کرد و هر نژاد نجایچنتا نژاد داره..مثال ا نجایقوم از افغانستانن..اونجاهم مثل ا هیاونا  رمینخ-

 هست یدون یم

 تکون دادو گفت یسر

 .یچه جالب..نگفته بود-

 ..خدافظ.گهیخب من برم د-

 کرد فقط.. یهم نکرد..مثل منگوال نگاهم م یخدافظ ارشیک

 رفت. یبر باد فنا م میشکر گم نشده..وگرن زندگ خدارو

 خونه. میگرفتو رفت یتاکس هی محسن

 .دنیبابا منو جر متو تهران..مامان  میمنو بهار تنهات گذاشت یتوروخدا نگ یابج-محسن

 گمینچ م-

 یتو بخوا یخرم..هرچ یخرم..لواشک م یم لیفرفره خودم..برات پاست یکوچولو..فر یابج-محسن

 بهش انداختم ثینگاه خب هی

 بشه یجوری دیشا-

 بگو یچ یچ-محسن

 نه ازدواج نکردم ی..اونم تا زمانیبخوام برام بخر یا یمن هر خوراک نکهیا-

به سر  یاونوقت من چه خاک یدیخونه ترش یتو تو موی..اصال اومدیاشتها..رو دل نکناووووو..چه خوش -محسن

 زم؟؟یکچلم بر

 برم به بابا بگم. نکهیراه هست..ا هی-

 خب..ظالم..قبوله.. لهیخ-محسن



 دختـر افغان

 
66 

 

 ایقول داد-

 قوله قول.-محسن

 کرد..درو باز  دیرو حساب کردو با کل ی.محسن پول تاکسمیشد ادهیدر خونه نگه داشتو پ یجلو

 باز تو اشپزخونه بود. مامان

 برات اوردم.. یچ نیبب ایسالم مامان..ب-محسن

 .ارشیسالم پسرم..دستم بنده خودت ب-مامان

 ..نجایا یایب دینه با-محسن

 هست؟؟ یحاال چ-مامان

 کوچولوعه..خوشگله..پرسروصدا هم هست..-محسن

 ..یدیخر یمگه عروسک بوق-مامان

 ییجورای یه-محسن

 از بازوش گرفتم که اروم گفت شگونین هی

 خوردم..اخ زیغلط کردم..چ یا-

 ..تا چشمش بمن افتاد گفترونیاز اشپزخونه اومد ب مامان

 فرشته..-

 داره..اره؟؟نه؟؟ یخودمو تو بغلش انداختم..اخ که اغوش مادر چه حس خوب دمیباز کرد منم دو دستاشو

 االسالم.. یاشفع کل مرضانا ف اللهم

 جمله خودم از

 ..مامان به طرف محسن رفتو بغلش کرد.رونیبغل مامان اومدم ب زا
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 دلم واسه هردوتون تنگ شده بود.-مامان

 خونه؟؟ ومدهیمحسن قبل من ن یعنی؟؟یچ

 .میکه ناهار بخور نیایب نیلباساتونو عوض کن نیبر-مامان

 برم تو اتاقم گفتم نکهیتو اتاقامون.قبل ا میرفت

 ..مینگرانت شد یبود که گفت یخونه پس منظورت تو راه اهن چ یومدیمحسن..اگه تو قبل من ن-

 .میمنظورم خودمو بهار بود-محسن

 ..صب کندمی.جرش منمیبهارو بب نیبذار من ا-

 ااااینشد یشد کیبه خانومم نزد-محسن

 با منه. تیجاااان؟؟اول دوست من بوده بعد شده خانوم توهاا..پس اولو-

 دوس داره.. شتریمنو ب یول-محسن

 شام بده. هی دیبا گهید یکیدوس داشت اون  شتریب ویهرک نکهیا ؟؟سریبند یشرط م-

 باهام دست دادو گفت محسن

 قبوله. یاوک-

 تو اتاقمو لباسامو عوض کردم. رفتم

 بود؟؟ یچ دم؟؟هدفشیشب تو بغلش خواب هیکردم..چرا اون حرفارو زد؟؟چرا گفت  یشهاب فکر م به

 .یخیکشم از محسن بپرسم..پس ب یگل کرده حاال خجالت م میفضول

 رفتم تو اتاقم استراحت کنم. مویاومدن.بعده چلوندن هردوتاشون ناهار خورد یباباو مهد نوییپا رفتم
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 کفشو برداشتمو شروع کردم به زدن بهار. لنگ

 ؟؟یمنو تنها گذاشت تو چرا مثل جوجه دنبالش رفت شعوریمحسن ب نی..ادهیورپر-

 گفت غیج غیج خنده و با

 ..بسه..توروخدا..نزن..دردم گرفت.یفر یوا-بهار

 لنگ کفشو با خنده ازم گرفتو خودمو زد. محسن

 .اسیدختر دن نیخانوممو نزن..خانومه من بهتر-محسن

 گفتم یمسخرگ با

 .رمیمن بگ ویکی..بده ننیهندونه ها سنگ-

 از پشت بغلم کردو به بهار گفت محسن

 گرفتمش در نره.بهار بزن..بزن که -

 گفت دویگونمو بوس بهار

 زنم.گناه داره. ینم موینه..من ابج-
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 که گفتم دیگونه هردومونو بوس محسن

 محسن خره بهار نامحرمه. یهو-

 .شیشونیمحکم زد به پ محسن

 نبود. ادمی دی..ببخشیوا-محسن

 لبو خوردش.بس که سرخ شده بود یشد به جا یبهار نگاه کردم..م به

 .یتک تومن۱۰۰ لویشد..کلبو ارزون -

 .میقدم زد کمی.اومدن جامو باهم میخودم فرار کردم.تو پارک وحدت بود بعد

 با حجاب بود اومد جامونو گفت یلیزنه که خ هی هوی

 د؟؟یباهم دار یشما چه نسبت دیببخش-

 هم دوستم و نامزد برادرم. شونیبرادرم هستن..ا شونیا-

 مدارک همراهتونه؟؟-زنه

 کارتامونو به زنه نشون داد. دویکش یپوف محسن

 هم کارتشو دراوردو به زنه نشون داد بهار

 نامحرم هستن؟؟ شونیبا ا شونیا یدرست..ول نیخب ا-زنه

 .شنیخواهر خونده منم م ییجورایقراره همسر برادرم بشن.. یهنوز بله..ول-

 .ارنی..واسه من گشت ارشاد مشییییبا اجازه رفت..ا دیببخش هیبا  زنه

نمگه..از اولم  یزیچ یکس رنیدوتا دوتا حلق تو حلق هم راه م ابونایاف تو خ یاف ج یب نهمهیکهههه..ا سین مملکت

 مو شانس ندشتوم

 دلم خنک شد یا-محسن
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 هااا. ارهیپدرمونو درم ادیشنوه م یمحسن االن م یه-بهار

.تو پاساژ دیخر یزدو م ینازشو بار م ونیکام ونیکرد محسن هم کام یناز م یه یبهار عوض نی.اشاپیکاف میرفت

 فروخت. یم یفردوس

ست دون یمثل بچه ادم بود..اصال نم نهیاالغو بب یتو نکهیبهار خره قبل ا نیاووووف.بسه توروخدا..حالم بهم خورد..ا-

 هست. یناز چ

 کنم نازمو بخره. یشوهر م رمیمنم م اصال

 ؟؟یکن یکار م یهه هه درستو چ-محسن

 ..ناز فروختن مهمه..یخیدرسو ب-

 خوام درسمو تموم کنم بعد ازدواج کنم هاا. یمحسن من م-بهار

 که.. می..حداقل نامزد کنرهیاووووو د-محسن

 .ادیبوجود ن ی..نفر سومنیفقط دونفر باش یول نینامزد کن-

 کرد. یزد پس کلم..بهار مثل منگوال نگاهم م دویزود فهم محسن

 خب؟؟ یچ یعنی-بهار

 دم گوشش گفت که باز لبو شد. یزیچ هی محسن

 ببرتت ها. ادیب دمی..به فکر جناب خان هم باش که لبو فروشه..بهش خبر میشیلبو م یخب توهم..ه لهیخ-

 چقد دوسش دارم. یخان تو خندوانه..اخ جناب

 ..محسن پاشدو گفتسادیوا زمونیکنار م یموقع حس کردم کس همون

 عهههه سالاام..-

 دوتا. نی.اه اه باز ادمید ارشویبلند کردم که شهابو ک سرمو
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 من از دستتون راحت شم. نیریبم یا

 نمیب یزشتشونو م یها افهیق رمیم هرجا

 هردوشون خوجملن..ههههه ییخدا یول

 .گهید یریگ ی..خبر نمیبه به سالم اقا محسن گل..خوب-شهاب

 .یگرد یاز ما بهترون م با

 منو بهار با ابرو اشاره کرد. به

 گفت دویخند محسن

 .نیشناس ینامزدمه..فرشته رو هم م-

 شی..عه چه جالب..اشیریس شیپسر..ا نیکنه ا یکرد.اعصابمو خرد م ینگاهم م یبا لبخند پهن ارشیک

 ..شعره.شیریس

 کنه؟؟ یداره با لبخند نگاهت م هیک نیا یفر-بهار

 انگل جامعه.-

 .دیگرفت که محسن ند ارشیاز ک شگونین هی شهاب

 هیهم  ارشی..کنمیاومدو سفارشامونو اورد..شهاب کنار محسن نشستو من مجبور شدم برم کنار بهار بش گارسون

 منو شهاب نشست.. نیاوردو ب یصندل

 منو شهاب بود. نیهم ب شهیریبهار..س یسمت راستم بود..شهاب روبروم..محسن روبرو بهار

 پسر. نی.دستشو برداشتم..چقد اعصاب خرد کنه اگذاشت رو پام. دستشو

 خرد کنه..خخخ یسبز

 اروم گفت ارشیک
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 شمارتو بده..-

 اااایبش مونیپش تیکنم از زندگ یم یکار ای یشیمن م الیخیب ای ارشیاقا ک-

 گفت دویخند ثیخب

 گمیبهت م دمیکارام هدف دارم..اخرش که به هدفم رس نیمن از ا-

 که اهلش باشه. یکیشو..برو دنبال  الیخیپس ب ستمینداره..من اهل دوس پسر ن یهدف شما بمن ربط-

 منم نگفتم دوس دخترم باش..-ارشیک

 که شهاب بشنوه گفت یبلندتر طور کمی

 من قصدم ازدواجه.-

 کنه؟؟ یم ینطوریچرا ا نیا وااا

ه گرفت ک ارشیک یمحکم از پهلو یزیم ریز شگونین هی..ارشیحرفشو با محسن قطع کردو برگشت سمت ک شهاب

 من پهلوم سوراخ شد..

 لگد شد زیم ریمنم از ز یپا

 نزدم می..چون دختر خوبگهیخب د یبزنم از دردش ول غیخواستم ج یم

 کرد. یمثل جنزده ها فقط به روبروش نگاه م ارشیک

 گرفتمو محکم فشار دادم ارشویک یاز درد پام بازو منم

 کنم نفله شد بچه فکر

 .من..ازونور شهاب..خخخنوریاز

 اونا رو هم اورد. یسفارشا گارسون

 کردم.واقعا از کوفت هم بدتر بودااا.. یاز معجونم کوفت م اروم
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 منو لگد کرد یپا یشعوریکدوم ب حاال

 نظر گرفتم ریهمه رو ز موشکافانه

 کنه یکنه ماچشم م یمحسنو بغل م نیپره ا یم یکه..ولش کن سین ایدن نیکه کال محو بحث با محسنه..اصال تو ا بهار

 لهیهم از بهار بدترو االخ تر..اونکه کال تعط محسن

 جرعه از معجونم کوفت کردم هی

 ذاشت تمرکز کنم رو پژوهشم..واال بوخودا یاالغ رو مخم بودو نم ارشیک یزایو زیو

 کاراش. نیکنه با ا یحال ادمو بد م ارشیک نیا

 داشت.با اخم نگاهش کردمو گفتم یکردم برنم یدستشو گذاشت رو رون پام..هرکار م باز

 زنم. یم غیدستتو بردار وگرن ج-

 دستش رو پام بود. نکهیشد از یابروشو باال دادو با لبخند نگاهم کرد.حالم منقبض م یتا هی

 کنم بزنم چپو راستش کنم میبه س میس کهیکه کال تو فاز منه..از فاز گذشته..تو نول منه..نزد نمیا

 شد یاون موقع خودش داشت نفله م تازه

 بوده؟؟خاکتوسرم..نکنه جن بوده یپس ک یوا

 جز.. ستین ینشسته..و کس زیم نیهم دور ا گهید نفرینه..صب کن.. یبوده..ول زیم ریز یکس نکنه

 ..االغرونیپاره شه ....نت بزنه ب یخشتکت تو مهمون یاله یگاوه..ا شهاب

 زیم ریشهاب از ز یکه رو پام بود پامو گذاشتم رو پا ارشیبه دست ک توجهیب

 توانم فشار دادم که صورتش سرخ شدو حرفشو قطع کرد نیاخر با

 مشت کردو با حرص نگاهم کرد دستشو

 بدتر بوداااا یبهش زدم که از صدتا فحش ناموس روزمندانهیلبخند پ هی
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 دادو دستشو برداشت یفیفشار خف ارشیک هوی

بهش  یچیتوهم ه ذارهیداره پاشو فراتر از حدش م نیحاال ا یکرد یزندگ دیسال مق نهمهیتو سرت فرشته..ا خاک

 خواد. یکنه خودتم دلت م ی..خب معلومه فکر میگینم

 بود ختهیخان گرفتم..اعصابم بهم ر شیریس یمحکم از پهلو شگونین هی

 شهاب کصافط پاشو رو پام گذاشته بود نیبودم نابود شده بود..چون ا دهیکفشمم که تازه خر نینازن نینگ

 درد گرفته بود. یبود..سرم حساب ختهی..اعصابمو بهم رشاپیاز کاف رونیاز جام پاشدمو رفتم ب دیببخش هی با

 زدم غیحتما..با حرص ج شعورهیب ارشیک نیکنارمه..باز ا یکیکردم  حس

 ..بمن دست نزن..دست نزن..دست نزننننن.یبرو گمشو..اعصابمو داغون کرد-

 برگردوند سمت خودش..شهاب بود. منو

 حالم خرابتر از قبل شد. دنشید با

 بهت دست نزنه؟؟ یشده؟؟ک یچ-شهاب

 گفتم غیج با

ر پس هی ادیزنه.بدم م یبهم دست م ی.هادی..بهش بگو دور منو خط قرمز بکشه..ازش خوشم نمشعورتیاون دوست ب-

 بهم دست بزنه.

 ؟؟ینگفت یزیپس چرا من بغلت کردم چ-شهاب

 کرد..خودمم موندم..چرا؟؟چرا واقعا؟؟ ینگاهم م موشکافانه

 از رو بازوم پس زدمو گفتم دستشو

ساقط  یکنم از مردونگ یم یکار هیبشه و بهم دست بزنه  کیبهم نزد ندفعهیمن رفتم خدافظ..به اون دوستتم بگو ا-

 بشه.
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 اورده..من بغلت کردم من بغلت ریوقت گ نمیپسره..ا نیدم برداشتم..اه حالمو بد کرد ابهش کردمو تند تند ق پشتمو

 کردم

 تو خشتکت شکییییا

 ..نکاراشیقابل تحمل بود ا ریجرئت دست زدن بهمو نداشت واقعا غ یپسر چیکه تا حاال ه یمن واسه

 کنه. یخونه سرم درد م رمیزنگ به محسن زدمو گفتم من م هی

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 شهاب

 

 

 بچه. نینسوزونه ا گهید شیات هیمنو فرشته نشست.. نیاورد ب یصندل رفت

 فرشته بود. ارشویحواسم به ک یهم با نامزدش..ول یزدم..گهگاه یمحسن حرف م با
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 گفتن. یبهم م ییزایچ هی یکرد که فرشته کالفه بود.ه یدونم چکار م ینم ارشیک

 ..دمیفهم ارشویحرف ک هی..فقط هیچ دمیفهم ینم

 من قصدم ازدواجه.-ارشیک

 رمیدختره رو هم بگ نیمحکم از پهلوش گرفتم..صب کن حال ا شگونین هیگرفتو  حرصم

 گذاشتم رو پاشو محکم فشردم پامو

 شد بد نگفتم یاگه بگم دلم داشت خنک م یعنیبزنه.. غیخواد ج یصورتش مشخص بود م از

 دونم وال یرو نم یواسه چ نکهیترکه..ا یداد داره م ینشون م افشیهم ق ارشیک

 ..چشمم به فرشته افتاددیکش ریپام ت هویمشغول حرف زدن با محسن شدم که  دوباره

 رو لباش بود روزمندانهیلبخند پ هی

 کرد یخواستم سرش داد بزنم..پاشنه کفششو داشت تو پام فرو م یم

 با حرص مشت کردم دستمو

 خواستم پاشم چپو راستش کنم که پاشو برداشت یم

 کرد؟؟ یمحسن پرچونه شدم..حاال مگه بس م نیمشغول زر زدن با ا دوباره

 گذشت..چشمم به فرشته افتاد کمی

 .رونیرفت ب دیببخش هیاز حد فرشته شدم..از جاش پاشدو با  شیب یکالفگ متوجه

 .دسیرندیخ ارشهیک نیسر ا ریهست ز یهرچ دمیفهم

 رو مخم بود شیرو ادهیپ ی؟؟تالفیفکر کرد ی..بعله چسین یمهم زیکردن منم که اصال چ پالگد

 ..امیتوالت االن م رمیمحسن جان من م-

 بودو پشتش بمن بود.. سادهیگوشه وا هی..رونیاومدم ب شاپیاز کاف عیسر پاشدمو
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 زد غیکنارش که ج رفتم

 ..بمن دست نزن..دست نزن..دست نزننن.. یبرو گمشو..اعصابمو داغون کرد-فرشته

 گذاشتم رو بازوشو برش گردوندم سمت خودم. دستمو

 گفتم کالفه

 بهت دست نزنه؟؟ یشده؟؟ک یچ-

 زد غیج

 ادیزنه..بدم م یبهم دست م ی.هادی..بهش بگو دور منو خط قرمز بکشه..ازش خوشم نمشعورتیاون دوست ب-فرشته

 پسر بهم دست بزنه.. هی

 نگفت.. یزیمن بغلش کردم چ یچرا وقت ی..ولی..ولگهید گه؟؟ارهیم ارشویک

 کنم..خخخخ تشیسوال اذ نیتونم با ا یهه..م هه

 هم نکرد.مشکوک نگاهش کردمو گفتم دعوا

 ؟؟ینگفت یزیپس چرا من بغلت کردم چ-

 بهش دست زده؟؟حاال مگه چکار کرده؟؟ نکهیناراحته از یلیخ یعنیکرد.. یم دادیکرد..غم تو چشماش ب یمکث

 دیدلخور به گوشم رس یلیخ صداش

 اقط بشه.س یکنم از مردونگ یم یکار هیبشه و بهم دست بزنه  کمینزد ندفعهیمن رفتم..به اون دوستتم بگو ا-فرشته

 کردم. سشیلحظه با رزا مقا هیپشتشو بهم کردو رفت.. بعدم

 ..شهیبهش دست خورده بشه ناراحت م نکهیفرشته از یکنه ول زونیفرصته تا خودشو بهم او هیمنتظر  رزا

 در برابر من کوتاهه. ی..قدش بلنده ولزسیم زهیکردم..چقد کوچولو و ر یپشت نگاهش م از

 محسن زنگ خورد ی.نشستم که گوششاپیکردمو برگشتم تو کاف عقبگرد
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 تو؟؟ یعه کجا رفت-محسن

 .میرفت یباهم م یکرد یکنه؟؟خب صب م یدرد م ؟؟سرتیچ-

 باشه..خدافظ..برو استراحت کن.-

 قطع کردو گفت شویگوش

 کنه..رفت خونه.. یسرش درد م گهیفرشته م-

 ..اعصابم بدتر داغون شددیخند طونیش ارشیک

 .میبر دیبا میمحسن جان ماهم کار دار-

 کار ند... گهیدروغ م-ارشیک

 وسط حرفش دمیپر

 ..میمن کار دارم..پاشو گمشو بر ایک-

 .میکرد یاز نامزدش خدافظ مویبا محسن دست داد مویپاشد

 دمیگوشه..با اخم بهش توپ هی دمیکش ارشویکه ک رونیب میاومد شاپیکاف از

 که فرشته ناراحت شد رفت؟؟ها؟؟ یکرد یچکار م یداشت-

 نکردم.. یکار چیمن ه-ارشیک

 اونقد از دستت شکار بود. یچیاره ارواح خاک عمه نداشتت..واسه ه-

 ؟؟یدون یتو از کجا م-ایک

 ..ادی..گفت ازت خوشش نمیرفتم دنبالش..گفت دورشو خط قرمز بکش رونیاومد ب شاپیاز کاف یوقت-

 ..یساقط بش یکنه از مردونگ یم یکار هی یبش کیبهش نزد ندفعهیضمن گفت ا در

 هلش دادمو گفتم اروم
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 کار دارم. یپاشو برو گمشو..حساب-

 برات مهمه.. ..اونیدار رتیتو روش غ-ایک

 اره مهمه..من اونو مثل شهناز دوسش دارم.-

 ؟؟یکن یواقعا مثل خواهرت بهش نگاه م یعنی-ایک

 ..زهیاره..مثل شهناز برام عز-

 گفت سادویوا ارشیک

 ارمیدرم رکاهیابز یزبون تو ریمن باالخره از ز یول-

 پارک بود شاپیکاف یکه جلو نمیبرو بابا بهش گفتمو رفتم بسمت ماش هی

 هم کنارم نشست ارشیشدم..ک سوار

 روشن کردمو راه افتادم..مثل جنازه ساکت نشسته بود نویماش

 باز چمرگته؟؟-

 یدیم ریچمرگمه..حرف نزنم بازم گ یگیمن حرف بزنم م-ارشیک

 ینیمثل بچه ادم ساکت بش یتون یتو وجودت وول بزنه..نم دیبا یکرم هی شهیخب تو هم-

 نشستم ینیب یحاال که م-ارشیک

 دونم ی..منکه میاریب چارهیسر منه ب ییبال هیارامش قبل از طوفانه..قراره  نیا-

 شهیاروم م شهی..ادم که عاشق مرینخ-ارشیک

 ؟؟یهست که خدا باهاش قهر کرده تو عاشقش شد ی..کدوم بدبختمنتیو م ی؟؟عاشق؟؟بسالمتیچ-

 کردو روشو برگردوند اخم

 گذاشتم رو شونشو اروم فشردم دستمو
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 هست؟ یدختر خوشبخت ک نیکنم..ناراحت نشو..حاال بگو ا یم یداداش شوخ-

 فرشته-ارشیک

 فرشته؟؟کدوم فرشته؟؟-

 میبود ششیکه االن پ یفرشته ا نی..هممیندار شتریفرشته که ب دونهی-ارشیک

 کرد یخنده..با تعجب نگاهم م ریزدم ز یپق

 گفتم دمیخوب خند یوقت

 ؟؟یشد نیخب ادم کم بود که عاشق ا د-

 مگه چشه؟؟-ارشیک

 هیزنه..اوسکوله..بچس..بعدشم از همه بدتر..افغاااان ی..دختره چت مسیتو بگو چش ن-

..واسه من خودش سیهم باشه که باشه..مهم ن ی..افغانیشتی..اوسکولو خرو گاو هم خود گاومیزن یچت تو م-ارشیک

 مهمه

 شیپ ریخ-

 عاشق شده؟؟اونم عاشق فرشته؟؟ ارشیواقعا ک یعنی

 رهیگ یماهم داره سروسامون م ارشیاقا ک نی..باالخره ایهع یهع

 کنن یچسبن..بزور منم داماد م یباز شهنازو مامان بمن م یخاکتوسرت..خب تو ازدواج کن ایک-

 یگرد یتو مجرد م یکه متاهل شدم ول شهی..دل منم خنک میایدرم یالغوزی نیچه بهتر..توهم از-ارشیک

به بعد هروخ  نی..ازشیییکن که از دست هردوتون راحت شم..اخ یحسود..فقط هرچه زودتر اقدام به خواستگار-

 شهیدماغم نم یدختره مو نیا نمیمحسنو بب رمیم

 ..قراره زنم بشهیزن یحرف م یدرمورد ک یشهاب..بفهم دار یه-ارشیک
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 شب از ازدواجتون بگذره..باهم بکـ... هیخب توام..زنم زنم..بذا زنت بشه.. لهیخ-

 بشنوم یزیخوام چ ینم گهیشهاب خفه شو..د-ارشیک

 بود ختهیبهم ر ینگاه کردم..حساب بهش

 ارشیک-

 شمیم ادهیپ نجایمن هم-ارشیک

 نداشتم یاخه؟؟منظور یشیداداش چرا ناراحت م-

رف ح مونیی..انقد راحت از رابطه زناشویحرف نزن ینجوریکه درباره منو زنم ا سیتو وجودت ن رتیتو انقد غ-ارشیک

 ینزن

 مشت زدم تو بازوشو گفتم هی

 الیخی..رابطه رابطه..بیبرداشت ی..چه فازارشیک یخیب-

 سرشو تکون داد دویخند

 شتریب دمیبرادر..شا هیدوستش داشتم..مثل  چقد

 دختر احمق خراب بشه هیبخاطر  تیمیصم نیخوام ا ینداره..حداقل واسه من..نم یتیدختر اهم اون

 

 

 

 

******* 
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 فرشته

 

 

 پرت کردم رو مبل شالمو

 شده یخسته کننده ا ی..عجب روزاپووووف

 باشه..مگ نه؟؟ سکیکه توش ر یزیچ هیدونم.. ینم هی..هی..جانیه هی..دمیحس جد هی دنبال

 شییییزنم..ا یحرف م ایبگو..دارم با ک منو

 اتب ی..بیخودت یگفت یهرچ

 زنگ اف اف اومد یصدا

 محسننننن..درو باز کن..من خستممم-

 گفت رونویاز اشپزخونه اومد ب محسن

 داره؟؟ یخستگ یولگرد دنویخوردنو خواب ؟؟مگهیکه خسته ا یکار کرد یمگه چ-

 ته..با بهار خانوم االغت بودم یب ی..ولگرد بنمیخفه شو بب-

 افو برداشتو جواب داد اف

 هیکاناپه ولو شدم..خواووم.م رو

 خواب بودماااا جیییگ یعنیبستم.. چشامو
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 شمیحس.کردم دارم خفه م هوی

 باز کردم..محسن دهنو دماغمو گرفته بود چشامو

 رتتیبگ ادیپاشو..شهابه..پاشو خودتو جم کن..حداقل خدا بزنه پس کلش خرت بشه ب-محسن

 پس زدمو گفتم دستشو

 ..االغچهرمیبعد منم ماول تو رنگ نحستو گم کن -

 موقع در سالن باز شد همون

 شده بود خیبود..نگاهش رو من م سادهی..شهاب وامیبه در نگاه کرد هردومون

 خنده ریزد ز یپق هوی

 بودو پخ پخو بود دهی..موهامم انگار به برق وصل شدم ترکسیسرم ن یچیخاک عالم..ه یوا

 از پله ها باال دمیرو سرم انداختمو دو شالمو

 تو اتاقمو درو بستم رفتم

 گاو یخواد بزنم لهش کنم..پسره  ی..دلم مشیییا

 ..اشغال خنگگهیهم نم االهی هی

 شال سرم کردم هی دمویعوض کردم..موهامو برس کش یساپورت مشک ویبلند مشک یکویتر هیبا  لباسامو

 نییرفتم پا باز

 نییرفتم پا یخواستم تو اتاق بمونم بازم داشتم م یاومدو م یخوابم م نکهیدونم چرا با ا ینم

 دهیم یفیبردم..اووخ که چه ک یکردنش لذت م تیکنم..از اذ تشیگفت اذ یبهم م یحس هی

 تو اشپزخونه رفتم

 ..شربتافتمیخب..چه کنم؟؟اها  خب
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 ها افتاد هیرو ببرم چشمم به ادو ینیخواستم س یلحظه که م نیدرست کردن شربت شدم..اخر مشغول

 شه زم؟؟خوشمزهیتوش بر یالبالو بود..چ شربت

 وانیل هیتو  ختمشیبه فلفل قرمز افتاد..در ظرفشو باز کردمو ر چشمم

 اوه چه کدر شد اوه

 شهیمشخص نم یخیهمش زدم..ب کمی

 برداره نویخدا کنه شهاب ا فقط

 رو برداشتمو رفتم تو هال ینیس

 ..خدارو شکرشیییبرداشت..اخ ویمحسن گرفتم..سمت چپ یجلو

 شهاب گرفتم یجلو

 نگاه بمن انداخت هینگاه به شربت.. هی

 توش نداره؟؟ یزیمطمئن باشم چ-شهاب

 گفتم یساختگ یدلخور با

 نداره یزی..چرینخ-

 ..برش دار..برش دارشمیم کیشرمنده شد..اخ جوووون..دارم به هدفم نزد کمی

 ممنون..اشتها ندارم-شهاب

 گفتم زونیشدم..با لبو لوچه او پنچر

 دمیزحمت کش نهمهیا-

 ی..شربت درست کردیکوه که نکند-محسن

 ..زبون مردم شدهنمیخفه ب-
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 یدرست کرد یدونم شربتو واس چ یمنکه م-محسن

 ؟؟یواسه چ-شهاب

 خواست دهن باز کنه و عن بخوره که گفتم محسن

 کمرم خشک شد-

 ناز ادامه دادم با

 اقا شهاب؟؟ نیدار یبرنم-

 تشکر شربتو برداشت هیتک سرفه کردم که به خودش اومدو با  هیلحظه مات نگاهم کرد.. چند

 نشستم نیرفتم تو اشپزخونه و در کم عیسر

 منتظر موندم شهاب لب به شربت نزد یحرف زدن شدن..هرچ مشغول

 شهاب بلند شد یرو بذارم سرجاش که صدا ینیرفتم س یدیناام با

 بووووود؟؟ یچ نیااااااه..ا-

 باز کرد خچالویاومد تو اشپزخونه و  دیدو

 زد که حالم بهم خورد یطوالن یبادگلو هیبردو  نییرو پا شهیتا اخر خورد ش ی..وقتدیبرداشتو سر کش شهیش هی

 صورتش جمع شدو گفت هوی

 بووووود؟؟ یچ یکی نیا-

 برداشته بود نگاه کردم خچالیکه از  یا شهیاب چسبوندو اب کوفت کرد..به ش ریدهنشو به ش دیدو

 اهیچهل گ عرق

 اب همشو خورد ی..بجاخخخخخ

 کمرمو سوراخ کرد یزیچ هی هویکه  دمیخند یبه شهاب م داشتم
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 دستمو گذاشتم رو کمرم دمویپر

 بود؟؟ یاااخ..چ-

 دمیبود که د یزیچ نیشهاب اول یبرزخ چهره

 درجه باز شدو از پشت کلم بهم خورد۳۶۰تا بناگوش باز شد..اصال شمیلبخند ژکوند زدم که ن هی

 زقوم جهنم؟؟ ایاون شربت بود -شهاب

 کنم یهردو رو انتخاب م نهیمن گز-

 سبز شد یدونم از کدوم گور یمحسن نم هوی

 ؟؟یشد ینطوریا هویشده؟؟چرا  یشهاب چ-محسن

 اورده یبپرس که برام زقوم جهنم تیاز ابج-شهاب

 تو شربت؟؟ یبود ختهیر یچ-محسن

 یچیه گهی..با اب..دچیسن ا ظهیبخدا..همون شربت غل یچی..هچیه-

 ؟؟یختیر یبهتره بگم واسه من چ-شهاب

 شدم..خخخخ یدادگاه بود..داشتم محاکمه م انگار

 شد یکه نم فیو صد ح فیح یکنم..ول یخواست فرار کنمو از دور بهشون زبون دراز یم دلم

 ختمیگولم زد..فلفل قرمز ر طونی..شزهیچ-

 بشه؟؟ یکه چ یکن یم نکارارویفرشته خجالت بکش..ا-محسن

 ؟؟یبتوچه اصال..خودش ناراحت نشده تو کاسه داغ تر از اش-

 رهیگ یم شیکه شده..کل دلو رودم داره ات هیمحسن جان..کار یخیب-شهاب

 ببرنت انیب یزنم اتش نشان یاالن زنگ م-
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 هرهرهر..نمکدون-شهاب

 کشکم؟؟ نجایهااا..من ا مهیعهههه..شهاب ابج-محسن

 تا کشک یخور یبه ماست م شتریمنو کشته..توهم ب تیابج نی..همتهیدونم ابج یم-شهاب

 خواستم برم باال که محسن گفت رونویاشپزخونه اومدم ب از

 ..اقا شهابو تنها نذارییدسشو رمیمن م یفر-

 خوام برم بخوابم یمن م ری؟؟نخیذاریپسر تنها م هیخجالت بکش..خواهرتو با -

 همون شهاب خره خودمونه نیپسر..بابا ا یگیم یهمچ-محسن

 یممنون محسن جان..لطف دار یلیخ-شهاب

 رفت باال گفت یهمونطور که م محسن

 خواهش برار-

 با مخ رفتم تو بغلش دویرفتن محسن خواستم منم فرار کنم که شهاب از پشت شالم کش با

 مینیخم شد تا هم قدم بشه..اخم کردو با انگشت اشارش زد تو ب کمیو سمت خودش برمگردوند

 کار کنم؟؟ها؟؟خودت بگو یمن با تو چ-شهاب

 کردم از قدرت زنانم)همون قدرت خر کردن خودمون(استفاده کنم تا سرم به باد نره یسع

 ..بذا بلم بخوافمیشیه-

 یبر یتون یبعد م یمجازات بش دیواسه من خودتو لوس نکن..با یالک-شهاب

 برداشت یزیچ هی زیشدو از رو م خم

 یبخور نویا دیبا-شهاب

 دمیانجام م نویبجز ا ی..نههههه..هرکارهییییه-
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 ابرو باال انداخت دویخند طونیش

 ؟؟یهرکار-شهاب

 اخم گفتم با

 ..اون کارو نهرمیادب..نخ یب-

 ؟یدیجورابامو بخور هم انجام م ای..سیبود که اگه مثال بگم کف کفشامو بل نیمغزت منحرفه..منظورم ا-شهاب

 حرص گفتم با

 برو جورابتو تو حلق دوس دختر خر تر از خودت بکن-

 کنم یرو تو حلقش م گهید زیچ هیکنم.. یاونو جوراب تو حلقش نم-شهاب

 تیترب یادب ب یب-

 کنم یغذارو تو حلقش م یعنی..دمیکرد؟!به دوست دخترم غذا م شهی..چه مگهیمغزت منحرفه د گمیم-شهاب

 دور که شهاب گرفتش زمشیازش گرفتمو خواستم برم بر وانویل

 ارمیسرت م گهید یبال هیآ کن..بدو..اگه محسن اومد -شهاب

 خوااام ینم-

 نیبرام اومدو با مخ رفتم تو زم ییپا ریز هیاز پله ها برم باال که  دمیدو

 بلند کردم..شالم افتاده بودو موهام پخش شده بودن تو صورتم سرمو

 کرد یبودو نگاهم م سادهیسرم وا ینگاه کردم..باال بهش

 کم کم لبخندش محو شدو مات نگاهم کرد یول دیخند یم طونیش اولش

 نشستم..دستمو اوردم باال و موهامو کنار زدم پاشدمو

 افتاد از دستش وانیدونم چه مرگش شد که ل ینم هوی
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 شد کهیت کهی..تکایافتاد رو سر منو بعدم افتاد کنارم رو سرام قایدق

 زدم غیترس ج با

 کنارم نشستو دستامو گرفت عیسر

 نشد؟؟ تیزی؟؟چیخوب-شهاب

 نه..من خوبم-

 ..از دستم افتاددیببخش-شهاب

 ها رد شدم شهیاز رو ش اطیرو سرم مرتب کرد..منم پاشدمو با احت شالمو

 موقع محسن اومد همون

 ؟؟یزد غیشد؟؟چرا ج یچ-محسن

 به شهاب نگاه کردمو چنبار ابرو باال انداختم طونیش

 دیکش یچشاش خطو نشون م با

 من نطوریهم و

 سر محسن کالفه گفت اخر

 خونه نیتو ا میبر میتون یراحتم نم ییدسشو هیکتکتون بزنم؟؟ دیبا ایچمرگتون شده بود  نیگیم-

 زد غیج دویاز دستم افتاد بابا..فرشته ترس وانیل-شهاب

 خانوم..فرشته خانوم-محسن

 کردم یکه به شهاب زبون دراز ارهیرفت تو اشپزخونه تا جارو ب محسن

 یمون یجوجه..مثل بچه ها م-شهاب

 هم... لیف نی..عیا یوحش ناسوریدا نی..عیزن یاالغ جفتک م نی..عالیگودز-
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 از پله ها باال و گفتم دمیکه دو رتمیبرداشت که بگ زیخ

 یکش ینعره م-

 مگه دستم بهت نرسه-شهاب

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 شهاب

 

 

 زنمتاااا..برو گمشو یم-

 ..لنگ ظهرهگهیاقاخوشگله پاشو د-ارشیک

 خوام بخوابم یخفه شوووو..م-

 مثل جنازه خودشو روم انداختو بغلم کرد هوی
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 یبرو اونور مثل گاو وزن دار-

 دهیهنتو بو سگ ماه اه..ببند د-ارشیک

 کوووووه-

 برد عقبو دستشو گذاشت رو دهنم سرشو

 خوش.گذشت یلیبود..بمن خ ییبایشب ز شبی..دزمیعز یوا-ارشیک

 پس زدمو گفتم دستشو

 ..حاال برو گمشو که من بخوابمنیبهش بگو..افر نارویشب اول ازدواج ا یهروقت با شوهرت ازدواج کرد-

 که انقد اونجات گندس؟؟ یخور یم یدرد داشت..تو چ یلیفقط خ-ارشیک

 هیفسقل یلیخفه شو..چرت نگو..نه که مال خودت خ-

 تو حلقم راه گلوم بسته شد شیکه کرد ییاونجا ینه..ول-ارشیک

 دیکه اتاق لرز نیکردم رو زم پرتش

 ..من پاشدممیبرادر..باشه من تسل یگیچرند م یدار گهید یلیخ-

 اومدم رونیب ییرو انجام دادمو از دسشو یبهداشت ی..عمالییرفتم دسشو پاشدمو

 بسوزونه..مشکل داره کال شیات گهید یجاینبود..باز رفته  ارشیک

 دمیپوش یخی نیج هیبا یجذب مشک شرتیت هی..زیتم پویخوشت شهیهم مثل

 مثل جن از پشتم ظاهر شدو گفت ارشیک هویزدم که  یموهامو ژل م داشتم

 خواستم درباره فرشته باهات حرف بزنم یم یراس-

 چرا با من؟؟خب برو با خودش حرف بزن-

 گهید ی..باهات مشورت کنم..باالخره مثل داداشمیبهم کمک کن کمیخوام  یخب م-ارشیک
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 ..اونم با منیمشششورتتتت کن یخوا یکه م هیاوهو..مگه چه کار مهم-

 سر اصل مطلب رمیم عی..پس سریدون یکنمَ.خودت که م ینیمقدمه چ ستمیبلد ن-ارشیک

 سمتش برگشتم

 بگو نیتو ماش میبر-

 ..بلند گفتمنییتوجه بهش اومدم پا یب بعدم

 مامان خدافظ..من رفتم شرکت-

 ینخورد یزیتو که چ-مامان

 خورم..فعال یم یزیچی..یخیب-

 اومد ارشی..همون موقع کرونیخونه اومدم ب از

 خب بنال-

 ؟؟یتو به فرشته عالقه دار-ارشیک

 گفت؟؟ یباال..چ دیپر ابروهام

 ؟؟یپرس یم یچ ه؟؟واسهیمنظورت چ-

 تو بگو-ارشیک

 ؟یکن یفکر نیباعث شده همچ یمعلومه که نه..چ-

 ی..فقط فکر کردم بهش عالقه داریچیه-ارشیک

 خلوچل بشم؟؟ نیشدم مگه؟؟ادم قحطه عاشق ا وونهینبابا..د-

 .شیخواستگار رمیاخر هفته با مامان بابا م..من یبهش ندار یحس چیپس..پس اگه تو ه-ارشیک

 ..انیعمو و زن عمو نم-
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 چرا؟؟-ارشیک

 باشه.. یرانیهمسرت ا دی..باهیچون فرشته افغان-

 یوقته دنبالش م یلیکه خ یخوام..همون یکه من م هیواسه من خودش مهمه..خوشگله..مهربونه..پاکه..همون-ارشیک

 زنن یرو حرف من حرف نم چوقتیگردم..مامان بابا ه

 .وونهیدونه خل د هی یکی..گهیاره د-

 کنم تا بهم جواب مثبت بده. ی..انقد اصرار مشیخواستگار رمیهفته م نیدرهر صورت..من اخر هم-ارشیک

 مکث گفتم کمیدهنمو قورت دادمو با  اب

 اوناهم دلشون بخواد دامادشون از خودشون باشه. دیقبول نکنن..شا دیاون شا یمامان بابا-

 با اخم نگاهم کردو گفت ارشیک

 درسته. یهمه چ ینکن یشما سنگ انداز-

 نگاهش کردمو گفتم یتصنع یتفاوت یب با

 دختر خوب مثل فرشته. هی..اونم با ینبابا..من از خدامه تو ازدواج کن-

 تو دلم اشوب بود..خدا کنه عمو و زن عمو قبول نکنن.. یول

 کنم؟؟ یم یریجلوگ ارشیک یکنم قبول نکنن؟؟دارم از خوشبخت یچرا دارم دعا م واقعا

 برادر بزرگم. نیکه مثل برادرم دوسش دارم..مثل شاه یکس

 ته باشن..نداش ی..اگه پدرمادر اون هم مشکلشی...اگه عمو و زن عمو قبول کنن برن خواستگاراگه

 کنن.. یکنن..نه اونا قبول نم یازدواج نم ؟؟نهی..اگه...اگه ازدواج کنن چاگه

 اومدم. رونیاز فکر ب ارشیک یصدا با

 .رمیکت شلوار بگ یواسه خواستگار میبر گمی؟؟مینیالوووو..افال-ارشیک
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 ..ستیتو مرامم ن یکنم..حسود یحسود ارشیبه ک دیمن نبا نه

 زدمو گفتم یلبخند

 بده. ینیریش هی می..برمیخواد داماد بشه..بر یم ارشیبه اقا کبه -

 واموندت باش. کمیبه فکر ش یتوهم ه-ارشیک

 ..تلخ..مثل زهر..دمیخند

 ؟؟یناراحت ارشیک ی..از خوشبختیگیچرت م یه هیشهاب بس کن..چ اه

 اصال.. نه

 .یبگو..بگو که نره خواستگار ارشیبرو به ک یعاشقش شد ؟؟اگهیفرشته شد ه؟؟عاشقیچ پس

 اونو دوسش داره.. ارشیک ی..ولستمی..من عاشق اون ننه

 ببوستش؟؟ یدار ؟؟تحملینیبب ارشیفرشته رو کنار ک یدار تحمل

 شوو.خفه شوووو..بس کن.. خفه

 بهش ندارم ی..حسگهید یشده که عاشقش بشم..اونم مثل همه دخترا ی..مگه چستمیعاشقش ن من

 داخل. میرفت مویشد ادهیپاساژ نگه داشت.پ هی یجلو

 .دمیفهم ینم یچیمن ه یگفت.ول یم یزیچیکردو  یکت شلوارا رو نگاه م یه ارشیک

 ..شیخوا یفرشته قبولش نکن..بگو نم ی..وافرشته

 حرفاش افتادم... ادی

 "..بهش بگو دورمو خط قرمز بکشه..ادیازش خوشم نم"

 کنه؟؟ یقبولش نم یعنی

 ارشیک-
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 نگاهم کرد سادویوا

 ..یخر یکت شلوار م ینه..پس چرا دار ایکنه  یقبولت م یدون یتو که هنوز نم ارشیک-

 یم ی..منکه باالخره هم خودشو هم خونوادشو راضیخواستگار میریخرم..م یامتحانش که ضرر نداره..م-ارشیک

 کنم.

 .شی..نرو خواستگارادینه..فرشته از تو خوشش نم-

 زدو گفت یکج لبخند

 ؟؟یحاال تو چرا استرس گرفت-

 فرشته. یخواست بره خواستگار یکردم..دلم نم یم هیداشتم خودمو ضا رسما

 .یشیروفوزه م ویش یم تینده خودت اذ رشیباشه و تغ ی..استرس ندارم..نگرانتم..اگه جوابش منفرینخ-

 باز به راهش ادامه دادو گفت ارشیک

 .یموند الغوزیسالته ۲۵تو جوش منو نزن..به فکر خودت باش که-

 مغازه واستادو گفت هی یجلو

تو  ویکی.اون رمیگ یمن م ویکی نیقشنگه.ا یلیهم خ شییکیخوش دوختو قشنگه..اون  یلینگاه کن..خ نویشهاب ا-

 ..ریبگ

 رم؟؟یچرا..چرا من بگ-

 .یایمن ب یتو خواستگار یخوا ینگو که نم-ارشیک

 باالتر؟؟؟ نیاز بتی..مصیوا

 .ارهیبرد تو مغازه.به فروشنده گفت ازون مدال برامون ب دویکش دستمو

 اول منو به زور فرستاد تو اتاق پرو که کت شلوارو بپوشم. ارشیک
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 درو باز کردم. دمویپوش یبراق..با حال خراب یکت شلوار نوک مداد هی

 زدو گفت یسوت ارشیک

 ..نمیدور بزن بب هی..گریجووونم..بخورمت ج-

 .ادهیحوصله ندارم..ولم کن..کارام تو شرکت ز ارشیک-

 شرکت..امروز مال منه. یحرف نباشه..شرکت ب-ارشیک

 براندازم کرد.. کمیهامو گرفتو  شونه

 ..مشیخر ینم اری..درش برینخ-ارشیک

 چرا؟؟-

 .ادیاقا دوماد از تو خوشش ب یترسم عروس خانوم بجا ی..میخوشگلو جذاب شد یادیز-ارشیک

 تلفظ اسم عروس داماد حالم بدتر شد. از

 خوام.. ینم یچیولم کن..اصال من ه ارشیک-

 برگردم تو اتاقو درو ببندم که گفت خواستم

 ..حاال بخند واسه عمو دلش وا شه..مشیخر ی..میشیخب..چرا ناراحت م لهیخ-

 .دمیخودمو پوش یعقب هولش دادمو درو بستم..لباسارو دراوردمو لباسا اروم

 کرد. یبه خودم نگاه کردم..چشمام سرخ شده بود..سرمم درد م نهیا تو

 کنم سرماخوردم فکر

 دیاومدو جلوم چرخ رونیب یاز اتاق بغل ارشی..همزمان کرونیاتاق پرو اومدم ب از

 فرشته هم دوسش داره؟؟ یعنیکردم.. یبار بهش حسود نیاسه اولاومد..و یخوشگل شده بود..چقد بهش م چقد

 شه؟؟یفرشته عاشقش م یعنیکمه.. یلیعشقو تنفر خ نیرابطه ب گنیم
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 کن. رونیفکرارو از سرم ب نیکمکم کن..ا ایخدا اخ

 کنم. ینم انتیخ ارشیمن فرشته رو دوسش ندارم..من به ک نه

 زدمو گفتم یلبخند

 .ادیبهت م یلی..خیچقد خوشگل شد-

 صدام تعجب کردم..صدام دورگه شده بود از

 چرا صدات گرفته؟؟-ارشیک

 دونم حتما سرماخوردم. یچه م-

 نگاهم کردو گفت یخر خودت یعنیکه  یجوری ارشیک

 چطوره؟؟خوبه؟؟-

 ..یکه فکرشو کن یاز اون شتری..بیلیخ-

 بنظرت فرشته پسند شدم؟؟-ارشیک

 کرد. یم تمیحرفاش اذ چقد

 .میبر مشونیبخر اری..درش بیخوشگل شد یلیاره..اره..خ-

 شده؟؟ یزیشهاب چ-ارشیک

 گفتم کالفه

 خونه. میتوروخدا بر ارشینه..ک-

 صندوق.. یکت شلوارارو برد جا رونویتکون دادو رفت تو اتاق پرو چن لحظه بعد اومد ب یسر

 خرم. یمنه پس من م ی..خواستگاریکردم خودم حساب کنم نذاشتو گفت نه مهمون من هرکار

 دلمو داغ کرد. باز



 دختـر افغان

 
98 

 

 پووووف

 فرشته

 

 

هم رو ب ونشیزنم دکوراس یپاش رو فراتر گذاشت م ندفعهینفهمه..ا ارشیحالم بهتر شده بود..خب بدرک که ک کمی

 کردم..دستم رو گذاشتم رو زنگ و تا ته فشار دادم. یطونی..باز هوس شزمیر یم

 مامان اومد مهیسراس یصدا

 ه؟؟یک-

 منم دخترتون..چراغ خونتون..سرورو ساالرتون. منم-

 ..بهار اومده.نمیتو بب ای..بوانهیدختر د-مامان

 تو و کفش هام رو دراوردم. رفتم

 مبل نشستم. یکردم و رو سالم

 سالم جناب خواهر شوور کیعل-بهار

 بهار پررو.. نجایا یرنگ نحستو اورد ی..روتو برم واال..حاال واسه چیزک یگفت نیبه سنگ پا قزو یعنی-

 رهیبرو گموَرو -بهار

 ..رهیبرو عن تو بخور -

 واسه انتخاب واحد. میبر دیخو حاال..اومدم بگم که فردا با-بهار

 اها باشه..ساعت چند؟؟-

 دنبالت. امیمن م٩ساعت-بهار
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 کجاست؟؟ نهیمحسن بوز نیباشه..حاال ا-

 ..درمورد شوورم درست بحرفااا.یهو یهو-بهار

 چنده..من... لویبابا..شوور کبرو -

 از مبل ها نشست و گفت یکیاومد رو  مامان

 مثل تو. دهی..بهار جان نترشگهید یدیخب ترش-

 بگردم. میمن برم دنبال پدرمادر واقع-

 ؟؟؟یواسه خواستگار میایب یدلم ک زیعز ی..راستشیپ ریبرو خ-مامان

 .دیدون یدونم هروقت خودتون صالح م ینم-بهار

 یشیعروس خودم م یدار شهیباورم نم-مامان

 نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 ستیهم ن یاش دهن سوز نیهست..همچ یحاال چه تحفه ا شییییا-

 فرار کردم تو اتاقم. خودمم

 .دمیعوض کردم و دراز کش یتاپ شلوارک صورت هیهام رو با  لباس

 راه رفتم..حتما مربوط به همونه. ادیکرد..ز یدرد م حیفج کمرم

 چشم هام.. یاومد جلو یهمه اش م شیمشک یکردم خوابم ببره نشد.چشم ها هرکار

 کرد. یم تمیطرف اذ نیکمرم هم از ا درد

 چه مرگم شده؟ ایدست هام گرفتم.خدا ینشستم سرجام و سرم رو تو پاشدم

 ..از درگاه خدا.یرفتم توالت..و ..بله..رفتم مرخص پاشدم

 شد. دایمحسن سروکله اش پ هوی.رونیبرداشتم و رفتم ب یپد بهداشت هیو رفتم تو اتاق. رونیب اومدم
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 کردو گفت زیکردم که چشم هاش رو ر میفضول خونه.پد رو پشتم قا پووووف

 ؟؟یکرد میبود پشتت قا ی..اون چیا یا-

 سالم..بهار هنوز بود؟؟-

 ..هیچ نمیبب رونیب ارشیب االیموضوعو عوض نکن..-محسن

 رو تو کدوم سوراخ دلم جا بدم؟؟ نی...اایب

 تو توالت و در رو بستم.. دمیبه سمتم که تند پر اومد

 بود تو دستت؟؟ یچ ؟؟اونیشد میدختر..چرا قا رونیب ایب-محسن

 رو جاساز کردم و گفتم پد

 .ستیبه توچه..برو که حالم خوش ن-

 .دمیخند یطرف در داشتم م نیا خودم

 فرشته..-محسن

 گفت ارومتر

 بود؟؟ گاریبود؟؟سمواد -

 وجودم به جنبش دراومدن..خودم رو دستپاچه نشون دادمو گفتم یمرض ها همه

 ریگفته؟؟نخ ی..ک ینه..ک-

 ؟؟یکش یمواد م-محسن

 مواد نبود رینخ-

 بود هان؟؟ یپس چ-محسن

 هم اومد. یمهد یموقع صدا همون
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 ه؟؟ی..اون تو کهیمحسن..مواد چ یگیم یچ-یمهد

 گارهیس ای..فکر کنم مواده ییتو دستشو دیکرده بود بهم نشون نداد..پر میپشتش قا یزیچ هیفرشته اس..-محسن

 بود تو دستت ی..اون چرونیب ایفرشته ب-یمهد

 واال.. میخودمون روفوزه شد میکن یطونیش میقوز باال قوز..ما هروقت خواست ایب

 گفتم یخمار یصدا با

 .امیتموم شه االن م نی..بذارنیاااه..ولم کن-

 اون طرف. دمیدر به شدت باز شد که تند پر هوی

 ..رونیو محسن با اخم اومدن داخل و هردو دستم رو گرفتن و بردنم ب یمهد

 هااا.. ستنیول کنم ن ادیتا من رو نبرن کمپ ترک اعت نایبابا..ا یا

 بود؟؟نشون بده..دهنتو اصال باز کن یاون چ-یمهد

سفت از پشت بغلم کردو دست هام رو  یکشم..مهد یباورشون شد من مواد م گهیرو محکم بستم که د دهنم

 بردم. یکرد سرم رو اونور م یگرفت.محسن هم در صدد براومد دهنم رو باز کنه..هرکار م

 واال.. میهم داداش دارن ماهم داداش دار هیدوتا چقدر خنگن..بق نیاخه ا د

 .رهیگ یدود م یبکشم لباس هامم بو گاریس ایمن مواد  اگه

 .دنیدماغم رو محکم گرفت که مجبور شم دهنم رو باز کنم واسه نفس کش محسن

 رو باز کردم که بو کردو گفت دهنم

 .دهیکه بو دود نم نیا-

 اومدو گفت بابا

 .نیبچه رو ولش کن نی..کشتنجایسالم..چه خبره ا کیعل-
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 مواد فروش شده. نیکن یکه عرض م یبچه ا نیا-محسن

 جاااان؟؟-

 چه.. یعنی-بابا

 من دویخند طونیاشنا بود ش زایچ نیکه بابا خودش زن داشت و با ا ییگفت به بابا..که از اون جا زویهمه چ محسن

 .رونیب دیکش وونهیاون دوتا د نیرو از ب

 .دیسرم رو بوس یکردو رو بغلم

 ..نینداشته باش شیدخترمو کار-بابا

 افته زندان اونوقت بگو دخترم دخترم یم گهیچندروز د-یمهد

 کردم که محسن با حرص گفت یزبون دراز بهشون

بچه اس  یادینکرده بوده.اخه نگاهش کن..ز میهم قا یزیالف بچه مارو سرکار گذاشته بوده..اصال چ نی..ایمهد-

 .نایواسه موادو ا

 کنه. یم یدراز زبون

 بو تو چه..-

 فرار کردم تو هال. خودمم

 

 

 

 

**** 
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 واسه پاسپورتامون؟؟ شیک میبر یبهار ک-

 بهتره. میبپرس اییاز ترم باال یدونم..ول یچه م-بهار

 .مینیجو دانشگاهو بب می..بریخیحاال ب-

 .میواسه انتخاب واحد اومد شی..دوهفته پمیدانشگاه شد اطیح وارد

 رو. شعورشیاون دوست ب نی..و همچندمیشهاب رو ند گهیهفته د ازون

 هم بودن. یسن باالتر ونیبودن..خانوما ها و اقا اطیتو ح یادیز یپسرا دختر

 کنه. ریکنن.خدا بخ یم تیاذ یلیها رو خ یبودم ترم اول دهیشن

 که اون ساعت واحد داشت رفت. یربع در دانشگاه رو باز کردن و هرکس به سمت کالس هی بعد

 ی.با استاد محمدمیداشت اتیبساعت اد نی.امیو بهار همه واحد هامون رو مثل هم برداشته بود من

 .میدوم نشست فیداخل.رد میرفت  مویکرد دایرو پ اتیادب کالس

 دخترو پسر جلومون نشستن. چندتا

 .پشیبود ت هیضا یلیاز پسرا خ یکی

 داشت که انگار گربه بهش حمله کرده پاره پورش کرده.. یلوله تفنگ نیشلوار ج هی

 که جلو و پشتش عکس اسکلت داشت. یتنگ مشک شرتیت هی

 رو دانشگاه راه داده؟؟خاک بر سرش. نیا یک

 ساله اومد تو.۳۵-۳۴بایمرد تقر هیکه  میکرد یبا بهار اون پسره رو مسخره م داشتم

 هم داشت. یلیمستط نکیع هی.یطوس رهنیبا پ ی..کت شلوار مشکیخشکو جد یلیخ

 به غبغب انداختو گفت ی.بادسادیصاف وا زویگذاشت رو م فشویک

 .میباهم داشته باش ویوارم لحظات خوب دی.اماتیهستم.استاد ادب یمحمد-
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 کتاب دراوردو گفت هی

 خوام جزوه بگم. ی.خب مدیبه همراه داشته باش دیترمتونه.جلسه بعد همه با نیا اتیکتاب ادب نیا-

 خودکارمو تو دستم نگه داشتم. زویگذاشتم رو م کالسورمو

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 .یالل بش یچقد تند گفت..اله پووووف

 موندم. ؟؟جایقسمتا رو دار نیبهار ا-

 ؟؟یقسمتو تو دار نی.اسیبنو ایاره ب-بهار

 .میریبگ گهید یکیاز  دیاونجارو ندارم با-

 رو. کهیاون ت رمیبگ یکیرو از رو جزوه بهار نوشتم.پاشدم از  کهیت اون

 دمیاز دخترا پرس یکی از

 ن؟؟یرو دار کهیت نیشما ا دیببخش-
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 .یقسمتو بهم بد نیکه ا دمیم یاره..به شرط-دختره

 .میکرد لیجزوه هامونو تکم مویدیخند

 .رونیبهار از کالس اومدم ب با

 نه؟؟؟ میکالس دار٧بهار امروز تا ساعت-

 .مینیاونجا بش میاوهوم.بر-بهار

 گفت شونیکی.دو تا دختر رد شدن.مینشست مکتیرو ن میرفت

 بود؟؟ یدختره رو موهاش چه رنگ یدیالهه د یوا-

 متر پارچه برده بود. مین هی..مانتوشم شییییزشت بود موهاش ا یلیاره..خ-الهه

 .گهیدروغ م-

 ریز میزنم..رد شدنو رفتن که ما دوتا زد یمن رومو سمت بهار گرفتم..انگار دارم با اون حرف م یسمتم ول برگشتن

 خنده.

 ..گنیبه حراست دانشگاه م رنیبه مردم کار نداشته باش..م وونهید یوا-بهار

 کنم هیگند دماغو ضا یادما نیارزششو داره ا ی..ولشمیم خیتوب کمیکه  نهیبرو بابا..بذا بگن..فوقش ا-

 یخوب اومد نوی..اولیا-بهار

 شد یداشت از جلومون رد م گولهیموقع همون پسر ژ همون

 .دهیلباس پوش مونیراه داده دانشگاه.مثل م نویا یک دونمیواال من نم-

 برگشت نگاهم کرد..منم با پوزخند گفتم پسره

 .مونهیبرو سرو وضعتو درست کن اقا م-

 کامل برگشت سمتم.. سادویوا پسره
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ودتو بده..تو برو خ ریکه بمن گ هیاوسکول ک نمیبب دمیپوشم..اصال پوش یلباس م ینداره من چجور یبتوربط-پسره

 درست کن

 تهیب یاز من..اوسکولم ب ریبگ بیع هیخودمو درست کنم.. گهیخواد د یواال من درستم برادر..نم-

 نگاهم کردو گفت یکم پسره

 ییمثل اومُال-

 خوام اومُل باشم. یمن م هیاگه با حجاب بودن که از حضرت فاطمس اومُل-

 خواد؟؟ یدلت م هیراه حضرت فاطمه..چ یرویاوهو..چه حرفا..بابا با حجاب..پ-پسره

 ها؟؟!-بهار

 خواد با من دوست بشه.. یدوستت م نیفکر کنم ا-پسره

 میعق زدنو دراورد یبهار همزمان ادا منو

 نیدار اری..اونم به من ونیچه جالب هردوتون حامله ا-پسره

 ییبدبو زیچ هیدارن..معموال توهم  اریبدبو و یزایباردار به چ یمعموال خانوما-

 زنم یزنم..بدجورم م یاخرش مختو م-پسره

 خله یشمس ذارمیکنم م یمن اسممو عوض م ی..اگه تونستشیپ ریخ-

 رو کولشو رفت دیپوزخند زدو دمشو گذاشت رو شونشو رفت..ببخش پسره

 زد به بازومو گفت بهار

 .ادیازش بدم م یلیدمت گرم..خ-

 .میسیلنگ پا وا هیکنه کنار سطل اشغال  یمجبورمون م میرفت رید نهیب یم ادیکه االن اوستا م میبر ی..بهارمیچاکر-

 یلی..با استاد جلکیزیتو کالس ف میرفت
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را ..دختدنیرقص یچنتا پسر م هی زویزدن رو م ی..پسرا مدنیرقص یزدنو م یداخل..به به بروبکس داشتن م میرفت

 ییییزدن..جام خال یدست م

 کویترکونم پس بزن ال یشماهم م یترکونمشون..بجا یم االن

خور عن یقل بیکه افتخار رقص با من فقط نس ییاز پسرا با رقص اومد سمتمو دستشو بسمتم گرفت..ازونجا یکی

 ..پس...رهیگی..جشن میته قرق یجمعه با سگا یکش محلمون که شبا شیحش

 دراوردمو گذاشتم کف دستش..کل کالس رفت رو هوا..خودشم خندش گرفته بود.. کفشمو

 دوس پسر دارم. نیهاااا..باز بهم تهمت نزن هیالیخ تیشخص یقل نیا

 ..کیک یرفت..چاقو یکفشم داشت رقص چاقو م با

 داد مثل دخترا.. یپام قر م یجلو

 کرد.. یگردنشو چپو راست م دویرقص یکردم به بشکن زدن..جلوم م شروع

 یبلد بود عبض یلیکار بلدا بودااا..خ نیاز کصافط

 شدن..پسره هم همونجور که کمرشو واسه قر کج کرده بود..موند....همون موقع همه ساکت وونهید

 دهنش باز بودو دستاش به حالت دست زدن خشک شده بود.. بهار

 کردن.. یبه پشتم نگاه م همه

 من انقد ترسناکم؟؟ هیچ-

 دختره با ابرو به پشتم اشاره کرد هی

 اخماشو..ساله بود..اوه اوه ۲٨-۲٧بایپسرجوون تقر هینگاه کردم.. برگشتم

 ..یسامسونت داشت.خب که چ فیک هیکرد..کت شلوارو  ینگاه م شیگاوم مثل

 گفتم بلند
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 ن؟؟یکن یخوشگله که نگاهش م یلیخ نیخشکتون زده؟؟االن مثال ا هیچ-

 شد..دستشو اورد جلو و به کفشم تو دست پسره اشاره کرد شتریب شیگاوم یاز خنده..اخما دیترک کالس

 کنه؟؟؟ یچکار م شونیشما دست ا ن؟؟کفشیکرد یچکار م نجایبپرسم شما ا شهیم-شیگاوم

 عصا قورت داده ایب رترید کمی..با ورود نحس شما جشنمون خراب شد..برو میجشن داشت-

 ..یلیهستم..سامان جل یلیبنده استاد جل-شیگاوم

 یلینشناختم..اهنگ سر به هوا و ارامشتون خ دی؟؟ببخشییخونه شما یکه اهنگ م یلیسامان جل نیعهههه ا-

 امضا بمن بد... هیقشنگه هااا..

 ..خاک به سرم شدیلیکردم..استاد جل لیجملشو تحل هوی

 درجه مظلوم کردم..مثل گربه شرک۱٨۰افمویق

 ..نیشما خانوم برو بش-یلیجل

 بهار گفت..بعد روبه منو پسره گفت به

 نجای..انینکن یبشه که مسخره باز ی..تا براتون درس عبرتدیسیگوشه وا نیا دیبهشون بد شونویاقا..شما کفش ا-

 دانشگاهه نه مهد کودک

 نشستمو گفتم نی..رفتم همون گوشه که گفته بود رو زمدمیاز پسره گرفتمو پوش کفشمو

 ..بازم کرمتو شکر..میاوستا کر-

 کردو گفت یاخم یلی..جلدنیبچه ها خند باز

 نیپاشو واستا..نش-

 کنه.. یپام درد مننه -

 کنم. یحراست دانشگاهو خبر م رمیم ای یشیپام ای-یلیجل
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 گفتم یبچه ها با لجباز مثل

 ..نمیخوام بش ی..مشمیخوام..خسته م ینم-

 گفتم ارومتر

ه چ نمیکنم..برو خبر کن بب یحراست دانشگاهو خبر م رمیبشه بره ننشو خبر کنه..م زیچ هیبچه ها..تا  نیهم ع-

 یبخور یخوا یم یعن

 شنوماااا یدارم م-یلیجل

 خندشو خورد. دویخندش گرفته بود..دستشو رو دهنش کش یلیجل

 یکه زد ییحرفا نی..پاشو واستا..اونم با ارینخ-یلیجل

 .سادیبا اخم نگاهش کردم..اون پسره هم اومد کنارم وا نهیواستادمو دست به س پاشدم

 جلسه.. نیا گهیگفت جزوه نم یلیجل نیشروع کرد به درس دادن..منم کالسورمو تو دستم گرفتم که ا یلیجل

 .دهیم حیدرباره درس اول کتاب توض فقط

 خنده.. ریدادن.اروم رفتم پشتشو براش شاخ گذاشتم که بچه ها زدن ز حیکرد به توض شروع

 ..برگشتم سرجام..برگشت نگاهمون کردو باز زر زر کرد عیسر

 .دنیداد..منم اداشو دراوردم که باز بچه ها خند یم حیدادو توض یدستاشو رو هوا تکون م داشت

 سمتمو گفت برگشت

 ن؟؟یکن یچکار م نجایا نیدار-

 گفتم یطلبکار با

 .یلیجناب جل میکن ینم ی..کار خاصمیدیدرس گوش م-

 داد. حیمشکوک نگاهم کردو باز توض کمی
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 جووون به عشقممم... یبرگه از کالسورم دراوردمو روش نوشتم از فر هی

 پاش.. یدرستش کردمو پرتش کردم بسمت بهار..راست افتاد جلو موشک

 با اخم برگشتو گفت یلیجل

 .نیشورشو دراورد گهید-

 کم بشه.. شیزنم شور یم ینیزم بیاشکال نداره توش س-

 نگاهش کردو گفت یموشکو برداشتو بازش کرد..کم رفت

 ستیگپ زدنتون با دوس پسرتون ن یکالس منه..جا نجایا-

 شیییقابل توجهتون من اصال دوس پسر ندارم که بخوام باهاش گپ بزنم..کفنم کجاس که گورم باشه..ا-

 .گهیم یا گهید زیجمله چ نیا یول-یلیجل

 عشقمه.. شونیا-

 باز شد.. ششیخوب صاف سرجاش نشستو ن یبهار اشاره کردم..بهار مثل دخترا به

 نیکنم تا از یترمتون کم م انینمره از پا۵در هر صورت..من -یلیجل

 ..نینکن جادیا یسر کالس من اختالل نیریبگ ادیبعد  به

 گفتم یلجباز با

 ..ارمیدمار از روزگارت درم یخواااام..کم کن ینم-

 خودش با اخم نگاهم کرد.کالسو ساکت کردو گفت دویکالس ترک کل

 کارتون دارم. رونیب نیایلحظه ب هی-

 ناقص ترم کنه نیسپرم..نزنه از یخودمو بتو م ایخدا-

 اونور تر.. میرفت کمیدر خارج شدو منم دنبالش..درو بستو  از
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 ؟؟یکن یم ییکه خودنما نیاز هیهدفت چ-یلیجل

 نگاهش کردمو گفتم گنگ

 کردم؟؟ ییخودنما ی..من کشمیمنظورتون نممتوجه -

 اورد؟؟یعمه من بود سر کالس شکلک درم یبگ یخوا یم یعنی-یلیجل

 ..منم خسته شده بودم.نمیبش دینبا نیچون گفت-

 زدو گفت یچندش لبخند

 .ینیش یخودم م کیبه بعد سرکالس نزد نیاز-

 ..ادی..من از پسر جماعت خوشم نمرینخ-

 کردو گفت اخم

 تونم مشروطت کنم. یکه م یدون یم-

 نم؟؟یبش کتونیداره من نزد یخب چه معن-

 .ینکن یکه شلوغ باز ینیبش کمینزد گمی..اها..مزهیاوممم..چ-یلیجل

 گفتم دمویخند

 ...نیشیشما هم نم کینزد یکنم..ول یشلوغ نم گهیخب..من د لهیخ-

 ..طونهیخانوم ش ینیشیخودم م کینزد گهینه د-یلیجل

 شده هااا..مشکوکه واال. یچه خودمون نیوونس؟؟ای..دواااا

 گفتم یکردمو جد یاخم

 شد ریسر کالس د میخب..بر لهیخ-

 ..خودمم حوصله ندارمدمیوقت ازاد م رمیولش کن..االن م-یلیجل
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 کردن. ینگاهم م یباال انداختمو رفتم داخل اونم پشتم اومد..بچه ها با کنجکاو یا شونه

 شد. شیمشغول حرف زدن با کنار یوقت ازاد اعالم کردو هرک یلیجل

 گفت ؟؟؟؟ یچ کهیمرت نیا یفر-بهار

 .یکه شلوغ نکن ینیشیخودم م کیبه بعد نزد نیبابا..گفت از یچیه-

 موشکافانه نگاهم کردو گفت بهار

 داره؟؟ یا گهیقصد د یکن یفکر نم-

 کار؟ یخواد چ یداره..منو م یرنگ یدختر رنگنگران نباش..من بلدم..بعدشم خودش هزار تا دوس -

 ابرومون بره. یبزن یگند هی..نگرانم ستمینگران تو ن-بهار

 ببند بابا بچه پررو-

 کنه.. یلبخند کج نگاهم م هیداره با  یلیجل نیا دمیشدم..برگشتم د ینگاه ینیسنگ متوجه

 ..گهیسرشو برگردوند سمت د دینگاهمو د تا

 نیام یکنه..اله ریاخرو عاقبتمونو بخ خدا

 کالس تموم شد. وقت

 ..میداشت یمی..شیکی نیا گهیکالسمون بود د نیبود..اخر۵ساعت

 گفت. یجزوه م یهم عال یلیمهربونو خون گرم بود..خ یلیکه خ ی..استاد نهروانمیواحد رو هم گذروند نیا

 ..رونیرفت ب دیخسته نباش هیکردو بعده دو ساعت با  یبهمون معرف کتابو

 از دانشگاه. رونیب می..با بهار رفتییشکست خدا یعنیدستممم.. یااا

 شده بودو اذان مغرب هم گفته بود. کیتار هوا

 تنبلن. یلیلندهور من خ یداداشا نیا یعنی.میبسمت خونه رفت مویاتوبوس شد سوار
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 برتش. یدزد م ادیدختره شب م نیا گنیدنبالم..نم انیحاضر نشدن ب شونیکی

 چپر چالغو بدزدن؟؟ ی..چرا تو یادم درستو حساب نهمهیا ییخب خدا نه

 اد؟؟یمحسن کصافط بخاطر بهار هم نم نیحاال منم نه..بهارو بدزدن..ا خب

 تو درمونگاهه..٧:۳۰ اد؟؟تایب یبنده خدا چجور سرکاره

 ادیبهار کصافط حاضره تا قندهارو قله قاف هم ب نیدونم بخاطر ا یمنکه م واال

 کنم دایدوس پسر پ هیتونم  یعرضم کنن که نم یکاله مونده..خاکبرسر ب یمنه بدبختم که سرم ب نیا

 ..خخخ رمی..شارژ بگرمیبگ یازش قاطر سوار کمی..امیبراش ب ینازمو بکشه عشوه شتر کمی حداقل

 یخودت ثیخب

 خوند. یم یاضیخب ر یبود..ول چیفعال نسخه پ محسن

 شدم. یم ادهیپ یبعد ستگاهیشد..من ا ادهیکردو پ ینگه داشتو بهار ازم خدافظ اتوبوس

 شد دهیکه تا ناکجا ابادم د دمیکش ازهیخم هی

 کرد یپسره روبروم تو مردا نشسته بودو از همون اول داشت منو سوراخ م هی

 مثل منگال بهش زل زدم یطور نیهم منم

 زدم تا خودش از رو بره یکردو انقد بهش زل م یکه بهم نگاه م یداد..عادتم بود..کس دیجواب ادم پررو رو با واال

 یهم خودت ایح یب

 داشتم..اخ چقد خستم..گشنمم هس. یشدم.بسمت خونه قدم برم ادهینگه داشتو پ ستگاهیتو ا اتوبوس

 خوابم یم رمیکنم..بعدم م یدارم کوفت م یبرم خچالیاز تو  یزیچ هی رمیخونه اول م دمیرس یوقت

 مرخصم..بعله..نماز ندارم یعنی..ضمیجون مر اخ

 نبود. یانگار کس ینگاه کردم..ول شهیپشتمه.برگشتم مثل هم یکردم کس حس
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 پشتمه. یبه راهم ادامه دادم که باز حس کردم کس باز

 ..خخخخرمیگ یم دزیهم هستم..بخواد بهم تجاوز کنه ا ضیدزد نباشه..االن مر ایخدا یوا

 ناکارش کن. یکه بلد ییباشه..با اون فن ها خب

 گلوم فنو تو چشمت فرو کنم اخه؟؟ ریچاقو بذاره ز هیاگه  خب

 ..خواستم با ارنج بزنم تو شکمش که برمگردوند سمت خودش.کمهیحس کردم نزد هوی

 تعجبو خنده نگاهش کردم با

 کنه؟؟ یچکار م نجایشهابه..ا نکهیا عه

 اومده بود گفتم یدونم از کدوم گور یکه نم یا یخوشحال با

 ؟؟یعه سالم شهاب..خوب-

 ؟؟یسالم..ممنون تو خوب-شهاب

 ؟؟یکن یکار م یچ نجای..ایمرس-

 موقع شب دختر؟؟ نیا یایاالن.از کجا م دمیاومده بودم به محسن سر بزنم..کارش داشتم..تورو د-شهاب

 دانشگاه.-

 زدو گفت یقدم عقب رفت..لبخند هیاز رو شونه هام برداشتو  دستاشو

 .رونیب میمحسن هس که باهم بر نمی..تو برو خونه منم ببمیخب پس بر-

 .میباشه بر-

 ؟؟یتا االن کالس داشت یاز ک-شهاب

 .۱از ساعت-

 .یخسته ا یاخ اخ..پس االن حساب-شهاب
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 ..یلیخ-

 رو براش گفتم..از خنده روده بر شد..اخرم گفت یلیجل یماجرا

 یاریپدرشونو درم یذاری..کال پا به هرجا میطونیش یلیدختر..خ یوا-شهاب

 محسن اومد. یزنگو زدم.صدا سادمویدر وا یجلو

 ه؟؟یک-محسن

 صداشو کلفت کردو گفت شهاب

 همسرتونن؟؟ یازی..خانوم فرشته نشمیمزاحمتون م یاز کالنتر-

 دستپاچه گفت محسن

 شده؟؟ یخواهرمه..چ ؟؟نهیچ-

 .نییپا دیاریب فیخودتون تشر شهیشدن..م ریدستگ یتو پارت-شهاب

 .امیباشه باشه االن م-محسن

 محسن االن امادس که گردنمو بشکنه. یداده بودم..وا هیتک واریخنده به د از

 شهاب گفت دنی..با درونیباز شدو محسن اومد ب اطیح در

 ؟؟یعه شهاب..تو بود-

 چشمش بمن افتاد.با تعجب گفت دویخند

 ؟؟ینبودتو مگه دانشگاه -

 گرفتنش. یتو پارت رینخ-شهاب

 که محسن گفت دمیخنده.منم خند ریخودش بلند زد ز بعد

 ؟؟ی..چرا با شهابینه جد-
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 خندش تموم شدو گفت شهاب

 .می..با هم که نبودمیدیمحسن..االن تازه تو کوچه همو د الیخیب-

 رونیکه از ب میشگیداخل.رفتم داخلو به مامان سالم کردم..دستشو به عادت هم میگفتو تعارف کرد بر یاهان محسن

 رفتم تو اتاقم. دموی..بوسدمیبوس یاومدم م یم

 تاپ شلوارک قرمز که جلوش عکس هندونه داشت عوض کردم.. هیخستم..لباسامو با  یلیخ یوا

 ..دمیبازم گرم بود.دمر دراز کش یشده بود ول زییپا نکهیا با

 گاو اومد تو.. نیدر باز شدو محسن ع هویکه  دمیطاق باز خواب برگشتم

 تو.. ایشهاب جان ب-محسن

 ان؟؟یچرا م نجایا وااااا

 حد باز شدو گفت نیاومد تو..تا چشمش بمن افتاد چشماش تا اخر شهاب

 اتاق توعه؟؟ نجایمحسن..ا-

 منو اتاقو شهاب دستپاچه گفت دنیواموندشو با د یسرشو بلند کرد از رو گوش محسن

 ..رونی..برو بمیعه اشتباه اومد-

 مشنگ.. وونهی..درونیبرگردوندو هولش داد ب شهابو

 تاپ شلوارک تنم بود.. هیخزر به سرم..فقط  یای..خاک درهییییه

 .شهیاونه..واسه من گناه نوشته نم ری..تقصیخیمحسنه..ب ریتقص همش

 .دیجان کل بدنتو شهاب د احمق

 هم برد یضیف هی..چه بهتر..نهیبب خب

 نامحرمه ؟؟شهابیگیم یچ یفهم یدختر..م یالل بش یاله
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 باشه..به جهنم خا

 زدم..خاک تو گورم. یچه زر دمیفهم هوی

 کنم یم تیثیح یبمونم خودمو ب داریب نیاز شتریبذار بخوابم..اگه ب یخیاز دست رفتم..ب یوا یوا

 کم کم خوابم برد. دمویپهلو دراز کش به

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 شدم.. داریتق تق در ب یصدا با

 بعلهههه-

 شهاب اومد. یصدا

 شام بخور. ایفرشته ب-شهاب

 .یزدو گفت غلط کرد غیج کممیش یخورمو بخوابم ول یبگم نم خواستم

 بند تاپم افتاده بود رو شونم درو باز کردم. هیخواب بودمو  جیهمونطور که گ نیبنابرا
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 تا چشمش بهم افتاد اب دهنشو قورت دادو به کل بدنم نگاه کرد. شهاب

 از نوع خواب الود ؟؟اونمیدیادم ند هیچ-

 موند. رهیخ قمیرو  نگاهش

 انداختم.. قمیبه  یکنه؟نگاه ینگاهم م ینجورینکنه لختم داره ا هیچ

 شد یم دهیکج کرده بودو نصف دارو ندارم د قمویبند تاپم که رو شونم افتاده بود  هی

 یزل زده..فول اچ د ینجوریکه ا نهی..پس همیواااا

 شهاب. یاوردم باالو گذاشتم رو چشما عیسر دستامو

 گفت دویخند

 میشام بخور میبر ایکنن..برو لباساتو عوض کن ب یهم منو هم تورو اعدام م انینکن بچه..االن داداشات م-

ه مات نگا قمیشد..اون همونطور به  دهیکش قمیداد..باز نگاهش بسمت  یفیاز رو چشاش برداشتو فشار خف دستامو

 کرد یم

 به خودم اومدمو با اخم گفتم هوی..شیمشک یبه اونو چشا منم

 شهاب نگاه نکن..بروووو..-

 برگردوندو گفت سرشو

 ایزود ب-

بودو  کرده خیدادمو چشامو بستم..متوجه خودم شدم..کف دستام  هیمنم برگشتم تو اتاق..درو بستمو بهش تک رفتو

 گونه هام داغ بود

سرووضع منو  نیاالن که با ا شم؟؟مخصوصایم ینجوریا شهیم کمینزد ی..چرا وقتدیلرز یم جانیکل بدنم از ه یوا

 دید

 ده؟؟یبرهنه د مهیبدنمو ن کهیاز ستمیناراحت ن چرا
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 کنه یشهاب قفل م یصاحاب موندم بپرس که جلو یعقل ب نی..ازااایپرس یدونم..سواال م یچه م من

 خورد. یم یقرمز بودو کمرش کش پهن ی..مشکدمیبلند که تا رو رونم بود پوش کیتون هی رفتم

 سرم جم کردم.. یباال رهیموهامو با گ دمویکلفت هم پوش یساپورت مشک هی

 .رونیسرم کردمو رفتم ب یشال مشک هی

 و داداشات که محرمن.. ؟؟بابایکن یحجاب م یخاک به سرت..واسه ک خو

 دتیهم که د شهاب

اطر مثل ق ینجوریکه من هم شهینم لی..دلدهید باری..بعدشم متهیغن یریضررو هروقت بگ یجلو گنینداره م اشکال

 برم ورتمهیجلوش 

 نشستم. زیتو اشپزخونه و پشت م رفتم

 رون؟؟یب یبر محسن مگه قرار نبود با اقا شهاب-

 .مینبابا..خسته بود-محسن

 زد.توروخدا نگاهش کن. یمحسن نشسته بودو باهاشون حرف م ویکنار مهد شهاب

 جا کرد.که مامان خانوم واسه شام نگهش داشته. یخانواده گرام نیزود خودشو تو دل ا چه

 خوردم.. یکه مامان درست کرده بود م یی..اروم با مرغاختمیبرنج واسه خودم ر ریکفگ هی

 کرد. ینگاهم م نیاوردم باال که چشمم به شهاب افتاد که غمگ سرمو

 ه؟؟یچ وااا

 سر تکون داد. سین یزیتکون دادم که به خودش اومدو به نشونه چ هیبه نشونه چ سرمو

 کردن. لیشروع کردم به م باز

 .رهیگ یم لیچه خودشم تحو اوه
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 دِگه..شوور که نِدِروم..که نازومه بکشه ها

 کرد. یدادم..باز شهاب داشت نگاهم م هیتک میصندل یتموم شدو به پشت مغذا

 ..بذار نگاه کنهی..الهدید یدوس دختر مرحومشو تو چهرم م افهیکنم ق فکر

 ی.اوخیکن نگاه کن..گناه دار نگاه

 رو شلوارش. ختیابش ر وانشویداشتم دستم خورد به ل یظرف شهابو برم یجم کردم..وقت زویم پاشدمو

 کرده.خخخ یبود انگار کار خراب ختهیر یجوریخاک عالم.. یوااا

 ..بخدا از قصد نبود.دیببخش یوا هیییه-

 ..ادیم شینداره..پ یبیع-شهاب

 شهاب پاشو که...-محسن

 گفت اروم

 .یکرد یکار خراب-

 پاشد. دویخند شهاب

 اگه باد بخوره. یشی..پادرد ماریدرب نویمن بپوش..ا یاز شلوارا میبر ایشهاب ب-یمهد

 .منم شروع کردم به ظرف شستن.یتو اتاق محسنو مهد رفتن

 خواد بزنه لهم کنه. یکنه..م ریاز اتاق.اومد تو اشپزخونه.خدا بخ رونیاومد ب نیج هیچند لحظه شهاب با  بعد

 کنارمو دستاشو شست.. اومد

 .شهیکوچولوت ظرف نشور..پوستت خراب م فویظر یدستا نیبا ا-شهاب

 ؟؟ییظرفشو نیکار کنم؟؟بذارم تو ماش ینشورم چخب -

 زدو گفت یکه لبخند دمیخند
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 شورم. یاالن برو کنار..من م ی..ولیگیاره خب راس م-

 نه شهاب..داداشام حساسن. یوا-

 توهم مارو کشتن. یداداشا نیا-شهاب

 یریم ریخونوادت نگران نشن که د یواال..راس-

 ؟؟یکن یم رونمیب یدار-شهاب

 نبود. نینه..منظورم انه -

 گفت دویخند طونیش

 خوابم..همون تاپ شلوارک قرمزتو بپوش یباشه پس امشب کنار تو م-

 .نییهام سرخ شدو سرمو انداختم پا گونه

 ادب یب-

 بهم نگاه کرد.. نویی.سرشو اورد پا

 .ندازهیلپات گل م یشیچه خوشگل م-شهاب

 شهاب برو..زشته.-

 غنچه کردو اورد سمت صورتم لباشو

 محسن از پشتمون اومد یگونمو ببوسه که صدا خواست

 اوهوم اوهوم-محسن

 دستاشو شستو رفت عقب.محسن با اخم نگاهمون کردو گفت سادویصاف وا عیسر شهاب

 ن؟؟یکن یکار م یچ نیدار-محسن

 دستامو شستم.-شهاب
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 یدستاتو بشور یاومد شیربع پ هی-محسن

 .میدرباره دانشگاهش صحبت کرد کممیخب -شهاب

 گفت ارومتر

 گنیم نیضدحال به ا-

 مشکوک نگاهمون کردو گفت محسن

 .رونیبرو ب ایخب..حاال ب لهیخ-

 اروم گفت شهاب

 خدا رحم کنه.-

 از اشپزخونه.محسن اومد کنارمو گفت رونیکردو رفت ب عقبگرد

 ن؟؟یکرد یکار م یچ-

 بخدا.. یچیه-

 ن؟؟یبود پس چرا هول شد یچیاگه ه-محسن

 شیدادم..ا ینده..لب که نم یالک ریاه محسن گ-

 پس کلمو گفت زد

 برو لبم بده ایخجالت بکش..نه توروخدا ب-

 .رونی..کلم درد گرفت..ظرفارو شستمو رفتم برونیرفت ب بعدم

 کنم که محسن گفت یرفت..خواستم برم باهاش خدافظ یداشت م شهاب

 برو تو اتاقت-

 کنم یزشته..بذار خدافظمحسن -
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 سیتو ن یبه خدافظ یازین-محسن

 نگاهش کردمو خواستم برم که شهاب صدام کرد دلخور

 فرشته خانوم-شهاب

 نگاهش کردم برگشتم

 خدافظ-شهاب

 زدمو گفتم یلبخند

 ..نیخدافظ..خوش اومد-

 از شونه هام گرفتو بسمت اتاق بردم محسن

 نیخطرناک یلی..شمادوتا خنیهم کرد ی..خدافظگهیبسه د-محسن

 بود.. نجایاگه واقعا شهاب ا ی.وادمیدادمو رفتم تو اتاقم.لباسامو عوض کردمو همون تاپ شلوارک قرمزو پوش هولش

 یزدم چپو راستش م یبود م گهیپسر د هیکه اگه  یبشه..درحال کمیانقد نزد ذارمیم یدونستم واسه چ ینم خودمم

 کردم

 لحظه برگشت به پنجره هیکه  رونیپرده رو زدم کنارو از پشت پنجره نگاهش کردم.درو باز کردو خواست بره ب دمیدو

 اتاقم نگاه کرد.

 نکن شهاب.. یبوس فرستاد.وا هیزدو  یلبخند

 کنه. یداره نگاهم م سادمیبا تاپ وا یوااا دمیلباس من..نگاه کردم د یعنیبه لباسشو من اشاره کرد.. طنتیش با

 .رونیرفت ب دویتکون دادمو رفتم پشت پرده..خند یبه نشونه خدافظ یدست زود

 ..قلبم اروم باش..هوووف

 شم؟؟یم ینجوریکه من ا یدار یشهاب تو چ یزد..وا یمثل گنجشک تند تند م قلبم
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 شدم؟؟ وونهیمرگم شده؟؟د چه

 ؟؟یشد عاشق

 کنم. یچنده..من شهابو به چشم داداشم نگاه م لویبابا..عشق ک ؟؟نهیچ

 ؟؟یشیم ینجوریسمتت ا انیم یمهد ایمحسنو محمد  یعنیواقعا؟؟ هه

 نپرس یچیدونم..فعال ه یدونم..نم ینم

 ؟؟یشیناراحت نم شینیبب گهیدختر د هیاگه با  یعنی

 نه..شهاب با دختر نه..ولم کن بذار بخوابم. یوا

 بهم عالقمند شده. دیخواست ببوستم؟؟خب..خب..شا یم شم؟؟چرایخوشگل م ندازنیگفت گونه هام گل م چرا

 کنه که باهات راحته یاون به چشم خواهرش نگاهت م دیدلتو خوش نکن دختر..شا هه

 خوام ینم نویمن ا یول

 .نهیب یفکر..نه نه اون منو به چشم خواهرش نم نیگرفت از دلم

 نگاهت کنه؟؟ یبه چشم چ یدار ؟؟دوسیچ پس

 خوام بخوابم. یدونم..م ینم یچیمن ه ایخدا یوا

 یخواب یمثل خرس م یها ه قتی..ترسو..واسه فرار از حقهه

 .دمیخوابمو پهن کردمو دراز کش رخت

 پهلو به پهلو کردم که خوابم برد نقدیبرد..ا یکردم خوابم نم یم هرکار

... 
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 شهاب

 

 

 به هر صورت.. نشیاتاق دارن؟؟خب ا هیکردم..محسنو فرشته  تعجب

 چرا در نزد؟؟نگفت خواهرش لباس مناسب نداره؟؟ یول

 کرد. یبودو با بهت نگاهمون م دهیدراز کش نیچقد نازو کوچولو بود..رو زم یول

 گفتم دستپاچه

 اتاق توعه؟؟ نجایمحسن ا-

 خودشم درو بست. رونویگند زده..هلم داد ب دید دویفهم تازه

 اومد. ی..چقد اون تاپ شلوارک تنگ بهش میفرشته چقد ناز یوا

 اعصابم خراب شد. نتشیلباسا بب نیبا ا ارشیک نکهیفکر ا از

 ه؟؟یکه من دارم حس برادر یحس نیا یعنی
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من ناراحت  نتشیفرشته..اگه شهناز ازدواج کنه و شوهرش با تاپ شلوارک بب یلحظه شهنازو گذاشتم جا هی

 شم؟؟؟یم

 معلومه..ازدواج کرده..بمن چه.. نه

 ؟؟یکن یم یحسود ارشیچرا به ک پس

 ازدواج نخواهد کرررررد.. ارشی..فرشته با کنمینزن بب حرف

 سمت چپ اتاق. شیکیسمت راست  شیکیدوتا تخت بود. نجایتو اتاق محسن.ا رفتم

 ..مجهز تر هم بودیبود نسبت به قبل یبزرگتر اتاق

 مجهز تره؟؟ هیکه مال محسنو مهد نجایا یاتاق فرشته انقد ساده بود؟؟ول چرا

 تخت نشستو نگاهم کرد. یکیاز تختا نشستم..محسن هم رو اون  یکیشدمو رو  ناراحت

 محسن چرا اتاق خواهرت انقد ساده بود؟؟-

 اتاق ما مجهز تره.. نیدوس دارن..واسه هم شتریچون بابا مامان پسرو ب-محسن

 خرد شدو گفتم اعصابم

 هس. الیهمه وسا نجاینداشت..حاال ا یچیچه..اتاق فرشته ه یعنی-

 بابا مامانو بچسب. قهیمنو نزن..برو -محسن

 رو تخت بخوابن. دینره غولش با یداداشا نیبخوابه بعد ا نیرو زم دیبا فشیشدم..فرشته با اون بدن ظر ساکت

 لباس. کیکمد کوچ هی..با وتریکامپ زویم هیفرش داشت.. هیفرشته فقط  اتاق

 داشت. یچرخش یصندل وترویکامپ زیداشت..م نهیا ویعسل زیتخت داشت..م نجایا یول

 کمد بزرگ لباس.. هی

 از شرکتت بگو.. کمی؟؟یکن یم یخب بابا..چرا انقد خودزن لهیخ-محسن
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 .میشام بخور میگفت بر نایساعت ا میبراش گفتم..بعده ن میدیکه انجام م ییشرکتو کارا از

 ..گهید رمینه محسن جان م-

 ..مادر محسن انقد اصرار کرد که مجبور شدم واسه شام بمونم.رونیب میاتاق اومد از

 کنن؟؟ ی..چرا فرشتو رو خبر نمدنیچ یم زویم داشتن

 .میشام بخور ادیهم زدمو گفتم ب گهیضربه به در اتاقش زدم..جواب نداد..چندبار د چند

 ..سادیپ جلوم وادر باز شدو با همون تا هوی

 شد خکوبیم قشیچشمم رو  هوی.رمیتونستم نگاهمو از اندام خوشگلش بگ ی..نمیوااا

 شده بود اوضاع. حیکج شده بودو فج قشی..نییتاپش افتاده بود پا بند

 رمیخواست نگاه از بدنش بگ یعنوان دلم نم چیه به

 کنه. یم کیمنو تحر یلیدختر خ نیا یبند اومد..وا نفسم

 رمیخواستم خم شمو گازش بگ یم

 کردو دستاشو گذاشت رو چشمام..خندم گرفت.. یخودش نگاه به

 کنن یاعداممون م انینکن دختر..االن داداشات م-

 شد. دهیکش قشیدادم.باز نگاهم بسمت  یفیفشار خف اریاخت یبرداشتمو ب دستاشو

 .اینخود س یشدم واقعا..رومو اونور کردو فرستادم پ یداشتم سست م گهید

 نه. یکنه؟؟وا یازدواج م ارشیبا ک یعنیشام همش نگاهم بهش بود.. سر

 باشه. گهیمرد د هیتونم بذارم کنار  ی..من نمگهید نفریهم نه.. ارشیک حاال

 کرد..خخخ رمیناز شدن..خواستم ببوسمش که محسن دستگ یلیلحظه لپاش خ هیشام تو اشپزخونه  بعد

 توروخدا نیمنو بب یعن شانس
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 کنه از اخر. یدونستم نگاه م یرفتن از پنجره برگشتم نگاهش کردم..م موقع

 با همون تاپ شلوارک بود. باز

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 ؟؟یسالم عشقم خوب-رزا

 حرفات.بابات کجاس؟؟ نیاز ادیسالم..رزا بهت گفته بودم خوشم نم-

 گفت یبا دلخور رزا

 .یمن اومد دنیدونم..من فکر کردم واسه د یمن چه م-

 رفتارتو. نیندارم..پس تموم کن ا یرزا من با تو کار-

 درو قفل کردو اومد روبروم واستاد. هوی
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 ؟؟یدوستم دار یگیچرا نم-رزا

 ..کجاست؟؟رهیمسخره رو..کارم به بابات گ یباز نیرزا بس کن ا-

 نمیه رو..رو ساونشب تو قطار افتادم..که سر فرشت ادی.نمیدور گردنم حلقه کردو سرشو گذاشت رو س دستاشو

 خواب بود. یگذاشتم وقت

 کنه ینکبت..ولمم نم یدختره  اه

 زور دستاشو از دور گردنم باز کردمو هلش دادم اونور. به

 گفتم یکرد.اخم کردمو جد میقا بشیزود گرفتو تو ج دویدرو خواستم باز کنم که کل قفل

 ..زود باش.ویبده اون لعنت-

 ..دمینچ..نم-رزا

اومد سمتمو دستاشو دور کمرم حلقه کرد..سرشو اورد باالو کج کرد که ببوستم..هلش دادم که افتاد رو  باز

 افتادم روش. دویکه دستمو کش ارمیب رونیب بشیاز ج دویکاناپه..رفتم بسمتشو خواستم کل

 کننده بود. کیعطرش تحر یعطرش..اه..بو یاورد جلو و لباشو گذاشت رو لبام..بو سرشو

 از دست دادم ارمویاخت کمی

 اورد.. رهنمیپ یدستشو بسمت دکمه ها دویکردم که فهم یلحظه باهاش همکار هی

و از رزا ر دیتونم..با یبستم ظاهر شد..نه من نم یدلخور فرشته پشت پلکا یلحظه چشما هیکرد.. یبازشون م داشت

 خودم دور کنم.

 ..فعال نهشهی؟؟نمیاخه چطور یول

 شهوتو هوس زودگذر؟؟ هیفقط بخاطر  ؟؟اونمیه؟؟جازدیچ

 باز کردم..خواستم پاشم که دستاشو دور کمرم حلقه کرد. چشمامو

 خواد با فرشته ازدواج کنه؟؟ ینم ارشیک مگه
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 کجا معلوم فرشته هم بخواد با اون ازدواج کنه؟؟ از

 ؟؟یخواستن چ یاگه هردوشون همو م یول

 غرور شکسته شدم فیشه؟؟تکلیم یمن چ فیتکل

 ..ارز

 رزا شدن. ریدور شدن از فرشتس..درگ یراه برا نیبهتر رزا

 بسمت شلوارم برد.. دستشو

 فرو کردم شیشراب یموها یال دستمو

 شد. یچشمام دور نم یفرشته از جلو یچشما

 کنه یهاش متنفرم م یدختر با همه لوند نیکنه؟که از ا یکه جذبم م یتو اون چشمات دار ی..چیلعنت اه

 کرد. یداشت باز م نمویشلوار ج یها دکمه

 تونم..نه هرگز. یمن نم نه

 لحظه فرشته رو فراموش کنم هیشد فقط واسه  ی..کاش مشهی..بخدا نمشهینم

 خمارمو باز کردمو از جام پاشدم که اونم پاشدو دستمو گرفت.. یچشما

 افتاده بود برداشتم.. نیلباسش که رو زم بیاز ج دویپسش زدمو کل محکم

 بستمو لباسامو مرتب کردم. رهنمویپ یاصال خوب نبود.دکمه ها حالم

 اومدم. رونیاز شرکت پدر رزا ب عی.سررونیباز کردمو رفتم ب درو

 تب..تب خواستن رزا نبود..تب نداشتن فرشته بود نیا یداغ بود..ول بدنم

 دختر پسته.. نیشدمو سرمو گذاشتم رو فرمان..چقد ا نمیماش سوار

 ؟؟ییفرشته تو کجا یوا
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 تونه االن ارومم کنه اونه..منبع ارامشم یکه م یاگه از دور باشه.تنها کس ی..حتنمشیبب دیفرشته..با یبرم جا دیبا

 چرا؟؟؟

 دونم..واقعا چرا؟؟ ینم خودمم

 .انتهی..چون خیریازش ارامش بگ یتون ینم گهیبشه د ارشیهمسر ک اگه

 انتی...خانتی...خانتیخ

 ..ایکلمه دن نیبدتر

 شمیم ضیمطمئنم مر نمشیدانشگاهه..اگه نب ایخونس.. ایخونشون.. رمیم

 اشه.ب نجایباشه..ا دیگشت..شا یدنبالش م ابونایروندم.چشمام تو خ یبه حرکت دراوردم..بسمت خونشون م نویماش

 همرنگش بامن..مست کنندس.. یچشما

 ..چشماش...هیهردومون مشک یجالب..چشما چه

 .رنیاونور م نورویا یطونیدرشت که با ش لهی..دوتا ترهیش یدیتو سف یمشک لهیدوتا ت مثل

 مادرش اومد یشدم..زنگ زدم که صدا ادهیدر خونشون نگه داشتمو پ یجلو

 ه؟؟یک-

 منم شهاب. یازیخانوم ن-

 تو ایپسرم..ب ییعه تو-فرشته مادر

 نه ممنون..فقط..-

 بگم؟؟ ی..چایخدا یبگم؟؟بگم فرشته خونس؟؟وا یچ االن

 فرشته خانوم هستن؟؟-

 ؟؟ینه پسرم دانشگاهه..کارش داشت-فرشته مادر
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 بهش بدم. نویما جامونده..اومدم ا لیازون روز تو قطار تو وسا لشیاز وسا یکیبله..-

 تو اونم بذار بعد برو. ایخب ب-فرشته مادر

 دانشگاهش. یداشتم..در رابطه با کارا یکار هینه اخه با خودشم -

 کنم گفت یدارم مغلطه م دیفهم نکهیه مثل افرشت مادر

 پسرم.. یهرطور راحت-

 شدم.دانشگاهش کجاست؟؟ نمیکردمو باز سوار ماش یخدافظ باهاش

 بگم؟؟بگم دانشگاه خواهرت کجاس؟؟ یمحسن بپرسم؟؟خب چ از

 ...نمشی..هرچقد طول بکشه اشکال نداره..فقط ببنمشیبب ادویمونم تا ب یجا منتظر م نیهم پس

******* 

 

 

 

 

 فرشته

 

 

و برعکس ت یرو صندل هیروزینگه داره..همون پسره د یبعد ستگاهیکردمو منتظر شدم اتوبوس تو ا یبهار خدافظ از

 قسمت مردونه

 کردو دست بردار نبود. ینشسته بود..از همون اول نگاهم م اتوبوس
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 کرد. یبازم معذبم م یکردم ول یم یتوجه یب بهش

 هواااار ی..اااانیکنماااا..ولم کن یزنم فکشو پلمپ م یم

 شد..بسمت خونه رفتم. ادهیشدم.پسره هم پ ادهینگه داشتو پ اتوبوس

 تندتر قدم برداشتم دمویکنه..ترس یداره نگاهم م یکیخونه بودم که حس کردم  یکاینزد

 تونم انجام بدم ینم یچکاریاب کنه ه ریکوچه خلوته..اگه بخواد سرمو ز ایخدا یهمون پسرس..وا حتما

 بگذرونه. ریاومد..خدا بخ نیبازو بسته شدن در ماش یصدا

 که... دمیدو یداشتم م بایتقر

 بزنم که دستشو گذاشت رو دهنم. غیاز پشت بغلم کرد..خواستم ج یکی هوی

 عطره شهابه.. یعطرش..بو ی..بوسادیوا ه؟؟قلبمیک نیا یوا

 بود.. یکیکنه.برمگردوند سمت خودش..صورتش تو تار یعطر استفاده م نیهم از شهاب

هلش دادم که محکمتر بغلم کرد.صداش  شویعضالن نهیقدش بلند بودو چهارشونه بود..دستامو گذاشتم رو س فقط

 اومد که گفت

 سالم خانوم خوشگله.-

 .دمی..ترسیگینم یزیچ هی..چرا سادیشهاب؟؟قلبم وا ییپووووف..تو-

 دزده؟؟اومده جوجه بدزده؟؟ یفکر کرد-شهاب

 گفتم نشویمشت زدم تو س با

 بزرگم. میلی..من خیجوجه خودت-

 .ی..مرغیستیاها جوجه ن-شهاب

 .یتوهم خروس-



 دختـر افغان

 
134 

 

 .نشیسرمو گذاشت رو س دویخند

 ..ماااایشیم تیثیح یوسط کوچه ب نجایهم رمیکنه..جلوشو نگ یکار م یچ نی.االیزد..واو بهتم

 بلند کردمو نگاهش کردم سرمو

 ..نهیب یم یشهاب ولم کن توروخدا..زشته.کس-

 ...بدرک..نهیبب-شهاب

 .نهیب یاون منو به چشم خواهرش م نکهیافتادم..ا شبمیفکر د ادی

 شهاب-

 جانم-شهاب

 ؟؟یکن ینگاه م یتو..تو منو به چشم چ-

 نیینگاهم کردو سرشو انداخت پا یکم

 وس دارممن..من تورو مثل شهناز د-شهاب

 نامزد داره؟؟ یعنی..یه؟؟وایک شهناز

 نهیب یتورو که به چشم زنش نم وونهید خب

 مثل خواهرم-شهاب

 ..دیخراب شد..نفسم بر اعصابم

 ؟یوابستت کرد..اخرم گفت مثل خواهرش بود یدی؟؟دیبود چهیباز هیواسش  یدید

 نکردم. یتوجه یشد..هلش دادمو رفتم عقب..نگاهم کرد ول یلحظه به لحظه خرابتر م حالم

 بسمت خونه رفتم برگشتمو

 از پشتم اومد صداش
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 ؟؟یشد؟؟چرا ناراحت یچ-شهاب

 خستم..خدافظ-

 شد قیراهمو سد کردو تو چشمام دق یگذاشت رو شونم..جلو دستشو

 ؟؟یکنم ناراحت شد ی..گفتم به چشم خواهرم نگاهت منکهی..ازنمتی..ببیتو ناراحت-شهاب

 کردمو سرد جواب دادم اخم

 ..فعال خدافظنیبود..خستم..شماهم کار دار یا گهید زی..موضوع چرینخ-

 فاتحم خوندس نهیبب یاگه کس ایخدا یتو بغلش..شوکه شدم..وا دیبرم که منو کش خواستم

 شدو منو رو پاش نشوند. نشیکه سوار ماش دیدونم از کجا فکرمو فهم ینم

 پاشم برم اونور که محکمتر کمرمو گرفت. خواستم

 شدم. یم ینطوریشد..بار اولم بود ا یمورمور م بدنم

 ختیاز ته دلم ر یزیچ هی انگار

 .نهیب یم رونیاز ب ی..کسنمیخوام برم اونور بش ینکن شهاب..م-

 .نهیب ینم ی..کسهیها دود شهی..شننیب یم یمنو بس که گفت یپوووف توهم کشت-شهاب

 که. شهینم دهیفهم نجاهمیبودم متوجه نشدم..از رونیب ینگاه کردم..وقت نشیماش یها شهیش به

 پسر بهم دست بزنه هی ادیبه هر حال..ولم کن..گفته بودم خوشم نم-

 ینگفت یزیبغلت کردم چ گهیمن چندبار د یول-شهاب

 .ینش هیکه االن ضا یگفت یفرشته..خب خنگول خان قبال هم م یریبم یاله یا

 ابرو باال انداخت دویخند

 ؟؟یکن ینگاه م یتو منو به چشم ک-شهاب
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 به چشم بابام-

 گفت زونیاو افهیکج کردو با ق دهنشو

 تونمیمن همسن مهد رمینخ-

 خو حاال-

 نه؟؟۱٨سالمه..تو چند سالته؟؟فکر کنم۲۵من-شهاب

 .۱٩تو رمیکنمو م یتموم م گهیرو تا چندروز د۱٨.االن ۱٨اره همون-

 ییکوچولوپس هنوز -شهاب

 یسال بزرگتر۶بزرگم.تو فقط میلیخ رینخ-

 چسبوندو گفت میشونیبه پ شویشونیپ دویخند شهاب

 ؟؟یکن ینگاه م یمنو به چشم ک ینگفت-

 کماکان رو پاش بودم. یفاصله گرفتم ول کمی ازش

 ..چشامو بستمو گفتمدیکش یرو کمرم م دستشو

 شهیشهاب نکن توروخدا..مورمورم م یوا-

 گفت دویخند طونیش

 مورمورت شد؟ هیچ-

 گفتم غیحرصو ج با

 خوام برم ی..متیتربی..بیادب یب یلیخ-

 ینیب یم ی..منو به چشم کی..ناراحت نشو..حاال نگفتیکردم خانوم یشوخ-شهاب

 کنم گفتم یتالف خواستم
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 محمد دوستت دارم. ویمن تورو مثل محسنو مهد-

 کردو گفت یاخم

 یکن یتالف یخوا ی..میگیدروغ م-

 گفتم یلجباز با

 .نمیب یمنم تورو مثل داداشم م ینیب یتو منو مثل خواهرت م ینکن..وقت یشهاب اصرار الک-

 .دیبوس یشد که لبام داغ شد.شهاب داشت لبامو م یچ دمینفهم هوی

 کنه؟ یم یداره چه غلط نیشدم..ا شوکه

 چرخوندم که مجبور شد لباشوبرداره  چشماشو باز کردو نگاهم کرد. سرمو

 زنم. یم غی..ولم کن..ولم کن وگرن جیبد یلیخ-

 ؟؟یچرا ناراحت شد-شهاب

 نی..فقط همسرم حق داره منو ببوسه..ولم کن..شما همتون دنبال هوستونیمنو ببوس یتو حق نداشت-

 کردو گفت اخم

دنبال ..من بخوام هیهوس چ رمیهمسرم حق داره انگار واقعا شوهر داره االن..نخ گهیم نیادب..همچ یساکت..ب-

 بهتر از تو هستن یها سیهوس باشم ک

 مشت زدم تو گونشو گفتم با

 یبد یلیبروگمشو..باهات قهرم..تو خ-

 به خودش چسبوند شتریمنو ب دویخند

 ..مگه نه؟؟یدونم..تو منو دوست دار یمن م-شهاب

 کردم گفتم یکه تقال م نطوریهم
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 بتوچه..کمرمو ول کن-

 کنم. یخوام..ولتم نم ینچ نچ نچ..نم-شهاب

 اه شهاب کمرم درد گرفت-

 مورمورم شد شتریکه ب دیمثل ماساژ رو کمرم کش دستشو

 نکن گمیاه..نکن..م-

 دیخند طونیش

 عقب یصندل میخواداا..بر ینکردم..خودت دلت م یمنکه کار-شهاب

 شهیبرم خونه.االن مامان نگران م دی..شهاب ولم کن بایادب یب یلی..ختیترب ی..بهییییه-

 کنم یبعد ولت م یبوس خوشگل به عمو بد هی دینچ..با-شهاب

 یش کمینزد یحق ندار گهی..دیامروز پررو شد ی..به اندازه کافیکن یم تمیاذ یشهاب دار-

 نطوریرفتن.محمد برگشت بسمت ما..هم یافتاد..محمدو فاطمه داشتن بسمت خونه م رونیموقع چشمم به ب همون

 کرد که قلبم اومد تو دهنم. یرفت نگاه یکه م

 سرشو برگردوندو به راهش ادامه داد. بعد

 برم دیشهاب من با-

 یش ادهیپ نیاون از ماش یکه جلو شهیباشه خب..صبر کن داداشت بره..نم-شهاب

 گفتم دمویخند ثیخب

 کرد یپسره داشت منو اقفال م نیا گمیم رمی..مشهیخوب م میلیچرا خ-

 کنن یقلدرت نده که جنازم م یداداشا نیاوه اوه منو دست ا-شهاب

 داخل. رنیم یک نمیگذاشتم رو شونه هاشو برگشتم عقب بب دستامو
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 داخل..برگشتم سمت شهاب.. رفتن

 کرد یلبخند مهربون نگاهم م هی با

 ه؟؟یچ-

 یمثل دختر کوچولوها شد یکه نشست ینجوریا-شهاب

 خان شیری..ولم کن سگهیبرم د دیبزرگم..من با میلیخ-

 زنگ خورد..مامان بود میموقع گوش همون

 شهاب..مامانمه..نگران شده یوا-

 بستم.. نویدر ماش نوییدرو باز کرد.از رو پاش اومدم پا دویتند گونمو بوس شهاب

 پنجره یخم کردم جا سرمو

 خدافظ-

 خدافظ خانوم کوچولو-شهاب

 اقا بزرگ-

 زد. یزنگ م نطوریصاف کردمو رفتم بسمت در..مامان هم مانتومو

 هیمامان اومد که گفت ک یزدم که صدا زنگ

 باز کن یمنم مامان-

 یخب حتما داره نگاهم م یتوش معلوم نبود..ول یچیشهاب نگاه کردم..ه نیبرم داخل به ماش نکهیباز کرد..قبل ا درو

 کنه

 برام تکون داد رونویتکون دادم که دستشو از پنجره اورد ب یدست

 رد شدمو رفتم داخل اطیداخلو درو بستم..از ح رفتم
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 سالااام..سرورتون اومد-

 شدم ؟؟نگرانیسالم دخترم کجا بود-مامان

 شد رید کمی..واسه همون میاومد ادهیبا بهار پ-

 گفتم دمویبسمت محمدو فاطمه که رو مبل نشسته بودن..هردو شونو بوس رفتم

 نیاورد فیبه به..چعجب تشر-

 گفت دویخند فاطمه

 میبود نجایا شیدوهفته پ نی..ماهموونهید-

 مثل من یخونه مادرشوهر پدرشوهرشون..اونم با وجود خواهر شوهر گل رنیمردم هرروز م-

 اها بعله..اونکه مشخصه..از غمت مردم-فاطمه

 امیمن برم لباسامو عوض کنم م-

 .محسن اتاقشون بهتر از من بود ویمهد نکهیشدم از یوقتا خودمم ناراحت م یتو اتاقم.گاه رفتم

کنن  یم ایسوم اونچه واسه اونا امکانات مه کیبابا پسر دوست باشن که باشن..خب منم تک دخترم..کاش  مامان

 کردن یم ایمنم مه یبرا

 کم شده؟؟ یزیازت چ یندار یکامل لیبشه..االن تو وسا یکه چ خب

 ..حرف حساب..نه

 ..دمیپوش دیسف یساپورتو دامن کوتاه اب هیکوتاه با  کیتون هی

 .رونیدوباره بستمشونو رفتم ب رهی..با گدمیباز کردمو برس کش موهامو

 موهام تا کمرم بود.. یبلند

 ..دمیناهارو چ زیتو اشپزخونه و م رفتم
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 ن؟؟یومدین نیمحمد چرا با ماش-

 ؟؟یدون یتو از کجا م-محمد

 خاک به سرم.. یوا

 خب معلومه..تو کوچه نبود.-

 بود ادیما ز نیتو کوچه که مثل ماش-محمد

 شناسم..مال تو نبود یمن پالکشو م رینخ-

 ینیب زیر قویبه به..چه خواهر شوهر دق-یفاط

 همه مثل خودت االخن؟ یکرد ؟؟فکریفکر کرد یپس چ-

 حمله کنه سمتم که گارد گرفتمو گفتم خواست

 جمش کن تویزن وحش نیممد..ا-

 فداش بشم من-محمد

 ..عقققق..حالوم بهم خوردشیییا-

 نینیبعد بش نیحساب کن نشویناهار..اول هز نیایب نیپاش-

 .زیتوجه نکردو همشون نشستن پشت م یشکیه

 با شما بودم یاها-

 خف کار کن..فنچ-محسن

 غول-

 زنمتااا یم-محسن

 شو کینزد میبه ابج یجرئت دار-یمهد
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 محسن با اکراه گفت مویدیخند هممون

 هم که داره گاردیباد-

 دماغت بسوزه-

 مامان گفتم روبه

 ؟؟یخواستگار میریمامان فردا شب م-

 یخواستگار رنیخودشون م یاالن ی..دخترامیقد یدختر هم دخترا-یفاط

 ارمشیبا چوبو چماق م رمی..من مادیخودش ب یفعالم..طاقت ندارم خواستگار با پا شیمن ب زمیاره عز-

 گهید یاز امازون فرار کرد-یفاط

 ..فقط...میریاره دخترم..فردا شب م-مامان

 مینگاهش کرد یهمگ

 ادیپس فردا شب قراره برات خواستگار ب-مامان

 هیمامان زنگ بزن بگو جوابم منف-

 گفت دویخند محسن

 باشه هااا یخوب سیک دیشا ؟؟خبیدیم یجواب منف شیدیهنوز ند-

 نتیه سجنابو ب نیکه سنگ ا یلی..خیموند الغوزیبزن که  لیباغچه خودتو ب یزن لی..تو اگه بسیاصلنم خوب ن رینخ-

 برو خودت زنش شو یزن یم

 نه من شوهر دارم..بهار شوهرمه-محسن

 کلک؟؟ یکرد یطونیشد شوهرت؟؟نکنه ش یخواستگار میهنوز نرفت-

 نییسرشو انداخت پا دویابرو باال انداختم..با خجالت خند براش
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 اروم زد پس کلم. یفاط مویدیخند همه

 شلو پلش مُکُنُمااا..وگرن مِزِنُم ریهوووو ممد..زنته بگ-

 که مامان قبولش کرده؟؟ هیخواستگار ک نیکردم که ا یفکر م نیا به

 هیخواد باشه..باشه..من جوابم منف یم ی..هرکسیمهم ن یول

 کرد؟! شهی..چه مگهیخاره د یم تنم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 انداخت ینگاه به چا هینگاه به بهارو  هیمحسن گرفته بود..محسن  یرو جلو یچا ینیس بهار

محسن که رو مبل تک نفره نشسته بود رد  یهم اروم گفت که بهار لبو شدو لبشو گاز گرفت.بعدم از جلو یزیچ هی

 من یشدو اومد جا

 داشتم گفتم یبرم ییکه چا نطوریهم

 ؟؟یبهت گفت که لبو شد یمحسن چ نیا دهیورپر-
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 هی..زنو شوورهیبتوچه..خصوص-بهار

 تو ازدواج کنهحاال اگه من گذاشتم محسن با -

 ..اشتب کردمدیفرشته نه..تروخدا..ببخش یوا-بهار

 دمیخند ثیخب

 ده بار بگو.. یجمله رو روز نیادامه بده..خواهر شوهر دسته گله..ا نطوریهم نیافر نیافر-

 اومد کنارم نشست زویرو گذاشت رو م ینیحرص س با

 از بازوم گرفت که گفتم شگونین هی

 رتتیزنم نگ یمحسن م شیابتو پ ری؟زیکن یم تیصبر کن تو..منو اذ-

 ؟؟یبگ یخوا یم یمثال چ-بهار

 یتو..توهم با مخ رفت یپا یشد زد جلو یکردنشون..اوندفعه که پسره با موتور داشت رد م تیهات به پسرا..اذ کهیت-

 تو بغلش

 دهیمحسن حقو بمن م یمن نبود..اگه بگ ریاونکه تقص وونهید-بهار

 کنم که بر ضد تو بشه یبهش اضافه م ییزایچ هی..گههههینه د-

 اروم سر دادم یطانیخنده ش هی

 زنه ینم دموینفهم ق یبرو عن تو بخور..محسن منو دوست داره..واسه خاطر تو-بهار

 گفت دویکردم ناراحت شدم..بهار گونمو بوس وانمود

 ؟؟ی..ناالحت شددیبِبَش-

 یادم نرفت یول یعروس مر ی..مثل ادم بحرف..دررهیجم کو خودته -

 میاومد۱۲رو مشخص کردنو اخر شب ساعت هیمهر ویعقدو عروس خیشب تار اون
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 .خونه

 خوابم برد... هیخواستگارم ک نکهیبا فکر به ا شب

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 بپوش دختر یلباس درستو حساب هی-مامان

 مامان نیا گهیخوبه د-

 سی..برو عوضش کن..مناسب نرینخ-مامان

 بودم.با شال قرمز. دهیسارافون قرمز پوش کویتون هی

 یم ییکمربند پهن طال هیکم حال..کمرش  یبلند صورت نیلباس است هی..رفتم تو اتاقمو عوضشون کردم..پوووف

 خورد..

 داشت یزیر یها سهیزانوم بودو پل یدامنش تا باال یبلند

 سرم کردم. ییطال یشال صورت هی دمویکم حال دم پامو پوش یکتون صورت شلوار
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 که زنگ به صدا در اومد. رونیب رفتم

 شییییفرما بشن.ا فیتشر نایتا ا میسادیدر وا یدرو باز کردو جلو محسن

 یجوابم معلومه منف منکه

 ؟؟یبود چ یشهاب م اگه

 کنم نییکنه که من جوابمو نسبت به اون تع یاصال شهاب بمن فکر نم یعنیدونم.. ی..خب...نمخب

 دلم گرفت باز

 کنه؟؟ یکار م یچ نجایمامان شهابه..ا نکهیداخل..عه ا اومدن

 مونده..که البته قبول نکرد. ادمیچهرشو  طیروز که رفتم واسه دادن پول بل ازون

 با بهت نگاهم کرد. دیسالم کرد..بمن که رس نایداخلو با مامان ا اومد

 ؟؟ییدلم..تو زیسالم عز-مادرشهاب

 ن؟؟یی...شمایسالم خانوم عرفان-

 گفت دویبوس صورتمو

 کنه یکار نیتونه همچ یبجز تو نم یشکیدونستم ه یم-

 بود.. نطوریداخل هال..پدر شهاب هم عکس العملش هم رفت

 ..یعنیتعجب کرد.. یلیهم اومد داخل و خ شهناز

 من؟؟؟ یشهاب اومده خواستگار یعنی

 ...دارمیب خوابم؟؟نه

 هم داشت. دیسف یکراوات مشک هیجذب.. دیسف رهنیبراق..پ یکت شلوار مشک هیاومد تو.. شهاب

 خوشگل باال زده بود..با لبخند نگاهش کردم.. یلیخ موهاشو
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 نگاهم کردو اروم سالم کرد نیغمگ یاون اصال لبخند نزد..فقط با چشما یول

 چرا ناراحته؟؟لبخند از رو لبام رفت.. وااا

 چرا ناراحته؟؟ یعنی

 کردن یبا ذوقو تعجب با شهاب سالم احوالپرس یمهد محسنو

 بودم. نشیغمگ یچشما ریمن درگ یول

 سمتمو بهش سالم کردم..اروم جوابمو دادو رفت تو هال اومد

 با لبخند مسخره اش اومد تو ارشیبرگردوندم که ک سرمو

 اورده؟؟مرده شورشو ببرن نویا یاه ک اه

 کنم یزنم نابودش م یکنن م یم یاتصال مامیخوره منم س یم یعن هی ادیم باز

 سالم کردو اومد سمت من. یمحسنو مهد با

 همون لبخند ژکوند مسخره اش گفت با

 حساس یسلللالم..خانوم کوچولو-

 تورو با خودش اورده؟؟ یک ؟؟اصالیاومد یسالم..تو واسه چ کیعل-

 یفهم ی..صبر کن مسین یرسم مهمون نواز نیموقوف..بعدشم ا یفضول-ارشیک

 ..هی..نه که یکه مهمونو دعوت کن هیواسه وقت یمهمون نواز-

 اشاره کردمو گفتم بهش

 مهمون ناخونده بپره تو خونت-

 کههه یکن رونمیب یتون یکن..نم غیج غیج یتو ه-ارشیک

 هم کنار خونواده شهاب نشستن. هینشست..منم رفتم تو اشپزخونه..بق هیرفت تو هال کنار بق بعدم
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 کنن؟؟ یاومده؟؟نکنه اومدن منو واسه اون خواستگار ارشیک چرا

 با اون اورانگوتان ازدواج نکنم یبال به دووووور..من حاضرم تو خونه بترشم ول یا

 اومدن. یاگه واسه اون بود که پدرو مادر اون م نبابا

 کرد. یبسم اهلل گفتمو رفتم تو هال.مادر شهاب با لبخند نگاهم م هی ختمویهارو ر ییچا

 یمشکل هیشدم  یم ینجوریداشتم..اصوال هروقت ا یحس بد هیدونم چرا  ی..نمنییزدمو سرمو انداختم پا یخندلب

 اومد یم شیبرام پ

 به پدرش..مادرشو شهناز تعارف کردم. اول

 تعارف کردم..برداشتو اروم گفت ارشیک به

 یخانوم یدستت مرس-

 زهرمار-

 برداشت یینگاهم نکردو اروم چا..به شهاب تعارف کردم که اصال دیخند ثیخب

 ...با رفتار امشبش یمطمئن شده بودم عاشقم شده..ول گهیبود..من د یمیگرفت..نه به رفتار اونروزش که انقد صم دلم

 .زیرو گذاشتم رو م ینیهم تعارف کردم..به بهار هم تعارف کردمو کنارش نشستمو س یمامان بابا و محسنو مهد به

 .انیاومدو نتونستن ب شیپ یفاطمه براشون کار محمدو

کرد هم با اون لبخند مسخره  یکوفت م ییهم چا ارشیکردن.ک یاونا نگاه کردم که داشتن با مامان بابا صحبت م به

 کرد یاش منو نگاه م

و به  شهیمنم خراب م ی..خواستگارننیش یدوس دختراش به عزا م ی..نه اونجوریبپره تو گلوت خفه ش شاالیا یا

 رسم یشهاب نم

 ه؟؟ینجوریرفت.چرا ا یبودو با استکانش ور م نییهم سرش پا شهاب

 م؟؟یخواستگار ادیخودش نخواسته ب مگه
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 خواسته یشب م هی..نکنه فقط منو واسه یخواسته..واااا ینکنه زن نم یمجبورش.کردن..وا نکنه

 هواااار یدااااد..ا یا

 

 

 

 

******* 

 شهاب

 

 

 فرشته. ینشدن برن خواستگار یو زن عمو راض عمو

 ینم یگفتن ما عروس افغان ی..ممیفقط بعنوان عروس قبول دار مویکرد یکه خودمون معرف یگفتن ما دختر یم

 میخوا

 .یکرد باهاش برن خواستگار شونیبا مامانو بابا صحبت کردو راض ارشیک

 .امیکار مجبورم کرد ب یچ امیب گهیتوعه..من د یگفتم خب خواستگار یهرچ منم

 بمنم بگو. ایشد ب یهم گفت هرچ نیاومد.شاه شیهم از فضول شهناز

 کردم یخراب بود..بدتر از اونچه که فکرشو م یلیخ حالم

 .اخر از همه واستاده بود.دمشیخورد.رفتم داخل..درو که باز کردن د یکردو سرمو م یم یوراج یه ارشیک

 خوشحال بود یلیکرد خ یداشت با شهناز سالم م یتعجب کرده بود.وقت یلیکردخ یبا مامان سالم م یوقت
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 سخته..زودتر تمومش کن یلیخ ایخدا

 شدم یم کتریبهش نزد یشد..هرچ یواسه تنفس کم م هوا

 کرد. یکردم با لبخند نگاهم م یسالم م یبا محسنو مهد یوقت

 که لبخند خوشگلش محو شد.نگران شد. دیتو چهرم د یدونم چ ینم یول

 جوابشو دادم. یلب ریارومو ز یلیجلوش رد شدم که سالم کرد..خ از

 داد یدلخورش عذابم م ینگاه ها ینیسنگ

 کرد. یم تیاذ یلیمنو خ نیبودو ا خینگاهش رو فرشته م ارشیتو هال.ک مینشست میرفت

 نگاهشو برداره کاش

باهم رابطه نداشته  یبگ یبر یخوا یبازم م شونیاول عروس ؟؟شبیزنش شد چ ی؟؟وقتی..االن برداره..بعدش چهه

 خوام؟؟ یمن م یچ نیباش

گفتم به فرشته عالقه دارم..کاش از عالقه تازه پا گرفته تو وجودم  یانقد شهامتشو داشتم که زودتر به مامان م کاش

 گفتم یم ارشینسبت به فرشته به ک

 ه؟؟یجواب فرشته چ یعنی..دمیفهم ینم یچیزدنو من ه یحرف م اونا

 شد. زیگوشام ت هوی

 ...ـیک یفرشته خانومو برا میغرض از مزاحمت..ما اومد-بابا

 وسط حرف بابا و گفت دیپر ارشیک

 .میکن یشهاب خواستگار یبرا-

..خودش بازم همون لبخند میکرد یسرمو اوردم باال که گردنم صدا داد.همه با تعجب نگاهش م عیسر انقد

 کرد. یرو لباش داشتو به همه نگاه م شویشگیهم

 ..نجایا ایجان ب ارشیک-بابا
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 کنار بابا نشستو اروم شروع کردن به حرف زدن. ارشیک

 نشدن؟؟ یمامان بابات راض یخواستگار یایب یخوا یواسه خودت م یمگه نگفته بود-بابا

 کنم. زیخواستم شهابو سوپرا یعمو م-ارشیک

 با اخم گفت بابا

 ه؟؟یفرشته افغان یکارت اصال درست نبود.مگه نگفت نیا یول-

 ؟؟یخب که چ-ارشیک

 .مینطورینباشه منو شهال هم هم یرانیعروسشون ا شنینم ی..اگه پدرمادر تو راضگهیخب نداره د-بابا

 گهیم نارویشد بابا باشه که ا یرو سرم..باورم نم ختنیر خیاب  انگار

 اخه؟؟ یچ یعنیحرفا  نیکنم..ا یعمو خواهش م-ارشیک

 ان یمحترم ی..خونوادش هم ادماهیخوده فرشتس که دختر خوب مهم

در مادر پ دی..شامیتو خونوادمون قبول کن یعروس افغان هی میتون یمنو شهال نم یان..ول یبد یمنم نگفتم ادما-بابا

 باشه. یرانیاونم قبول نکنن دامادشون ا

 گفت یبا کالفگ ارشیک

 .میکنه..هممون ادم یم ی..چه فرقییکایامر ای یی..اروپایافغان ای یرانیکنار..ا نیبذار فویاراج نیعمو ا-

 گن؟؟یم یچ هیاگه بفهمن عروسمون افغان لیفام یدون یم چیه-بابا

 همو دوست دارن. نایخوان بگن..برن بدرک همشون..مهم شهابه..مهم فرشتس..عمو بخدا ا یم یبگن..هرچ-ارشیک

 کرد. یم یزدو باهام تند یشدم منو پس م یفرشته م کینزد یامتحانشون کردم..وقت من

 شد..عمو بخدا... یشد ارومتر هم م یم کشیشهاب نزد یوقت یول

 رفت یازیخونواده ن ی..ابرومون جلویاز اول نگفت ی..اشتباه کردسییییه-بابا
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 بلند رو به خونواده فرشته گفت بعد

 یذرم..واقعا عدی.ببخشمیبه حرفش گوش داد میاشتباه کرده..فکر کنم اشتباه کرد ارشیک دینیب یکه م نطوریهم-

 خوام

 روبه مامانو ما گفت بعد

 ..میبر نیشهال..شهاب..شهناز پاش-

 درهم به بابا نگاه کرد. یناراحت پاشدو به خونواده فرشته نگاه کرد..شهناز با اخما مامان

 فرشته رو داشته باشم؟؟ چوقتیتونم ه یمن نم یعنیبود. هم فراموشم شده دنینفس کش یمن..من حت یول

 از اتفاقات اطرافم نداشتم یدرک چیتو اون لحظه ه واقعا

 کنم؟؟ یکار م یچ نجایمن ا گه؟؟اصالیم یچ ارشیگه؟؟کیم یچ ؟بابایچ یعنی

 گنگ بودن. یلیمن سرمو تو دستام گرفته بودمو هنوز نشسته بودم.همهمه ها خ یپاشدن ول همه

 گنگ بابا اومد که گفت یصدا

 شهاب..شهاب پاشو..-

 رو سرم اوار شده بود. ایتونستم..کل دن یواقعا سخت بود..نم یخواستم پاشم ول یم

 سرم نطوریدرد گرفته بود..هم گلوم

 دیچیمهربون شهناز تو گوشم پ فویظر یکنارم نشست..بعد صدا یکردم کس حس

 ..پاشو..میپاشو بر یداداش-

 چهرم چشماش نگران شد.پاشدمو واستادم.با چشم دنبال فرشته گشتم. دنیبلند کردمو نگاهش کردم..با د سرمو

 ...ستیپس؟؟ن کجاست

 خرد شد. شترینگاه کردم نبود..اعصابم ب هرجارو
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 منبع ارامش من یکرد ی..کاش انقد زود صحنه رو ترک نمرمیکه اروم بگ دمشید یحداقل االن م کاش

 سخت بود. دنی.تو اون هوا نفس کشرونیرو پس زدمو رفتم ب همه

 .نییشلوارم کردمو سرمو انداختم پا یبایدستامو تو ج ایتو دن زیبه هرچ توجهیرد شدمو رفتم تو کوچه..ب اطیح از

 یاز چشماش که تو ذهنم بود..که تو هر اتفاق یریکردم..تصو یفرشته فکر م یداشتمو به چشما یقدم برم اروم

 ناراحت بود ایحال خوش

 بود.. ی..اشکچیناراحت که ه االن

 نازشو ندارم. یمن طاقت اشکا نه

 کردم. ینم یتوجه ی.ولادیز یلیکرد..خ یدرد م سرم

 من واسم مهم تر بود یاز ناراحت شیکه ناراحت یفقط فرشته بود..فرشته ا مهم

 ..دمید ارشویکنارمه..سرمو بلند کردم که ک یکردم کس احساس

 کرد. ینگاهم م نشیغمگ یچشما با

 من بود. ریشهاب منو ببخش..تقص-ارشیک

 ؟؟یتنهام بذار شهی.مستیتو ن رینه تقص-

 .فعال.یتو بگ یباشه...هرچ-ارشیک

 شدم یرد م ذاشتمویخشک درختا م یرفت..هوا سرد بود..پامو رو برگا یحرف چیه یب بعدم

 کنه... ریمنو فرشته تغ یزندگ ریباعث شد مس نکارشیکرد..چون با ا یکار بد بابا
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 فرشته

 

 

 شدن.. ریکه خونوادم تحق شعورهیمنه ب ریمنه..تقص ریتقص همش

 شدت گرفت..صداشو تو بالشم خفه کردم. میگر

 یاتفاقا یلیکردم..اگه خ یبرد..اگه کمک اونو قبول نم یکردم..اگه تو راه اهن خوابم نم ینم یمنه احمق لجباز اگه

 افتاد.. یبعدش نم

 شکست یکرد..داداشام دلشون نم ینگاهم نم ینبودم..مامان انقد ناراحت نبود..بابا با سرافکندگ نجایمن ا االن

 همه راحت تر بودن یاونجور دیوجود نداشت..شا ینبودم..کاش اصال فرشته ا چوقتیاصال ه کاش

 افکار بد کم کم خسته شدمو خوابم برد. نیا با
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 کنه یشدم..اخ کل بدنم درد م داریدرد کمرم از خواب ب با

 اومد. ادمی شبیباز کردمو کم کم اتفاقات د چشمامو

 خواست؟؟ یشهاب از اولم منو نم یعنی

 دیچیتو سرم پ صداش

 من تورو مثل شهناز دوست دارم..."

 "کنم یخواهرم نگاهت م مثل

 ..دیقطره اشک سمج از گوشه چشمم چک هی

 ..گهیشد رفت د ؟؟تمومیکن یم هیگر یچ واسه

 شهی..شهاب واسه من تموم نمشهیتموم نم چوقتی..هنه

 چرا؟؟؟

 ..چون.چون

 ی..دوسش داری...دوسش داریدار دوسش

 چه بد..نه نه..من دوستش ندارم..بخدا ندارم ی؟؟واقعا؟؟وااااایچ
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 ..یدار چرا

 عشق نه یعادت باشه..ول هی دینکن..شا نی.بمن تلقنویدونم..ا یندارم..م نه

 ؟؟یو دم نزن ینیدختر بب هیاونو کنار  یتون یم

 ازدواج کنه یا گهیبا کس د تونهی..نهههه..شهاب نمنه

 ازدواج کنه؟؟ گهیداره..اگه خونوادش نذارن با تو ازدواج کنه اون حق نداره د ندهیا ؟؟اونیکن یم نییتع نویتو ا هه

 دونم. ینم یچیدونم..به خدا من ه ی..نمنه

 تو اتاق. یدیدو ویکرد هیاونهمه ادم گر یجلو روزیخودتو..د یرسوا کرد فرشته

 یدونن تو شهابو دوسش دار یهمه م االن

 دن؟؟ی..واقعا همه فهمیعنیفکر.. نیاز دیلرز بدنم

 نفهمه؟؟تابلو یکس یکه تو کرد یبا اون کار یخوا یم هه

 گرفت میکردن گر ریخونوادمو تحق نکهیکه واسه ا گمی..منه

 ..ستین یمنطق نی..اشنیم یشدن مردم عصبان ریتحق واسه

 به انکارش مکوش.. ستیجرم قشنگ یخونده بودم عاشق ییجا هی

 چکار کنم... ایخدا

 بود..حوصله عوض کردن نداشتم. ایروزی..لباسام هنوز همون دپاشدم

 کرد یم تمیکمربندشو دراوردم چون اذ فقط

 بود.٩:۳۵نبود..چشمم به ساعت افتاد چکسی..هرونیب رفتم

 افتاد نهیتو ا رمیصورتمو شستم.چشمم به تصو ییتو توالتو تو روشو رفتم

 .دیپفش خواب کمیباد کرده بود..چن مشت اب سرد به صورتم زدم تا  یحساب چشمام
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 ..امروز کالس دارم.رونیب رفتم

 کن حوصلشو ندارم. ولش

 ؟؟یخونه به شهابو خونوادش فکر کن ینیبش یخوا یم هه

 رفتم تو اتاقمو حاضر شدم.. پاشدمو

 شدم ایرستانیدختر دب هیمقنعه هم سرم کردم..شب هی..یمانتو شلوار ساده سورمه ا هی

 حرفش افتادم ادی

 "یدختر کوچولوها شد هیشب یکه نشست ینجوریا"

 بود. فی..بوسه اش چقد گرمو لطدمیلبام دست کش به

 حسرت نداشته باشم نطوریکه االن ا یدیبوس یمنو نم کاش

 ..رونیبرداشتمو رفتم ب کولمو

 خوام قدم بزنم.. ی..مرمیم ادهی..پس پشهیکالس شروع م گهیساعت د کی

 پسر اومد هی یصدا سادویمدل باال کنارم وا نیماش هیزدم.. یقدم م ابونیکنار خ اروم

 باال.. ایخانوم کوچولو ب-

 یرو..مرده شورتو ببرن..افکارمو پاره کرد ادهینکردمو رفتم تو پ یتوجه

 صداش اومد باز

 نمیباال..نگاهم کن بب ایناز نکن..ب یخانوم-پسره

 توجه نکردم.. بازم

 گهی..نگاه کن دارشیمنم ک یخانوم-پسره

 بود.. ارشیاوردم باال و نگاهش کردم..ک سرمو
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 بود که صداشو نشناختم.. ریفکرم درگ انقد

 فرشته سوار شو کارت دارم-ارشیک

 سوارشم؟؟ دیچرا با-

 فرشته توروخدا..درباره خودتو شهابه-ارشیک

 نگاهش کردم مشکوک

 ؟؟یدرباره منو شهاب حرف بزن یخوا یچلغوز م یتو-

 چلغوزه..حاال بپر باال نیهم ریاره..فعال کارت گ-ارشیک

 نیعقبو باز کردم که گفت جلو بش در

 بستمو رفتم جلو نشستم.. درو

 ثروتمندن یلیخ نایخونوادش حق دارن منو قبول نکنن..ا هه

 ستنیلنگه ما ن ایمیقول قد به

 بود.. نییپا سرم

 ؟؟یکن یخانوم کوچولو نگاهم نم-ارشیک

 نگاهش کردمو گفتم یحوصلگ یب با

 نده لمیکارتو بگو..چرتو پرت تحو-

 باال برد میدستاشو به نشونه تسل دویخند

 بگم شبیخواستم درباره د یچشم..م-ارشیک

 مجبورش کردم.. یول ادیخواست ب ی..شهاب نمیخواستگار رنیکردن واسه من م یهمه فکر م اولش
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زنه داشت ب یامادگ یکردم حت ینگاهت م مویتو خونتون نشسته بود یپکر بود..وقت یلیخراب بود..خ یلیخ حالش

 شلوپلم کنه.

 ...یخواستگار میگفتم واسه شهاب اومد یوقت

 بغض گفتم ویناراحت با

 خونوادتون حق دارن منو قبول نکنن.. یدونم..ول یم-

 تا اسمون فرق داره.. نیما نسبت به شما زم یمال تیوضع

 باشه. یرانیمادر شهاب حق دارن عروسشونو خودشون انتخاب کنن..حق دارن عروسشون ا پدرو

 ..ستمیکرد..من ناراحت ن یکارو م نیاونا بود هم یجا هرکس

 رو جلوم گرفت کسینیلیجعبه دستمال ک ارشیک

 کردم؟؟ هیگر یبود از اشک..من ک سیتعجب نگاهش کردم..صورتم خ با

 سرم کنن..ابروم رفت خاکبر

 یبرداشتمو اروم گفتم مرس یکی

 کنم نیف یعنیگرفت  مینیب یازم گرفتو اشکامو پاک کرد..بعدم جلو دستمالو

 ازش گرفتمو گفتم دستمالو

 مسخره وونهید-

 کنه یکامل برگشته سمتمو داره نگاهم م دمیاوردم باال که د سرمو

 کرد ینبود..معذبم م شهیمثل هم نگاهش

 باز اورد باال نوییانداخت پا سرشو

 یتو قبول نکرد یاومد بهت شماره دادم..ول یکه خوشم م ییمثل همه دخترا دمتید یتو قطار وقت-ارشیک
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 واسه مردا نداشت. ینازو عشوه ا چیتوشون ه اتیطونیکارا و ش ی..ولیکن یناز م یجالب بود..فکر کردم دار برام

بعدش  یول یجلب توجه کن یخوا ی..باز فکر کردم مدمیفهم یتو کوپه و لباسامو برداشت یموقع که اومد اون

 ..یکن تمیاذ یخواست یفقط م دمیفهم

 ..میهمو داشت یهوا شهی..همیکیکوچحساسه..از همون  یلیرو من خ شهاب

 شهاب باشم. یدوست داشتم جا شهیدوس داره.هم شتریبرادر بزرگشم ب نیاز شاه منو

 گاهش باشه.. هیداشت که سنگ صبورش باشه..برادر داشت که کنارشو تک خواهر

 کردم. ینم یبهش حسود یمن تک فرزند بودم..ول یول

 ..خوشگلو مهربون.یبود یازت خوشم اومد..دختر جذاب خالصه

 خط قرمز هیحق عبور ازشو نداشت.. چکسیکه ه یواسه خودت داشت ینیمرز مع حدو

 کم بهت عالقمند شدم.. کم

 یدید یبهتره بگم اصال منو نم ای..یکرد ینم ی..برعکس اصال از شهاب دوریکرد یم ی..تو از من دوریول

که  یداد یم تیاهم یتو به شهاب یسخت بود..من..من دوستت داشتم ول یلیکردم..خ یبار اول بهش حسود یبرا

 کرد. یاصال بهت فکر نم

 دیکش قینفس عم هی

 تر شد نیتو کف دستم فرو کردم..بغضم سنگ ناخونامو

 کنه؟؟ یشهاب بهم فکر هم نم ؟؟واقعایچ

 گرفت..پس اون کاراش همه از رو عادت بود؟! دلم

 شهاب اومد تورو ازم دور کرد. یبود.ول یلباسام دستتو گرفتم حس خوب هیتو قطار واسه قض یوقت-ارشیک

 ..ینش کمیکرد که نزد دیاون تورو تهد یتعصب داره.ول کمیکردم اونم ازت خوشش اومده و روت  فکر
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 کردم. یم شیعمل دیبه سرم زد.با یفکر هی یراحت شده بود..ول المیخ

اون کارارو کردم که عکس العمل شهابو  شاپیگرفت..تو کاف یم..شهاب حرصش یزد یشدم..پسم م یم کیتو نزد به

 .نمیبب

 .دینه؟؟که البته بعد رفتنت حسابمو رس ایداره  رتیروت غ نمیخواستم بب یم

 حسم به تو کم شد. دمیفهم نویا ی..و جالب بود که وقتادیوسط داره بوجود م نیا یرابطه عاطف هی دمیفهم

 کردم. یمن طراح شیاز دوهفته پ وی.برنامه خواستگاریدوس نداشتم مال من باش گهید

برام  زیهمه چ شهینباشه..چون تک فرزند بودم هم یرانیندارن که همسر من ا نیبا ا یمخالفت چیمادر من ه پدر

 .اوردنیفراهم بود.بابا مامان رو حرفم نه نم

 به شهابو عمو زن عموم گفتم که... یالک

 عمو و زن عمو؟؟-

 دنیفهم یوقت تیخواستگار انینشدن باهام ب یعمومه..خالصه گفتم که پدر مادرم راض شهاب پسر-ارشیک

 .یمهاجر

دونستم که  یدر اصل خودم م یمنه..ول یکردن خواستگار ی..همه فکر میخواستگار انیکردم باهام ب شونیراض

 کنم. یم تیواسه شهاب دارم خواستگار

 مخالفه. یلینداره فقط عمو خ یمادر شهاب مخالفتخراب کرد.. زویعمو همه چ یخوب بود ول زیچ همه

 .یبراش بجنگ دیبا یبهت گفتم که بهت ثابت کنم پشتتم..اگه شهابو دوسش دار نارویا االنم

 ..ی..دخترا هم دنبالشن..ولهیکه پسر خوشگلو جذاب یدون یم

 نه؟؟ ایخوام مطمئن بشم بهم عالقه داره  ی؟؟میاز حس شهاب بهم بگ شهیم-

 مینیزد نوک ب دویخند ثیخب ارشیک

 کوچولو. یبهت بگه ابج دی..شهاب خودش باگهینه د-
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 خواهش ارشیک-

 .دیحرف زدم نفسم بر ادیکه ز رمیبگ یزیچ هینداره..حاال هم بصبر من برم  یراه چی..هسیییه-ارشیک

 شد.. ادهیپ نیاز ماش 

 االنم عالقه داره؟؟ یعنیبهم عالقه داشته. ارشیشد ک ینم باورم

 .یخودش گفت حسش بهم کم شده..تازه بهم گفت ابج گهید نه

 نشو فیخورده خرک تاپیتو فعال مثل بز ت حاال

 باز شدو دوباره سوار شد. در

 شد. یدست جا نم هیبزرگ سمتم گرفت.ازش گرفتمو تشکر کردم.تو  وانیل هی

 دوتا دستم گرفتمو اروم ازش خوردم. با

 چقد دستات کوچولوعه خخخ-ارشیک

 تو بزرگ تره یبزرگه..از دستا میلی.خهرهرهر.-

 باشه ریخ یدیپنبه دانه..خواب د ندیهه هه شتر در خداب ب-ارشیک

 بزرگ یها دهیدستان کوچک..ا-

 مند دهیبابا ا-ارشیک

 میمخلص-

 نتونستم.. گهیموزو خوردم که د ریش ینصفه ها تا

 کارش کنم؟؟ یچ نوی..من اارشیک یوا-

 بخورش-ارشیک

 شدم.. ریتونم..س ی..نمرمینخ-
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 رونیبندازش ب-ارشیک

 ..زشته..وونهید-

 میبخند کمیول کن بابا..بنداز -ارشیک

 شد ریدانشگاهم د ارشیک ی..وایزیچ هیاز شهر باشه  رونی..بابونهیخب وسط خ-

 رسونمت. یعه..ادرسشو بگو خودم م-ارشیک

 رمی..خودم مگهینه د-

 حرف نباشه..ادرس-ارشیک

 دانشگاه نگه داشت. یساعت جلو میبه حرکت دراورد..بعد ن نویماش ارشیگفتمو ک ادرسشو

 شدمو خم شدم از پنجره نگاهش کردم ادهیپ

 یدی..زحمت کشیمرس-

 کنم..سالم برسون داداشاتو..خدافظ یخواهش م-ارشیک

 خدافظ-

 شده بود شتریاسترسم ب یبهتر شده بود.ول کمیمنم رفتم تو دانشگاه.حالم  رفتو

 نه؟؟ ایشهاب منو دوست داره  یعنی

 ؟؟یاونو دوسش دار یچ خودت

 جم کن ایشده..انا..حاال ب کنواختی میتو جونم افتاده بود زندگ شیات یکردماااا..ه یغلط عجب

 باهاش برقصم..خدا خودش رحم کنه دیکه با ادیم یساز هیدو نواخت که گذشته..از هر طرف  کنواختوی از
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 که افتاد.. یاتفاقات با

 تونم به جرئت بگم اره یم

 دارم...من شهابو دوست دارم دوستش

 ؟؟یهم دوس دار پفک

 ..برو خودتو مسخره کنوونهی..دبتوچه

 دارماااا یریخوددرگ

 یداشتم..با استاد مظاهر یمیش

 نه؟؟ ایدونم بهار اومده  ینم

 زد یداشت مخشو م یپسره کنارش..انگار هیگوشه نشسته و  هیبهار  دمیداخل کالس که د رفتم

 کرد یدادو کلکل م یهم داشت جوابشو م بهار

 کردن نینفس کشششششش..به ناموس داداشم توه یا

 باال. دمشیپسره رو گرفتمو کش قهیقلدرا رفتم جلوو  مث

 دیرقص یهمون پسرس که اونروز جلوم م نکهیخدا از جاش پاشدو با ترس نگاهم کرد..عه ا بنده

 شده؟؟یچ-پسره

 کردمو گفتم اخم

 شوور داره..بزن به چاک شونی..اهیخال یخون یکه براش فاتحه م یقبر نیا-

 جدا کردو گفت قشیدستامو از  پسره

 دمیپرس یکنن م یکه انتخاب م ی..داشتم درباره شغلشونیا یخواستگار ومدمیمنم ن-
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 ؟؟یپرس یادم..چرا ازونا نم نهمهیا-

 کالس رونیب دمیگرفتو کش نمیگوشه است از

 یکش یمنو م ستمیاقاهه..نکن..من سگت ن یهوووو-

 عه..بال نسبت..-پسره

 شیخب حاال..فرما-

 ن؟؟یستیشما پسر ن دیببخش-پسره

 گفته پسرم یم یسونوگراف یدخترم..ول ینیب یکه م نطوری..همرینخ-

 هم درست گفته هااا ی..سونوگرافییپسرا هیشب یلیاخه خ-پسره

 کنمااااا..بدو بنال کار دارم یزنم شلوپلت م یم-

 باال بردو گفت میبه حالت تسل دستاشو

 یتو بگ یباشه هرچ-

 شوما..نه تو-

 خواستم بگم که... یچشم..شوما..شما هم نه شوما..م-پسره

 اومد که گفتم انسالیمرد م هیلحظه  همون

 ادیاوستا اومد..عزت ز-

 زیگذاشت رو م شویلپتاب فیاومدو ک رمردهیتو کالسو کنار بهار نشستم.پ رفتم

 گفت یسمت ما و خشکو جد برگشت

 یمیهستم..استاد ش یاستاد مظاهر-

 کنم؟؟عصا قورت داده کاریباش..چ خو
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 .میکن هیکتابو ته نیا دیبهمون نشون دادو گفت با رونویکتاب اورد ب هی

 شروع کرد به جزوه گفتن یمظاهر

 دفعه خسته شدمو گفتم هی

 کستیبسه..دستم ش یااا-

 صداش قطع شد..سرمو اوردم باال و نگاهش کردم هوی

 کرد ینگاهم م یاخم وحشتناک با

 رونیخانم..ب رونیب-یمظاهر

 ..گهید یخیاستاد ب-

 حرف زدنم. نیدهنمو گرفتم..خاک به سرم با ا یجلو هوی

 روووونیب-یمظاهر

 گفتم یعشوه شتر با

 استاااااد-

 اخماش وا شد..اخ جون اثر داد.. کمی

 ..تکرارگهید دیببخشاستاد -

 گفتم اروم

 شهیم-

 گفتم بلند

 شهینم-

 شهیم یکه گفت دمیشن-یمظاهر
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 نیذارینه استاد..حرف تو دهن ادم م هییییه-

 یکرد یچکار م یزبون چربو نرمو نداشت نیتو ا یازین-یمظاهر

 نوشتم یدادمو جزوه م یشما گوش م ینشستم به حرفا یخوب م یمث دخترا-

 دوباره شروع کرد به جزوه گفتن دویخند

 .رونیرف ب یچُسَک دیخسته نباش هیکه دست همه رو شکست با  یساعت هی بعد

 نه؟؟ یزیبه همه کخ بر دیتو با-بهار

 ..یهس یدخمل خوفو اروم یلی..نه که تو خرهیخف کار کن -

 بود که محسن عاشقم شد میاروم نیواسه هم ؟؟اصالیپس چ-بهار

 یمحسن مارو خرش کرد یزد اتیو موش مردگ طنتایش نیکه زغال فروشم..تو با هم هیکن..من عمر ایبرو خودتو س-

 به خر کردن نداشت..خودش خر بود یازیمحسن که ن-بهار

 شهیحرفا به محسن انتقال داده م نیخب خب..تمام ا-

 کنه یهه هه برو بگووو..باور نم-بهار

 ..یدینشون م یبهشت یاون خودتو حور یبس که جلو-

 از کالس ادامه دادم رونیب میرفت یکه م همونطور

 یدونم تو فرشته عذاب جهنم یکه من م یدرحال-

..همه میکرد یدنبال هم م مویزد یم غیمحکم از بازوم گرف که هالک شدمو افتادم دنبالش.ج شگونین هی بهار

 کردن. یبرگشته بودن نگاهمون م

 زد غیمحکم ازش گرفتم که ج شگونین هیاوردمو  رشیگوشه گ هیمرفم رف کف شصت پام..باالخره  شرف

 از بهار جدام کرد دمویاز پشت کش یکیموقع  همون
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 کرد ی..با اخم نگاهمون مدسیمحسن ورپر دمیباز شد..برگشتم د دنشیبهار با د شین

 ن؟؟یدو یها تو محوطه م وونهیچه خبرتونه مث د-محسن

 ..حال دادیلی..محسن..خیوا-

 دستشو دور شونش حلقه کرد دویبهارو بوس یگرفته بودم رو بازو شگونیکه ن ییجا

 بدبخت لی..زن ذلنیعقد کن نیخوا یکصافط..منم خواهرتم..امشب تازه م-

 .دی..اونم گونه بهارو بوسدیکردو گونه محسنو بوس یزبون دراز بهار

 بود میکالس بعد گهیاز دانشگاه..االن واحد نداشتم..دوساعت د رونیکردمو رفتم ب یکج دهن

وق کل وجودم ذ دنشی..با دهیشد..برگشتم نگاه کردم ک دهیدانشگاه که دستم کش یبرم سمت پارک روبرو خواستم

 شد..شهاب بود

 اوه چش شده؟؟ اوه

 تنش بود..فقط کتش تنش نبود شبید یبود..همون لباسا ختهیو بهم ر دهیژول موهاش

 بود نیغمگ یلیخ چروکو شل شده بود..اسمون شب چشماش کراواتش

 سالم-

 باز کرد نشویخودش اومدو در ماش به

 .شهی..اگه مخالفت کنم بدتر مسینشستم..حالش خوب ن یمخالفت چیه بدون

 ازونور سوار شدو سرشو تو دستاش گرف.. خودشم

 گذاشتم رو شونش..سرشو بلند کردو دستمو گرف..نگاهم کردو گفت دستمو

 فرشته-

 شده؟؟یشهاب چ-
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 رنیخوان تورو ازم بگ یم-شهاب

 شهاب-

 سمت خودش دیجلو..منو کش دیدستاشو اورد جلو و صورتمو قاب گرف.خودشو کش دویکش یقیعم اه

 بغلم کردو گفت سفت

 تورو ازم جدا کنن ذارمینه..من نم-

 گفت دویسرمو بوس یاوردم باالو دور کمرش حلقه کردم..رو دستامو

 تونم تورو از دست بدم یمن..من نم-

 تونم..اروم باش ینم منم-

 ..من..من دوستت دارم.یخانوم-شهاب

 گفت؟؟ی؟؟چیشدم..چ شوکه

 بلند کردمو بهش نگاه کردم سرمو

 ؟؟یگفتی..چیچ-

 دوستت دارم-شهاب

 باور کنم؟؟ یعنی

 امیمدت شده بودن کل دن نیکه تو ا ییشدم..چشم ها قیچشم هاش دق تو

نبود..واقعا  یکل وجودمو در بر گرفته بود که وصف شدن یچشم هامو بستم..ارامش نشویگذاشتم رو س سرمو

 بود نطوریهم

 گفت.. زویبهم همه چ ارشیک-شهاب

 به منم گفت..امروز صبح-
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 ؟؟؟یدوستم دار ؟؟توهمیتو چ-شهاب

 ؟؟یباشه چ یباز هیکاراش  بگم؟؟نگم؟؟اگه

 نمیبب گهیدختر د هیتونم اونو کنار  یمبهش بگم..بگم که ترکم نکنه..واقعا ن دینه..اون بمن گفت دوستم داره..با یول

 من..من...-

 اومد.. شهیتقه خوردن به ش یصدا

 کرد ی..پنجره سمت شهاب باز بودو محسن داشت نگاهمون مدمید یبرزخ افهیشهاب جدا شدم که محسنو با ق از

 ؟؟یکن یم یچه غلط نجایا ی..دارنمیبب نییپا ایب-محسن

 به شهاب افتاد چشمش

 ه؟؟یا افهیق ختویچه ر نی..ایول ییتو دمیسرو وضعت..از پشتت فهم هینجوریچرا اشهاب..تو -محسن

 گفت یحال یبا ب شهاب

 دوزم.. یم نی..اسمونو به زمذارمی..نه من نمذارمیکنن..نم یمحسن..فرشته..فرشته رو دارن ازم جدا م-

 شم که شهاب گفت ادهیپ خواستم

 سوار شو برسونمت اینرو..محسن ب-

 ؟؟یکن یرانندگ یخوا یخستت م یچشما نینشدم..تو با ا ریس میدرد نکنه..من از زندگدستت -محسن

 شهینم یزیکردم..نترس چ یچشما رانندگ نیتاحاال با هم شبیاز د-شهاب

 ییخوام با بهار برم جا یممنون..م-محسن

 یتلل یللی رنی..مرنینم یی..جاگهیدروغ م-

 یتلل یللیدنبال  میرینداره..ماهم م یاشکال-شهاب



 دختـر افغان

 
171 

 

 یزیچ هیدونستم  ی..از همون اولم منییپا ایب یپسرجان..فر یببر یخواهرمو وردار ستمین ینیزم بیمن س-محسن

 شو ادهی..پنیبکن نکارارویا نیایب نیاالن نه..بعدا اگر ازدواج کرد یشما دوتا هس..ول نیب

 خوام با فرشته.. ی..خب منم میبا بهار خانوم ازدواج کن یخوا یمحسن توروخدا..تو م-شهاب

 گفت نوییانداخت پا سرشو

 ازدواج کنم-

 دو تُن قند از خارج برام فرستادن. دیقندو تو دلم ذوب کردن..اها بعله خبر رس کارخونه

 میبا ابج یتون ی..عقد کن بعد میخواستگار ایشو..اول تو ب ادهیپ یعههههه؟؟مبارکه..مبارکه..خب حاال فر-محسن

 رونیب یبر

 هه..بدرودهه -شهاب

 گفتم دموی..خندمیدادو از محسن دور شد گاز

 ..برو خونه بخوابیشهاب خسته ا-

 ادینچ خوابم نم-شهاب

 اره مشخصه..-

 گفت دویخنده..خودشم خند ریکه زدم ز دیکش ازهیخم هیموقع  همون

 نمویزنگ زدمو گفتم ماش ارشیقدم زدم..بعد به ک کمیاومدم  رونی..از خونتون که بدمینخواب شبیتوعه..د ریتقص-

 فالن جا.. ارهیب

 خونتون بخواب. می..بریشهاب خسته ا-

 گفت دویخند طونیش

 باهام یایعه پس خوبه..توهم م-

 گهیگردم دانشگاه..کالس دارم دوساعت د ی..تو برو بخواب..منم برمرمیادب..نخ یب-
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 ه؟؟ی..کالست چیای..تو با من مرینخ-شهاب

 زبان-

 خونه می..برسیخب پس مهم ن-شهاب

 کنه یخفم م ادیم ستمی..االن اگه بهار بهش بگه من نمیکه باهم رفت دیباهات..محسن مارو د امیشهاب..من نم-

 به محسن نگه یزیبزنگ به بهار..باهاش هماهنگ کن چ-شهاب

 نکن تیخوام برم شهاب.اذ یبشه..م یخب که چ-

 خونمون یایتو با من م گمیم-شهاب

 تو جلدت ادیم طونی.شامیسقف نم هی ری..من باهات زیشهااااب..تو نامحرم-

 اد؟؟یتو جلد تو ن اد؟؟چرایعه؟؟تو جلد من م-شهاب

 میچون من دخمل خوف-

 گوشه نگه داشتو برگشت سمتم.. نرم بغلم کردو دم گوشم گفت هی

 ذارمی..مطمئن باش تنهات نمیخانوم-

 بمونه. نطوریهم شهیلبخند نگاهش کردم..خدا کنه هم با

 یایخونه..باهام که خونه نم رمیرسونم دانشگاهو خودم م یخب پس تورو م-شهاب

 سمیفقط تو پله هاتون وا امیب دیشا دیشا دیشا یذاریتنهام نم یگیاالن که م-

 گفت مویدیخند

 موقوف کوچولو یطونیهه هه..ش-شهاب

 گردم دانشگاه یبرم رمیگ یخونتون..تو برو بخواب..من از همونجا اژانس م می..بروونهید-

 خب مگه مرض دارم تورو نرسونم؟؟-شهاب
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 زنه یدلم شور م یخسته ازم جدا بش یچشما نینه..اخه با ا-

 مهربونت بشم من یقربون دل کوچولو-شهاب

 خو... میخدا نکنه..پس بر-

 زنم یبهت زنم م دمیرس یخونه..وقت رمیرسونمت بعد م ی..مرینخ-شهاب

 زنه باز یشهاب دلم شور م-

 می..نگران نباش..برزدلمینه عز-شهاب

 دانشگاه بودم.. یساعت جلو میبه حرکت دراورد..بعد ن نویماش

 شدمو گفتم ادهیپ

 شهاب سنگم.. یدی..زحمت کشیمرس-

 ی..توهم فرشته عذابطونیش یا-شهاب

 شهیم یماجرا چ نیدونم اخر ا ی..نممیکرد یازهم خدافظ دمویخند

 مخالف..خونواده منم مخالف.. خونوادش

 م؟؟یکرد یمنو شهاب چه گناه یول

 خودت کمک کن..توهم رمان نخون..دعا کن ایخدا

 نیافر

**** 

 یپدرش مخالفه..من نم ی..ولهیدخترم با اون خونواده وصلت کنه.درسته شهاب پسر خوب ذارمینه..من هرگز نم-بابا

 خوانش. یبشه که نم یخوام دخترم عروس خونواده ا

 .ذارمی..من نمشهیم تیاذ
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 که. میفتیبه دستو پاشون ب میبر میتون یخوان ماهم نم یاونا خودشون فرشته رو نم یاوهوم..وقت-مامان

 عروس اون خونواده بشه دی..حاال به هر صورت..فرشته نباگهیباباشه..چرتو پرت م ریتقص-محسن

 شهیم تیزنه.اذ یو طعنه م هیاگه عروسشون بشه پدرش فقط بهش کنا-یمهد

 کشم. یم یفهمه من دارم چه زجر ینم چکسیهال نشستمو سرمو گذاشتم رو زانوهام..ه وارید پشت

 شهاب..هم من تو حسرتت موندم هم تو.. میبود دهیهمو ند چوقتیه کاش

 من تنها موندم هم تو.. هم

 ...یاز حرفاشون.ول میکش یم یفهمن منو تو چه درد ینم چوقتیادما ه نیا

 تونم فراموشت کنم. یمن نم ی..ولیفراموشم کن یتو بتون دیشا

 نمیب یاون کنارم تورو م دنید یبه جا شهی..چون همشمیخائن م هیازدواج هم کنم  اگه

 کنم. ی..ازدواج نمپس

 ؟؟یتا اخر مجرد بمون ذارنیم یکرد ؟؟فکریکن یم کاریچ پس

 شمی..مستقل مرمیم

 گن؟؟یم یچ مردم

 ادما نباشه... نیاز ا شکدومیکه ه ییجا رمیخواد بکنن..م یدلشون م ی..مردم هر غلطبدرک

 کنم... یشهاب راحت زندگ الیکه بتونم با خ یینکنه..جا تمیاذ یکه کس ییجا

******* 

 

 شهاب
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 اون دخترو بعنوان عروسم قبول کنم ستمیوجه حاضر ن چینه..به ه-بابا

 مزخرفاتو بذار کنار..به فکر شهاب پسرتم باش..اون دخترو دوستش داره نیسامان ا-عمو

 خورن یدختر..اونا به ما نم نیبذاره..هرکس بجز ا گهیدختر د هیدختره..بره دست رو  ادهیکه ز یزیبمن چه..چ-بابا

 ندارم.. یکار گهیخسروان دانند..من د شیصالح مملکت خو-عمو

 که باشه..ادم که هست هی.خب افغانیکن یم ینجوری..چرا اهیسامان..فرشته دختر خوب-مامان

 ی..خونوادش به اون محترمیبه اون خانوم خودش

 گن؟؟یم یچ میاورد یبفهمن عروس افغان لیاگه فام یدون یم چیشهال..ه-بابا

 خواد درباره عروس من بد بگه؟؟ یم یافاده ا نهی..مثال اون نارستیبگن..بدرک..مهم ن-مامان

 امیکه کوتاه نم یدون یبا من بحث نکن..مشهال -بابا

 گفتم یک نیکنم..حاال بب یعقدش م رمیخودم م یمخالفت کن یبابا اگه بخوا-

 داد زد بابا

 حماقتو انجام بده نیا یاحمق..جرئت دار یپسره  یتو غلط کرد-

 دمیبگم انجامش م ویزیچ یوقت یدون یخودت م-

 یدرست کرد هیچه بساط نیکارت..ا یپ یبر میریگ یشد هرچه زودتر برات زن م نطوریحاال که ا-بابا

 جام پاشدمو داد زدم از

 شمینم کیمن بهش نزد نیریبرام بگ یا گهیکنم..هر دختر د یفقط با فرشته ازدواج م ن؟؟منیفهم یشماها چرا نم-

 بابا داد زد متقابال

 نفهم یبدرک..برو گمشو از جلو چشمم پسره -
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 یگفت از پشت به گوشم م یمامان که شهاب شهاب م ی..صدارونیچنگ زدمو رفتم ب زیاز رو م چمویسو

 ..رونیباز کردمو رفتم ب موتیشدم..درو با ر نمینکردمو سوار ماش ی..توجهدیرس

 بود.. میتو زندگ یا گهیروندم..حالم بدتر از هروقت د یم ابونایسرعت تو خ با

 کنم یفرشته رو عقد م رمیمزخرفش ادامه بده خودم م یبه مخالفتا نطوری..اگه هماره

 کنم یم یپدرش فقط الزمه..پدرشو راض یامضا

 دونستم کجاست روندم. یکه نم ییکم کردمو بسمت جا سرعتمو

 شده بود کیتار بایاز شهر خارج شدم..هوا تقر یک دمیروندم که نفهم انقد

 ..همه ادماشایدن نیشدم..خسته بودم از همه ا ادهیجا نگه داشتمو پ هی

 نگاه کردم. نییپرتگاه بود..رفتم لبه پرتگاه واستادمو به پا هی

 کرد.. یداشت غروب م دیکرد خاکو شن بود..روبروم خورش یچشم کار م تا

 دستام گرفتم.. نیزانو زدمو سرمو ب نی..اخرم رو زمدهیکه افر یزدم..گله کردم از خدا و جهان ادیزدم..فر داد

 هیبق یخودشون زندگ یکه با خودخواه ییاز عاطفه نبردن..کسا ییکه بو یی..کساشیسنگ یکردم از بنده ها گله

 کنن یروهم خراب م

 نکردم. هیساله که گر۱۰سال..۱۰بار بعد از  نیاول یدر اومد..برا اشکم

 نکنم هیخوام استوار باشم.محکمو نشکن باشم..مرد باشمو گر یبسه..نم گهید

 یستیاگه بهم بگن مرد ن یکنم..حت هیخوام گر ی..من منه

 فرشته رو نداشته باشم مرد بودنو به گور ببرم. یوقت

 ندارم اقتتویتونم داشته باشمت..منو ببخش که ل یمنو ببخش که نم فرشته

 تونم پدرمو قانع کنم که باهات ازدواج کنم یببخش که نم منو
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 ببخش که وابستت کردم.. منو

 شد... یعوض م میزندگ ریقرار گرفتم که با پا گذاشتن به هرکدوم از جاده هاش مس یا یدوراه نیب

 شده بود.. یخاک فویکرد.لباسام کث ینشستم..سرم درد م نیپاشدمو رفتم تو ماش نیرو زم از

 ..بدرک

 خوابم برد یک دمی..چشمامو بستمو نفهمدمیرو خوابوندمو دراز کش یصندل

**** 

 چشمامو باز کردم.. دیچیکه تو گوشم پ ییصدا با

 اد؟؟یگرگ م یزوزه گرگ بود..من کجام که صدا یصدا

 اومد ادمی زیبه اطراف نگاه کردم..کم کم همه چ پاشدمو

 روشن کردمو دنده عقب گرفتمو بسمت شهر حرکت کردم. نویدرست کردم..ماش ویصندل دمویکش یپوف

 کنه... یدگرگون م مویگذاشتم که زندگ یراهمو انتخاب کردم..پا به جاده ا من

 با پدر فرشته صحبت کنم...خداکنه قبول کنه.. دیبا

 نه.. نجایدر خونه بودم..نه ا یجلو میساعتو ن کی بعد

 در شرکت نگه داشتمو رفتم داخل.. یبابا رو ندارم..جلو فیشرکت..حوصله اراج رمیحرکت کردم..م باز

 کنه؟؟ یکنه؟؟بمن فکر هم م یم کاریاالن فرشته چ یعنی

 معصومش فکر کردم... یبه چشما دمویکاناپه اتاقم دراز کش رو

******* 

 

 فرشته
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 شد. ریباز کردم..باز مشکالتم به ذهنم سراز چشمامو

 ..شهاب..شهابشهاب

 .چهیپ یتو ذهنم م شمیم داریب نروزایکه ا یا کلمه

 رخت خوابمو جم کردم.. پاشدمو

 شد زیاومد..گوشام ت یصحبت مامانو بابا م یتو هال..صدا رفتم

 کهیشناسم..مهندس مکان ی..پدر مادرشم مهیپسر خوب-مامان

 ان؟؟یخوبه..امشب م یلیباشه که خ نطوریخب اگه ا-بابا

 انیزنگ زد گفت امشب م شبیاره..مادرش د-مامان

 زنن؟؟نکنه خواستگاره؟؟ یحرف م یک درمورد

تونم به  یبجز شهاب ازدواج کنم..من نم یتونم با کس یخوام خائن باشم..نم یرو سرم اوار شد..نه من نم ایدن باز

به شهاب  نمویب یاون م یمن در واقع شهابو بجا یکنم..اون از خودم انتظار محبتو عشق داره ول انتیهمسرم خ

 کنم. یمحبت م

 یکنم چون تو قران گفت یکمک کن...مشکالتمو حل کن..به خودت توکل م ایخدا

 اهلل یعَل تَوَکَل

 تو توالتو دستو صورتمو شستم.. رفتم

 سفره عقد نشوندنت؟؟ یبه زور پا اگه
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 بگذرد زین نیخدا بزرگه..به قول معروف..ا فعال

 تو اشپزخونه..با ورودم مامان بابا صحبتشونو قطع کردنو بهم نگاه کردن رفتم

 سالم کردم نشستمو

 ؟؟یسالم دخترم..امروز دانشگاه دار-بابا

 چهارشنبه و جمعه ندارم..نه -

 اتاق کارم کارت دارم ایصبحونتو بخور ب-بابا

 چشم-

 حرف بزنه. یخواستگار لعنت نیخواد درباره ا یدونم م یم

 کاکائو کوفت کردمو پاشدم ریش هیکور بود کور تر شد. اشتهام

 ینخورد یزیعه دخترم تو که چ-مامان

 اشتها ندارم مامان-

 از اشپزخونه..چن تقه به در اتاق کار بابا زدمو وارد شدم رونیب رفتم

 زد با دستگاه برش یچنتا کت شلوار مردونه رو برش م داشت

 ورود من دستگاهشو خاموش کردو نشست با

 دخترم نیبش-بابا

 بهش نگاه کردم نشستمو

 یدیخودت که رفتار خونواده شهابو د-بابا

 پدرش نه خونوادش..فقط پدرش-

 کنن یقبولش نم الشیاز فام چکدومیقبول نداشته باشه ه ویپدرش کس ی..وقتگهیپدرش اصل خونوادس دخب -بابا
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 نگفتم یچیشدمو ه ساکت

 ...کی..پسرش مهندس مکاننی..مادرت گفت خونواده خوبادیامشب قراره برات خواستگار ب-بابا

 کنم ینداشته باشم باهاش ازدواج نم یبه ازدواج با کس یعالقه ا یبابا من وقت-

 اخم کردو گفت بابا

 یازدواج کن دیبا یعنی میکن یم قیپسره و خونوادشو تصد یمنو مادرت خوب ی..وقتخودیب-

 یچیه نینگفتم..با درسم مخالفت کرد یچینداشت ه ویانقد جاتونو تنگ کردم؟؟اتاقم نصف امکانات محسنو مهد-

 نگفتم.. یچیه نینداد تیمحمد بهم اهم وینگفتم..به اندازه محسنو مهد

زنم..امشب که اومدن بهشون  یحرف م ندتیکنار بذار..گذشته ها گذشته..االن من دارم درباره آ فویاراج نیا-بابا

 ..یدیجواب مثبتو م

 محضر میریم نویکن یم دیخر یهم واسه عقدو عروس گهید هفته

 داد زدم پاشدمو

 کنم یپسره...ازدواج...نم نیمن...با ا-

 شدو اومد بسمتم یعصبان

 زد داد

 دید ی..حاال خواهیکن یخوبم م یکن ی..ازدواج میکرد جایتو ب-

 کنم..چون بهش عالقه ندارم یکنم..باهاش ازدواج نم یم یکه بزنم عمل ویمن حرف-

 طرف صورتم سوخت.. هی هوی

 بابارو نگاه کردم یاشک یگس خونو تو دهنم حس کردم..با چشما مزه

 داده بود.. یمونیجاشو به پش تشیعصبان
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 دفعه اعصابم... هیببخش دخترم..-بابا

 کنم یمن با اون پسره ازدواج نم ی..ولستیمهم ن-

 گوشه.. هیاومدم.رفتم تو اتاقمو نشستم  رونیبهش کردمو از اتاق ب پشتمو

 که بابا زد. ییجم کردمو دستمو گذاشتم رو صورتم..همونجا زانوهامو

 بود ی..شوک بدومدیاشکم در ن یاعصاب یتو ب شهیهم مثل

 مجبورم ازدواج کنم یعنی

 منو ببخش.. شهابم

 کنم یفراموشت نم چوقتیتونم کنارت بمونم..ه ینم

 خراب نشه..مثل من... تی..که زندگیتو منو فراموش کن دوارمیام

 باز خوابم گرفتو خسته شدم.. یاعصاب یموقع ب شهیهم مثل

 کم کم خوابم برد نویگذاشتم رو زم سرمو

**** 

 پارک ملت ایامروز ب-شهاب

 ؟؟یندار یباشه..کار-

 نه گلم خدافظ-شهاب

 خدافظ-

 بعدازظهر..گفت برم پارک ملت۵قطع کردم.ساعت ویگوش

 هست۲:۳۴ساعت االن

 بگم؟؟ یدلم براش تنگ شده..حاال به مامان چ چقد
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 خونه بهار رمیم گمی..اها مرونیبرم ب ذارهیکه نم ینطوریهم

 منو مامان..ببخش منو بهار ببخش

 دوسش دارم یلیخ یدون یمنو ببخش..که مجبورم به مامانم دروغ بگم..خودت م ایخدا

 شهابو هم مامانو.. هم

 مجبورم برم..دلم مجبوره ایخدا

 نمشیکه بب دمیحقو به خودم نم نیا گهیخودم که ازدواج کنم د یعنی..نمیبتونم شهابو بب نیفکر نکنم بعد ا چون

 ...شمیباشه من خائن نم یهرچ

 تقه به در اتاق اومد یصدا

 میناهار بخور ایفرشته..دخترم ب-مامان

 اشتها ندارم-

 درو باز کردو گفت مامان

 کنه؟؟ یچرا؟؟دلت درد م-

 اره-

 کنه مامان..نه دلم. ی..من دلم درد منییانداختم پا سرمو

 یشیکنم بخور خوب م ینبات دم م یاالن چا-مامان

 خورم..برو ناهارتو بخور یمامان..نمنه -

 چه مرگمه دیخودش فهم نکهی..مثل ارونیرفت ب یبا ناراحت مامان

 نبود یجالب زیچ چیرو کردم..ه رویمزخرف لپتابمو ز یلمایف کمیور رفتم.. میبا گوش کمی

 به ساعت افتاد نگاهم
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۴:۲۶ 

 شهاب.. یوا

 مانتومو انتخاب کردم نیرفتم در کمدو باز کردم..بهتر پاشدمو

 خورد. یهم رو کمرش م ییطال فیکمربند ظر هی..ییطال یبا طرحا یمشک یمانتو هی

 یمشک نهیزم شیساتن با پ یروسر هی...یسورمه ا نیج هی با

 داشت یسورمه ا ییطال یطرحا روش

 ..ملی..کرم روشن کننده..خط چشم..رشیارا زیپشت م نشستم

از هم کنه..بعله..کلک ب یدعوا م نهیبزنم..اخه اگه مامان بب کمی رونی..که بفمیبرداشتمو گذاشتم تو ک مویزرشک رژ

 یخودت

 گفت دیاز اتاق..مامان تا منو د رونیبرداشتمو رفتم ب فمویک

 به به..کجا خانوم خانوما؟؟-

 خونه بهار..چنتا جزوه الزم دارم رمیم-

 شدن هوا برگرد کیباشه فقط قبل تار-مامان

 چشم خدافظ-

 خدافظ-مامان

 معلوم نبود ادیکوچولو رژ زدم..ز هی رونویب رفتم

 داره؟؟ کارمیچ یعنیقدم برداشتم.. ابونی..بسمت سر.خرونیب رفتم

 نتمیزنگ زده خواسته بب ینطوریهم دیشا

 زد یدلم شور م یالک یالک
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 نیاز مشکالت جامعس هااا..ا یکیکرد.. ینگاه م یبود..وگرن ه رمردیگرفتمو سوار شدم..خوبه رانندش پ یتاکس هی

 راننده یپسرا

 شدم.. ادهیساعت نگه داشت..پولشو دادمو پ مین بعد

 دراوردمو به شهاب زنگ زدم مویگوش

 مهربونش تو گوشم نواخته شد یدوتا بوق صدا بعد

 ؟؟یی..کجایسالم خانوم-شهاب

 ام.. یورود یسالم..من جا-

 امیمترو واستا االن م ستگاهیکنار ا-شهاب

 اونم یمامان بهش زنگ زد بگه جا یزنگ به بهار زدمو باهاش هماهنگ کردم اگه اتفاق هیقطع کردو منم  ویگوش

 .دمشیمترو واستادم..از دور د ستگاهیا یجا رفتم

 تونم داشته باشمش یتو تارو پود بدنم رخنه کرد..نم غم

 تونم کنارش باشم ینم

 نقد وابستش شدم؟؟که ا شدیچ واقعا

 سیادم ن نیزدم..مرده شور دلمو ببرن که ع یم ریاشو با ت هیباهاش لج بودم..منکه سا منکه

 داغشو داشته باشم یجذابشو داشته باشم.بوسه ها یتونم اغوش پر ارامششو داشته باشم.صدا ینم

 نشو فیخرک ادی..زدتیبار بوس هیحاال  خوبه

 حاال تو هم چشم

 با لبخند گفت دویرس کمینزد

 زمیسالم سالم عز-



 دختـر افغان

 
185 

 

 گفتم نوییانداختم پا سرمو

 سالم-

 شده؟؟ یزیچ-شهاب

 مینه..بر-

 مینشست مکتین هیداخل پارک..رو  میقدم برداشت..رفت کنارم

 باهات حرف بزنم یزیخواستم درباره چ یم-شهاب

 شنوم یم-

 من..من با پدرت صحبت کردم..-شهاب

 سمتش برگشتم

 شهاب؟؟ یگفتیچ-

 م؟؟یکن کاریبود با ازدواج منو تو..چ دیمن امروز صبح با پدرت تو محل کارش صحبت کردم..مخالف اک-شهاب

 شهاب..من...-

 شده؟؟یچ-شهاب

 مدیفهم یکلمه دلم سوختو م یسوخت..تازه داشتم معن یتونستم بهش بگم..دلم بدجور داشت م ینم یجور چیه

 گرفتو کامل برگشت سمتم دستمو

 باش..حرفتو بزنراحت -شهاب

 خواد منو اجبار کنه... یبابام..م-

 ؟؟یاجبار کنه؟؟به چ-شهاب

 میخواستگار ادیکه امشب با خونوادش م یبه..به ازدواج با پسر-
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 ختیقطره اشک رو گونم ر هیسر باز کردو  بغضم

 لرزه یاورد باال و اشکمو با شصتش پاک کرد..به وضوح مشخص بود دستش م دستشو

 اگه شده.. ی..حتذارمیمنه..من ن-شهاب

 کردم نگاهش

 راه وجود داره هیفرشته..هم پدر من هم پدر تو مخالفن با ازدواج ما..فقط -شهاب

 نگاهش کردم منتظر

 یازدواج پنهان-شهاب

پدر  یامضا دی..باشهینم یازدواج پنهان شه؟؟بعدشمیم یاگه خونواده هامون بفهمن چ یدون یم چی..ه؟؟شهابیچ-

 من سر عقد باشه

 گفت یگرفته و اروم ی..با صدانییول کردو سرشو انداخت پا دستمو

 دی..از راه ازدواج سفشهیچرا م-

 گه؟؟یم یگرد شده نگاهش کردم..داره چ یچشما با

 از دست بدم مویخوام پاک یشهاب..نه..من نم-

چند ساعته..اشکال داره  ایعقد هست که مال چند روز  غهیص هی..رمیازت بگ تویخوام پاک یفرشته..من نم-شهاب

 ..ستین یراه یول

 بعد... میخون یکه اونو خودمون م گمیم من

 بودم یندادو صورتشو تو دستاش گرفت..تو بد مخمصه ا ادامه

 که کنارش ارزو داشتم.. یا یکه بهش داشتمو زندگ یطرف شهابو عشق هی

 طرف خونواده هامونو حرف مردم.. هی
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 رهیابرومون م میراه ازدواج کرد نیاگه بفهمن از لی..فامالمونیفام یکردم..ول ینم ییبه حرف مردم اعتنا ادیز

 داره یبرم یسر دشمن گهید چی..پدرش منو قبول نداره هیطرف از

 شهاب..-

 کرد دادیب شتریتو چهرش ب یکه کرده بودمو بهش گفتم..اثرات ناراحت ییفکرا همه

 کنم... یتونم بدون تو زندگ یفرشته..من نم-شهاب

 کرد؟؟ یم هی..داشت گردنیهاش شروع کردن به لرز شونه

 یینکن..من طاقت اشکاتو ندارم اقا هیگر نه

 به صورتش نگاه کردم دمویبردم جلو و گذاشتم رو شونش..سرشو عقب کش دستمو

 شدم.. رهیپاک کردمو به چشماش خ اشکاشو

 خوام فکر کنم.. یشهاب..من م-

 انتیخ ندتی..فراموشم کن..به همسر امیرس یبهم نم چوقتیبود..منو تو ه نه ولش کن فرشته..فکرم احمقانه-شهاب

 بمن فکر نکن. یعنینکن..

 ..چشماش سرخه سرخ بود..حالم خراب تر شددیاشکاش چک باز

 باز کردو سوار شد.. موتیبا ر نشوی..ماشمیپارک رفت رونیگرفتو به سمت ب دستمو

 سوار شدم. نوریاز منم

 نشیسمت خودش..سفت بغلم کردو سرمو گذاشت رو س دیمنو کش دویهارو باال کش شهیش

 مینیب یفرشته فراموشم کن..بار اخره همو م-شهاب

 تونم..توروخدا ینه..شهاب نه..من نم-
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 یحساسن..خانوم یلیچقد بده..مخصوصا واسه تو که داداشات خ یکه ازدواج پنهان یدون یفرشته خودت م-شهاب

 یبش تیخوام تو اذ یمن نم

 .ی..فقط تو برام مهمیچی..بخدا هستیمهم ن یچیشهاب ه-

 

 

 

 

 ..من اشتباه کردم اون موضوعو بهت گفتم..شهیازم نخواه..نم نوینه فرشته..ا-شهاب

 چنگ زدم.. رهنشیهقم بلند شدو به پ هق

 .میبشه زندگ نطوریاومدم که ا ینم ایبه دن چوقتیه کاش

 منو از خودش جدا کردو اشکامو پاک کرد..با حسرت نگاهم کردو گفت شهاب

 بوده.. نطورینکن..سرنوشتمون ا هیگر-

 گفتم یتاب یب با

 قبوله..من فکرامو کردم شنهادتیخوام..قبوله..پ یشهاب..شهاب نه..نم-

 خوام ی..نمشهی..بسه..گفتم که..اشتباه کردم بهت گفتم..نمسییییه-شهاب

 زدم غیاخرو ج میبه س زدم

 شهاب توروخدا..من حاضرم باهات باشم..شهاب منو تنها نذار-

 اروم باش..فرشته..-شهاب

 ...دمینفهم یچیرفتو ه جیبعدش سرم گ دویچیتو گوشم پ ادشیفر یصدا



 دختـر افغان

 
189 

 

******* 

 شهاب

 

 

 کرد. یم یتاب یب یلیخ داشت

 انگار اون متوجه نبود. یرمق شد..ول یزد..صداش ب یکم رنگش به زرد کم

 گفتم ینگران با

 اروم باش..فرشته..-

 چشم هاش باال رفتو چشم هاش بسته شد یاهیس

 اسمشو صدا زدم. ادیقطع شدو تو بغلم افتاد..همزمان منم با فر صداش

 کار کنم؟؟ یچ ایخدا یشد..وا هوشیب

 روندم. مارستانیسرعت بسمت ب نیروشن کردمو با اخر نویماش

 گرفتم.. یسبقت م دمویکش یم ییال نایماش نیقرمز رد کردم..از ب چراغ دوتا

 دنبالم افتاده بود..اه مزاحم برو بدرک سینبود..پل میحال یچیه

 شدن.. ادهیهم زد کنارو پ سیشدم..پل ادهینگه داشتمو پ مارستانیب یجلو

 رفت عقب تمیوضع دنیبگه که با د یزیاومد چ سیسمت فرشته رو باز کردمو رو دستام بلندش کردم.پل در

 ینم یچی.هدمیدو یم مارستانیکه تو دستم بود قفلشو زدم.همزمان بسمت ب موتیبا پا بستمو با ر نویماش در

 .دمیفهم
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تخت گردان اوردن..فرشته رو روش خوابوندمو  دنویدو دنمیتو بخش اورژانس.پرستارا با د دمیدو مارستانویتو ب رفتم

 اورژانس نهیپرستارا بردنش تو بخش معا

 دکترش گفت فشارش افتاده..فقط سرم بهش وصل کنن نهیمعا بعد

 ؟؟یشلوغش کرد یدید

 ...یندارد..تو همه کس من ییشلوغ معنا خلوتو

 داخل موند شونیکیاتاقو  هی..پرستارا بردنش تو دیچرخ یجمله همش تو ذهنم م نیا

 اومد سمت من.. شونمیکی

 دیارائه بد دیبا ماروی..مشخصات بیپرستار ستگاهیا دییبفرما-پرستار

 فرشته..کنارش نشستمو صورتشو نوازش کردم یرفتمو مشخصات فرشته رو گفتم.برگشتم جا دنبالش

 کرد. یکه تو دستش بود انگار قلب منو سوراخ م یسرنگ

 گفتم دمویبوس شویشونیپ

تونم جواب اون  یشو..من نم داریباش ب ؟؟زودیسر خودت اورد ییچه بال یدی..دیکرد یتاب یب یلیخانومم..خ-

 نره غولتو بدمااا یداداشا

 اومده بودو دادم تو و مرتب کردم رونیب شیکه از روسر ییجلو و موها دمیکش شویروسر

 اخم کردو گفت دنمیباز شدو پرستار اومد تو.َبا د در

 ..وقت مالقات تموم شدهرونیب دییداخل؟؟بفرما یاومداقا چرا -

 کن.. رونمیب یتون ی..مرمینم-

 توجه برگشتم سمت فرشته کوچولوم. یگفتو پشت چشم نازک کرد..ب یزیلب چ ریز

 یشد هوشیاخر ب ویکرد یتاب یکه انقد ب رمیمن برات بم یمثل فرشته ها پاکو مهربونه..اله واقعا
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 به ساعت افتاد چشمم

۶:۵٧ 

 شده بود.. کیتار هوا

 ؟؟ی..فرشته..اگه خونوادت بفهمن چیوااااا

 کنه. یم وونمیخوشگلت د یچشم هاش رو باز کردو نگاهم کرد..چشم ها دویموقع پلکاش لرز همون

 تو من چکار کنم؟؟؟... بعد

******* 

 فرشته

 

 

 هام رو باز کردمو به اطراف نگاه کردم..شهاب کنارم نشسته بود چشم

 کجاست؟؟ نجایا

 ساعت چنده؟؟ یاومد..واا ادمیکم  کم

 گرفته گفتم یصدا با

 شهاب ساعت چنده-

 ٧-شهاب

 کنه یفهمه..پوستمو م یخونه باشم..االن مامانم م دی..شهاب من بایوااااا-

 ..اروم باششهینم یچینه..ه-شهاب

 ادیشهاب امشب اون خواستگاره م-
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 کنم یبه حالش م یفکر هیاروم باش..اونم -شهاب

 تهش مونده بود.. سرمم

 خونه میشهاب بکنش..بسه..بر-

 سرمت تموم بشه بعـ... دیبا-شهاب

 بکنش گمیشهاب م-

 پرستار برگشت.. هیبا  رونویب رفت

 تموم بشه دیبا-پرستار

 شده رمید-

 چسب زخمم روش زد هیکرد.. یسرنگو ضد عفون یشده جا لیاروم سرنگو دراوردو با پنبه استر پرستار

 دستم بود پشت

 .میاومد رونیتشکر از پرستار کردو از اتاق ب هی..سمیشهاب کمکم کرد وا پاشدمو

 حساب کردو باز دستشو انداخت دور شونم یحسابدار یجا

 شهاب فلج نشدم-

 کنم ی..ساکت..برو خدارو شکر کن کولت نمسیییه-شهاب

 هوا خونه باشم یکیشده..مامان گفت قبل تار کیهوا تار میشهاب زودتر بر-

 خورمتاااا یرسونمت..انقد شهاب شهاب نکن..م یباشه..م-شهاب

 روشن کرد.. نویکرد سوار شمو خودشم دور زدو ازونور سوار شد..ماش کمکم

 نجا؟؟یا هیچ نیعه شهاب ا-

 الیخی..بمسیعه..جر-شهاب
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 مه؟؟یچرا جر-

 به حرکت دراوردو گفت نویماش

 مجاز ریمجاز..سرعت غ ریدوتا چراغ قرمز رد کردم..سبقت غ-

 ؟؟یکرد ینجوری..شهاب..چرا اهیییییه-

 جوجه کوچولو هیواسه -شهاب

 شهااااب-

 گفت دویخند اروم

 جااااانم-

 گذشت که سر کوچه نگه داشت قهیده دق هی

 بد بشه ننیخونوادت بب امیترسم جلوتر ب یم-شهاب

 ممنون..-

 با عجله بهش نگاه کردمو گفتم هوی

 جات بعد دانشگاه امی..فردا هم من میبش بیغ یشهاب..نر-

 نگاهم کردو گفت نیغمگ

 خواد... یخواد..م ی..پدرت میخانوم ستیدست من ن-

 تو موهاش فرو کردو چشم هاش رو بست.. دستشو

 شوهرت بده ذارمی..مطمئن باش نمیول-شهاب

 برم دیمن با-

 دیبوس مویشونیسمتمو نرم بغلم کرد..پ برگشت
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 ازش جدا شدم.. دمویبوس گونشو

 شدم..خم شدمو از پنجره گفتم ادهیباز کردمو پ درو

 ..خدافظیدی..زحمت کشیمرس-

 زمیخدافظ عز-شهاب

در خونه براش دست تکون دادم که اونم برام دست تکون  ی..جادمیدو بایفاصله گرفتمو بسمت خونه تقر نشیماش از

 داد از پنجره

 نگران مامان اومد یزدم..صدا زنگو

 هیک-

 منم مامان-

 فرشته یکرد ریچقد د-مامان

 باز کردو رفتم تو.. درو

 سالم-

 یایسالم..گفته بودم زودتر ب کیعل-مامان

 میدیرد شدن ساعتو ند میگرم صحبت شد-

 تو اتاقم رفتم

 مامان از هال اومد یصدا

 رسن یم گهیساعت د میپاشو حاضر شو ن-

 ستنیول کن ن نایاز نهادم بلند شد..ا اه

 سر کمدم.. رفتم
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 نباشه یکه راض نینر یدختر یخواستگار چوقتیه گهیکنم که د یمن؟؟کار یخواستگار نیایشدم..م خیس هوی

 دم پا. یسورمه ا نیج هیبا  دمیکوتاه پوش یسورمه ا یمانتو هی

 هم سرم کردم.. یشال سورمه ا هی

 کنم یبگه عوضشون نم ی..مامان هم هرچامی..کوتاه نمادیکه حرصشون در ب دمیمانتو پوش یدست از

م چشمم رو که همون خط چشم ریز یایاهیکن س رپاکی..با ششیارا زی..نشستم پشت منیتماشا کن نویصبر کن فقط

 پخش شده بود پاک کردم هیبود که بر اثر گر

 سکته نکرده دهیمنو د ینجوریجن شده بودم..خدا به شهاب صبر بده..ا هیشب

 ..دفعه اولم بود خط چشمم کلفتهدمیدنباله دار کش کمیخط چشم کلفتو  هی

 ..دمیرو لبام کش عممیما یرو گونه هام زدم..رژ صورت مویزدمو رژ گونه صورت ملیر

 یییی..اظیغل شیارا نیخوره از یاه حالم داره بهم م اه

 ..دمیپشت چشمم کش ویصورت هیافتاد..سا هیبه سا چشمم

 افتاد..ال اله اال اهلل نهیبه خودم تو ا چشمم

 کردم ینم شیارا ظیغل نطوریها هم ا یتو عروس من

 هیاتیکنه..بحث ح یحاال فرق م یول

 شود یجا شروع م نیزنگ در اومد..اف افو برداشتمو باز کردم..خودشون بودن..به به نقش من از هم یصدا

 یچون با شهاب دوست بودن..دوست نداشتن کس ی..محسنو مهدانینبودن..اصال حاضر نشدن ب شکدومیه داداشام

 رهیاونو بگ یجا

 ومدنشونیمنه واسه ن لیتحل نیا البته

 بخون..جالبه مویادامه رمان زندگ نینده..بش ریحاال توام گ خو
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 شد یحالش بد م ایبود..تازگ یفاط یسونوگراف یکارا ریهم درگ محمد

 ..دماغت بسوزهدی..بعله..دلت بسوزه..نه ببخششمیکنم دارم عمه م فکر

 دمیمامان از کنار گوشم شن ی..صداسادنیبابا کنارم وا مامان

 ؟؟یبرو لباستو عوض کن چرا با مانتو اومد-مامان

 ستمی..من مانکنشون نستیلباسم مهم ن ادیخوبه..اونا اگه از من خوششون ب میلیخ-

 شد.. ینگاه کردم که چشم هاش مثل باقال بهش

 کم کن بدووو شتویارا..بدو برو هییییه-مامان

 خوااااام ینم-

 اوه اوه دمیاومد برگشتم د نفری یموقع صدا نیهم

 یزک بمن گفته نیدلم قرار دهم؟؟ا یکجا نویا ظهیغل شمیارا گمی..بابا من خودمو مشیارا لویفوالد زره بود..با دو ک ننه

 بایخط چشم از منم کلفت تر..دنبالشم تقر هیجوون بشه.. دویکرمو اشغال پاشغال به صورتش زده بود که سف انقد

 که دنباله داشت خایبود..مثل زل امبریپ وسفی لمیمثل تو ف

خواد پاکش کنه؟؟مژه هاش  یم یچجور نیشده بود..ا یجارو فرش نهویبود که ع دهیرو مژه هاش انقد کش ملویر

 هاااا شنیکنده م

 قرمززززز عیگونه قرمز..رژ ما رژ

 ..خجالت بکشیوم منو دارمرح یب یجان سن ب ننه

 کردم که صداش اومد یم زشیانال داشتم

 سالم دختر کیعل-فوالد زره ننه

 کردمو مثل طلبکارا گفتم اخم
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 سالم-

 یکن یچرا سالم نم-فوالد زره ننه

 به خودم مربوطه-

 یالک یگفتو رفت سمت مامان..شروع کرد به چرتو پرت گفتنو تعارفا یشیا

 گفت یهاف هافو اومد سمتم..با اخمو کج خلق ریپ هی بعدش

 سالم دختر-

 یکه اسمشو نم نیبر یدختر یکه خواستگار نیکنم انقد خنگ باش یدختر اسم داره..و البته فکر نم نی...اکیعل-

 نیدون

 ؟؟یحرف بزن یندادن با بزرگترت چجور ادیدختر..بهت  یادب یتو چقد ب-هاف هافو ریپ

 ستییبه شما مربوط ن-

 مامان پهلومو سوالخ کرد..سوراخ نه...سوللللالخ سقلمه

 از ننش نداشت..ها دگه دخترشه یدست کم ششیخودم اومد سمتم..ارا یدختر هم سن ها هی بعدش

 به اون نگاه کردم نهیاومد منتظر نگاهم کرد.منم دست به س دختره

 یبه مهمون سالم کن دیتو با ؟؟اولیکن یمهمون دار یندادن چجور ادیبهت -دختره

 نمیب یم مونیم هی..فقط نمیب ینم نجایا یادم باشه..من ادم دیمهمون با-

 یاونم خودت-دختره

 یاز همه بدتر یول یدون ی..که خودتو بهتر از همه میینچ نچ اشتباه نکن..اون تو-

 گفتو از جلوم رد شد یشیا

 از رو بسته بودمااا رویشمش
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 اورده؟؟پس داماد کو؟؟ یک نویقاطر هااا..ا یعنیقاطر  گمیاومد..م یقاطر داشت بسمتم م هی

 گوشت به تنش نداشت یچیدرازو الغر بود..ه خیس مثل

 بود.. یاون ننه فوالد زره که مثل بشکه شهردار برعکس

ن کبعد به خودم اومدمو گفتم..عه عه عه اشتباه ن یلحظه با گوسفند اشتباهش گرفتم ول هیپرپشت.. یفرفر یموها

 قاطره نی..ایفر

 زد یبراق که به تنش زار م یگرد به چشم هاش بود..کت شلوار نوک مداد یته استکان نکیع هی

 واال

 دسته گل که از خودش بزرگتر بود بسمتم گرفت هی

درجه ۳۶۰ ششی..فکر کرده اومده واسه جوون حجله بذاره..گلشو نگاه کن.نشعوریاکراه ازش گرفتمو سالم کردم.ب با

 باز شدو از پشت کلش

 خورد بهم

 ..دهیاوه دماغشو..تو افسا اوه

 تو حلق دختره رهیبخواد زنشو ببوسه که دماغش م نیدراز..ا یعقاب

 باز شد شتریب ششین نمیخنده که ا ریزدم ز یپق

 دمیسرک کش اطویخوردمو با اکراه نگاهش کردم..تو ح خندمو

 ست؟؟؟ین گهید

 داماد کو؟؟واااا دامادو ننه فوالد زره خورده پس

 خواستم برم تو اشپزخونه یبغلمو رفتم تو هال..م هی ریگلو زدم ز دسته

 برگشتن سمتم..رفتم تو اشپزخونه و دسته گل زشتشونو انداختم تو سطل اشغال همشون
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 گل رز دوس دارم..رفته همه رو علف علوفه اورده من

 ها وانهیبود..د نشونیلو بکوچو زویر اسیچنتا گل  فقط

 ینیهمه رو گذاشتم تو س ختمویپر رررررنگ ر ییچا

 بود.. سیهم خ ینیس کف

 تو هال.. رفتم

 یاریب یمادر داماد بگه ک دیدختر؟؟با یچرا االن اورد-فوالد زره ننه

 دینوکر بخر نکهی..نه ایخواستگار دیکه اومد دیببخش-

 بابا گرفتم به اونا اشاره کرد.. یرو جلو ینیس

 ارمیخواستم حرصشونو در ب یم یاول به مهمون بدم ول دیدونستم با یم

 نفهم رمردیهاف هافو گرفتم..پ ریپ یجلو

 خورم ینم-هاف هافو ریپ

 بدرک اروم گفتمو رد شدم هی

 ننه فوالد زره گرفتم یجلو

 اکراه برداشت..انگار نجسه.. با

 ستینجس ن دیببخش-

 ..دختره با حرص گفتسادمیوا یقاطر گوسفند یرد شدمو جلو مونهیم یجلو از

 ؟؟ینیب یمنو نم-

 گفتم ینگاه کردم..با تعجب ساختگ بهش

 یوونشونیفکر کردم ح یمونیم هیاوا خاک عالم تو سرت..از بس شب-
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 داره ینگه نم مونیتو خونش م ی..دوما که کسیدید نهیاوال که خودتو تو ا-دختره

 پرستن.. یم مونویم ای...هنددارهی..دوما که چرا نگه مدمیتورو د ینگاه کردم تو جلوم بود نهیاره تو ا اوال که-

 میستین یما هند-دختره

 نیهست یفکر کردم هند تونیشونیخال رو پ ؟؟ازیجد-

 ..دنیدست کش شونیشونیبجز گوسفنده به پ همشون

 دنیخند یم زیر نوییبابا سرشون انداخته پا مامان

 من بود گرفتم.. خیگوسفنده که م یرو جلو ینیس

 اورد جلو و برداشت دستشو

 نکره اش گفت یبا صدا گوسفنده

 دستت درد نکنه-

 کم واسه اقا دوماد بذار هیچاکره اقا گوسفنده..انقد منو نگاه نکن..-

 گفت جانیبا ذوقو ه گوسفنده

 من دومادم-

 گوسفنده یرو پا ختنیر ایاز دستم کج شدو چا ینیبود س یکه چون ناگهان سادمیسرجام وا خیس

 میخور یشب کباب گوسفند م شهیجون االن کباب م اخ

 ..دنیپاشدو شروع کرد مثل قاطر دور خونه دو هوی

 زد یم غیج همزمان

 دمیخند ی..دلمو گرفته بودمو منیاز دستم افتادو نشستم رو زم ینیس

 اومد سرجاش نشستو با اخم نگاهم کرد ختیخونه رو بهم ر دویخوب دو یوقت
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 عروس خانم میسوزوند-گوسفند

 گوسفند نشم یزن تو یعقققققق..من حاضرم تو خونه بترشم ور دل ننم ول-

 یپسرمو ندار اقتیل-فوالد زره ننه

 ..اقتیبا ل مونتیگوسفندو م نیشوما با ا اقتیل یاقا ما ب-

 دستمو بسمت در گرفتم.. پاشدمو

 اااادی..عزت زدیخوش اومد-

 با حرص عزم رفتن کردن پاشدنو

 گوسفنده رد شدو گفت اول

 بودم۱۳٨٧کنکور سال۳دختر جان..من رتبه ی..از دستم دادیکرد یکار بد-

 با

 باز با ذوق برگشت سمتم گوسفنده

 سالمه۳۴-گوسفند

 گوششو با اکراه گرفتمو بلند کردمو گفتم هیبردم سمت کتش.. دستمو

 تیاهگ جیگ هی..اونم نه گذاشته نه برداشته با لگد زده به ناحیبا کس ی..فکر کنم دعوا کردیریم یم یتو که دار-

 نگاهم کردن گنگ

 یشد وبی..فکر کنم معشنیبخوره خشکو الغر م ونیاقا یگاه جیگ هیبه ناح یضربه محکم یوقت-

 فوالد زره از خشم سرخ شد ننه

 ..نه نه..بع بع کنان دی..ببخشرونیعرعر کنان رفت ب گوسفنده

 بع بع کنان..نه همون گوسفنده عرعر کنان قاطره
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 دونم ی..من چه مباباااااایا

 ..یخدارو شکر زن داداشم نشد-مونیم

 خونم یخونم..نماز باران هم م یدو رکعت نماز شکر م رمیخدا از دهنت بشنوه..منکه االن م یا-

 کج کردو رفت..ننه فوالد زره اومد رد بشه که گفت افشویق مونهیم

 دمیکه تو عمرم د یبود یدختر نیادب تر یب-

از  یزیدختر جهان..اخه هرچ نیبشه..بعنوان با ادب تر یخبر بده که اسمم جهان نسیجوووون...برو به گ ؟؟اخیجد-

 نظر شما باشه برعکسش درسته

 ..به دورو برم نگاه کردمستین یا گهید شعوریگفت که فکر کنم با خودش بود..چون ب شعوریب هی

 هاف هافو هست ری..چرا هست..پستین نه

 ..یترش یاخالق گندت تو خونه م نیبا ا-هاف هافو ریپ

 ندازمیدر بساط م ی..من جلونیایادرس ب نیفروشم..به هم یانداختم به شماهم م یممنون..اگه ترش-

 نگاه خصمانه بهم انداختو تو افق محو شد. هی

 انفجار اومد از پشتم یتوسط اونا صدا اطیبسته شدن در ح با

 مامان بابا رو مبال ولو شدنو دلشونو گرفتن دمیبا ترس نگاه کردم د برگشتم

 خداااا..تشنج کردن ای..دنیلرز یم

 نکهیبودن مثل ا برهی..رو حالت ودنیلرز یدادن..فقط م ینم صدا

 زنم اژانس..نه نه..اورژانس یخدا مرگم بده..االن زنگ م یوا-

 ؟؟یکرد ینجوری...دختر..تو چرا ایواااا-بابا

 .دنیشروع کرد به لرز باز
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 یبا ادب بود میلیخونواده شهاب خ ی..وگرن جلویکرد نکارارویا یدونم تو از دست یمنکه م-مامان

 ..ادیعزت ز می...ما رفتهیمنظورتون چ میدیما که نفهم-

 دخترم ریشب بخ-بابا

 اقا یچاکر عل-

 زمیشب خوش عز-مامان

 به موال میمخلص-

 تو اتاقم. دمیمنم برگشتم و دو دنویلرز باز

 گذشت ریخدارو شکر به خ شییییاخ

 کهی..مهندس مکانهیپسر خوب یلیگفتن خ ی..مامان بابا صبح منمیکن بب صبر

 سیشورم ن ییدسشو یچیگوسفنده..مهندس که ه نکهیا

 تو هال..نبودن..خب تو اتاقشونن برگشتم

 در بزنم وارد شدم.. نکهیاتاقشونو بدون ا یجا رفتم

 خاک عالم به سرم...تو طحالم هیییییه

 دنیبوس یتخت داشتن همو م رو

 کردن یعیمتوجه من شدن از هم جدا شدنو طب تا

 ؟؟یداشت یجانم دخترم کار-بابا

 نیر دارشما هم کاااا یانگار یمنکه کار دارم ول-

 با حرصو ناز گفت مامان

 کن رونیادبتو ب ی..دختر بیییییعل-
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 گفت دویخند بابا

 ..بعد برو الال کنزمیکارتو بگو عز-

 ..اله بله..فالنه پشمالنههیپسر خوب نیشماها گفته بود-

 ن؟؟یبد نیمنو به ا نیخواست یشور بود..م ییدسشو نکهی..اکهیمکان مهندس

 مامانت بمن گفت-بابا

 کرد یم فیتعر یلیاز دوستام بود..از پسرش خ یکیبودم..مادرش دوست  دهیمن خودمم پسره رو.ند-مامان

 یخواستگار ادی..منم گرم صحبت باهاش شدم..گفت بیبچه چنتا دار دیپرس ازم

 از سرکوچمون رد بشه ذاشتمیکه نم دمشید یبودم..اگه م دهیند نویاصال ا من

 ۱۳٨٧کنکور۳رتبه گهیم-

 رونیدونم..حاال برو ب یچه م-مامان

 چشوووم..بهتون خاش بگذره-

 پرت کرد سمتم که تند درو بستمو به در خورد شویپارچه ا ییدمپا مامان

 زنگ نزده. ایبهم اس  یاشتباه یکس انایاح نمیبرداشتم تا بب مویتو اتاقم..گوش رفتم

 بعله..دوتا اس دارم..بازشون کردم دمید که

 هم..از یبود..دوم کاریب رانسلیاز ا یاول

 بود شهاب

 اسمشو گذاشته بودم ستاره میگوش تو

 ..هم شهاب تو کهکشانه هم ستارهگهیتو کهکشانه د نمیا خب

 هم داد جواب
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 اومد یخندش  م یامشبو بهش گفتم..صدا یزنگ زدمو کل ماجرا بهش

 بر شده بود. روده

 که یداد شونی..فراروانهیدختر د-شهاب

 خوب کردم..-

 رتتیگ ینم ی..کسااایترش یم-شهاب

 مونه یم ریش یبچت ب شهیخشک م رتیجوش منو نزن..ش-

 گفت دویخند طنتیبا ش شهاب

 یدیم ری..تو شدمینم ریبچه من نه..بچمون..بعدشم من ش-

 زدم غیحرص ج با

 االن خودتو مرده بدون نیکشمت..از هم یشهاااااب..م-

 یریم یکه توهم م رمیاگه من بم-شهاب

 کنم یم مویکنم راحت زندگ یازدواج م رمیکشمت بعدم خودم م ی..مرشمییینخ-

 یازم جدا بش یوقت یشیکشته م می..مثل کرم نمیکن فیتعر موینیهه هه بب-شهاب

 مورد عالقش دور مونده یکه از غذا یشیم یخودتم مثل خرس-

 ..مخصوصا لباااتیخوشمزه ا یلییییاره خب..چون تو خ-شهاب

 یدون یاز کجا م ..تو مزه منوتیترب یب-

 یخوشمزه ا یلیکنم خ یکه بغلت م ییکوچولوشو چرا..وقتا هی یکامل مزه نکردم..ول-شهاب

 بدمزه ام میلیخ-

 مثل هلو باشه دیخوام..زن با یمن زن بدمزه نم-شهاب
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 داشته باشه یضیضد مر ریمثل شلغم باشه..اکس دیمردم با-

 ؟؟یخب..شارژت تموم شد..فردا دانشگاه دار لهیخ-شهاب

 بعدازظهر۳تا۱۰اوهوم..از-

 ؟؟یاوک میباهم باش کمیدنبالت  امیخب پس من بعد کالس اولت م-شهاب

 ری..شب بخیاوک-

 یخانوم کیشب ش-شهاب

 تماسم شد.خخخ نهیتومن هز۱۲۴۵قطع کردم..اوه اوه خرجم باال رفت.. ویگوش

 کنم یم تی..بجاش شهابو اذوللش

 مطالعمو خاموش کردمو با فکر به شهاب خوابم برد چراغ

***** 

 گذشت.. دوماه

 ی..ولیتلل یللیدنبال  میرفت یاومد باهم م یکالسام م نیاز خواستگار ماستگار نبود..شهاب هم ب یخبر گهید

 کردن یم شونویمجلس نامزد یپدرش همچنان ادامه داشت.. محسنو بهار داشتن کارا یمخالفت ها

 عقب افتاد.. کمیبهار عقدشون ازون روز  یخاطر فوت عمو به

 ..رنیخوان مجلس بگ یکه از چهلمش گذشته م االن

 من شیپ ادیخبر نداشت شهاب م یاورد دم دانشگاهمون پالس بود..ول یم ریهم هروخ وقت گ محسن

 زنم یگفتم خلوتتونو بهم نم یم ایگفتم حوصله ندارم. یم ایگفت با ما ب یزدو م یم یتعارف الک هیکه  بمن

 خوام خلوت کنم با اقامون ی..چون خودم مگهید بعله

 سانسور داره..بعله کمیتو کلکالمون..البته اون وسط مسطاش  شهی..فکرت منحرفه..خلوت ما فقط خالصه مزهرمار
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 خودم شو یمنش ایگردم..اونم نه گذاشت نه برداشت گفت ب یشهاب گفتم دنبال کار م به

 قبول کردم.. ستمین یالک یاصالاااا اهل تعارف مارفا که منم

 خانومس.. هیمال  کینیشد..کل یمنش کینیکل هیهم تو  بهار

 هیدختر خوب یلیکنه تو حلق مردم..خ ی..دکتر دندونپزشکه..دستشو میمظفر الناز

 با مزس..اخالقش مثل بهاره یلیهم به اسم اوا داره که خ یدوست هی..میاالنم باهم دوست مویاشنا شد باهاش

 اومدم رونیشهاب از فکر ب یصدا با

 ؟؟ییالووووو..حاج خانوم کجا-شهاب

 جام حاج اقا نیهم-

 رمیخوام زن بگ ی..مگمااایم-شهاب

 شیپ ریخ-

 وقت هی ینکن یحسود-شهاب

 یستین یاش دهن سوز نی..همچشییییا-

 نیجا بش نی..هم امیبا زنم م رمیخئله خب..پس من االن م-شهاب

 وونس؟؟ید نیرفت..واااا ا پاشدو

 ناخونام نیبا هم ارمیهاش رو در م ره؟؟چشمیخواد زن بگ یواقعا م نکنه

 اومد شهاب

 پوزخند مسخره گفت هی با

 ..چشمت کور..چشم حسود کورادیاالن زن خوشگلم م-

 سمت من فوت کرد..کصافط بعد
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 بود.. نییپا ..سرشادی..داره مزهیم زهیدختر قد کوتاه..ر هی دمید

 هم سرش بود دیشال سف هی..یمشک ی..شلوار تنگ کشیکوتاه مشک یمانتو

 زن شهابه؟؟ ؟؟واقعایچ

 سمت خودم دمیشهابو گرفتمو کش قهیخورد شد..پاشدمو  اعصابم

 زدم داد

..پدرتو در یبچه دار گمی..میبود یقبال با کس گمی..مارمیاز روزگارت درم ؟؟دماریکرد چتی..منو بازینامرد یلیخ-

 ارمیم

 کنن.. هیاسمون به حالت گر یکنم که مرغا یخنده..کار یبمن م ی..عوضدیخند یم داشت

 اومد یکی یصدا

 ..واال االن دخترا انقد پررو شدن کهمیقد یهم دخترا ؟؟دختریشوهرتو گرفت قهی ه؟؟چرایچه کار نیعه دختر ا-

 بود..عه پس دختره کو؟؟ رزنیپ هیبهش نگاه کردم.. برگشتم

 چشمم به لباساش افتاد.. هوی

 بوده؟؟ رزنیپ نیا یعنیهمون دخترس.. نکهیا عه

 کشمتتتتت یشهاااااب..م-

منم که باهاش  سادویحوضچه وسط پارک وا یکایاز دستم دراوردو فرار کرد..منم دنبالش افتادم..نزد قشوی شهاب

 فاصله داشتم محکم خورم به پشتش کمی

 ..نشست لب حوضدیخند ثیسمتمو خب برگشت

 قصد شومش با خبر شدم.. از

 به اون یکرد. منم نشستم لب حوضو شروع کردم به اب پاش سمیخ امیبه خودم ب تا
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 نوشابه خانواده بهم دادو گفت یبطر هیدختر کوچولو اومد جام.. هی

 کن سشیخ نیخاله با ا-

 گفتم دمویمحکم بوس لپشو

 گلم یچشم..مرس-

 کرد یم سمیاب کردم..شهاب همچنان داشت خ ویبطر

 دراوردمو به طرفش حمله کردم وینبود..بطر یمتوجه بطر هنوز

 کردم یشهاب خال یبردم باال سرشو کل ابشو رو وی..پاشد فرار کنه که بطردیافتاد گرخ یچشمش به بطر تا

 شده بود.. سیهم که خشک بود خ یذره ا هی همون

 اوولَ لَ  دمیاومد..برگشتم د غیسوتو ج یصدا هوی

 گهیکردن همد سیدورمون جم شدن..به طرف حوض حمله کردنو شروع کردن به خ یادیز یپسرا دختر

 برگشت سمتم..با لبخند نگاهم کرد شهاب

 دیچک ی..منم از مقنعم اب مدیچک یخوشگلش اب م یموها از

 دیبغلم کردو رو سرمو بوس سفت

 شهاب نکن زشته-

 چلونم ی..دارم ابتو مسیزشت ن چمیه-شهاب

 دیبوس مویشونیخودش جدام کردو پ از

 ؟؟یاالنم کالس دار-شهاب

 دارم کیزیاره..ف-

 یایخواد ب یباشه پس برو دانشگاه..منم برم شرکت..امروزم نم-شهاب
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 عه چرا؟؟-

 ییجا میبر میخوا یخونه..مامان گفت م رمیچون خودمم زود م-شهاب

 باشه پس تا فردا خدافظ-

 نمیبب ایاو او..من امروز با تو کار دارم..ب-شهاب

 کنه ری..خدا بخنشیسمت ماش دیگرفتو کش دستمو

 خودشم ازونور سوار شد وینشوند رو صندل منو

 دیکف دستاشو بهم مال طنتیبا ش دویهارو باال کش شهیش

 یهم هست..نانازو خوردن سیبه به..جوجه دارم جوجه اعال..خ-شهاب

 ها؟؟-

 ت خودشو دستشو دور کمرم حلقه کردسم دیکش منو

 زانوهامو نشوندم رو پاش.. ریدستشو انداخت ز هی

 گذاشتم رو شونه هاشو گفتم دستامو

 مینکن شهاب..نامحرم-

 بوسم محرمم؟؟ یم تویشونیپ ایکنم  یبغلت م ای رمیگ یکه دستتو م ییوقتا-شهاب

 یکن یباز کار خودتو م گمیم ی..هرچستنیتو که گوشات بدهکار ن ی..ولرینخ-

 ..نترسسس جوجو خانومرمتیگ ی..باالخره میخیحاال ب-شهاب

 مقنعم..گذاشت پشت گردنمو سرمو برد سمت خودش ریدستشو اورد باال و برد ز هی

 ؟؟یچِکار کِن یمِخ-

 ..ها؟؟؟نییکج کردو برد پا سرشو
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 لبام داغ شد..چشمام خود به خود بسته شدن هوی

 بردم پشت گردنشو دورش حلقه کردم دستامو

 باهاش یشروع کردم به همکار منم

 لبامو یعنیمنو.. دیبوس یدوم بود م دفعه

 االن... یدفعه اول من ناراحت شدم..ول البته

ر ماه ادی..زدمیبوس یم ویکس یمنو..دفعه اولم بود لبا دیبوس یخشونت م یخوره..با کم یتشنس..داره اب م انگار

 نبودم..بهله

 خوب بلده یلیاقاهه خ نیانگار ا یول

 که بلده؟؟ دهیبوس ویک

 ..نشیگذاشتم رو س نوییاوردم پا دستامو

 جداش کردمو گفتم یسخت به

 ؟؟ی..که انقد..ماهر..ماهریدی..بوس..بوسویشهاب..تو..ک-

 خمارش نگاهم کردو گفت یبا چشما شهاب

 گرفتم ادی ناهایفقط تورو..از دوستامو ا-

 ؟؟یدیبوس یها؟؟مگه..دوستاتو...م-

 دهنشو کج کردو گفت شهاب

 دادن ادی..بمنم دنیبوس ی..اونا..دوس دختراشونو..مریاه اه..دختر بد..نخ-

 اها..واقعا؟؟-

 به خدا-شهاب
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 کرد ی..اونم باز همکاردمیرفتم جلو و لباشو بوس باز

 که گذشت منو از خودش جدا کردو گفت کمی

 نگم کیافته که روز دختر بهت تبر یم ی..باز اتفاقگهیبسه د-

 شهیم ریادب..من برم کالسم د یب-

 یباشه..بسالمت..موفق باش-شهاب

 در اوردمو به خودم نگاه کردم..رژم دور دهنم پخش شده بود نمویا

 برداشتمو پاکشون کردم. کسینیلیدستمال ک هی

 شده بود..پاکش کردم. یدهن شهاب هم رژ دور

 گفت دویخند

 موند یوگرن ابرو مابرو برام نم یپاکشون کردخوبه -

 ..من برم..یجیاره واال..خودت که گ-

 ..میکرد یشدم..کولمو بهم دادو خدافظ ادهیپ نیاز ماش دمویبوس گونشو

 یشدم..وااا دهیموش اب کش مثل

 ومدهیاومد..بهار امروز ن یبدم م شهیهم سیلباس خ از

 خواست بخره ی..محسن هم کت شلوار مشیلباس نامزد دیمحسن رفت مزون..واسه خر با

 نیکنن حاال من و شهاب رو بب یکصافطا دارن ازدواج م نیکن توروخدا..ا نگاه

 میکن ی...اشغال جمع مابونایکوچه خ لونهیس رونویح

 روزگار ییییهع

 کیزیهمون استاد ف یلیکالس شدم..جل داخل
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 ..نمیخودش بش یبود جلو گفته

 نشستم مینشستم..رفتم رو صندل یاول روبروش م فیرد

 اومد.. یلیموقع جل همون

 بکس ساکت شدن.. برو

 امتحان دیبرگه بذار-یلیجل

 سهیخ نمیاست یبرگه هاشونو گذاشتن..منم گذاشتم..وا همه

 کنه.. یم سیخ برگمم

 تا چشمش بمن افتاد گفت یلیجل

 خودتو؟؟ یکرد ینجوریعه عه نگاهش کن..چرا ا-

 سمیخ-

 کرده؟؟ تینجوریاشعرباف -یلیجل

 ومدهینبابا..بهار امروز اصال ن-

 ؟؟ی..خوب حاال درس خوندستهیعه اره..ن-یلیجل

 بله..-

 امتحان؟؟ یبرا یدار یپس امادگ-یلیجل

 نیریاستاد..امتحانو بگ-

 عقبو شروع کرد به سوال گفتن رفت

 صفحه جواب داره هیتا سوال گفت که هرکدوم ۵

 رفتم پشت صفحه ینوشتم..واسه دوم ویاول
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 رو پشتش یبرداشتم..چهارم دیبرگه جد یسوم

 ستمیبلد ن ی..ولیبرداشتم..ول دیرو برگه جد یپنجم

 دمشینخوندمش..کجا بود که من ند شه؟؟اصالیم یچ نیا ایخدا یوا

 چشم چرخوندم که تقلب کنم ومدین ادمی یفشار اوردم ول وبمیبه مخ مع یوقت

 چشم چرخوندم ی..ولدمیانگار دارم جواب م نوییانداختم پا سرمو

خواد ازش  یرو برگش رو گرفت که انگار داعش م نیکنم همچ یدارم نگاه م دیتا د یعوض یریکبیا دختره

 ..انگار بچشهرتشیبگ

 خاک بر اون سرت..پسره نفهم یسمتم رو نگاه کردم..ا اون

 خورد ینفهم..خودشم بلد نبود..داشت خودکارشو م چهارچشم

 کنه یلبخند کج نگاهم م هیداره با  یلیجل دمیرو اوردم باال که د سرم

 ازش گرفتم که اروم صدام زد رومو

 فرشته-یلیجل

 نداشتم یمشکل نیزد..واسه هم یرو به اسم صدا م همه

 کردم ینگاه بهش

 ؟؟یستیبلد ن-یلیجل

 تو کتابو جزوه هام دمشینه..اصال ند-

 شرط داره ی..ولگمیجوابشو بهت م-یلیجل

 ؟یچ-

 بعد کالس کارت دارم..-یلیجل
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 ترمه..مهمه انی..منیخب..جوابو بگ لهیخ-

 تاش کردو اروم از کنارم رد شد یقینوشتن..بعد از دقا یزیکاغذ شروع کرد چ هی یرفت و رو یلیجل

 شد کاغذ تا شده رو که کوچولو شده بود انداخت رو پام یداشت رد م یوقت

 همون موقع گفت وقت تمام..برگه ها باال یلینوشتم اسممو نوشتمو جل یداشتمو شروع کردم به نوشتن..وقت برش

 ..میهامونو باال گرفت برگه

 حس عذاب وجدان کل وجودمو گرفت.. هی

 یکرد یم نکارویا دیشد نبا ی..اگه نمرت کم هم میتقلب کن یحق نداشت تو

 چه خود استاده داد.. بمن

 داره که کمکت کرده یمنظور حتما

 نیبابا..بد ب برو

 تماشا کن نویحاال بش هه

 اریواسم پاپ کرن ب توهم

 کنم..وقت ازاد یمن برگه هارو امضا م-یلیجل

 کنم؟؟ ی..حاال چه غلطستیبهار ن اه

 ایدن حیتفر نی..بهتریازار مردم

 به بچه ها نگاه کردم..خب خب برگشتم

 پسره هی ینوشت..تاش کردو پرت کرد رو پا یم ییزایچیمومن داشت رو برگه  سایپر

 ..یمیارش مق یرو پا یعنی

 هیچ نمیبازش کردو خوندش..فوضول شدم بب ارش
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 ساینوشتو تاش کرد..پرت کرد سمت پر یزیچیبرگه  هیرو  ارش

 دنیترک یداشتن م میفوضول یهم خوند..کرما سایپر

 رونیهمه رفتن ب..وقت کالس تموم شدو دیطول کش یربع هی نایا یباز نامه

 دوتا شغال گوشه کالس مونده بود.. نیا یکاغذا

 جوووون. اخ

 فمیک یجلو بیبرشون داشتمو گذاشتم تو ج رفتم

 نشستم میکرد یم ینشستم و مردم ازار یبا بهار م شهیکه هم یمکتیتو محوطه و رو ن رفتم

 دراوردم یکی یکیهارو  برگه

 کارت دارم ایابخور یجا ای:ارش..بعد کالس بسایپر

 االن بگو خب یدار ی:هرکارارش

 یستی..فلج که نای:خب تو بسایپر

 ه؟؟یحداقل بگو درباره چ یخب.ول لهی:خارش

 یدیپرس یسوال سخت یلیارش خ ی:واسایپر

 شد دهیچی:اوهوک..مسئله پارش

 ؟؟یای..مگهید گهی:دسایپر

 دارم..زود کارتو بگو که منم برم به کارم برسم یکار هی:باعشه..فقط منم ارش

 ؟؟یدیرو د یلیجل ی:باشه..راسسایپر

 ؟؟ی:خب که چارش

 جوابو رسوند هی:فکر کنم به فرشته سایپر
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 کرد؟؟ کارینبود.فرشته چ ؟؟حواسمی:جدارش

 راحت گرفتو نوشت یلی.خیچی:هسایپر

 داره یبا فرشته سرو سر یلیجل داستیکه پ نجوری:اارش

 ستین نکارای:نباباااا.فرشته اهل اسایپر

 :از کجا معلوم؟؟ارش

 .مغرورن واسه پسرا.با حالن واسه دخترانیخوب یدخترا یلیدونم.هم اون هم بهار خ ی:چون خودم مسایپر

 داره یاندام توپ یندارم.ول یدونم.به کاراش کار ی:چه مارش

 ؟؟ی:کسایپر

 خنگول.جذابه گهی:فرشته دارش

 ایح یب زیخب توهم.ه لهی:خسایپر

 بهش چشم بد نداشتم دمیرقص یبابا.مثل خواهرمه.از همون روز اول که جلو پاش م هیچ زی:هارش

 ؟؟ی:اره ارواح خاک عمت.دوسش دارسایپر

 امااایچرت نگو.وگرن نم سای:پرارش

 شعور فرصت طلب ی:اه..بسایپر

 نبود.. ینامه ا گهید

 اله اال اهلل ال

 زنن.. ی..پشت سرم حرف مایخبر از دن یب خودم

 کنم ی..باز فوضولایابخور یبرم جا ی.راستعه

 پاشدمو نامه هاشونو انداختم سطل اشغال. تند
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 شدم..پشت بوته ها و درختا میدنج قا یجا هیها و  یابخور یرفتم جا اطیاحت با

 اومد یو ارش اونجا بودن صداشون م سایپر

 حسمون دوطرفه بود؟؟ یعنیارش.. یوا-سایپر

 اره عشقم..از همون اول-ارش

 ارش عاشقتم یوا-سایپر

 من هنوز بهش ابراز عالقه نکردم میو باهم میشناس یمدت همو م نهمهیشهاب که ا جاااان؟؟منو

 عاشقتم گهیم یاول کار نیهم دهیورپر یسایپر نیا حاال

 عقققق

 نه ایرفتن  نمیبب دمیاومد..سرک کش یصداشون نم گهید

 بود۱٨اوه..صحنه  اوه

 کرد یداشت کمرشو نوازش م سایپر یمانتو ریرفته بودنو دست ارش از ز گهیحلق همد تو

 ..حالم بد شدعققققق

 به بدنم تاحاال دست نزده..فقط دوبار پشت گردنمو دست زده شهاب

 بارش ازش دراوردم هیکه  دهیدوبار بوس لبامم

 گفتم..نشمردم ی..نه الکدهیبار بوس۱۲۵ مویشونیپ

 مثل جن جلوم ظاهر شد یلیبرم که جلخواستم  پاشدمو

 رفت؟؟ ادتیشرطو -یلیجل

 بله؟؟ یعنیهان؟؟-

 میبر ایباهات کار دارم.ب-یلیجل
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 کجااا؟؟-

 .ایتو ب-یلیجل

 رفت و منم با فاصله پنج متر..بعله..دنبالش راه افتادم جلو

 شدو بمنم اشاره کرد برم شیمشک یتارایو سوار

 ؟؟یتو بشم واسه چ نیعمراااا..من سوار ماش هه

 کج کردم برم که باز اشاره کرد راهمو

 نهیب یم یکس نجایاشاره کردم بره چند کوچه باالتر..ا بهش

 حرکت کرد من هم رفتم دنبالش یوقت

 کوچه پشت دانشگاه رفت..منم رفتم تو

 دییخب استاد..بفرما-

 گمیسوار شو بهت م-یلیجل

 شمینم بهیپسر غر نیمن سوار ماش-

 با اخم گفت یلیجل

 کنم یترم مشروطت م نیا ای یشیسوار م ایدزدمت..نترس.. ینم-

 کنه یم دی..کصافط..منو تهدیعوض

 که به جلو اشاره کرد نمیباز کردمو خواستم عقب بش نشویحرص در ماش با

 محض نشستنم گفت به

 خب خب..-

 ..برگشت سمتم.دیهارو باال کش شهیش
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 .من..من ازت خوشم اومدهگمیپس رُکو پوست کنده بهت م ادیبدم م ینیاز مقدمه چ-یلیجل

 ن؟؟یکن اریمنو استاد  نیخوا یاستاد..م یوا-

 گفت دویخند

 کردم دایبود که از خودت خوشم اومده..من..من بهت حس پ نیمنظورم ا یخودش..ول یاونم به جا-

 گفت؟؟ یهان؟؟چ

 استاد؟؟ هیمنظورتون چ-

 گفت کالفه

 دوستت دارم گمی؟؟میسامان..بعدشم..مگه خنگبمن نگو استاد..بگو -

 جن زده ها نگاهش کردم مثل

 جلو صورتم تکون داد.. دستشو

 ؟؟یشد یچ-یلیجل

 دمیکش رونی..دستمو تند از دستش بدمیگرفت که مثل برق گرفته ها به عقب پر دستمو

 ..من نامزد دارم؟؟منیگیم ی..چیچ-

 توهم رفت.. اخماش

 یگیدروغ م-سامان

 هیا گهیمن کس د ی..تو زندگگمیراست مبخدا -

 نمشیبب دیمن با-یلیجل

 ..باش..باشهیچ-

 چرا من انقد بدشانسم؟؟ ایاه خدا-یلیجل
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 گذاشت رو فرمون سرشو

 استاد-

 زد داد

 سامان-

شدن بامن  ینم یهم خونوادتون راض نیخواست یخواستم بگم که..من مهاجرم..شما اگه م یخب..همون..م لهیخ-

 نیازدواج کن

 برگشت سمتمو گفت تند

 ؟؟یمهاجر ؟؟تویچ-

 م؟؟یاسیخو؟؟مگه مجرم س هیها..اره..چ-

 ؟؟ییاهل کجا-یلیجل

 افتخار گفتم با

 افغانستان-

 خوره یبهت نم-یلیجل

 پدرو مادرو داداشام نیاومدم..همچن ایبدن رانیخوره..البته من تو ا یهم م یلیخ-

 ن؟؟یشناسنامه دار-یلیجل

 میندار یرانیشناسنامه ا-

 همتون نیاومد ایبدن رانی..تو انیریخب بگ-یلیجل

 دنینچ..نم-

 ؟؟یندار یخب..من برم خونه..کار لهیخ-یلیجل
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 نه خدافظ-

 نمشیدم دانشگاه بب ادیبه نامزدت بگو ب یجلسه بعد-یلیجل

 باشه..با اجازه-

 دمیشدمو خواستم درو ببندم که شهابو د ادهیپ

 شد..چشمش بمن افتاد..اومد سمتم یرد م داشت

 ؟؟یکرد یکار م یچ نجایعه سالم..ا-شهاب

 دعوام کنه یلیجل دنیبا د دمیترس

 میزد یحرف م میسالم..دوستمه..داشت-

 بره یلیکردم جل یخدا م خدا

 نبود یهاشم دود شهیش

 ختیر یبه داخل نگاه کرد..قلبم هر شهاب

 توهم رفت اخماش

 ه؟دوستته؟؟یک نیا-شهاب

 استادمه نیشهاب..ا-

 دوستته؟؟االن شد استادت؟؟ یساکت باش..تو مگه نگفت-شهاب

 شد ادهیپ نشیاز ماش یلیجل

 اخم گفت با

 ؟؟یکن ینم یفرشته معرف-

 کنه یم یصدا زد..االن شهاب چه فکر کموی..اسم کوچیواااا



 دختـر افغان

 
223 

 

 ؟؟یزن یکه اسمشو صدا م یهست یتو ک-شهاب

 ؟؟یمن همه کارشم..تو چکارش-یلیجل

 دمیم حیشهاب..اروم باش..توض-

 داد زد هوی شهاب

 ؟؟یزد یباهاش گپ م وینشسته بود نشیکه تو ماش هیک نی..انمیخفه شو بب-

 میکرد یصحبت م می..داشتهیگپ چ-

 ؟؟یزن یتو خفه شو..چرا سرش داد م-یلیجل

 نداره یبه تو ربط-شهاب

 شهاب..توروخدا..داد نزن..باهاش بدحرف نزن-

 سرخ شد تیچشم هاش از فرط عصبان ناگهان

 برد باال و چشم هام رو بستم دستشو

 کنار لبم احساس کردم یسیخونو خ یطرف صورتم سوخت..مزه شور هی

 دیچیتو گوشم پ یلیداد جل یصدا

 شعور؟؟یب شیچرا زد-

 بودم داد زد دهیکه تا حاال ازش ند یتیهام رو باز کردم..شهاب با عصبان چشم

و که ت نمیب ی..حاال میگفت نامحرم یبشم م کشی.نزدذاشتیزد..نم یم یدم از پاک یکه ه هیبتوچه..نامزدمه..کس-

 زنه یمرد نشسته و باهاش گپ م هی یمدل باال نیماش

 وقت به عشقشون بر نخوره هیباهاش بد حرف نزن..که  گهیم تازه

 به من داد زد رو
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 ینداشت اقتموی..لی..خودت خواستیعشقو محبتمو نداشت نهمهیارزش ا-شهاب

 گفت ستادویا کشیاومد نزد یلیجل

 ؟؟یتو نامزدش-

 کنم یزنم لهت م یبرو گمشو که م-شهاب

 کشیزی..استاد فیلیمن استادشم..جل-یلیجل

 ؟؟یعهههه..چه جالب..با استادت دوست شد-شهاب

 باهاش کار دارم ادیاستادشم..بهش گفتم که ب..من فقط یزن یبه نامزدت م هیچه حرف نیساکت باش مرد..ا-یلیجل

 ؟؟یکارش داشت یچ-شهاب

 وجودم گوش شد همه

 کنمش..که کمکم کنه ارمیخواستم استاد  یدرسش از همه بچه ها بهتر بود..فعال هم بود..م-یلیجل

 ؟؟یکرد یم ینگو..پس چرا ازش انقد طرفدار یهه الک-شهاب

 یاه نمنگ یا گهیبرادر داشته باشم..من به فرشته به چشم د هیهواشو مثل  دی..باارمهیچون دانشجومه..استاد -یلیجل

 کنم

با  نهیخواست بب یخواست صحت حرف هاش رو از چشم هام بخونه..م یشد..م رهیبرگشت تو چشم هام خ شهاب

 دارم دیترد ایکنم  یم دشونییچشم هام تا

 دیکه تو چشم هام جمع شده بود چک یاشک

 ت سر کوچه راه افتادم..بهش کردمو بسم پشتمو

 کنه؟؟یدونه چرا قضاوت م ینم یچیه یمنو زد؟؟وقت چرا

 کنن ینم دایمن پ واریکوتاه تر از د یواریکنم همه دوست دارن منو بزنن..د فکر
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 تکون دادم نایماش یدستمو برا سادمویوا ابونی..کنار خدمیرس ابونیخ سر

 شد..شهاب بود دهیاز پشت کش دستم

 دمیکش رونینکردمو دستمو از دستش ب یتوجه

 خوام..غلط کردم.. یخانومم ببخش..عذر م-شهاب

 نگه داشت یتاکس هیدادم.. یجوابشو نم اصال

 ..درش رو بستو به راننده گفتدمیکه از بازوم گرفت و عقب کش نمیعقبو باز کردمو خواستم بش در

 نی..شما بردیاقا ببخش-

 گفت و رفت یامروز یاز دست جوونا هی راننده

 سمتشو داد زدم برگشتم

 زنم..برو از جلو چشمام یبرم؟؟برو گمشو..من هرزه ام..با مردا الس م یچرا نذاشت-

 دفعه..اشتباه کردم..فرشته نیکنم..فقط هم یمنو ببخش..خواهش م-شهاب

 رد شم برم اونور ابونیاز خ دمیبه زور از دستش خالص کردمو دو بازومو

 شد ختهیداد شهاب که اسممو صدا زد ام یاومد با صدا یکه م ینیبوق بلند ماش یصدا

 میقدم کیواستاده بود..تو  نیشدم..ماش رهیباز کردمو به اطرافم خ چشمامو

 سمت خودشو صورتمو قاب گرفت. دیدستمو کش شهاب

 ؟؟یخوب زمی..عز؟؟فرشتهیخوب-شهاب

 کردم..کپ کرده بودم ینگاهش م فقط

 ..سردم بوددیلرز یبدنم م کل

 سـ..سردمـ..سردمه-
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 اسپرتشو دراوردو انداخت رو شونم.. کت

 کردو گفت بره یبه راننده عذر خواه رو

 با غر غر سوار شدو رفت راننده

 ستیدعوا ن یجا ابونی..وسط خنیخونتون کن نیدعواهاتونو بر-راننده

 رفت بعدم

 وندمکمک راننده نش یباز کرد..رو صندل نشویدور شونم حلقه کردو در ماش دستشو

 بستو خودش رفت ازونور سوار شه درو

 به خودم اومدم..اون به ناحق زد تو گوشم.. هوی

 تو دمیپام داخل بود که کش هیشدم..هنوز  ادهیباز کردمو پ درو

 خوام برم با اون عشقم گپ بزنم..ولم کننن یندارم..هرزه ام..م اقتتویولم کن..من ل-

 زد ویخواستم درو باز کنم که قفل مرکز باز

 کردم یسرجات..اگه زدم تو گوشت ازت عذرخواه نیبش-شهاب

 یبش بهیمرد غر نیسوار ماش یتو حق ندار بعدشم

 هیباق مشمیهااا..زده تو گوشم دوقورتو ن هیپررو ا عجب

 خفه شوووو..نفهم..پررو..تهمت زن..بد دل-

 حمله کردم که درارو باز کنم یاز مانتوم جدا کردمو بسمت قفل مرکز دستشو

 من رو گرفت و همونطور با صورت رو پاش خوابوندم سفت

 کرد یدستش رانندگ هیدستشو گذاشت پشتمو با  هی

 ولم -
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 زنم یم غیولم کن..ج-

 انجام بده..بدو ادیهه هه..هرکار از دستت برم-شهاب

 خودم درد گرفت یتنش بود دندونا نیگاز گرفتم که چون ج پاشو

 ریروم بگجوجه کوچولو..ا دسیفا یتالش ب-شهاب

 ..منم برم خونه مـ...گهیبرو د ؟؟خبیرینم ییتو مگه شب جا-

 ؟؟یک ؟؟خونهیچ-شهاب

 خونه محمود-

 زد پشتم و گفت شهاب

 هیمحمود ک-

 زنم یبا اون ازدواج کنم منم رو حرف بابام حرف نم گهی..خواستگارمه..بابا مهیبتوچه ک-

 زد رو ترمز که مغزم رفت تو رودم محکم

 هامو گرفتو بلندم کرد شونه

 اخم گفت با

 ؟؟یگیراست م-

 دروغم کجاست؟؟-

 گفتن یبهم م یبود محسنو مهد یزیجا..چون اگه چ نیهم-شهاب

 مینیب یمحمودو م میریم یخوا یرفته..اگه م ادشونیحتما -

 زود باش..ادرسو بده-شهاب

 ها؟؟-
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 یگیکه م یرتیغ یب نیادرس هم-شهاب

 راهرو سمت چپ یانتها-

 حمله کردو با دستاش محاصرم کرد.. بسمتم

 حاال جوجه؟؟ یندازیمنو دست م-شهاب

 ..برو کناریته..خودت یب یجوجه ب-

 بده..مجازاتتو بشو بعد متویجر-شهاب

 خوام..برو کنار ینم-

 مجازاتت کنم میری..مرمیاو او..نخ-شهاب

 به حرکت دراورد نویماش

 ره؟؟یم کجا

 خونه نگه داشت.. هی یساعت جلو مین بعد

 کنه؟؟ یخواد چه غلط یبه سرم..م خاک

 کرد رمیشمو در برم که اومد دستگ ادهیشدو منم خواستم پ ادهیپ

 قفل کردو رفت پشتم..شونه هامو گرفتو گفت نویماش موتیر با

 فتیزود باش..راه ب-

 ؟؟یکار کن یچ یخوا ی..مامیخوام..نم ینم-

 اورد کنار گوشمو زمزمه کرد سرشو

 خووووب یکارا-

 داغش به گردنم خورد..مورمورم شد.. نفس
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 م؟؟یبر-شهاب

 ..ولم کنااااامینم-

 نشیرو هوا رفتم..دستامو مشت کردمو زدم به س هوی

 ؟؟یکار کن یچ یخوا یشهاب..نکن..بذار برم..م-

 جواب نداد..اصال توجه نکرد یچیه

 باز کردو رفت داخل.. درو

 کجاست؟؟ نجای..اواااااو

 بلندو خوشگل.. یبزرگ که چه عرض کنم..باغ بود..پر از درختا اطیح هی

 گوشه دنج بود. هیافتاده بود  نیمجنون که شاخه هاش رو زم دیب هی

 پرده بودن شاخه هاش.. مثل

 ..بنفشهاسی..میخوشگل کاشته شده بودن..مر یگال اطیح هیجا یجا

 البته رز که من عاشقشم و

 رز قرمز اونم

 داخل رهیدر باز شده..شهاب داره م هی دمیصدا اومد..نگاه کردم د هویشده بودم که  اطیح محو

 ؟؟یریشهاب کجا م-

 موقووووف یفوضول-شهاب

 شده بود دهیچ یخونه بزرگ که تو هال مبل سلطنت هیقشنگ تر بود.. رونشیخونه از ب داخل

 رفت یچون شهاب داشت از پله ها باال م نمینتونستم بب شویبق

 ره؟؟یم کجا
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 دوبلکس اتاق هاس یخونه ها یطبقه باال خب

 تو اتاق خواب؟؟ رهیم ؟؟دارهیچــــــــــــــــ

 فکرت منحرفه نه

 ها؟؟؟

 در رنگارنگ هر طرف بودن.. نیاتاقا بودن..چند اره

 ..ی..قهوه ادی..سبز..اونور سفی..ابریس یصورت

 اون اخر بود.. ییطال یدر مشک هیدر اخر  و

 نطورهیاز همه خوشگلتره..حتما داخلشم هم اون

 رو باز کردو رفت داخل هیزدم که شهاب در اون اتاق اب یم دید داشتم

 خونس واسه خودش هیکه.. ستی..اتاق نپووووف

 اروم گذاشت رو تخت منو

 ها؟؟؟تخت؟؟

 خوام بخوابم.. یتخت واسه خوابه..منکه نم خب

 کنه یم تمیثیح ی...خاک عالم تو سرم..االن بهییییییه

 پاشم که دستاشو گذاشت رو شونه هامو باز خوابوندم خواستم

 ..نکن..یخوا یاز جونم م یشهاب..چ-

 ؟؟یترس یاز من م-شهاب

 گوشه اش جمع شدم.. هی دمویرو تخت باال کش خودمو

 یا گهیاز هر وقت د شتریب-
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 هاش رو خمار کردو گفت چشم

 نداره..جوجه کوچولو اومد تو جاش یا دهیفا گهی..ترس درهیاو او..د-

 هلش دادم نشویرو تختو بغلم کرد..دستامو گذاشتم رو س اومد

 کردم یعجب غلط ایخدا یکنه..وا یکار م یرفت..داره چ ینم یول

 شهاب..شهاب ولم کن..توروخدا-

 چسبوندو نفسو تو صورتم فوت کرد میشونیبه پ شویشونیپ

 ..دمیاز دستت نم گهیمن د ری؟؟نخیازدواج کن گهید یکیچرا ولت کنم؟؟که بابات مجبورت کنه با -شهاب

 شمی..خونوادم بفهمن بدبخت میکن یکارت نابودم م نیشهاب..نه..نکن..تو با ا-

 فهمن..حاال ساکت باش ینم-شهاب

 دیمنو خوابوندو خودشم کنارم دراز کش باز

 بسمت مقنعم اوردو درش اورد دستشو

 شد یمتوجه لرزش بدنم شدم..به شهاب نگاه کردم..چشم هاش خمار خمار بود..همه اش باز و بسته م تازه

 ولم..کن..شهـ..شهاب-

 شد یکردم جدا نم یلبام..هرکار م دنیاورد جلو و شروع کرد به بوس سرشو

 شد یهام داشت خمار م چشم

 باشم؟؟ باهاش

 ؟؟یباهاش باش یخوا یم یخودت نگفت مگه

 کرد یفرق م طیاون موقع شرا یگفتم..ول چرا

 موقع هم پدرشو پدرت مخالف بودن..االنم مخالف ازدواجتونن ؟؟اونیفرق چه
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 بودم دهیپوش مویپیمانتوم..مانتو ز پیاومد بسمت ز دستش

 بود رمینداشتم..فقط لباس ز یچیمانتوم ه ریحرکت بازش کرد..ز هیتو  عیسر

 دمیپوش ینم یزیمانتوم چ ریبودم ز ییگرما چون

 دستاش سرد یکرد..بدنش داغ بود..ول یرو بدنم شروع کرد به حرکت کردن..اروم نوازش م دستش

 م؟؟یکه ما بهم برس هیتنها راه نیا ینعنیبسته شد.. چشمام

 ؟؟یکن یفکر م یگفت..تو چ شهاب

 پدرامون مخالفن.. یوقت خب

 کنن یطردتون م نیاگه بفهمن که باهم بود یمخالفن ول اره

 دارم اجی..من به شهاب احتیول

 نشده؟؟ کتیواسه هوسش نزد ی؟؟مطمئنیچ اون

 خوام هوسش باشم ی..من نم؟؟نهیچ

 هگیبعد رابطه بهت نم گهید یمثل همه پسرا ی؟؟مطمئنیزیبه پاش بر تویپاک یخوا یکه م یعشقش مطمئن از

 هرزه؟؟

 خوام ینم نویمن ا ای..نه خدانه

 ی..از لبامو صورتم گرفته تا گردنم..مدمیبوس یزده بودو هنوز داشت م مهیباز کردمو بهش نگاه کردم..روم خ چشمامو

 گرفت یگاز م دویبوس

 هم تنم نبود..کامل درش اورده بود مانتوم

 باز بود نشیج یخودشم تنش نبود..دکمه ها شرتیت

 برد بسمت شلوارم.. دستشو
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 خورد یبود..کمرش کش م یکش ی..شلوارم لدمینپوش نیغلط کردم..امروز ج یوا

 نییپا دشیراحت کش یلیخ

 میکن یکه باهم ازدواج م نهیاخرش ا یکنن..ول یخونواده هامون سرزنشمون م درسته

 بده یکه راحت تن به خواسته کس یدوست دارن همسرشون پاک باشه..نه دختر مردا

 ستیبجز اون ن یچکسی..واسه هدمیدارم واسه اون م مویمنم پاکم..فقط پاک خب

 دراورد..چشمامو بستم.. نشویج

 دیکش یاوردم..عطش خواستنش تو وجودم شعله م یکم م داشتم

 کشن یشـ..شهاب..بسه..نکن..اگه..خونوادم..بفهمن..من..منو م-

 میکن ی..باهم ازدواج مذارمینه...نم-شهاب

 ..هرزه؟؟یگیبهم بعد رابطه..نم یشهاب..مطمئن-

 سیییی..هگمینه..نم-شهاب

 خوام..ولم کن یمن نم ی..ولیول-

 شد.. رهیباز کردو بهم خ چشماشو

 یخوا یم گهیبهم م دنشی..اون قلب کوچولوت داره با تند تند تپیخوا یدونم که م ی..من میخوا یچرا م-شهاب

 یباهام باش

 ریازم نگ مویشهاب..پاک-

 اگه بابا..مخالف باشه ی..حتتیخواستگار امیم گهی..هفته درمیگ ینم-شهاب

 پدر منم مخالفه.. یول-

 کنم.. یم شیراض-شهاب
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 قدم تا فاصلمون مونده بود هیفرو کردم..فقط  شیمشک یموهام فرو کرد..منم دستمو تو موها یال دستشو

خوام..بهش  یکنم..چون شهابو م یقدمو رد م هی نیمن ا یکنه..ول یم ریتغ زایچ یلیقدم خ هی نیرد شدن از بعد

دوستت  گهیبه قول شاعر که م یاشتباه باشه..ول دیکنم..شا یخوام ط یراهو با شهاب م نیدارم..من ادامه ا اجیاحت

 اگر به اشتباه... یدارم حت

 االن نه... اما

 خوام تن به خواسته اش بدم یدست هاش بشم.نم سیخوام چرک نو ی.نمستیوقتش ن االن

 ردومون بسته شده یها چشم

باز بسمتم  انهیوحش یزدم..ول یدادم و پسش م یگرفت..لباشو محکم رو لبام فشار داد..هولش م یزیگردنم گاز ر از

 کرد یاومدو سفت بغلم م یم

زدم..حال خودمو  یکردمو باز پسش م یم یقرار یسرم..پاهامم با پاهاش قفل کرد..ب یهردودستمو گرفتو برد باال مچ

 کرد..منو به خودش یم یباز انهیشهابو از خودم دور کنم..با لبام وحش نکهیواسه ا ذاشتمی..تمام توانمو مدمیفهم ینم

 فاصله گرفت کمیفشرد..ازم 

 تموم شد زیتو سرم شده..تموم شد..همه چ یچه خاک دمی..فهمدیچیشکمم پ ریز یدرد بد هوی

 هیبه چ یچ دمی..انگار تازه فهمستمیدختر ن گهید من

 دیچیپ یم یدلم درد بد ریز

 عذاب وجدان کل وجودمو گرفت ویمونیپش حس

 شدن.. ی..بعد اون قطرات اشکم تند تند از چشمام جاردیاشکم چک نیاول

 هلش دادم اروم

 تو چشماش موج زد یمونیان پش کیانداخت..در  یهقم بلند شد..چشماشو باز کردو بهم نگاه هق

 روم انداختو پشتشو بهم کرد یازم جدا شدو از روم پاشد..ملحفه ا اروم
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 زدم غیبرداشت..خواست کمکم کنه لباسامو بپوشم که ج نیمنو از رو زم یلباسا دویپوش لباساشو

 بمن دست نزن-

 ..رونیگذاشت رو پامو خودش از اتاق رفت ب لباسارو

 شده بود یخون ی..رو تختدمیلباسامو پوش هیگر با

 ..ستمی..پاک نستمیدختر ن گهید من

 قلب نفهم هیحس اشتباه.. هی..یندونم کار هیکه داشتمو از دست دادم..واسه  یا هیسرما نیتر بزرگ

 شد.. ی..باورم نمدمیفهم یخودمو نم حال

 نشستم..هق هقم اوج گرفتو زجه زدم نیسست شدنو رو زم زانوهام

 فرو رفتم.. ینرم یاتاق باز شدو بعد تو جا در

 جسم ناپاک نیقلب..لعنت به ا نیحس..لعنت به ا نیبه ا لعنت

 اغوشش برام پر از ارامش بود بازم

 گفت نشویگذاشت رو س سرمو

 بشه ینطوریخواستم ا یمنو ببخش..نم-

 زدم غیحرص پسش زدمو ج با

 منو..من نی..ببستمیدختر ن گهید ؟؟منیخوا یاز جونم م ی..چگهی..برو گمشو دی..حالتو بردیتو که کارتو کرد-

 ستمین شیساعت پ هیاون فرشته پاک  گهید

 یپاک شهیتو واسه من هم-شهاب

 بهم تجاوز کرده؟؟ ایبدم؟؟هان؟؟بگم با شهاب بودم؟؟ یجواب خونوادمو چ-

 خب..بسه.. لهیاروم باش..خ-شهاب
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 زدم غیتر ج بلند

که پاک  یکشم..دختر یخودمو م رمیامروز م نیبزنم..اصال هم غیخوام ج یخوااااام..م یخوام اروم باشم..نم ینم-

 کنه؟؟ یچه غلط ایدن نینباشه تو ا

 اخم گفت با

 ..یکن یخودکش یتو غلط کرد-

اندازه داداشام  چوقتیاز دستم راحت بشن.اون از پدر و مادرم که ه ایدن هیکشم  ینداره..خودمو م یبتو ربط-

 همش هوس بوده.. دمیاخر فهم ویدم از عشق زد یاز تو که ه نیدوستم نداشتن..ا

 منگفت یچیداداشم بزنه تو گوشم ه ینگفتم..باعث شد یچیه ینگفتم..تهمت زد یچیتو گوشم به ناحق ه یزد

 یدلم درد م ینگفتم ول یچیبخورم ه یباهاش مخالفت کنم اخرم ازش تو گوش سمویبابام وا یتو رو یشد باعث

 ..تو...یازم گرفت موینگم..تو پاک یزیخوام چ ینم گهیکنه..د

 کردم یبودن م یرفتو احساس ته یم لیکم صدام تحل کم

 ..دمینفهم یچیه گهیشدو چشمامو بستم..د نیسنگ سرم

******* 

 شهاب

 

 

 زد.. یم غیج نطوریهم داشت

 شد زمانو به عقب برگردوند یکردم..کاش م جایغلط کردم..ب ایخدا

 .رمیخودمو بگ یبدنشو لمس کردم نتونستم جلو دمویکنارش خواب یوقت

 صداش رفته رفته کم شدو ساکت شد هویکردم که  یبودو داشتم خودمو سرزنش م نییپا سرم
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 شد؟؟ یچ

 افتاده و چشماش بستس نیرو زم دمیاوردم باال که د سرمو

 شد؟؟چرا؟؟ هوشیب

نشه؟؟چقدر شوک واسش الزمه تا از پا  هوشیب یخوا یحاال م ی..بهش تجاوز کردیبال سرش اورد نهمهیا هه

 اد؟؟یدرب

 رهیکه بم اریهم سرش ب گهید یزود باش..چندتا بال االی

 شو. خفه

 خوندم یخواست..از چشم هاش م یبهش تجاور نکردم..اون خودشم م من

تو فقط به  یوجدان بود ول یب یاز چنگ تو ییزدت..دنبال رها یکل وجودش پس م ؟بایخوند یاز چشم هاش م هه

 ..شهوت کورت کرد بدبختیدیند ویفکر هوس خودت بود

 زد یم فیکندو ضع یلیگرفتم..خ نبضشو

 زد یم یسرد شده بود..لباش به کبود بدنش

 بود بمیتو ج چی..سوونییبسمت پا دمیدستام بلندش کردمو دو رو

 در بود.. یهنوز جلو نی..ماشرونیباز کردمو رفتم ب موتیخونه رو باز ر در

 کردمو فرشته رو عقب خوابوندم.. بازش

 شدمو حرکت کردم.. سوار

 کردم یگشتم عقب رو و بهش نگاه م یبرم یکار کنم..هر از چند گاه یداد چ یفرمان نم مغزم

 ..مارستانیبسمت ب دمیشدم..رفتم عقبو بغلش کردم..دو ادهی.نگه داشتمو پمارستانیدر ب یجلو

 فمیکه زدمو اون اراج یقبل بخاطر گند ..دفعهشهیم هوشیدفعه دومه که ب نیا



 دختـر افغان

 
238 

 

 اگه مجبور بشم ازش دست بکشم یکنم..حت ی..خواهش مرشیازم نگ ایبدتره..خدا یدفعه ول نیا

 یکرد یکارو م نیا دیبا نایاز ا ؟؟زودتریازش دست بکش یخوا یحاال م یازش گرفت شویدختر

 تخت گردان اوردن دنویدو تمیوضع دنیبا د پرستارا

 نهیفرشته رو گذاشتم روش تختو بردن تو اورژانس واسه معا نکهیا بعد

 گفت نشیبعد معا دکتر

بهوش  یک نکهیا یول میکن یسرم بهش وصل م هیکه بهش وارد شده فشارش افتاده..فعال  یادیز یبعلت فشار عصب-

 با خداست ادیب

 بوده یشوک بزرگ چون

 رونیاتاقو بهش سرم وصل کردن..پرستار اومد ب هیتو  بردنش

 نمش؟؟یتونم بب یم-

 نیکه مراعات حالشو بکن یبله..فقط به شرط-پرستار

 ..یشیم هوشیب شهیم یفرشته..چرا هرچ یوا

 گرفتم یباز جون تازه ا دنشیداخلو درو بستم..با د رفتم

 چمیبدون فرشته ه دمیوقته فهم یلیخ

 کنه یم ترکت

 ترکم کنه؟؟ دیترکم کنه..چرا؟؟چرا با دی..نبانه

نگفت  ه؟؟مگینش کشینگفت نزد ؟؟مگهینگفته بود نامحرم ده؟؟مگهیمق یلیخ یدونست ی..مگه نمیتجاوز کرد بهش

 نگفت... ؟؟مگهیکار دار یباهاش چ

 ترکم کنه دیاون نبا ی..ولدمی..بسه فهمبسه
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 کنه... یم ترکت

 فکرارو از ذهنم دور کن نیبسه..ا ایخدا آه

 یکه نگرفت یگرفت یدرنظر م دیخدارو با یکرد یبهش تجاوز م یموقع که داشت اون

 تونم به عقب برگردم یکه افتاده..نم هیبسه سرزنش..اتفاق اه

 کنه ی..اون ترکت میکن یخودتو تبرئه م یدار هه

 جونشو گرفتم..از سرماش منم سردم شد یرو تخت نشستمو دست ب کنارش

 یلیزد..خ یگذاشتم رو قلبش..کند م سرمو

 بدن شد قلب منو بهش یم کاش

 بهش برگردون شویکش خودت..پاک شیپ قلبت

 شه؟؟یم ؟؟مگهیچطور

 راه داره..باهاش ازدواج کن هی..فقط اره

کرد االن من بهش تجاوز نکرده بودم..چون اون موقع  یخواستم..اگه بابا مخالفت نم یم نویاز همون اول هم هم منکه

 محرمم بود..همسرم بود..

 باباس ریتقص

 ؟؟ی؟؟بفهمی..مگه خدا بهت عقل نداده که درک کنیاون باشه تو ده برابر مقصر ریتقص هرچقدر

 بعدازظهر۶به ساعت افتاد.. چشمم

 خونوادش نفهمن یوا

 مضطرب است... شهیهم گناهکار

 ..مارستانیب رونیب دمیدو رونوینداره..از اتاق اومدم ب یا دهیحرف ها فا نیا گهید االن
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 قفل کردم موتیبا ر نویبرداشتمو ماش فشویدراش باز بود ک نطوریکه هم نیتو ماش از

 دراوردم.. شویگوش فشیک از

 تا اس ام اس۳۴..سکالیتا م۵۶

 از طرف خونوادش بود.. همه

 هارو باز کردم.. اس

 رهیگفته بود کجاست..چرا خونه نم مادرش

 بود همش دیاواخرش تهد یزد ول یموج م یاس ام اسا توشون نگران لیاوا

 کرد دیهم تاک یلی..خییجا میبر میخوا یحرف مامان افتادم..که م ادی

 ..فعال فرشته مهمه..بدرک

 موقع هوست مهم بود االن فرشته؟؟ اون

 ..یاتاقو باز کردم..به تختش نگاه کردم..ول در

 ..کجاست؟؟نبود

 نبود... یو اطراف رو گشتم..ول رونیاز اتاق اومدم ب یسردر گم با

******* 

 فرشته

 

 

 دیاتاق سف هیباز کردم.. چشمامو

 اومد.. ادمی زیکم همه چ کم
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 ستمیدختر ن گهید من

 به دستم وصله یزیچ هی دمیقولم به خودم افتادم..خواستم پاشم که د ادی

 رونیبود..محکم کندمش که خون از رگ دستم زد ب سرم

 تموم شدس زیتموم شد..واسه من همه چ گهیدرک..اخرشه..د به

 رونیب دمیخون..از اتاق دو یگذاشتم رو جا کسینیلیدوتا دستمال ک پاشدمو

 کجاست؟؟ یخروج در

 که بهم نشون داد دمیپرستار پرس هی از

تو دستشه و  فمیشهاب ک دمیشدم که د یهم رد م اطی..از در خارج شدمو داشتم از حدمشیهمون سمت..د دمیدو

 کنه یچک م مویداره گوش

 ..ستیمهم ن یچیه

 شده بود کیخارج شدم..هوا تار مارستانیمحوطه ب از

 نگه داشت دیپرا هیدست تکون دادم.. نایواسه ماش سادمویوا ابونیخ کنار

 نگفتم یچیه دیبود..سوار شدمو گفتم بره..ادرس هم پرس رمردیپ هی رانندش

 کجا برم؟؟کجا رو دارم که برم؟؟ واقعا

 ..یازم گرفت زمویتو همه چ شهاب

 باور نکردم یخواد..ول یعقل بهم گفت اون واسه هوسش منو م نیشدن..چقدر ا یاشکام جار باز

 ..کار دارمیزیچ یدره ا هی یجا نیاقا لطفا بر-

 تکون داد یحرف سر یب

 حرف بزنه.. دیدونست حالم بده و نبا یم انگار
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 دونم چقدر گذشت..تو افکار خودم بودم ینم

 دره نگه داشت هی یجا

 شدنم گفت ادهیمحض پ به

 برم دخترم؟؟ ایواستم -

 نینه شما بر-

 نداشتم که بدم یعنیتکون دادو رفت..پولشم ندادم.. یسر

 ..سادمیخوفناک بود..لب دره وا یلیهوا خ یکیتار بخاطر

 ستیواسم مهم ن گهید اهمیکه جهنم شد..اون دن امیدن نی..اکهیتار یلیخ نییپا اون

 کرد یدرد م حیدلمو کمرم فج ریز

 شد؟؟ یکردم چ اطیسال مراعات کردم..احت۱٩

 ازم گرفت مویپاک نهیکردم پاک تر یپسر که فکر م هیناپاک شدم.. اخرش

 قدم رفتم جلو.. هی

 چشمم اومد..لبخند مهربونش یبابا جلو چهره

 سادمیکه ارزششو نداشت جلوت وا یمنو ببخش که بخاطر کس بابا

 دوم... قدم

 حدومرزش یب یها یغلوغشش..مهربون یب یمامان..خنده ها چهره

 شهاب بهت دروغ گفتم.. دنیمنو ببخش که واسه د مامان

 سوم... قدم

 منو محسن یایطونیمحمد از دست ش یها یمحمدو فاطمه..کالفگ چهره
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 فاطمه..حرص خوردناش از دستم.. یایطونیش

 که بچتون عمه نداره.. نی..ببخشنی..فاطمه منو ببخشمحمد

 چهارم... قدم

 ..یمهد چهره

 شدناش.. یرتی..غتاشیحما

دونم  یکردم..چون م یمن چه غلط ینفهم چوقتی..کاش هنمیمنو ببخش که نتونستم همسرتو بب ی..داداشیمهد

 یکن یم تیکنه و خودتو اذ یگل م رتتیغ

 پنجم... قدم

 محسنو بهار.. چهره

اقعا و دیباهاش نگردم شا یداداش خوبم..منو ببخش که به حرفت گوش نکردمو باز با شهاب گشتم..تو گفت محسن

 دوستم نداره..

 ..ذارمی..منو ببخش که تنهات ممینش کیبه پسرا نزد نکهیقولمون..ا ریگلم..منو ببخش..ببخش که زدم ز یابج بهار

 فراموش بشم.. شهیمونده که واسه هم گهیقدم د هیششم...فقط  قدم

..دوستت دارم گفتناش..هرچند نشیاتش یمهربونش..بوسه ها یشهاب..اغوش گرمش..دستا چهره

 ..حرص خوردنامطنتاشی..شنیدروغ

من  ی..ولیخواست یواسه هوست منو م وی..درسته دوستم نداشتشهیواسه هم رمیعشقم منو ببخش که م شهاب

 بعد مرگم..فراموشم کن... یدوستت دارم..حت

 ..شمیننگتون م هیکه بعد مرگم ما نی..منو ببخشنیخوام..فراموشم کن یهمتون عذر م از

 ..دنیبرق زدو بارون شروع کرد به بار رعدو

 ..دیبعد شد ینم نم..ول اول
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مونه..که البته اون با اتش جهنم پاک  یتا جسم ناپاکم پاک بشه..روحم نجس م سمیبارون وا ریز دیمرگم با قبل

 .شهیم

 بودم.. شهیبا بارون پاک بشه..من عاشق بارونم هم دیجسمم با یول

 ..از لبه دره افتادمنیخوردو خوردم زم زیبرداشتم که پام رو گِال ل ویبعد قدم

 زدم.. غیته دل ج از

 اومده بود محکم گرفتم.. رونیکه از خاک ب یاهیگ شهیبه ر دستمو

 اسمون معلق مونده بودم.. نویزم نیب

 یریبم دی..تو باویکن اون لعنت ؟؟ولیجا خال داد چرا

 تونم خودمو نگه دارم.. ینم گهیدرد گرفته بود..د دستم

 زد.. یبه شدت بهم شالق م بارون

 ...یی..ولش کن..برو به رهایشسته شد گهید

 زدم غیج بلند

 خداااااا منو ببـــــــــــــــــــــخش..-

 شد دهیچیدور مچ دستم پ یزیچ هیافتادم که  یرو ول کنمو داشتم م شهیر خواستم

 رفت یتونستم چشم هام رو باز کنم..اب بارون تو چشمم م ینم

 یزیچ هیشدمو افتادم رو  دهیکش باال

 پسر بود.. هیهام رو باز کردم.. چشم

 داد زدم پاشدمو

 رمیخوام بم ی..منیکن ؟؟ولمیچرا منو گرفت-
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 پاشدو گفت پسره

 گرفتمت؟؟ ی..نمیافتاد یم یداشت-

 شدن یاز دستم راحت م ایدن هیمردم  ی..مرینخ-

 میبر ایخب..ب لهیخ-پسره

 بار حماقت کردم..بسه..برو گمشو هی..امروز اااامینم-

 دنبال خودش. دیباز بسمت دره برم که محکم بازومو گرفتو کش خواستم

 ولم کن..توروخدا..ولم کننن-

 ندارم..سوار شو ببرمت خونتون. تیکار-پسره

 .شمیخوام..سوار نم ی...نمامینم-

 ..نمیدر عقبو باز کردو مجبورم کرد بش سادویوا نیماش هی یجلو

 روشن کرد نشویبستو خودشم رفت جلو..سوار شدو ماش درو

 شهر حرکت کرد بسمت

 کجان؟؟ ؟؟خونوادتیکرد یکار م یچ نجایا-پسره

 نداره یبتو ربط-

 ه؟؟یخب..من اسمم فرشاده تو اسمت چ لهیخ-پسره

 نداره یبتو ربط-

 بمن ربط داره؟؟ یکه بمن ربط نداره پس چ یچی..هیادب یب هیعه عه..چه خانوم کوچولو-فرشاد

 ندادم.. جوابشو

 خب خونتون کجاست؟؟که من برسونمت-فرشاد
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 نداره که گفت یباز بگم بتو ربط خواستم

 ارماااینداره جوش م یبتو ربط یاگه باز بگ-

 خونه رو بهش گفتم ادرس

 هیدختر خوب..خب اسمت چ ی..حاال شدنیافر-فرشاد

 فرشته-

 م؟؟ی..نکنه خواهر برادرگسی..فرشاد فرشته..سه حرف اول اسممون مثل همدیعه چه تشابه اسم-فرشاد

-... 

 آه فرشاد. یگیآه فرشته..تو م گمی...بعد من ممیخواهر برادر میفهم یاز اخر م ایهند لمیف نیمثل ا-فرشاد

 شهیکات م لمیکه ف میهمو بغل کن میخوا یم بعد

 گفت دویکه متقابال خند دمیخند اروم

 کوچولو..اخم نکن پس. یخنده هات خوشگله ابج-

 موثر بود که واسه چند لحظه دردامو فراموش کردم یحضورش انقد یراه انقد حرف زد که سرمو خورد..ول تو

 در خونه نگه داشت.. یساعت جلو هی بعد

 کوچولو..باشه؟؟ یزنم ابج یبهت سر م یدانشگاهت گهگاه یجا امیمن باز م یراس-فرشاد

 باشه-

 دیچیتو گوشم پ ینگران مهد یشدمو اون رفت..رفتم بسمت زنگ..زنگ زدم که صدا ادهیپ نشیماش از

 ه؟؟یک-

 یمنم داداش-

 سرم.. ختنیباز کردو رفتم داخل..درو بستمو برگشتم سمت خونه..خواستم بسمت خونه برم که همه ر درو
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 سپرم شد سادویاومد جلومو پشت بهم وا نفریقدم عقب رفتم.. هیترس  با

 شهاب اومد یصدا بعد

 ..نینداشته باش شیکار-

 تا االن کجا بوده؟؟ نمیخب..بروکنار بب لهیخ-محسن

 خونه دوستش بود..خودم رسوندمش-شهاب

 خورده یپس نگفته که چه گه هه

 نجاستیداره اونم بهاره..که اونم ا یمیدوست صم هیکدوم دوستش؟؟-یمهد

 تو دانشگاه دوست شده..تولدش بود دعوتش کرده بود.. نینه با ا-شهاب

 ؟؟یدون یزنگ نزد به ما بگه..چرا تو م هی ؟؟چرایگیم نارویا یپس چرا االن دار-محسن

 تازه بهم زنگ زدو گفت اونجاس-شهاب

 به تو گفته؟؟ یکه به ما نگفته کجاست ول نیا یمیانقد باهم صم یعنی-یمهد

 نیکرد یشما دعواش م-شهاب

 اجازه یباشه..اونم ب رونیب دیبفهمونم که شب نبا شعوریب یدختره  نیبه ا دیخب..برو.کنار شهاب..من با لهیخ-بابا

 که من شب ینیشوهر زن شده..اون موقع تو نگران ا یکه ب یزنه..زن هی..سیدختر ن گهی..دخترت دیبابا..خبر ندار هه

 نباشم که دامنم لکه دار نشه.. رونیب

 میندار شیکنار کار نیاقا شهاب بر-مامان

 شد.. شتریدلم ب ریبه پهلوم خوردو درد کمرو ز یشد که لگد محکم یچ دمیرفت کنار..همون موقع نفهم شهاب

 اومد جلو و گفت محمد

 مثل جنازس؟؟ افشیق ه؟؟چرایگل ه؟؟لباساشیتولد بوده چرا دستش خون نیبابا..نزنش..اگه اصبر کن -
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 نگرانو با ترس نگاهم کرد شهاب

 بگم؟؟

 ..رهیخودتو شهاب م یابرو

 نگم؟؟

 بابات دهیشوهرت م گمی..چند وقت درونیب یتنها بر ذارنینم گهیکنن و د یبه خودت شک م فقط

 دهیاشغال باز طالقم م هیکه منو دوست نداره..اگه بگم که باهاش بودم مجبورم باهاش ازدواج کنم..اونم مثل  شهاب

 کنم.. یازدواج م گهیکه تا چند وقت د نهی..چون اگه نگم اخرش اگمینم پس

 بود دهیدلم به اوج رس رینگاهم کرد..عرق سرد رو کمرم نشسته بود..درد کمرو ز قیاومد جلو و دق یمهد

با جسمو روح  دیبا ارهیب یشب ازدواجم با همسرم باشمو فرداش مادرم برام کاچ نکهیمن بدبختم..عوض ا چقدر

 بهشون دروغ بگم سمویخونوادم وا یناپاکم جلو

 بود. ساینه..من خوبم..تولد پر-

 طهیسل یدختره  یبه ما بگ یزنگ نزد هیچرا -بابا

 دادم ..شارژم تموم شد..فقط به شهاب اسدیببخش-

 دیجز خدا و خودمو شهاب نفهم یکه با قطرات بارون مخلوط شدو کس دیقطره اشک از چشمم چک هی

 بود دهیبود..چشماش سرخو موهاش ژول یگل سویشهاب نگاه کردم..لباساش خ به

 کنار نیخب بر لهیخ-بهار

 ..دستشو دور شونم حلقه کردو گفتدیبغلم کردو گونمو بوس اومد

 رفت ادمیمن  یاونروز بمنم گفته بود تولدشه..ول سایپر گهیراس م-

 گمیدونست دروغ م یم نکهیممنونش بودم..با ا چقدر
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ز خوردمو ا زی..زود رفتم تو اتاقمو درو قفل کردم..پشت در لمیراحت شد..بسمت خونه رفت الشونیحرف بهار همه خ با

 ته دل زار زدم..

 نره.. رونیدهنمو گرفته بودم که صدام ب یجلو

 متنفرم.. یکه خلق کرد ییایاز دن ایاخد

 که غمش قسمت من شد... یبه جهان نینفر

 حولمو برداشتم..رفتم تو حموم پاشدمو

 گرمو باز کردمو لباسامو دراوردم.. اب

 کل وجودمو فراگرفت. یبیارامش عج سادمیدوش اب گرم وا ریز یوقت

 شدن.. یبا قطرات باران مخلوط م اشکام

 تو اتاقم.باز درو قفل کردم. دمیدو رونوی..رفتم بدمیابو بستمو حولمو پوش ریش

 شدم.. رهیگوشه کز کردمو به روبرو خ هی

 خواهد... یخدا م یکم دلم

 یساپورت مشک کویتون هی..دمیاز تو کمد لباس دراوردمو پوش پاشدمو

 وضو گرفتم.. ییتو دسشو رونیول کردمو رفتم ب سیهمونطور خ موهامو

 بودن.برگشتم تو اتاقم نییپا همه

 داشت سرم کردم. ینقره ا یکه روش گال دمویپهن کردم..بابا از کربال برام اورده بود..چادر سف جانمازمو

 .دمیبال یم میافتاد به پاک دامن یم دمیشدن..هروقت چشمم به چادر سف یاشکام جار باز

 االن... یکردم..ول یشکر م خدارو

 ..ستمیپاک ن گهید من
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 تو نبود ریتقص یول

 مرد نامحرم شدم؟؟ هی کیقرار داده..من چرا نزد نشیبهونس..خدا محرم نامحرم تو د نایا

 تا اخر عمرم بسوزم دی..خودم مقصرم..باستنین یخدا الک نید نیقوان

خواستم..منم اشتباه کردم..هه..چه فکرو  یخواستم..منم اونو م یمن نبود..منم م ریگفته تقص یک بعدشم

 دمی..راهو باشهاب ادامه میاالتیخ

 گرفت میقامت بستم..سر نماز باز گر سادمویقبله وا روبه

 ..جسم دست خوردم..روح نجسم.میترس عذاب خدا..اتش جهنم..ناپاک از

 نمازم سرمو گذاشتم رو سجادمو کم کم خوابم برد.. بعد

**** 

 بهار چشمامو باز کردم یصدا با

 کرد یسرم نشسته بودو صدام م یباال

 چه عجب خانوم افتخار دادن..پاشو پاشو خودتو جمع کن-بهار

 جانمازمو جمع کردم..بهار چادرمو تا کردو گفت پاشدمو

 کارت دارم ایبرو دستو صورتتو بشور بعد ب-

 صورتمو شستم.. ییتو روشو وییتو دسشو رفتم

 رفتم تو اتاق رونویب اومدم

 ایدرو ببند ب-بهار

 بستمو کنارش نشستم.. درو

 برات افتاده روزیکه د ی..هر اتفاقنمیکن بب فیخب تعر-بهار



 دختـر افغان

 
251 

 

 ..نطوریپنهون نداشتم..اونم هم یچیکردم به گفتن..از بهار ه شروع

 شد.. یگفتم شهاب بهم تجاوز کرده باورش نم یوقت

 داسیدوستت داره..اون..اون از همه کاراش عشق به تو پ یلیشهاب..شهاب که خ-بهار

 ختیلم کردو اونم پا به پام اشک ر..اروم بغهیگر ریز زدم

 فهی..بهار من زن شدم..جسمم ناپاکه..روحمم کثستمیدختر ن گهیبهار من د-

 ..مستی..اون بهت تجاوز کرده به خواست تو که نبوده..بعدشم منم خب دختر نیگفته..تو که نخواست ینه ک-بهار

 نگاه کردم.. بهش

 ؟؟ی..محسنو خودداریفکر کرد یبعله چ-بهار

 شوهر زن شده.. یزنم که ب هیبهاااار..اون شوهرته..من -

 گفت دویقاب گرفتو اشکامو پاک کرد..گونه هامو بوس صورتمو

حاال که شما  یاشتباه بود..ول یلیراه خ نینداره..درسته ا ی..خب اشکالنیباهم ازدواج کن نیخوا یتو و شهاب که م-

 باهم ازدواج کنن.. دیدونفر باهم زنا کردن با ی..تو قران اومده وقتریبه خودت سخت نگ نیباهم ازدواج کن نیخوا یم

 ؟؟ی..خب؟؟باشه خواهرنیکنم هرچه زودتر ازدواج کن یکارارو جفتو جور م یول گمینگو منم نم یکس به

 خواست..اون منو دوست نداره.. یبهار اون منو واسه هوسش م-

 نشم بهت بده..دوستت داره..حاضره جو میلیگفته..خ ی..کرمینخ-بهار

 همش تو رماناااااس نایبهار ا-

 منتظره ی..استاد مظاهرشهیم ریکالس د میچنده..پاشو بر لوی..رمان کرهیخفه رو -بهار

 ااااامینم-

 یییییتو غلط کرد-بهار
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 شد..بعد بازومو گاز گرفتن دهیلگد خورد به باسنم..بعد موهام کش هیکردم که  یداشتم هق هق م نطوریهم

 نجاااایخدا جن حمله کرده..مردزما داره ا یا-

 که چون موهام تو دست مردزما بود باز نشستم.. پاشدم

 بهار اومد طونیش یصدا

 مردزما بهار-

 بود؟؟ ؟؟؟بهاریچــــــــــــــــــ

 ..گهیبهش زدم که با مخ رو خودم فرود اومدو سرامون خورد بهمد یچرخش یلنگ ریز هی

 دی..سرم ترکرتتیتو خونه شهاب نگ یبترش یاله یا-بهار

 یمحسن طالقت بده تو خونه بترش شاالیتوهم ا-

 بود.. ایخنده..بودن با بهار واسه من دن ریز میزد باهم

 بهار..-

 جانم-بهار

 با تو دوست شدم نکهیخوشحالم از یلیخ-

 گلم.. نطوریمنم هم-بهار

 داده بودمو نشونم دادو گفت هیهد شیکه تو تولدش چند سال پ یانگشتر

 ؟؟یهنوز دار نویا-

 نیگفت ا یخودم نگه داشتم..م شویکیدادم به اون  شویکیبودن.. گهیبودم..مثل همد دهیجفت انگشتر خر هی

 نشونمونه

 اره هنوز دارمش..-
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 مثل هم باشه دیپاشو برو گمشو دستت کنش..لباسامونم با-بهار

 یمقنعه مشک هی.. یمشک یلوله تفنگ نیکلوش..ج یا روزهیف یمانتو هینگاه کردم.. بهش

 بودمو انداختم دور..با اون لباسا.. دهیپوش روزیکه د ی..اون مقنعه ادمیلباسامو مثل اون انتخاب کردمو پوش رفتم

 خب.. نجسن

 ..شمیارا زیسرم کردم..نشستم پشت م مویمشک مقنعه

 ی..رژ زرشکملیمرطوب کننده..خط چشم..ر کرم

 بدم رونیاومد ب یم شیکم پ یلیدادم..خ ینم رونیموهاشو کج کرده بود..من موهامو ب بهار

 موهامو کج کردمو کولمو برداشتم.. منم

 رونیب میرفت باهم

 گفتم بلند

 خداااافظ-

 مامان از اشپزخونه اومد یصدا

 .ینخورد یزیفرشته تو که چ-

 نموخورم-

 میمحسن شد نیسوار ماش رونویب میرفت باهم

 بهم نداد ویگار نیبار ا هیساله خواهرش بودم ۱٩کوفتت شه..من -

 یپررو تازه چند هفتس زنش شد یتو حاال

 شیک میریبعد م میدیاخر ترمه..امتحانا رو م کیموقوف..االن نزد ی..حسودرهیخفه -بهار

 کرده؟؟ یچه غلط دهیمحسن ورپر نیا یخب توهم..راس لهیخ-
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 که شهاب کرده یهمون غلط-بهار

 کشمتااااا یزنم م یبهار م-

 به جونت ندازمیمحسنو م-بهار

 یغلط کرد-

 ..میدم دانشگاه کلکل کرد تا

 ؟؟یکار کن یبا شهاب چ یخوا یفرشته..م یراست-بهار

 دمیم یلیهم جواب مثبتمو به جل گهی..تا چند وقت دذارمیبهش محل نم گهی..دیچیه-

 زد رو ترمز بهار

 جوونم.. ..من هنوزیریزنج وونهید یهووو-

 ه؟؟یک یلی؟؟جلیگیم یدار یچ یفر-بهار

 بهم گفت بهم عالقه داره روزی..دکیزی..استادمون..استاد فیلی..سامان جلیلیجل-

 نه؟؟ یباهاش ازدواج کن یخوا یتو..توکه نم-بهار

 ناز کنم کمیخوام بهش جواب مثبت بدم..فقط  یکردم..گفتم م یچرا اتفاقا..االن گِل لگد نم-

 داد زد بهار

 ؟؟یگیم یچ یدار یفهم یم-

 رو داشبورد برداشتمو گاز زدم یاز تو سبد کوچولو بیس هی

 یا گهیفهمم..بهتر از هروقت د یهم خوب م یلیاره..خ-

 یکن یاشتباه م یدار-بهار

 ؟؟یزن یم نتیبه س ویعوض نیسنگ ا یبهار تو چرا ه-
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 چون عشق تو تک تک رفتاراش مشخصه..اون دوستت...-بهار

شه با یعروسشون افغان نکهیپدرمادر سامان با ا یول کن..پدرامون مخالف ازدواجمونن..ول فویاراج نیبس کن بهار..ا-

 ندارن یمشکل

 هی..مادرشم که راضمیکن یپدرشو راض میبتون دیفرشته زود قضاوت نکن..شا-بهار

 یم نکهیکرد..با ا یبهم دست دراز..اون ستمیحاضر به ازدواج با شهاب ن گهیبشن من د یراض ایاگه کل دن یحت-

 حساسم. یلیدونست خ

 میزن ینگو..بعدا درموردش حرف م یچیفعال ه یهووووف..فر-بهار

 ..یمیتو کالس ش می..رفتمیبسمت دانشگاه رفت مویشد ادهیپ نیماش از

 واحدو باهامون بود.. نیهم ا سایپر

 گفت دویخند ثیو ارش رو به بهار گفتم..خب سایپر هیقض

 ..که دعوتمون کنهمیکن شتریب سایبا پر مونویدوست دی..فقط بامیافتاد یعروس هیبه..به -

 خاک به سر گشنت کنن-

 نرفتم..قر تو کمرم مونده یوقته عروس یلیبمن ندن..خ میچینبابا..اصال ه-بهار

 مونده گتید یجا هینه قر تو -

 بلند شد یکیاخ  یپرت کردم که صدا بمویاز کالسو اشغال س رونیکردم ب فرار

 یاستاد مظاهر یصدا بعدم

 ؟؟یکن یکار م یمعلومه چ چی..هیازیخانوم ن-

 ..بهار محکم از پشت بهم خورد که تعادلمو از دست دادمو افتادمسادمیسرجام وا خیس

 از پشت افتاد روم اونم
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 اومد یمظاهر یعصبان یصدا

 ه؟؟یتیچه وضع نی..خانم شعرباف..ایازیخانم ن-

 بلندم کرد دویپاشدو مانتومو از پشت کش بهار

 ..میسادیوا یمظاهر یجلو صاف

 خنگوال شده بودم. هی..مقنعم کج شده بودو شبدمیخودمو د شیته استکان نکیع یها شهیش تو

 گفت یدرست کردم که مظاهر مقنعمو

 دخترجان ستین نهیآ-

 دییتو کالس..اول شما بفرما میبر میخوا یم یعنیهان؟؟-

 یحاضر جواب شهیبازم مثل هم-یمظاهر

 .میبرس مونیبه علم اموز میبر دیی..حاال بفرمانیاستاد شما لطف دار-بهار

 تو حلقم بهار گاوه تی.علم اموزعقققق

 رهیگاز گرفتم که خندم نگ موییباال لب

 میبرس مونیبه علم اموز میبر-یمظاهر

 کردن یبهار مثل جن زده ها نگاهم م ویاز خنده..مظاهر دمیترک هوی

 سقلمه محکم زد تو پهلوم که نفسم بند اومد.. هی بهار

 دیپاره ا شی..هردوتون اتدییبفرما-یمظاهر

 برم تو کالس..تو چارچوب در بودم که بهار هم همزمان خودشو تو چارچوب جا کرد.. خواستم

 میکرد ریگ

 محسن بترکونتت..برو گمشو اونور یاله-
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 تو برو گمشو..-بهار

 زدمو رفتم جلو..بهار هم اومد تروژنین هی

 نشست شیبا خنده وارد شدو رفت رو صندل یمظاهر

 ..شروع کرد به درس دادنمینشست امونیرو صندل میرفت ماهم

 میامتحان دار یجزوه گفت و اخر کالس هم گفت جلسه بعد یکم

 میبهار پاشو گمشو بر-

 پارک می..بررهیخفه -بهار

 میوقته نرفت یلیباوشه..خ-

 میگفت مویبهم نگاه کرد همزمان

 یپسر ازار-

 میدستامو بهم زد مویزد غیج بعد

 ..میاز دانشگاه خارج شد عیسر

 اد؟؟یبهار محسن نم-

 نبابا..امروز کار داشت-بهار

 دوس دخترش یاها رفته جا-

 غلط کرده با تو-بهار

 دوس دخترش من غلط بکنم؟؟ یجا رهیشوهر تو م-

 یگیاره..چون دوروق م-بهار

 ..اسمش شهنازهرمینخ-
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 سی..محسن من اهل دوس دختر ننمیبرو گمشو بب-بهار

 خودت.. یمحسنم ارزون نیعققققق..محسن تو..برو هم-

 از اقا شهاب تو زرد شما بهتره-بهار

 رومو ازش گرفتم..صورتمو سمت خودش برگردوند یناراحت با

 ؟؟ی..ناراحت شدیابج دیببخش-بهار

 ستیولش کن..مهم ن-

 پسر خانومه هینگاه کن..اونجارو -بهار

 قرمز شرتیپسره که قدش متوسطه..ت هیاره.. دمیکردم که د نگاه

 تنگ که مثل ساپورت بود.. یلوله تفنگ نیج شلوار

 بسته بود..به به موهاتم که بلنده خواهر یدم اسب موهاش

 دهیسورمه کش ینازک..چشم ها یابروها

 دوجنسس..بوخودا نیا اقا

 گفتم دمویکه پر ادیب ییپا رینشسته بود..پاشو دراز کرد واسم ز مکتی..رو نمیدش یاز جلوش رد م میداشت

 هیسرت کن..جامعه اسالم ی..برو روسریریکبیا یدختره -

 کردو گفت یاخم پسره

 من پسرم-

 زدم به چشمم.. رونویاوردم ب فشیمطالعه بهارو از ک نکیع

 اخه..دخترانس یپسرانه ندار هیثانو ؟؟صفاتیجان..تو پسر یا-

 جلوم صافه رمینخ-پسره
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 ..اوهوکدیکش نشیبه قفسه س دست

 داد؟؟ صتیظاهرت انقد دخترونه باشه که با صاف بودن جلوت بشه تشخ دیبا یعنی-

 ؟؟ی..فوضولشدهیعشقم کش-پسره

 بمینشونش دادمو زود گذاشتم تو ج یدراوردمو الک موییدانشجو کارت

..بمن دستور ابالغ شده یاسالم یعضو گروه گشت ارشاد و منکرات جمهور یجیهستم..بس یبنده بهجت نورالله-

 تا مجازات بشن جیناجور دارنو جمع کنمو ببرم مرکز بس پیکه ت یکسان

 سادیپاشد وا دویگرخ پسره

 سرو وضعمو درست کنم دمیحاج خانم..قول م دیخوام..ببخش یمن..من عذر م-پسره

ردن تا دکمه رو گ قشمی یبپوش دیمردونه سف رهنیپ دیافتضاحه..با پتی..تیباش دیبا گمیکه من م ینطوریا-بهار

 ..یببند

ورت ساپ نیباشه..گشاد هم باشه..ا یپارچه ا ویمشک دی..شلوارت بادنی..برو تو بازار بگو بهت مایاخوند رهنیپ نیاز

 برادرم یپات کرد هیچ

 دیتو حلقم دختره چشم سف برادرت

 ایچاخ ماخ نیاز یذاریهم م لیبیس هیاندازه خرمن.. یذاریم شیر-بهار

 نکن ایبشه..چشم هاتم س ی.پاچه بزادیدرب یذاریرو چشم هات..ابروهاتم م یذاریم یته استکان نکیع هی

به  یای..اگه نارنیدمار از روزگارت درب گاهیپا متیبر ی..وگرن ممتینیب یم نجایهم یایم راتیتغ نیبا ا گهیهفته د-

 میذاری..چون برات به پا ممتیاریزور م

 برادر؟؟ حله

 امیچشـ...چشم..حتما م-پسره

 در پناه حق برادر-
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 یم مداشت گهی..دمیرو چمنا نشست مویدی..از خنده ترکمیخوب ازش دور شد یاونور..وقت میرفت مویفاصله گرفت ازش

 از بس خودمو نگه داشتم که نخندم دمیترک

 یخدا نکشتت..عجب ترپند یفر یوا-بهار

 پشیتو ت یدیتو..ر یبش یبهار بگم چ یوا-

 هیدنید افشیق گهیهفته د یفر یوا-بهار

 .گمیصبرانه منتظر هفته د یب-

 خونه.. میبر میپاشد میدیخوب خند یوقت

 کرد یبهار رانندگ مویمحسن شد نیماش سوار

 ؟؟یگرفت ادی یرانندگ یبهار تو ک-

 ..میبود رستانیکه کالس سوم دب ییهمون وقتا-بهار

 در خونه نگه داشت یساعت جلو مین بعد

 کردم.. یشدمو ازش خدافظ ادهیپ

 خوندم.. یاهنگ با خودم م هی نطوریهم

 ؟؟یاز پشتم اومد..چرا باز اومد یکس یزنگو بزنم که صدا خواستم

 سمتشو سرد نگاهش کردم برگشتم

 سرو وضعش متعجب شدم. دنیبا د یول

 کرده هیپانسمان شده بود..چشماش سرخه سرخ بود..معلوم بود گر سرش

 ..دهیبود..موهاش ژول یخون لباساش

 بسمتمو گفت اومد
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 ایکنم..ب یفرشته کارت دارم..خواهش م-

 ..امیبا تو نم ییجا چیمن..من ه-

 کنم یکنم..التماس م یتوروخدا..خواهش م-شهاب

 باهاش کرده؟؟ نکارویا یشد..شهاب مغرور انقد شکسته شده باشه..ک ینم باورم

 شدم..اونم رفت ازونور سوار شد نشیسوار ماش رفتم

 ؟؟یبخش یفرشته..منو..منو م-شهاب

 دیکارتونو.بگ-

 کنم انقد بامن سرد نباش..من طاقتشو ندارم یفرشته خواهش م-شهاب

 ..پس خداحافظنیندار یظاهرا کار-

 دستمو گرفت.. برم که خواستم

 بکن یخواهش  کنم..به حرفام گوش بده..بعد هرکار خواست-شهاب

 گفتم دمویکش رونیاز دستش بشدت ب دستمو

 شنوم یخب..م-

فکر کردم..صبح با بابا صحبت کردم که اجازه بده ما دوتا  یلی..فکر کردم..خدمیاصال نخواب شبیمن..من د-شهاب

 قبول نکرد ی..ولمیازدواج کن

 میبگم که ما باهم رابطه داشت هیگرفتم به بق میتصم..من من

 داد زدم تیزد.با عصبان بهتم

 کنن؟؟ یخونوادم منو طرد م یبگ نویاگه ا یدون یم چیخفه شو..ه-

 شهیدرست م زیهمه چ یمدت هیبعد  یدرسته..ول-شهاب
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 کنم یمرد هوسباز خانوادمو ترک نم هیمن بخاطر -

 تر شدو گفت نیحس کردم..چهرش غمگ یشکستن قلبشو به خوب یصدا

 میعذاب وجدان ندار گهید ینطوری..امیخوام باهم ازدواج کن یمن م ی..ولیناراحت باش ی..حق داریحق دار-

 یخواستم ازت دور یلی..من خیکه به زور بهم تجاوز کرد یی..تویداشته باش دیمن عذاب وجدان ندارم..تو با-

 ..یرفتنمو سست کرد یتو با شهوتت پا یکنم..ول

 ..یازم گرفت مویبخاطر هوسو شهوتت پاک تو

 شد ریقطره اشک از گوشه چشمش سراز هینگفت..از گوشه چشم نگاهش کردم.. یچیه

 کنه..اونم بخاطر من هیگر دیفشرده شد..مرد من نبا قلبم

 دختر ناپاک.. هی

 یاون تورو ناپاک کرد..خودت پاک بود یول

 کنه یم هیره بخاطر من گرهر حال..اون االن دا به

 ؟؟یخوا یفرشته تو منو نم-شهاب

 گفتم یرحم یو ب یفکر یآن با ب کی

 نه-

 هم محکم گفتم یلیخ

 شد ریاز چشمش سراز گهیقطره اشک د هی

 گفت یگرفته ا یصدا با

 عشقم.. ی..خوشبخت بشرونیب رمیم تیاز زندگ شهیپس..واسه هم-
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..دستشو اورد جلو که گونمو لمس شمیلحظه ها تموم م نیکرد..انگار هم ینگاه کردم..داشت با حسرت نگاهم م بهش

 راه نگهش داشت نیب یکنه ول

 گفت دویعقب کش دستشو

 ..فقط منو ببخشیستیمال من ن گهینه..تو د-

 ..دامن لکه دار شدم..میپاک ادیتجاوزش افتادم.. ادی باز

 یریتا بم بخشمت..تا اخر عمرت تو عذاب وجدان بسوز..انقد بسوز ینم-

 قلبم به سوزش افتاد شتریکه بهش زدم خودم ب ییشدم..از حرفا ادهیپ نشیماش از

 کردم زونیاو یدیتو جا کل دوینبود..کل یشکیتو خونه..ه رفتم

 بد بود.. یلیتو اتاق..حالم خ رفتم

 بود سادهیوا نشیپرده رو کنار زدمو نگاهش کردم..هنوز ماش دمیدو

 شد یبودم افتادم..اشکام جار سادهیوا نجایاونشب که با تاپ شلوارک ا ادی

 ختمیفرور نیشد رو زم دیناپد دمیاز د یراه افتادو رفت..وقت نشیماش

 ...یتو با منو خودت چه کرد شهاب

***** 

 دستاش گرفت نی..رو مبل نشستو سرشو بزیکارتو پرت کرد رو م هی محسن

 بود.. فتادهیچشمش بمن ن هنوز

 در حرف زدم گذشته.. یهفته ازون روز که با شهاب جلو هی

 بود یخوردم کارتو برداشتم..کارت عروس یکه اب م نطوریجلو..هم رفتم

 ..یجون عروس اخ
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 ندارم. یخوشحال گهیبعد شهاب من د هرچند

 دراومدن یدگیاز ترش ی..چه کسانهیک یخب خب..عروس-

 گفتم دمشویسرشو بلند کردو خواست کارتو از دستم چنگ بزنه که عقب کش عیسر محسن

 هیمال ک نمی..بذار ببیامازون ی..وحشیهوووو-

 بده گمینخونش..بده..م-محسن

 باز کردم کارتو

 اسم عروس دامادو نگاه کردم یجا

 و شهاب یخسروان زهیدوش

 که اسمش مثل عشق منه هی..اه..بازم من چشمم به اسم شهاب افتاد..کشهاب

 انداختم.. ینگاه لشیفام به

 ..یعرفان

 شهاب منه هیکه اسمش انقد شب هیک نی..انی..ایعرفان شهاب

 ه؟؟یک یکارت..کارت عروس نیمحسن..ا-

 گفت یبا ناراحت محسن

 مال شهابه-

 کدوم شهاب؟؟-

 شهاب نیشهاب..دوستم..هم-محسن

 ؟؟یچ یعنیبه کارت نگاه کردم.. باز

 فراموشم کرد؟؟ یزود منیاصال دوستم نداشت؟؟به ه یعنیکنه؟؟ یازدواج م داره
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 ؟؟یازش نخواست نویهم مگه

 فراموش کرد.. زویزود همه چ چه

 از دستم افتادو هزار تکه شد.. وانیل

 ..بده اون کارتو بمن..مگه بهت نگفتم نگاهش نکنیکار کرد یچ-محسن

 بود دهیتوجه بسمت اتاقم رفتم..کارت انگار به دستم چسب یب

 گنگ بودم جوی..گدمیکش یم پاهامو

 ..نیخوردمو نشستم رو زم زیاتاقو بستمو قفلش کردم..پشت در ل در

 شدم رهیبه کارت خ باز

 بود شیجمعه شب بود..مجلس نامزد یبرا

 ه؟؟یک عروس

 نه؟؟م یبجا یپس ک نجامیعشقم؟؟من ا هیخوشبختت ک عروس

 رفته؟؟ ادتینه رو  ش؟؟اونیخوا ینم یخودت نگفت مگه

 من از ته دل نگفتم یول

 ذارمیازدواج کنه..نم ذارمی..من نمنه

 ؟؟یرو خراب کن گهید یکی ی؟؟زندگیکن یچه غلط یخوا یم پس

 از تو شهابو دوسش داره شتریاون ب دیشا

 ...شتریبه اندازه من شهابو دوست نداره..چه برسه به ب یشکی..هنه

*** 

 ..چقدر محسن در زد..صدا زدختمیدونم چقدر گذشته..چقدر به کارت نگاه کردم..چقدر اشک ر ینم
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 صدام زد یمهد چقدر

 تو شکمش هم صدام زد یکوچولو ین یاز زبون ن ی..بابا..محمد..فاطمه..حتمامان

 تونم جواب ندم.. یزنه نم یاالن که بهار داره صدام م یجواب ندادم..ول یول

 روحم نگاهش کردم ی..درو باز کردمو با چهره بدیکش ریکه کمرم ت اشدمپ

 برات.. رمیمن بم یاله-بهار

 تو و درو بست اومد

 کنه یم هیداره گر دمیکردو ساکت شد..از لرزش شونه هاش فهم بغلم

 گوشه اتاق کز کردم هینداشتم..از خودم جداش کردمو رفتم  یاشک گهیمن د یول 

 اومد جلوم زانو زدو گفت بهار

به خواست خودش ازدواج  دی..اون شامیباهاش صحبت کن دینداره..با یا دهیفا هینکن..گر هی..گریپاشو..پاشو ابج-

 نکرده

 تونستم حرف بزنم یخواستم هم نم یجواب ندادم..اگه م اصال

 کرد یتکون دادن زبونمو نداشتم..انگار کتک خوردم..بدنم درد م ینا

 پاشو گمیفرشته م-بهار

 دادم یجواب نم اصال

 هامو گرفتو محکم تکونم داد شونه

 با توام..جواب بده..-

 واسه گفتن ندارم یحرف گهیکرد جواب ندادم..دست خودم نبود..د هرکار

 ییقول پاشا به
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 ندارم یحرف یشکیکه با ه ییبه جا دمیرس

 رونینداره پاشدو رفت ب یا جهینت دید یوقت بهار

 کم خسته شدمو خوابم برد. کم

*** 

 ..یهوس بود هیهرزه..تو فقط واسم -شهاب

 میدیخند یکه بهت م یبود چهیباز هی..شهاب از اولم بمن عالقه داشت..تو فقط چارهیهه ب-شهاب عروس

 یگذاشت ارمیراحت خودتو در اخت یلیکردم خ ی..همون روز که دفر مییهرزه اشغال..هرجا-شهاب

 ...هیگر ریز زدم

 ..چشم هام رو باز کردم..اتاق خودم بوددمیاز خواب پر هوی

 بود شیکرد..پاشدمو سرجام نشستم..هوا گرگو م یبدنم درد م کل

 از اتاق..خونه تو سکوت فرو رفته بود رونیرفتم ب پاشدمو

 ..اذرزهییپا یبدنمو لرزوند..اخرا ی..سوز بداطیتو ح رفتم

 داد یم تکونشون دویچیپ یم شونمیپر یموها نیب باد

 رونی..تنها اومدم بکیسرد..تار ی..تو اون هوادمیخودم ترس از

 بود.. دی..دامن بلندم که اونم مثل لباسم سفیپوریش نیکوتاه است کیتون هیلباسام نگاه کردم.. به

 ندارم یکه بازه..با جن فرق موهامم

 رفت دویکالغ اومد رو شاخه درخت نشست..بهش نگاه کردم که پر هی

 ترسه؟؟ یانقد ترسناکم که کالغ هم ازم م یعنی

 کردم به قدم زدن.. شروع
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 پام.. یکالغ مرده افتاد جلو هی هوی

 از کجا اومد؟؟ نیا

 نشستم.. کنارش

 ..طفلک..برش داشتمو بغلش کردمیاخ

 کنم..برگشتم تو خونه..رفتم تو اتاقم یکار.م یچ دمیفهم ینم

 کردم زونیکردم..کالغه رو بهش بستمو از سقف او دایطناب پ هی

 رمیهم بگ گهیفهمم..برم چندتا کالغ د یداره..تازه دارم م یلذت چه

 اطیتو ح دمی..از لبه پنجره گرفتمو پررونیرو باز کردمو رفتم ب پنجره

 درد گرفت کمی پام

 پا اومد یگشتم که صدا یدنبال کالغ م داشتم

 نگاه کردم برگشتم

 کرد یبود..با ترس داشت نگاهم م محسن

 لب ریز ییزایقدم برداشتم که شروع کرد به گفتن چ بسمتش

 خودمم نا اشنا بود.گفتم یکه برا ییصدا با

 ؟؟یکالغ ندار-

 برو عقب..برووو-محسن

 در نگاهم کرد شهیتو خونه و درو بست..از پشت ش دیدو

 چسبوندمو ها کردم.. شهیکف دستامو به ش رفتم

 (درست شده بود با سر انگشتم نوشتم..شهیکه)بخار رو ش یعانیمِ رو
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 شهاب

 شد رهینگاهش کرد با ترس بهم خ محسن

 درست کردو نوشت عانیم

 ؟؟یکار دار ی:با اون چ

 :همه کارنوشتم

 ؟؟یهست ی:تو کمحسن

 شناسه.. یشناسه؟؟محسن..منو..نم یمنو نم یعنی؟؟یچ

 مسخره؟؟ یشناس یمهام رو گشاد کردمو باز نوشتم:تو منو ن چشم

 ؟؟یهست ی:نه بخدا..تو کمحسن

 درست کردمو نوشتم:فرشته یبزرگ عانیم

 اتاقا یطبقه باال جا دیقدم رفت عقب..دو هی

 دمیچند لحظه صداشو از پنجره اتاقم شن بعد

 نمیباال بب ایفرشته..ب-محسن

 باال.. رفتم

 دمیخند یخنده..مستانه م ریزدم ز هویکالغه  دنیتو اتاقمو با د دمیدو

 شد هیبه گر لیکه خندم تبد دمیخند انقد

 اومد یکرد..از کنارم به سرعت رد شدو بعد چند لحظه با مامان بابا و مهد یبا ترس نگاهم م محسن

 کردن یگشاد نگاهم م یبلند کردمو نگاهشون کردم..همشون با چشم ها سرمو

 شدم؟؟ یچه شکل مگه
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 نهیا یرفتم جلو پاشدم

 ه؟؟یک نی..انیا

 افتاده بود.. یاهیچشم هام گود س ریشده بود..ز یخشکو استخون صورتم

 بشناسنم؟؟ نایزد..من خودم خودمو نشناختم بعد ا یم یبه کبود لبام

 کنه یداره کالغه رو نگاه.م دمیزد..برگشتم د غیمامان ج هوی

 بسمت کالغه و نازش کردم رفتم

 اورده؟؟ یک نویبهش دست نزن..برو.کنار..ا-مامان

 من اوردم..-

 زدم.. غیخواست طنابو از سقف بکنه که ج بابا

 دس نزن..-

 .سادیعقبو کنار مامان وا رفت

 تو خونه؟؟ شیدور..چرا اورد ه؟؟بندازشیچ نیا-یمهد

 ازم جداش کنه یکس ذارمینم گهیشکنم..د یدستتونو م نیدوست دارم..شوهرمه..شهابه..بهش دست بزن-

 دمشیبغل کردمو بوس کالغو

 اومد جلو و کالغو به زور ازم جدا کرد.. یمهد

 گفتم هیگر با

 ..توروخدا ازم جداش نکنشهیم تینکن..اذ-

 داد زد یمهد

 کالغه..شهاب ادمه.. نی..اهیچ ه؟؟شهابیچ ایمسخره باز نیا-
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 پس شهاب کجاس؟؟ سیشهاب ن یگیاگه م یشهابه..ول نیا رینخ-

 کنه یدونم..خونشه..داره ازدواج م یمن چه م-یمهد

 از اتاق رونیب دمیشدم..رفتم بسمتشو کالغو ازش گرفتم..دو خیس هوی

 از تو اشپزخونه برداشتم.. فندکو

 اطیهم برداشتم..رفتم تو ح الکل

 کردم یالکلو روش خال شهی..شنیانداختم رو زم کالغو

 زدم ششیزدمو ات فندک

 کردم ینشسته بودمو نگاهش م کنارش

 شدم دهیبه عقب کش هوی

 ؟؟یشد ینجوریا ؟؟چرایکن یکار م یچ یدار-یمهد

 بسوزه دیبسوزه..خائن با دیولم کن..ولم کــــــــن..اون خائنه..با-

 نشیسفت بغلم کردو سرمو گذاشت رو س یمهد

 میخب..اروم باش..اروم باش..سوخت..مرد..تموم شد..بر لهیخ-یمهد

 شال برداشتم.. هی دمویبرد تو خونه..رفت تو اتاقم که دو منو

 دمیشن یکردو م یمحسن که صدام م ی..صدارونیخونه اومدم ب از

 کردمو شالو انداختم رو سرم.. قمیتو  موهامو

 باز کردمو به سرعت از خونه دور شدم.. درو

 رفتن یکردنو کنار م ی..با وحشت نگاهم مدنمینفر تو راه د چند

 ..سادمیوا هوی
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 کنم؟؟ یکار م یچ نجایا من

 کجاست؟؟ نجایا

 ستم؟؟یچرا تو خونه ن من

 خورد..خونه کدوم طرفه؟؟ یدرد گرفت..افتاب به چشمم م سرم

 ازون طرفه اها

 خورد بهم.. نفریمحکم  هویهمون سمت قدم برداشتم که  به

 کردم..محسن بود.. نگاهش

 یکنم ابج یخونه..خواهش م میبر ایب-محسن

 ؟؟یکن یباشه بابا..چرا خواهش م-

 بهت نگاهم کرد با

 کنه ریخدا بخ-محسن

 خونه و مامان برام از همه نوع غذا رو اورد.. میرفت

 ترکم هااا یمامان م یوا-

 ..بخور نوش جونت..زمینه عز-مامان

 تو حلقم ختنیغذا هارو ر یمحسن کنارم نشستنو نوبت ویمهد

 کنن؟؟خدا عالم است یم ینجوریچرا ا نایا

*** 

 ..دمیمانتو شلوار پوش هی پاشدمو

 تور بود نشییزانوم بود..پا ریبلند..تا ز یمشک یمانتو
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 تور بود.. ناشمیاست دم

 دمیهم پوش دیشالو شلوار سف هی

 گذاشتم توش مویبرداشتمو گوش مویمشک دیسف فیک

 از اتاق رونیب رفتم

 قدم بزنم..اجازه هس؟؟ کمی رونیب رمیمامان من م-

 ..فقط زود برگرد..مراقب خودت باشزمیبرو عز-مامان

 ..رونیکردمو اومدم ب یخدافظ

 شروع کردم به قدم زدن اروم

 خنک شده بود.. کمی هوا

 کالغ افتاد رو شاخه درخت هیبه  چشمم

 رد شدمو رفتم توجهیصحنه ها اشناس..ب نیچقدر ا عه

 هم رفته با محسن عشقو صفا دهیحوصلم سر رفت..بهار ورپر اه

 مجلسشونه.. گهیهفته د ایعوض

 ..شهابی..عروسمجلس

 ه از نهادم بلند شدا باز

 از دست دادم مویاز دست دادم..زندگ مویاز دست دادم..پاک شهیهم یشهابو برا من

 یاز همه بدتر از دست دادن شهاب بود..عشقم خوشبخت بش یول

 حرفش افتادم.. نیاخر ادی

 "...یخوشبخت بش"
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 ..یشیخوشبخت م ویعشقم..الاقل خوبه که تو واقعا عاشق شد شمیخوشبخت نم چوقتی..من بدون تو ههه

 منم خوشبخت شو.. یبجا

 دخترو پسر افتاد که دست همو گرفته بودن هیرد شدم..چشمم به  ابونیخ از

 گرفت یهم دستمو م شهاب

 کنارشون رد شدم..دختر اعتماد نکن.. از

 ستنیاونا واقعا عاشق همن..همه که مثل هم ن دیشا یول

 اونا واقعا عاشق همن دی..شایگیم راس

 ؟؟یزندگ نیاز هیچ هدفت

  انمهی..خب مثل اطرافه؟؟خبیواقعا هدفم چ اره

 ..فاطمه..محمد

 اونا که منتظر تولد بچشونن خب

 یمهد

 و ازدواج کنه رهیبگ سانسشویخواد ل یاونم م خب

 ..بهارمحسن

 کنن یم یزندگ گهیبه عشق همد اوناهم

 ..مامان..بابا

 کنن یم یعشق همو به عشق بچه هاشون زندگ به

 ..شهاب

 خواد ازدواج کنه یم
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 ؟؟یهست یچ ؟؟منتظریهست یک ه؟؟منتظریچ ؟؟هدفتیچ تو

 کنم ی..ازدواج مخب

 یکن ی..تو به شهاب فکر میشیخائن م ی..ولیکه نمرد رمیگ ؟؟حاالیریم یم یبجز شهاب؟؟مگه نگفت یبا کس هه

 تونم دوسش داشته باشم یکنمو م ینامزد باشم بهش عادت م یکیچند وقت که با  هی..نه

 ؟؟یشهابو فراموش کن یتون یم

 شهیکمرنگ م ی..ولشهینم فراموش

 یستیفهمه دختر ن یکه باالخره همسرت م یازدواج کرد ی؟؟وقتیکن یکار م یجسم دست خوردت چ با

 گردم یبر م میدخترانگ یایکنم..به دن یم یجراح رمیم

 کدوم پول؟؟ با

 ..اره با کدوم پولنییسرمو انداختم پا دمویکش یآه

 ها وجود نداشت.. قتیفرار از حق یبرا یراه چیه انگار

 شدم کاریبودم..پولمم که نداد..االنم ب یتو شرکت شهاب منش من

 یاز دست داد تویتو زندگ کار؟؟ههیب

 کردم.. یکه فکرشو م هیتلخ تر از اون قتیحق

 دیچیتو گوشم پ نیماش هیرفتم که بوق  یاروم اروم راه م نطوریهم

 اشنا بود یلینفر که خ هیناراحت  یصدا بعد

 باال..کارت دارم ایفرشته ب-

 اورد یحرصمو درم شهیاون لبخند مسخرش افتادم که هم ادی..قبال شاد تر بود..دهینگاه کردم..چهرش جد بهش

 سالم-
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 کنم ی..خواهش منیبش ایسالم ب-ارشیک

 ن؟؟یکارم دار ی؟؟چیواسه چ-

 ..یداداش یگفت یبهم م دمتی..دفعه اخر که دیتر بود یمیقبال باهام صم-ارشیک

 گفت دویکش یاه

 نیبش ایب-

 بسمت در عقب که گفت رفتم

 ستنین یها دود شهی..شینیجلو..زشته عقب بش ایفرشته ب-

 نشستمو درو بستم.. جلو

 ییجا یشاپیکاف هی میبر-ارشیک

 دونم چقدر گذشت که گفت ینگفتم..نم یزیچ

 میدیشو رس ادهیپ-

 شدمو درو بستم.. ادهیپ

 میدنج انتخاب کردمو نشست کویتار یجا هی..شاپیداخل کاف میرفت

 ؟؟یخور یم یخب چ-ارشیک

 نی..کارتونو بگومدمین یزیمن واسه خوردن چ ارشیاقا ک-

 گفت زونیاو افهیبا ق ارشیک

 ستمیاون اقا رو بردار..من بابابزرگت ن-

 گفت دیخندم گرفت..خندمو که د افشیق از

 اها حاال شد-
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 کینسکافه با ک هیهم  ارشیقهوه تلخ سفارش دادم..ک هیاومدو من  گارسون

 ؟؟یچرا تلخ سفارش داد یگفت قهوه تلخ دوست ندار یشهاب م-ارشیک

 دوست ندارم یدوست دارمو چ یکه بهت گفته چ یواسه نبود کس-

 ضرب گرفت زیبا انگشتش رو م نوییانداخت پا سرشو

 میخواستم درباره شهاب باهم حرف بزن یخب..م-ارشیک

 دربارش ندارم یمن حرف-

 یدوستش ندار گهید یعنی-ارشیک

 گفتم نوییشد..سرمو انداختم پا قیچشم هام دق تو

 نه-

 اون نه افتادم..که بهش گفتم ادی

 بهم نگاه کن یگی..اگه راست میگیدروغ م-ارشیک

 ندارم واسه گفتن یمن دروغ-

 ی..االن گفتیچرا دار-ارشیک

 نگاه کردمو گفتم بهش

خواد..من غرورم اجازه  یاون منو نم یپرستمش..ول ی..من هنوزم شهابو دوسش دارم..مگمیاره..اصال من راستشو م-

 که دوستم نداره التماس کنم یبه کس دهینم

اق اتف نتونیب یدونم چ یاون روزتون رو..نم ی..حرفامدیزبونش کش ریاز ز یاون دوستت داره..باهزار بدبخت-ارشیک

 رونیاومده ب تیاونم از زندگ شیخوا ینم یشهاب گفت که تو گفت یوقت یافتاد..ول ییافتاده که جدا

 خودش خواست..اون فقط...-
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 خواست.. یبگم منو واسه هوسش م نتونستم

 ؟؟یفقط چ-ارشیک

 رفت نامزد کنه یحس زودگذر بهم داشت..چون اگه حسش ناب بود االن نم هی-

 شیخوا ینم یکنه..خودت گفت یتو داره نامزد م یرفتن از زندگ رونیواسه ب-ارشیک

امزد ن ذاشتویکلمه نه منو تنها نم هیبهونس..اون اگه واقعا منو دوس داشت با  نایا یدون یبس کن..خودتم م ارشیک-

 کرد ینم

که واسش مهم بود  یزیچ ای ی..واسه بدست اوردن کسدیکش یراحت پا پس نم چوقتیدونم..شهاب ه ینم-ارشیک

 داد یجونشم م

 بتونم کمک کنم دیبوده..شا ی..تو بهم بگو چخبرمیهم افتاده که من ازش ب گهیاتفاق د هی حتما

 یجا بزنه..بهش بگو بجا نکهیا..فقط برو بهش بگو مرد باشه..سر حرفش واسته..نه ستین یا گهینه..اتفاق د-

 حرفشو بزنه ادیاون خودش مثل ادم ب نویفرستادن ا

 منتظر بودم.. نیخونتون تو ماش یشهاب از اومدن من خبر نداره..من خودم از صبح جلو-ارشیک

 ..یخب حاال..که چ-

 شده یگاریشهاب..س-ارشیک

 صدام رفت باال اریاخت یزد..ب بهتم

 ادی..اره بدش مادیبدش م گاریاز س..نه..شهاب یگیم ؟؟دروغیچ-

 ..اروم باشسییییه-ارشیک

 سفارشامونو اورد.. گارسون
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ونه ت یتو اتاقش نم چکسی..بجز من هومدهین رونیهفتس از اتاقش ب هیکشه.. یم گاری..سگمینه دروغ نم-ارشیک

 یم کشه..الکل مصرف یم گاریکنه..س یبالکن نشسته..فقط به اسمون نگاه م شهیکرده و پشت ش کیبره..اتاقو تار

 کنه

 دیاسم الکلو اورد اشکم چک تا

 متنفر بود زایچ نینبود..از یمن الکل شهاب

 یاد مد گمیم یزیزهرمارا براش ببرم..بهشم چ نیاز ویسکیو گارویس گهیتو اتاقش م رمی..تا میمن شدم ساق-ارشیک

 زنه

 شد هوشیانقد الکل مصرف کرد که ب روزید

 ؟؟یگی..دروغ.نمارشی..کایک-

 ..مگه مرض دارم بهت دروغ بگم؟؟قتهی..حقرینخ-ارشیک

 نییمشت کردمو سرمو انداختم پا دستامو

 پخش کرد؟؟ یپس..پس کارت مجلسشو ک-

 پسرخالم..احسان-ارشیک

 شتریقلبم ب یدرد گرفت..ول سرم

 کنه..برگرد یرو بهت بگم..بگم که شهاب داره خودشو نابود م نایاومدم ا-ارشیک

 دوستم ندا... گهیکه اون د یدون یخودت م ارشیک-

 داد زد بایتقر ارشیک

 ..نییپا ایب طونیاز خر ش-

 کردن.. ینگاه کردم..داشتن نگاهمون م هیبق به

 ..اعصابم خرد شددیببخش-ارشیک
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 بدتره.. تمیکار کنم؟؟خودم وضع یخب..خب من چ-

 ارشیاومدن..شروع کردم به گفتنشون واسه ک ادمیصبحم افتادم..تازه  روزید یکارا ادی هوی

 چهرمم گفتم ریتغ از

 بود دهیتعجب کرده بود..و هم ترس یلیخ

 هیکه جنون چ دمی..تازه فهمدمیبه جنون رس روزیمن د-

 ؟یدیکالغ د یتو مگه نگفت-ارشیک

 خب-

 بعد جنازه همون کالغ بود که جلوت افتاد؟؟-ارشیک

 رو سرش دیلک سف هیبا  اهیکالغ کامال س هی..همون بود..گهیفکر کردم..اره..راست م یکم

 اره..همون بود-

 زدو گفت یبشکن ارشیک

 ادم باشه.. هیتونه کار  یم نیا-

 ؟؟یمثال ک-

 ؟؟یندار یزیچ یبیرق یدونم..تو دشمن یچه م-ارشیک

 نچ..من با همه دوستم..-

 یکه داره م یکنه..کالغ یپرواز م یهوا وقت..اونم رو رهیم یکالغ که خودش نم هیکار سخت تر شد..خب -ارشیک

 شهیم میتو سراخ سنبه ها قا رهیم رهیم

 دونم واال ینم-

 کنه یم تتیداره اذ یکی دیشا-ارشیک
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 ها شده بودم؟؟ وونهیکرده بود؟؟چرا مثل د ریخب کالغ کار ادم باشه..چرا چهرم تغ-

 چهرتم ری..تغیوارد شده بود..تو واسه چند لحظه بعد خوابت جنون گرفت یبهت شوک بزرگ روزشیچون د-ارشیک

 دهیرس یبه سرت نم یخون متعادل جهیکرده..در نت یبدنت خوب کار نم ستمیداده..س یکه مغزت فرمان نم نهیواسه ا

 دلم بذارم ی.کجانویکار کنم؟؟ا یدونم واال..حاال شهابو چ ینم-

 شکمش اشاره کردو گفت به

 بذار نجایا-

 کمیدل منظور قلبه نه ش-

 میمخ شهابو بزن میبخور که بر نوی..بدو اکمهیدل منظور ش رینخ-ارشیک

 اون از اولم مخ نداشت-

 رزا رو دک کنم دمیمنم قول م نیکن یاگه تو و شهاب اشت-ارشیک

 ه؟؟یرزا ک-

 که قراره با شهاب ازدواج کنه یکس-ارشیک

 وجودمو گرفت.. یبیتنفر عج حس

 خوردم که چون تلخ بود حالمو بدتر کرد قهومو

 یییییعققققق..حالم بد شد..ا-

 یاین یعاشق پیریواسه من ت یحقته تا تو باش-ارشیک

 شعور یبرو گمشو..ب-

 میخارج شد شاپیاونم پاشد..باهم از کاف پاشدمو

 زد تو سرشو گفت ارشیک
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 امیحساب نکردم..صبر کن االن م-

 گفت ییاشنا ی..صداسادمیداخل..منم منتظر وا رفت

 سالم..-

 فرشاده..با لبخند گفتم دمید برگشتم

 ؟؟ی..خوبیعه سالم داداش هند-

 ؟؟یکن یکارا م ی..خداروشکر..چیییه-فرشاد

 زنم یم شی..کالغ اتندازمیکنم..خودمو از دره م یم یوونگیزنم تو سرم..د یم یچیه-

 گفت دویخند

 سین دیاز تو بع-

 کردو گفت یقیفرشاد اخم عم دنیاومد..با د ارشیموقع ک همون

 فرشته؟؟ یکن ینم یمعرف-

 ارمیدر ب ارشویحرص ک خواستم

 فرشاد جون دوستم هستن شونیا-

 نامحسوس به فرشاد چشمک زدم..زود گرفت یلیخ

 بله؟؟دوست؟؟پسر دوستته؟؟-ارشیک

 ها دِگِه..-

 کشتمت یدورو بر نامزد داداشم بپلک گهی..اقا شما هم دیدوست یب ی..دوستخودیب-ارشیک

 میندارم..فقط دوست شیمنکه کار-فرشاد

 حواله کنه گهید یجا تویچه غلطا..برو اقا..خدا روز-ارشیک
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 ..دیگرفتو دنبال خودش کش نمویاست گوشه

 شهاب

 

 

 شد روشن کردم. یکه داشت تموم م یگاریبا س ویبعد گاریس

 شکست یسکوت اتاقو م ییپاشا یهست مرتض یکیبهش زدم..اهنگ  یقیعم پک

 نفس باال دادم هیبرداشتم..درشو باز کردمو همه رو  ویسکیو شهیش

 نداره..اه یتموم امیکار کثافت

 رو پرت کردم کف اتاق که هزار تکه شد شهیش

 شدم..چشماش واضح تر شد جیگ باز

 دلخورش یچشما

 شهیناراحت نباش..حالم بدتر م یلعنت اه

 تقه به در اومد.. یصدا

 ارشیک یصدا بعد

 تو داداش؟؟ امیب-ارشیک

 گفتم یحال یب با

 ااایب-

 کرد یالکل خفم م گارویگند دود س یچشمامو بستم..بو ویصندل یگذاشتم رو پشت سرمو

 کنارم حس کردم ارشویک حضور
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 باز کردمو گفتم چشمامو

 اریب گاریچند بسته س ویسکیبرو ده تا و-

 خوام ینم-ارشیک

 کردمو گفتم اخم

 الم شنگه به پا کنم؟؟ یخوا یباز م-

 رونیب ایخونه..حداقل از اتاق ب نیتو ا یساکت..خودتو خفه کرد-ارشیک

 زنم ی..وگرن کل خونه رو بهم ماریب نارویبتوچه..برو ا-

 یبود دهیبا فرشته خر یخونه رو واسه زندگ نی؟؟ایکش یخجالت نم-ارشیک

 ؟؟ی..ازش خبر اوردشهی..داغ دلم تازه ماریاسمشو ن-

 زدن یپسر داشتن حرف م هیدانشگاه..با  یاره..حالش خوبه..با بهار دوستش بود..تو پارک جلو-ارشیک

 گفتن؟؟ یم یبود؟؟چ یبود؟؟چه شکل یک-

 بود.. یدونم ک یبپرس..من چه م یکی یکی..یه یه-ارشیک

 بذا بگم افشمیق

 زده؟؟ یکه فرشته من باهاش حرف م هیک نیوجودم گوش شد..ا کل

 ..ستیتو ن فرشته

 .لشیبیبود س اینیچ هیانگار تازه دراومده..شب لشمیبیداشت..س شویپیش شیته ر هی-ارشیک

 دویسف رهنیهم داشت..پ یته استکان نکیع هیبرنداشته... هیچندروز هیدراومده بود..انگار  رشیز کمی ابروهاش

 یشلوار مشک

 بود یمثل شلوار کُرد شلوارش
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داده؟؟با پسر بودن  ریبه فرشته و بهار گ یعنیبوده.. یزیچ یا یجیبس دیشا یگیکه م ینجوریبوده؟؟ا یک نیا-

 داده؟؟بدحجاب بودن... ریکه.گ

..پسره گناه داشت بنده خدا..فکر کنم فرشته به راه نایگفت چشمو ا یم یهو هو..صبر کن..نه..انگار داشت ه-ارشیک

 کرده.. تشیهداراست 

 دونم..حالش خوب بود؟؟ یچه م-

 ماتم زده بود چهرش کممیالغرتر از قبل شده بود.. کمیاره خوب بود..فقط -ارشیک

 ماتم زدس؟؟ یدیتو ازکجا فهم-

 می..مارفتگهید دمیفهم-ایک

 یریسفارشامو بگ-

 ..زمیتو سرم بر یچه خاک رمیخب..نگ لهیخ-ایک

 تنگ شده یلیخ نیهفتس از مامان بابا خبر ندارم..دلم واسه شهناز..عسل..شاه هیچشمامو بستم.. ارشیرفتن ک با

 ستین گهیکه د یاز همه دلم واسه فرشته تنگ شده..کس شتریب یول

 یکن..اون تورو نخواست..دلشو زد فراموشش

 ..اون با من خوب بود..خودم خراب کردم..با احساسات مرده شور بردمستین نطوری..انه

 به اونجا برسه ذاشتیم دی..خودش نبایتوهم مرد بود باالخره

 اون تنهام گذاشت.. اره

..تو اونو ازش شهیدختر پاک هی هیسرما نیکه اعتمادشو نسبت بهت از دست بده..بزرگتر یکرد یخودت کار یول

 یگرفت

 پاکه شهیواسه من هم فرشته

 ؟؟یکن ی..اگه ازدواج کنه بازم بهش فکر مستیواسه تو ن گهید



 دختـر افغان

 
286 

 

 ذارمیکنه؟؟نه..اصال..نم ؟؟ازدواجیچ

 هفته هیبار از اتاق خارج شدم..بعد  نیاول یدود و الکل به سرفه افتادم..پاشدمو برا یبو از

 تونم نفس بکشم یکردم که نم ینفسم باز شد..اون تو چقدر کثافت کار رونیاومدم ب تا

 .رمیگ یخبر نداشت ازش عکس م قتچویمختلف..خودش ه یهم بود..تو حالت ها نجایچرخوندم..عکساش ا چشم

 رمیگ یدارم ازش عکس م دیفهم یبود که نم طنتاشیسرگرم ش اونقد

 دوسش داشتم بزرگ چاپ کردم.. یلیعکسشو که خ هی

 زده بودم واریگرفته بودمو رو د قابش

 کردم االن کنارم بود؟؟ یاگه من اون حماقتو نم یعنی

 ..دمیصورتش دست کش رو

 ..دیچ یگل رز م داشت

 داد ی..باغبون داشت گل هارو اب ممیاون روز برام زنده شد..تو پارک بود خاطره

 ..ذاشتیبود نم دهیباغبونه که فهم یول نهیخواست گل بچ یم یه فرشته

 فرشته مجبورم کرد باغبونه رو بکشم اونور.. اخرم

 اونور کارتون داره ییاقا هیبهش گفتم  رفتم

 گوشش بدهکار نبود.. یگال..بهش گفتم نره ول نیرفت ب دیرفت فرشته دو اونکه

 ..دیچسب یرز به دستو پاش م یگال یخار ها ادیخواست ب یگل رز بزرگ سرخ کند..وقت هی

 رونیب ارمشیبود...اخرم مجبور شدم برم بغلش کنمو ب سادهیهمون وسط وا یدلخور ویلجباز با

 ..میکرد که نامحرم یم غیج غیج یه

 زدمو دودشو فوت کردم تو صورتش.. گارمیبه س یا گهید پک
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 اومد میزنگ گوش یکردم..صدا ینگاه م یکی یکی عکساشو

 نگاه کردم ویگوش دمیفرشتس دو نکهیا دیبه ام نروزایمثل همه ا باز

 ...بابا بودیول

 یتا ک یبازم جواب ندم ول خواستم

 دادم جواب

 بله-

 سالم-بابا

 سالم-

 تو؟؟ یی؟؟کجایدیجواب نم تویچرا گوش-بابا

 قطع کنم نیزنگ زد زایچ نیاگه واسه ا-

 اتیمسخره باز نیبا ا یختیبهم ر مونوی..زندگنمیحرف نزن بب-بابا

 نیبهم نزدم خودتون باعث خراب شدنش بود تونویمن زندگ-

کارات  نی..استیدر دسترس ن ایخاموشه  ای تمی..گوشیرفت یکدوم گور ستیهفتس معلوم ن هی..یحیوق یلیخ-بابا

 ده؟؟یم یچه معن

 نه ایبگم  سی..پس مهم ننیکن یشما درکش نم-

 ترکت کرده؟؟ یاون دختره که واسش جلومون واستاد هیچ-بابا

 نگفتم.. یچیه

 داد.. ادامه

 شیدید گهیبا چند نفر د دمی..شاشیدید گهید نفریبا  دمیشا ای-بابا
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 زد؟؟ یفرشته پاک من تهمت م به

 زدم داد

 یمثل زندگ تیزندگ دوارمیمسخرت..ام ی..با مخالفتهایخراب کرد موی..تو زندگیفهم ینم یچیساکت باش..تو ه-

 من نابود بشه

 شد کهیت کهیکه ت واریقطع کردمو پرتش کردم به سمت د ویگوش

 ..هیچه اقبال کور نیدستام گرفتم..ا نیمبل نشستمو سرمو ب رو

**** 

 سفارشام کووووو؟؟-

 هووووشه..داد نزن-ارشیک

 ااااااریبرو ب-

 ..نمیخفه بب-ارشیک

 برداشتم سمتش پرت کنم که گفت گلدونو

 غلط کردم..-

 باز کردو گفت ششویگذاشتم سرجاش که باز ن گلدونو

 ..ایتو با من ب-

 خوبه نجایخوام..هم ینم-

 بُره یپاشو م رهیپر از دود و کثافته..ادم راه م نجایا-ارشیک

 امینم ییمن جا-

 ..ایجان من..مرگ داش ک-ارشیک
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 امینکن..من نم یخب..خودکش لهیخ-

******* 

 فرشته

 

 

 تو میبر-ارشیک

 تو..درو باز کرد.. میرفت باهم

 داخل.. رفتم

 چشمم به خونه افتاد دهنم از تعجب باز موند..من بودم. تا

 عکس گرفته ازم؟؟ یمختلف..ک یمن بود..تو ژستا یعکسا

 هم قشنگ گرفته بود یلیخ

 دمیچ یواقعا قشنگ بود..داشتم گل رز م شیکی

 اونروز پررنگ شد خاطره

 نیبش نجایا ایب-ارشیک

 براش تنگ شده بود ایکرد..دلم به اندازه کل دن  یقرار یرو مبل نشستم..قلبم ب رفتم

 تحمل کنم شویتونم دور ینم گهیبشه من د ی..هرچمیبازم باهم باش مویکن یبشه اشت کاش

 ..رونیرفت تو اتاق..بعد چند لحظه اومد ب ارشیک

 ادیبرو تو اتاق..اون نم ایفرشته ب-ارشیک

 رفت اونور ارشیلرزون بسمت اتاق رفتم..ک یبا قدما پاشدمو
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 دیچیپ مینیدود و الکل تو ب یداخل اتاق شدم بو تا

 بود..پرده ها جمع نشده بودن کیتار اتاق

 پام اومد.. ریتق از ز یبود..صدا ختهیبهم ر زیچ همه

 بود.. شهیکردم..ش نگاه

 بود گاریو ته س شهیاتاق پر از خرده ش کف

 کرد ینگاه م رونینشسته بود..از پنجره به ب ی..رو صندلدمید یاهیس هی

 شد یم دهید رونیب نشونیبودن..از ب یها تور پرده

 دیکوب یم نمیس وارهیشدم قلبم محکم تر خودشو به د یم کیقدم که بهش نزد هر

 راه نگه داشتم نیب یدستمو بردم جلو..ول سادمویکنارش وا اروم

 شدم.. رهیبهش خ سادمویرفتم جلو..روبروش وا باز

 چند لحظه با مکث سرشو اورد باال..تا چشمش بمن افتاد خشکش زد بعد

 ..چقدر الغر شده بوددیقطره اشک از چشمم چک هی

 برات عشقم رمیمن بم یاله

 ..نمیب یدارم م یکردمو االن چ یفکر م یچ من

 ..باز مجبور شدم سرمو ببرم باال واسه نگاه کردنش.سادیروبروم وا پاشدو

 اورد جلو و گونمو لمس کرد دستشو

 ..ستمین ایخواست مطمئن بشه رو یم انگار

 ؟؟یتو..تو فرشـ..فرشته ا-شهاب

 .شمیابود ماالن ن المویخ هیکرد..انگار  یرو هم گذاشتم..فقط نگاهم م پلکامو
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 ؟؟یستین الیتو..تو خ-شهاب

 نه-

 ..سادیاخماش رفت تو همو رفت کنار در وا هوی

 ؟؟یکن یکار م یتو خونه من چ-شهاب

 بهت نگاهش کردم با

 ؟؟یخوا یمنو نم ینگفت ؟؟مگهیچرا برگشت-شهاب

 من..من اون موقع ناراحت بودم..-

 یکه تا االن بود ییهمونجا ..حاال هم برویدید ؟؟خبینیبب مویبدبخت یاومد هیچ-شهاب

 شهاب-

 ..زی..واسه همه چرهینگو..د یچی..هسییییه-شهاب

 من اومدم که... یول-

 زد داد

 روووونیبرو ب-

 ..رونینگاهش کردمو اروم اومدم ب یناراحت با

 گفت دویبسمتم دو ارشیدر خونه رفتم که ک بسمت

 ن؟؟یشد؟؟حرف زد یچ-

 کرد رونمیبگم..ب یچینذاشت ه-

 با بهت نگاهم کردو گفت ارشیک

 امکان نداره-
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 یگفت سوار شو برسونمت توجه یهم که م ارشیک یباز شروع کردم به قدم زدن..به حرفا رونویخونه اومدم ب از

 نکردم

 خواستم تنها باشم.. یم

 کرد؟؟ ینجوریا چرا

 خواد؟؟ یواقعا منو نم گهید یعنی

 قدر بود؟؟ نیهم عشقش

 بسوز یپس بده..تا عمر دار..تاوان حرف اشتباهتو حقته

 دمیافکار به خونه رس نیهم با

 زدمو مامان درو باز کرد..رفتم داخل.. زنگو

 میدخترم برو حاضرشو مهمون دار-مامان

 نیکن ییرایخودتون پذ نیمامان من حوصله مهمون ندارم..خودتون دعوت کرد-

 ..واسه توعهیتو نباش شهینم-مامان

 نبودااا ینجوری..قبال انیریگ یم یانقد مهم شدم واسم مهمون یعنیعه چه جالب..-

 هیخواستگار ریهرهر..نخ-مامان

 کنم یم خشونیزنم مثل اون گوسفنده سنگ رو  یمن حوصله خواستگار ماستگار ندارم..م-

 اقاس..دکتر مغزو اعصابه یلیپسرشونو..خ دمیان..د یادم حساب نایا رینخ-مامان

 باشه یخوام شوهرم نمک یمن؟؟ادم قحطه؟؟من اصال م یخواستگار ادیدکترو مهندسه م یچرا هر چ-

 برو بابا..وقت کلکل باتورو ندارم..برو حاضر شو-مامان

 ..امیمن...نم گمیهم نم گهیبار گفتم د هی-
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 کالفه گفت مامان

 خب..بابات که اومد خودت جوابشو بده لهیخ-

 ادی..عزت زدمیباشه خودم جوابشو م-

 تو اتاقم.. رفتم

 اوردن..هر روز هر روز خواستگار..اعصاب نذاشتن واسه من.. ریوقت گ ناهمیا اه

 میدیما دخترا افتخار نم یمنته ادهیشوهر ز رمی..نخسیشوهر ن گنیم یه باز

 ..دمیعوض کردمو دراز کش یلباس راحت هیبا  لباسامو

 بابا یباز شدو بعدم صدا ینجوریچشمام گرم شده بود که بخوابم که در اتاق هم تازه

 حاضر شو گه؟؟پاشویم یفرشته..مامانت چ-بابا

 چشم بسته گفتم همونطور

 ..ام..یمن..نم-

 ..پاشوخودیب-بابا

از باغ وحش فرار  یوونیکدوم ح سی..باز معلوم ننیکرد دادیتو گوشم..دادو ب نیزد ختیریواسه اون گوسفنده ب-

 من یکرده اومده خواستگار

 گمیحرف بزن..پاشو م دختر درست-بابا

 ..من زنشنیمن ازدواج کن یکه خدا زده پس کلش اومده خواستگار یاحمق نیخودتون با ا نیماشو..بر الیخیبابا ب-

 شمینم

 رد کارت یبر دمتیپسره م نیو نشناخته به هم دهیهم ند ای..نییپا یایامشب م ای-بابا

 حله یجاتونو تنگ کردم؟؟اوک یلیخ-
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 چمدونمو باز کردم ختمویر رونیرفتم سر کمد..همه لباسامو ب پاشدمو

 کنم اومدو چمدونو ازم گرفت یم یدارم چه غلط دید یچپوندم..بابا وقت یتو چمدون م لباسارو

 نکن..برو حاضر شو یبرو دختر..مسخره باز-بابا

 خونه نیاز رمیجاتونو تنگ کردم م یلیکنم..خ یمن شوهر نم-

 م؟؟یگفت یبهت چ ؟؟مگهیکن یم ینجوریچرا ا-بابا

 ..اهنیولم کن-

ازدواج  نی..واسه همیخوا یبود؟؟اها شهاب..تو اونو م ی..چیخوا ی..تو اون پسره رو مهیدردت چ دمیاهاااا..فهم-بابا

 خوام.. ی..چون من میکن ی..ازدواج مخودی..بیکن ینم

 کنم یفرار م نیبه زور شوهرم بد نیکنم..اگه بخوا یخوام..ازدواج نم ینم-

ه ..وگرن بیایم یشی..امشب حاضر میشیتو بدتر م میکن یباهات مدارا م ی..هرچشعوری..دختره بیتو غلط کرد-بابا

 برمت یزور م

 .دیرفتو درو محکم کوب رونیاز اتاق ب بعدم

 دستام گرفتم اعصابم داغونه نینشستمو سرمو ب نیزم رو

 ..نهیا یجلو رفتم

 یا گهیتر از هروقت د دی..ناامشهیفروغ تر از هم یهام ب چشم

 زنه شهابو دوست دارم. یخواد مجبورم کنه ازدواج کنم..بهم طعنه م یخواد..بابا هم م ینم گهیکه منو د شهاب

 شمیارا زیافتاد..رو م یچیبه ق چشمم

 بلندمو با حرصو بغض کوتاه کردم.. یداشتمو موها برش

 سر شونم کوتاه کردم تا
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 کار.. یخوام چ یتونم داشته باشم مو م یشهابو نم ی..وقتهیگر ریزدم ز بلند

 گوشه نشستم.. هیپرت کردمو  ویچیق

 .ختمیکردمو همپا باهاش اشک ر یپل نیاهنگ غمگ هی

 

 یعسگر دیاز عشق از حم اهنگ

 مویخط به خط زندگ"

 امشب دوره کردم بازم

 مرور خاطراتت با

 زخمامو تازه کردم بازم

 سمیخ یکاغذا نیا یحت

 خستن ازش باز گهید

 نا تمومم یشعرا نیا یحت

 ایموندن تو کار دن گهید

 

 سمیبا چشم خ سمینو یم

 دونه دونه خاطراتمونو

 یاونا رو خوند یروزی دیشا

 وونهیعاشق د نیا دهیکش یچ یدیفهم دیشا

 یکردم تا بمون هیگر
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 یاحساسمو بدون نشد

 "خونه نیاز یرفت ویدرو بست یرحم یبا ب تو

 

 شدم نگاه کردم.. یچیق یموها به

 بار..و تمام هی ی..فقط برادیهستن که شهاب توشون دست کش ییموها همون موها نیا

 دمیم یازدواج اجبار نیکنه..منم دارم تن به ا یحاال اون داره ازدواج م ی..من با شهاب زن شدم..ولمن

 اشنا.. لویتو فام رهیخونوادمون م یاگه فرار کنم آبرو ای..گهیکنه د یاگه ازدواج نکنم بابا مجبورم م چون

 ؟؟یتو با من چه کرد شهاب

 ستمیفهمه من دختر ن یاگه ازدواج هم کنم باالخره همسرم م یکرد..االن حت یکاش بهم تجاوز نم حداقل

 نداره ییجا چیجامعه ه نیزن مطلقه که تو ا هی شمی..مدهیطالقم م باز

 ..هیمونه که از شر مشکالت راحت شم خودکش یکه برام م یراه تنها

 یاخر جا زد یکه لحظه ها یخودتو از دره بنداز یبار خواست هی..یتو جرئتشو ندار هه

 ستین ایریازون تو بم یریتو بم نیا یول

 خوان یخواد..خونوادم منو نم یبرام نمونده..شهاب منو نم یراه چیه گهید االن

 شنیمطمئنا از مرگم خوشحال م ی..ولستیاز وجود من خوشحال ن ایدن نیتو ا یشکیه

 ..رهیم یدقش م نهی..چون آشهیخوشحال م یلیشهاب هم مطمئنا خ یحت

 شهیفاش نم شیگند کار گهید

 اخر میزد به سرم..زدم به س هوی

 برداشتم غیت هی..از تو کشو شیارا زیم یرفتم جا پاشدمو
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 قدم عقب رفتم.. هی

 باال نگاه کردم به

 برام نمونده یراه چیه ینیب یم یخودت دار یمنو ببخش..ول ایخدا-

 دیلرز یبردم سمت رگ دست چپم..کل بدنم م غویت

 بخوامو ندارم تیحالل یتو زندگ زانمیاز تک تک عز نکهیا وقت

 رو رگم گذاشتم.. غویت

 شکست یداشت سکوت اتاقو م نجوری..اهنگ همدیقطره اشک از چشمم چک هی

 بستمو رگمو زدم چشمامو

 شد ریدستم نگاه کردم..خون از دستم سراز به

 از دستم افتاد.. غیت

 زانو زدم.. نیرفت..رو زم یم یاهیس چشمام

 گنگ باز شدن در اتاق اومد  یصدا

 رمقم نگاه کردم..محسن بود یب یچشما با

 ..دمیدراز کش نیرو زم اروم

 متوجه نبودم یول دمیشن یم یگنگ یصداها

 ...اهیس ایکم صداها قطع شدو دن کم

******* 

 شهاب
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 زدم داد

 نجایا شیاریب یتو حق نداشت ارشیک-

 گرده یم لونیس رونویموقع تو کوچه ها ح نیهرروز هم چارهیخوب کردم..دلم خواست..دختر ب-ارشیک

 گند زدم شهیمن باز مثل هم ی..برگشت..ولشمیناراحت شد..من..من احمق غرورشو شکستم..اون اومد پ نجایاومد ا-

 رمشیگ یم رمی..اصال خودم میفرشته رو ندار اقتیبرو گمشو..تو ل-ارشیک

 یتو غلط کرد-

 بهم گفت ی..مهدادیکنه..امشب براش خواستگار م یازدواج م گهید یکیهه..من باهاش ازدواج نکنم با -ارشیک

 دهنمو فرو دادمو ارومتر گفتم اب

 ه؟؟یخواستگارش ک-

 فرشته رو داره.. اقتیکه ل یادم خوشبخت..کس هیبنده خدا.. هی..هیدونم ک یمن چه م-ارشیک

 گفتم یحوصلگ یکرد..با ب یم تمیاذ یلیخ حرفاش

 خوام تنها باشم یم رونیبرو ب ارشیک-

 به نشونه تاسف تکون داد یزدو سر یپوزخند

 یتا بفهم ادیبه سرت ب دی..بایقبول کن قتویحق یخوا ینم چوقتیتو ه-ارشیک

 خونه خارج شد از

 ..واضح شدن چشماشای..تار شدن دنی..باز دود..باز الکل..مستگاریتو اتاق..باز س برگشتم

 ...یول

 ستنین شهیچشماش مثل هم یول
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 بسته بود.. چشماش

 بسته؟؟ چرا

 نمیب یبستشو تو ذهنم م یاوله چشما دفعه

 ریستارمو ازم نگ..اسمون شب پر یباز کن لعنت چشماتو

 ی..خردش کردیکرد رونشیبره..ب یخواست خودت

 ندارم.. یجواب

 ..تخت خودمو از خونه اوردمدمیتخت دراز کش رو

 دیکه فرشته روش خواب یتخت همون

 که سرشو گذاشت یبالش همون

 که روش انداختم یملحفه ا همون

 امشب چمه؟؟ ایسوزه..خدا یم قلبم

 بهش تجاوز کردم؟؟ نکهیاز گمید یتر از روزا مونیانقد امشب پش چرا

 بود دهیاز سرم پر بایکردم خوابم نبرد..پاشدمو نشستم..الکل تقر هرکار

 اب سرد واستادم.. ریحمومو با لباس ز رفتم

 هم شد شتریب چیدرونم کم که نشد ه عطش

 بده.. یلی..حالم خیلعنت اه

 واسه فرشته افتاده؟؟ یاتفاق نکنه

 کنه یم ییرایراحت داره از مهمونا پذ یلی..اونم خشهیبد.به دلت راه نده..االن مجلس خواستگار هه

 شد شتریبشه عطشم ب رهیبهش خ شیکه اومده خواستگار یکس نکهیفکر ا از



 دختـر افغان

 
300 

 

 ..هیچه جهنم نیسوزم..ا یدارم م ایخدا آه

 یکه به فرشته تجاوز کرد یزد تشیکبر یکه زمان ی..جهنمیکه خودت درستش کرد هیجهنم

 کرد..ازت اجتناب کرد ی..ازت دوریپاک بود..گفت مراقب باش فرشته

 ی..فقط دنبال هوس خودت بودیتو به حرفش گوش نداد یول

 رو بستمو از حموم خارج شدم.. اب

 دمیرو تخت دراز کش سیخ همونطور

 خوابم نبرد بازم

 بکن یکار ای..خداشمیم وونهیپاشدم..دارم د باز

 عوض کردمو.سرمو خشک باسامول

 رونیشدمو از خونه زدم ب نی..سوار ماشرونیب رفتم

 رسه امشب یچقدر تنگ به نظر م شیبا همه بزرگ ایدن نیا

 رونیهفتس که از خونه اومدم ب هیشب بعد از  نیاول

 ..رمیدونم کجا م ینم

 پارک کردمو سرمو گذاشتم رو فرمون ابونیخ کنار

 اومد شهیتقه به ش یصدا

 نییرو دادم پا شهیبلند کردمو ش سرمو

 پارک ممنوعه نجایاقا ا-سیپل

 کنم یخوام..االن حرکت م یعذرم-

 کجاست که پارک ممنوعه؟؟ مگه
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 مارستانهیافتاد..اها ب مارستانیبه ب چشمم

 کردمو جلوتر نگه داشتم. حرکت

 نگه داشتم؟؟ چرا

 یرارادی..غینجوریهم

 قفل کردم.. موتیبا ر نویشدمو ماش ادهیپ

 خودمو فراموش کردم یمردم ناراحت یها یناراحت دنیبا د دی..شانمیرو بب مارایگرفتم ب میتصم

 ..مارستانیتو ب رفتم

 ها هم خوشحال بودن. یها خسته و ناراحت بودن..بعض چهره

 خوب شده ضشونیمر حتما

تخت گردان به سرعت از کنارم با چندتا  هیکردم که  یدعا م شونیسالمت یکردمو برا یها رو نگاه م ماریب نطوریهم

 پرستار رد شد

 نفر هم دنبالش بودن چند

 شفا بده نمیا خدا

 زد یکردو مامانشو صدا م یم هیدختر کوچولو افتاد که داشت گر هیبه  چشمم

 زانو زدم کنارش

 ؟؟یخانوم کوچولو گم شد-

 اره-دختر

 ..کجا بود؟؟میکن دایمامانتو پ میخب بر-

 دونم ینم-دختر
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 اتاق بود؟؟ هیتو  ایبود؟؟ نجایخب ا-

 هم بغلش بود یداداش ین یبود..ن دهیاتاق بود..خواب هیتو -دختر

 کجاس؟؟ ییخب بابا-

 کار داره هی رهیگفت م-دختر

 ه؟؟یخب اسمت چ-

 فرشته-دختر

 افتادم زمیفرشته عز ادی باز

 میکن دایرو پ یمامان میخب فرشته خانوم..بر-

 پرسم که بخش کجاست یکرده..پس از پرستارا م مانیکه گفت مادرش زا نطوریا

 االن حتما به بخش منتقلش کردن چون

 راهرو سمت چپ یبخش کجاست که گفت انتها دمیپرستار پرس هی از

 گرفت شیات گرمیج

 راهرو سمت چپ یاومد..که گفت انتها ادمینشسته بود  نمیکه تو ماش یاخر اونروز

 فرشته رو گرفتمو پشت در اتاق واستادم دست

 تقه به در زدم.. نیچند

 اومد یدییبفرما یصدا

 بودن.. دهیداخل..چندتا خانوم رو تخت خواب رفتم

 بچه بغلشون بود دوتاشون

 به فرشته گفتم رو
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 عمو جون مامانت کدومه؟؟-

 عمو..بلندم کن نمیب ینم-تایب

 کردمو گفتم بغلش

 خب..کدومه؟؟-

 گفت یبا خوشحال فرشته

 نجاستیمامانم ا-

 مادرش رفتمو فرشته رو کنار تختش گذاشتم بسمت

 اومدم رونیاز اتاق ب یخدافظ هیتشکر کرد..با  یلیخ مادرش

 راهرو باز شروع کردم به قدم زدن تو

 داشت یبزرگ شهیشدم..ش یاتاق عمل رد م یجلو از

 یم هیدختر واستاده بودنو انگار داشتن دست دختره رو بخ هیدکترو چندتا پرستار کنار تخت  هیداخل نگاه کردم.. به

 زدن

 اشنا جلب شد هیتو لحظه اخر نظرم به  یبرگردوندم..ول سرمو

 بود محسن

 کنه یم هیداد داره گر ینشسته بودو لرزش شونه هاش نشون م نیزم رو

 ؟؟یواسه چ اما

 واستادم جلوش

 محسن-

 کردو سرشو برگردوند یقیاخم عم دنمیبلند کردو نگاهم کرد..با د سرشو
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 ؟؟یکن یم ینطوریشده؟؟چرا ا یمحسن چ-

 پاشدو محکم زد تو گوشم هوی

 بهت کارش بودم که داد زد تو

 رگشو زد یعوض ی..خواهر من بخاطر تویپست فطرت عوض-

 گفت؟؟رگ؟؟خواهر؟؟فرشته؟؟ ی..چیچ

 رشته منه؟؟..پس اون دختر تو اتاق عمل فپس

 ...حالت خوبه؟؟چرا اخه؟؟یگیم یچ-

 که دوستش یکرد با کس یبابا داشت مجبورش م نکهی..واسه اینامزد کرد یکثافت رفت یتو نکهیواسه ا-محسن

 نداره ازدواج کنه..

 ..فرشته..فرشتهفرشته

 نشستم.. نیخوردمو رو زم زیل واریدادم..رو د هیتک واریعقب رفتمو به د عقب

 شدم رهیروبرو خ به

 ..یاز هر احساس یته

 فرشته؟؟ چرا

 یمن چقدر ارزش داشتم که جونتو واسم گذاشت مگه

 ینکن هیگر ویسخته..مرد باش چقدر

 زدم یفرشته کوچولوم زجه م یتنها بودمو برا نجایا کاش

 کنه هیگر دیقانون مزخرف وجود نداشت که مرد نبا نیمرد.نبودم..کاش ا کاش

 رونیاتاق عمل باز شدو پرستارا تخت فرشته رو اوردن ب در
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 ..دمیفنر از جام پاشدمو دنبالش دو مثل

 بود شهیتر از هم یبود..پوست روشنش مهتاب دهیکوچولوش رنگ پر صورت

 تو بخش. بردنش

 وارد اتاق شدم.. پشتش

 با اخم گفت پرستار

 دیی..بفرمارونیاقا کجا؟؟ب-

 توجه بهش رفتم کنار فرشته.. یب

 حراستو خبر کنم ای یریم رونیاقا ب-پرستار

 زدم داد

 خفت کنم؟؟ ای یشیخفه م-

 ..رونیلب گفتو رفت ب ریز یزیچ هی..دیپر رنگش

 باز شدو محسن اومد تو در

 زد داد

 ..بدوووعی..سررونیاز اتاق خواهرم برو ب-

 بکن یخوا ی..هرکار مرمینم-

 یاریدرم یقُلدر باز یکه االن اومد یداشت کجا بود اجیکه بهت احتهه..اون موقع -محسن

 محسن ساکت شو-

 گذاشتم رو گونه فرشته که محسن دستمو بشدت پس زدو گفت دستمو

 به خواهرم دست نزن-
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بابات مجبورش  یچرا گذاشت یزن یم رتیغ ویدم از برادر ی..بس کن..تو که هیخواهرم خواهرم راه انداخت یه هیچ-

 کنه ازدواج کنه؟؟

ا گفتم باب یگفتم؟؟م یم یکردم؟؟چ یبابا رو منصرف م ایکشتم  یرفتم پسره رو م یکردم؟؟م یکار م یچ-محسن

 ست؟ین یصبر کن شهاب راض

 نمونده یباق ی..حرفمیناراحت شد یلیکه پدرت اونشب کرد خ یکار با

 واسه گفتن نداشتم..به دستش نگاه کردم یزیچ

 شده بود.. یچیپ باند

در  ینکنه..وقت یزیکنم واسه امشب حاضر بشه و آبرور یاومدم..بابا بهم گفت برم فرشته رو راض رونیاز ب-محسن

 از دستش افتاد کف اتاق غیت دمیاتاقشو باز کردم د

 گوشیازب طونویکنه..فرشته دختر ش یکار نیکردم فرشته همچ یبه دستش افتاد..غرق خون بود..اصال فکر نم چشمم

 روز بندازه نیپسر خودشو به ا هیرفت واسه  یمن..انتظار نم یکوچولو ی..آبجلمونیفام

 ادامه داد دویکش یاه

دونم از تو  یخوان..نم یاشغالنو واسه هوسشون ادمو م شترشونیگفت ب یاومد..م یاز پسرا بدش م شهیهم-محسن

 .یکن یکرد با همه فرق م یبود که فکر م دهید یچ

 حماقتم افتادم.. ادیحرفش..باز  نیسوزه از یبد م دلم

 گرفتم توینداشتم..منو ببخش..ببخش که پاک اقتتویمن ل فرشته

 بهت برگردونم تویپاک دمیقول م یاگه تنهام نذار یول

 کنه یبه تو نگاه هم نم گهیباطل..اون د الیخ یزه هه

 دنمیاز د شهیخوشحال م یکه چجور دید یبهوش اومد خواه یوقت رینخ

 ؟؟یبال یکه انقد به خودت م یکن یم یکه دنبال هوسشونن چه فرق ییمگه تو با همه پسرا هه
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 برو گمشو..ولم کن.. اه

 عقلو دلم درحال جدال بودن که دست فرشته تکون خورد. نطوریهم

 ..رونینگاهش کردم..محسن از اتاق رفته بود ب نگران

 واسه فرشته. ارهیب یزیچ هی رفت

 خوردو اسمون شب چشماش به روم باز شد... یتکون پلکاش

******* 

 فرشته

 

 

 باز کردم.. چشمامو

 کجاست؟؟برزخ؟؟ نجایسوخت..ا یم دستم

 یبرنم تو برزخ جهنم یم االن

 جهنم.. ندازنمیم امتمیق روز

 ..مونمیکردم..چقدر پش یاون غلطو نم کاش

 تشنم..چقدر گرمه اخ

 یدر بهشت کوفت م خیاالن  یکشت یدر بهشت؟؟اگه خودتو نم خی ایارن؟؟یب خیبرات اب  یتو بزرخ جهنم یخوا یم

 یکرد

 چشم چرخوندم.. یحال یب با

 شهابه نکهیخاک به سرم ا عه
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 کرد.. ینگاهم م یبا نگران داشت

 کنه ریخودشو کشته؟؟خدا بخ نمیا

 اب-

 ارهیها؟؟اب؟؟االن..صبر کن..محسن م-شهاب

 هم مرده؟؟ ؟؟محسنیچ

 که مردن..نکنه از غم من کشته شدن. همه

 کمپوت بود ویمشما پر از ران هیباز شدو محسن اومد تو..دستش  در

 داره نایاز نجاهمیجون ا اخ

 .دمیحمله کردم مشمارو از دستش قاپ کیتا اومد نزد محسن

 .ادینم رمیگ زایچ نیاز گهیجهنم د ندازنمیم انیبده بخورم که باز م اجازه

 اناناس دراوردم یران هیباز کردمو  مشمارو

 خوشمزس یلیخ ی..واایاناناس بودم تو دن عاشق

 دمیدوباره دراز کش نویپرت کردم رو زم شویتموم شد قوط یوقت

 ..چه خنک بودشییییاخ-

 کردن یها نگاهم م وونهیبه روح محسنو شهاب افتاد که مثل د چشمم

 ه؟؟یها چ-

 خدا.. ای..دنیترک هوی

 خدا فرشته هاشو فرستاد که منو ببرن!! نکنه

 زدن غیشروع کردم به ج یناگهان
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 فرصت بده..توروخدا هیغلط کردم.. ای..خداااااامیخواااام..نم ینم-

 دم؟؟یرو به خودش قسم م گم؟؟خدایم یدارم چ عه

 ببر نویا ایکردم..خدا یبود که من خودکش نیا ریشهابو ببر جهنم که تنهام گذاشت..تقص نیا ایخدا یوا

 خودم.. شیبهشت پ ارشیزود ب یکرد..ول یم تمیبسوزه چون اذ کمیهم ببرش جهنم  محسنو

 نیندارم..اها اها شهابو خوب کتکش بزن یسفارش گهیدرد نکنه من د دستت

 به اون دوتا نگاه کردم که سرخ شده بودن دمویکش یقیعم نفس

 خوان بترکن؟؟ یچرا م نایا وااا

 نشستن نیو رو زمهردوشون منفجر شدن هوی

 اومد تو یکیباز شدو  در

 مثل ادماس که.. نیا یول داسیاز تو بدنش اونور پ یفرشته عذاب جهنمه؟؟نبابا حور ایه؟؟یحور نیا عه

 بگم بهش؟؟ یچ پس

 ..چون خوشگلهیحور گمیم

 ن؟؟یچخبره؟؟معرکه گرفت نجایا-یحور

 ..میبخند میتون ینم گهیجهنم د میریم گهینداشته باش..چچدروز د یجون کار یحور-

 رونیمثل جن زده ها نگاهم کردو تند از اتاق رفت ب یحور

 پاشدن نیمحسن از رو زم شهابو

 یبا مزه ا یلیدختر خ یوا-شهاب

 مارو بچه یکشت-محسن

 شهیچه خوب..از االن شروع م ی..وادیبه ذهنم رس یفکر هیصدم ثان در
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 شما؟؟ نیگ یم یچ-

 سرمت تموم شدهرهر..پررو نشو..پاشو که -محسن

 ست؟؟یبرزخ ن نجایا ه؟؟مگهیچه؟؟سرم چ-

 ی..زنده امارستانهیب رینخ-محسن

 سمینو یکتاب م رمیاخ جووووون..زندم..من زنده ام..االن م یکردم..وااااا کپ

 بگه که شهاب هم ازونور اومد یزیخواست چ سادویمحسن اومدن بسمتم..محسن کنارم وا شهابو

 نو گفتمپرت کردم تو بغل محس خودمو

 ه؟؟یاقاهه ک نیمحسن ا-

 تعجب نگاهم کردن با

 ؟؟یبا من-شهاب

 اخم گفتم با

 ن؟؟یینجایبعله با شمام..چرا ا-

 گه؟؟یم یچ نیمحسن ا-شهاب

 ییدونم..کلش خورده به جا یمن چه م-محسن

 میریعکس از سرش بگ هی میبر-شهاب

 پرستار اومد تو ..نه نهیحور هی..بعد چند لحظه بارونیهم قبول کردو رفت ب محسن

 چسب زخم روش زد هیسرمو از دستم جدا کردو در اخر  پرستار

 لبخند گفت با

 بوده؟؟ یعشقو عاشق هیقض ؟؟نکنهیچرا رگتو زده بود یخانوم-



 دختـر افغان

 
311 

 

 گفتم نیکنم واسه هم هیضا نخواستم

 دمیتمو بردس نی..چون خونه تنها بودم..واسه همدمیترس هویکردم  یصاف م غیدستمو با ت ینه..داشتم موها-

 محسن با تعجب نگاهم کردن.پرستاره گفت شهابو

 مردو خوشبخت کن هیکنو  ی..زندگیکن یاطیاحت یب فهی..حزمیحواستو جمع کن عز شتریاها..پس ب-

 ..رونیچشمک مسخره زدو رفت ب هی

 دراوردم اداشو

 ..مردا ارزش خوشبخت کردن ندارنـــــــــــــــــــشیمردو خوشبخت کن..ا هی-

 با اخم گفت محسن

 میریعکس بگ وبتیاز مغز مع میکه بر ایخب..پاشو گمشو ب لهیخ-

 ؟؟یدستتو زد یفرشته راست گفت-شهاب

..اخه میکردم واسه مجلس خواستگار یدستمو صاف م یزنم..دوما بعله داشتم موها یاوال من با مرد نامحرم حرف نم-

 بود یدیم نیلباسم است

 سرخ شد جهیتوهم رفتو در نت افشیق شهاب

 رمیوقت واسه عکس گرفتن از مغزت بگ هیمحسن گفت..من برم  مویاتاق خارج شد از

 ..رفت

 ؟؟یمن باور کنم بخاطر من نزد یعنی-شهاب

 و؟؟یچ-

 نویا-شهاب

 گرفتو محکم تکون داد. دستمو
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 تو مچ دستم دوباره بوجود اومد یبد سوزش

 اخ دستم..اخ.ول کن-

 نشستم. نیول کرد که مچ دستمو گرفتمو رو زم دستمو

 نشستو گفت کنارم

 شد؟؟ یچ-

 محسن اومد یندادم که همون موقع صدا جوابشو

 شده؟؟چرا نشسته؟؟ یچ-محسن

 باز کردمو با درد نگاهش کردم چشمامو

 تو چشماش موج زد ینگران

 ؟؟یابج یچرا نشست-محسن

 سوزه یدستم..م-

 وقت گرفتم می..پاشو.برشهیم مینداره..داره بافت پوستت ترم یاشکال-محسن

 میاتاق حرکت کرد هیکرد پاشمو بسمت  کمکم

 ساله بود۳٧-۳۶بایمرد تقر هی..رونیبه اونا گفت برن ب دکتر

 سرم عکس گرفتو گفت از

 ..اجازه بده همراهاتو صدا کنمینداره خانوم یسرت مشکل-

 دکتر یاقا-

 نگاهم کرد برگشت

 گرفتم؟؟ ینوع فراموش هی دیبهشون بگ یجوری شهیم-
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 اخه چرا؟؟-دکتر

 نقشمو گفتم بهش

 کنم ی..باشه خودم درستش مهیاها..پس موضوع سر لجو لجباز-دکتر

 ..رونیاز اتاق رفت ب بعدم

 هه هه هه

******* 

 شهاب

 

 

 .رونیاز اتاق اومد ب دکتر

 ن؟؟یشما همراهاش-دکتر

 از محسن جواب دادم زودتر

 دکتر یبله اقا-

 اتاقم نیایب-دکتر

 تو اتاقش..دل تو دلم نبود میرفت

 اتاقش؟؟ میبگه که گفته بر یخواد چ یم یعنی

 مینشستو ماهم نشست دکتر

 ..یول ستیمشخص ن یادیز زیعکسش چ یکردم..از سرش عکس هم گرفتم..تو نهیمعا ضتونویمن مر-دکتر

 بهمون انداخت ینگاه
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ن مدت زما هیگذشت  یدر ط دیگرفته..شا یجزئ یفراموش هیکه بهش وارد شده  یبزرگ یبه علت شوک عصب-دکتر

 از افرادو نشناسه. یفعال ممکنه بعض یحافظش برگرده ول

 شناسه؟؟ ی..پس واقعا منو نمپس

 گهید بتیمص هیباز  ایخدا یزم؟؟وایتو سرم بر یخاک چه

 یم ینجوری..اادینم ادشیهم  تویقبل یشناسه..پس کارا یتورو نم ارهیبهتره..اگه حافظش بدست ن نیا وونهید یه

 یبهتر از اون قبل یکی..یتو ذهنش بساز دیشهاب جد هی یتون

 درسته نی..ااره

 رونیب میاز اتاق اومد مویپاشد

 کنم... یاالن شروع م از

******* 

 فرشته

 

 

 

 دلم خنک شد یرفتن..ا سرکار

 دهیم یچه حال یشهاب دماغش بسوزه..ا نیا

 گن؟؟یم ی..خب چسادمیاز اتاق..رفتم پشت در اتاق دکتر وا رونیرفتم ب پاشدمو

 که گنینم یچیه

 نایصاف گذاشته کف دست ا ویدکتر رفته همه چ نینکنه ا-
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 ..عهههههدمیتر رفتم که د کینزد کمی

 چرا انقد نرم شده؟؟ در

 کنن یسه جفت چشم دارن نگاهم م دمیاوردم باال ک د سرمو

 گفتم.. یبهش چ دیاون لبخند کجش کرده بود..فکر کنم شن یحرص چاشن کممی دکتره

 ...فراااااار کنمیبُرهه زمان نیکنه در ا یعقل حکم م خب

 قدم اومدم عقبو پا به فرار گذاشتم.. هی

 شدم میقا واری..پشت درونیخارج شدمو اومدم ب مارستانیدر ب از

 خداااا یزدم..وا ینفس م نفس

 گردن ینگران دارن دنبالم م یها افهیمحسنو شهاب با ق دمیکه د دمیسرک کش واریپشت د از

 رونیاومدم ب واریپشت د از

 نجاااامیمن ا-

 هو؟؟ی یوروجک..کجا در رفت یا-محسن

 ..گهید گهید-

 کمپوتا افتادم ادی هوی

 هوا دنیکه با ترس دومتر پر دمیکش یبنفش غیج

 شد؟؟سوسک بود؟؟ یشد؟؟چ یچ-شهاب

 خوام ی..کمپوتامو مییتو یسوسک اصل رینخ-

 شهاب.گفت دنویکش یراحت نفس

 حوصله داره برگرده ی..کیخیب-
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 خوام یپس من کمپوت م-

 خرم یبرات م میبر ایخب..ب لهیخ-شهاب

 من مُردم؟؟ ؟؟مگهیبخر یزیکه براش چ ی..تو چکاره خواهرمخودیب-محسن

 شو..فرشته هم مثل خواهرم الیخیمحسن جان ما ب-شهاب

 نشست.. میشونیرو پ یظیغل اخم

 ..گوسفند..شغال.کفتار..کالغ مرده سوخته شدهالی..گور خر..گودزگاو

 بهشون کردمو راه افتادم پشتمو

 دو طرفم حس کردم حضورشونو

 بهت گفتم خواهر؟؟ یشد؟؟ناراحت شد یچ-شهاب

 یایوسط به چشم نم نیتو ا گهی..دختهیبراش خواستگار ر یبه اندازه کاف می..ابجرهیخفه -محسن

 گفت دویکش یبا حرص پوف شهاب

 ..نی..ما ننه پرونیفرد ی..اقا شما علاتیباز یرتیغ نیمنو با ا یمحســـــــــــــــــن..کشت-

 اونور..حوصله کلکالتونو ندارم.. نیگمش نیبر-

 ؟؟یچرا خانوم-شهاب

 یخانوم تو پسوند اسمم اضافه کن..بعدشم من شما رو نم هی یخانوم یعمته..من اسم دارم..بجا یخانوم-

 زنم یشناسم..پس.باهاتون حرف نم

 ؟؟یها حرف نزن بهیکوچولو..مامانت گفته با غر ین ی..نیاخ-شهاب

 .میدیرس نشیماش یندادم..همون موقع جا جوابشو

 عقبو باز کردمو نشستم..شهابو محسن هم جلو نشستن در
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 ساعت چنده؟؟-

 صبح۳-محسن

 دونن؟؟ یمامان بابا م-

 هم خونه نبود یبه زور فرستادمشون خونه..مهد یاره..ول-محسن

 بله؟؟نبود؟؟کجاس؟؟-

 دونم.با دوستاش رفته عشقو صفا یچه م-محسن

 ن؟؟یریخونه م-شهاب

 اره بابا..-محسن

 ؟؟یرگتو زد یفرشته واسه چ-شهاب

 زدم. یگفتم که..داشتم دستمو م-

 م؟؟یباور کن یانتظار دار-شهاب

 گفتم یتند با

 هم بدرک. نیخوا ینم نیباور کن نیخوا یم-

 نداشته باش..ناراحته شیشهاب کار-محسن

 ..شهیبرگردوندم سمت ش رومو

 در خونه نگه داشت یدونم چقدر گذشت که جلو ینم

 شدمو اروم بسمت خونه رفتم.. ادهیپ

 شهاب از پشتم اومد یصدا

 ینکن یطونیش گهیمراقب خودت باش..د-شهاب
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 زدمو باز به راهم ادامه دادم ی..برگشتم سمتش..پوزخندسادمیوا

برام  یراه چیه گهی..چون دیبود که تو کرد یزدم بخاطر غلط یمراقب باشم..من اگه دست به خودکش گهیم بمن

 نموند

 زدم..درباز شدو رفتم تو زنگو

 سمتم.. دیدو یبا نگران مامان

 تنگ شده بود یلیبغلم کرد..منم بغلش کردم..دلم براش خ محکم

 صورتمو قاب گرفتو نگاهم کرد مامان

 ؟؟یبود کرد یچه کار نیا زدلمیدخترم..عز یخوب-مامان

 ..نییانداختم پا سرمو

 بغلم کردو گفت باباهم

 منو ببخش دخترم..من تورو تو تنگنا گذاشتم-

 جدا شدمو رفتم تو خونه.. ازش

 شد؟؟ یم یسوخت..اگه مرده بودم االن چ یدستم م هیبخ یجا باز

 کردن یرفتن تو بهشت رضا دفنت م یزدن م یبرات م میترح هیاعالم هی یچیه

 ..برو گمشو..زبونت الل..خاک تو دهنتزهرمار

 مرگتون بشه شیشهاب پ یبراتون..اله رمیمن بم ینازم..اله یافتاد.موها نیبه موهام رو زم چشمم

 کنارشونو جمعشون کردم..انداختم سطل اشغال.. نشستم

 دفتر خاطراتم؟؟ یکار کنم؟؟بذارمشون ال یچ

 از سرم باز کردم.. شالو
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 کوتاه کمشیبلنده  کمشیکنم..چون  زشونیتم دی..فقط باادیکوتاه هم بهم م یموها نه

 رمی..فردا مدمیمجلس محسن هم لباس نخر واسه

 عوض کردم.. اطیبا احت لباسامو

 باز کنمکاش دستم تا پس فردا بهتر شه..که باندشو  ایخدا یوا

 مجلس محسنه اخه

 االن هم موهات بلند بود هم دستت پانسمان نشده بود یرفت یم شیبا عقلت پ کمیخودته..اگه  ریتقص

 بود نیاتفاق ا نیا ینشستم..حد اقل خوب یسر سفره عقد م گهیهفته د دیبجاش با یاره ول هه

 شدم رهیبه سقف خ دمویدراز کش اروم

 که مثل خودم بود شیمشک یچهره شهاب اومد جلو چشم هام..چشما باز

 کم چشم هام گرم شدو خوابم برد کم

*** 

 داد زد بهار

 بدووو یفر-

 امیکن االن من م شی..اتنیبرو گمشو تو ماش-

 رمیم یایتر ب ری..دقهیدق کیخب..فقط  لهیخ-بهار

 ؟؟یتنها بر یخوا ی..بعد ممیریمن م دی..واسه خرنمیساکت بب-

 .رونیبدست رفتم ب فیدرست کردمو ک شالمو

 یبا یبا یمامان-

 زمیبسالمت عز-مامان
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 ..یدر سمت کمک راننده رو باز کردمو خودمو پرت کردم رو صندل رونویخونه اومدم ب از

 محکم بستم که بهار گفت درو

 شیکوب یم ینجوریا سیخنگ..ارث شوور نداشتت ن یهوووووو-

 خواد..مال داداشمه یدلم م-

 ..فتهیخرم فَکِت ب یم نیخودم ماش گهیبرو گمشو بابا..داداش داداش..چندروز د-بهار

 ستین بیهه ارزو بر جوانان ع-

 ؟؟یبند یشرط م-بهار

 نگاهش کردم مشکوک

 ه؟؟یی..خبرانمیبب-

 باال انداختو گفت ابرو

 حاالااا-

 از بازوش گرفتم که اخش رفت هوا یشگونین

 الماس شرق نگه داشت دیمرکز خر یکه جلو میکرد یباهم زر زر م میداشت نطوریبه حرکت دراورد..هم نویماش

 داخل.. میرفت مویشد ادهیپ

 کرد. یبهار دوساعت واسه جا پارک االفمون م نیداره..وگرن ا یطبقات نگیپارک خوبه

 .میکرد ینگاه م نارویتریو نطوریهم

 کستی..پام شگهیبخر بنداز گردنت تو مجلس د یا سهیک هیبدو  ینینب ریخ یاله یاخ پاااام..فر-بهار

 گفتم دمویخند ثیخب

 ..ینپوش نجاهایسانت واسه ا۵کفش پاشنه یحقته..تا تو باش-
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 مشکل پسندم یلیخ زیچ هیمن واسه انتخاب  یدون یکه م خودت

 ببرن تویمرده شور مشکل پسند-بهار

 امیتا من بخرمو ب نیبش نیبرو تو ماش یخوا ی..میخود دان-

 دزدنت یاقا دزدا م رینخ-بهار

 تخت التی..خادیسمت من نم یاحمق چی..هختهیر نجایداف ماف ا نهمهیبرو بابا..ا-

متر پارچس..شلوارتم که کم از  میارفاق کنم ن یلی..مانتوت که خیهه هه..نه که خودت چادر چاقچور کرد-بهار

 هم ماشاال هفتاد قلم. شیکنه..ارا یزنه همه رو جذب م یکه م یساپورت نداره..شالتم که با اون برق

 نهی..بوزرهیخف کار کن -

..شال یسورمه ا نیوجب باالتر از زانومه..شلوار ج هیتا  شیکه بلند یدیم نیاست یاب یمانتو هیخودم نگاه کردم.. به

 ستین رونیداشت.موهامم ب ینقره ا یکه روش طرحا یاب

 گه؟؟یم یچ وونهید نیندارم..پس ا ادیهم ز شیارا

 نیتریلباس افتاد..رفتم سمت و هیاوردم باال که چشمم به  سرمو

راوات حالت ک هیشلش  قهی ریشُل بودو از ز قهیزانو بود.. یتا باال شی..بلندینقره ا یبا طرح سنگ یمشک رهنیپ هی

 اومده بود رونیشال مانند ب

 هم به شال سنجاق شده بود نیحلقه پر نگ هی..دیرس یدامنش م یپرک ها یتا باال که

 هم پُر پَرک بود..دوطبقه دامنش

 بپوشم نویا میبهار بر-

 پسر جوون فروشنده بود هیتو مغازه.. میرفت باهم

 دیمن بد زیسا ینقره ا یمشک رهنیازون پ شهیم دیببخش-

 بهم انداختو رفت تو لباسا نگاه انداخت ینگاه
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 اوردو داد بهم رونیب ویکی

 دییبفرما-فروشنده

 یمرس-

 دمشیرفتم تو اتاق پرو..مانتومو دراوردمو پوش گرفتمو

 داشت یتنم بود..تن خور خوب کسیف

 کوچولو باز کردمو بهارو صدا زدم هی درو

 نگاهم کرد اومدو

 داد یمجلسمون وگرن شهاب درسته قورتت م سی..خوبه مختلط نیدختر چه خوشگل شد یوا-بهار

 غلط کرده..بره گمشه-

 اوردمبستمو درش  درو

 اومدم رونیشالمو درست کردم..از اتاق پرو ب دمویپوش مانتومو

 پسره یجا رفتم

 خوام یم نویاقا هم یمرس-

 مبارک باشه..-فروشنده

 مشما هیجعبه و بعدم تو  هیگذاشت تو  رهنویپ

 کنم؟؟ میخب چقدر تقد-

 تومن۱۲۵قابل نداره-فروشنده

 دراودمو گفتم کارتمو

 چقدر بدم؟؟ فیبا تخف-
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 گفت دویخند پسره

 ینیبب رشویتومن خ۱۲۰..دیخب شما پنج تومنشو ند-

 دیبهش دادمو کش کارتو

 رمز-فروشنده

-۱۳٨۰ 

 رونیب میبا کارت گرفتمو اومد لباسو

 خونه میاخ جون..بر-بهار

 دمیکفش نخر فوی..کرمینخ-

برم  از صبح دیامروز استراحت کنم فردا با دیمن با دهیند ری..د اخه خیکفش بپوش یپاهات کج بشه نتون یاله-بهار

 شگاهیارا

 کردم یرو نگاه م نایتریتوجه و یزدو من ب یهمونطور غر م اون

 هم داشته باشه یچشممو گرفت..خدا کنه مشک ینقره ا یکفش اب فویست ک هی

 داخلو گفتم رفتم

 ن؟؟یهم دار یست مشک نیاز دیسالم..ببخش-

 گفت خانومه

 ارم؟ی..بمیبله دار-

 شمیممنون م-

 دمیاز بهار که اصال توجه نکردو گفت ها خوبه زود بخر خر یبا نظر خواه اوردو

 ..چشمم به ساعت افتادنیتو ماش میبرگشت
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 بعدازظهر..۵

 کنن یخودمم گزگز م یپاها یی..خدامیگرد یم میبازار دار میاومد۱ساعت از

 برسه به بهار بنده خدا که کفشاش پاشنه هم داشت یچ

 خونه میدیساعت رس مین بعد

 بنفش بهار بلند شد غیج یصدا هویداخل..بهار کفشاشو دراورد منم دراوردمو رفتم تو که  میرفت

 خوشگلم تاول زدن ی..پاهام..پاهایوااااا-بهار

 سمتشو گفت دیدو یبا نگران محسن

 زدلم؟؟یشده عز یسالم..چ-

 دلش زیعز ههههه

 پاهام تاول زدهمحسن خواهرت از بس تو بازار گشت -بهار

 ؟؟یگرد یانقد م یمرض دار-محسن

خواس کفش  یکه من مشکل پسندم..اونم واسه مجلس داداشم..بعدشم حقشه..م نیدون یخوب کردم..همتون م-

 پاشنه بلند نپوشه

 دهیترش یساکت باش..دختره -بهار

 گفتم دمویخند ثیخب

 گهیکنم د دایزنم فردا که شوور پ یم پیخب ت-

 با اخم گفت محسن

 کنم یکبابت م رونیب یایاز مجلس زنونه ب پیت نی..با ایشما غلط کرد-

 یبا بهار تیعشقولک باز ری..تو اون موقع درگهیبذار باد ب رهیبرو -
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 دیبوس شویشونیبه بهار انداختو پ ینگاه عاشقانه ا محسن

 عققققق حالم بد شد-

 ننیب ی..مرنیگ یزن م رنیبعد م انیم باری..خواستگارات همشون ومدهین رتیهه هه دلت بسوزه..شوهر گ-محسن

 یتو ناقص

 نمونه از خواستگارامو نام ببر که داماد شده باشه هیکنم..بعدشم تو  یخودم ردشون م رمی..نخرهیخفه -

 تند جواب داد محسن

 شهیشهاب...شهاب داره داماد م-

 اوردمیبه روم ن یناراحت شدم ول یلیشکست..خ دلم

 ..مبارکش باشهشهیبمن چه که داره داماد م خب-

 ناراحت شدم که موضوعو عوض کرد دیبهار فهم یانگار

 ؟؟یگرفت شگاهیوقت ارا-

 زدم یپوزخند

 گهید امیاره گرفتم..با خودت م-

 بهشون کردمو رفتم باال تو اتاقم پشتمو

 بستمو قفل کردم درو

 ؟؟؟یشیداماد م یدار شهاب

 عمرم یکنه..خوشبخت ش یعشق من داره ازدواج م اره

 نفسم... یکن انتیخوام به همسرت خ ی..نمیهم بهم فکر نکن یکم یحت چوقتیه کاش

 عوض کردم لباسامو
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 کرد..پرتش کردم تو کمدو درشو بستم یم یبودم بهم دهن کج دهیکه خر یلباس

 نداشت کز کردم دیکه از در د ییرفتم همون گوشه اتاق جا باز

 کار کنم؟؟ یمن چ یتو ازدواج کن اگه

 ؟؟یمن چ پس

 ..دیشوقو ذوقم واسه مجلس فردا ته کش همه

 خورده بودم باال اوردم یتو توالت..هرچ دمیحالم بهم خورد..دو هوی

 ..رونیتوالت اومدم ب از

 حالم بدشد میکه بعد غذا راه رفت بس

 مویاب ل کممیکردم حتما..رفتم تو اشپزخونه..عرق نعنا خوردم  ترش

 تو اتاقم برگشتم

 حالم چقدر بده ایخدا یوا

 شد.. نیکم کم پلکام سنگ دمویکش دراز

*** 

 شام نشستم.. زیم پشت

 دوس دارم یلیجون فسنجون..خ اخ

 لقمه رو تا خواستم بخورم دلم اشوب شد نیاول

 تو توالت دمیدو پاشدمو

 نخوردم یزی..خب منکه چاوردمیباالن یچیه

 حالم انقد بده؟؟ چرا
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 بود سادهی..مامان با چهره نگران پشت در وارونیتوالت اومدم ب از

 دخترم چرا حالت بد شد؟؟-مامان

 دونم مامان.. ینم-

 دکتر میپاشو بر-مامان

 ..هیچ ایخواد مامان..سوسول باز ینم-

 ..دمیخند یالک

 شمیاستراحت کنم خوب م کمی-

 دلم سوخت..فسنجون یلیتو اتاقم..خ برگشتم

 ارمیبدوم تو توالت باال ب یغذامو بخورم..خدا کنه تا فردا حوب شم..اصال دوس ندارم وسط تاالر ه نتونستم

 گذشت که چند تقه به در اتاقم خورد یساعت مین هی

 دییبفرما-

 باز شدو بهار اومد تو در

 بستو اومد کنارم نشست درو

 شده فرشته؟؟چرا حالت بد شد؟؟ یچ-بهار

 فکر کنم ترش کردم..-

 نیینگران سرشو انداخت پا بهار

 ؟؟یبهار چرا انقد نگران-

 اورد باال و گفت سرشو

 ؟؟یممکنه حامله باش یعنی-
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 کردن یرو سرم خال خیسطل اب  هیحرفش انگار  نیا با

 بند اومد زبونم

 یستیکه ن شاالیحدسه..ا هیفقط  نی..ایول-بهار

 کردم.. ینگاهش م رهیخ

 ..فرشتـــــــــــــهشنیرابطه که حامله نم باریگفتم..با  یالکفرشته..فرشته غلط کردم..بابا -بهار

 سمتمو اروم به پشت خوابوندم اومد

 ریچک بگ یبیب هیفردا برو داروخونه  ینگران یلیبخواب..اگه خ ری..بگستین یچیه-بهار

 رونیاز اتاق رفت ب پاشدو

 ..دیقطره اشک از چشمم چک هی

 شه؟؟یم یواقعا اگه حامله باشم چ یعنی

 لحظه از ذهنم گذشت هی

 ..سرزنش گر..فحش..ناسزا..طرد شدنزیشماتت گر..ترحم ام یها نگاه

 پسر نامحرم هی کیبودم..درسته اشتباه کردم نزد گناهیکه من ب یدون یکنم..خودت م ینه..خواهش م اینه..خدا یواااا

 من نخواستم برم تو خونش..اون مجبورم کرد یشدم ول

 کم کم خوابم برد۳:۱۵یساعتا یولنصف شب خوابم نبرد.. تا

*** 

 گفت پاشو چشمامو باز کردم یبهار که م یصدا با

 ریچک بگ یبیسر برو داروخونه ب هی..تو شگاهی..من برم ارامیپاشو بر یابج-بهار

 تو توالت.. دمیحرفش مثل فنر از جام پاشدمو دو نیا با
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 شستمو اومدم تو اتاق باز صورتمو

 دمیپوش یچ دمینفهم

 میبر بهار-

 رسونتمون یصبر کن محسن م-بهار

 داروخونه رمیفهمه من م ینه بهار..م یوا-

 رفت تو برو داروخونه یشو..وقت ادهیپ شگاهیارا ی..تو جلوشگاههیارا کیفهمه..داروخونه نزد ینه نم-بهار

 رونیب میاومد باهم

 ریعه سالم صبح بخ-مامان

 میسالم مامان ما رفت-

 ینخورد یزیعه کجا؟؟تو که چ-مامان

 رمیگ یم یزیچیخورم مامان..اشتها ندارم..گرسنم شد باز  ینم-

 ..دل تو دلم نبودمیمحسن شد نیسوار ماش رونویب میرفت

 روشن کردو راه افتاد نویماش محسن

 گفت هویزد  یکه با بهار حرف م نطوریهم

 ؟؟یفرشته چته؟؟چرا استرس دار-

 ترسم قرمز شه و باد کنه یترسم..پوستم نازکه م یاز اصالح صورت م کمیها؟؟نه بابا..استرس کجا بود؟؟فقط -

 گفت دویخند محسن

 سوسول یترسو-

 شهیصورتمو برگردوندم سمت ش دمویخند یتصنع
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 دیلرز یبدنم م کل

 داخل..محسن هم رفت میرفت مویشد ادهیپ شگاهیارا یجلو

 دمیبسمت داروخونه دو بایتقر رونویاومدم ب شگاهیاز ارا یخدافظ هیخوب دور شد با  یوقت

 نهیمحسن باشه و بب دمیترس یکردم..م یاطرافم رو نگاه م مدام

 دمیبا هزار جون کندن به داروخونه رس باالخره

 داخلو گفتم رفتم

 خواستم.. یچک م یبیب هیسالم -

 کرد شیلبخند کج هم چاشن هینگاهم کرد.. یجوری دختره

 ..گهیم کیتبر نمیکنم ا یم یخوشحال زنمیکنه االن من حاملمو داد م ی..فکر مزهرمار

 داره توروخدا؟؟ یمگه بچه حرومزاده هم خوشحال هه

 واال نه

 داد ادیاستفادشو بهم  قهیاوردو پولشو حساب کردم..طر برام

 تو داروخونه نشستم یایاز صندل یکی رو

 چکو به مچ دستم بستمو به نوارش چشم دوختم یبیب

 ام حبس شد نهیس ینوارش نفسم تو دنید با

 شکرت ایخدا ی..واستمی..من حامله نمن

 دمیکش یراحت نفس

 دختره یباز جا رفتم

 ه؟؟یگرفتم..از چ یحالت تهوع م یه روزیمن د دیببخش-
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 ن؟؟یستیحامله ن-دختره

 نه خدارو شکر-

 گفت دویخند

 نیافتاب به سرتون خورده و ترش کرد ای نیراه رفت ادی..احتماال بعد غذا زنیپس رودل کرد-

 نیشربت واسه دل درد بد هی شهیاها م-

 رونیاومدم ب دمویشربت هم ازش خر هی

 .دمیدو شگاهیبسمت ارا باز

 ناراحتو گرفته نشون دادم افمویزدمو ق یطانیلبخند ش هی..سادمیوا شگاهیدر ارا یجلو

 داخل رفتم

 شروع کرد به غرغر کردن شگرهیپاشد که ارا ونیالسیاز رو تخت اپ دنمیبا د بهار

 شد؟؟ یچ یوا-بهار

 بهار..بهار من..-

 کالفه گفت بهار

 ینصف جونم کرد گهید ؟؟بگویتو چ-

 من حاملم-

 کردن شهاب نیکردنو نفر هیبنفش زدو شروع کرد به گر غیج هیزده نگاهم کرد.. جن

 کنه یم ینجوریحاملس که داره ا نیبه سرم..انگار ا خاک

 بهار بخدا دروغ گفتم نگاه کن یبهار دروغ گفتم..وا-

 خوشگلش نگاهم کرد یاشک یبلند کردو با چشم ها سرشو
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 چکو نشونش دادم یبیب

 ستمی..نگاه کن باردار نناهاشیا-

 فرشته..فرشتـه..فرشتـــــــــــــــــه-بهار

 دمیمنو بزنه که فرار کردمو خند خواست

*** 

 خفه شدم..خانوم برو کنار یا

 فته تو حلقمکه چاقه شکمش ر بس

 برو کنااااار یا

 کرد یم شیصورتمو ارا داشت

 دادم که گفت هولش

 تونم خوشگلت کنم ینم یکن ینجوری..اگه ایدی..نکن دختر..االن دفعه هزارمه که هولم مباباااااایا-

 خودم خوشگل هستم..-

 کنم یدارم خوشگلترت م ی..ولزمیعز ستین یدرش شک نکهیا-زنه

 کنم یم تشیکنه من همش اذ یداره.کارشو م چارهیبراش سوخت..ب دلم

 ..مرض دارمگهیچه کنم د خو

 صورتمو تموم کرد.. شیارا

 اومد سروقتم واسه موهام گهید یکی

 ن؟؟یکارم دار یمنکه مو ندارم چ داخه

 زدم یدستشو پس م یکه منم ه دیکش یموهامو م نطوریهم
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 در اومد صداش

 کنه یم تیاذ یگفت ه یم حهیموهاشو درست کنم..مل ذارهیدختر نم نیا نینسر یوا-

 از خودتونه ی..بدرمینخ-

 که پامو محکم کوبوندم رو پاش دیحرص موهامو باز کش با

 داد ولم کنه تیبعد دوساعت رضا باالخره

 خودمو نگاه کردم نهیتو ا پاشدمو

 کرده بود..مدل دخترونه برداشته بود زیابروهامو تم ریز کمی

 نذاشت یمژه مصنوع نیخودم بلند بود واسه هم یپررنگش کرده بود..مژه ها یمات یمداد قهوه ا با

 زد.. ملیر فقط

 بود یمعمول حویمل یلیخ شمیارا

 بود دهیچشمم کش یهم باال یمات نقره ا هیسا

 قرمز عیگونه قرمز با رژ ما رژ

 دماغم نکشه فقط رو لبام بکشه ریگفته بودم رژو تا ز بهش

 بود دهیهم پشت چشم هام کش یچشم دنباله دار خط

 وز کرده بود. یعنیکناره هاش حلقه حلقه بود..پشتشو موج داده بود  موهامو

 بود.. ختهیکج تو صورتم ر جلوشم

 که من برا خودم گذاشتم خوب برام درست کرده هاااا ییاشغال مو نیا با

 ششونیپ رفتم

 کردم تتونیاذ دی..ببخشنیخوشگل درست کرد یلی..خیمرس-
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 کرد گفت شیکه صورتمو ارا یهمون یعنی حهیزدنو مل یلبخند

 زمیعز یخودت خوشگل بود-

 کنم؟؟ می..چقدر تقدنیلطف دار یمرس-

 نرویب ادینشستم تا بهار کوشولوم ب یحساب کردمو خون جد مرحومشونو ازم گرفتن رفتم رو صندل نکهیا بعد

 دمشیکه زودتر ازون د دمیجون به محسن پز م اخ

 رونیباز شدو بهار اومد ب در

 زد خشکم

 ه؟؟یشویپیهمون بهار ش نیا

 خخخخ

 تر شده بود..ابروهاش هاشور برداشته بودن.. دیسف پوستش

 شده بود شهیداشت که خوشگلتر از هم یحیمل شیارا

 جذاب شده بود یلیخ یلیخ شییزردو طال یدامن پف رهنیاون پ با

 بودن زونیفر شده از اون گل رز او یسرش به شکل گل رز جمع شده بود..چندتا دسته مو یهمه رو باال موهاشو

 موهاش بود یهم باال ییتاج طال هی

 سادیجلوش وا شگرشیسمتش که بغلش کنم که ارا دمیپر ایوحش مثل

 به بهار نگاه کردم زونیاو افهیق با

 خانوم نینازن ادیب نیبذار-بهار

 رفت کنارو من اروم بهارو بغلش کردمو فشارش دادم خانومه

 ..نکنوونهید یا-بهار
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 محکم زدم پشت کمرشو گفتم یکی

 یکه بود یموند یشعور ی..همون بیادم نشد یول یشیعروس م یدار ویخوشگلتر شد-

 هیاالن شوشوم م رهیبرو -بهار

 شوشوت تو حلقم-

 خانوم صداش اومد حهیمل

 اقا داماد اومد-

 بهارو تنش کردمو بندشو بستم شنل

 ..هرچند اب از سرت گذشته خخخینکن یطونیمراقب باش ش یبرو ول-

 رفت بسمت در دویخند

 کردم.. یپشت نگاهش م از

 شد.. میلحظه بهش حسود هی

 کنه..قبل ازدواجش بهش تجاوز نکرده.. یبا عشقش ازدواج م داره

 هیپسر خوبو مناسب یلیدوست دارن..محسن هم خ همو

 ؟؟یمن چ یلو

 کنه یازدواج م گهید یکیکرد..بهم تجاوز کرد.االنم داره با  رونمیکه عاشقشم دوستم نداره..از خونش ب یکس

 یکن یبه بهار حسود یتو حق ندار یول

 کنه ینم یبه خواهرش حسود یمن حق ندارم..اون خواهرمه..کس اره

 شهاب هم امشب هست؟؟ یراست

 باشه گهید یکیکه کنارش  شینیبب یخوا ی..مبتوچه
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 سین رحمیانقد ب گهیدونم د ی..مادیتنها م ادیاگه ب ادی..نه اون با همسرش نمدیفکر دلم لرز نیاز

 کردم یاز همه خدافظ دموی..لباسامو پوشیبسمت مانتوم رو جا لباس رفتم

 ..رونیاومدم ب شگاهیارا از

 ستیمنتظرم ن یشکیه

 گرفت.. بغضم

 نه دوس پسر یدنبالت؟؟تو که نه شوهر دار ادیب یک یخوا ی؟؟میدار یانتظار چ هه

 ...یول

 اما و اخه نداره.. ویول

 که درد داشت... یدختر

 حرف داشت... یلیخ

 از درون گفت... ییصدا هی یول

 خفه شو مرد باش.. سیه

 براه افتادم ابونیبسمت خ اروم

 دنبالم..انگار همه منو فراموش کردن ادیتونست ب یبابا که م خب

 تونست؟؟ ینم ؟؟اونیچ یمهد

 وسط هست نیهم ا یبدبخت هیرفت  ادشونیدورشون شلوغ شد  کمی..تا هه

 بودم دهیصورتم کش یانداخته بودمو شالمو رو نییپا سرمو

 گرفتمو سوار شدم..ادرس تاالرو دادم یتاکس هی ابونیسر خ رفتم

 مینگاهم کرد انگار دختر فرار یجوری
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 ستیباهام ن یشکیه یاره..وقت خب

 دیاز چشمم چک ی.قطره اشک سمجنییانداختم پا سرمو

 خراب نکنه شمویپاکش کردم..ارا زود

 شدم ادهیدادمو.پ شویدونم چقدر گذشت که نگه داشت..کرا ینم

 بودن سادهیدر تاالر وا یتنها پسرخالم جلو یمحمد با پسر عمه هامو هاد ویمهد

 گفت شویشونیبهم افتاد محکم زد رو پ یچشم مهد تا

 دنبالت امیرفت ب ادمیببخش.. یوا-

 توجه بهش از کنارشون رد شدم که دستمو گرفت یب

 سادیپسش زدمو خواستم از پله ها برم باال که اومد روبروم وا محکم

 ..غلط کردمدیخب..ببخش لهیخ-یمهد

 شمیفراموشتون م شهی..من همستیمهم ن-

 بگه که چشمم به پشتش افتاد یزیچ خواست

 شدو در کمک راننده رو باز.کرد ادهیپ نشیاز ماش شهاب

 هیک دمید یبشه..پشتش بهم بودو نم ادهیپ یکیکرد  کمک

 دمشیبرگشت د یوقت

 یاومده بودو رو پاهاشو م رونیبود از مانتوش ب یهم قد خودم..دامن بلند لباسش که مشک بایدختر قد بلند..تقر هی

 پوشوند

 اومدن..واقعا خوشگل بود کترینزد

 همسرشه؟؟
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 ال کنمو بل کنم شکست دمیباخودم عهد کرده بودم که اگه همسرشو د ی..هرچختیر یهر دلم

 نبودم یچی..متوجه هدنیخند یزدنو م یداشتن حرف م باهم

 سرشو اورد باال و نگاهش بمن افتاد شهاب

 نییباز سرشو انداخت پا ینگاهم کرد ول رهیخ

 دوباره دلم اشوب شد هویسوخت.. یم بیعج قلبم

 تو توالت تاالر دمیدو

 خورده بودم باال اوردم یخودمو رسوندم..هرچ ییروشو به

 ..یباز کردم..ول چشمامو

 باال اورده بودم خون

 بود..چه مرگم شده؟؟ خون

 باز کردمو دهنمو شستم.. ابو

 برم دکتر فردا.. دیبا

 رونیتوالت اومدم ب از

 بودن سادهیدر توالت وا ینگران جلو یمحمد با چهره ها ویمهد

 زدمو گفتم یجون یب لبخند

 دیمن خوبم..بر-

 ؟؟یشده؟؟چرا باال اورد ی..چستیحالت خوب ن رینخ-یمهد

 گفتم یدونستم که م یدونم..اگه م یچه م-

 رد شدم نشونیرفتنو از ب کنار
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 نگران نگاهم کردن یعمه هام و بخصوص هاد پسر

 ن؟؟یکن یمنو نگاه م نیندار یشما کارو زندگ-

 ..از پله ها باال رفتم..رفتم تو اتاق پروهیمشخص بود تصنع ی..ولدنیخند

 وارد شد یکیعوض کردم..همون موقع  لباسامو

 که با شهاب من بود یچشمم بهش افتاد..همون دختر نهیا تو

 کن که مال تو باشه رونیاز سرت ب نوی..استیمال تو ن شهاب

 االن متاهله گهیاره..من حق ندارم به اون فکر کنم اون د اره

 افتادم..رزا ارشیحرف ک ادی

 رزاس نیا پس

 گفتم اریاخت یب

 ن؟؟یشما رزا خانوم-

 متعجب نگاهم کرد دختره

 شناسـ... یشما رزا رو از کجا م ینه..من شهنازم..ول-دختره

 چشم هاش گشاد شد هوی

 ؟؟یتو..تو فرشته ا-شهناز

 بله؟؟بله-

 گفت دویخند شهناز

 نه؟؟ ای..اره هیبله بله چ-

 اره من فرشتم-
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 سمتم.محکم بغلم کردو گفت دیزدو پر یغیج هوی

 ی..خودت از عکسات بهتری..وااااایتو چقدر خوشگل-

 جدا شد ازم

 یخنگول منکه اومدم خونتون..واس خواستگار س؟؟باباین ادتیمن خواهر شهابم..اون روز تو کوپه -شهناز

 گهینگاهش کردم..عه اره..درست م رهیخ

 یدختر..نشناختمت..فکر کردم زن شهاب یکرد ریتغ یلی..خیاخه االن اصالح کرد-

 دیخند طونیش شهناز

 یکرد یخفم م یاومد یکردن م یزد..اگه ولت م یتو نگاهت موج م نهی..کیکرد یاها پس بگو چرا نگاهم م-

 هام داغ شد..باز لپام گل انداخت گونه

 یعوض شد کمی..منم اول نشناختمت..ییکه دل داش شهاب مارو برده شوما یدختر نیپس ا-شهناز

 میحرفامونو بزن هیتو تاالر بق میبر-

 ..دمیتو تاالر..مامانو از دور د میرفت

 مامان بزرگو عمه هام با خالم نشسته بود..به همشون سالم کردمو خوش امد گفتم کنار

 دختر عمه هام نشستم کنار

 زنه یسر هم نم هیمعرفت که  یب ییدختر دا کمیسالم عل-الهه

 دانشگاه بودم.. ریسالم..بخدا درگ-

 ؟؟یچرا سر نزد یکه دانشگاه ندار ییبابا..روزا گهیدروغ م-سحر

 گهید یخیسحر ب-

 دوستتو؟؟ یکن ینم یخب حاال معرف-سارا
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 دمیشهناز جونه دوست جد شونیچرا..ا-

 با همشون سالم کرد شهناز

 خواهر سارا گفت بهاره

 ؟؟یباالخره اون دوستتو به محسن قالب کرد-

چخبر از  یکردن..من شلغمم نبودم..راس دایخودشون همو پ دهیدوتا ورپر نیخخخ بمن چه..من اصال خبر نداشتم..ا-

 شوورت بهاره ژوووون؟؟

 بهاره با حرص گفت دنویخند همه

 کوفت مرض..شوور خودته-

 نیداد جلو دخترا.از ب یقر م یپسر خانوم بود که ه هیگردش..اونجا  میباهم رفته بودقرار بود که ما  نیاز داستان

 هممون اومد به بهاره شماره داد..

 موقع من اسم اونو گذاشتم شوور بهاره ازون

 میبه همشون زدمو مجبورشون کردم پاشن برقص یاز باند پخش شد.لگد یشاد اهنگ

 رقص.. ستیتو پ میراه انداخت یو گردو خاک میپاشد

 برگشتم نشستم که شهناز هم کنارم نشست دمیدور که رقص نیچند

 مامان بابا کوشن؟؟-

 دعوت داشتن. ییکردن..جا ی..مامان بابا عذرخواهمیمنو شهاب تنها اومد-شهناز

 اها-

 شمیهمون جواد اومد پ یعنیاز پسر عمه هام  یکی..همون موقع دختر میصحبت کرد نایدرباره درسو ا کمی

 در کارت داره یجلو نفریخاله -دایل
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 خاله؟؟ هینگفت ک-

 نه نگفت-دایل

 کردم.. یاز شهناز عذر خواه پاشدمو

 کشم یسالنه..بعله من خجالت م گهیدر تاالر زنونه..اونورش د یجا رفتم

 شدم خکوبیسرجام م هویکنار زدم که  کاوِرو

 زن ایطرف مرده  دمینپرس دایبشم..اصال از ل میتقس میاز وسط به دون یاله

 کنه یدادن نگاهم م تاپیکه بهش ت یگوش دراز وونیشهاب مثل ح نیاومدم..حاال ا نوییگاو انداختم پا نیع سرمو

 کردمو برگشتم پشت کاور یاخم

 ن؟؟یداشت یبعله امر-

 خوردو گفت لبخندشو

 اها بله..باهات کار دارم-

 ندارم یمن با شما کار یول-

 کارت دارم ایبپوش ب یزیچ هی..برو اریدرن یفرشته مسخره باز-شهاب

 ننیب یم سادنیدر وا یخنگه..داداشام جلو یگیم یچ-

 میزن یجا حرف م نیهم رینخ-شهاب

 اومد یاگه کس-

 گفت دویکش یپوف

 تو اتاق پرو میپس بر-

 ..دمیشالم رو پوش مانتو
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 کنه..تازه مانتوم بلنده..شالمو سرم کردم که شهناز گفت یپاهامو نگاه نم الیخیب

 فرشته؟؟ یریکجا م-

 شده باهام دو کلوم حرف نا حساب بزنه شیریاومده س یداداش جنابعال-

 تو اتاق پرو رفتم

 ضرب گرفته بود. نیبودو با پاش رو زم سادهیوا

 شدم پشیمتوجه ت تازه

 یسورمه ا نیبا ج یسورمه ا یخوشگل شده..کت اسپرت اب چه

 سه دکمه بود قشیکم حال..که  یاب شرتیت

 یمشک یمل یکفشا

 اومد یبهش م یلی..به باال شونه کرده بود که خیسیبود..انگل شهیمدلش مثل هم موهاشم

 صداش دست از کنکاشش برداشتم با

 شاال؟؟یتموم شد ا-شهاب

 هان؟؟؟-

 بذار واسه زنم کممیمنو  یمن..خورد زیآنال-شهاب

 بار امتحان کردم که بدجور مزت تند بودو سوختم.. هی..یندارم بدمزه ا تیهه..کار-

 گفت نوییانداخت پا سرشو

 کردم یمن ازت عذرخواه-

 چسبوندمو با پرخاش گفتم آمپر

 م؟؟ختیکه به پات ر یکه به پات گذاشتم؟؟احساس یمو؟؟عمریمو؟؟دختریگردونه؟؟پاک یبهم بر م ویچ تیعذرخواه-
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 کوبوندم یم نشیمحکم به س مشتامو

 گفت ینم یچیبودو ه نییپا سرش

 یخواست یمنو فقط واسه هوست م یعوض یپست..تو یتو-

 اومدم عقب..سرشو اورد باال و نگاهم کرد یشدمو قدم خسته

 خون شد گرمیکه ج دیاز چشم هاش چک یاشک قطره

 دستمو بردم جلو و اشکشو پاک کردم اریاخت یب

 گفت یدورگه ا یصدا با

 یم نویکرد موافقت کرد با ازدواجمون..ا قیدرباره تو و خونوادت تحق نکهیبابا صحبت کردم..اون بعد امن..من با -

 خواستم بگم

 ..دیچک اشکم

 ازدواج کنم.. کشیخواد من با پسر شر ی..بابام مرهید یلیشهاب..خ رهید-

 کنه..نگران نباش یم شینه بابام راض-شهاب

 مشکوک نگاهم کردو گفت هوی

 ؟؟یشناس یچرا االن منو م ؟؟پسیمنو فراموش نکرده بود ؟؟مگهینداشت یجزئ ی..تو مگه فراموشنمیصبر کن بب-

 حواس گفتم یب

 شناسم یخب االنم شمارو نم-

 زنه.. یگند م ادیکنمو ناز کنم م یباز کیرمانت کمیخوام  یم ایخنده..ب ریبلند زد ز هوی

 سمتمو محکم بغلم کرد که نفسم بند اومد اومد

 ؟؟یاشت-شهاب
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 کنم.. ینم ی..اشترینخ-

 ؟؟یلواشک بخرم چ لویاگه پاست-شهاب

 یگولم بزن یبا خوراک ستمیمن بچه ن رینخ-

 نبضمم رفت گهیکه کال د دیگونمو بوس محکم

 برو کناااار-

 رفت یاهیفشارم داد که چشم هام س محکمتر

 سوخت یباز داشت م سردلم

 ولم کن شهاب..حالم بد شد باز-

 ولم کردو نگران گفت هوی

 شده؟؟چرا؟؟ یچ-

 تو توالتو باز خون باال اوردم دمیحالم بد شدو پسش زدم..دو باز

 شهابو کنارم حس کردم حضور

 نگرانش که گفت یصدا

 شده؟؟ یچ-

 نفس هاشم قطع شد یساکت شد..صدا هوی

 رمق نگاهش کردم یبلند کردمو ب سرمو

 کرد ینگاه م ییزده به روشو وحشت

 به خون ها زل زده دمیبهش انداختم د نگاهب

 ان؟؟ یچ نای..انایفرشـ..فرشته..ا-شهاب



 دختـر افغان

 
346 

 

 خو..ن..-

 بسمت خودش برگردوندم اروم

 ؟؟یشد ینجوریا یاز ک-شهاب

 ..دیامشب دوبار خون باال اوردم..بهار گفت..شا یحالت تهوع داشتمو فقط باال اوردم ول روزید-

 نییانداختم پا سرمو

 باردار نبودم یچک گرفتم امروز ول یبیحامله باشم..ب-

 تو.. یعنی-شهاب

 نگاهش کردم یسوال

 دوخت نینگاهشو ازم گرفتو به زم یناراحت با

 ..شده؟؟یشهاب..چ-

 دکتر خب؟؟ میریدنبالت م امیفردا م-شهاب

 باشه-

 گفت دویبوس مویشونی..بعد مدتها پرونیشستمو رفتم ب دهنمو

 هم نخور..نوشابه هم قدغنه ادیناجور هم نخور..ز ینشو..غذا یجانیه ادیدکتر ز میریتا فردا که م-

 باشه..پس فعال-

 تو تاالر زنونه رفتم

 شهناز نشستم.. کنار

 ن؟؟یکرد ین؟؟اشتیگفت یشد چ یچ-شهناز

 ؟؟یدون یجان؟؟تو از کجا م-
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 که خواهرا رازداره برادرن یدون ی..میخودت که سه تا داداش دار-شهناز

 هم خون باال اوردم شینیریش ی..بجامیکرد یاها بعله..اره اشت-

 نگاهم کرد متعجب

 دروغ نگو دختر-شهناز

 دیخند

 شمیم ینجوری..االن دفعه دومه امشب اگمیبخدا راس م-

 انیموقع اعالم کردن عروس داماد دارن م همون

 بودن.. سادهیهمون مامان بهار وا یعنیتاالر..مامانو خاله  یدر ورود یرفتم جا ی.با گفتن اجازه اپاشدم

 اسپند دستش بود..محسنو بهار وارد شدن یگارسون

 دنیکل تاالرو دور زدن اومدن تمرگ یوقت

 اومد زدلتونیخب خب..عروس داماد گل..عز-

 با اکراه گفت بهار

 اعتماد به سقف کاذب اومد-

 گفت دویگونشو بوس محسن

 وروره جادو ناراحت نکن نیخودتو بخاطر ا-

 سه سر ویمن وروره جادو توهم د-

 ..با شوشوم درست بحرفیهو یهو-بهار

 تو باشه داداش منه یشوشو نکهی..قبل ارهیبرو -

 اخ جووون من چقدر خاطر خواه دارم-محسن
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 رهیخف کار کن -بهار همزمان منو

 صاف سرجاش نشستو گفت محسن

 چشم-

 من نشستم سرجام کنار شهناز مویدیخند

 هم پاشدن قر بدن اونا

*** 

 خانومم خوشگل کردهبه به -شهاب

 میحرف نزن..بر-

 ضد حال بود؟؟-شهاب

 ؟؟یکن یفکر م یخودت چ-

 خواد من بوسش کنم یکنم االن خانومم م یمن فکر م-شهاب

 شهیم رید می..برریچه غلطا..نخ-

 روشن کردو خودشم شروع کرد به غرغر کردن. نویماش

 میکرد یغلط هیزنه..حاال ما  یضدحال م یه-شهاب

 .دمیخند زیو ر شهیبرگردوندم سمت ش سرمو

 باشه؟؟ شیقرار نبود امشب مجلس نامزد نیمگه ا یراست

 شهاب سنگ یه-

 فرشته عذاب هیها چ-شهاب

 باشه؟؟ تی..امشب مگه قرار نبود مجلس نامزدگمااایم-
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 ویکنسل کرد نامزد..خالصه رهیبدتر آبروش م امیبودو دوخته بود..منم گفتم نم دهی..بابا واسه خودش بررینخ-شهاب

 ؟؟یکار کرد یرزا رو چ-

 تعجب گفت با

 ؟؟یشناس یتو رزا رو از کجا م-

 ..کالغه خبر اوردهگهید گهید-

 گفت دویمحکم کش دماغمو

 عیبوده؟؟اسمش..سر یکالغه ک نیا-

 ی..مماخ نازمو کندگمیدماغم..ولم کن..نم یا-

 دیخند ثیخب

 ..بگوعیزود تند سر-شهاب

 ...ایک-

 ارش؟؟یک-شهاب

 هاااا..االنم ولم کن-

 ام رو دراوردمو نگاهش کردم نهیول کرد که آ دماغمو

 خر کهی.شده بود..مرتقرمز

 یخر مماخمو خراب کرد کهیمرت یه-

 دماغ تو پر کرده اصال جا ندارم نوی..نصف ماشلهیگُندس..دسته ب یلیکه..مثل تر ستهیدماغ ن-شهاب

 دماغ تو پر کرده گشمینصف د-

 هیمنکه عملدماغ -شهاب
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 ی..دماغ عملیاَاَاَاَاَ..دماغ عمل-

 داخل میرفت مویشد ادهیدرمانگاه نگه داشت..پ یموقع جلو همون

 ..میراهرو نشست یایصندل رو

 م؟؟ینوبت چند-

 ۱۵-شهاب

 فرستاد داخل ویدوسه نفر یمنش

 داخل.. می..رفتدینوبت ما رس بعد

 هیچجور نکهی..ادیپرس میماریاز ب مویدکتر بود..نشست یانسالیم مرد

 گفتم چندبار خون باال اوردم کپ کرد یوقت

 براش ببرم رمویاز شکمم بگ یعکس رنگ هی میبر گفت

 واسه عکس گهیاتاق د هیتو  میرفت رونویب میمطبش اومد از

 گرفتن عکس لیواسه تحو میایاز شکمم گرفتو گفت فردا ب یا یرنگ عکس

 رونیب میدرمانگاه اومد از

 خونه؟؟ یریم-شهاب

 اخه خستس رهیاره..حوصله دانشگاهو ندارم.بهار هم امروز نم-

 برسونمت خودمم برم شرکت میباشه پس بر-شهاب

 کرد ادهیدر خونه پ یساعت منو جلو میبعد ن مویشد سوار

 خدافظ شهاب سنگ-

 خدافظ فرشته عذاب-شهاب
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 دمیشن کاشویالست غیج یداخل خونه و صدا رفتم

 رد شدم اطیح از

 اومدم سالاااام.من-

 د؟؟یکش یطول نم نایاز شتری..مگه دانشگاهت بیسالم دخترم چه زود اومد-مامان

 چوندمشیحوصله نداشتم پ یچرا..ول-

 از دست تو..-مامان

 تو اتاقم رفتم

 مامان اومد یصدا باز

 ادیفرشته امشب اون خواستگارت که اونشب اومده بود م-

 من چکارم؟؟ گهی..دنیدوخت نویدیکه خودتون بر د؟؟شمایگ یبمن چه..چرا بمن م-

 یبذار یسر ناسازگار یخوا ینکنه باز م-مامان

 از دستم نیشیراحت م رمیم یافتم م یم گهیخب..چندروز د لهیشوهر شوهر..خ یمنو ه یولم کن مادر من..کشت-

 ؟؟یکن یخودکش یخوا یباز م هیچ-مامان

 سین یبه خودکش یازیکشه..ن ی..خدا داره منو کم کم مرینخ-

 نگاهم کرد موشکافانه

 ؟؟یضیشده؟؟مر یزیچ-مامان

 گمیهروقت صالح بود بهتون م-

 عوض کردم.. دیاتاقو بستمو لباسامو با تاپ شلوارک سف در

 باز گرمه یول زهییگرمه..پا خب
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 اسش اومد یصدا میگوش

 همون شهاب یعنیستارس.. دمیکردم د نگاه

 نمتیپنجره بب یجا ایدرم ب یبود من جلو نوشته

 مگه االن نرفت؟؟ واااا

 رو کنار زدمو پنجره رو باز کردم.. پرده

 داشت اتاقم..مثل در تراس بود یبزرگ پنجره

 کرد ینگاهم م یطونی..داشت با لبخند شدمشید

 اخماش رفت توهمو اشاره کرد از دم پنجره برم کنار هوی

 ها؟؟-

 اشاره کرد برم کنار باز

 پنجره رفتم کنار یجلو از

 ششیتو سرم..با تاپ شلوارک رفتم پ یجارو برق سهیک.خاک تو یوا

 ؟؟یبکن یخوا یحاال واسه من حجاب م دهی..اون کل بدنتو دنمیب خفه

 بپوشم یزیتونم چ یمن نبود..االن که م ری..اون دفعه تقصیعوض زهرمار

 پنجره یچادرمو سر کردمو برگشتم جلو عیسر

 باز شدو باز لبخند زد اخماش

 زدم اس

 ؟؟یبرگشت:چرا باز 

 هوی:دلم برات تنگ شد شهاب
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 ؟؟یندار ی:کارو زندگ

 ییمن تو ی:کارو زندگشهاب

 برات غشو ضعف کنم؟؟ دیبد دیند یدخترا نیمثل ا یخوا ی:االن م

 یزی:شما بدون غشو ضعف هم عزشهاب

 کمک کن کمی ننی:هندونه ها سنگ

 شد ادهیمحسن پ سادویخونه وا یمحسن جلو نیموقع ماش همون

 داشت یسمند نقره ا هی

 محسن برگشت منو نگاه کرد هویهم گفتن.. گهید یزایچ هیشهاب سالم کردو  با

 نشستو اشاره کرد برم کنار از جلو پنجره شیشونیرو پ یظیغل اخم

 کجا دلم بذارم؟؟ نویا ایب

 گفت..حاال محسن.. یشهاب م قبلش

 االن تو اون شرکت نوسازش باشه؟؟ دیمگه نبا نیا

 نجاست؟؟یچرا ا پس

 اشاره کرد برم کنار باز

 پنجره کنار رفتم یبهش کردمو از جلو یا یدراز زبون

*** 

 شیک میبر دیکشه..بعدش با ی..سه چهار هفته طول مشهیشروع م گهیترم که هفته د انیپا یخب امتحانا-بهار

 اد؟؟یهم م شهیریمحسن س نیا یآره..راست-

 فرسته؟؟ یتنها م ؟؟منویفکر کرد یپس چ-بهار
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 خوره ی..همون محسن بدردت مهیانگار چه تحفه ا گهیم نیبرو گمشو..همچ-

 که بهتره یاز شهاب جنابعال-بهار

 شهاب که ماهه-

 با تعجب گفت بهار

 به ماه ارتقاع درجه گرفته؟؟ یشد که شهاب از عوض یجانم؟؟چ-

 گهید گهید-

 ذوق کردو تف مالم کرد یکردم که حساب فیبراش تعر شبوید یرو به موت قرار گرفت ماجرا یبهار از فضول یوقت

 نگم یچیه یتف مالم کن ستمیاه اه..برو گمشو اونور..من محسن ن-

 یندار اقتیشعور..ل یب ریبرو بم-بهار

 ..اقتیل یما ب اقتیاقا شما با ل-

 داخل اتاقم؟؟ دیاریب فیلحظه تشر هی شهیاقا م-دکتر

 چشم االن-شهاب

 رفتو شهاب روبه من گف دکتر

 امیاالن م نیجا بش نیتو هم زمیعز-

 نشستمو شهاب رف.داخل اتاق دکتر.. ایاز صندل یکی رو

 همونجور االف بودم که شهاب از اتاق دکتر خارج شد یساعت مین هی

 شدم..انگار از کوه باال رفته قیچهرش دق به

 رم؟؟یم یدارم م شده؟؟نکنهیخسته بود..واااا چ یلیخ

 سادمیجلوش وا پاشدمو
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 گف؟؟یدکتر چشهاب -

 اورد باال و نگام کرد سرشو

 یشیخوب م یچی..هچیها؟؟ه-شهاب

 یا یماریاوضاع چون ب شهیبدتر م یبعدا بگ یاالن بهم بگو..من طاقتشو دارم..اگه بخوا نیهس هم یشهاب هرچ-

 کنه یم شرفتیباشه پ یزیچ

 اطشیهمون ح مارستانیبرد تو محوطه ب دویکش دستمو

 برگشت سمتم..شونه هامو گرفتو گف سادویگوشه وا هی

 یقول بده ناراحت نش-

 رو دارم پس بگو یماریخب..من چه ناراحت بشم چه نشم اون ب لهیخ-

 گف دویکش یقیعم نفس

معده  هی..ارنیدرش ب ویعمل کن دی..بادیمعدت االن خراب شده..با شتری..بیمعده دار یدکتر گف..گف تو ناراحت-

 نهییپا یلیگف درصد موفقت عمل خ یگف..م یبزنن..م وندیبرات پ دیبا دیجد

 معده دارم؟؟ یناراحت ؟؟منیکردم..چ نیحرفاشو سبک سنگ کمی

 بازم خون باال اوردم وییتو دسشو دمیسر دلم سوختو حالم بد شد..دو هوی

 خارج شدم ییشستمو از دسشو دهنمو

 با چهره نگرانش بهم زل زد... شهاب

*** 

 ؟؟یدلم چرا خون باال اورد زیفرشته..فرشته عز-مامان

 رو برداشتم.. یپاشدمو ملحفه خون یحالیب با
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 از دستم گرفتشو کمکم کرد صورتمو بشورم مامان

 هیمشکل جزئ هیرفتم دکتر..فک کردم  روزی..دارمیدارم خون باال م روزیپر ینیمحسن  یمامان من از شب نامزد-

 بزنم وندیپ دیمعده دارم..گف معدم خراب شده و با یدکتر گف ناراحت یول

 زد تو صورتشو گف مامان

 ؟؟یخدا مرگم بده..چرا زودتر نگفت-

 دادم..چشامو بستمو زمزمه کردم هیتک شیمبل نشستمو سرمو.به پشت رو

 زنن..اخر خطم ینم وندیپ ای..مامان واسه ما افغانسیمهم ن-

 میکن یم دایپ ویکیحرفا نزن..هرطور شده  نی..ازرینخ-مامان

 بلند سالم کرد اومد شهیبابا که مثل هم یباز شدن درو پشتش صدا یدونم چقد گذشت که صدا ینم

 یسالااام به همگ-بابا

 سالم کرد.. یبا ناراحت مامان

 ؟؟یشد ضیدخترم چرا حالت بده؟؟مر شده؟؟فرشتهیچ-بابا

 دادم لشیتحو یجون یباز کردمو لبخند ب چشامو

 منیچ یم زویمنم م نیلباس عوض کن دویکسالت دارم..تا شما صورتتونو بشور کمی..سین یزیبابا..نه چسالم -

 نمیبچ زویرفتو منم رفتم م بابا

 یخواد کار کن یفرشته..نم نیبرو بش-مامان

 کجان؟؟ یمحسنو مهد یمامان فلج که نشدم..معدم خراب شده فقط..راس-

 رفتن دانشگاه یخواب بود یوقت-مامان

 تموم شد؟؟ یدانشگاه فاط-
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 کنه.. یاره..فعال فقط استراحت م-مامان

 پسر؟؟ اینگف بچش دختره -

 کنه یفرق نم شیسالم باشه دخترو پسر گهیبفهمم..م تشویبعد جنس ادیب ایخوام بدن یم گهینه..م-مامان

 ..سالم باشه االغ باشهگهیاره د-

 هرهر..نوه منه هااا..حواست باشه-مامان

 تازه دهیسن کمت..چهرتم کمتر از سنت نشون م نی..با اینوه داشته باش ادیبهت نم یمامان یوا-

 ادیهم بهم م یلی..خرمینخ-مامان

 ۳٧ ای۳۶وره همون  خیم افتیبه ق یسالته فقط..ول۴۵نچ نچ..-

 یباش

 موقع بابا اومد همون

 ..خانوم منهیفک کرد یبعله پس چ-بابا

 دونستم..خانومتو سفت بچسب که دزد نبرتش ینم ی..خانومه منه..خوب شد گفتشییییا-

 دیدستشو دور شونه مامان حلقه کردو سرشو بوس بابا

 رهیگ یم ادینشسته زشته  نجایبسه بسه..بچه ا-

 یرو بهتر بلد زایچ نیا یکه تو از هرکس یاگه منظور از بچه خودت-مامان

 از کجا بلد باشم زارویچ نیمظلوم ا بوینبابا..منه غر-

 .میناهار خورد زویپشت م مینشست

*** 

 نشست یبا ناراحت شهاب
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 کرد یقبول نم هیافغان ضیمر دیفهم ی..تا مدمیپرس مارستاناینه..از همه ب-

 سیاز مرگ باالتر ن ایدن نیتو ا ی..اتفاقگهید رمیم یکه م نهینداره..فوقش ا یاشکال-

 کردو گف یظیغل اخم

 میدیتازه بهم رس..ما یحرفو بزن نیا یساکت باش..حق ندار-

فک بکن..اول بابات مخالفت کرد..بعد اون اتفاق افتاد که  کمی..سین یکیقبول کن که سرنوشتمون باهم  نویشهاب ا-

ار بازم ما کن دید ایدن یمن..و در اخر وقت یزدم..بعد مخالفت بابا یانداخت..من دوبار دست به خودکش ییجدا نمونیب

 میاز هم جدا بش شهیکه واسه هم رهیگ یداره جونمو ازم م میهم

 گهید اربیاون  یول دمتید یکه من اتفاق یبود مارستانیتو ب یزد یکه دست به خودکش باری..نمیصب کن بب-شهاب

 ه؟؟یمال کِ

 هیرفتم خارج شهر..لب  یتاکس هیفرار کردم..با  مارستانیکه اون اتفاق افتادو بعد فشارم افتاد از ب یهمون روز-

به اسم فرشاد کمکم  نفریاخر  یتو لحظه ها یکرد..من خودمو پرت کردم ول دنیشروع به بار یدین شدپرتگاه..بارو

 کرد

 نگام کرد یبا بهتو ناراحت شهاب

 یکرد یکار بد یلیخ-شهاب

 تو بغلش دمیاروم کش کموینزد اومد

 ..نشیگذاشتم رو س سرمو

 دمیفرو کردمو نفس کش نشیکنم..سرمو تو س یاغوش گرمشو تجربه م یباره که دارم گرما نیکردم اخر یم احساس

 ندارد... دنینفس کش یبرا ییتو هوا یب یهوا

 جدا شدمو گفتم ازش

 ...ـیشهاب..ما قسمتمون بهم ن گمیم یجد-
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 اشارشو گذاشت رو لبامو ساکتم کرد انگشت

 یکنم ول یاگه شده معده خودمو بهت اهدا م یحرفو نزن..مطمئن باش حت نی..اـــــــــــــــسیه-شهاب

 یتنهام بذار ذارمینم

 یذاریباز تو تنهام م یاونجور-

 بدنم گهید یافته تو روده ها و اعضا یخورم م یکنم خووو..فکرشو بکن..غذا که م یم یبدون معده زندگ-شهاب

ه بدون ک یخودخواهم ول یبگ دیو من بمونم..شا یکنم که تو بر یهرهرهر..ساکت باش چرتو پرت نگو..من قبول نم-

 شتیپ امیمنم چنروز بعد تو م یاگه تو نباش

 کنم یم دایمعده برات پ هیفرشته بس کن..-شهاب

 یشهردار یاز تو سطل اشغاال-

 پاشد..دست منم گرفتو بلندم کرد دویخند

 ..واسه پاسپورتمشیبرم ک دیبا گهیچنروز د-

 امیمنم م-شهاب

 بهار هستن ؟؟محسنویایتو کجا م-

 یبذارم تنها بر ینکنه انتظار دار-شهاب

 شدن اخه میتنها بودم..محسنو بهار ج شتریخب دفه قبل که تهران رفتم ب-

 ترسم باز تنهات بذارن ی..اخه مامیخوام ب یم نیخب من واسه هم-شهاب

 یایخواد ب ی..بعدشم من بتو اعتماد ندارم نمیایب یبه چه بهونه ا یخوا یخب م-

 کردو گف اخم

 برات دارم زیسوپرا هی میبر نکهیقبل ا ی..ولامیحرف نباشه..من م-
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 گفتم یهمون فوضول ای یکنجکاو با

 ه؟؟؟یچ هیچ-

 دختر شهینم زیخب اگه بگم که سوپرا-شهاب

 گهی..خب بگو دیاینگا کن اجازه دادم باهام ب یشهاب-

 گف دویخند ثیخب

 ممنوع ینچ نچ نچ..چاپلوس-

 هیفهمم چ یبدرک...باالخره که مخب -

 یاز قبل بدون دیبا نوی..ارینخ-شهاب

 خب بگو-

 ؟ینه نگ یدیشرط داره..قول م-شهاب

 گفتم عیسر

 ..قبولهدمیباشه قول م-

 اول سوار شو بعد..-شهاب

 ..نشیتو ماش مینشست

 بلند..کوفتت شه یغوله..شاس ستیکه ن نیماش

 دیبهم مال طنتیبرگشت سمتمو کف دستاشو با ش شهاب

 گمیقبوله..شرطمو االن م یخب خودت گفت-شهاب

 نگاش کردم مشکوک

 یبوس خوشگل به عمو بد هی دیبا-شهاب
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 ی..تو خطرناکسی..قبول نرینخ-

 یحرف نباشه..خودت قبول کرد-شهاب

 دور کمرم حلقه کردو بازم مثل قبال منو گذاشت رو پاش دستاشو

 االیدستاتو دور گردنم حلقه کن..-شهاب

 عمراااا-

 دستامو گرفتو گذاشت دور گردنش خودش

 ..نییبرد پا هویکج کردو  سرشو

 قیکه به ادم تزر یخون ای..شهیبه ادم داده م هویکه  یدیشد..مث ام یکیتو تار یلباش رو لبام مث نور یداغ بازم

 شهیم

 دیبوسیاون با ولع م ینکردم که پررو نشه ول یهمکار

 تو حلقم رفی..کم کم داشت میهو یهو

 متر یلیم هیاز  غیهلش دادم..در نشویگذاشتم رو س دستامو

 کج کردم که سر اونم باهام اومد..خندم گرفته بود سرمو

 خنده..لباشو برداشتو با اخم گف ریزدم ز هوی

 گهید ریبچه؟؟اروم بگ یخندیچرا م-

 ی..بسه..شهاب..خفم..کردیوا-

 ارهیمنو درم ینازک کرد..مثال داره ادا صداشو

 سی..من..خفه..نشدم..پس..بس..نی..ولی..بسه..شهاب..خفم..کردیوا-شهاب

 سرشو اورد جلو باز



 دختـر افغان

 
362 

 

 .بردم عقبو گفتمسرمو

 ..جلسه اخره..شهیم ریشهاب بسه..نکن..کالسم د-

 رهینم یشکی..هسیخب جلسه اخر که مهم ن-شهاب

 نرم؟؟ ینی-

 دور دور؟؟ میبر یموافق ینبابا..ول-شهاب

 مییییاورع..بر-

 دیکش نییهارو پا شهیکمک راننده و ش یگذاشت رو صندل منو

 روشن کردو راه افتاد نویماش

*** 

 بهشون نگا کردم دمویتخت دراز کش رو

 م؟؟یزیتو سرمون بر یچه خاک-بابا

 ..میقبول نکردن..انگار نجس دمیکه پرس مارستانیاز هر ب-محمد

 کنارم نشستو دستمو گرف محسن

 میکنیم دایپ ویکی..هرطور شده اینش دیکوچولو ناام یابج-محسن

 میرفتن دونمی..منیند دی..امیالک-

 معده نمرده یاز ناراحت ی..کسیکنیم یهند لمیف یفرشته چرت نگو..بسه..الک-یمهد

 ییپاشا یچرا..مرتض-

 امرزتشیدلم..خدا ب زیاون سرطان معده داشت عز-شهاب

 امرزهیخدا منم..ب-
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 دیسرفه کردم که باز خون از گلوم پر هی

 محسنو کنار زدو دور دهنمو پاک کرد.. یبا نگران بهار

 گف دویبوس مویشونیپ

 ادم چرا تو؟؟ نهمهیبرات..ا رمیبم یاله-

 داشته یحتما حکمت نمینگو بهار..ا ینجوریا-

 خورد شدو گف اعصابش

 نی..اسیدر کار ن یداشته..اصلنم حکمت یچه اخه؟؟حکمت یعنی؟؟یحکمت دفاع نکن نیانقد از ا شهید اخه م-

 ذارنیکه ادما رو مشکالتشون م هیسرپوش

 شهیحرفا معدم درست نم نیبهااار..بسه..خودتو ناراحت نکن..با ا-

 نیپفکو از پسویچ ی..هیاشغال پاشغال خورد یه فتیمعده ضع نیخودته که با ا ریساکت باش..اصال تقص-بهار

 زهرمارا

 نیجنازمو ببر نیایب کنهیخبرتون م مارستانیخونه..هروخ مُردم ب نی..برفهیمعدم..ضع دونستمیمن..چم-

 داد زد شهاب

 ؟؟ینخون أسی هیانقد ا شهیفرشته م-

 نگا کردم.. بهش

 عشقم..ببخش که قسمتمون بهم نبود شهیبرات تنگ م دلم

 اومد تو یزیباز شدو دکتر عز در

 داشت یکه چهره مهربون انسالیمرد م هی

 نفس بکشه نیکنار بذار نیدورش؟؟بر نیتوروخدا..چرا معرکه گرفت عه عه عه..نگا کن-دکتر
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 کنارو دکتر اومد کنارم رفتن

 زدو گف یارامش بخش لبخند

 پا بذارم ریاگه شده قانون رو ز ی..حتکنمیدخترم..هرطور شده کمکت م یخودتو ناراحت نکن-

 شهینه دکتر..براتون درد..دردسر م-

 رو روم درست کردو گف پتو

 دختر ی..تو نگران من نباش..نگران خودت باش که مث اسکلتشهیمن رینخ-

 نیونیقل یچاقم..خودتون مث ن میلیمن خ رمینخ-

 کردو گف یاخم با مزه ا دکتر

 ..من کجام الغرهنیمنو بب یینه خب خدا-

 دور زد هی

 الغر نبود..چاق هم نبود..خوب بود..تو پر بود ییخب خدا اره

 مونده معدم کال خراب بشه؟؟ گهیدکتر چقد د-

 گف یناراحت با

 شدی..وگرن زودتر خراب معاتیبجز ما یخورینم یچیسه روز..البته چون ه ایدوروز  بایتقر-

 گف دوی..دستشو رو سرم کشدیقطره اشک از چشمم چک هی

 کنمیناراحت نباش دخترجون..گفتم که کمکت م-

اسه و یمارستانیب چیکنه ه نکارویبشه ا دایپ یاگه کس یاهدا کنه..حت ضشویمعده مر سیحاضر ن ی؟؟کسیچجور-

 رانهیقانون ا نی..ازنهینم وندیپ یافغان

 زمی..جوش نزن عززنمیم وندی..با شناسنامه دختر خودم برات پزنمیم وندیخودم پ-دکتر
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 ..رونیبا مامان بابا حرف زدو رف ب کمی

 میهست یخونه منو مهد نیشما بر-شهاب

 رمیمن نم-بهار

 نطوریمنم هم-محسن

 م؟؟یهتل درست کن نجایا میایب نیخواینکنه م-شهاب

 با اخم گف بهار

 رمیخودت برو من نم-

 خب شما نرو.. لهیخ-شهاب

 نیاز رو جنازم رد بش دیمنم عمرا برم..با-محسن

 یبر یتونیکه نم یبرو..اگه جنازه بش میگیم-یمهد

 بمونه نیخب بذار-

 سیهتل ن نجایکلوم از مادر عروس..ا هی-بهار

 دیاز دهنم پر هوی

 ..فقط شهاب بمونهنیپری..مث خرو گربه همش بهم منیاصال همتون بر-

 بازش که هر لحظه امکان پاره شدن داشت نگام کردن شیبا بهتو شهاب با ن همشون

 کردو گف یسرفه مصلحت هی محسن

 میمونی..منو شهاب مگهید نیبر-

 گف عیکنه که محسن سر غیج غیخواست باز ج بهار

 مونهیبهار هم م-
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 ؟؟یپس من چ-یمهد

 ..پاشو برو گمشو..رینخ-محسن

 کردیداشت کلکل م نطوریهم یبابا با هزار تا سفارش رفتن..محمد هم رف..مهد مامان

 دماغشو گرف نویپرت شد رو زم یدر که همون موقع در به شدت باز شدو مهد یهلش داد جا محسن

 زد غیاومد تو و ج زونیاو افهیبا ق شهناز

 برااااات رمیبم یفرشتـــــــــــــــــــه..اله-

 بود گف نییهمونطور که سرش پا یمهد

 خانوم؟؟ یریم گهید یکیقربون صدقه  یدماغ منو ترکوند یزد-

 ..سادیوا خیمث جن زده ها س شهناز

 اونورو نگا کردو گف نورویا

 بود؟؟ یک-

 غویج غیخانوم ج نجامیمن ا-یمهد

 افتاد ینگا کردو چشمش به مهد نوییپا شهناز

 ه؟؟یک نیا ینجا؟؟فریا ینشست ه؟؟چرایواااا چ-شهناز

 داداشمه-

 نشسته؟؟ نجایخب چرا ا-شهناز

 ی..دماغشو ترکوندوی..درو با شدت باز کردیچون جنابعال-

 ینشست کنار مهد دویکش گهیبنفش د غیج هیباز  شهناز

 دماغتو نمی..ببدیببخش خوامیبگردم..عذرم یاخ اخ اله-شهناز
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 برداشتو به دماغش نگا کرد..خخخخ دماغش مث گوجه قرمز شده بود ویمهد دست

 ..خدافظیزود خوب ش شاالیجان ا یبرم..فر دینشده..خب منم کار دارم با یچیه-شهناز

 پاشدو از مانتوش گرف یکه مهد رونیاز در بره ب خواست

 ؟؟یریدر م یحاال دار یناقصم کرد یخانومه..زد یهو-یمهد

 اخم کردو گف شهناز

 از نعمت پدرشدن که محرومت نکردم-

 ناقص ترم کن اینه توروخدا تعارف نکن ب-یمهد

 کنمیناقص ترت م نمیمطمئن باش از یاگه مانتومو ول نکن-شهناز

 شهناز جدا کرد یاز مانتو ویرف جلو و دست مهد شهاب

 با اخم نگاش کردو گف یمهد

 جلو چشم فرشته؟؟ ؟؟اونمیکنیخانومه دفاع م نیاز ی..تو واسه چیه یه-

 یباحال شیچه نما ی..واااادمیترکیاز خنده م داشتم

 خواهرمه..شهناز شونیا-شهاب

 پشت داداشم..فک کنم نصفش کرد زدیتوانش م نیشهاب کصافط با اخر نیبه سرفه افتاد..حاال ا یمهد هوی

 داداشمو ی..شهاب..کشتیه-

 دستشو که واسه ضربه زدن باال برده بود نگه داشتو بهم نگا کرد شهاب

 لبخند کج زدو بوس فرستاد هی

 زد پس کلش محسن

 نجانیاقا پسر داداشاش ا یهو-محسن
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 خودشو زد به اون راهو گف شهاب

 نجاسیمنم ا یخب ابج-

 م؟؟یکن تیبا ابج نکارویخوبه ا-محسن

 که نیشما ها به شهناز عالقه ندار یمن به فرشته عالقه دارم..ول-شهاب

 ..رفیتوهم م شتریهرلحظه.ب اخماش

 کنم یریجلوگ دی..باشهیاقامون مچاله م افهیق االن

 لحظه بهار گف همون

 چشم داشته باشه یمحسن غلط کرده به دختر-

 یدوتا خر برن تو فاز عشقول نیبود که باز ا یجمله کاف نیهم

 بگم تونمیمبود ن۱٨  شیگوشه اتاقو بق هی رفتن

 از اتاقو مشغول حرف زدن شدن گهیگوشه د هیشهناز هم رفتن  شهابو

 به صورتش بزنه یاب هی رونیهم رف ب یمهد

 ..چشمامو بستمو کم کم خوابم برد..دمیسرم کش یبهشون کردمو پتو رو تا باال پشتمو

*** 

 خبر خوب برات دارم هیپاشو..د پاشو بچه..پاشو -اروی

 ودب سادهیسرم وا یکه باال یسردلم سوختو به سرعت پتورو کنار زدم..خواستم پاشم که سرم محکم خورد به اون هوی

 خون ی..سرم..دلم..واینینب ری..خیاله یا-

 تو توالت.. دمیسرمو فراموش کردمو دو درد

 ..ییمعدم اومد تو روشو یها وارهیهمراه خون د گرممیدلو ج ندفهیا
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 سوخت یا گهیاز هروقت د شتریب سردلم

 نداشت.. ی..انگار تموماوردمیداشتم خون باال م نطوریهم

 ..اه اه اهومدیم رونیمعدم داشت از دهنم ب انگار

 دهنم.. یپارچه اومد جلو هی

 تختم..انگار تخت گردان بود هی..احساس کردم رو شدیسرخو سرختر م نطوریهم پارچه

 دمینفهم یچیرفتو ه یاهیچشام س هوی

******* 

 

 کنار زدمو دستگاه شوکو ازش گرفتم.. دکترو

 کردیم تمیاذ دویچیپیسوت تو گوشم م یصدا

 چسبوندمو برداشتم نشیبسم اهلل گفتمو دستگاه شوکو به س هی

 نشد.. یچیه

 دوم.. دفه

 نداد اثر

 چشمم اومد یبستمو باز عکس چشماش جلو چشمامو

 چسبوندمو برداشتم نشیباز کردمو دستگاه شوکو به س چشمامو

 شد لیتبد کیت کیت یسوت دستگاه به صدا یصدا

 بود سی..صورتم از عرق خدیلرزیخودم شدم که کل بدنم م متوجه

 فرشته رفتن سروقت یزی..خودشونم با دکتر عزنمیبش یصندل هیدستگاه شوکو ازم گرفتنو کمکم کردن رو  پرستارا
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 کردنیم میتنظ وییزایچی داشتن

 که نفسم باال اومد.گفتم کمی

 شد؟؟یچرا داشت..داشت فوت م یبردار یخواستیدکتر قلبشو که نم-

 به پرستارا گفتو اومد کنارم.. ییزایچی دکتر

 بعد.. رونیب میاول پاشو بر-دکتر

 نشوندمو گف یصندل هی..رو رونیب میرفت باهم

 بدنش B12نیتامیبه چن واحد خون داره..بعدشم و ازیداره..االنم ن یازش رفت..خودش کم خون یادیچون خون ز-

 به خطر افتاد شیمعدشو برداشتم زندگ یکرد..وقت دایپ کاهش

 دکتر؟؟ نیزد وندیپ-

 انجام شد تیاره.پسرم..با موفق-دکتر

 حرفامون تموم شد هجوم اوردن سمتمون دنیکه د هیبق

 دنیپرسیم یسروته یب یسواال

 داره.. ازیکم داره..ن خون

 خورم؟؟یم یپس بدرد چ نجایا من

 کنه خونم بهش بخوره خدا

 دمیدکتر من بهش خون م-

 نه ای خورهیبه فرشته م تیگروه خون نمیخون بده که بب شیازما هی می..پاشو بریاعلیپس -دکتر

 شگاهی..ازمامارستانیب نییطبقه پا میباهم رفت پاشدمو

 باال زدم نمویپرستار اومد..است هینشستمو  یصندل رو
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 ختینمونه ر هیخون ازم گرفت..بردو تو کمیسرنگ  با

 رونیکرد پاشدمو رفتم ب یسرنگو ضدعفون یجا یبا پنبه الکل نکهیا بعد

 اد؟؟یب شمیجواب ازما کشهیدکتر چقد طول م-

 صب کن یساعت مین هی-دکتر

 داشت ضیرف طبقه باال..مر خودشم

 بهتر شده بود کمیرفتم تو محوطه..حالم  منم

 یفرشته نصف جونم کرد یوا

 دیچیموهام پ نیب یسرد باد

 ترم حاضر نشده انیکنه استادش مشروطش نکنه..چون سر امتحان پا خدا

 یلیصب رفتم باهاش حرف زدم..سامان جل روزید هرچند

 خواننده رو گذاشتن براش..پدرو مادرش ارزو داشتن خواننده بشه اسم

 بوده..اون موقع که خواننده نبوده کیخواننده هم کوچ یلیبوده سامان جل کیاستاده کوچ نیا کهیخنگول زمان خب

 خودش رفته ثبت احوال عوض کرده دیشا دونمیمن چم واال

 .مرض داره؟؟مگه

 بمن چه اخه..واااا د

 یگیبر سرت مث زنا واااا م خاک

 دوس دارم بتوچه

 با فرشتس..نچ نچ..خدا بهم رحم کنه ینیتوروخدا..از اثرات همنش نگا

 مارستانیقدم زدمو برگشتم تو ب ی.ساعتمین هی
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 دمیاز مسئولش پرس شگاهویتو ازما رفتم

 حاضره؟؟ شمیجواب ازما دیببخش-

 بهم نگا کردو گفت مرده

 نیخون اومد یحاضر کنم..ظاهرا واسه اهدا عیسر شتونویسفارش کردن جواب ازما یزیاها بله..دکتر عز-

 شمهیجواب ازما نیبرگه رو بهم دادو گفت ا هی

 کردمو رفتم باال یتشکر

 که اونجا بود.گفتم یواستادمو رو به پرستار یپرستار ستگاهیا یجلو

 د؟؟یبخون شمویجواب ازما شهیم دیببخش-

 عشوه دستشو اورد جلو و گفت با

 هستش Aتونی..اها بله..گروه خوننیلحظه صبر کن هیچشم..-

 نبود یشکیه یاتاق عمل..ول یهم گفتو برگه رو بهم داد..برگشتم جا گهیچرتو پرت د یسر هی

 کجان؟؟

 شدیپرستار داشت ازونجا رد م هی

 که تو اتاق عمل بودو به بخش منتقل کردن؟؟ یضیمر دیببخش-

 اره..خانوم..-پرستار

 تو دستش انداخت.. ینگا.به تخته شاس هی

 شدن ..به بخش منتقلیازیفرشته ن-پرستار

 کردمو بسمت بخش براه افتادم.. تشکر

******* 



 دختـر افغان

 
373 

 

 فرشته

 

 

 هام رو باز کردم.. چشم

 حالت تهوع نداشتم یسوخت..ول یدلم بشدت م سر

 ارم؟؟یخوام خون باال ب یباز م نکنه

 نه.. یول

 ان؟؟ یچ نایرو شکمم..عه ا دمیکش دستمو

 شکممو دوختن انگار

 تو جام نشستمو لباسمو باال زدم.. اروم

 اس..نکنه عملم کردن؟؟ هیبخ یجا

 ..پس عملم کردندمینفهم یچیه گهیشدمو د هوشیکه از بس خون باال اوردم ب روزیاومد..اها د ادمیکم  کم

 تو بدنمه؟ گهید نفریاالن معده  یعنی

 حالم منقبض شد اریاخت یب

 موقع در باز شدو شهاب اومد تو همون

 شد یکل وجودم پر از شاد هوی دنشید با

 دمیبسمتش دو دمویرو تخت پر از

 بغلش کردم..اونم دستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت سفت

 برو بخواب شهیهات باز م هیخانومم بخ-
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 خواااام ینم-

 زانوهامو بلندم کرد.. ریانداخت ز دستشو

 رو تختو گفت خوابوندم

 یبغلم کن یتون یجا هم م نیاز هم-

 نییهام داغ شدو سرمو انداختم پا گونه

 باز شدن در اومدو شهاب ازم جدا شد یلباشو رو گونم حس کردم..همون موقع صدا یداغ

 بودن..ننه بابا بودنو..و پدر مادر شهاب گهیتبار د لویا کیبهارو شهنازو  ویمهد محسنو

 چلونتم یم ادیخدا به داد برسه..االن باباش م اوهوک

 دنیبوس مویشونیهام باز نشه پ هیبخ نکهیا لیمنو بچلونن بدل نکهیتک اومدنو بدون ا تک

 تو اتاق دینفر پر هیزدم که در بشدت باز شدو  یباهاشون حرف م داشتم

 ارشهیک نکهی..عه ادمیبلند کردم که د سرمو

 اورد اومد تو یحرصمو در م لیهمون لبخند مسخرش که اون اوا با

 ..جمعتون جمعه..یسالاااام برهمگ-ارشیک

 خلمون کم بود که اومد-

 شل شدو گفت شتریب ششین

 خودم ضی.مریبه به ابج-

 کردو گفت یاخم محسن

 کار داره؟؟ یبا تو چ نیفرشته ا-

 گهید ارشهیخفه..ک-یمهد
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 فرق کرده بود کمی ششیکه با اون ته ر ارشیبرگشت سمت ک محسن

 ؟؟یخودت ایعههههه ک-محسن

 نه پس بابامه-ایک

 رفتو محکم همو بغل کردن محسن

 نیگمش نی..برنیاه اه حالمو بهم زد-

 .گفتیلبخند موز هیاومد بسمتمو با  ارشیک

 مارستان؟؟یب یافتاد یدیدخمل؟؟با گربه ها جنگ یعمو..چطول یبه به جوجه کوچولو-

 دمیمثل تو جنگ یبا قاطر رینخ-

 بندش هم به شهاب نگاه کردم پشت

 زود گرفتو گفت ارشیک

 اها بعله اونکه مشخصه قاطره-

 پدر شهاب اومدن بسمتمو مادرش بغلم کرد مادرو

 جدا شدو گفت ازم

 دخترم؟؟ یخوب-

 ن؟؟یشما خوب یمرس-

 ؟یداشت وندیپ دمی..شنزمیممنون عز-شهاب مادر

 بزنم وندیکه پ نهیمعده داشتم..دکتر گفت تنها راه ا یاره..ناراحت-

 رفتو پدر شهاب اومد کنارم.. کنار

 سالم دخترم-شهاب پدر
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 سالم کردم اروم

 برطرف کنم.. ارویمن اومدم که دلخور یول یدونم از دستم دلخور یم-شهاب پدر

 کردو ادامه داد یمکث

 دخترم؟؟ یبخش یمنو م-شهاب پدر

 نیکه عروستونو خودتون انتخاب کن نیکه ببخشمتون..شما حق دار نینکرد یشما کار اشتباه-

 گفت دویبوس مویشونیپ

 خواد جواب نه بشنوم ی..دلم نمیواسه خواستگار میای..ما اخر هفته مگهیرفتم دگ ویپس من اجازه خواستگار-

 دیاون دستشو رو سرم کش دمویخند

 ؟؟؟یکن یم دایپ یبشن چه حس رهیتبار بهت خ لویا هی..اوووووف

 گفت دویفهم ارشیشدم که ک یاب م داشتم

 که فرشته خانوم حاضر بشن رونیب میبر نیبسه..پاش گهیخب د-

 مرخص شدم؟؟مگه -

 گهیچرت م ارشی..کیباش نجایا گهیروز د هی دی..شما بارینخ-شهناز

 شهیداره خفه م میبنده خدارو گرفت نیکنم..دور ا رونیقوم تاتارو ب نیکنم که ا یم یمن دارم جَو ساز-ارشیک

 ..فقط شهاب موندرونیاز اتاق رفتن ب دنویخند

 نشستو گفت کنارم

 من چطوره؟؟ یخب خب..خانوم کوچولو-

 رسونه یخوبه سالم م-

 نکره محسن اومد یدر باز شدو صدا هویکه  می..تو حس رفته بوددیلبامو بوس نرم
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 ؟؟یییییینجایشهاااااب..ا-محسن

 دیشده بود..محسن د رید گهیاز شهاب جدا شدم که د عیسر

 کردو گفت یظیغل اخم

 نجا؟؟؟یا یکن یم یچه غلط یشهاب دار-

 گفت لکسیر یلیخ شهاب

 یکرد یم یکه اگه توهم کنار عشقت بود یهمون غلط-

 اومد سمتشو محکم زد پس کلش محسن

 نزن اقامونو یهووووو-

 از خنده دیگفتم..دستمو گذاشتم رو دهنم که شهاب ترک یچ دمیفهم هوی

 تر شدو گفت ظیمحسن غل اخم

 نمیبله بله؟؟چه غلطا..اقامون..خفه ب-

 !ه؟؟یچ اتیباز یرتیغ نیا گهید می..ما قراره باهم ازدواج کنتیب یشو جان ب الیخیمحسن ب-شهاب

 نیغلطا بکن نیبعد از نیخب اول ازدواج کن-محسن

 میاز خنده منفجر شد مویشهاب بهم نگاه کرد منو

 ن؟؟یغلطا کرد نی..نکنه بازم ازنمیخفه بب-محسن

 گهیم یاوه اگه اتفاق اون روزو بفهمه چ اوه

 تو نخند زهرمار

 بود بارینبابا..فقط -شهاب

 نیخر خودتون یعنینگاه به هردومون انداخت که  هی محسن
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 ک کنده شد دیبه شهاب زدو دماغ منو محکم کش گهید یپس گردن هی بعدم

 رونیرف ب بعدم

 ..دیلبامو بوس تویشهاب سواستفاده کرد از موقع باز

******* 

 شهاب

 

 

 ..سرنگو زد تو رگمدمیتخت دراز کش یرو

 دونم چقدر گذشت که پرستار گفت ینم

 میکن یم قیتزر ضتونیخونو به مر نی..امشب انیببر فیتشر نیتون یاقا تموم شد..م-

 درست کردم نمیاست پاشدمو

 ..برگشتم تو بخشرونیخون اومدم ب یبخش اهدا از

 دمیخواب بود..کنارش نشستمو دستمو رو صورتش کش فرشته

 باز شد دویلرز پلکاش

 ؟؟یداشت یکار-فرشته

 ..بخوابزدلمینه عز-

 چشم هاش رو بست..پرستار اومد داخل باز

 قاتیتزر نیاریب فیتشر دیبا-پرستار

 ؟؟یها؟؟واسه چ-فرشته
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 نیخون..دوواحد خون کم دار قیواسه تزر-پرستار

 کردم فرشته پاشه کمک

 نگاهم کرد دوی..فرشته رو تخت خوابقاتیتو بخش تزر میرفت

 اومد سرنگو زد تو رگش پرستار

 ..دستمیا-فرشته

 دمیخم شدمو لپشو بوس یکنه..ول یدونستم داره خودشو لوس م یم

 نگاهم کرد نیریش

 دمااایدستت م یکار هینگاه نکن که  ینکن..اونجور-

 چپ نگاهم کردو روشو برگردوند چپ

 شد یرف..خون قطره قطره وارد رگش م پرستار

 کنم یم یخون من تو رگاشه..من احساس پدر یاخ

 ..فرشته زنته نه دخترتخودیب

 کنم یبا حسم شاد کمیبده حاال  اجازه

 ن؟؟یگرفت شگاهیخون از کجا اومده؟؟از ازما نیا-فرشته

 افتخار گفتم با

 ..خون منه..از بدن من اومدهرینخ-

 تعجب نگاهم کرد با

 خون توعه تو بدن من؟؟ نیا یعنی-فرشته

 اره..مگه بده؟؟-
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 خوبه میلینه نه..اصال..خ-فرشته

 چرا خوبه؟؟-

 ناز گفت با

 گرده یتو قلبو بدن من م ادیکه از قلب تو پمپاژ شده حاال م ی..خونگهیخب خوبه د-

 بود ینازو خوردن یلی..خدمینرم بوس لباشو

 فرشته یدادم جلو یرو از دست م طاقتم

 ..هیزندگ دیواسه من ام فرشته

******* 

 فرشته

 

 

 شهاب یرو گرفتم جلو ییچا

 اروم گفت برداشتو

 تو بود یاستکان لبا نیا یکاش بجا-

 هام داغ شدو گفتم گونه

 افته یاز دستم م ینیکوفت االن س-

 یکرد فیمنو مثل اون گوسفنده که برام تعر یسوزون یم یزن یکه م نجایاوه اوه..برو از-شهاب

 ارن؟؟یچرا م ارشویک نیاز جلوش رد شدم..نه د اخه من موندم ا دمویخند

 اره؟؟؟یم نوی.که اشهی...چشهی..باباشه..ننشه...ابجداداششه
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 همون لبخند مسخرش رو لباش بود باز

 یلبخند مسخرتو بزن نیا یدهنت پاره شه نتون یاله یا-

 دنتید امیبعد م ذارمیرو لبام م نویا شهیبه بعد هم نیاز اد؟؟پسیعه بدت م-ارشیک

 نمیتورو نب یکنم ول دارید لهیمن حاضرم با قاطر تو طو-

 دلت بخواد میلیخ-ارشیک

 خودم کنار بهارو محسن نشستم زویگذاشتم رو م وینیس

 شد زیگوشام ت هوی نکهیدادن..تا ا یچرتو پرت تفت م نطوریداشتن هم نایا

 غرض از مزاحمت..-شهاب پدر

 جمله الم شنگه بپا شد نیکنه..دفعه قبل بعد ا ریبخ خدا

 میکن یدختر گلمون فرشته خانومو واسه پسرم شهاب خواستگار میما اومد-شهاب پدر

 هم باهم صحب کردن که مادر شهاب گفت یا گهید لحظات

 نیداشته باش ینگفته ا یشرطا و حرفا هی دی..شانیباهم حرفاتونو بزن نیدخترم بر-

 شهاب هم پا شد..بسمت طبقه باال رفتم..اتاقم پاشدمو

 سادمیکنه..تو همون سالن وا رینه خدا بخ یوا

 کدوم اتاقت بود؟؟-شهاب

 حرفاتو بزن نجایهم-

 شدو گفت زونیاو افشیق شهاب

 خوام ی..من اتاق مرینخ-

 کردمو گفتم اخم
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 ؟؟یکار کن یچ یخوا ی..مگه مشهینم-

 شرطامو بگم خوامیم-شهاب

 ؟؟یذاری..شرط هم ممیخواستگار یایخداتم باشه گذاشتم ب اوهوک..از-

 رمتیکنن که اومدم بگ یحاضرم شرط ببندم االن دارن تو دلت کارخونه قندو اب م یاز خدام که هس..ول-شهاب

 ختهیهه هه..واسم خواستگار ر-

 یخوا یتو منو م یاره ول-شهاب

 رینخ-

 رمیگ یهمون رزا رو م رمی..من میخب..خودت خواست لهیخ-شهاب

 کنم یاز خواستگارام که دکتره ازدواج م یکیبمن چه..منم با  ریبرو.بگ-

 خب..پس خدافظ لهیخ-شهاب

 رهیم نییداره از پله ها پا نیعههههه.ا دمید

 کتش محکم گرفتم نیاز است دمیدو

 برنگشت یول سادیوا

 ؟؟یناراحت شد ییاقا-

 نگاهم کرد ثیلبخند خب هیبرگشتو با  هوی

 رو دستاش بلندم کرد هویرفته بودو برگشت.. نییکه پا یپله ا هی

 کدوم اتاقته؟؟-شهاب

 گمینم-

 ندازمتیخب پس از پله ها م لهیخ-شهاب
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 سادیسر پله ها وا رف

 جلو برد که دستامو دور گردنش حلقه کردم.. دستاشو

 خوردن.. چیتکونم داد که دلو رودم بهم پ محکم

 اتاقته؟؟کدوم -شهاب

 هیکه درش صورت یاون-

 خوابوند نیبسمت اتاقمو درو با ارنجش باز کرد..با پا بستو منو رو زم رف

 نشستو گفت کنارم

 خب..شرطاتو بگو-

..از گل نازکتر بهم ی..منو کتک نزنی..بهم زور نگیدروغ نگ چوخیخوام که ه یاره..من..ازت م ؟؟اهایچه شرط-

 ...دی..خونمون بایریگ ینم ..حق طالق با منه..زن دومیگینم

 باال دمیلباش خفم کرد..دستشو دور کمرم حلقه کردو کش با

 پسره الدنگ ی..خفم کرداوووووف

 دادم..نشد..بازم..نشد هلش

 کار کنم یخدا چ یا

 دمیفهم اها

 اوردم باال و با زانو محکم زدم به شونش پامو

 عقب بردو خمار نگاهم کرد سرشو

 ..بسهیهوف..خفم..کرد-

 از لبام گرفتو ولم کرد گهید یبوسه کوچولو هی



 دختـر افغان

 
384 

 

 خب..همه شرطات قبوله اجازه بده منم بگم.. لهیخ-شهاب

 شیکدورت پ نمونینذار ب یعنی..یگیتو دلت باشه رو بهم م ی..هرچیکن یرو پنهون نم یزی..ازم چیگیدروغ نم بهم

واسه دراوردن  گهید یشدن به مردا کیگفتن..نزد..مثل قهر کردن..دروغ یکن یم یدور ادیکه بدم م یی..از کاراادیب

 حرص من

 کنم یکار م یکه واسه حرص دادنت چ یدون ی..میدون یخوبه اخالقمو م-

 حرص نگاهم کردو دامن لباسمو داد باال با

 شمیکردم..اصال من خفه م جایغلط کردم..ب یا-

 اورد جلو و شروع کرد به قلقلک دادن شکمم دستشو

 ی..شهاب..تورو..خدا..بس..بسه..وااااایوا-

 شدم.. حالیقلقلکم داد که ب انقد

 کردو لباسمو درست کرد ولم

 مییربعه باال هیکه  میپاشو بر-شهاب

 پامو بلندم کرد ریانداخت ز دستشو

 گفت نویدم پله ها رو دستاش بودم که منو گذاشت زم تا

 نخور ی..داداشات منو مگهیبه بعدشو خودت برو د نیاز-

 میاومد نییاز پله ها پا باهم

 دیمادر شهاب پرس میشد کشونینزد تا

 نه؟؟ ای میاریخب ما حنا ب-

 خجالت گفتم با
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 بله-

 ها وانهیهلهله و دستشون گوشمو کر کرد..وااااا د یصدا

 ادی..بدم مذارمیمن حنا نم شیا

 هیدختره جوابش چ ننیکه بب گنیرسمه..جمله اش رو م هی نیا وونهید

 خب توام لهیخ

 پاشدو گفت مامان

 شامو حاضر کنم زیپس من برم م-

 گهید می..ما برنیزحمت نکش گهینه د-شهاب پدر

 حرفامون گل انداخته ن؟؟تازهیبر ذارمیعه کجا؟؟مگه م-بابا

 شل تر شد ششیباز شد..دهنمو کج کردم که ن ششیباز ن ارشیک

 سقلمه بهم زد که سوالخ شد پهلوم هی شهاب

 چته؟؟ یامازون یوحش یهو-

 زنه؟؟ یداره بهت لبخند ژکوند م یواسه چ ایک-شهاب

 ؟؟اصالیچ ؟؟بمنیکه مثل داداشته اعتماد ندار یدارن..حاال خودت به کس یخودیب رتیغ یگیمن م یتو به داداشا-

 میما باهم تفاهم ندار گمیبرو گمشو االن م

 بگم بلند گفت یزیلب باز کردم چ تا

 کنم یکمکتون م زیم دنیتو چ امیخب پس منم م-

 اخم نگاهش کردمو دستشو از رو کمرم پرت کردم.. با

 ..چاپلوس..نفهم..گراز..کالغ مرده سوختهنیریخودش-
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 از خنده دیترک دیتا شن ویاون اخر محسن

خودمم  یسقلمه محکم براش اومدم..همون لحظه پهلو هیگرد از تعجب نگاهش کردن که  یبرگشتن با چشم ها همه

 والخ شددوباره س

 بود یشهناز هم سوالخ شد..فاط یبهار هم سوالخ شد..شهناز بود..پهلو یبود..پهلو بهار

 دایپ یمعده رو با هزار بدبخت هی..میشیالزم م هی..االن کلنیهمو سوالخ سوالخ کرد یپهلو نی..زدگهید بسه د-

 که گرون تره هی..کلمیکرد

 پر کنن کماشونویرفتن تو اشپزخونه که ش دنویخند همشون

 کمرم نصف شد هوی

 کنه.. یلبخند ژکوند داره نگاهم م هیشهابه که با  دمید برگشتم

 ؟؟یزن ی..چرا میامازون یکالغ سوخته مرده وحش یه-

 ه؟؟یکالغ چ هیخواستم بپرسم قض یم-شهاب

 جم ی..بعدا برات ممیگذا بخول میفعال بر-

 رم؟؟یباالباال برات بگ یبسته اموزش هیحاال؟؟ یگفت یهن؟؟چ-شهاب

 نالم ی..بعدا ممیبِلُمبون کمی میغذا کوفت کن میفعال بر گمیم رینخ-

 ..میتو اشپزخونه و نشست میرفت باهم

 بود ارشیبود..روبروم ک یشهابو شهناز افتاده بودم..کنار شهناز خال نیب

 اومد تو اشپزخونه یلحظه مهد همون

 نم؟؟یعه من کجا بش-یمهد

 جاهس ؟؟اونجایجان کور یمهد-ارشیک
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 ناچار کنار شهناز نشست به

 کنن یم کهیت کهیاخر شام همو ت تا

 ..دیبرام پلو کش شهاب

 ادهیز نیعه ا-

خوان ازدواج کنن  یم ی..وقتریبگ ادی گهی.دی..از دخترای..پوستو استخون موندیریحرف نزن..بخور جون بگ-شهاب

 خورن که تپل شن یم ادیز

 وااا چرا؟؟-

 گفت دویخند طونیش

 ترسن شب اول ازدواجشون نابود بشن یاخه م-شهاب

 بخورم..منکه شب اول ازدواج ندارم ادیخوام ز یادب..اصال من نم یهرهرهر..ب-

 باشه شتریکه دردش از دفعه قبل ب یجور هی..یچرا دار-شهاب

 شنون ی..االن موونهیخفه شو د-

 داغ شدن لپام

 مرغ برداشتمو گذاشتم تو ظرفم کمی

 

 نظر گرفتم ریو شهناز رو ز یمهد یچشم ریز

 ..چپه بشه که یرو مهد وانیدستشو کج کرد که ل یاز دست هوینوشابه رو برداره.. وانیدستشو برد جلو که ل شهناز

 هم ازون ناقالهاس یمهد

 رو شهناز چپه شد وانی..لوانیدستشو برد جلو و زد به همون ل زود
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 شهناز پاشدو گفت هوی

 خراب شد ؟؟مانتومیکار کرد یچ-

im sorry for you giاوه اوه -یمهد rl 

 )متاسفم برات دختر(

 اعصابش خورد شدو گفت شهناز

 بهم یدیم یکن یخشک م یشور یم زیمانتومو تم یشیاالن پام نیهم-

 ستمیبزن به چشم هات..من نوکر خونتون ن نکیع هیبرو -یمهد

 یندار ممینوکر اقتیالبته که تو ل-شهناز

 با اخم از جاش پاشدو گفت یمهد

رو من چپه  وانویل ی..خواستیچخبره؟؟اول خودت شروع کرد یدختر خانوم..فکر کرد یچه خودتو دست باال گرفت-

 که رو خودت چپه شد یکن

 سر جاش نشستو ظرفو کنار زد شهناز

 نشسته بودو اخم کرده بود نهیبه س دست

 با اجازه رفت تو اتاقش یدیهم با ببخش یمهد

 گفت دویشهاب خند پدر

 فتادهیتا از دهن ن نی..شامتونو بخوریامروز یامان از دست جوونا-

 خودش شروع کرد به خوردن بعدم

 واموندت باش کمیجونم بخور..تو فقط به فکر ش اره

 گذاشتم رو شونه شهنازو گفتم دستمو
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وهم ..تامیدرم یدگیدارم از ترشمن خوشحالم که  مهیشب خواستگار نی..غذاتو بخور..ببگهیناراحت نشو د یشهناز-

 ارهیدرت ب یدگیزود از ترش هیخوشحال باش تا خدا به زود

 گفت دویخند

 چقدر گند دماغه تونیمهد نیا-

 دونم چرا با تو لجه ینم یدونم واال..اون از محسنو محمد خوش اخالق تره ول ینم-

 نهیچشم نداره بهتر از خودشو بب-شهناز

 داداشمه دیاوهوم اوهوم..ببخش-

 رفت ادمی..دیاها ببخش-شهناز

 میباز غذامونو خورد دویخند

 چپوند تو حلقم یغذا م یشهاب ه نیا نوریاز

 شهاب خفه شدم..توروخدا بسه-

 یریبخور جون بگ-شهاب

 یخفم کن یخوا یتو انگار م یجون دارم ول-

 میجمع کرد زویم میغذاشونو خوردنو پاشد همه

**** 

 لباسم نگاه کردم به

 شد یگشاد م یلیرنگ اکل ینبات یزانو تنگ بودو بعدش با تورا یرو تا

 رنگ یدکلته نبات لباس

 ..روزیداد د هیبهم هد مادرجون
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 فردا مجلسه میریلباس بگ میگفتم بر یبه شهاب م یبال بال زدنام افتادم..ه ادی

 مهیامروز..بعله مجلس نامزد یعنی

 یهم وقت یلیترم تموم شد..جل انیگذره..امتحانات پا یم یهفته از خواستگار کیبلندتر شده بود..االن  کمی موهام

 دیپا پس کش یا یخوشبخت یکنم با ارزو یدارم ازدواج م دیفهم

 خانوم موهامو مدل بازو بسته درست کرده بود..چون لباسم دکلتس حهیمل

 ی..موهابود ختهیموهامم موج داده بودو نصفشو رو شونمو نصفشم پشتم ر هیپشتم درست کرده بود..بق یرز بزرگ گل

 بود ختهیجلومم کج تو صورتم ر

 بود دهیهم رو صورتم کش یکمرنگ شیارا

 یگیکه تو م ی..حاال همونگهید دهیکش خو

 سوخت..کصافطا کل بدنمو بند انداختن یظهر کل بدنم م تا

 داشت یکم یلیخ یبا پشمام برم..هرچند بدنم مو نی..بذارستیکه ن میخو شب عروس د

 رونیاتاق اومدم ب از

 کنه یکه داره سمتم حمله م دمیاومدو بعدش بهارو د یغیج یصدا هوی

 گفت سادویخانوم جلوم وا حهیمل

م داشت..از صبح تاحاال ذارمیخراب کنه..امروزم جاتون فرق کرده..نم شتویعه عه..اونروز که مجلس تو بود نذاشتم ارا-

 کردم یروش کار م

 پشت چشم نازک کردو گفت بهار

 یرومون کار.کن سین یازیخانوم..ن حیمل میما خودمون خوشگل-

 رفت کنار دویخانوم خند حهیمل

 اروم بغلم کردو گفت بهار
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 یطاووس ساخت مونیم هی..از یخانوم چه کرد حی..جل الخالق..ملیچقدر خوشگل شد-

 رفت هوا غشیاز بازوش گرفتم که ج یشگونین

 کجاس؟؟ یفاط-

 ایبچه اش بدن گهیساده کرد..موهاشم ساده براش درست کرد..زود رفت خونه استراحت کنه..سه ماه د کاپیم هی-بهار

 گهید ادیم

 اوهوم..شهناز کو؟؟-

 تموم شد..در حال حاضر رفته مستراح..از صبح نرفته بود کاپشیم شیساعت پ مین نیهم-بهار

 نرفتم ..منمیگیم یپس منو چ-

 ..شهناز نهدنیخودشونو وفق م یزمان یها و روده هات با برهه ها هیتو کل-بهار

 بهم برخورد کرد یموقع بمب همون

 بود که بغلم کرده بود شهناز

 خانوم دراومد حهیمل یصدا

 تاجشو ی.دختر..خراب کردیکار کرد یچ-خانوم حهیمل

 به زور ازم جدا کردو اومد جلو شهنازو

 رو که کج شده بود درست کرد تاجم

 نکن..زن داداش خودمه تیخانوم اذ حیعه مل-شهناز

 لباسشو شویارا نیخراب نکن یخب..ول لهیخ-خانوم حهیمل

 شگرایارا یکیستاره اومد.. یصدا

 اقا داماد اومدن..-ستاره
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 کمک شهنازو بهار شنلمو تنم کردم به

 ..رونیکنار زدنو رفتم ب شگاهویارا یجلو کاور

 بود نوریدادم باال و نگاهش کردم..پشتش ا کمیشنلمو  کاله

 تق تق پاشنه کفشام برگشت یصدا از

 کالهمو باالتر داد کمیدستاشو اورد باال و  اروم

 نیتبارک اهلل احسن الخالق-شهاب

 شده یاوهوک..اقامون مذهب-

 دیاورد جلو و گونمو بوس سرشو

 داد نییپا مینیب یکالهمو تا جا باز

 نیخورم زم ی..منمیب یشهاب نکن..نمعه -

 ینیبب یتون ی..فقط منم..که بعدا هم مینیبب ینداره بخوا یزیچ ایدن نی..اینیرو بب یزیالزم نکرده چ-شهاب

 کردو گفت یمکث

 خانومم یخوشگل شد یلیخ-

 برد ییجایشنلم گرفتو بسمت  ریاز ز دستمو

 باال دادمو به کمک شهاب نشستم کمیاومد..کالهمو  نیباز شدن در ماش یصدا

 بستو خودشم ازونور سوار شد درو

 ه؟؟یاتل میریم-

 ادرسو اس کرده؟؟ نمیوقت برامون از دوستش گرفته بود..بب هیاره..شهناز -شهاب

 چک کرد شویگوش
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 ..گذاشت رو دنده و دست خودشم گذاشت روشدیبه حرکت دراورد..دستمو گرفتو بوس نویتکون دادو ماش یسر

 کرد یپل یشاد و عاشقانه ا اهنگ

 

 ییپاشا یعشق من از مرتض اهنگ

 که با توشد یعشق

 دایقلبم پ تو

 کردم تو یم حسش

 ایتو رو خوابو

 یدیند ینبود

 تنهام یتنها

 قلبم یتو عشقت

 عشق ما یعنی

 

 من جون من عشق

 خونم یتو م از

 تو یچشما ناز

 زد به جونم شیات

 من جون من عشق

 لرزه  یم قلبم
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 ینباش یدون یم

 ارزه ینم ایدن

 

 موقع نگه داشت همون

 اومد..بعدم در سمت من باز شد نیبازو بسته شدن در ماش یصدا

 رونیب امیکرد ب کمکم

 قفل کردو دستمو گرفتو راه افتاد نویماش

 اتاق بزرگ هیتو  میبود رفت نیکه اسمش نازن یبا دختر جوون ی..بعد سالم احوالپرسهیتو اتل میرفت

 دوست شهنازه نیکنم ا فکر

 یگفت بیبسته غ چشم

 بهم انداخت که از خجالت اب شدم یا یدراورد..نگاه کل شنلمو

 دهیمادر جونه..دکلته خر ریتقص

 ینگاه نکن..نامحرم-

 ..حساس نشومیکن یازدواج م گهید یماکه باالخره تالحظات-شهاب

 اومد یخب بچه پررو..برو ناز لهیخ-

 هیهم عجب داف یناز نیا-شهاب

به بازوش زدم که دست خودم درد گرفت..رفتم سمت شنلمو خواستم بپوشمش که از  یکردمو مشت محکم اخم

 دیپشت بغلم کردو گردنمو بوس

 مورمورم شد نکن وونهید یوا-
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 گهید دیببخش-شهاب

 ماها شروع شد شیاها اون ش-

 ؟؟یچ-شهاب

ماه سوم خانومو اقا  شیشنوه..ش یخانوم م گهیماه دوم اقا م شیشنوه..ش یاقا م گهیماه اول ازدواج خانوم م شیش-

 شنون یها م هیهمسا گنیم

 ..دیبوس دویکش لپمو

 ماه دومم شیتو خال..من االن منتظر ش ی..زدطونیش یا-شهاب

 کنم یماه اولم خوب بهره ور شیپس بذار از ش-

 دیاومدو خند نینازن

 خلوتتونو بهم زدم-یناز

 دیخند نوییازم جدا شدو سرشو انداخت پا شهاب

 اونور تر تا بهتون ژستا رو بگم نی..بریا یاوه چه اقا دوماد خجالت-یناز

 که مد نظرمه بگم؟؟ ییژستا شهیم-

 زمیعز شهیالبته..کار منم راحتتر م-یناز

 دستاشو از پشت دور کمرم حلقه کردم سادمویشهاب وا ی..جلومیسادیوا شیابشار مصنوع کنار

 کـ... یزنم شلو پلت م یم یدیبوس نمینبوس..لباتو بذار فقط..بب ریشهاب شونمو ببوس..نخ-

 دی..شونمو بوسدیبر نفسم

 شهاب سمت راستم بود..دست چپمو بردم باال و گذاشتم رو گونش سر

 بسمت چپ برگردوندمو چشم هام رو بستم سرمو
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 عکس گرفت یناز

** 

 کشتن منو پوووووف

 من باز ابرومند تر بودن یکشت..ژستا یناز نیهردومونو ا یعنی

 بنده خدا کال ابرو مابرو و شرفو برد کف پاهامون نیا یژستا یول

 به سالمت..خوش بگذره دی..برگهیخب د-یناز

 کم کم گهید نیایشماهم ب-شهاب

 شمیحاضر م رمیچشم..االن م-یناز

 شوهرشو دعوت کرده بود ویناز شهناز

 میبسمت تاالر براه افتاد مویشد نی..سوار ماشرونیب میشنلمو تنم کردو رفت شهاب

 نشد؟؟ ریشهاب د یوا-

 دق نهیمثل ا نشونیب مینیاز اول بش مینبابا..زشته بر-شهاب

 ؟؟یچ ده؟؟مهمونایخنگول..مامان بابا رفتن؟؟عاقد رس-

 منو بچه یاررررررههههه..کشت-شهاب

 شهاب-

 جانم-شهاب

 سوال بپرسم؟؟ هی-

 شما جون بخواه-شهاب

 بود؟؟ یچ یکه تو فرودگاه به محسن زد یخواستم بپرسم هدفت ازون حرف یجونت مال خودت..م-
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 کدوم؟؟-شهاب

 دمیشب تو بغلت خواب هی یهمونکه..گفت-

 هام داغ شد..ناخونامو تو دستم فشار دادم گونه

 گفت دویخند شهاب

 دمینو دمحس یهم به من گفته بود..وقت ای..کیستین زایچ نیاهل دوست پسرو ا یگفته بود ارشیبابا..تو به ک یچیه-

 بهم بزنم نتونویفکر کردم دوس پسرته..خواستم ب

 طونیش یا-

 کردم نگه داشت حس

 باز اون لبخند مسخرشو زد دیبود..تا منو د سادهیتاالر وا یخورد که جلو ارشیدادم باال که چشمم به ک کالهمو

 نییپا دیکش مینیب یاومدو کالهمو تا جا یدست

 کنه یشهابه..داره با اخم نگاهم م دمیسرمو بلند کردم د برگشتم

 نگاهت کنه؟؟ ارشیک یباال؟؟دوس دار یچرا کالهتو زد-شهاب

 نگاهش نکردم..چشمم بهش افتاد یشهاب..اون مثل داداشمه..بعدشم من از دست یبد یلیخ-

 درو باز کنمو برم که مچ دستمو گرفت خواستم

 ولم کن-

 خب من غلط کردم..امروزو خراب نکن لهیخانومم..خ دیببخش-شهاب

 شم ادهیشد..در سمت منم باز کردو کمک کرد پ ادهیلباشو رو گونم حس کردم..باز کالهمو درست کردو پ یداغ

 شد یبدنم معلوم م یها یزانوم لباسم تنگ بودو برامدگ یزانوم بود..چون تا رو یشنلم تا رو یبلند

 از کنار گوشم گفت ییصدا هویداشتم که  یهاب بود داشتم قدم بر مکه دستم تو دست ش همونطور
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 مبارکه جوجه کوچولو-

 بود ارشیک

 اقا بوفالو یمرس-

 شنلمو دراورد سادوینداشت وا دید نییاز پا گهی..تو پاگرد پله که دمیاز پله ها باال رفت باهم

 رو دستش انداخت

 موهامو با لباسم مرتب کرد.. کمی

 بود دهیپوش یجذب نبات رهنیپ هیبراق با  دیشلوار سف کت

 هم که ساتن بود گردنش بود یدیسف ینبات کراوات

 اقامون بشم که انقد خوشگله یموها قربون

 دستم رفت جلو..دستمو تو موهاش کردم اریاخت یب

 شهینکن بچه..خراب م-شهاب

 گفتم تخس

 دوووووس دارم-

 چسبوند..دستامو دور گردنش حلقه کردم میشونیبه پ شویشونیدور کمرم حلقه کردو پ دستشو

 دوستت دارم* یلیخ-*شهاب

 گفتم دمویبدنم گرمو سرد شد..گونشو بوس هوی

 شتریمن ب-

 ؟؟یچ شتریتو ب-شهاب
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 *ییدوستت دارم اقا شتریمن ب-*

 

 گرفتو جدا شد..باز شنلمو تنم کرد یا یگذاشت رو لبام..بوسه طوالن لباشو

 که همه تو اتاق عقد منتظرن میبر-شهاب

 شهاب رو هم پاک کردم یرژمو کنترل کردم..لبا وارید یها یکار نهیا تو

 تو اتاق عقد..با وارد شدنمون به اتاق عقد همه دست زدنو هلهله و سوت گوشمونو کر کرد میرفت باهم

 کردن ینگاهم م یبودنو با لبخند سادهیوا یمحمد گوشه ا ویاومده بودن..محسنو مهد همه

 که مامان اومد جلو نمیخواستم بش یبهشون زدمو رو صندل یچشمک

 صبر کن دخترم-

 رونیب دیکش رشیاورد..اونو انداخت رو سرمو شنلو اروم از ز یخوشگل دیشنلم رو باز کرد..چادر سف بند

 نمیگفت بش دویرو صورتم کش چادرو

 کنار شهاب نشستم یسلطنت یصندل رو

 عاقد اومد یصدا

 یشما را به عقد دائم اقا لمیبنده وک ای..ایازیمکرمه محترمه..خانم فرشته ن زهی..دوشمیاهلل رحمن رح بسم-عاقد

 عدد سکه۱۱۴شاخه گل رز، د،پنجیجلد کالم اهلل مج کی هیبا مهر یشهاب عرفان

 اورم؟؟یاپارتمان دوطبقه درب کیو  یازاد بهار

 نهیعروس رفته گل بچ-فاطمه

 عاقد همونارو تکرار کرد باز

 ارهیعروس رفته بشکه نفت ب-بهار باهم گفتن شهنازو
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 عقدم لمی..گند زدن تو فکصافطا

 کرد یعاقد تک خنده ا دویاتاق ترک کل

 لم؟؟یبنده وک ایکنم..ا یبار عرض م نیبار سوم و اخر یبرا-عاقد

کرده بود..دستامو مشت کردم تا از لرزششون  خیسرانگشتام  ی..کف دستام عرق کرده بود..ولدمیکش یقیعم نفس

 کم بشه

از خودت انگل  یواسه عقد دار یبله بگ یخوا ی..االن که منیکرد یخوبه قبل ازدواج مثل زنو شوهرا رفتار م حاال

 ؟؟یاریدرم یباز

 مجلس.. یبا اجازه پدرو مادرم و بزرگترا-

 شهاب رو بلند کرد... یکه صدا یمکث کوتاه بعد

 رو سرم خراب کنم؟؟ نجارویا ای یگیم- شهاب

 گرفت و گفتم خندم

 بــــــــــــــــله-

 دس زدن دنویبله بلندو باالم همه خند نیا با

 چادرمو کنار زدمو نگاهش کردم پر

 دیپاک کردو خند شویشونیرو پ عرق

 شد... یقدمون آسمونع میخوند و ما  تکرار کرد یکه عاقد م یشهاب هم بله گفت با گفتن چند کلمه عرب نکهیا بعد

 جون اومد سمتمون مادر

 سالم کردم پاشدمو

 دلم زیسالم عز-مادرجون
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 چادرو از رو سرم برداشت دویبوس مویشونیپ

 بهم دس داد که تا االن بهم دست نداده بود یخجالت حس

 نهیب یبار اوله که شهاب داره منو م انگار

 کردم که.. یفکر م نیگفتن به ا یم کیاومدن و تبر یپدرجونو مامانو بابا م نطوریهم

 کرده بودم یزیدارم برنامه ر یشوهرم بر م یبودم واسه لحظه بعد عقدم که حجابمو جلو کیکوچ یوقت از

 خراب کرد ویشهاب همه چ یول

 ..خاک به سرومدهیقبل ازدواج هم منو لمس کرده هم د چون

 بغلم کردو گفت محمد

 االن بزرگ شده؟؟ یعنیتموم شد؟؟ یعنیکوچولوم عروس شد؟؟ یابج-

 تو صداش اشکمو چکوند بغض

 گفتم دمویبوس گونشو

 کوچولو ام یمن هرچقدر هم بزرگ بشم واسه تو همون ابج-

 که انقد تو دار بود بغضش گرفته یشد محمد یباورم نم یطرف از

 بغلم کردو گفت یجدا شدو رفت کنار..مهد ازم

 خوشگلم مبارکه یابج-

 ریشهنازو بگ نیهم ای..بیموند الغوزیتو  یول میازدواج کرد..هممون یداداش یمرس-

 کج کردو گفت دهنشو

 رمیاونو نگ یپسر بشم ول ریبال به دور..من حاضرم پ-یمهد

 دید میخواه-
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 رفت کنار دویبوس گونمو

 محکم بغلم کرد یکی هوی

 دمیمحسنو کنار گوشم شن یصدا

 مبارکه یازیتک دختر خونواده ن-

 یازیگفت تک دختر خونواده ن یم شهیهم

 نگم کی..بهار گفت روز دختر بهش تبریکرد یطونیش دمی..شنیداداش یمرس-

 نییسرشو انداخت پا دویخند

 رژم رو گونش موند یکه جا دمیمحکن بوس گونشو

 شهیبوسش کرده و دعوا م یک گهیاون رفت..اخ جون االن بهار م دمویخند ثیخب

 بهارو شهناز هم خوب چلوندنم رفتن کنار یوقت

 اروم بغلم کرد یفاط

 بزرگه؟؟ یادیماه ز۶شکمت واسه  یکن یجونم فکر نم یفاط-

 زنه..پدرمنو دراورده یلگد م میلیدرشته..خ دیدونم بخدا..شا ینم-یفاط

 ..نکنه دوقلوهه؟؟نمیصبر کن بب-

 خداکنه..اخه عاشق دوقلو ام-یفاط

 که دوقلوهه شاالیا-

 نییپدرجونو بابا رفتن پا ویتو تاالر..محمدو محسنو مهد میرفت مویاتاق عقد خارج شد از

 میعروس دوماد نشست گاهیتو جا میرفت مویشهاب به همه سالم کرد با

 ومد؟؟ین هیاز عسلو نیشهاب..شاه-
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 اومد روزیچرا اومده..پر-شهاب

 کرد یم فیازش تعر یلی..شراره خنمشیخوام بب یم-

 ..مامان عسلنهیزن شاه شراره

 گفت شیاومد جامون..با اون لحن نازو خواستن دیموقع عسل دو همون

 عمو..خاله چه خوشگل شده-

 کردمو رو پام نشوندمش بغلش

 دمیگونشو بوس اروم

 دلم زیعز یتوهم خوشگل شد-

 ن؟؟یکن یطونیش نیخوا یامشب م-عسل

 گفته یچ دمیفهم هوینگاهش کردم.. گنگ

 سین مونیگفته؟؟بعدشم امشب که عروس نارویبه بچه ا یبه سرم..ک خاک

 گفته؟؟ ینه گلم..ک-

 با اخم گفت شهاب

 زشته یلی..خاینزن گهید یحرفو جا نیعسل ا-

 نییشدو سرشو انداخت پا زونیلبو لوچش او عسل

 دمیلپشو بوس دمویخند

 وونسی..عمو دیناراحت نشو عسل-

 با حرص نگاهم کرد شهاب

 با اون شکم بزرگش اومد..فکر کنم حامله دختره..اره اره شراره
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 لبخند گفت با

 دلم؟؟ زیعز یسالم فرشته جون..خوب-

 کردم یباهاش روبوس پاشدمو

 رو مبل نشوندمش کنارم

 خوبه؟؟ ین ی؟؟نی..تو خوبیخانوم یمرس-

 کردم حالم بد شد اریو هویسر عقد.. امینتونستم ب دی..اونم خوبه..ببخشیمرس-شراره

 نداره گلم یاشکال-

 دست عسلو گرفت پاشدو

 خوان حرف بزنن ی..عمو و خاله میکن یم ی..باز پرحرفمیبر ایعسل ب-شراره

 نگاهم کرد طونشیرفتن باز شهاب با لبخند ش نکهیاز ا بعد

 ؟؟یدیند ه؟؟خوشگلیچ-

 نهیا یجلو رمیم نمینه اگه بخوام بب-شهاب

باهات  شهیتونم هم یبدون که نم نویا ی..ولیدیمنم باهات بودم منو د یرفت نهیا یکه جلو یچندبار هیاره خب..-

 نگاه کن ریعکس ازم بگ هی..امیب

 ییعجوزه ها هیتو؟؟تو که شب-شهاب

 گرفتو گفتم لجم

 ؟؟یاگه عجوزم چرا منو گرفت-

 تورو گرفتم یچارگیداد..از ب یبهم زن نم یچون کس-شهاب

 دمیطالقت م رمیخب..حق طالق با منه..فردا م لهیخ-
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 داد االن زن شوهرو یاخروالزمون شده بخدا..قبال مرد زنو طالق م-شهاب

 با سرش بود..االن با پاش شده ایبعله..به قول بابام..اون موقع دن-

 اورد جلو و الله گوشمو گاز گرفت سرشو

 گوشم یشهاب..نکن زشته..ا یا-

 کنم یخونتون تلپ م ..من امشب خودمو تویدیند اشویاولشه..بعد نیتازه ا-شهاب

 ذارهیهه هه بابام نم-

 کنم یتونم باباتو راض یاگه من شهابم م-شهاب

 میبرقص میاعالم کرد پاش یج ینازک کردم که همون موقع د یچشم پشت

 شد زونیاو نشیاز دورب مونیبردار هم مثل م لمیف

 

 یدیاز احمد سع نینازن اهنگ

 من دارم ارویتو دست عشقمه دن دستام

 اسمون من تورو دوس دارم یخدا قده

 نمیعاشق رو زم نینر باتوخوشبخت

 نمیزتریعز ییبتو که تا ابد تو قسم

 نمیعاشق رو زم نیتر باتوخوشبخت

 نمیش یتو اوج اسمون کنار.ماه م امشب

 

 لباس نیبه تنت چه قشنگه ا نمینازن
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 مال ما دوتاس ایدن میتو مال هم منو

 دستاتو بمن ماه نقره کوب من بده

 خوب من یلحظه ها شهیتو جاودانه م با

 

 رقصه. یشهاب کصافط چه قشنگ م نیعه ا عه

 خباثت گفتم با

 ؟؟ییعمو یکدوم کالس رقص رفت-

 جواب داد میدیرقص یکه م همونطور

 یرفت یکه تو م ییهمونجا-شهاب

 نداشتم ارویتلل یللی نیمن کالس نرفتم..اصال وقت ا-

 که کالس رقص نره اومُله یاصال کس-شهاب

 بدون کالس رقص رقصشون خوشگله ایشتریاومُله..ب تیب یب-

 خب منم نرفتم-شهاب

 یکالس رقص عرب یتو رفت رینخ-

 گفت دویخند

 گرفتم ادی نویا ارشینبابا..از ک-

 رقصه یم ینجوریهم ا ارشیعه پس ک-

 اره..-شهاب

 برام برقصه روزیکنم  یپس مجبورش م-
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 smokکه برقارو خاموش کردنو دود زدن..همون دستگاه  میدیهم رقص یا گهید دور

 دستگاه دود یعنی

 ..دستام پر از اسکناس شدمیتموم شدن اهنگ نشست با

 بزنم یترقه بخرم تو چهارشنبه سور نایبه برم با ا به

 مونده؟؟ چقدر

 زن یتو کوچه ها م رمیم ینجوریهم یخی..بیمونده تا چهارشنبه سور یماه شیش

 یبکش فرشته مثال عروس خجالت

 مینشست یصندل رو

 شهاب دمیخی یییوووو-

 گرمه میلیخ-شهاب

 ترارویه نیخب تو کت تنته..خاموش کنن ا-

 دور شونم حلقه کردو منو به خودش چسبوند دستشو

 اومد کنارم نشست بهار

 فعال شیعروس دوماد ب کمیسالم عل-بهار

 فعال؟؟ شیسالم..حاال چرا ب-شهاب

 دیدون یخودتون بهتر م-بهار

 فکر کردو گفت یکم شهاب

 ن؟؟یبگ شهینه م-

 اممم میییشما قبل ازدواج اووووم ا-بهار
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 ها؟؟-

 دم گوشم گفت بهارم

 نیبابا قبل ازدواج هم باهم بود-

 اها-

 زدم پس کلش یکی

 نکن یادب..تو کار مردم فضول یب-

 بود؟؟ یبود چ یچ-شهاب

 اومد رو لباش یثیگوشش همونو گفتم..لبخند خب دم

 نیادب ی..هردوتون بنجایاز رمیفرهنگا..من م یب-

 رزا ژونم یجا رمیخب..برو..منم م لهیخ-شهاب

 براق شدم بسمتش

 نجاس؟؟یمگه اونم ا-

 دراوردو گفت دنویترس یادا شهاب

 ..من غلط بکنم اونو دعوت کنمسینه بخدا..ن-

 گفتم دمویخند

 یبر یخوب ازم حساب م یلی..خهیخوبه..عال-

 بره یحساب م یک دمیاخر شب بهت نشون م-شهاب

 یخونمون چتر باز کن یایب ذاااارهی..بابام نمدید میهه هه خواه-

 خونه خودمون میریم میریگ یهم م ینداره..باالخره که عروس یبیع-شهاب
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 گفت دویخند بهار

 ی..اگه چکو چک کاررهیگ یباال م..بحثتون داره ادینم رمیبخورم که بعدا گ اتونینیریهم از ش گهید کمیمن برم -

 بمن نخوره نیکرد

 ترسو یگشنه گدا-

 کردو رفت یدراز زبون

 دهن هم میبذار کیعسلو ک دیبردار گفت با لمیف

 اهنگ رقص چاقو رو پخش کرد یج یرفت چاقو رو اورد..د شهناز

 

 حرص منو دراورد اومد چاقو رو دادبهم دویخوب با اون اهنگ مزخرف رقص یوقت

 مثل جنزده ها شد افشیاز دستش گرفتم که ق شگونین هی

بردن تو  کوی..همه دست زدنو دوتا گارسون اومدن کمیبرش زد کویدستشو گذاشت رو دستمو با هم ک شهاب

 اشپزخونه

 شده بود نیبود..با شکالتو ژله هم تزئ دیسف یسه طبقه که روش پر از خامه ها یبزرگ قلب کیک هی

 راهکار نمیشوور کن مثل من..به شوورت بگو برات بخره..بعله ا هه دهنت اب افتاد؟؟برو هه

 سه طبقشون اومدن یالیاست زیگارسونا با اون م قهیپنج دق بعد

 مفت خور تیجمع نیخواستن بدن به ا یکرده بودنو م کهیت کهیخوشگلمو ت کیک

 من یعنیدختره شومه.. نیمردم بگن ا رهیبم فتهین تونیکینشه..نوش جونتون بشه..باز  کوفتتون

 کردن میتقس کارویک

 ..دنیکه کناره ها جمع شده بود رو کش یماهم اوردنو پرده ا واسه
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 پوشونده شد رهیدا مین دنیبزرگ بود که پرده رو که کش یا رهیدا مین یسکو هیعروس داماد رو  گاهیجا درواقع

 رهیبگ لمیخواست ف یکوفت کردنمونم م کیاومدو از ک شهیریبردار س لمیف

 بشه؟؟ یکه چ نمیخوردنمو بب کیک لمیتوروخدا من بعدا برم ف نه

 گهیخوره د ی..باالخره بدرد منمیب خفه

 منو گذاشت رو پاش شهیزانومو مثل هم ریدستشو انداخت ز شهاب

 میکرد یبردار بنده خدا توجه نم لمیبه ف اصال

 کردو با چنگال برش داشت کهیت کیکوچولو ک کهیت هی

 باال که دهنمو باز کردم اورد

 دهنم باز برد عقب یجلو اورد

 گهیعه بده د-

 همون کارو کرد باز

 گذاشت تو دهن خودشو ابرو باال انداخت کویباز کردم که بخورمش که ک دهنمو

 گاز گنده بهش زدم هیبرداشتمو  کویگرفت..ک حرصم

 گرفته بود خندش

 هیکرد عال یاشاره م یبرداره هم خندش گرفته بود هم ه لمیف

 بردم جلو دهنش کویبخوره که ک کمویسرشو اورد جلو ک شهاب

 م اومدرو لبا تمندیلبخند رضا هیشد  یبه صورتش مالوندم..قشنگ که کل صورتش خامه ا کویخواست گاز بزنه..ک تا

 یکش یخب خب..حاال زحمت پاک کردنشو با لباست م-شهاب

 پاشدم از رو پاش دمویکش فیخف غیج هی
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 نمیصبر کن بب-شهاب

 گرفتو تکونم داد بازومو

 کنم یباهاش پاک م رمیگ یدامنتو م ای یکن یپاکشون م ای-شهاب

 خب لهیخ-

 سرمو بردم جلو دمویخند

 دمیسیدراوردمو گونشو ل زبونمو

 چه خوشمزس اومممم

 رهیگ یصورتم بو اب دهن م شهیم ینکن تف-شهاب

 ندارم یمن راهکار بهتر-

 دیکه خامه ها پاک شدو به دست من چسب دیگرفتو اورد باال..محکم رو صورتش کش دستمو

 شهیم ثینکن..دستم کف یا-

 دامنت؟؟انتخاب کن بدو ایبشه بهتره  فی..بعدشم..دستت کثثینه کف فیاوال کث-شهاب

 نه نه لباسم گنا داله-

 نکن جوجو کوچولو کیج کیج رویخب پس اروم بگ لهیخ-شهاب

 چرب خامه روش مونده بود کمیرو صورتش که کامال پاک شد صورتش..فقط  دیکش گممید دست

 یمون یجا م نیهم بشورم.تو هم نارویمن برم ا-شهاب

 ثنینموخواااام..دستام کف-

 بردار مراقبش باش در نره لمیندارم..خانوم ف یمن کار-شهاب

 پرده رو کنار زدو رفت خودشم
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 به دستام نگاه کردم زونیلبو لوچه او با

 ته کردمشون تو حلقم.. تا

 زدم که شهاب اومد یم سیانگشتامو ل داشتم

 تعجب گفت با

 از رو دستت؟؟ یکار کرد یعه خامه هارو چ-

 بوتوچه-

 بچه ننه-شهاب

 ستین نجای..اهیتو کاله قرمز-

 گهید میبر دی.بارنینکن..پاشو جمع کن خودتو که مهمونا دارن م کیج کیج-شهاب

 ساعت مجلس۴نبودم که فقط شگریارا نیدست ا ریساعت ز٨خوااااام..من یعه نم-

 باشه

 تا نصف شب باشه؟؟ یخوا یکار.کنم خو..م یچ-شهاب

 ها خوبه-

 گهید میریحرف نباشه جوجه..االن م-شهاب

 اومد.سمتم دویدستاشو بهم مال کف

 پاهامو باز کردمو دستامو مشت کردم یوحش یگاوا مثل

 اخم نگاهش کردم با

 کمرمو محکم گرفتو چرخوندم هوی

 یشیم وهیب شمیم یافتم..ضربه مغز ینکن شهااااب..م ی..ایا-
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 نشست..منم نشوند رو پاش یرو صندل سادویوا

 دیچرخ یم یه شهاب

 عه نچرخ-

 درست بشه جمیگذاشتم رو گونش..سرمم گذاشتم رو شونشو چشم هامو بستم تا سرگ دستمو

 بهتر شد نگاهش کردم یوقت

 لباش باعث شد چشم هامو ببندم ی..داغنییکج کردو برد پا سرشو

 کردم باهاش.. ی.میهمکار منم

 میمحرم بود مویدیبوس یاول بود که همو م دفعه

 افتادم ادیشهاب شَ نیتو دام ا یبندیبه سرم..من با اونهمه اعتقادو پا خاک

 میبردار به خودمون اومد لمیف یصدا با

 نیبود که انقد جالب بود..واقعا گل کاشت یلمیف نیشد..اول یعااااال-

 ازم جدا شدو گفت شهاب

 دی..ببخشدمتیبوس یفراموش کرده بودم..وگرن نم نویاوه اوه..من اصال ا-

 نمونیب زارویچ نجوریدونه ا یبد نم یکس گهی..دمینداره..ما محرم یاشکال-

 بردار پرده هارو کنار زدو گفت لمیپاشد..ازش فاصله گرفتم که ف دویخند

 کنه یهم عکساتونو تا اون موقع حاضر م ی..نازنیایپس فردا ب لمتونیگرفتن ف لیواسه تحو-

 میدست همو گرفت مویکرد تشکر

 تعجب گفتم با

 عه همه رفتن-
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 شنلتو از تو اتاق عقد بردار میاره..بر-شهاب

 تو اتاق عقدو شهاب شنلمو تنم کرد میرفت

 دیکش نییپا مینیباز تا ب کالهشو

 ..میشد نیسوار ماش مویتاالر خارج شد از

 نگاهش کردم زونیلبو لوچه او با

 تموم شد؟؟ یعنی-

 خانومم ذارمی..برات سنگ تموم ممیریگ یم گهیسال د مونویعروس ی..ولگهیاره د-شهاب

 به حرکت دراورد نویماش دویکش دماغمو

 

 ...فتهیکه قرار بود برام ب یمن غافل بودم از اتفاقات و

 

 شتیپ امیخوردو تونستم امشب ب دی..شامیییبر-شهاب

 برو گمشو..نه که از خدامه-

 ست؟؟ین-شهاب

 کباب شد گرمیکه ج ستیمظلومانه گفت ن نیهمچ

 ..صبر داشته باششهینم یچرا عشقم..هست..ول-

 دیخند ثیخب

 امیاز خدات هست..پس من م یخب خب..خودت گفت-شهاب

 تیترب یعه عه..خجالت بکش..من دلم برات سوخت..بعه -
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 فهمم ینم تیمرب تیمن ترب-شهاب

 هم نگه داشتن یبابا و محسن و محمدو مهد ینایدر خونه نگه داشت..ماش یجلو

 شهاب رفته بودن خونشون خونواده

 شدم ادهیبه کمک شهاب پ باز

 دمیکش ازهیخم هیکالهمو دادم باال..همون موقع  کمی

 اد؟؟یجوووونم..خوابت م-شهاب

 بزنم کیچرت کوچ هی..اخه عادت دارم بعدازظهرا دمیاوهوم..از صبح تا حاال نخواب-

 یمثل خودم-شهاب

 بابا اومد یصدا

 شد یخب اگه مثل تو نبود که عاشقت نم-

 هام داغ شد گونه

 گفت دویگونمو بوس بابا

 داخل میبر-

 من رفع زحمت کنم گهینه د-شهاب

 درار یخستگ هیداخل. می..بریپسرم..خسته انه -بابا

 داخل میدرو باز کردو رفت مامان

 طبقه باال تو اتاقم دمیدر خونه رو باز کرد مامان..پر تا

 سرم شدم یها رهیدراوردمو مشغول باز کردن گ شنلمو

 رمیدوش بگ رمیخستم..فردا م ییخدا
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 خانوم حهیکه ببرم بدم مل شمیارا زیهارو گذاشتم رو م رهیگ

 هوا باز شد ی..خواستم لباس بپوشم که در اتاق بدمیپوش ریست لباس ز هیدراوردم.. لباسمو

 خشک شدم همونجور

 بود..درو بستو سرشو اورد باال نییاومد داخل..سرش پا شهاب

 چشمش بمن افتاد چشم هاش برق زد تا

 کصافط

 شدم میدر کمد قا پشت

 رونی..برو بااایومدیجلو ن یشهاب اومد-

 نمتینداره که بب یمن شوهرتم..محرمتم..اشکال یفر-شهاب

 بروووو گمیم-

 دمیمکان رس نیگذشتم تا به ا یازی..از هفت خان خانواده نشهینچ نچ نم-شهاب

 خو االنم از هفت خان برگرد-

 گفت و اومد جلو ینچ

 ادیکردم ن یم غیج غیمنم ج همزمان

 پشت گرفتمو بغلم کرد..برمگردوندو موهامو صاف کرد از

 چه خوشگله بدنت-شهاب

 ادب..پاشو برو گمشو یب-

 بوس به عمو بده هی..فقط رمیچشووووم..االن م-شهاب

 هااا..گفته باشم یریخب..بعدش م لهیخ-
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 باز برمگردوند دویبوس گونمو

 بازو بسته شدن در اتاق اومد یبعد صدا یلحظات

*** 

 ؟؟یکن یم یچه غلط یبهاااااار..دار-

 از تو خونه داد زد بهار

 ااااااامیدارم م-

 کرد یدرست م شویروسر دیکش یکه چمدونشو م همونطور

 نیبش ایب یفر-شهاب

 اسممو درست بگو شهاب سنگ یزهرمار فر-

 ابرو باال انداخت دویخند

 شمیبرو بتمرگ منم االن سوار م-بهار

 شدم سوار

 میدون یندونه خودمون که خوب م یخب هرک یپاسپورتامون..ول هیدیی..چهارنفره..واسه تاشیک میرفت یم میداشت

 اون بهونس..

 میاونجا بمون یهفته ا هی میخوا یم

 میدیداروخونه از هرنوع کرم ضدافتاب خر میبا بهار رفت روزید

 اومدم رونیشهاب از فکر ب یصدا با

 ؟؟یخور ینم یزیچ یفر-شهاب

 درست بگه دیندادم..اسممو با جوابشو
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 یفر یه-شهاب

 دارن ینگاه کردم..مردم همشون گرفتار رونیبرگردوندم سمت پنجره و به ب سرمو

 که اصال به فکر ازدواج نبودم ی..منشیپاسپورتم با شوهرم برم ک هیدییکرد من واسه تا یفکرشو م یخب..ک یول

 هوا دمیداد شهاب دو متر پر با

 فرشتــــــــــــــــــــــــــه-

 ؟؟یاورد ــــــــــــــــه؟؟سریچ-

 گم؟؟یم یهرچ یدیچرا جواب نم-شهاب

 رم؟؟یواسه فکر کردنم از تو اجازه بگ دیبا دیببخش-

 دارم ارتویمنم اخت یباشه..االن تو زنم یفکرت منحرف دی..شایریبگ دیبعله که با-شهاب

 داد زدم یجمله آخرش دلخور شدم و عصب از

 ؟؟یدارم باش اریکه اخت لتمیدارم..مگه من وس یجمله رو نگو..من بهش الرژ نیا گهیشهاب د-

 ..اروم باشگمینم گهیخب..د لهیخ-شهاب

 خوام اروم باشم..ولم کن..اه یخوام..نم ینم-

 کردو گفت یاخم

 خب من اشتباه کردم سرت داد زدم لهیخوام..خ یاوال درست حرف بزن..دوما عذرم-

 شهیتفاوتا هرروز داره اشکارتر م نی..ایما اصال باهم تفاهم ندار-

 زد رو ترمزو برگشت سمتم هوی

 کردم..اوه اوه نگاهش

 کَنه.. یبه سرم..االن کَلَمو م خاک
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 دش یدود بلند م شینیابروهاش افتاده بود..از گوشاشو ب نیب یقیسرخه سرخ بود..گره عم تیهاش از عصبان چشم

 زد داد

 بگو؟؟ ؟؟دوبارهیگفت یچ-

 شدم..از گوشه چشم نگاهش کردم رهیسرجام نشستمو به روبرو خ صاف

 بود..خواستم جواب ندم که دستشو اورد جلو و محکم تکونم داد یهمونجور هنوز

 پته گفتم باتته

 نگفتم یزی..منکه چیعنی..زهیهان؟؟چ-

 اومد گوشه لبش یاخماش باز شدو لبخند کج هوی

 هی..عاااالیبر یازم حساب م ادیهه هه..خوشم م-شهاب

 گفت یخودمو به خودم م یحرفا کصافط

 کردمو پشتمو بهش برگردوندم اخم

 باهات حرف زدم..انقد منت بکش تا جونت دراد گهیسوخته مرده..حاال اگه د کالغ

 دیگردنمو بوس نوییپا دیکش مویدستاش از پشت دور کمرم حلقه شد..روسر هوی

 نکن..من به گردنم حساسم بچه یواااا

 ن..نکن..نکن شهاب-

 نکردم یمنکه هنوز کار-شهاب

 برو اونور..زشته-

 نهیب ینم یکس هیها دود شهیش-شهاب

 خورد شهیتقه به ش چند
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 بود محسن

 سرم کردمو صاف نشستم مویروسر

 نییرو داد پا شهیش شهاب

 ن؟؟یچرا واستاد-محسن

 زدم یحرف م ی..داشتم با گوشیچیه-شهاب

 میخب پس بر لهیخ-محسن

 شد نشیرفت سوار ماش باز

 روشن کرد نویرو داد باال و ماش شهیش

 ؟؟یایشد باهام ب یکه بابا راض یکار کرد یشهاب چ-

 که بخوام انجام بدم..من تورو خواستم پس بدستت اوردم ویتونم کار یگفته بودم که..اگه من شهابم م-شهاب

 ینکرد یغلط چیمن خودم اومدم..تو ه رینخ-

 یخواد..بعد من قبولش نکنم؟جووون..اونم چه دختر یچه بهتر..دختر خودش اومده منو م-شهاب

 بهم انداخت که مورمورم شدو با اکراه نگاهش کردم یا دارانهیخر نگاه

 م؟؟یشهاب بهتر نبود با قطار بر یمونه..راست یچپ م نجوریچشم هات هم یزن ینکن عطسه م-

 اونور نورویا میریم یه نکهی.واسه امیداد یم یتاکس هیکرا دیبا یاونجا ه ی..ولچرا..خوب بود-شهاب

 ؟؟یکار کرد یاها..شرکتو چ-

 میکی..چون باهم شرارشیفعال سپردم دست ک-شهاب

 ؟؟یشد کیبچه پررو شر نیبا ا یخاک تو کلت..رفت-

 گفت دویخند
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 کار کنم خو..پسر عمومه یچ-

 م؟؟یرس یم یک یبا اون لبخند مسخرش..راست-

 گهی..دوروز دمیتوقف نداشته باش ادیراه ز نی..اگه بمیصبح راه افتاد٩ساعت-شهاب

 شهیلگنم کج م نجایمن ا یواااا-

 کنم ینداره خو..خودم برات درستش م یاشکال-شهاب

 ادب یبرو گمشو..ب-

 ادب یب یتو گفت میگفت یواال ما هرچ-شهاب

 ؟یازش به ارث نبرد یچی..تو چرا هیمادرجون به اون باادب-

 به ارث بردم یلیعوضش از بابام خ-شهاب

 مثال...-

 ..کلمیبه بابام رفته..ه افمیق-شهاب

 سه برابر پدرجونه کلتیه یدرست..ول افتیصبر کو صبر کو..ق-

 خب معلومه من رفتم باشگاه-شهاب

 پکت صاف تو لوزالمعدم کسیس-

 پکش کسیرو شکمش..همون س دیگرفتو کش دستمو

 به دوستات بده نارویبرو پز ا-شهاب

 پک داره کسی..زشته..برن بگم دلتون بسوزه شوور من سوونهید-

 گفت دویخند

 باشه؟؟ یشوهرت چجور یفرشته تو ارزو داشت-
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 مهندس ایدکتر باشه  ایاومممم..دوست داشتم -

 برات مهم بود؟؟ ییچه مالکا-شهاب

 کلیخوش ه نکهیکردم..دوم ا یخوشگل نبود قبول نم یدکتر بود ول ایمهندس  یخوشگل باشه..اگه کس نکهیاول ا-

 مهم نبود ادیپک داشته باشه..خوش اخالق باشه..مهربون باشه..پولشم ز کسیباشه..س

 بعد من با مالکات تطابق دارم؟؟-شهاب

 بهش انداختم یا دارانهیابرومو دادم باال..نگاه خر یشدم..تا رهیکردمو بهش خ زیهامو ر چشم

 ..ی..ولیگفت هست شهیم ییجورای..یهع-

 نگاهش کردم ثیخب

 شترهیتطابقش ب ارشیک-

 زد که تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد یداد نیهمچ

 ؟؟؟یچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-شهاب

 یلیتر ریز میریمشنگ..جلوتو بپا..االن م یپسره  یگوشمو کر کرد-

 داد زد باز

 جواب منو بده-

 حسود خان-

 بزنم هردومونو بکشم؟؟ ای یدیجواب م-شهاب

 قبل ازدواجم با تو کردمیاصال توجه نم  ارشیکردم..من به ک یشوخ ریعه عه عه..نگاه کن مثل بچه هاس..نخ-

 فوت کرد نفسشو

 یگی...زود باش قسم بخور که راست میاها..ول-شهاب
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 شدم؟؟ ینم کشیاومد چرا نزد یخوشم م ارشی..اگه من از کوونهیخو د-

 دینگاهم کردو خند مشکوک

 خنده یزهرمار..زهره منو ترکونده حاال م-

 که حواسش به جلوش بود سرشو اورد جلو و لپمو گاز گرفت همونطور

 ی..لپمو ترکوندیامازون یوحش یا-

 ترکه؟؟ یم تیتو چرا همه چ-شهاب

 چون بادکنکم-

 تو بازوم فرو کرد انگشتشو

 موافقم-شهاب

*** 

 ..شهاااااب..گرمهیوا-

 زد گفت یهمونطور که خودشو باد م شهاب

 کولر روشن کنم نیتو ماش میکار کنم خب..غذاتو بخور که بر یچ-

 بندر عباس چقدر گرمه نیغلط کردم..ا یا-

 گرمتره شیک-شهاب

 کوفت..حرف از گرما نزن-

 همه جارا گرفته بود خیبود..برفو  یاها..زمستان سرد-شهاب

 خواد؟؟ یم یدلم چ یدون یکنه..م یم یاحساس تازگ..ادم شییییاخ-

 من سفت بغلت کنم تا گرمت بشه-شهاب
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 خیخواد بپرم تو استخر اب  ی..االن دلم مرمیاه..نخ-

 با چنگال گذاشتم تو دهنم یا یماه کهیت

 خدا از دهنت بشنوه یا-بهار

 به شهاب زدو گفت یچشمک محسن

 یاستخر اب گرمه..همون جکوز نینیب یتو استخر م نیپر یم یوقت-

 االاااااااااغ-میزد غیبهار ج منو

 دستاشونو بهم زدن دنویخند

 پس کلشون میمنو بهار زد همزمان

 گرمه گهید میبر-

 شهاب رفت حساب کنه مویپاشد

 نیبرو تو ماش ای..بذارمینه نه..نم-محسن

 کنم تو برو ی..من حساب مشهینچ..نم-شهاب

 افتاد یهرک نیکن یچیسنگ کاغذ ق-

 دفعه حساب کنم نیا دی..من بارمینخ-شهاب

 پس دفعه بعد با منه-محسن

 میپز یم میدار نجای..ما االیهردوتون..قاطرا..اسبا..گور نیگمش نیبر-

 مرغ پخته شده نیشینداره..م یاشکال-محسن

 ..اون دوتا سوار شدننایماش یجا میاز بازوش گرفتمو رفت یشگونین

 پزم یباز م ی..وااااارمیاز شهاب بگ چویرفت سوو ادمی عه
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 گذاشتم رو سرمو شروع کردم به قدم زدن دستامو

 ..سرمو اوردم باالیکیخوردم به  هویبود که  نییپا سرم

 بود یبود..پسر چهارشونه قدبلند نوریا پشتش

 بهم نگاه کرد برگشت

 خاله سوسکه اس؟؟ هیچرا شب نیخود خدا..ا ای

 خوره یم شتریب لینه..استغفراهلل..به گور نه

 هوا دمیصداش دو متر پر با

 ؟؟یکن یجلوتو نگاه نم یدختر جان براچ-لیگور

 بود یاش جنوب لهجه

 ..حواسم نبود..با اجازهدیببـ..ببخش-

 افتادم یزیچ هی ادیبرم که  برگشتم

 برگشتم سمتش باز

 دیببخش-

 کرد نگاهم

 د؟؟یهست ییقایشما افر-

 رفت توهم اخماش

 چنده؟؟ لویک قایام..بچه ناف بندرعباسم..افر یرانی..من ارینخ-لیگور

 گرد نگاهش کردم یچشم ها با

 کنه کمیت کهیبود بزنه ت کیان نزد هر
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 نایماش یتکون دادمو برگشتم جا یسر

 شه؟؟؟یم ینجوریتو افتاب بندرعباس بمونه ا یهر ک یعنی

 بشه فکر کردم ینجوریخودم اگه ا افهیلحظه به ق هی

 خنده ریزدم ز یفکرش پق از

 شهاب اومد یصدا

 ؟؟یخند یخودت م ؟؟بایشد وونهید-شهاب

 نگاه کردم بهش

 شه؟؟یم یبشه چ لهیاون گور هیشهاب اگه شب افهیق

 خنده ریزدم ز یپق باز

 ؟؟یخول شد-شهاب

 سبوکویتو ف ذارمیم رمیگ ی..ازت عکس میشیچه خوشگل م یبش اهی..اگه تو ساهی..شهاب..اگه..تو سیوا-

 نستاگرامیا

 از خنده دمیترک باز

 باز کرد نویبه نشونه تاسف برام تکون دادو در ماش یسر

 درو بست نمویکرد بش مجبورم

 سوار شدو پنجره هارو هم بست ازونور

 هارو باز کن شهی..فقط شیبرف دیخندم..اصال تو سف ینم گهیشهاب...غلط کردم..گرمه..د یوا-

 کردم دستشو اورد جلو یکه با تاسف نگاهم م همونطور

 زنما یم غی؟؟جیکار کن یچ یخوا یم-
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 دنیدهنم بود گوشاش ترک کیزدم که چون سرش نزد یفرابنفش غیجلوتر اورد که ج دستشو

 عقبو گوششو گرفت رفت

 دختره مشنگ ی..گوشمو کر کردیروان وانهیچته د-شهاب

 با دست گوششو تکون دادو باز دستشو اورد جلو کمی

 دستشو دنبال کردم ریمس

 روشنش کرد نویرفت رو کولر ماش میمستق

 وونهیپسره د یگفت یخو زودتر م-

 یپرده گوشمو پاره م یزن ی..بعدم میگی..بعدم چرتو پرت میخند یم ایکه مثل روان ؟؟اولیذاریمگه تو م-شهاب

 نکره ات ی..با اون صدایکن

 یخوشگل نی..صدام به اتیتلب یب-

 از لپم گرفت که صدام دراومد یابدار ماچ

 یکرم ضد افتابا نزن..بوست م نی..بعدشم..انقد ازادیدرم غتیج دمی..تا فشارت میمون یم یمثل عروسک بوق-شهاب

 طعم دار خوشمزه هاش بزن نیاز یزن ی..بدمزه ان..اگه منایتو حلقم ا رهیکنم م

 شهیم دایهند فقط پ..که تو ایفلفل دن نیزنم..تلخ تر یبا طعم جوز م رمیاصال م-

 نیکولر ماش یبردم جلو صورتمو

 نیبگو آم رهیبهشتو ازمون نگ نی..خدا اشییییاخ-

 برسه نوایباد بمن ب کممیاون کولر.. یکنار از جلو ای..حاال بنیآم-شهاب

 یمال منه..تو خودت سمت خودت دار نیبرو گمشو..ا-

 کهیکوچ نیا-شهاب
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 جثه ات بزرگهمشکل خودته..کولراش اندازه همن..تو -

 خورد کم کم خوابم برد یبه صورتم م یگذاشتم رو داشبورد..همونطور که باد سرد سرمو

******* 

 شهاب

 

 

 یقربونت بشم من..چقدر تو ناز یا

 رفتم یکردم قربون صدقه اش م یکه نگاهش م نطوریهم

 گذاشته بود رو داشبوردو خوابش برده بود سرشو

 دختر ی..ناز بشجوووووونم

 بردم جلو و سرشو گذاشتم رو پام دستمو

 کنار یسمت خودمو پاهاشو گذاشتم رو صندل دمشیکش

 شد ینم تیدنده اتوماد بود کمرش اذ نمیماش چون

 نییاز پاش دراوردمو گذاشتم پا صندالشو

 اومدن یبهار از سمت چپم داشتن م محسنو

 بهار هم خواب بود..سرشو گذاشته بود رو شونه محسن انگار

 دوتا دوست نیهماهنگن ا چه

 همو دوست دارن یلیبگم خواهر..خ دیبراشون کمه..با دوست
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 یگفت اشت یاورد..بهم م ی..خبر از فرشته مشمیاومد پ یخواد بهار همش م یکه فرشته بهم گفت منو نم ییروزا اون

 میکن

 کمک کرد یلیخ خالصه

 نگاه کردم میساعت گوش به

۱۴:۲۳ 

 میرس یم گهیدوساعت د بایتقر

 رو داشبورد افتاد یبه خودکار مشک چشمم

 به سرم زد یا یطانیش فکر

 دمیخوشگل کش لیبیس هیصورت فرشته رو سمت خودم برگردوندم..پشت لبشو  برشداشتمو

 باحال شد چه

 کنه یکله اتو م نهیبب نارویبشه ا داریب اگه

 زم؟؟یتو سرم بر ی..چه خاکایگیاوه راست م اوه

 میبخند کمی نهیولش کن..بذار بب یخیب

 هاااا شهیم ناراحت

 ..جنبش باالس خانوممشهینم

 رد شدم ریسرعتگ هیگذشته بود که از رو  میاز گندکار یربع هی بایتقر

 خورد فرشته تکون خورد نیکه ماش یتکون با

 چشماشو باز کرد دویلرز پلکاش

 ..چه نازه چشم هاشیاوخ
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 ست شد لهیبیعه..نگاه کن چه جالب.رنگ چشماش با اون س عه

 دهیست رو بهت نشون م نهیب یصورتشو م االن

 ترسم ی..نمستمین لیهه من زن ذل هه

 دید میخواه

 چشماش نگاه کردم به

 دمیبوس شویشونیشدمو پ خم

 زمزمه کردم آروم

 کنار تو من حالم بهتره-

 روزا داشت نیا شهیکه م یحال نیاز

 که داشتم گرفت یهرچ ایدن اگه

 دستام گذاشت یدستتو تو یول

******* 

 فرشته

 

 

 نجایچه راحته ا شیهامو باز کردم..اخ چشم

 سرمو رو داشبورد نذاشته بودم؟؟ دم؟؟مگهیمن دراز کش چرا

 شهاب بود یرو پا سرم

 سمشیبنو نویباشه ا ادمیخوند.. یقشنگ شعر
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 سرجام نشستم پاشدمو

 سرمو بازش کردم که شالمو درست کنم یباال نهیا

 چشمم به صورتم افتاد هوی

 دراوردم؟؟ لیبیپشت لبم؟؟س هیچ نیخاک به سرم..ا هیییییه

 شدم؟؟ مرد

 هینقاش هیشب شتری..بسین ییمو نکهی..عه ادمیروش کش دستمو

 ..نکنهنکنه

 شهابو نگاه کردم یرغضبیم برگشتم

 کرد یداشت نگاهم م یلبخند ژوکوند با

 زدم غیحرص ج با

 برام؟؟ یدیکش لیبیخــــــــــــــــــــــــر..چرا س-

 یخوشگلتر ینجوریباور کن ا-شهاب

  یدوس دار لیبیواسه خودت بکش انقد که س-

 کنو در اوردم رپاکیبرداشتمو ش فمویک

 دمیکش لهیبیکنو رو س رپاکیخودمو دراوردم..دستمال ش نهیسرمو بستمو ا یباال نهیا

 پاکش کردم برگشتم سمت شهاب یوقت

 قهرم باهات-

 ستیمهم ن یشونه باال انداخت..به معن دویخند

 دمیم ست؟؟نشونتیمهم ن عه
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 ردو بدل نشد نمونیب یحرف چینگه داشت ه یوقت تا

 شدم..افتاب رفته بودو خنک تر شده بود ادهیپ نیماش از

 شروع کرد به حرکت کردن نیماش هوی..میبود یهتل بزرگ یاطراف نگاه کردم..جلو به

 یکن..هــــــــــــــــــ ؟؟؟صبریریم یعه کجا دار-

 ..خب چرا؟؟رفت

 جاموند نیتو ماش فممیدنبالش..ک دمیساختمون..دو کیتو  رفت

 خواستم برم داخل درش بسته شد تا

 واااا

 هو؟؟یمحسن هم نبود..کجا رفتن  نیبه اطراف نگاه کردم..ماش برگشتم

 تنهام بذارن؟؟ ختنیبرنامه ر نکنه

 ذارنشونیخوانشونو سرراه م یکه پدرومادرشون نم ییافتادم..بچه ها ایبچه سرراه ادی

 ؟؟یبچه ا کلتیه نیمفت نزن..تو با ا حرف

 هیحرف نمیا خب

 که.. نهیرسه هم یکه به ذهنم م یجامونده..تنها راه نیتو ماش فمیکه تو ک ممیگوش

 تو تهران تنها برم کارامو بکنمو برگردم مثل

 ؟؟یچ با

 شهاب منو تنها گذاشت نیدفعه که خود هم نیبرگشتم؟؟اها شهاب..خب ا یدفعه چجور اون

 یکن نیگزیجا گهیشهاب د هی دیبا

 ه؟؟یا غهیچه ص گهیشهاب د هیبه سرت من زنشم.. خاک
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 چرا تنهات گذاشت؟؟ یاگه زنش خو

 ه؟؟یکدوم گور دهیمحسن ورپر نیا

 ادی..عزت زمیما که رفت یخیب

 کجاست؟؟ نجایا حاال

 شدن یپسره داشتن رد م دوتا

 کجاست؟؟ نجای..ادیببخش-

 گفت شونیکیکردن.. نگاهم

 ؟؟یتنها نباش میکن تیهمراه یخوا ی؟؟میی..چرا تنهایخانوم شهیک نجایا-

 هین یازی..نینه دست شوما مرس-

 جلوشون رد شدمو رفتم..خب کجا برم؟؟ از

 کنم یفارس..خودمو برنزه م جیکنار خل رمیم

 کردم داشیزده شده بود پ ایکه بسمت در ییافتادم..از رو تابلوها راه

 ارویدر دمیدور د از

 دمید یفارسو م جی..دفعه اول بود خلشیرفتم ک یاولم بود م دفعه

 جنوب نه یول میرفته بود شمال

 سادمیوا ایدر کی..نزدایبسمت.در دمیدو

 شلوغ بود.. ساحل

 تو اب؟؟ برم

 رمیکه دوش بگ سین ییجا یبعدش ول رمیدوش بگ دی..باشمیم یاب نمک سویخ نبابا
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 شهیم یعصبان یلینکنه خ داتیشهاب االن دنبالت بگرده پ اگه

 داد یبمن م یخبر هی دیرفت با یخواست نره..اگه م ی..مبدرک

 ساحل اروم شروع کردم به قدم زدن کنار

 کردن..سروصداشونم قشنگه یسروصدا م یهم ه ییایدر یمرغا

 ازش یخور یکنه کتک م داتیپ اگه

 بودن یقشنگ ییایدر یمرغا

 یزنه صدا بز بد یکتکت م نیهمچ

 یشیباز تو پررو تر م گمینم یچیه یبابا.من هرچ یا

 اومدن یداشتن از روبرو م یپسر دخترو

 تر بود دیبود از پسره سف یهرچ یبدست اورده بود..ول کیبه کمک کرمو پنک شویدیمثل برف..البته سف دیسف دختره

 بود اهیمثل کالغ س پسره

 لب گفتم ریز

 اههیپسره رو نگاه چه س یدیسف نیدختره به ا-

 پسره برگشت با اخم گفت هوی

 ؟؟یگفت یچ-

 تکرار کردم همونو

 یخوددان ای یریگ یحرفتو پس م ایاالن  نیهم-پسره

 چکدامیه نهیگز-

 برم که گفت دنیکش راهمو
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 نیلرزشم بش یپا یخور یصبر کن..خربزه م-

 گفت؟؟ یچ انیشا-دختره

 دختره تکرار کرد یحرفمو برا پسره

 زمیعز گهیخب راست م-دختره

 دراورد زنگ زد شویاعصابش خورد شد..گوش شتریب پسره

 نرفته بودم که پسره هم دنبالم اومد یبهشون کردمو رفتم..هنوز چند قدم پشتمو

 کنم یازش عذرخواه دهیکردم..حاال غرورمم اجازه نم ی..عجب غلطباباااایا

 سادنیگذشت که چند نفر با همون پسره اومدن جلوم وا یا قهیدق پنج

 شده بود کیتار بایتقر هوا

 همون پسر زغاله بود هیشب یلیخ شونیکینفر بودن.. شیش

 ..ای یریگ یخب..حرفتو پس م-زغال

 ترسم ینم یخواد بکن..من از کس یدلت م یبرو هر غلط-

 کنارشون رد شدمو رو ماسه ها نشستم از

 برداشته بود گفت یطونکیکه مثل بزغاله بودو ابروهاشو ش شونیکیحلقه زدنو  دورم

 کن..زود باش یعذرخواه-

کنم..نچ راه  ی.نمیکه نکردم عذرخواه ینکردم..دوما من واس خاطر کار یعذرخواه یهه..اوال من تاحاال از کس-

 نداره

سرم  ییبال دمیترس ی..مدمیلرز یاز درون م ی..ولشهیرد شدم..ظاهرم اروم بود..مثل هم نشونیاز ب پاشدمو

 ..اخه ساحل خلوت شده بودارنیب
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 کنارمه یکیکردم  احساس

 مثل منگوال بود افشمیهم بود..ق اسوختهی..سزهیر یلیپسرس که سرش نسبت به تنش خ هی دمید برگشتم

 کرد ینگاهم م یلبخند ژکوند با

 سالم-منگول

 کیعل-

 کرد یکنارم بودو با اون لبخند مسخرش نگاهم م نمیاومدنو ا یهمونجور دنبالم م اونا

 کردم سشیمقا نیلحظه با ا هیافتادم.. ارشیلبخند ک ادیلبخندش  دنید با

 خوبه یلیاشم خ..صدلهیپک هم داره..خوشگلو خوش است کسیقدبلندو چهارشونس..فکر کنم س اون

 کردنم سهیمقا نیمونه..خاک به سرم با ا یمثل جزغاله م نیا یول

 سادیاومد جلوم وا انیهمون شا یعنیاون پسره  باز

 ؟؟یکن ینم یعذرخواه-انیشا

 نچ-

 میساز یجا کارتو م نیخب..هم لهیخ-انیشا

 خواد بکشه؟؟ یجمله ادم م هیدراورد..اوهوک..بخاطر  یبیچاقو ج هی

 کار کنم؟؟ یاالن من چ خب

 کننیهم دفاع م ایکنن.. یالتماس م ایکنن.. یفرار م ایمواقع  نیا تو

 منو رنیگ ی..مادنی..چون زشهیفرار که نم خب

 خوره ی..به غرورم برمسیهم تو مرامم ن التماس

 مونه..دفااااع ی..مپس
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 محکم گرف شوینیکه ب شینیخوابوندم تو ب یمشتمو اوردم باال و هوگ هوی..کمینزد اومد

 نیزدم بهش..که صاف خورد به سرشو افتاد زم یا یاومد منو بزنه که لگد چرخش بزغاله

 رفتن عقب دنویترس شونمیبق

 شده بود ی..دماغش خونکمیاومد نزد انیشا باز

 سرو فکش رو گرف نویچپ راست اپرگاد زدم بهش که افتاد رو زم هیکه  رهیمنو بگ خواست

 دادن یرفتن کالس کنگفو و به من هم آموزش م یداداشام بودم.چون اونا م ونیرو مد یدفاع شخص نیا

 به بعدش باز رمانه( نیبود..واسه خودم اتفاق افتاد..از یدخترو پسره واقع یماجرا نی)ا

 پسره زد یبه پهلو یلگد محکم نفریلحظه  همون

 شخورد زد یکه اون طرف بزغاله رو تا م انیاومد دفاع کنه از شا بزغاله

 سمت من..عه شهابه برگشت

 دنبال خودش دیاومد سمتمو بازومو گرف..کش هوی

 ..دمیدو یم بایتقر دنبالش

 درد گرف وارویخورد به د میشونی..پواری..محکم خوردم به دواریرفتو پرتم کرد سمت د یا گوشه

 ..سرم درد گرفیوحش یه-

 زد داد

 ؟؟یبود ی..کدوم گورنمیخفه شو بب-

من کدوم  نی..اصال با خودتون فکر نکردنیرفت رتیغ ی..هم تو هم اون محسن بیتنهام نذار یخواست یبتوچه..م-

 کنم؟؟ یم یام؟؟چه غلط یگور
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..محسن هم رف یکه منتظرم بمون یپارک کنم..فکر کردم انقد عقل دار نویهتل ماش نگیمن رفتم تو پارک-شهاب

 م؟؟یچقدر دنبالت گشت یدون یم چیپارک کنه..ه نشویماش

 بمن چه-

 ؟؟یکرد یم یپسر چه غلط نهمهیا نیب-شهاب

 کردم یمزاحم شدن..داشتم از خودم دفاع م-

 زدو گفت یپوزخند شهاب

 یکرد یعشقو حال م یداشت نشونیب ایهه..دفاع؟؟-

 خواستم که باهاشون باشم یخفه شو..من که نم-

 شد شهیتر از هم یطوفان هوی افشیق

 واریطرف صورتم سوختو سرم خورد به د هیشد که  یچ دمیبلند کردو نفهم دستشو

 دیچیتو سرم پ یبد یلیخون رو تو دهنم حس کردم..درد خ یشور

 گذاشتم رو صورتم..چشم هام رو باز کردم دستمو

 دستم نگاه کردم.. به

 شده بود..خون گوشه لبم بود یخون

 نرم فرو رفتم.. یجا هیتو  هوی

 کنه یزنه..حاال بغلم م یزنه تو گوشم..سرم داد م یزنه..م یهولش داد..بهم تهمت م نشویگذاشتم رو س دستامو

 نکرد ولم

 زدم داد

 ولم کن کثافت-
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 دمیکنار.گوشم شن صداشو

 هویخانومم..اعصابم خورد شد  دی..ببخشدیببخش-

 خب..ولم کن..برو گمشو اونور لهیخ-

 نکرد ولم

 بد دل یخرس مهربون؟؟برو گمشو مردک..عوض یشد ی..حاال اومدیزن ی..تو گوشم میزن ی..تهمت میزن یداد م-

 بود از خودم جداش کردمو پشتمو بهش کردم یهولش دادم..به هر بدبخت محکم

 بند شدو محکم خوردم یزیچ هینه که پام به  ای ادیداره دنبالم م نمی..برگشتم ببدمیدو یداشتم م نطوری..همدمیدو

 نیزم

 دیچیتو مچ دستم پ یپاشم که درد بد خواستم

 ...نکهیکمکم کرد پاشم..بهش نگاه کردم..عه ا یکی

 وقته ازش خبر نداشتم یلیفرشاده..خ نکهیا

 تعجب گفتم با

 فرشاد!!-

 !؟؟ییفرشته تو-فرشاد

 موقع شهاب اومد کنارم همون

 توجه به شهاب به فرشاد گفتم یب

 ؟؟یکن یکار م یچ نجایفرشاد تو ا-

 ؟؟یکن یکار م یچ نجایتو ا ی..ولیحیتفر ینجوریاومدم..هممن با خونوادم -فرشاد

 اش هیدییمن واسه پاسپورتم اومدم..واسه تا-
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 ؟؟ی..تنها اومدیاها..اره برام گفته بود-فرشاد

 منتظرو موشکافانه نگاهم کرد شهاب

 با داداشمو زن داداشم اومدم-

 ؟یجد-فرشاد

 تر گفت اروم

 اومد یدنبالت م ه؟؟داشتیک نیپس ا-

 تکوندم..گوشه لبمو پاک کردم مانتومو

 اس بهیغر هی..هیک نیدونم ا یمن چه م-

 توهم رفت یشهاب حساب یاخما

 ه؟؟یک نیفرشته ا-شهاب

 نکردمو به فرشاد گفتم یتوجه اصال

 م؟؟یقدم بزن کمی میبر-

 تکون داد ینگاه به شهاب انداختو سر هی فرشاد

 گرفت یم شی..شهاب داشت اتمیهم قدم برداشت کنار

 از پشت سر اومد صداش

 ؟؟یریکجا.م یدار-

 دوس پسرته؟؟ ایه؟؟شوهرته؟؟یک نیفرشته ا-فرشاد

 کارمه چیه-

 گفت دویخند
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 پس شوهرته یستیدونم اهل دوست پسر ن یکه م یی..از اونجانیاها..دعوا کرد-

 ه؟؟ی..فرشاد شغلت چیخیب-

 روانشناسم-فرشاد

 یبهم م یپس کتک حساب هی نکهیتو بود بعد ا یجا ی..وگرن هرکیاومد یاونشب باهام راه م نیاهاااا..پس واسه هم-

 نشیاز ماش رونیکرد ب یزد پرتم م

 تکون داد یسر دویخند

 شد..شهاب بود دهیکش دستم

 کارش یرو بفرس پ وونهید نیفرشاد ا-

 ه؟؟یک نی؟؟ایریکجا م یدار-شهاب

 نداره..دوس پسر سابقمه یبتو ربط-

 خندش گرفتو صورتش رو برگردوند فرشاد

 میبر ای..بیتو غلط کرد-شهاب

 خوام کنار فرشاد باشم ی..مامینم ییمن با تو جا-

 برمت یبا کتک م ای یایم ایه؟؟یفرشاد ک-شهاب

 میحرف بزن کمی میخوا ی؟؟میدستشو ول کن شهیم-فرشاد

 ناموس یب کهی..برو گمشو مرتنیحرف بزن نی..غلط کردخودیب-شهاب

 ..حرف دهنتو بفهمیهو یهو-فرشاد

 ی..تو چمیباهم حرف بزن میخوا یم یگیاخرم م یریکنار زن من راست راست راه م یگم؟؟اومدیمگه دروغ م-شهاب

 ؟؟یکارش



 دختـر افغان

 
442 

 

 من دوست پسر سابقشم-فرشاد

 اب دهنشو فرو دادو رو به من گفت شهاب

 پسرت بوده؟؟ گه؟؟دوستیراست م نمی؟؟ایگیم یفرشته جد-

 نییانداختم پا سرمو

 اره-

 به چشمام نگاه کنو بگو-شهاب

هش مطلق زل بزنمو ب یاهیس نیتونم تو ا ی..تا خواستم بهش دروغ بگم زبونم بند اومد..نه من نمینگاه کردم..ول بهش

 دروغ بگم

 ..راستشو بگوگهیبگو د-شهاب

 ستینه..دوست پسرم ن-

 فرشاده میدید میاومد..برگشت نفریدست زدن  یصدا

 ؟؟یزن یدست م یواسه چتو -

 نیوغ بگدر نویتو چشم هم نگاه کن نیتون یکه نم نیدار ی..چه عشق پاکهی..واقعا..واقعا عشقتون ستودنیعنی-فرشاد

 ؟؟یکاره فرشته ا یزبون..تو چ نیری..شنمیهه هه..خفه بب-شهاب

 اومد سمت شهابو بازوشو گرفتو رفتن اونور فرشاد

 دمیدو دنبالشون

 برگشتو گفت فرشاد

 ..از جاتم جنب نخورنی..برو اونور بشایتو ن-

 ؟؟یکارش یبتوچه..دوست داره جنب بخوره..تو چ-شهاب
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 ساکت باش قهیدق هی..بابااااایا-فرشاد

 اومد..همونجا نشستم یزانوم م یرفتن اونور..رفتم تو اب..اب تا جا بعدم

 بود... یچه حس خوب یخوردن..وا یاومدنو بهم م یها م موج

******* 

 شهاب

 

 

 که انقد با فرشته راحته؟؟ هیک کهیمرت نیداغون بود..ا اعصابم

 زدم تو گوش فرشته نکهیبودم از مونیپش یمثل چ یطرف از

 اومد صداش

کرده بود..از خونه زدم  انتیبهم خ اشمیکه ادعاش بود همه دن یاونروز اعصابم داغون بود..کس-فرشاد

 تونستم داد زدم یپرتگاه بودم..رفتم اونجا تا م هیبه خودم اومدم که لب  یوقت هیروندمو روندم.. نطوری..همرونیب

 بودم یروان وونهید هیواسه اون  یبودم ول روانشناس

 هم گرفته بود یدیشده بود..بارون شد کیشدمو راه افتادم..هوا تار نیشدم باز سوار ماش یخال نکهیا بعد

 از عطشم کم بشه کمیپنجره رو باز کردم تا  یسرد بود ول هوا

 دمیدخترو شن هی غیج یروندم که صدا یم نطوریهم داشتم

 اومد یشدم..صداش از داخل دره م ادهیزد..زدم کنارو پ یصدا م خدارو

**** 

 شد یگفت که باورم نم ییزایچ هی فرشاد
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 حرف فرشته افتادم ادی

 

 زدم یمن دوبار دست به خودکش-"

 دمتید مارستانیاومدم ب یبارشو که من اتفاق هی-

 "خواستم خودمو از دره پرت کنم گهیبار د هیمن -

 

 پسر به اسم فرشاد نجاتش داده هیمرد بوده..گفته بود  نیکه فرشته رو نجات داد ا ی..پس کسپس

 ونتمیفرشاد..من..من تاعمر دارم مد-

 زدو گفت یلبخند

تونه تو چشمات زل بزنه و بهت دروغ بگه..قدرشو  یفرشته باش..اون انقد عاشقته که نم ونیمن نباش..مد ونیمد-

 عشقو معشوق پاکو نداشتم هی اقتیبدون..منکه ل

 گذاشتم رو شونش دستمو

 کنه یداره باهات ازدواج م اقتتویکه ل یکی شاالینداشته داداش..ا اقتتویحتما ل-

 هااا شهی..باز گم مطونهیفرشته ش نیکه ا میممنون..بر-فرشاد

 شده کیدزدتش..هوا هم تار یم یشی..االن پیگفتاوه اوه خوب شد -

 نهیکه به فرشته گفته بودم بش ییجا میبرگشت

 کجاست؟؟ عه

 ؟؟یباشنش چ دهیتو سرم..اگه دزد خاک

 بچه اس بدزدنش؟؟ مگه
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 بچه هم کوچولوتره از

 اومد یبه اطراف انداختم.اما نبود..کم کم داشت اشکم درم ینگاه

 گفتم بلند

 فرشتــــــــــــــــــه-

 اومد ییصدا هی

 صداش زدم باز

 خودش نبود یاومد..ول صداش

 فرشاد..فرشته..فرشته کو؟؟-

 گفت دیچرخ یکه دور خودش م نطوریهم فرشاد

 ستیخودش ن یدونم بخدا..صداش اومد ول ینم-

 یییییفرشته..تو کجا-

 تو اب بود ییکوچولو زیچ هی ایخورد..لب در ایچشمم به اب در هوی

 فرشتس نکهیرفتم..عه ا کترینزد

 بسمتش..کنارش واستادمو خم شدم..از کمرش گرفتمو بغلش کردم دمیدو

 بود..محکم فشارش دادم سیخ سهیخ

 ره؟؟یدلم هزار راه م یگی؟؟نحمیتو کجا بود-

 نیحرف بزن نیکه رفت یمن تو اب بودم..از همون وقت-فرشته

 کردماز رو شونم برداشتمو نگاهش  سرشو

 دیبلندش چک یاز مژه ها اب
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 دمیبوس پلکاشو

 باز نگاهم کرد دویبوس گونمو

 نمیاخماش توهم رفتو دستاشو گذاشت رو س هوی

 ی..ولم کن..من باهات قهرم..تو منو زدنیمنو بذار زم-فرشته

 نهیریخرم..قهرتم ش یجاااانم..نازتم م-

 یخرم کن یتون یحرفا نم نی..با انیبذارم زم-فرشته

 شهی..جوجه که خر نمیشیخر نمتو -

 نیسوال..بذارم زم ریمنو نبر ز کلی..هیجوجه خودت-

 سرمو بردم جلو و لبامو گذاشتم رو لباش هویکرد.. یم غیج غیداشت ج نطوریهم

 کرد یشد..اروم شد..بعدم خودش باهام همکار ساکت

 دمیبوس شویشونیجدا شدمو پ ازش

 اومد یکی یکه صدا نیزم گذاشتمش

 کارا نکن دختر نیاز گهیافتاد بنده خدا..د یعشق..داشت پس م گنیم نی..به اهیعال-

 بود فرشاد

 شهینگو..پررو م یچیعه فرشاد ه-

 مشت زد به بازوم..که دست خودش درد گرفتو مالوندش هی فرشته

 ؟؟یا یاهن یا یتو سنگ-فرشته

 گفتم دمویخند

 یحاال هرچ-
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 به فرشاد کردم رو

 می..شمارتو بده که در ارتباط باشدنتیاز دفرشاد جان خوشحال شدم -

 فتهیب شیتک بهش زدم که شمارم تو گوش هیگرفتمو  شمارشو

 بسمت هتل راه افتادم مویکرد یخدافظ ازش

******* 

 فرشته

 

 

 الیمن بچه اشم..اومده از تو اب بغلم کرده..واو انگار

 دهیبر سیخداتم باشه..گ از

 جنبهیخب توهممممم..ب لهیخ

 امینم ییباتو جا ؟؟منیریکجا م-

 نکرد یتوجه

 ؟؟یریم یکدوم گور گمی؟؟می..کریهو-

 کرد نگاهم

 نه؟؟ ای یایم-شهاب

 کجا؟؟؟-

 نه؟؟ ای یایبرمت..م یکه نم یبد ی..جایکار دار یچ-شهاب

 رینخ-
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 زانوهامو رو دستاش بلندم کرد ریانداخت ز دستشو

 نیییی..بذارم زمی..آبرومونو بردنیادب..بذارم زم ی..بیه-

 یکن ینه..فرار م-شهاب

 کنم ینم-

 ؟؟یکن ینم-شهاب

 کنم یفرار نم نیفرهنگ..بذارم زم یادب..ب یب-

 نگه داشته بود نیکه اون موقع جلوش با ماش میبود یهمون هتل یربع جلو هی..بعد نیرو زم گذاشتم

 داخل میرفت

 اتاقو گرف..پس اتاق هم رزرو کرده دیاز هتل دار کل شهاب

 شد که منم دنبالش رفتم ادهیباال..از اسانسور پ میاسانسور رفت با

 ..درو باز کردو رف توسادیاتاق وا هی یجلو شهاب

 ادب یخانوما مقدم ترن ب-

 چنده لویبروبابا..خانوم ک-شهاب

 ی..اون موقع که اومدم تو کوپتون من اول اومدم تو..بعد خودت اومدااایقبال با ادبتر بود-

 سته نبودماالن خستم اون موقع خ-شهاب

 خسته بودم یلیتو و درو بستم..خ رفتم

 گوشش بود هیتخت دونفره هم  هیبزرگ با همه امکانات.. تیسوئ هی

 به چمدونم خورد..کنارش نشستمو بازش کردم چشمم

 کرد یبه شهاب نگاه کردم..داشت لباساشو عوض م یچشم ریز
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 گرمه یی..خدادمیتاپ پوش هیدراوردمو  مانتومو

 دراوردمو خواستم شلوارک بپوشم که صداش اومد نمویج شلوار

 یلباس م ینجوریزشته زشته..حاال خودش ا دهیبمن هشدار م ی..هدیچشم سف دهیبر سیقباحت داره..دختره گ-

 پوشه

 شروع کرد به نچ نچ کردن بعدم

 تیترب یکن ب شیچشماتو درو-

 شد رهیچونش..بهم خ ریتخت نشستو دستاشو زد ز رو

 دمیبهش کردمو شلوارکمو پوش پشتمو

 چمدون..رفتم سمت تخت یشلوارمو گذاشتم رو مانتو

 دمیبلند کش ازهیخم هی

 جوجه کوشولو؟؟ ادیخوابت م-شهاب

 ؟؟یفضول-

 یلیتو خ یتو کارا-شهاب

 دی..اونم کنارم دراز کشدمیتخت دراز کش رو

 خوام راحت بخوابم یبرو کنار از رو تخت..م-

 ؟؟یریگ یجثه کوچولو موچولوت مگه چقدر جا م نیتو با ا-شهاب

 زنم یمن تو خواب لگد م-

 زدم یلگد نم گهیبه بعد د۱۴از سن یزدم ول یبودم لگد م کیگفتم..کوچ یالک

 نداره یاشکال-شهاب
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 سمت خودشو سفت بغلم کرد..پاشم از روم رد کرد دیکش منو

 خوام فرار کنم. ی..انگار ماووووف

 نمک یم تشیاذ کمیخوام کنارم باشه..هرچند  یبار خودم م نیا یبار ناخواسته..ول هیدوم بود..کنارش..رو تخت.. دفعه

 دور کمرش حلقه کردمو کم کم خوابم برد دستمو

*** 

 اوممممم-

 ..بهارو محسن حاضر شدنایدر میبر میخوا ی..پاشو منمیپاشو بب-شهاب

 اااادی..من خوابم منیییشما بر-

 دمیبهش کردمو خواب پشتمو

 یا دهیرف..چه بچه خوبو فهم شیبازو بسته شدن در اتاق اومد..اخ یصدا

 در اومد یشد که باز صدا یداشت گرم م چشمام

 یخیجا گذاشته..ب یزیکنم.چ فکر

 رف یزیپشت شلوارکم چ قمویحس کردم تو  هوی

 نییرف پا شتریو شلوارکم بود ب قهیکه تو  یزیسرجام نشستم که اون چ عیسر

 ..چه سرد هم هست المصبییییوو

 ه؟؟یچ نیا ی..ایا-

 رف ینم رونیبود ب قمیکه تو  یزیاون چ یکردم ول یازخودم جدا م ی..تاپمو هنییرو تخت اومدم پا از

 کرد یلبخند مسخره نگاهم م هیبه شهاب خورد که رو تخت نشسته بودو با  چشمم

 ی..االغ شیچالغ ش یشهاااااب..اله-
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 یوا یوا یسرد بودن..وا یلیخ یلیکه تو لباسم بودن خ ییزایچ اون

 خهیشهاب..شهاب کمک..کمک کن..سرده..-

 اومد سمتم لکسیر یلیخ پاشد

 حرکت تاپمو دراورد هیاورد جلو و تو  دستشو

 برداشت رمیرو از رو لباس ز زهیدستشو اورد جلو و اون چ باز

 خهی نکهیا عههههه

 کنه یم یانداز خی شعوریب

 لباسمو پس بده-

 رمشیبگ دیرس یکه دستشو برد باال..قدم نم رمیدراز کردم لباسمو بگ دستمو

 رشیبگ یتون یاگه م-شهاب

 دیکش کمیدستشو اورد جلو و شلوارکمو  هوی نیکردم ا یکه دستم باال بودو واسه گرفتن لباسم تقال م همونطور

 نییپا

 ؟؟یکن یکار م ی..اقاهه..چیهــــــــــــــــ-

 رو هم برداشتو شلوارکمو درست کرد خی اون

 با خودش برد تاپمم

 ؟؟یازار ند وینداده تو خواب کس ادتیادب..مامانت  یب-

 نگرفتم ادی یا یمبحث درس نی..من همچرینخ-شهاب

 نگاهم به خودم افتاد نهیتو توالتو دستو صورتمو شستم..تو ا رفتم

 برم جلوش ینجوریکشم ا یمن خجالت م یوا
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 ستین یراه

 دمیپوش یا روزهیف یسمت چمدونم..مانتو شال دمیدو رونویب رفتم

 هم سرم کردم یا روزهیف ی..شال مشکیمشک یلوله تفنگ نیج هی با

 ستمیچسبه..باهاش راحت ن یلیاومد..خ یساپورت خوشم نم از

 زدم که شهاب گفت یباز کردم..داشتم کرم م شمویلوازم ارا فی..کشیارا زیپشت م نشستم

 تو مسافرت ونیخانوما و اقا یضرور لیوسا سهیمقا-

 و و و.. شیلوازم ارا فی..شلوارو جوراب از هر رنگ..کی:چند دست مانتو..چند دست شالو روسرخانوما

 چیه گریو د ونیقل هیشلوارک  هی:ونیاقا

 ون؟؟یقل ؟؟بایشلوارک برداشت هی یعنیحاال خودت -

 یاورد یتو کل اتاقتو بار زد یدو دست لباس فقط برداشتم..ول ینه ول-شهاب

 فیتو اگه کث یدارم که بپوشم..ول گهید یکیبشه  فینگر تر از توام..اگه لباسام کث ندهیا کمی..من فقط ستین نطوریا-

 یبشن هردوتاشون ندار

 کنم یگِل باز ایبرم تو خاکا  ستمیکنم..مثل تو ن ینم یکار فیمن اونقد کث-شهاب

 کنم؟؟ یبازکصافط..مگه من خوکم که گل -

 گفت دویخند

 شک نکن-

 رونیبزنمش که از در رف ب خواستم

 رونیشلوارمو رفتم ب بیگذاشتم تو ج ممیبستمو پاشدم که برم..گوش شمویلوازم ارا فیک

 دمیبستم بهارو د تویدر سوئ تا
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 میساعت دنبالت گشت هی؟؟یدختر تو کجا بود-بهار

 گله اراذل اوباش هیدم ساحل..در حال جدال با -

 یختیخودت کرم ر%٩۰و به احتمال-بهار

 شک نکن-

 زدمشون یکردم..هم خندش گرفته بود هم تعجب کرده بود که چجور فیرو براش تعر هیقض

 ؟؟یدینترس وونهید یوا-بهار

سرم  ییبال دمی..چون ساحل هم خلوت بود..ترسدمیترس یلی..از تو چه پنهون که چرا..خستیاز خدا که پنهون ن-

 ارنیب

 یخواست بترس ینم-بهار

 چرا؟؟-

 دیرس یم اهیسوار بر قاطر س هیشوال هی ارنیسرت ب ییخواستن بال یکه م یرمانا همون لحظه ا نیچون مثل ا-بهار

 گهید دیخب رس-

 ؟؟یواااا.ک-بهار

 شهاب-

 شهاب اومد یصدا هوی

 جانم-شهاب

 خنده ریز میزد مویبهار بهم نگاه.کرد منو

 ن؟؟یکن یمارو م بتیغ نیدار-محسن

 اگه خالل دندون اعتماد به سقف تورو داشت االن تنه درخت شده بود یعنی-
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 چرا خو؟؟-شهاب

 م؟؟یبکن بتتونویکه ما غ نیدار یبهتون بگه شما چ ستین یکیاخه -بهار

 باهامون ازدواج نویکه خر بش میمختونو بزن می..چون تونستمیمغز متفکر دار هی میهم نداشته باش یچیه-شهاب

 نیکن

 خواد نه ادم شدن یازدواج باهاتون خر شدن م نیخودتونم قبول دارخوبه -

 هستم نوی..اکیالااااا-بهار

 میکه سوارشون بش میخواست ی..دوتا خر ممیخب ما خودمون ادم بود-محسن

 سال..اخه٨۰در ایسفر دور دن میم؟؟بریسوارتون بش یخوا یاها م-

 نیریکه اصال راه نم نیتنبلو گشاد انقد

 میراه بر میتون یما نم ادهی..بس که وزنتون زنیرو پشتمون پاشخب از -شهاب

 ..دمت گرم داداشسیناااااا-محسن

 گروه بدن؟؟ نیشام به ا هی دیبا گهیکه هرکدوممون وزنمون کمتر بود اون دوتا د نیبند یشرط م-

 د؟؟یزودتر رس یهرک میتا اونجا مسابقه بد نیبند یشرط م ی..ولمیبند یشرط نم نینه رو ا-شهاب

 ستی..قبول ننیرس ی..قدماتون بزرگتره..پس زودتر منیشما دوتا مَرد-بهار

 جلوتر رف ی..هرکینوبت ایتو در میریبعد م میخواد..شام بخور یجرئت م ایاالن شبه..رفتن تو در-محسن

 باشه؟؟ یچ زشیخب..قبول..جا لهیخ-

 خنده و محسن زد پشت شهاب ریدر گوش محسن گفت..بعد هردوشون زدن ز یزیچ هی شهاب

 تو ییعجب ناقال-محسن

 میچاکر-شهاب
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 میباهاتون شرط ببند نیندار اقتیادب..اصال شماها ل یزهرمار..منحرف..ب-

 بهش گفتم؟؟ یچ یدون یمگه تو م-شهاب

 زه؟؟یرفته من گوشام ت ادتی-

 گفتم؟؟ یخب چ-شهاب

 منحرفانه زیچ هی-

 وبهی..تو مخت معستیمنحرفانه ن رینخ-شهاب

 وبهیمخش مع یکنم ک یم یبهت حال-

 شام میبچه ها..بر یخیب-محسن

 شیک یرستوران ساحل میرفت باهم

 میچهارنفره نشست زیم هی دور

 اومده بودن یپیدختر پسرا اک شتریشلوغ بود..ب بایتقر

 ها هم بدون حجاب نشسته بودن یمنطقه ازاده خارج شیک چون

 بور یدختر پسرا پیاک یعنینشسته بودن.. یزیکمرنگ دور م پیاک هی

 کم حال ییخرما وییچشم سبز..موها طال ویچشم اب همشون

 دیسف پوستا

 کردم دایپ یبهشت یحور پیبهار اک-

 نگاهشون کرد بهار

 ..فقط کمرنگنستنیخوشگل ن نایا-بهار

 بن..مثل آداسیکمرنگترن..اخه از داخل بدنشون اونور پ نایکمرنگن..البته از ی..ولستنیها هم خوشگل ن یخب حور-



 دختـر افغان

 
456 

 

 از همشون خوشگلتره هییاون دختره که چشماش سبزه موهاش طال-شهاب

 گفتم لکسیر یلی..خگهیدونستم واسه دراوردن حرص من م یم

 داره خوشگله یعسل یبا چشما ییخرما یموها دستویکه اندامش ورز یپسراشونم اون نیخوشگله..از ب یلیاره..خ-

 سرشو اونور کرد..اخ جون موفق شدم..حرصش دراومد شهاب

 که من گفته بودم پاشدن اومدن سمت ما یکه شهاب گفته بود با همون پسر یدختر همون

 کار کنن؟؟ یخوان چ یم واااا

 سادنیوا زیم کنار

 گفت یسیبه انگل دختره

 ن؟؟یبه ما کمک کن دیتون یم-

 لیالبته..با کمال م-

 نیکن یبرامون معرف رانویا یدنید یخواستم شهرا و مکان ها ی..ممیستیما تور-پسره

 بره یوقت م کمی-شهاب

 نداره یاشکال-دختره

 نیکه راحت باش نیاریب یصندل هی نیپس بر-

 میهم نشسته بود یمنو شهاب که روبرو نیاوردنو گذاشتن ب یدوتا صندل رفتن

 کنار شهاب نشست دختره

 برام ابرو باال انداخت..همون لحظه پسره هم کنار من نشست شهاب

 یبراش ابرو باال انداختم..اخماش توهم رف..حساااااب منم

 بگه..خخخخ..بسوووووز یزیتونست چ ینم یول
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 زیقلم هوشمند گذاشت رو م هیتبلتو  هی دختره

 سرچ کردو اوردgoogle earthاز تو رانویروشن کرد..نقشه ا تبلتو

 تبلتو سمت خودش چرخوند شهاب

 گذاشت یبرداشتو نقطه ا قلمو

 باستیز یلیاصفهان خ رانیا یستیقشنگو تور ی..از شهراشهیکه ک نجایا دیدون یهمونطور که م-شهاب

 نقطه گذاشت رو اصفهان هی

 تونه جالب باشه یهم م رازیش-

 هم گذاشت رازینقطه رو ش هی

 تهرانو شمال جذابن-بهار

 داره؟؟ ی..مگه اونجا چدمیشن یادیز یزایچ رانیاره..درباره شمال ااره -دختره

 گفت..واقعا قشنگه شهینم ینجوریداره..ا یچ نینیبب دیبا-محسن

 کرد یتهرانو شمال رو هم عالمتگذار شهاب

 پول بده نجوریهم دیداخل با رهیقشنگه..البته تاحاال نرفتم چون از همون اول که ادم م یلیخ الدشیتهران برج م-

 قشنگه یلیهم خ یازاد دانیم-بهار

 طرف هیکنن  یم یدارن زندگ اییبه کنار..مردم راحتش که مثل اروپا اشیهمه قشنگ-محسن

 که پسره گفت میدیخند هممون

 قشنگه ییچه جاها گهید-

 تو چشمم دیکن..صاف زل زده تو حلقم..نه نه ببخش شی..چشم هاتو دروزینگاه کرد..ه بمن

 قشنگتره رانیا یاومممم..مشهد..بنظر من مشهد از همه جا-
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 دوسش دارن..اسمش امام رضاس یلیهست تو مشهد که مسلمونا خ ینفر هی گنیم-دختره

 نینیبه چشم بب دی..باباستیحرم امام رضا..واقعا ز نیحتما بر نیاگه مشهد رفت-

 پسره نخود شد باز

 ن؟؟یبگ شمیدنید یمکان ها شهی..منیکرد یکه معرف ییشهرا نیا-پسره

 البته-بهار

 شات از صفحش گرفت نیاسکر هیتبلتو برداشتو  دختره

 ادداشتایرفت تو  رونویبرنامه اومد ب از

 میبرد یشهرارو نام م یدنید یجاها نطوریهم

 ..لیاصفهان:بازار وک-شهاب

 بهار گفت..تهرانو شمال رو هم شهابو محسن گفتن رازویش از

 اباد لیامام رضا)ع(..الماس شرق..پروما..وکمشهد:اول حرم -

 ..اطراف مشهدن مثل زشک..طرقبه..جاغرقستنیتو مشهد ن گمیکه م یینایا

 تشکر کردنو پاشدن برن میشهرارو بهشون گفت یدنید یکل جاها یوقت

 دستشو اورد جلو که باهام دست بده پسره

 هاب دست خودشو گذاشت تو دستشکنم که ش شینگاه به خودش..خواستم ضا هینگاه به دستش.. هی

 دنیدست نم ونشونیاوه متاسفم..فراموش کرده بودم مسلمونا خانوما و اقا-پسره

 دستشو بسمت شهاب دراز کرد دختره

 شهیم هیجون االن ضا اخ

 کردم که دستشو برد جلو و با دختره دست داد یپوزخند نگاه م هیشهابو با  داشتم
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 شب خوش رفتن هیهنگ کارش بودم که اونا با  تو

 رفتن اونا با اخم به شهاب نگاه کردم با

 که دستشو رد کنم؟؟ ینداشت ه؟؟انتظاریچ-شهاب

 رهینم یبند دویق یکه انقد ب ییاز تو ییانتظارا نینه همچ-

 از رستوران خارج شدم یحرصو ناراحت با

 ..خب دست داده..بغلش که نکردهیاریدرم یچرا بچه باز فرشته

 دونست من حساسم؟؟ یدست داد؟؟مگه نم چرا

 زشت بود دست دختره رو رد کنه؟؟ ؟؟خبیکجا بدونه تو حساس از

 من دست پسره رو رد کردم زشت نبود چطور

 اتفاق بود که تموم شد هیلوس نشو. فرشته

 شد دهیاز پشت کش فمیک

 شهاب بود برگشتم

 همون دختره شیپ ؟؟برویخوا یم یه؟؟چیچ-

 ازت کم شد یدست دادم..مثال چ ؟؟باهاشیکه چ ؟؟خبیاریدرم یبازچرا مسخره -شهاب

 یریدخترو بگ هیمن دوست ندارم تو دست -

 مشکل خودته-شهاب

 دمیبه بعد منم با پسرا دست م نیعه؟؟پس از-

 نه ایشکنم  یدستتو م نیکارو بکن بب نی..ایکن یکار نیهمچ یتو غلط کرد-شهاب

 یمشکل خودته که حساس-
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 بازوم گرفتو هولم داد بسمت رستوران از

 خوام برگردم هتل..ولم کن یم-

 ..بدوعی..سریریبعد م میغذامونو بخور میبر-شهاب

 حوصلس یب دیخشک شده بود..چرا خب؟؟شا چقدر

 اعصابش راه نرم بهتره رو

 رستوران رفتم..بعدم نشستم سرجام بسمت

 ن؟؟یکجا رفت هوی-بهار

 کارش داشتم-شهاب

 ؟؟یچکار-محسن

 موقوف یفوضول-شهاب

 سفارش گرفت که من سفارش ندادم؟؟ یسفارشارو اورد..ک گارسون

 برگ اورده بود همشونو کباب

 با غذام ور رفتم نوییانداختم پا سرمو

 ؟؟یاشتها ندار یابج-محسن

 نگاه کردم بهش

 نه-

 که اشتهاش کور شد؟؟ یگفت یشهاب بهش چ-محسن

 باال انداخت یشونه ا شهاب

 حالشو بد کرده نجایا ینگفتم..گرما یزیمن چ-شهاب
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 ..مخصوصا تو مسافرتشهیگرم اشتهاش کور م یاره..فرشته تو هوا-بهار

که داشتم با حرف ها و  ییذره اشتها هیهمون  یشد..ول یاشتهام کور م شهیگفت..تو مسافرت ها من هم یم راست

 رفت نیشهاب از ب یرفتار ها

 میبر میکه خوردن پاشد غذاشونو

 رفت حساب کنه محسن

 ..محسن هم اومدرونیب میدفعه نوبت اون بود..رفت نیا چون

 ا؟؟یدر میه؟؟بریاالن وقت چ-محسن

 ستینه محسن..فرشته حالش خوب ن-بهار

 کرد یشهاب نگاه کردم..داشت نگاهم م به

 دماغ محسنو به خاک بمالونم ایدر مینه من حالم خوبه..بر-

 مییییهه هه..بر-محسن

 میسادیوا ایدر کنار

 رن؟؟یم ایاول ک-محسن

 خوام برم یمن م-

 یجونتو به خطر ننداز یشرط الک نیفرشته..بخاطر ا یخب..ول لهیخ-محسن

 یکن یجنازه کش یستیباوشه بابا..نترس..مجبور ن-

 شد طونیش باز

 ندارم ی..حوصله جنازه کشقایدق-محسن

 دادم دست بهار..چند قدم رفتم جلو مویگوش
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 اومد یگردنم م یرفتم جلو که اب تا جا انقد

 نفس گرفتمو رفتم تو اب هی..دمیکش قینفس عم هی

 شنا کردم یکم

 اوردم رونیاز اب ب سرمو

 شدیم دهیکم د یلیخ ساحل

 رهیگ یزن م رهیم دهیشهاب ورپر نی..ارمیم یم شمی..باز غرق مگهیبرگردم د خب

 سمت ساحل شنا کردم به

 کم اوردم..سرمو اوردم باال نفس

 بود فقط اب بود یساحل معلوم نبود..هرچ اصال

 ستیماسه ن یچیپامم ه ریبه سرم..اشتباه شنا کردم..ز خاک

 شنا کردم..باز سرمو اوردم باال..بازم فقط اب بود باز

 کردنم یاونور م نورویا یه ایدر یشده بودم..موجا خسته

 کار کنم؟؟ یچ

 سرمو نبردم تو اب یبسم اهلل گفتمو باز شنا کردم..ول هی

 شد یم شتریب یه ایدر عمق

 کنم؟؟ یچه غلط ایخدا

 به پام خورد یزیچ هی

 معلوم نبود یچیشب ه یاهیس تو

 رفت..حالمو بد کرده بود یشور تو دهنم م اب
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 شنا کردم..نه..انگار نه انگار باز

 چرخم یدارم دور خودم م فقط

 زدم داد

-

محســــــــــــــــن..شهـــــــــــــــــــاب..بهـــــــــــــــــار..کمـــــــــــــــ

 ــــــک

 دمیشن یصدامو فقط خودم م یول

 .خخخارمیکنم..اب شش درم یزندگ ایتا اخر عمرم تو در دیبا

 ؟؟یخندیباز م یریم یم یتو سرت..دار ایکف در خاک

 رم؟؟یم یم دارم

 گهید ها

برن تو ساحل..بعد  ی..جنازمو بعد چندروز موجا مرمیم ینکنه م دامیپ یبه عمق فاجعه بردم..اگه کس یاوه..تازه پ اوه

 دنینجاتا به شهابو محسنو بهار خبر م قیغر

 هیکنه به گر یکنه و شروع م یبغلم م ادیجنازم م دنیبا د شهاب

 یچ یاون دختر افغان گهی..مشهی..باباش خوشحال مرهیگ یزن م رهیدختر..م ادهیکه ز یزیباطل..چ الیخ یهه زه هه

 بود

 تو هم رفت اخمام

 ..هم شهاب منو دوست داره..هم پدرجونریشو..نخ خفه

 داد یدوستت داشت با اون دختره دست نم اگه

 ستیمهم ن یناراحت شدم..ول ه؟؟درستهیدست بده..مگه چ خب
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 اضافه شدن ممیذهن یها یریخوابم گرفته بود..خسته بودم..درگ یطرف از

 ایدن الیخیب

 یچیهم ه رمی..اگه قرار باشه بمگهیمونم د یقسمتم باشه زنده بمونم م اگه

 گهید دمیکش یبستمو خودمو به موجا سپردم.واقعا نم چشمامو

 ...ایدن ریبخ شب

******* 

 شهاب

 

 

 دونم چرا دستمو بردم جلو و با اون دختره دست دادم ینم

 احساس زودگذر فرشته رو ناراحت کردم هیلعنت بمن..بخاطر  اه

 چرا برنگشت؟؟-محسن

 کنه یحتما داره شنا م-

 شهیم یربع هی..ومدهیوقته ن یلیخ-محسن

 دنبالش رمی..من م؟؟منیچ-

 میخبر بد قینه شهاب..بذار به نجات غر-محسن

 زدم داد

 هیفرشته درچه حال ستیتونم منتظر اونا بمونم..االن معلوم ن یمن نم-

 تو اب..تند تند شنا کردم رفتم
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 کردم گذاشتم بره یمعلوم نبود..عجب غلط یچیه

 کار تو رفته خودشو غرق کرده بخاطر

 کجاست؟؟ یعنی

 حماقت تو خودشو غرق کرده بخاطر

 ست؟؟یگردم ن یم یهرچ چرا

 حماقت تو خودش رو غرق کرده بخاطر

 که نکردم انتیکار کردم؟؟بهش خ ی..خفه شوووو..مگه چااااااه

 جا نبود چی..هبودن

 اومد یداشت درم اشکم

 امروز هیروز نحس چه

 کردم زدم تو گوشش داشیبار گم شد..تو ساحل پ هی

 کردمو بغلش کردم داشیپ ایگم شد..لب در دوباره

 باز ناراحتش کردم ارمیکه کردمو خواستم لجشو درب یبا حماقت یول

 دفعه سومه گم شده االنم

 ری..برو بمشهینم دایدفعه پ نینشه..ا یسه نشه باز تا

 ؟؟یساکت باش شهیم

 لحظه از ذهنم گذشت هی

 نشه..اگه تو اب خفه بشه؟؟ دایواقعا پ اگه

 دیقطره اشک از چشمم چک هی
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 بتهیکردم..از دست دادن فرشته واسه من مص هیبار دوم که براش.گر یبرا

 رفت ینم یگرفت یتو بود..اگه جلوشو م ریتقص

 دور خودم سرگردان شده بودم نطوریهم

 جسم افتاد که رو اب مونده بود هیبه  چشمم

 شد یشدم واضحتر م یم کترینزد یبطرفش..هرچ رفتم

 ادمه انگار

 واستادم..پشتش رو اب بود..صورتش تو اب بود کنارش

 مثل فرشته من بود اندامش

 ..فرشتسبرشگردوندم

 ..فرشته منهاره

 دستام گرفتمشو بسمت ساحل شنا کردم رو

 دمیبه ساحل رس قهیچند دق بعد

 خوابوندمش نیزم یرو

 خلوت شده بود ساحل

 از دهنش خارج شد. به سرفه افتاد یادی..چندبار فشار دادم..اب زنشیگذاشتم رو قفسه س دستامو

 دلم چشم هاتو وا کن زیفرشته..فرشته عز-

 کرد یسرفه م فقط

 کردم تو دهنش فوت نفسمو

 دیکش قینفس عم هیهاش قطع شدنو  سرفه
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 دمیبهارو شن یموقع صدا همون

 ..کجا بود؟؟ی..خدا مرگم بده الههیییییه-

 نشست کنارم

 دستمال بده هی-

 دراوردو داد بهم فشیدستمال از ک هی

 بازشون کرد دویفرشته رو پاک کردم..پلکاش لرز صورتش

 رمق نگاهمون کرد یحال و ب یب

 ؟؟یدلم خوب زی..عزیخواهر-بهار

 ا...اب..اب بده-فرشته

 ارم؟؟یاب از کجا ب-محسن

 گهید اریدونم ب یچه م-

 ..اب نبودنبود

 رو رو دستام بلند کردمو بسمت هتل رفتم فرشته

 زشته ینجوری..اادیبتونه راه ب دی..شانیبذارش زم-محسن

 نداره..مهم فرشتس یزشتو خوشگلش بمن ربط-

 دمی..به هتل رسدمیدو یبودم..کم دهیهتل رس یکاینزد

 ..تعادل نداشتنیزم گذاشتمش

 کمکش کرد واسته محسن

 تو هتل میبر شهینم ینجوری..ااریاب ب یبطر هیبهار برو -
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 برگشت یاب معدن یبطر هیداخلو بعد چند لحظه با  رفت

 کردو داد بهم بازش

 خورد کمیدهن فرشته گرفتم.. یجلو

 ؟؟یفرشته..خوب-

 تکون داد یسر

 رو دستام بلندش کردم..رفتم تو هتل باز

 نگفت یزیچ تمونیوضع دنیاتاقا رو گرفت..هتل دار با د دیکل محسن

 از محسن گرفتم..رفتم تو اتاقو درو بستم دویپله ها رفتم باال و کل از

 فرشته

 

 

 سوخت یهام م هیرو تخت..ر خوابوندم

 نمیگذاشتم رو قفسه س دستمو

 دست لباس اورد با حولم هیتو چمدونم  از

 مانتومو باز کرد یتخت کنارم نشستو دستشو اورد جلو..دکمه ها رو

 ارمیامروزشو سرش درب یکارا یحال نداشتم بزنمش اونورو تالف انقد

 ارمیکرد مانتومو درب کمکم

 دراورد نممیج دویچیرو دورم پ حوله

 بهش کردمو خودمو خشک کردم پشتمو
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 یفتیکنم تا خودت به غلط کردن ب یم تتیبهتر شده بودم..انقد اذ یکم

 جواب بمونه یب تشیکنه و اذ تیمادر زاده نشده منو اذ از

 ..حوله رو پرت کردم سمتشدمیباز رو تخت دراز کش دمویکه اورده بودو پوش ییلباسا

 جوجو خانوم ناراحته؟؟-شهاب

 بهش کردمو چشامو بستم پشتمو

 صداش اومد باز

 خب معلومه که ناراحته-

 خورد..گرماشو پشتم حس کردم یکیتکون کوچ تخت

 دور کمرم حلقه شد دستش

 پتو بنداز روم..خودتم برو اونور-

 ؟؟یخوا یساالدم م س؟؟ماستوین یامر گهید-شهاب

 باشه..مث خودت بدمزه نباشه نیرینوشابه و ماست بده..ماستت ش هی-

 تندم..مث فلفل..نه؟؟ یمحسنو بهار بهم گفت یب نامزدش ادمهیمن بدمزم.. یباز که.گفت-شهاب

 گردنم داغ شد هویندادم.. جوابشو

 نکــــــــــن..گردنمو نبوس..من به گردنم حساسم-

 دوس دارم..خوشمزس یلیبرعکس من گردن جوجه خ-شهاب

 گفتم یجد یگرف ول خندم

 یکن یخرم م یایاخرم م یکن یخواد م یدلت م یبرو گمشو اونور..هر غلط-

 ناراحت کردم جوجومو نکهیشدم از مونیخودم مث خر پش یکنم..ول یخر نم-شهاب
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 پام داغ شد نیب هویکرد.. یدرد م دلم

 کنار زدم..ولم نکرد شهابو

 خوام برم توالت یشهاب ولم کن..م-

 امیمنم م-شهاب

 ؟؟یکن یاونجا چه غلط یایب یخوا یم-

 ولم کرد..رفتم توالت دویخند

 ایخواستم برم تو در یاومدن بود..م ..چه وقتپوووووف

 کنه مث اون بار سه روزه بشه خدا

 افتادم یپد بهداشت ادی هوی..رونیاومدم ب ییدسشو از

 میشونیزدم رو پ محکم

 شده؟؟یچ-شهاب

 ی..واااااای..واااایوااا-

 شده؟؟یهااااا؟؟چ-شهاب

 زمیتو سرم بر یچه خاک نمیحرف نزن بب-

 شده؟؟یچ-شهاب

 گوشه اتاق دوزانو نشستم..شهاب کنارم نشست هی رفتم

 ؟؟ینشست نجایا شده؟؟چرایچ یبگ یخوا یفرشته نم-شهاب

 ادی..االن دوتا راه بوجود مخب

 رمیجا بتمرگم که از درد دلو درد کمر بم نیبهش نگمو تا صب هم نکهیا یکی
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 که بهش بگم که بره برام بخره نهیهم ا شیدوم

 گمی..نه نمیول

 داشته باشه دی..شارمیاز بهار بگ رمیم

 که مامان سر عقد بهم داده بودو که اورده بودم سرم کردم یچادر پاشدمو

 رونی..همزمان بهار هم اومد برونیاتاق رفتم ب از

 عه سالم..-

 اومد سمتمو بغلم کرد بهار

 ؟؟یخواهر یخوب-بهار

 ؟؟یدار یخواستم بپرسم تو پد بهداشت یم یگلم..بهار یمرس-

 رمیتو ازت بگ شیپ امیخواستم ب یمن االن م-بهار

 ؟؟یخاک به سرم ندار-

 به محسن بگم شهی..روم نماوردمینه..ن-بهار

 م؟؟یکن کاریخب چ-

 رونیموقع شهاب اومد ب همون

 گن؟؟یمیچ نی..دارنیینجایعه شماهم که ا-شهاب

 نکن یبرو تو..فضول-

 اروم گف بهار

 فهمه ی..نمرهیتو برو به شهاب بگو دوبسته بگ-

 خودت برو به محسن بگو-
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 کنم ی..توروخدا..جبران مگهیکشم..برو د ی..من خجالت مرینخ-بهار

 تشونیداد سمت شهابو خودشم رف تو سوئ هولم

 سوخته ایپر کن شده س ی..قنارمونی..مگوزن

 که شهاب هم اومدو درو بست تیتو سوئ رفتم

 امشبااا یمرموز شد یلیخ-شهاب

 اونورم گذاشت نورویسمتمو اروم پرتم کرد رو تخت..با پشتم افتادم..خودشم کنارم نشستو دستاشو ا اومد

 کنم یزنم شلو پلت م یم ای شدهیچ یگیم ای-شهاب

 ؟؟یکن کاریچ یخوا یهه هه م-

 ؟؟یگینم-شهاب

 نچ-

 باال داد..شروع کرد به قلقلک دادن کمیبرد سمت لباسمو  دستشو

 گرفته شیمسخره باز نمیکرد ا یدرد م دلم

 دادم یجون م داشتم

 کنه یدلم درد..م ی..ولم کن..اگمیشهاب..توروخدا..بخدا م یوا-

 کردو گف ولم

 شم؟؟یبابا م شده؟؟دارمیمگه چ-

 رمیبرو گمشو..نخ-

 دمیتخت خودمو باال کش رو

 کردم یطونیهوس ش هوی
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 یشیبابا م ی..اره..دارینی-

 جنزده ها نگام کرد مث

 نشدم کتیبعد اوندفه اصال نزد ؟؟منیگیچرتو پرت مچرا -شهاب

 بچه از کجا اومده؟؟ نی..پس انمیخفه ب-

 یستیتو که حامله ن-شهاب

 کردن نینفس کششش..بمن توه یشدم..ا یرتیغ

 دادم..مثبت بود شیهستم..باردارم..همون تو مشهد ازما-

 ..بعدشم تو اوندفه بهمیشد یبعد دو سه ماه که نم یاگه قرار بود ازون دفعه باردار بش ی؟؟ولیتو باردار یعنی-شهاب

 یداد شی..ازمایستیباردار ن یگفت

 هستم ینیب یحاال که م یول-

 نشدم کتیخب از کجا؟؟منکه نزد-شهاب

 پس از کجا اومده؟؟-

 نگام کرد..اخماش رف توهم مشکوک

 شکنه یزنه گردنمو م یم یالک یاوه االن الک اوه

 یبود یا گهیبا کس د ای یکن یم تیمنو اذ یدار ایتو -شهاب

 چسبه ی..بمن تهمت مهمت نمنمیخفه بب-

 تکون دادو گف یسر شهاب

 نشدم..خب پس چرا.. کتیهم نزد یخب..خب منکه تو مست-

 نمیبب اریب شتویبرو برگه ازما اصال
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 مشهده-

 بفرسته رهیاالن زنگ بزن به مادر بگو عکس بگ-شهاب

 بفهمن دیخونوادم نبا رینخ-

 تموم کنمو بگم اصل مطلبو ویمسخره باز نی..فک کنم بهم هشدار داد ادیکش ریکمرم ت هوی

 ریبگ ی..شهاب..برو دوتا پد بهداشتزهیچ-

 ه؟؟یچ یبهداشت ؟؟پدیچ-شهاب

 هیچ گهینداره..برو تو مغازه بهت م بیع ؟؟خویدون ینم-

 ؟؟یخوا یم یچ رم؟؟واسهیاز کجا بگ-شهاب

 ریبگ یبقال یمغازه ها نیهم..از ریمال بچه اس..برو بگ-

 ه؟؟یتو بقال یکه مال بچه اس ول هیهان؟؟اون چ-شهاب

 کنه ریبخ نیچقد خنگه..خدا بختو اقبال منو با ا نیا خخخ

 گف پاشدو

 هینشون بده چجور ای..خودتم بمیپاشو بر-

 باشه-

 دمیپوش یمانتو و شلوار راحت هیرفتم  پاشدم

 نکنم یکار فیکنه کث خدا

 میشد نشیسوار ماش میرفت

 نصف شب بود۱ساعت

 روشن کردو راه افتاد..پنجره سمت خودمو دادم باال نویماش
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 سردته؟؟-شهاب

 اره-

 اونورو هم باال داد پنجره

 رو شکمم دینگا کردو دستشو کش بهم

 هیچه حس خوب یشم؟؟وایدارم واقعا بابا م ینی-شهاب

 زدم یلبخند

 هیاوهوم..مامان شدنم حس خوب-

 به سرم..خودمم چرتامو باور کردم..خخخ خاک

 دیبوس گونمو

 چن وقتته؟؟-شهاب

 اومممم..دوماهمه-

 فک کردو گف کمی

 که اون اتفاق افتاد یگرده به همون زمان یبرم بایتقر نکهیا-

 بود..فک کنم جوابم اشتباه شده بوده یدادم منف شیاوندفه من ازما یاره..ول-

 تمام رمویگ یم ی..عروسمیزودتر ازدواج کن میخوا یم گمیم میبرگشت ینداره..وقت یخب اشکال-شهاب

 شیتیجنس نییواسه تع میبر دیبا گهیماه د هی-

 از خنده دمیترک یم داشتم

 نیریش میذاریاگه دختر بود م-شهاب

 فرهاد میذاریاگه پسر بود م-
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 میبهم نگا کرد هوی

..فرشته نیریخوره هم با هم جور شدن..شهاب ش یچه جالب شدااا..هم اسماشون به خودمون م-شهاب

 فرهاد نویریفرهاد..ش

 و مجنون یلیل میاسمشونو بذار میاریب گمیدوتا بچه د هی-

 یشیمن قربونت بشم که االن بابا نم یجونم..اله ی..ادیخند

 مالم یم رهیسرت ش دارم

 داشت نگه

 میبر ای..مغازه..بناهاشیا-شهاب

 هم کنارش نشسته بود گهیپسر د هیپسر جوون بود.. هی..فروشندش میشد ادهیپ

 امیخودت برو..من نم گهینه د-

 ؟؟یکش یخجالت م-شهاب

 اوهوم-

 رف داخل دویبوس مویشونیپ

 رونیبرگشت ب یمشک یمشما هیچن لحظه با  بعد

 گف یجد یلیاخم نگام کردو خ با

 نمیسوار شو بب-

 دهیبه سرم..نکنه فهم خاک

 نیبه در ماش دمیشدمو اونم نشست..تا نشست تند برگشت سمتم که از ترس چسب سوار

 ؟؟هان؟؟یمنو سرکار گذاشت-شهاب
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 هوا دمیکه گف دومتر پر یاون هان با

 گفته؟؟ ینه..ک-

 ان..بچه کجا بود؟؟ انهیکه واسه عادت ماه نایا-شهاب

 ننشه شیبچه پ-

 مسخره-شهاب

 ناراحت شد یلیخ یروشن کرد..انگار نویپرت کرد رو پامو ماش مشمارو

 وونهید واااا

 ؟؟ی..ناراحتیشهاب-

 نگو..فعال ساکت یچیه-شهاب

 بود دهیشدم..درد کمرم به اوج رس ساکت

 شدمو مث جوجه دنبالش رفتم ادهیشد..منم پ ادهیهتل پارک کردو پ نگیچن لحظه تو پارک بعد

 باز کردو رفتم تو تویباال..در سوئ میتو هتلو با اسانسور رفت میرفت

 رونی..بعد انجام کارهام اومدم بییراس رفتم تو دسشو هی

 بودو ارنجشو گذاشته بود رو چشاش دهیتخت دراز کش رو

 ..رفتم اونورش باز قلت زدنوریرو تخت بخوابم که قلت زد ا رفتم

 کنه ینکن..کمرم درد م تیشهاب اذ-

 یبشه منو سرکار نذار تیبخواب تا حال نیامشب رو زم-شهاب

 نگا کردم..موکت بود فقط نیزم به

 حوصله جروبحث ندارم یخیب
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 بخوابم ذاشتیدرد کمرم نم یچشامو بستم..ول دمویگذاشتم..دراز کش نیبالش از رو تخت برداشتمو رو زم هی

 برد از درد یخوابم نم ی..ولیلیبودم..خ خسته

 کنم؟؟ کاریچ ایخدا یوا

 رونیبستشو برداشتمو رفتم ب هیرف به بهار پد بدم..برگشتم تو اتاقو  ادمی..خاک به سرم..رونیرفتم ب پاشدمو

 بهارو محسنو زدم تیسوئ زنگ

 لحظه در باز شد همون

 بود بهار

 شد یکار فی؟؟کثیدختر تو کجا بود یوا-بهار

 کنه یدرد م یلیخ ..فعال برو استراحت کن..کمرمگمیبرات م شویشد..بعدا قض ادمی..بخدا شرمنده..دیببخش-

 خوب شه..به شهاب بگو برات ماساژ بده شاالیباشه گلم..توهم برو بخواب..ا-بهار

 برو گمشو..االغ-

 رف تو..برگشتم تو اتاق دویخند

 شهاب اومد یدرو بستم صدا تا

 ؟؟یکجا رفت-شهاب

 بتوچه-

 نکن..جوابمو بده یمسخره باز-شهاب

 جواب نمیبا بهار کار داشتم..ا-

 شد یم شتری..درد کمرو دلم هرلحظه بدمیدراز کش نیزم رو

 دمیخواب دمر
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 کمرمو ماساژ دادم کمیبردم پشتمو  دستمو

 رو تخت ایب-شهاب

 سیگردم مشهد..حالم خوب ن یکنمو بر م یجا خوبه..درضمن من فردا کارامو م نیخوام..هم ینم-

 خوام یکه من م یگرد یبر م ی..تو وقترینخ-شهاب

 خورد شد اعصابم

 رم؟؟یاز تو اجازه بگ دیواسه مردن هم با-

 کردو گف یمکث

 کنه خانومم؟؟ یکمرت درد م-شهاب

 ندادم جوابشو

 رو تخت بخواب ایب-شهاب

 جوابشو ندادم بازم

 نرم که همون تخت باشه یجا هیکردم رفتم رو هوا..بعدم  حس

 دمر منو خوابوند همونطور

 گذاشت رو کمرمو شروع کرد به ماساژ دادن دستاشو

 شدیکمرم رفته رفته کمتر م درد

 شدو خوابم برد نیکم پلکام سنگ کم

******* 

 

 کنه یداره باهام ازدواج م نکهیخوشحال بود از ا چقد
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 بود شیریس یلیبهش نداشتم..تنها حسم تنفر بود..چون خ یحس چیمن ه یول

 نمک یعشقم دارم با تو ازدواج م یرفتن از زندگ رونیعالقم به فرشته بهش گفته بودم..گفته بودم که واسه ب از

 نهیفرشته رو بب نکهیشرط داره..ا هیگفت  یکرد..ول قبول

ه تورو نداره..ک اقتیل ی..ولهیگف دختر خوشگل یگشت بهش نشونش دادم..م یکه فرشته از دانشگاه برم روزی منم

 جانانه بهش زدم یتو دهن هیحرفش  نیبخاطر ا

 کرد یدارم خودش اومد اشت یبراش بر نم یقدم چیه دید یوقت یکرد..انتظار داشت نازشو بکشم..ول قهر

..که ارنیبهار بگم از فرشته برام خبر ب ارشویبه ک نکهیخودم..کارم شده بود ا ینداشتم..حت چکسویروزا حوصله ه اون

 حالش خوبه

 گف اون حالش از تو بدتره یم بهار

 ی..ولیخاطراتتو باهاش مرور کن یکه راحت بتون یی..جایسکوت دار هیروز هم اومدو گفت خوش به حالت که  هی

 خواد به زور شوهرش بده ی..باباش میفرشته چ

 رفت یخدافظ یحرفشو زد انقد داد زدم که بنده خدا ب نیا یوقت

 فرشته اومدن ارشویبعد اون ماجرا بود که ک دوروز

 زدم ی..خودمو گول مرونیفرشته برم ب یبود که از زندگ نیهدفم از ازدواج با اون ا تنها

 خوشحال شدم یلیاومد تو اپارتمانم خ ارشیبا ک یوقت

 خوشحال شدم که گف اومده که.. یاون وقت شتریب و

 خواد برگرده یکه م دمیفهم یحرفشو بزنه ول هیبق نذاشتم

 اوردمیطاقت ن یکنم ول یناز خرک ارشیبه قول ک خواستم

 بابا دوباره درباره ازدواج با فرشته صحبت کردم با
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 تیانتخاب درست تو زندگ هیکه گفت اگه  دمیدر کمال تعجب د یول ندازهیکردم مثل دفعات قبل دعوا راه م یم فکر

 انتخاب فرشته واسه ازدواجه یکرده باش

 اومدم رونیاز فکر ب یخش خش یصدا با

 تخت نگا کردم نییپا به

 کنه ی..جوجه کوچولوم کمرش درد میپشت کمرش بود..اخ دستش

 ماساژ دادم کمیگذاشتمش رو تخت..کنارش نشستمو کمرشو  نوییتخت رفتم پا از

 خرو پفش بلند شد یصدا هوی

 دونستم یکنه..نم یگرفته بود..فرشته خرو پف م خندم

 بودم کوتاه تر بود دهیکه د ی..موهاش از دفه اولدمیدراز کش کنارش

 تر از شونش بود نییوجب پا هیاالن تا  ی..ولدیرس یکمرش م یموقع تا گود اون

 ناز کردم..خرو پفش قطع شد موهاشو

 سنسور خروپفش تو موهاش بود..خخخخ انگار

 کنه یعشقشو مسخره نم ی..کسزهرمار

 نکردم مسخره

 بود؟؟یچ پس

 دیخب..ببخش لهیخ

 کردم دایپ یریگشتم خوددرگ یمدت هی طونیش یفسقل نیتو سرم کنن..با ا خاک

 به فرشته داره؟؟ یتو چه ربط یایریخودرگ

 !!!!اِنا
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 چشاش باز شد هویکردم  یکه بهش نگا م نطوریهم

 داره؟؟یب نیا عه

 ؟؟یدیخفته ند یبایه؟؟زیچ-فرشته

 گفتم دمویخند

 دمیخفته ند مونیم-

 خفته مونیم شهی..فردا نگاش کن..مرمیاالن بخواب که ازت عکس بگپس -فرشته

 طوووونیش یا-

 رف هوا غشیکه ج دمیکش دماغشو

 مشهد؟؟ یگرد یبرم ویکن یکاراتو م یری..بازم فردا مشدیچ-

 هفته بمونم هیخوام  یکه نه م دمیرس جهینت نیفک کردم..اخرم به ا یلیاومممم..من خ-فرشته

 گه؟؟ید یمون یاها بعد کنار من م-

 بخر..لواشکم بخر تا بهت جواب بدم لینازمو بکش..برام پاست کمی-فرشته

 ستنیمهم ن ادیز ناهایازت قبال گرفتم..حاال ا ویمنکه جواب اصل-

 ؟؟یجواب چ-فرشته

 بله سر عقد-

 نازک کردو گفت یچشم پشت

 خب منم ازت بله گرفتم-

 یاریبشکه ب یرفت باری..ینیگل بچ یرفت باریسر عقد.. یناز کرد یلیتو خ یدرسته..ول-

 حرص گفت با
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 ارمیگالب ب رمی..من ماریزنمتاااا..بشکه خودت ب یشهاب م-

 بغلش کردمو فشارش دادم محکم

 ینکن..لهم کرد ی..ایا-فرشته

 گفتم دمویمحکم بوس لپشو

 کن..حق با منه تی..دوس دارم فشارت بدم..برو شکایخانوم خودم-

 یشیزنم خودت درست م یبهت م یپس گردن هیکنم.. تیشکا زایچ نیبرم واسه ا ستمین کاریانقد ب-فرشته

 نصف شبه۲؟ساعتیبخواب یخوا ی..تو نمگهیبسه د-

 بره یخوابم عوض بشه اصال خوابم نم ینچ..من جا-فرشته

 یخواب ی..االن کنار من میدیخواب یاره خب..تو مشهد تنها م-

 گرفته..انقد واسه خودت نوشابه باز نکن لی..چه خودشو تحوشیییییا-فرشته

 نمیگذاشتم رو س سرشو

 بسه کیج کی..جگهیبخواب د-

 نازو معترضش اومد یصدا

 یکن یکنم پس توهم عرعر م یم کیج کی..اگه من جیخفم کرد یا-

 چشمامو بستم دمویفشارش دادم که به غلط کردن افتاد..رو سرشو بوس باز

 خوابم برد یک دمینفهم

******* 

 

 فرشته
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 ؟؟یخروج از کشور بزن هیدییپاسپورتتو تا یخوا ی..پاشو مگه نممیکار دار یپاشو..پاشو که کل-مزاحم

 خوام بخوابممممم یبرو گمشووووو..م-

 سرمو پشتمو بهش کردم یباال دمیرو کش پتو

 باز صداش اومد مزاحم

 دمیقلقلکت م ای یشیم داریب ای-

 نکردم یتوجه

 پتو از روم کنار رف..مجبورم کرد تاق باز بخوابم هوی

 مزاحمه پامم گرف چیکه نخورد ه ییلگد زدم..به جا هیکه چشام بسته بود  نطوریهم

 شهاب بود یصدا گهیشهاب گاوس حتما..ها د نیا

 باال رف..بعدم شروع کرد به قلقلک دادنم کمی لباسم

 باز کردم چشامو

 دلم..کمرم ی..نکن..اشمیغلط کردم..پام یا-

 حواس گفتم یب

 شهیشهاب بچه..بچه االن سقط م یا-

 خنده ریبلند زد ز هوی

 خوب کرکر کرد گف یوقت

 ؟؟یبرنداشت شبتید یاز چرتو پرتا ؟؟دستیتو هنوز درست نشد-
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 یادب..برو گمشو..خوابمو پروند یب-

 نشستم سرجام پاشدمو

 شدم موهامو تکون دادم یم داریکه از خواب ب شهیهم مث

 ییخوشگله..حاال پاشو برو دسشو یلیموهات خ-شهاب

 ؟؟ییچرا دسشو-

 کرد به شعر خوندن شروع

 داره شیر ادیکه از مکه م یداره..حاج شیشمیسرکوچه ک هیداره..بقال۶سه تا ۶۶۶-شهاب

 اشاره کردو گف بمن

 داره شیج شهیبچه که از خواب پام-

 گف دویمشت محکم زدم به بازوش..خند هیحرص پاشدمو  با

 بخارون ینجوریخاره..اونجارو هم هم یپشتمم م-

 کصافط-

 ییشدم از دسشو یبود که داشتم هالک م یدر حال نی..و اییلج شهاب هم شده نرفتم دسشو از

 رو مبل نشستم

 یی..برو دسشویچرانشست-شهاب

 رونیبرو ب ؟؟تویدار کاری..بمن چبابایا-

 میصبحونه بخور میکجا برم؟؟پاشو کاراتو بکن بر-شهاب

 خب..چشاتو ببند لهیخ-

 ؟؟یدستتو تو خشتکم کن ایقم؟؟یتو  یترقه بنداز یخوا یچرا؟؟م-شهاب
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 ..چشاتو ببند..تا ده بشمرریذهنت منحرفه..نخ یلیخ-

 ییتو دسشو دمیبستو شروع کرد به شمردن..زود دو چشماشو

 رونیاومدم ب ییدستو صورتمو شستمو از دسشو سییییمربوط ن یکه اصال به کس ییانجام کارا بعد

 کرد یلبخند کج داشت نگام م هیبا  شهاب

 هیچ-

 میبدو بر ی..فرچهیپ چی..پهیج یآر پ-شهاب

 امیم ینجوریباشه هم-

 یشلوارک صورت هیتاپ.. هیلباسام نگا کردم.. به

 دزدتت..برو حاضر شو یم یشیپ ینجوریا-شهاب

 دمیپوش دیکتون سف هیخنک با  دیسف یمانتو هیسر چمدونم.. رفتم

 موهامو شونه نکردم یوا

 موهام دنینشستمو شروع کردم به برس کش شیارا زیپشت م رفتم

 شد دهیبرس از دستم کش هوی

 بود شهاب

 ..انقد محکم نکشیهمشونو کند یزد-شهاب

 کرد خوابم گرف یموهامو شونه م یکه کس یموهام..باز مثل هر وقت دنیشروع کرد به برس کش اروم

 گرف یهمش خوابم م شگاهایارا تو

 بستم که شهاب گف چشامو

 خیتو وان اب  ندازمتیم ندفهی..ااااینخواب-
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 .یغلط کرد-

 شیارا زیموهام تموم شد..برسو گذاشت رو م دنیکش برس

 میبدو خانومم..پاشو بر-شهاب

 منو هل کن ی..هباباااایا-

 لهیباز کردم..کرم ضد افتاب..که جزغاله نشم مث اون پسر گور شمویارا فیک

 کند فریگر را خدا سخت ک مسخره

 دیخب توهم..بِبَش لهی..خعههههه

 سرم کردم دیشال چروک سف هیشد..پاشدمو  لیتکم شمیکم رنگ ارا یخط چشمو رژ صورت هی با

 سمت شهاب برگشتم

 دیجذب..شلوار کتون سف دیسف شرتیت هی

 میمتقلب..بر یاقا-

 ..اول رژمیری..نمرینخ-شهاب

 ؟یخوا یها؟؟رژ م-

 ..رژتو کم کنرینخ-شهاب

 خوام..خودش کمرنگه ینم-

 کمش کن-شهاب

 خواااام ینم-

 خب لهیخ-شهاب

 هامو گرف..سرشو اورد جلو شونه
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 دراورد کسینیدسمال کل هی بشیصورتم صورتشو نگه داشتو از تو ج یبرد..جلو نییکج کردو پا سرشو

 دیرو لبام کش اروم

 کرده بود زممیپنوتیه یمشک لهیکنم..چون اون دوتا ت یتونستم حرکت ینم اصال

 کنه بهم نگا کرد ینگا م شینقاش داره به نقاش نکهیبرد عقبو مثل ا سرشو

 درسته..خالف شرع عمل نکن دختر نیبه به..ا-شهاب

 از اتاق رونیحوصله هولش دادمو رفتم ب یب

 کنه یاز منکرو امر به معروف م یمنو نه نیکنه ا یکمرم درد م من

 رونیمحسنو بهار باز شدو اومدن ب تیموقع در سوئ همون

 ریعه سالم..صب بخ-

 اومد بسمتمو بغلم کرد دنمیبا د محسن

 ؟؟یگلم خوب یابج-محسن

 یداداش یمرس-

 جدا شدو گونمو نوازش کرد ازم

 یشهاب گف بهتر شد میبرگشت ینگرانت شدم..وقت یلیخ شبید-محسن

 اوهوم..االنم از تو هم حالم بهتره-

 شهاب اومد یصدا

 به به..جمعتون جمعه...-

 خرمون کم بود که اومد-

 یجهنم بخاطر شوهر ازار ندازتتینگو..خدا م ینجورینکن دختر..ا-محسن
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 برنم یچنده..تازه بهشت هم م لوی..شوهر کرهیبرو -

 کویواال..بزن ال-بهار

 میبهم زد کیبه حالت ال شصتامونو

 نیترش یکه شما دخترا تو خونه م میعه عه عه..خب ما مردا نباش-شهاب

 گفتم میشد یکه سوار اسانسور م نطوریهم

 شتریب ژنی..چه بهتر..االغ کمتر..عرعر کمتر..اکسنیهه هه..خب نباش-

 کرد یخفتون م تونیدگیترش یبو یول-محسن

 شهاب اگه نباشه من خوشحالترم نی..مثال همنیاگه شما پسرا نباش میشیخوشحال م میلیباطل..ما خ الیخ یزه-

 دمیامروز طالقت م نیخب..هم لهی!خ؟؟یجد-شهاب

 خخخ حق طالق با منه-

 من نباشم یشیخب خودت درخواست طالق بده..توکه خوشحال م-شهاب

 اوه اوه..اقامون ناراحت شد؟؟-

 نازش کن..از دلش درار نجایا ایفنچ..ب یختیباالخره زهرتو ر-محسن

 شونه هام گرفتو بلندم کرد..گذاشتم کنار شهاب از

 روشو اونور کرد شهاب

 ؟؟یایم یعشوه شتر یاالن دار-

 نکرد توجه

 ؟؟یناز بکشم..قهر ستمی..من بلد نیشهابـــــــــــــ-

 درش باز شد سادویوا اسانسور
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 رونی..شهاب هم از کنارم رد شدو رف برونیبهار رفتن ب محسنو

 کردم..لوووووس ینگاش م نطوریهم

 رونیب دمیدر خواست بسته بشه که زود پر هوی

 پشت نگاش کردم..قربونت بشم منننن از

 چرخ زاپاس۱ ۱٨یلیتر ریمرگت بشه بره ز شیرزا پ یپکت بشم من..اله کسیاون س یبلند..چهارشونه..فدا قد

 دمیتند کردمو کنارش رس قدمامو

 نگا کردم..اخماشووووو..اوه اوه بهش

 ؟؟یقهل-

 اونور کرد سرشو

 ؟؟یکه ناراحت شد گفتمیخب مگه من چ-

 ..انقد زرتو پرت نکن سرم رفتیشیتو که از نبود من خوشحال م-شهاب

 گفتم دلخور

 یبد یلیشهاب خ-

 باز به روبروش نگا کرد دویکش یکرد..پوف نگام

 هم بودن نشستن یکه روبرو واریکنار د یرستوران هتل محسنو بهار رو دوتا صندل تو

 مینشست شیبعد زیشهاب هم رو م منو

 تفاوت نگاشو گرف یکردم..ب نگاش

 ..منکه از قصد اون حرفو نزدمیلوس یلیشهاب خ-

 یبخور یخوایم یچ نی..حاال ساکت باشو ببسیمهم ن-شهاب



 دختـر افغان

 
491 

 

 منو به اوج رسوند شیتوجه یب نیا

 گفتم یعصب

 ؟؟اگهیازم خسته شد هی..چشبتیاون رفتار د گفتم؟؟بای..مگه چیکنیاز خودت درم هیچ ایمسخره باز نیچته..ا-

 رمی..بهم بگو خودم مسیالزم ن نکارایا یخسته شد

 گره خورده.نگام کرد یابروها با

 یفهمونیبهم م ینجوریا یکه دار یتو دهنم نذار..تو خسته شد یحرف الک-شهاب

 ..من..رینخ-

 شد رف..کشش ندهبسه..تمومش کن..تموم -شهاب

 اومد..شهاب سفارش داد گارسون

 زیگذاشتم رو م سرمو

 یشهاب نباشه خوشحال تر یچ ینی..گهیخودته د ریتقص خب

 دی..حواسم نبود..از دهنم پردونمیم

 اومد صداش

 ریغم بغل نگ یخب..زانو لهیخ-

 بلند نکردم سرمو

 کنم؟؟ کاریامروز چ دیبا خب

 میخروج بزن هیدییسفارت..پاسپورت منو بهارو تا میبر دیبا

 صداش اومد باز

 یکنیخودتو سرزنش م یدار دونمی..ضدحال نزن..مگهیپاشو د-شهاب
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 د؟؟یکصافط از کجا فهم نیا

 شدم رهیبود..بهش خ زیگذاشتم رو دستام که رو م چونمو

 زهیریرو بهم م هیبق ونیدکوراس زنهی..مشهیاگه ناراحت بشه مث برج زهرمار م یواسه خودش..ول هیگریج اقامون

 ؟؟یدیپسر خوشگل ند ه؟یچ-شهاب

 نمیبینه..االن دارم م-

 خندون نگام کرد متعجبو

 !؟یکنیکلکل نم ویگیم تویواقع یاوهوک..نکنه االن خدا بهت بهشتو جهنمو نشون داده که دار-شهاب

 برو بابا..دلت خوشه-

 دیشدو سرمو بلند کرد..لپمو محکم بوس خم

 محسن از پشت اومد یصدا

 نیبکن نکارارویتو خونه خودتون ا نی..زشته..بریاها-محسن

 کنم؟؟یتو و زنت دخالت م یخصوص ید اخه بتوچه..زنمه..مگه من تو کارا-شهاب

 سیدهنت سرو-محسن

 شدم رهی.باز بهش خدمویخند

 به قطار شروع شد دنمیرس ریاز د یهمه چ ینی..شهینم باورم

 دم؟؟یدیشهابو نم ینی دمیرسیمن به اون قطار م اگه

 شدم؟؟یعاشق م شدم؟؟اصالیم یعاشق ک پس

 کردم؟؟یازدواج م یک با

 جالبه هااا یلیفرشته..خ یول-شهاب
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 ؟؟یچ-

دست  نایهمه ا ینی..ومدی..بعدم من کمکت کردم..دختر خالم نیبمن خورد ی..اومدیتو از قطار جا موند نکهیا-شهاب

 میبه دست هم دادن که منو تو باهم اشناش

 کردمیفکر م نیکه منم داشتم به ا نهیا نیو جالبتر از ا-

 ؟؟یجد-شهاب

 شهاب یاوهوم..راس-

 جانم-شهاب

 بود؟؟ یرزا چجور-

 کردیسوال داشت خفم م نیا

 بود؟؟ یچجور یچ یعنی-شهاب

 بود؟؟ یچه شکل ینی-

 انه؟؟یاز تو خوشگلتر بوده  یبدون یخوای..مکنهیم یاهاااا..خانوم موشه داره حسود-شهاب

 به هدف زد

 ..من خوشگلترم..حاال بگورینخ-

 گفت دویکش یقیعم نفس

 یکمون یبلند..ابروها یغنچه و کوچولو..مژه ها ی..لبایقلم ینی..بیعسل یداشت..چشما ییصورت کوچولو-شهاب

 بود یهم بغل یلی..خلیداشت..قد بلندو خوش است یدی..پوست سفزیتم

 ابروهام افتاد نیب یقیخواست گره عم نا

 ؟؟یبود..حاال چرا اخم کرد یشکل نیرزا ا-شهاب
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 بود؟؟؟پس برو همونو بغل کن یبغل-

 اونور کردم..همون موقع گارسون سفارشارو اورد رومو

 ..خوشگله.هیکور شد..بغل اشتهام

 کرد به کوفت کردن شروع

 کوفتش بشه؟؟ ادیم دلت

 تو هستش یکه همون کل وجودم فدا..کوفت گهینه د خب

 بعله اها

 درست کرد یلقمه بزرگ شهاب

 خوره ی.مینگاه کن چجور خب

 دهنم گرفت یبود..سرشو اورد باال..همزمان دستشو اورد جلو و لقمه رو جلو نییچپ نگاهش کردم..سرش پا چپ

 مال منه؟؟-

 نه..مال رزاس-شهاب

 مزه..اصال باهات قهرم یب-

 چرا؟؟واا..خب -شهاب

 گردم یکنمو بر م یچون دوس دارم..برو اونور..من کارامو امروز م-

 بخورش نویا ایباشه..حاال ب-شهاب

 خورم..مال رزا جونتونه ینم-

 گفت دویخند ثیخب



 دختـر افغان

 
495 

 

از تو کوتاه تر  کمیگفتم اونارو..رزا  یخب..عنق نشو..الک لهیکردم..خ فیاها..پس دردت رزاس.که ازش تعر-

 بود..دماغشو عمل کرده بود

 گونه هاش مال خودش بود..چشماشم سبز بود یبود..ول یپروتز لباش

 یگیدروغ م-

 گمیراست م رینخ-شهاب

 ه؟؟یلباش پروتز یدیتو از کجا فهم یخب..ول لهیخ-

 ؟؟یدیچرا دماغشو نپرس-شهاب

 دیدهنم پر از

 یبوس ینم ویچون تو که دماغ کس-

 نگاهم کرد ثیابروشو داد باال و خب یتا هی

 اره..پروتز لباشو از رو...-شهاب

 گهیم یبودم چ منتظر

 ؟؟یچرا سراپاگوش شد-شهاب

 نکن..اصال قهرم تیعههههه..اذ-

 یبار اشت صدیس یکن یصدبار قهر م یتو که روز-شهاب

 دمیجواب نم یهم بگ یربع باهات قهرم..هرچ هیاصال تا -

 همش زدم ختمویقاشق شکر تو قهوه ام ر هی

 رزا یجا رمیخانوم موشه ناراحته..اصال من م-شهاب

 من بچم انگار
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 شمیمامان بهاره م رمیگفت م یکردم مامان م یکه لج م ییافتادم..وقتا امیبچگ ادی

 تر کیماه ازم کوچ۴..میهم سن بود بایگفت..که تقر یعمه امو م دختر

 بود

 شوورت خوبه؟؟ دمیمحسنو بهار ازش پرس یکه تو نامزد یهمون

 خوردمو پاشدم قهومو

 میبخورم باهم بر نویکن من ا ؟؟صبریریکجا م-شهاب

 دهنم گرفت یجلو ییکامل کوفت کردو پاشد..لقمه کوچولو صبحونشو

گرفت..مجبور شدم واسه تنفس دهنمو باز کنم که لقمه رو گذاشت تو  موینیکج کردم..دستشو اورد باال و ب سرمو

 دهنم

 بهار اومد یصدا

 جنگه؟؟-

 زدم به پشتش که دست خودم درد گرفت ی..مشت محکمدمیکش یقیدماغمو ول کرد..نفس عم شهاب

 هم زدم که کال دستم شکست گهید دوتا

 دیپرس یامروز م یداشت با محسن درباره کارا شهاب

 تموم شد برگشت سمتم که حرفش

 زنم یسومشو بهت م کیبمن.. یخب خب..تو سه تا مشت زد-شهاب

 زدمو پا به فرار گذاشتم یفیخف غیج

 ..بازومو گرفتو ابرو باال انداختدیبهم رس یقدم بلند با

 زنم ی..اروم منمیصبر کن بب-شهاب
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 به خودش کرد پشتمو

 ..در...ااااای..نزنیشهاب غلط کردم..وا یا-

 ..از وسط نصف شدمدیبر نفسم

 حرص برگشتم سمتش با

 یخـــــــــــــر..االااااغ..نصفم کرد-

 کرد یبا تعجب نگاهم م داشت

 ..اخ اخ پشتمهیچ-

 یتو چقدر نرم-شهاب

 اشارشو تو بازوم فرو کرد انگشت

 کوه ی..خرس باالستنین لینکن بوفالو..همه که مثل تو کرکود-

 خرس؟؟ ایل؟؟یکرکود ایمن بوفالو ام؟؟-شهاب

 ..برو اونوریهمش-

 بسمت محسن رفتم

 محسننننن..خواهرتو کشتن یا-

 بغلم کرد دویخند محسن

 بود؟؟ یکشتت؟؟قاتل ک یک-محسن

 شهاااااب-

 میمن برم دستشم ببوسم که تورو کشته و از دستت راحت شد یا-محسن

 حرص گفتم با
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 محســـــــــن-

 کار کرد؟؟ یخب..حاال چ لهیخ-محسن

 بود ییبتوچه..زناشو-شهاب

 بهت زده نگاهم کرد محسن

 ..با مشت زد پشتم..نصفم کردگهیباور نکن..دروغ م-

 گفتو رفت بسمت شهاب یاهان محسن

 مشتتو بخور ای؟؟بیزد مویچرا ابج-محسن

 من یجا اوردش

 من گرفتمش..بزنش-محسن

 کرد ینگاهم م یداشت با لبخند کج شهاب

 گرفتم که خودم دردم گرفت یعد دستشو چنان گازبردم جلو..دستشو گرفتم..سا سرمو

 یباز نگاهم م یکیچشم بسته و  کیمثل جنزده ها شده بود..محسنو بهار هم با  افشیاوردم باال..شهاب که ق سرمو

 کردن

 شده؟؟ یچ-

 گفتم بزنش..نگفتم بکشش یابج-محسن

 طفلک هالک شد-بهار

 زد یاما شهاب که اصال پلک هم نم و

 صورتش تکون دادم یجلو دستمو

 ؟؟ی..زنده ایشهاب..شهاب سنگ..اها-
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 یباز یشروع کردم به کول هوی

 شدم..کمک وهیشوورم مرد..ب یاااا-

 تکون خورد هویدهنمو گرفت..شهاب  یجلو بهار

 کردو گفت اخم

 دختر یدستمو شکست-

 دندونام رو دستش مونده بود یدستش نگاه کرد..منم نگاه کردم..جا به

 زدمو گفتم ییبا اخم بهم نگاه کرد.لبخند دندون نما باز

 ..کارامون موندهگهید میبر-

 رونیاز جلوشون رد شدمو از هتل اومدم ب فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه لکسیارومو ر یلیخ بعدم

 که اوناهم اومدن سادمیوا یلحظات

 کردن..رفتم خودمو به بهار چسبوندم یبهار داشتن بازم زر زر م محسنو

 تونه با شوورش خلوت کنه یادم نم قهیبرو گمشو اونور..دو د-بهار

 باشـ... نجایا دی..من باابونهیخ نجایخلوت مال خونس..ا-

 شدو از بهار جدا شدم..شهاب بود..دستشو محکم دور کمرم حلقه کردو فشار داد دهیکش دستم

 خوشگلتو از سرت بکنم یخودم دونه دونه موها یشهاب اله یا-

 ینکن تیمنو اذ یقته..تا تو باشح-شهاب

 می..محسنو بهار هم سوار شدنو راه افتادمیشد نیسوار ماش نگویتو پارک میرفت

 سفارت کجاس؟؟-

 دونم..محسن بلده..چون واسه دانشگاه خودش اومده ینم-شهاب
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 محسن جلو بود سمند

 ؟؟یدیخر یرو چجور ابوی نی..اگمااایشهاب م-

 کوپه..دوما مثل ادم ونداینه و ه ابویاوال -شهاب

 شنیگنده ها سوار م نیماش نی..ادم پولدارا فقط ازرمینخ-

 گفت دویخند

 قرونم کمک نکرده هیمطمئن باش که از پول خودمه..بابا  نویا-

 بهت گفتم با

 دهیکردم پدرجون برات خر یمن فکر م-

 اگه اون شخص بابام باشه..خودم کار کردم ی..حترمیکمک بگ یاز کس ذاشتینه..غرورم نم-شهاب

 امیکه انقد پول توش بوده؟؟بگو منم ب یکار کرد یحاال چ-

 ..ازون خنده فرشته کشادیخند باز

کارگاه  هیخوندم..اون موقعا تو یدوران دانشگاه واسه خرج دانشگاه هم از بابا کمک نگرفتم..دانشگاه آزاد م-شهاب

 کردم یکار م یطالساز

 یهم بلد یطالسازعه؟؟پس -

 دکترامو که گرفتم با سانسوی..لمیلیدانشگاهمو فارغ التحص انیتا پا یعنیکردم.. یسال اونجا کار م۴اره..-شهاب

 کنم یکه االن دارم توش کار م یشرکت نی..هممیشرکت زد هی ارشیاندازم با ک پس

 ؟؟یاالف بود ینجوریسال هم۴ یعنیسالت بوده..۲۲اهاااا..اون موقع -

 منظور؟؟-شهاب

 رن؟؟یمادرجونو پدرجون نخواستن برات زن بگ یعنی-
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 ییهمون روزا یعنیاواخر  نیا یگفتن..ول ینم یزیچ گهیبا دعوا و سر باز زدن د یگفتن..ول یم یلیچرا بابا..خ-شهاب

 دادن یم چیسه پ ریگ یاومد..ه یاز دستم برنم یکار چیه میکه باهم تازه اشنا شده بود

 ؟؟یکرد یکار م یچ-

همه  یرفتم خونه..وقت یفقط شبا اونم اخر شب م گهیرفتم شرکت..د ی..مرونیزدم ب ی..از خونه میچیه-شهاب

 خواب بودن

 اااایشد میتو تسل یول-

 نشدم میتسل رینخ-شهاب

 دارم؟؟؟ ویوسط حکم چ نیپس من ا-

 گفت دویگونمو بوس محکم

 یمن خوشم نم یکه خودشون درنظر گرفتن ازدواج کنم..ول یخواستن با دختر ی..اونا میتو حکم سرور منو دار-

 بشم یزنو بچه و زندگ ریاومد..دوس نداشتم درگ

 چرا؟؟-

 یکه م یبودن..اون یافاده ا سویاومد..ف یکردن خوشم نم یکه انتخاب م ییسخته خب..بعدشم از دخترا-شهاب

 خواستم نبودن

 بود؟؟ نشونیاونا رزا بهتر نیاز ب-

 ادته؟؟ی مویکه تو قطار باهم دعوا کرد ی..روزمیشناخت یوقعا رزا رو نمنه..اون م-شهاب

 میکرد یخب..کدوم دعوا؟؟ما که همش دعوا م-

 گفت دویخند

 نشو کشیدستتو گرفته بود..که بهت گفتم نزد ارشیکه ک یاون وقت-

 افتادم باز ارشیک یحرفا ادیحرف شهاب  نیا با
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 شهاب تورو ازم جدا کرد یبود..ول یحس خوب یلیدستتو گرفتم خ یوقت

 

 فرشته-شهاب

 جانم-

 شده؟؟ یزیچ-شهاب

 یگفت یم ینه نه..داشت-

بهم خورد..رزا  یکیزدم  یکه قدم م نطوریقطار قدم زدم..هم یتو راهرو کمی..منم یاها اره..بعد دعوا تو رفت-شهاب

 خودشو بهم زده بود..شمارشو داد.و من اشتباه کردم یکه از دست دمیبعدا فهم یبود..ول

 تورو بجزونم باهاش دست دادم نکهیگرفتم..و بخاطر ا شمارشو

حرصم گرفت که  نیاز یشده بودم..اون موقع عاشقش نبودم..ول یاون لحظه افتادم..چقدر از دست شهاب حرص ادی

 زنه یمنو جزونده حاال رفته با دوس دخترش داره گپ م

 ؟؟یبا اون گور به گور شده دست داد یبعد رفت یکرد دیمنو تهدکصافط.-

 زدم به بازوش یمحکم مشت

 گفت دویخند

 یزن یدست دادم که منو م یباالس..انگار االن با کس یلیقدرت تَجَسُمت خ-

 یدست داد شبید-

 کرد شهیسمت ش سرشو

 چقدر هوا گرمه..مگه نه؟؟-شهاب
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 خوبه مگه نه؟؟ یلیهم خ یموضوع عوض کن-

 ساعت کلکل نگه داشت مین بعد

 شدمو درو بستم ادهیپ

 داخل سفارت میشدن..رفت ادهیبهار هم پ محسنو

*** 

خونه شوور  نمیش یدانشگاه..م الیخیخونم..ب ی..اصال درسم نمامینم گهی..من دگهیشهااااب..پام درد گرفت د یا-

 کنم یم مویدار

 دمیانجام م شویمن بق نیبش نجای..همخودیب-شهاب

 میریاتاق به اون اتاق م نیاز میظهر بود دار۱۲پاشد رف..از صبح تا حاال که بعدم

 نینابود بش یکه اله یمهرو امضا..ا هیخاطر  واس

 ؟؟یبود یک با

 بچه هاش طونویش با

 یرمان نیا زیبعله..فکر کردم با خوانندگان عز اها

 کنم ینم یجسارت نینه..من چن نه

 زنم یخداااا..ال اله اال اهلل..دارم با خودم حرف م ای

 ستین یدیجد زیچ

 !!!اِنا

 زنگ خورد..برش داشتم..عکسو اسم مامان بهم چشمک زد میگوش

 برداشتمو جواب دادم یخوشحال با



 دختـر افغان

 
504 

 

 ؟؟یقربونت برم خوب یجونم..اله یسالم مامان-

 انداخت نیمهربونش تو گوشم طن یصدا

 دختر قشنگم؟؟ یدل مامان..خوبم تو خوب زیسالم عز-مامان

 زنگ بزنم..سرم شلوغ بود روزیکه نتونستم از د دی..بابا خوبه؟؟ببخشیممنون مامان-

 گفت یطونیبا لحن ش مامان

 سرت شلوغ باشه دمیباباتم خوبه..اها بعله مشخصه که سرت شلوغه..با وجود شهاب با-

 یشد طونیش یتنها شد یبابا و فاط ویمهد نیامامااااان..فقط چهار روزه که نبودماااا..با -

 نیگرفت یاز همه م شرفتویفرصت پ نیبود نجای..تو و محسن که اگهیخب اره د-مامان

 یمامان یبد یلیخ-

 بشم من طونمیدختر نازو ش یفدا یاله-مامان

 شدمو گفتم فیدادن خرک تاپیکه بهش ت یخر مثل

 خوبه؟؟ یشما بشم..مهد ی..من فدایخدانکنه مامان-

 رسونه ی..سالم مزمیاره خوبه عز-مامان

 زد یخواست سالم کنه خودش بهم زنگ م ینگو مادرم..اون اگه م یالک-

 یخواد باهات حرف بزنه..گوش یسرش شلوغ بود دخترم..االن م-مامان

 اومد یمهد یچند لحظه.صدا بعد

 پره یخودم که االنم توپش حساب یغرغرو یسالم ابج-یمهد

 زنده؟؟ ایمردس  یگی؟؟نمیزن ینم تیابج نیبه ا یزنگ هی یسالم..مرده شورتو نبرن..واسه چ کیعل-

 یستیکه مهم باشن..تو که مهم ن رهیگ یم وییجون کسا لیعزرائ-یمهد
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 شهابو محسن منو کشته باشن دی..شالیعزرائ یگیم یخب دار-

 من.. یکیبه دستور خدا.. لیعزرائ یکیتونن تورو بکشن.. یفقط دونفر م ایدن نیغلط کردن..تو ا-یمهد

 ادامه دادم حرفشو

 طانیبه دستور ش-

 یمهد یتماس گرفته بودن..ول روزیمحمد هم که د ویحرف زدمو قطع کردم..فاط یبا مهد قهی..حدود ده دقمیدیخند

 زن.گرفتن سر داده یگفت ندا یم روزیزنه..مامان پر یمشکوک م یلیخ

 مکث کرد کمی..چون گهیدونم دروغ م یمنکه خوب م ی..ولدتشیند گهیگفت د ی..مدمیجداالش با شهناز پرس از

 خورم. یم واریجرز د یاطرافمو نشناسم به درد ال یاگه ادما من

 محسنه دمیکنارم نشست..نگاه کردم د یکیموقع  همون

 ن؟؟یشد؟؟کارا رو کرد یعه چ-

 اره..تموم شد-محسن

 پس بهار کو؟؟-

 رف توالت-محسن

 مثل همن..همش دنبال توالت انزنو شوهر -

 شهاب سوسول کو؟؟ نی..اصال انمیخفه بب-محسن

 ..سوسکیسوسول؟؟سوسول خودت یگیبه شوور من م-

 دهیخب بابا..شوهر ند لهیخ-محسن

 ..با منو اقامون درست بحرفیهو یهو-

 اومد یکی یصدا
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 چند؟؟ لویتو و اقاتون هردو روهم ک-

 بود بهار

 میاز تو و اقاتون گرون تر میباش ییلویهر ک-

 موقع شهاب اومد همون

 جنگه نجایباز که ا-

 میشد نیسوار ماش مویاومد رونیسفارت ب از

 ساحل میشب بر مویهتل استراحت کن می..برمیخب االن که خسته ا-شهاب

 میبر یاوک-

 میهتل بود نگیساعت تو پارک مین بعد

 شدم.. ادهیپ ابوی از

 الال میبر ایجونو پارک کن بعد ب ابویجون برو  یشه-

 ژوووون یاخ جون..الال کنار فر-شهاب

 کوفت..من رفتم-

 یوجل تارایو نیماش هی هویرفتم که  یاروم م نطوریبسمت در هتل حرکت کردم..داشتم هم رونویاومدم ب نگیپارک از

 پام زد رو ترمز

 کشت یداشت منو م یتوهم رف..عوض اخمام

 ؟؟یاورد ؟؟سریوحش وونهیچته د-

 به چشماش زده بود. یدود نکی..عرونیاومد ب یسمت راننده باز شدو پسر جوون در

 ..درو بستو اومد جلویبلندو عضله ا قد
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 رنگ بلند که با ژل حالتشون داده بود ییخرما یموها

 برداشت گرایباز نیمثل ا نکشویع

 چشماش سبز شده دهینگاه کن..سبز..دماغشو باال کش چشماشو

 با اخم گفتم همونطور

 ؟؟یداد یبه کشتنم م یداشت وونهیکه؟؟دیمرت یمگه کور-

 اخماش توهم رفتو گفت متقابال

 یزد یپرسه م یداشت ابونیخودت وسط خ-

 جلوتو ینیزشتت نزن که بب یبه چشما ویکوفت نکیشدم..اون ع یزنه..داشتم رد م یپرسه عمت م-

 تر شدو گفت ظیغل اخمش

 یخوشگل نینکن دختر..چشمام به ا نیتوه-

 چشمات سبز شده یدی..دماغتو باال کشیکن فیخودت از خودت تعر نکهیهه مگه ا-

 شهاب اومد یموقع صدا همون

 چخبره؟؟ نجایبپرسم ا شهیم-

 ..حاال هم بسالمتیتون ینم رینخ-پسره

 شهاب رف توهم یاخما

 ه؟؟یک نیا-شهاب

 ..من ادممگنیم زیبه م نیا-پسره

 شد رهیبمن خ نجورینکردو هم یتوجه شهاب

 داد یمنو به کشتن م نشی..داشت با ماشهیدونم ک یمن چه م-
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 باز به اون نگاه کرد شهاب

 مارستانیکه برو ت یا وونهید ؟؟اگهیا وونهی؟؟دیکور-شهاب

 دمیدو یبسمت هتل..دنبالش م دیگرفتو کش دستمو

 مهار کردنش با خود خداس گهیبشه د یرتیخدا رحم کنه باز کاسه کوزه هارو سرم نشکونه..اگه غ یوا

 باز کردو پرتم کرد تو تویسوئ در

 اشهدمو بخونم یبرهه زمان نیدر ا دیبا دیفهم شهیپرت کردنشم م نیهم از

 ؟؟یچرا باهاش حرف زد-شهاب

 کردم یبارش م چاریچندتا ل هی دیبرم..با نوییگاو بندازم پا نیکه سرمو ع شهیکرد..نم یزد لهم م یداشت م-

 یحرف زد بهیبا مرد غر یغلط کرد-شهاب

 یایباز یرتیغ نی؟؟ایبرس یبه چ یخوا ی؟؟میچ یعنیکارات  نی..اگمینم  یچیمن ه یدرست حرف بزن شهاب..ه-

 کنه یم زاریمنو ب تیالک

 گفت دویکش یپوف

 ؟؟یکن یم نکارارویحساسم چرا ا یدون یم یوقت-

 رفتم گفتم یکه بسمت چمدونم م نطوریهم

 یمرد نیاخر نوی..تو اولرمینم یمرد چیکه من سمت ه یدون ی..خودتم مینیبدب یمشکل خودته که الک گهید نیا-

 یاومد میکه تو زندگ یهست

 دمیبرداشتم..مانتومو دراوردمو اونو زود پوش دیحلقه سف نیتاپ است هیبهش کردمو  پشتمو

 که برم اونور شلوارمو عوض کنم که دستاش دور کمرم حلقه شد پاشدم

 دلخور بودم یلیدستش خ از
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 نیچشماتو باز کن..انقد بدب کمی..بس کن شهاب..یشیم مونی..اخرم پشیگیبهم م ادیاز دهنت درم یولم کن..هرچ-

 کنم ینم انتینباش..نترس من بهت خ

 دیبرداشتو گردنمو بوس شالمو

 باشه؟؟ شهیتکرار نم گهیانومم..اشتباه کردم..دخ دیببخش-شهاب

 کرد یم یتوجه یاون ب دمویکش یمن ناز م ی..که هارمیصبحشو درب یتالف خواستم

 تفاوت دستاشو از دور کمرم باز کردم یب منم

برداشتمو رفتم اونور تر..کتونمو دراوردم..خواستم شلوارکمو بپوشم که شهاب باز مثل جن ظاهر  دیشلوارک سف هی

 شد

 نیبهش کردمو نشستم رو زم پشتمو

 دمیصداشو شن دمیپوش یکه شلوارکمو م نطوریهم

 ؟؟یکن یناز م یدار-شهاب

 جواب ندادم بازم

 رمیحرف بزنم جواب نگ ادیاه فرشته..بدم م-شهاب

 رهیبا دم ش ی..که البته بازرتشهیراه رفتن رو رگ غ نیکه هم شینقطه ضعف شهاب..اول نیجون نقطه ضعف..دوم اخ

 که جوابشو ندم نیکه هم شمیدوم

 به گوشم خورد شیعصب یصدا

 ؟؟یبا تو هستما..صدامو دار-شهاب

 یینگامو جا نداختمیمن..نم یحت چوقتیبه احترامت ه-

 یدیدونستم با اهنگ جواب م ی..منهیاها ا-شهاب
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 دیموهامو بوس رو

 برگشتم سمتش پاشدمو

 ..بغلم کرددمیابرو باال انداخت..خند برام

 مونیاز قهرو اشت نمیا ایب

 هیدعوا نمک زندگ-شهاب

 میشروع نکرد مونویزندگ یهرچند که ما هنوز به طور رسم-

 میکن یشروع م میریخب االن م-شهاب

 نگاهش کردم گنگ

 هیمنظورش چ دمیفهم هوی

 ..یادب..مادرجون به اون باادب یب-

 ازش به ارث نبردم یچیمن چرا ه-ادامه داد شهاب

 یدون یخوبه خودتم م-

 گرفتم یم ادیبابا  نویخب من ادبو از شاه-شهاب

 شراره چارهیادبه..ب یهم ب نیپس شاه-

 خمار کردو گفت چشماشو

 م؟؟یبر-

 کوجا؟؟-

 میشروع کن مونویزندگ-شهاب

 ی..برو اونور بچه پررو..نوبتتو قبال مصرف کردادی..من خوابم مرینخ-
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 نییمنظورم شدو سرشو انداخت پا متوجه

 خجالت بکشه.. دمی..بادیخجالت کش یاوخ

 تا کردمو گذاشتم تو چمدون شلوارمو

 تختا نیهاااا..رو ا رهی.ادم درمیچقدر خستم..خستگ ی..وااادمیبه پهلو چرخ دمویتخت خواب رو

 تکون خوردو دستش دور کمرم حلقه شد تخت

 شهاب به گردنم خوابم برد یبرخورد نفسا یبا داغ یک دمیبستمو نفهم چشمامو

*** 

 چه سرده اخ

 روشن بود تریباز کردم..ه چشمامو

 خاموشش کنم..خب پتو کجاست؟؟ شهیدووووره..نم اخ

 نهیا سوال

 نجاسیپامو نگاه کردم..نبود..پشتم..عه پتو ا ریز

 پاش روم بود..دستشم دور کمرم هیبود.. دهیتورو رو خودش کشپ شهاب

 شده بود کیرو خودم..هوا تار دمیکش پتورو

 ستیگشنم ن یخی..بمیناهار نخورد عه

 بمن تهمت نزن یپا نش نکهیتنبل..واسه ا یزد دروغگو غیج کممیموقع ش همون

 شد نیکه کردو من ترجمه کردم که ا یاون قارو قور البته

 دلم  یشهابو کجا نیا یپاشم..دستو پا خواستم

 رم؟؟



 دختـر افغان

 
512 

 

 .دستشو کنار زدم..سرجام نشستمو پاشو گذاشتم کناراروم

 شمیم داریروش مرتب کردمو پاشدم..دفعه اوله من زودتر از شهاب ب پتورو

 ن؟؟یدیمگه چقدر کنار هم خواب حاال

 ..امروزشبی..دروزی..داومممم

 به سود شهابه۱بر۲بار..بعله.. سه

 یزن یپوزشو م یشیم دارینداره..بعدا تو زودتر ب یاشکال

 نهی..انی..افربعله

 ارم؟؟یغذا از کجا ب خب

 وصله رششونیبرداشتم..تلفن اتاقا تو هتل به پذ تلفنو

 اشتها نداشتم ادیبرگر سفارش دادم..ز زیچ چیساندو دوتا

 تو توالتو دستو صورتمو شستم رفتم

 صورتمو خشک کردم کمیکوچ یبا حوله دست رونویب اومدم

 شهاب رو تخت نشستم کنار

 هباش یرتیانقد حساسو غ نیکنه ا یازارو معصومه که ادم اصال فکر نم یاقامون چه نازه..انقد چهرش تو خواب ب یاوخ

 من رو تخت تکون داد یخال یدستشو رو جا هوی

 گشت یداشت دنبال من م انگار

 نشمی..انگار من شاسخکصافط

 دستش ریخودم گذاشتم ز یبردم جلو و بالشمو بجا دستمو

 پاش گذاشتم ریز یا گهیبغلش کرد..پاشم خواست بذاره که بالش د محکم
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 دمیخند یم زیر زیداشتم ر خودمم

 اومد تیزنگ سوئ یموقع صدا همون

 هتل سفارشارو اورده بود یاز خدمتکارا یکیسرم کردمو درو باز کردم.. دمویسف چادر

 برگشتم داخل یکردمو با تشکرامضا  گرفتمو

 دراور زیبار مصرفو گذاشتم رو م کی ینیس

 نترییکه توش بود درش اوردمو کاغذشو دادم پا یلونیبرداشتم..از تو نا شونویکی

 زدم به دهن شهاب سرشو

 کرد..باز تکرار کردم یاومممم

 کردو مثل ناله گفت یییباز کردو مزه مزش کرد..اوم دهنشو

 یفر یدار یخوشمزه ا یچه لبا-

 واسه فکرش کنم یفکر اساس هی دیداره..با یپسر کال منحرفه..تو خواب هم انحراف ذهن نیبه سرم..ا خاک

 مزمزش کرد باز

 ..االن ملسهنیریطعم لبات..عوض..شده..قبال ش-شهاب

 ساکت شد باز

 سوال ریمنو برد ز یحرفه ا یفرهنگ..آبرو یب

 شهاب..شهاب پاشو-

 ستیبچه درست بشو ن نیبهم کرد..ا پشتشو

 کردم یاونورش نشستم..دستمو بردم جلو و با موهاش باز رفتم

 یریبخور..ضعف م یزیپاشو چ زمیشهاب پاشو..عز-
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 شدمممم ریاومممم..لبات خوشمزه بود..س-شهاب

 زمیر یبهم م نشویزنم دکوراس یصبرمو تموم کرده..م گهید نیا

 ادب..پاشو غذا بخور یچنده؟؟ب لوی..لب کنمیپاشو بب-

 نکنننن-شهاب

 ابدار هااا..از لپش گرفتم یعنیابدار  گمیماچ ابدار..م هی..یتو چقدر تخسو ناز اوخ

 باز کردو نگاهم کرد چشماشو

 شده؟؟ ی؟؟چیکن ی..چرا بوسم میکرد دارمینکن فرشته..ب-شهاب

 ی..آبرومونو بردنمیشده..پاشو بب یچیپ چیپ-

 کار کردم؟؟ یمگه چ-شهاب

 گهید یطانیفکر ش هی باز

قبل خوابت توالت  ی..واسه چیگندش کل اتاقو برداشته..پاشو تخت هتلو خراب کرد ؟؟بویکار کرد یچ-

 تختو یکرد سی؟؟خینرفت

 به تختو پاهاش نگاه کرد کمیسرعت پاشدو پتورو کنار زد.. به

 که ستین سیخ-شهاب

 دمیخند ثیخب

 بره یخوابم نم گهی..روشن کن اون المپو..دیمزه..خوابمو پروند یخنک ب یهرهر..دختره -شهاب

 روشن کردم..چشممو زد. المپو

 ؟؟یتو بغل من نبود نجای..مگه تو انمیصبر کن بب-شهاب

 سر دادمو فرار کردم..پاشدو دنبالم افتاد یا یطانیش قهقهه
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 دختر بد؟؟ یذاری..منو سرکار.منمیصبر.کن بب-شهاب

 خط قرمز ریز یمرفمو بردخوب کردم..شرف -

 کار کردم؟؟؟ یمگه چ-شهاب

 یتون یاخرم نم یشیکن..خسته م رونیاز سرت ب ویریمنو بگ نکهیا الیخ ی..ولیخیب-

 مطمئن نباش جوجو ادیز-شهاب

وط کرد به دسته مبلو با مخ سق ریرو مبل تک نفره که پام گ دمی..از رو کاناپه پردمیکش یم غیج دمویپر یرو مبال م از

 کردم

 فتمیراه متوقف شدم..شهاب سفت گرفتمو نذاشت ب نیب

 ؟؟یجا بندازمت چالغ ش نیهم رتت؟؟خوبهیتونه بگ یحاال نم یخب خب..ک-شهاب

 ستیبه زحمت شما ن یازین گهیشهاب جان من خودم چالغ هستم..د-

 باال انداختو گفت ابرو

 نه؟؟ رهیشما..فکر کنم کارت بهم گ نیشد تی..چقدر با تربیبا ادب یبه به..چه جوجو-

 ستین نطوری..اصلنم ارینخ-

..و رهیم ادشونی ی..تجربه ثابت کرده ادما که خرشون از پل رد بشه همه چهیریپل خر بگ نجایهست..ا یول-شهاب

 بدم تیگوشمال کمی دی..پس باستین دیتوهم ازت بع

 ننداز یساحل؟؟واااا می..مگه قرار نبود برگهید میدختر خوب..شهاب بر شمیبه بعد م نیشهاب..غلط کردم..از یا-

 که متوسط بود یگذاشت تو سبد منو

 دهیمثل بادکنک ترک یبازوهات شُل بشن بش یشهاب اله یدستو پام..ا یا-

 بدبخت..توش بودم یعنیکه منه مفلوک.. یشروع کرد به چرخوندن سبد دویخند
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 ..از تو سبد درم اوردو گذاشتم رو تختنیهمم زد گذاشتم زم کیمثل مواد ک وختیخوب دلو رودم بهم ر یوقت

 دیچرخ یم ایدن کل

 ینینب ریخ ی..شهاب..بوفالو..الهی..های..وایا-

 شهاب اومد یزنگ گوش یصدا

 ماچ ابدار کردو رفت برداشتش هی گونمو

 ؟؟ینیب یگذره مارو نم یم ؟؟خوشیمعرفت ما..خوب یسالاااام..داداش ب-شهاب

 نه؟؟یشاه

 کردو پشتشو بهم برگردوند یکج ه؟؟دهنیک دمیاشاره پرس با

 شیگوشمو چسبوندم به گوش سادمویکنارش وا رفتم

 صداش کلفت تره نیشاه ن؟؟نهیبود؟؟شاه یاشنا بود..اوممممم..ک صداش

 ا؟؟یک یکن یکار م یبا شرکت چ-شهاب

 ارشی..کافتمی اهاااا

 یگفت بیبسته غ چشم

 دمیپر نییشهابو باال پا یجلو رفتم

 خواااااام یخوام م یخوام م یخوام م یخوام..م یخوام..منم م یخوام باهاش حرف بزنم..منم م یمنم م-

 نکن غیج غیخـــــــــــــــــــــب..ج لهیخ-شهاب

 گفت ایبه ک رو

 خواد باهات حرف بزنه..کچلم کرد بس که گفت یفرشته م نیجان ا ایک-

 زونور اومدا ارشیخنده ک یصدا
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 بسمتم گرفت ویگوش

 دم گوشم گذاشتم

 قهرمان یسالاااام بر بوفالو-

 قهرمان یادتونه؟؟بوفالوی یکارتون ژاپن اون

 ؟؟ییسالااام..احوال جوجه طال-ایک

 ؟؟ییچرا جوجه طال یخوبم ول-

 یشده بود ییرنگت مثل جوجه طال یچون اونروز با اون لباس نبات-ایک

 ؟؟یتو تاالر زنونه اومد ؟؟مگهیدیتو لباسمو از کجا د-

 خنده ریزد ز بلند

 رنگ بود ییشد..شنلتم طال یم دهی..دامنت دری..نخیحواس پرت یلیدختر..خ یوا-ایک

 اهاااان..خو از اول بگو بوفالو-

 شهاب ما؟ نیبا ا یکن یکار م یچخبرا چ-ایک

 گهیتو سرو کله همد میزن ی..طبق معمول ممیکن ینم یکار خاص-

 وقت هی نینکن یطونیش-ایک

 یایدر ب یالغوزی نیکه از ریزن بگ هیبزن..برو  لیباغچه خودتو ب یزن لیشوما مراقب خودت باش..اگه ب-

 شد یادم کباب م گریکه ج دیکش یآه پر سوزو گداز ایک

 خوشم اومده..عاشق شدم یکیاتفاقا از -ایک

 ؟؟یجد-

 بهش زدمو رفتم گوشه اتاق نشستم یموشکافانه نگاهم کرد..لگد شهاب
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 فته؟؟یکاه ب ریاب ز یکه قراره تو دام تو چارهیدختر ب نیهست ا یک-

 مونیهمسا-ایک

 .کردم به شعر خوندنشروع

 اهااا..تو کوچمون دختره قد بلنده-

 خنده یبهم م نمشیب یم یوقت

 شهیخوام بگم دوستت دارم نم یم

 بنده یکنه درو بروم م یم ناز

 بستنو منو ازش جدا کردن اطویخواستم بهش ابراز عالقه کنم که در ح روزی..دیابج ی..از دل من اومدیگفت یا-ایک

 ؟؟خونوادش؟؟یک-

 صاحباش-ایک

 مگه خدمتکاره؟؟-

 ستین گهیبود..د-ایک

 ؟؟یییییچ یعنی-

 کردن هیکرد به گر شروع

 .کردن به فقرامیکشتنش..ذبحش کردن..گوشتشم تقس-ایک

 شمیمتوجه نم-

 گفت بع بع یکردو م ینگاهم م شیا لهیت یمشک یبا اون چشم ها ینازش بودم..وقت یعاشق صدا-ایک

 زدم غیحرص ج با

 بزرگت گوشه ته کهیدستم بهت نرسه..ت نکهی..مگه اااااایک-
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 گفت دویخند باز

 کنم..نچ ی..من ازدواج نمیخانوم کور خوند ریدم؟؟نخیمن دم به تله م یهه هه..فکر کرد-

 دهیبهت زن نم یخب کس-

 ختهیچرا بابا..ر-ایک

 کردو گفت یمکث

 فونه؟؟یرو آ-

 نه-

 یاصال خودتم قبل ازدواجت با شهاب کشته مرده من بود-ایک

 کشم عاشق خول و چل جماعت بشم ی..من خودمو می..تو مشنگیغلط کرد-

 شهیم فیکث نینکش بابا..زم-ایک

 زدم غیحرص ج با

 ادبتو جمعش کنننننن یب یپسر عمو نیا ایشهاااااب..ب-

 کوفت کنم چمویشدو منم رفتم ساند ایازم گرفت..مشغول صحبت با ک ویبا خنده اومد سمتمو گوش شهاب

 تخت لم دادمو گاز اولو زدم رو

 کرد ازش یخدافظ ایزرتو پرت کردن با ک کمیهم بعد  شهاب

 نشست کنارم

 خوااام ی..منم منمیبده بب-شهاب

 بهش زد که نصفش رفت یگاز گنده ا دویکش چمویساندو

 بهش با اخم نگاه کردم دمویبرچ لب
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 تفاوت نگاهم کرد یکرد ب یکه داشت کوفت م نطوریهم

 نزاکت ی..بیخورد ی..واسه خودتو مچمویساندو یکصافط..خورد-

 قورتش دادو گفت شهاب

 ؟؟؟یعهههه..واسه منم گرفت-

 ازش کم شد ذرهیط بهش زدم..که فق یبرداشتمو گاز گنده ا چشویسانو

 خنده نگاهم کرد با

 بود؟؟ یتالف نیاالن ا-شهاب

 ها-

 ..ها نه و جانریبگ ادی ویآداب شوور دار-شهاب

 جانه بادمجان-

 نصفمو خوردمو پاشدم رفتم سر چمدونم چیساندو

 گفتم دموی.از.هردوطرف کشموهامو

 بپوشمممم؟؟ یحاال من چ-

 ؟؟یمگه تو ازدواج نکرد-شهاب

 خب-

 یواقع یشوند..پس تو معن یبپزم منتقل م ی.بپوشم به چیکه دختران از چ ستیا ست؟؟دورهیازدواج چ-شهاب

 یدیازدواجو نفهم

 هیبذار باد ب رهیبرو -

 که من بخورم ی..تو اصال تاحاال غذا درست نکردنمیصبر کن.بب-شهاب
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 مگه من اشپزتم؟؟-

 دمی..وگرن طالقت مااایکن یدرست م یمشت یغذا هیمشهد  می..برگشتفهیحرف نباشه ضع-شهاب

 حق طالق با منه رینخ-

 نازکو زنونه کرد صداشو

 کنم یازدواج م ارشیبا ک رمی..مرمیگ ی..خودخواه..اصال ازت طالق مشیییییا-شهاب

 خوره یم ناسوریدا یراه باز جاده دراز..بسالمت..همون بوفالو بدرد تو-

 ..زبونتو موش بخورهتیتلب یب-.شهاب

 زد به بازوم اروم

 می..برو حاضر شو بررهیجمع کو خودته -

 تاپو دامن دراورد هیسمت چمدون منو  رفت

 گرفتو بهم نگاه کرد..چندبار تند تند با ناز پلک زد جلوش

 رفتم سهیر نیخنده رو.زم از

و کوچول دیبا کمی..فقط یشیم یکنم..زن خوب شتیبذارمو ارا سیبرات کاله گ ای..بیباحال شد یلیشهاب..خ یوا-

 یبزرگ یلی..خیبش

 دامنو گذاشت کنارو گفت تاپو

 اندازه تو بشم خوبه؟؟-

 به اون انداختم یبه خودمو نگاه ینگاه

 یبدم که اب بش یبهت گشنگ نکهی..مگه اشهینم-

 محکم بغلم کرد که نفسم رفت دویخند
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 نمیبچه..ولم کن بب یاووووف..لهم کرد-

 چمدونشو مشغول حاضر شدن شد یکردو رفت جا ولم

 رنگ دم پا یمشک نی..با جدمیپوش یرنگ یکوتاه خردل یپانچو منم

 زیمپر شده بودو ت کمیابروهامم که  ریکردمو ز یحیمل شی..اراشیارا زیبستمو نشستم پشت م رهیسفت با گ موهامو

 دمیکردمو مداد کش

 سرم کردم..موهامم فرق کج زدم یخردل یبا خط ها یشال مشک پاشدمو

 شد لیتکم یرنگ یرژ اجر با

 م؟؟یبر-

 میبر-شهاب

 اومد.تو چشماش نیبهم انداخت..باز برق تحس یا یکل نگاه

 رونیب میدستمو گرفتو رفت دویبوس گونمو

 محسنو بهارو زدم تیسوئ زنگ

 رونیدرو باز کردو اومد ب بهار

 دوباره یسالم-بهار

 کیعل-

 سالم-شهاب

 ..باهم ست کرده بودنرونیهم اومد ب محسن

 بود دهیپوش یقهوه ا یتیاسپرت کرم رنگ با شلوار مخمل کبر یمانتو بهار

 بود دهیپوش یقهوه ا نیج هیجذب با  یکرم شرتیسرش بود..محسن هم ت یقهوه ا شال
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 میبر-شهاب

 بسمت اسانسور میافتاد راه

** 

 ن؟؟یچطور یبا وسط-بهار

 من هستم یاوک-

 محسن هم موافقت کردن شهابو

 میبود شتریفقط کاش ب-

 میمنو بهار وسط بود ی..طبق سکه اندازیبه باز میکرد شروع

 وستنی..همون موقع چندتا دختر پسر جوون هم اومدنو به ما پیبه باز میکرد شروع

 تا پسر کنار۵تا دختر وسط۵

 شد یخورد نصف م یکه اگه به ادم م یشروع من شروع کردن به زدن ضربات با

 داد یتپل بود جاخال کمیاز دخترا که  یکی..سایمل

 کمشیزد که صاف خورد تو ش یاونو گذاشته بودن..دوس پسرش ضربه محکم هدف

 شکمشو گرفت سایمل

 

 شد؟؟ یبگردم چ یاله-

 زدو گفت یلبخند سایمل

 زننت ی..برو که االن مزمیعز ستین یزیچ-

 رد شد نوییبسمتم اومد که سرمو اوردم پا یموقع توپ همون
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 نمیکش یم نیزن یال اله اال اهلل..م-

 دمیتوپو پرت کرد سمتم که از روش پر محسن

 رونیضربه خوردنو رفتن ب بیو بهار به ترت نازیو پر نایو شا دایا

 موندم من

 هییتا٧-

 ۱۰-شهاب

 ۱۰-محسن

 ٧..رییییینخ-

 کردنو شروع کردن به زدن قبول

 محکم توپو سمتم زد که صاف گرفتمشو پرت کردم پشتم شهاب

 شمیگل دارم دوسش دارم منتظر دوم هی-

 دادم یتوپو پرت کرد سمتم که جاخال نایدوس پسر شا یعل

 هم پر پر شد.. شیکی نازیمونده بود..که به مرحمت کامران شوهر پر گهیدوتا د فقط

 اومد. یمتند بسمتم  یلیکردو محکم زد..توپ خ یریهدف گ شهاب

 شدمو پشتمو بهش کردم که صاف رفت تو کمرم دستپاچه

 یناقصم کرد یشهاب زد یا-

 وسط که گفتم انیواسه خودشون دست زدنو خواستن ب پسرا

 گل داشتم..تازه گلم رفت هی..من یه یه-

 سادنیباز کنار وا دنویکش یاَه بلند همشون
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 میاومدن وسطو دستامونو بهم زد دخترا

 کنه ریدرست کنن..خدا بخ یدود ی..پسرا قرار شد ماهمینشست میدور هم پسرا اومدن وسط رفت هی نکهیا بعد

 میگرد نشست رهیدا هیدخترا  با

 حاضره؟؟ ی..کقتیجرئت حق-

 دادن یاوک همه

 وسط میگذاشت مویکرد دایپ یاب معدن یخال یبطر هی

 افتادو تهش رو به من..من شدم استاد سای..سرش رو به ملچرخوندمش

 قت؟؟یحق ای..جرئت سایخب مل-

 قتیاومممم..حق-سایمل

 ؟؟یدوستش دار تتویخاص یدوس پسر ب نیخب..ا-

 گفت دویخند یگوش برهیو مثل

 ادیز یلیییخ-

 سایمل نویاومدن..مت یبهم م ییخدا

 نازیچرخوند..سرش بهار..تهش پر ویبطر سایمل

 خب..کدومش؟؟-نازیپر

 با ذوق گفت بهار

 قتیحق-

 دونم..فرشته تو کمک کن یازت نم یادیز زیچ خب منکه-نازیپر

 ؟؟یتا حاال چندتا پسرو سرکار.گذاشت-
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 خنده ریز میزد هممون

 رهیدا ی..به اندازه قطر هایدون یخنگول..خودت که م-بهار

 سر کار گذاشته تینها یب شهی..پس جواب متنینها یب رهیدا ی..قطر هامیدیخند باز

 افتاد نایچرخوند.که سرش رو منو تهش رو به شا ویبطر بهار

 دیزدو کف دستاشو بهم مال یثیلبخند خب نایشا

 کدومش؟؟-نایشا

 جرئت-

 کردو گفت هیبه بق یطانیش ینگاه نایشا

 یهمه ببوس یشوهرتو جلو یبر دیبا-

 خب باشه-

 گردوند یبر م خارویپسرا..دخترا هم دنبالم اومدن..شهاب داشت س یرفتم جا پاشدمو

 دمیمن گونشو بوس دیهم عقب کش دستشو

 دس زدن..پسرا هم با تعجب نگاهم کردن دخترا

 نجای..ارینخ-نایشا

 لباش اشاره کرد به

 شد نگاهم کرد یبهش رفتم که مثل گربه شرک که مظلوم م یغره ا چشم

 چخبره؟؟-شهاب

 کردم یبوست م دیبود..من جرئتو گفتم..با قتیجرئت حق-

 نگاهم کرد طونیگفتو ش یاهان
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 یبگرد یزیکه داخلم دنبال چ ستمیکمد ن ؟؟منیگم کرد یزی..چهیچ-

 ش؟؟یدینازو خوشگل گم کردم..ند یکوچولو یپر هی-شهاب

 بهم قالب کردمو به باال نگاه کردم..تند تند پلک زدمو گفتم ناخونامو

 نجاسیا ناهاشیا-

 سه سر واستاده وید هیمن فقط  یکو؟؟جلو-شهاب

 گفتم لکسیر یلی..خدنیخند همه

 ینیکه خودتو توش بب ستین یا نهیآ نجایا زمیعز-

 پهن شدن از خنده نیرو زم بروبکس

 میاز سر گرفت مونویسرجامون..باز مینشست میبرگشت

 شاگرد نایچرخوندم..و چه جالب افتاد..من استاد..شا ویبطر

 سر دادمو گفتم یا یطانیش قهقهه

 دخترم؟؟ کیکدام -

 جرئــــــــــــــــت-نایشا

 یمذهب پیریت یکیزد..اون  یداشت حرف م گهیپسر د هیشد..با  یپسر خانوم ناناز داشت رد م هیچرخوندم.. چشم

 بود

 دهینزن که کار دستمون م شوی..اون کنارمیجانانه به اون پسر خانومه بزنو در ر یپس گردن هی میپاشو بر عیسر-

 چرا؟؟-نایشا

 شنیم ریبا دوس پسراشون دستگ نایو شا سای..حاال ملدهیگشت ارشاد م لی..تحورتمونیگ یم-

 خنده ریزدن ز همه
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 شهیدختر..نم هیبزرگ سکیر-نایشا

 بلندش.کردم دمویکش دستشو

 میدنبال پسره..اروم از پشتش قدم برداشت میپا شدنو رفت همه

 خب بزنم..بعد کجا در برم؟؟-نایشا

 با من شیتو بزن..فرار کن اونور..بق-

 جذب داشت یقرمز شرتیگفتو رفت جلو..پسره ت یبسم الله نایشا

 ..انگار برق گرفتتشیخیس خیکوتاه بود..موهاشم س قدش

 کرده بود اهی..خخخ..چشماشم سیطونکینازکو ش ابروهاش

 جانانه که تقققق صدا داد زد بهش یپس.گردن هیدستشو برد باال و  نایشا

 نگاهمون کرد یخودش در رفت..پسره برگشت برزخ بعدم

 بووووود؟؟؟ یک-پسره

 نیبهش برس نیدختره بود زد در رفت اونور..بدو هیبخدا.. میما نبود-

 دررفته بودو نشون دادم نایکه شا یدستم مخالف جهت با

 کنه کشیت کهیبرسه و ت یالیخ ینایکه به شا دیهم مثل اسب دو پسره

 که کنارش بود افتاد یچشمم به پسر هوی

 کنه یمذهب پشویتر میهمون پسر خانومس که تو پارک بود..که منو بهار ارشادش کرد نکهیعه عه..ا عه

 رمیاالن لو م یوا یوا

 کردو اومد سمتمون زیاونم شناخت که چشماشو ر انگار

 میکن بدبختو چه به روزش اورد نگاه
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 هم داشت آ شیوره خوابونده بود..ر هی..موهاشو کوتاه کرده بودو یمشک یبسته..شلوار پارچه ا قهی دیسف رهنیپ

 .یلیتر هیاندازه  یعنی

 پسره اومد یرفتم که صدا ی..داشتم در مدمشیبهارو گرفتمو کش دست

 ؟؟یستی..تو..تو همون گشت ارشاده ننمیصبر کن بب-پسره

 ارمیبله؟؟به جا نم-

 نمیبده بب جتویکارت عضو بس-پسره

 شناسم؟؟ یشما؟؟نم-

 بهم زدو گفت یا یپس گردن بهار

 میکه سرکارش گذاشت هیهمون نیبابا ا-

 مطمئن شد سر کار بوده گهید پسره

 دهن بهارو گرفتمو گفتم یجلو زود

 ..روز خوشمیبر دیما با-

 که پسره از کمر بند مانتوم گرفت میرفت یم میداشت

 جمعت کنن انی..بدمیم گاهیادب..االن گزارشتو به پا یب یه-

 نه؟؟ ینبود ؟؟گشتیمدت منو سرکار گذاشت نهمهیا-پسره

 بود یقالب ششیکند..اوا خاک به سرش..ر ششویبرد باال و ر دستشو

 کرد ییکند..موهاشم با دستش زد باال شمیچاخ ماخ لیبیس

 ؟؟یمرض داشت-پسره

 بفهمن ویدرست زندگ وهیبرن صاف تو ناف جهنم تا ش دیمثل تو فقط با ییتو اره..ادما یمن نه..ول-
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 تونستن بخندن ینم ی..همشون از خنده سرخ شده بودن..ولنییها سرشونو انداختن پا بچه

 کنم یزندگ ینباشه..من خودم خوب بلدم چجور تیتو کار-پسره

 یخوب ابرو بردار ی..تو فقط بلدرمینخ-

 نی..منفجر شدنو نشستن رو زمدنیحرفم بچه ها ترک نیا با

 لگد بهشون زدم که پاشدن هی یکی

 موقع اون دوستش اومد همون

 نبود-پسره

 بد ن؟؟چهینکرد داشینچ..پ-

 گفت رکاهیپسر اب ز همون

 اون دوستش نویباور نکن بابا..کار خودشون بود..ا-

 بهار اشاره کرد به

 هیکارشون پسر ازار-پسره

 .باور نکنگهیدروغ م-

 بهشون کردمو راه افتادم..بروبکس هم اومدن پشتمو

 سادیاومد کنارمون وا لکسیر یلیخ نایشا

 بود یدمت گرم..عال-

 کرد یم میتسل نیگفت..داشت از خنده جان به جان افر نایحرفامونو به شا سایمل

 از منکرمونم بهشون گفت یارشادو نه هیقض بهار

 امیقدم بزنم م ییتنها کمی..من نیبچه ها شما بر-
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 منم شروع کردم به قدم زدن رفتنو

 جذاب نبود گهیهاش برام د ییبایقشنگ با همه ز شیک

 گنید زیچ هیپدرو مادر  یواقعا..ول ذاشتیواسه خونوادم تنگ شده بود..شهاب کنارم بود واسم کم نم دلم

 کردناش یدادناشو کوچولو گفتناش..فاطمه و خواهر زهیخواست..محمدو جا یمحبتاشو م ویمهد دلم

 ..دلم واسه فنچول عمه تنگ شدهشین ین یوا

 اوردم باال..که چشمم تو دوتا لجنزار قفل شد سرمو

 خخخخ

 داد یهست که امروز داشت منو به کشتن م یهمون مردک نی..امیرو نگاه کرد گهیتعجب همد با

 گفت ومدیخوشم ن چیکه ه یابروشو داد باال و با لبخند یتا هی

 ..خانوم حواس پرتداریبه به..مشتاق د-

 نکردمو از.کنارش خواستم رد بشم که گفت یتوجه

 ..جواب سالم واجبهیادب یچه خانوم ب-

 ..خدافظکیعل-

 گرفت جلوم یخواستم برم که کارت باز

 شماره منه..ازت خوشم اومده..از غرورت..بهم زنگ بزن نیا-پسره

 با اخم گفتم یجد یلیخ

 به ظاهر محترم یمن متاهلم اقا-

 دونم یم-پسره

 داره. انتیدونه متاهلم..توقع خ یر الزمون شده..مخدا..اخ ای؟؟یچ
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 نیریبگ ادیشعور  کمی نیکنم..شماهم بر انتیمن به همسرم خ شهیباعث نم ایدن نیتو ا چکسیه زویچ چیه-

 بچه ها یکنارش رد شدمو برگشتم جا از

 یعوض نیخورد.کرد ا اعصابمو

 گلم؟؟ یعه کجا بود-شهاب

 من چقدر هواتو کردم یوا

 دمیدور گردنش حلقه کردمو گونشو بوس دستمو

 دورو ورا نیهم-

 شام؟؟ میبر-شهاب

 میبر-

 گذاشت جلوم خیس کی..شهاب میزد یبچه ها حلقه ا با

 صفت بود یب کهیاون مرت ریاشتها نداشتم..تقص اصال

 چرخوندم یم خویس یالک نطوریهم

دونم چرا انقد احساس خطر  یگوش بدم..نم شیشهاب کنار گوشم باعث شد چشمامو ببندمو به تن خواستن یصدا

 کردم یم

 خانومم؟؟ یخور یچرا نم-شهاب

 دلمو سوزوند شتریمهربونش ب یباز کردمو نگاهش کردم..چشما چشمامو

 یداد..غلط کرد..توهم قبول نکرد شنهادی..پیکن یچرا شلوغش م یفر

 دمیزدمو گونشو بوس یلبخند گرم بهش

 هستاااا شیزیچ هیمن امشب  یجوجه کوچولو-شهاب
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 خوشگلت باز شد یاشتها نداشتم..که االن اشتهام با صدا ادی..فقط زرینخ-

 باال انداختو گفت ابرو

 یانقد بهم محبت کن ادیبهت نم-

 کنم ی..من همش بهت محبت میبد یلیخ-

 گفت دویگونمو بوس شهاب

 محبته ایدن هیاره..خانوم من -

******* 

 شهاب

 

 

 باهاش حرف زدم لبخند زد یوقت یدونم چرا ناراحت بود..ول ینم

 بهارو فرشته شماره دخترا رو گرفتن مویکرد یشام از بچه ها خدافظ بعد

 میهتل راه افتاد بسمت

 شهاب داداش-محسن

 جونم-

 م؟؟یگرد یپس فردا برم-محسن

 اره..چطور مگه؟؟-

 شرکتم عقب مونده یکارا کمی-محسن

 هست ارشیک-
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 شهیم تی..اذادنیز یلیبنده خدا به کدوم کارا برسه؟؟خ ارشیخب ک یدونم..ول یم-محسن

 گفتم دمویخند

 وونهیخول د دونهی یکی..دهی..تا امروزو فقط خورده و خوابهیدست ک ایشه تا بفهمه دن تیاذ کمی..بذار الیخیب-

 تکون داد یسر دویخند

 بود ارشیشرکت منو ک نییمحسن طبقه پا شرکت

 دیسفت به بازوم چسب یکی هوی

 تعجب به فرشته که با ترس خودشو بهم چسبونده بود نگاه کردم با

 شده یزیچ هینههه..امشب -

 گرفت شیات گرمیبود که ج تیکرد..انقد تو چشماش ترسو معصوم نگاهم

 دمیدور کمرش حلقه کردمو رو سرشو بوس دستمو

 کن باشه؟؟ فیتعر زویتو هتل برام همه چ-

 تکون داد ینگاهم کرد..سر رهیخ

 میکرد یاز بهارو محسن خدافظ تیدر سوئ یجلو

 داخل میرفت

 رفت کنار چمدونشو مشغول عوض کردن لباسش شد فرشته

 تحمل تر رقابلیاز شمال هم غ یتحمل..حت رقابلی..غهی.گرمو شرجنجایا یروشن کردم..هوا ترویه

 یلیگرم هم هست خ نجایا ی..ولهیفقط شرج اونجا

 رو تخت نشستم دمویپوش یا یمشک یکابیر شلوارکو

 موهاشو باز گذاشت دویشد پوش یکه باهاشون ممل فرشته کوچولوها م یدیشلوارک سف تاپ
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 نشست کنارم

 دور شونش حلقه کردمو گفتم دستمو

 خب..بگو خانومم-

******* 

 فرشته

 

 

 شعوریگفتم..درباره اون پسره ب ویهمه چ بهش

 توهم بود یحساب اخماش

 نداشتم شی..خودش هرزس..بخدا کاریدون یشهاب بخدا من بهش رو ندادم..خودتم م-

 ختیر یم نجوریهم اشکام

 نگاهم کردو اشکامو پاک کرد ناراحت

 تخت خوابوندمو پتورو روم انداختو مرتب کرد یرو

 ..بخواب..اروم باشزمینکن عز هیدونم..گر یباشه باشه..م-شهاب

 هقم بند اومد هق

 بهش وصل کردم مویبرداشتمو هدزفر یاز رو عسل مویگوش

 دنیچک یبستم اشکام م یپلکا یکردمو چشمامو بستم..از ال یپل ینیغمگ اهنگ

 یکار کرد با من..پسره عوض یتوروخدا واسه هوسش چ نیبب

 شد ینشستو باز پام یرو تخت م ایرفت  یراه م ای..دیتا صبح نخواب شهاب
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 فرو رفتم یالیخیصبح بود که خوابم بردو تو عالم ب یکاینزد

******* 

 شهاب

 

 

 داغونم کرد..اشکاش داغونترم حرفاش

 خواد بزنمش..انقد بزنمش که صدا سگ بده یکنمو تا دلم م دایرو پ ارویخواست هرچه زودتر  یم دلم

 صبح خوابش برد یکاینزد

 ودب داینشستمو گونشو نوازش کردم..صداقت کالمش پ کنارش

 پتو رو روش مرتب کردم دمویبوس شویشونیپ

 رشیازم نگ ایخدا

 یمیابراه ثمیقول م به

 رهیکه دارمو بگ یتورو بمن ببخشه..هرچ خدا

 زدم یسراپا مشک یپیت پاشدمو

 صبح بود٧:۵٧ساعت

 رونیرفتم ب دمویبوس گونشو

 خواستم یتازه م یهوا کمی..رونیهتل زدم ب از

 کنمو حقشو بذارم کف دستش دایناموسو پ یب کهیخواستم اون مرت یبهانه بود..م نیا دمیشا
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دادمو انگشت اشارمو گذاشتم رو  هی..ارنجمو به لبه پنجره تکنییرو دادم پا شهی..شرونیاوردم ب نگیاز پارک نویماش

 لبم

 کردم یم یدست رانندگ هی با

 داد یزدن بهم ارامش م یامواج که با شتاب خودشونو به ساحل م یکنار ساحل..صدا رفتم

 شدم ادهینگه داشتمو پ یکنار

 دادم هینشستمو خم شدم..ارنجامو به زانوهام تک ی..رو تخته سنگایرفتم سمت در اروم

 کردم ینگاه م ایته در به

 شغلوغ یب یطنتای..شایشرف داشت اون ندونستنا..بچگ یی..خدااستیاخر در ایکردم ته دن یکه بودم فکر م بچه

 داد یتکونشون م دویچیپ یبلندم م بایتقر ویمشک یموها نی..باد بنییانداختم پا سرمو

 شد؟؟ یم یشدم چ یبا فرشته اشنا نم اگه

 یکرد ی..با رزا ازدواج میچیه

 رو تحمل کرد؟؟ یدختر نچسبو هرزه ا نیواقعا همچ شهیم یعنی

 گمیرو م رزا

من..من  یکه فرشته واسه چندروز ترکم کرد وقت ی..درحالمیداد باهم باش یم شنهادیبود که خودش پ حیوق چقدر

 بهش تجاوز..

 افتادم ایدر ادی

 پوووووف

 نبود..خلوتو ساکت یشروع کردم به قدم زدن..تو ساحل کس پاشدمو

 داشتم ازیکه واقعا بهش ن یزیچ
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 که بچه بودم از همه دخترا متنفر بودم یزمان از

 داشتم به اسم عماد یدوست

 م ظاهر شد..شوخو مهربون..زودجوشچشم یجلو چهرش

 روشن یقهوه ا یبود..چشما قدبلند

 روشن ییموهاش بودم..خرما عاشق

 ارشیجذاب بود..هم دوست من بود هم دوست ک یلیخ

 رستانی..تو دبمیباهم اشناشد رستانیاول دب از

 اخالقش خوشم اومده بود از

 برداشت یاضیسال دوم رشتشو ر اونم

 خودمونو عشقه میگفت ی..ممیتو فاز دخترا نبود یادیز

 بود کمیفابر قیبودم..رف قمیرف نی..بهترمیهمو دوست داشت یلیخ

 خراب کرد زویهمه چ یعوض یایاون در ی..ولیول

هم درسشو  ارشی..کشهیهم می..ممتاز بودمیموفق بود یلی..منو عماد تو درسامون خمیخوند یم یدانشگاه شیپ

 بود طنتاشیکنارش ش یخوند..ول یخوب م

به خودش  ادیکرد..اونارو ز یکات م یمدت هیبعد  یشد..ول یگرفت..با دخترا دوست م یداد..شماره م یم شماره

 گشت یبا اونا م شیکاریب یکرد..فقط واسه وقتا یوابسته نم

 ستیبه گوشش که بدهکار نبود..و ن ینکن..ول نکارارویا میگفت یمنو عماد بهش م یه

شروع کنه به زور منو عماد رو هم مجبور  طنتاشویدخترانه که باز ش رستانیدب یخواست بره جلو یم ارشیکه ک روزی

 میکرد باهاش بر

 میرفت یشکستو نم یقلم پامون م کاش
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 نبود یعماد اون عماد قبل میگشت ی.برممیداشت یوقت ی..ولمیاونروز رفت خالصه

 نگفت یچیشده ه یچ دمیخودش بود..ازش هم پرس تو

 کارشون بود نیرفت..هر روز ا یم ارشیاونروز با ک یفردا از

 گفت ینم یشکیرو هم.به ه لشیشد..دل یشده بود..لبخند از چهرش پاک نم شاد

 شد ریعماد افسرده شد..گوشه گ نکهیا تا

 بودم کتریبهش نزد ارشیاز ک من

 شده یچ دمیقرار گذاشتم تو پارک..ازش پرس باهاش

 عشقش ترکش کرده گفت

 یدینم یتینکن..توکه اصال به دخترا اهم یشوخ گفتم

 دیخند تلخ

دختر  هیرفتن  یدخترانه م رستانیدر دب یخندش قلبمو سوزوند..گفت..گفت که از همون روز اول که جلو یتلخ

 کرده وونشید یچشم اب

 پوشوندشون یخمارش که مژه هاش م یاب یدختر قد بلند..الغر اندام..چشما هی..ایدر

 کردم جذاب نبود ینگاه م یکه به دخترا به چشم موجودات اضاف یواسه من یبود..ول خوشگل

 به عماد زنگ زد ایاونروز بهش شماره داده..شبش در یگفت فردا عماد

ه ک یهست یکس نیگفت تو اول ینبوده..به عماد م یگفت تا حاال با کس یم ایباهم دوست شدن..در نای..اگذشت

 باهاش دوست شدم

 اس شهیکه شاده..خوشحالتر از هم دمید یکرد..م یم یحرفش زندگ نیبا هم عماد

 بهش زنگ زده و گفته ازش خسته شده شبید ایتو پارک عماد گفت در اونروز
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 از عماد سرتره یلیکه از عماد خوشگلترو جذابتره..مهربون تره..گفته خ یکیباشه.. گهید یکیخواد با  یم گفته

 ییهرجا یعوض ینداشته..هرزه بوده..دختره  اقتتویعماد گفتم غلط کرده..ل به

 نداشت اقتشویکه ل یزد تو گوشم..واسه دختر قمیرف نیگفتم محکم زد تو گوشم..بهتر نویا تا

 کردم..عماد سرم داد زد یعذرخواه ازش

 پس برات یخوا یم نویگردونم..اگه تو ا یرو برم ایحرف بزنم..بهش گفتم در نطوریحق ندارم درباره عشقش ا گفت

 دمیانجامش م

 یخودت بودو به عشق من نسبت داد قیال ی..هرچیخفه شو..رفاقتو تموم کرد گفت

ه گرفت ادی نیمغرور بودم..از شاه یلیکردم..خ یبجز پدرمادرم عذرخواه یکیبار از  نیغلط کردن افتادم..واسه اول به

 بودم مغرور بودنو

 ت دفعه اخرم باشه..گفدیغرورمو.واسش کنار گذاشتم بخش دید یوقت

 ایرفت..اونروز منم رفتم دنبال در عماد

 از خونه رونیاومد ب رستانیواسه رفتن به دب نکهیخونشون بست نشستم..تا ا دم

 بودم لیخوندم چهارشنبه و پنشنبه تعط یم شیپ چون

 پنشنبه بود اونروز

 از پشت کولشو سفت گرفتم دیچیاز سر کوچه پ یوقت

 ترس برگشت نگاهم کرد با

 تعجب کردو گفت دنمید با

 ؟؟یکن یکار م یچ نجایشهاب..تو ا-

 دهیدونه..خب حتما از دهن عماد شن یکردم اسم منو از.کجا م تعجب
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 گذشته افتادم ادیرو تخته سنگ پاشدمو شروع کردم به قدم زدن..باز  از

 

 خوام باهات حرف بزنم ینگو..فقط م یچی..هسیییه-

 نهیب یم یکس نجایا گهید یجا هی میچشم..فقط بر-ایدر

 تو پارک دو کوچه بعدش میرفت

 دینشستم..کنارم نشستو بهم چسب مکتین رو

 فاصله گرفتمو گفتم ازش

 ؟؟یبوده به عماد گفت یچ فیاون اراج-

 گفت یالیخیب با

 لمی..فقط چرتو پرت تحویچینه ه یکنه..نه نوازش ی..نه منو بغل مزسیپاستور یلیچون ازش خسته شدم..خ-ایدر

 که دوستم دهیم

 ...وشیخوام مثل دار یم ویکی..من داره

 حرفشو قطع کرد هوی

 نگاهش کردم مشکوک

 ه؟یک وشی؟؟داریگفت یتو چ-

 نگفتم..گفتم.. وشی..من داریچیها؟؟ه-ایدر

 زدم داد

 متنفرم..زرتو بزن چوندنی..من از پچونیمنو.نپ-
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 ترس گفت با

هم از  گهیهمزمان با من با چند نفر د دمیفهم یبع مدت یکرد..باهام راحت بود..ول یبود..اون بغلم م میدوس پسر قبل-

 هست میمیجمله دوست صم

 یدوس پسر نداشت یتو که گفت-

 گفت نوییانداخت پا سرشو

 دروغ گفتم-ایدر

 یدختره خراب کرد یروت تف بندازه..اسم هرچ یحت یندار اقتیهرزه زد تو گوش من..تو ل یعماد واسه خاطر تو-

 پاشدو از پشت بغلم کرد.کپ کردم عیبرم که سر پاشدم

 کنه؟؟ یم ینجوریچرا ا نی..اجاخوردم

 از دور کمرم باز کردمو برگشتم سمتش..داد زدم دستاشو

 ؟؟یکن یم یچه غلط یدار-

 ..با بغض گفتدیچشماش چک فیکث یایاز در یکرد..قطره اشک نگاهم

 عالقه مند نشدم.. یبه کس گهیمن د وشیشهاب..شهاب بعد دار-

 

 با اون نشد یتونم با عماد عاشق بشم..ول یکردم م یم ر

..نه تنها من یمنو جذب کرد یکرد یمدرسمونو با تمسخر به همه دخترا نگاه م یجلو یاونروز که اومد ی..ول یول

 از دخترارو یلیبلکه خ

 زدم داد

 فیکم چرتو پرت بگو..برو گمشو هرزه کث-
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 قاب گرفتو گفت دشیکش ی.با دستاصورتمو

براورده  یداشته باش یمن باهاتم..هر خواسته ا یخوا ی..تو هرطور ممیمدت باهم باش هیکنم.. یشهاب خواهش م-

 کنم یم

 زده یچه زر دمیبعد فهم ینگاهش کردم..ول گنگ

 گرفت دستمو از پشت یکیپس زدمو دستمو بردم باال..خواستم بزنم تو صورتش که  دستاشو

 عماده دمید برگشتم

دورگش تو  یشناختم نمونده بود..چشماش سرخ شده بود..صدا یکه م یازون عماد یچیعماد نبود..ه گهینه..د یول

 دیچیذهنم پ

هرزه  هیکتک خوردن هم نداره..منو ببخش داداش که بخاطر  اقتیل یدختر..حت نیشهاب صبر کن..نزنش..ا-عماد

 زدم تو گوشت

 نگاه کردو رفت ایتنفر به در با

 رستانیدب ومدی..تا چند هفته نرفت

 ..مردود شددیامتحانا اومد..که همه رو خراب کرد..همه تجد واسه

 من.. یزد..حت یحرف نم چکسیه با

 نامه گذاشت کف دستمو رفت.. هیاخر  روز

 رفت سوئد شهیخونوادش واسه هم با

 خواسته بود تیکرده بود..حالل ینامش عذرخواه تو

 دیبهم رس شیخبر خودکش یمدت هیبعد  ایرفت در یوقت

 ایدر به ییکذا یدوست یبعد مدت یفقط با تو ام..ول گهیگفته د ی..برگشته بوده..موشیکه همون دار دمیفهم بعدا

 رهیگ یم لمیکنه و ازش ف یتجاوز م
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 کنه یم یفهمه خودکش یم نویتا ا ایفرسته..در یواسه خونوادش م لمویف

 گرفت یبود..تاوان عشق از دست دادشو از دخترا م یروان وشیدار

 بود که امار همه رو داشت ییاز ادما ارشیبهم نشونش داد..ک ارشی..کدمشیبار د کی فقط

 

 اون مرد افتادم ادیباز  یزدم..ول یلبخند ادشیداره..با  و

 ارامشو از منو فرشته کوچولوم گرفته که

 دم؟؟یسبز..کجا د یچهرش اشنا بود..چشما چقدر

 

 

******* 

 فرشته

 

 

 سرده اوف

 باالتر..شهاب کو؟؟ دمیکش پتورو

 مالوندم..چشم چرخوندم..نبود..پاشدمو سرجام نشستم کمیباز کردمو  چشمامو

 شهاااب..شهاب-

 ومدین یجواب

 کجاست؟؟ یعنیتختو مرتب کردم.. پاشدمو
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 تو توالت و صورتمو.شستم رفتم

 ..خب شهابم کجاست؟؟رونیب اومدم

 دونم شهابت کجاست یچه م من

 نمیب خفه

 اعصابش خراب شد شبیهوا بخوره..د کمی رونیرفته ب دیحوله دستم..صورتمو خشک کردم..شا با

 نی..جدمیداشت پوش ییطال یاسپرت که روش حالت کت کوتاه داشتو سنگا یسورمه ا ینداشتم..مانتو اشتها

 انداختم روسرم ییطال یشال مشک هیهم پام کردمو  یسورمه ا

 .ضد افتاب و برق لب زدمدمیچشم کش خط

 اطراف باشه نیهم دیشهاب کوجاس..شا نمی.بببرم

 اومدم رونیهتل ب از

 دم ساحل..اوووووف..هوا توپه..چون صبحه هوا خنکه رفتم

 اینگاه کردم..همون ته در ایته دن به

 انه؟؟؟یشهاب بوده  یتو زندگ یقبل از من دختر یعنی

 اومد تو ذهنم؟؟ هیچه سوال نیا

 شد؟؟؟ ی..چنهیب یاونو تو من م نهیب یدختر بوده..شهاب عاشقش بوده..بعد که شهاب منو م هی دیشا

 من بوده هیاون شب یعنی

 چرتو پرت بگو دختر کم

 گشتم یشد..با چشم دنبال شهاب م یکم کم شلوغ م ساحل

 دراوردم بهش زنگ زدم موی..پس کجاست؟؟گوشنبود
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 ..بازم زنگ زدم..رد تماس زد..باز زدم..خاموش کردتبرنداش

 کنه؟؟ یشده؟؟مگه کجاست که منو رد م یچ

 کنم داشیکمک کن پ ایخدا یکردم..پس کجاست؟؟وا یاونورو نگاه م نورویا دلواپس

 اشوب بود دلم

 یخوردم به کس هویگشتم که  یدلواپس م نطوریهم یربع هی

 رو شونه هام نشست..نگاهش کردم دستاش

 یایکنم باز م یکل وجودم به لرزش افتاد..مرده شورتو ببرن که تا فراموشت م باز

 سبزش نگاهم کرد یچشما با

 ادب یاحوال خانوم ب-پسره

 بردار فتویکث یدستا-

 خمار کردو سرشو اورد جلو که ببوستم چشماشو

 پاهاش نی.بدمیاوردم باال و محکم کوب زانومو

 زد داد

 کثافث..ااااخ یدختره -

 نشستو دوال شد نیزم رو

 زنگ خورد میکردم که برم..گوش عقبگرد

 کرد یم ییخودنما میشهاب رو صفحه گوش عکس

 گفتم برداشتمو

 الو..شهاب-
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 نگرانش اومد یصدا

 ؟؟ییکجا ؟؟فرشتهییکجا-

 من..من دم ساحلم-

 نیزدمو افتادم رو زم یبلند غیشدم..ج دهیاز پشت کش هوی

 ارمیدرم ؟؟پدرتویندازیاحمق..منو م پسره

 شد یکه خون از دماغش جار شینیزدم تو ب یهوگ پاشدمو

 اورد جلو و بازومو محکم گرفت دستشو

 یر مت صیکارات منو حر نی..با همه..با ایکن ی..مخصوصا که تو فرق مارمیکه بخوام بدست م وی..من هرکنیبب-پسره

 یکن

 یخمار شد دهی..مواد بهت نرسستیبرو گمشو نفهم..حالت خوش ن-

 زدو گفت یپوزخند

 ویکس وشیجزء محاالته که دار نی..اارمیزود بدستت م یلیخ ی..ولاوردمی..تورو هنوز بدست نیاره عشقم..تو مواد-

 ارهیبخوادو بدستش ن

 هیخر ک وشیخفه شو احمق.دار-

 کرد یزدو دنبالم م یم کیرک یحرفا نطوریلگد محکم زدم تو دلشو فرار کردم..هم با

 خودمو انداختم تو بغلش دموی..تندتر بسمتش دودمیهتل بودم که شهابو د کینزد

 از خودش جدا کردو صورتمو قاب گرفت منو

 نگرانش بهم زل زدو گفت یچشما با

 اومد؟؟ یبود صداش م یشده؟؟اون ک یچ-
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 نحسش اومد یشدم که صدا یگفتم..تازه داشتم اروم م ینم یچیه

 گهید یکیمن تو بغل  یبه به..چشمم روشن..جوجه کوچولو-

 شهاب نگاه کردم به

 بودمش..چشماش به خون نشسته بود دهیند ینطوریبود..تا حاال ا یطوفان افشیق

 منو از خودش دور کردو گفت اروم

 برو تو هتل-

 ..یول-

 زد داد

 برو تو گمیم-

 ..شهاب اروم رفت بسمتشسادمیاونور تر وا کمی یول رفتم

 زد تو صورتش یگرفت.مشت محکم قشویحمله کردو  هوی

******* 

 شهاب

 

 

 زدم داد

 نشونم یمادرتو به عذات م ؟؟پدرویافت یناموس..دنبال زن من راه م یب یعوض-

 نیگرفت..پرتش کردم رو زم قموی اونم

 پشت سرهم به سرو صورتش مشت زدم نشویرو س نشستم
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 شده بود یتونست از خودش دفاع کنه..بدجور صورتش خون ینم

 دمیفهم ینم یچیچشمامو گرفته بودو ه یجلو خون

 نفر دورمون جمع شدنو اومدن منو از روش بلند کردن چند

 زدم داد

 دنبال ناموس من افتاده رتیغ یب کهیمرت نی..انی..ولم کننیگمش نیبر-

 بسمتش حمله کردم..با لگد افتادم به جونش باز

 دورم کردن ازش

 زدم داد

 پدرو مادر یب کهی..مرتدمیجرت م نمتیدورو بر ناموسم بب گهید باریخدا اگه  یبه خداوند-

 پاک کرد شوینیخون ب نشیبا است پاشدو

 پوزخند گفت با

 ارمیهه..مطمئن باش بدستش م-

 دمیکه گرفته بودنمو هل دادمو بسمتش دو یی..اوناستین یادم شدن نیا نه

 پشت گردنش یگاه جیکه زدم رو نقطه گ رهیزدم تو شکمش..خم شد شکمشو بگ یمحکم لگد

 شده بود هوشیافتاد..ب نیزم رو

 بهش زدم..همه رو کنار زدمو بسمت هتل رفتم یلگد

 میافتاد کهیمرت نیا ریدختره گفتم مراقب باش..حواسشو جمع نکرد..االن گ نیبه ا چقدر

 زدم ینفس نفس م تیتو هتل..از عصبان رفتم

 باز بود..درو بشدت هل دادمو رفتم داخل مهین تیسوئ در
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 دیلرز یتخت نشسته بود..مثل گنجشک م رو

 بسمتشو باال سرش واستادم رفتم

 داد گفتم با

.برو .ستی..تا بدبختمون نکنه ول کن نمیافتاد یعوض کهیمرت نیا ری..گیکن یخودته..حواستو جمع نم ریتقص-

 مشهد میبرگرد دیجمع کن با لتویوسا

 ترس نگاهم کرد با

 یگیبه مامان بابام م یزیچ هی یرینه..اعصابت خورده..م-فرشته

 جمع کن لتویخفه شو..پاشو برو وسا-

 روبروم واستاد..با اخم گفت پاشد

 اد؟؟یمنه که دنبالم افتاده؟؟مگه من بهش گفتم ب ریمگه تقص-

 که جذبت شده یکرد یکار هیحتما -

 تو چشماش حلقه زدو با بغض گفت اشک

 نکردم یمن کار-

 بهم کردو رفت چمدونشو بست پشتشو

 ..با حرص پاکش کردو گفتدیاز چشمش چک یبرگشت سمتم..قطره اشک پاشدو

 میبر-

 رفت رونیب تی..از سوئدیچمدونشو باز کردو کش دسته

 یبدباهاش حرف زد یلیخ

 بود حقش
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 نبود

 چرا؟؟

 دهیچراغ سبز نم بهی..به مرد غرهیاون نبود..فرشته دختر پاک ریتقص چون

 کل وجودمو گرفت یمونیپش احساس

 شهیکه جمع نم یخورد یگه هی تیتو عصبان شهیگندت بزنن شهاب..مثل هم یا

داده بود..سرشو گذاشته بود رو  هیتک وارینشسته بودو به د نیزم یدنبالش..نبود..چشم چرخوندم..رو رونیب رفتم

 زانوهاش

 کنارش نشستم رفتم

 صداش کردم اروم

 ..منو ببخش..اشتباه کردممی..پاشو برزمیومم..فرشته عزخان-

 بلند کردو نگاهم کرد..رنگ به صورتش نداشت سرشو

 بود یشد..مانتوش خون دهیکش نییبه پا چشمم

 گفتم یترسو نگران با

 ه؟؟یخون ه؟؟چرایچ نی..انیا-

 گفت یناله مانند یصدا با

 هام باز شده هیبخ-

 پاهاشو رو دستام بلندش کردم ریانداختم ز دستمو

 باز کردم موتیبا ر نویرفتمو ماش رونی..از هتل بنییپا دمیدو

 عقبو باز کردمو خوابوندش در
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 راننده نشستم یبستمو خودمم جا درو

 دونم کجا راه افتادم یبه حرکت دراوردمو بسمت نم نویماش

 کجاست؟؟ مارستانیب

 دنبالم ایکجاست..گفت ب مارستانیب نیکترینزد دمیپرس یکیداشتم..از  نگه

 شدو حرکت کرد..منم دنبالش نشیماش سوار

 به عقب نگاه کردم..چشماش بسته بود برگشتم

 فرشته..فرشته..توروخدا چشماتو باز کن-

 جون نگاهم کرد یباز کردو ب چشماشو

 لب گفتو باز چشماشو بست ریز یزیچ هی

 بود مارستانیب هی یکه کمک کرده بود نگه داشت..منم نگه داشتم..جلو یاون مرد نیموقع ماش همون

 شدمو رفتم عقبو باز بغلش کردم ادهیپ

 مارستانیسمت ب دمیمرده تشکر کردمو دو از

 اورژانس یاز اتاقا یکیفرشته رو بردن تو  پرستارا

 دستور داد ببرنش اتاق عمل نشیبعد معا دکتر

 تو اتاق عمل بردنش

 در اتاق عمل نشستم پشت

 که راحت از دست بره ومدهیراحت بدست ن یعشقو خوشبخت نیا ایخودت کمک کن..خدا ایخدا

 کم کن مونیشر اون مردو از زندگ ایخدا

 زنگ خورد میدونم چقدر گذشته بود..گوش ینم
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 نگاه کردم..محسن بود مویگوش

 بدم؟؟ یچ نویا جواب

 شهینگران م یجواب ندم ول خواستم

 برداشتم

 بله-

 نگرانش اومد یصدا

 هم باز بود تیبود..در سوئ تتونیدر سوئ یشما دوتا؟؟چمدون فرشته جلو نییکجا-محسن

 درست کنم نارویرفت ا ادمی..میشونیرو پ زدم

 ندادم که داد زد جواب

 با توام شهاب..فرشته کجاست؟؟-

 اتاق عمل-

 اونجا؟؟ یچ ؟؟واسهیچ-محسن

 هاش باز شده بود هیبخ-

 گرفتو قطع کرد مارستانویب ادرس

 رونیتخت اومدن ب هیاتاق عمل باز شدو دوتا پرستار با  در

 دنبالشون رفتم پاشدمو

 زد یم یبود..چشماش بسته بود..رنگش به زرد فرشته

 ینبود نجایا دیکردم شا یشد..اگه باهات دعوا نم نطوریمن بود ا ری..تقصرمیکه برات بم یاله

 هاش هیبخ دنیواسه کش میبر گهیزدمو هفته د هیشد..که گفت بخ یچ دمیدکتر پرس از
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 بخش بردنش

 دنبالش رفتم منم

 نکردمو کنار فرشته نشستم یاز پرستارا شروع کرد به غر زدن..توجه یکی

 گرفتم دستشو

 رونینگفتو رفت ب یزیچ گهید پرستاره

 من بود ری..منو ببخش..تقصزدلمیفرشته..عز-

 کردم یمکث

..لوس منی..پاشو ببزمیجواب بمونه؟؟پاشو جواب حرفامو بده عز یپاشو..مگه نگفته بودم دوس ندارم حرفم بفرشته -

 بسه یباز

 ..پاکش کردمدیاز چشمم چک یاشک قطره

 کنه ینم هیباش..مرد که گر محکم

 کار؟؟ یخوام چ یم ویفرشته نباشه من مرد اگه

 اریدرن یباز فیکه هست..پس ضع فعال

 شده بود خیتو دستش انگار به قلب من م سرنگ

 دمی.بوسشویشونیکنار زدمو پ شیشونیاز رو پ موهاشو

 باز شدو محسنو بهار اومدن تو در

 و بغلش کرد هیگر ریفرشته زد ز دنیبا د بهار

 ..اروم باش خانوممشهیهاش باز م هیبهارو از فرشته جدا کردو گفت بخ محسن

 بهار اروم شد گفت نکهیا بعد



 دختـر افغان

 
555 

 

 شد؟؟ ینجوریا چرا-

 شد یبهش ندادم..سِرُمش داشت تموم م یجواب

 نداره؟؟ یمشکل گهیشده؟؟د یچ دمی..از دکترش پرسرونیاتاق رفتم ب از

ندتا ..چفهیضع کمیعمل شده  باری شیرونیب یها وارهیخوبه..فقط چون د تشیکه زدم..معدش وضع شوینه..بخ-دکتر

 براش نوشتم یتیتقو

 زده وندیمعدشو که پ-

 تکون داد و گفت یسر

 دمیهاش فهم هیدونم پسرم..از بخ یم-دکتر

 شد یخونده نم شیچیه ییفرشته روش بود..خدا یبهم داد که دارو ها یا نسخه

 تو اتاق..فرشته بهوش اومده بود برگشتم

 واستادم کنارش

 من بود ریمنو ببخش خانومم..تقص-

 نگفت..به سرنگ تو دستش نگاه کرد یزیچ

 سوزه ی..منیاری.درش بنویا-فرشته

 مونده کمی..زمیسرمت تموم بشه عز دیبا-

 سرُم نگاه کردو باز بمن به

 اون کجاست؟؟؟-فرشته

 نگه یزیاالن چ یعنیمحسنو بهار اشاره کردم.. به

 هاش تازس هیبمونه..بخ دیبا یگفته بود چند ساعت دکترش
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******* 

 فرشته

 

 

 کرد یم تیدستمو اذ سرنگه

 زدم یگذشت..با بهار حرف م یساعت هی

 فتهیدنبالم ب شعوری..انگار من گفتم اون پسره بنجامیاون بود که ا ریکردم..تقص یم یتونستم از شهاب دور یم تا

 پرستارو خبر کرد واسه دراوردن سرمم بهار

 زد یکردو چسب زخم یسرنگو ضدعفون یجا

 کمکم کرد پاشمو لباسامو مرتب کنم بهار

 رونیب میرفت

 کردم بهش ینم یاصال توجه یاومد حرف بزنه..ول یم یه شهاب

 تیتو سوئ میبهارو محسن رفتن داخل..ماهم رفت تیدر سوئ یجلو

 شده بودو دراوردمو گذاشتم تو سطل زباله یکه خون لباسامو

 گهیدر اومدن د دنیپوش از

 دمیرو تخت دراز کش دمویپوش یکوتاه راحت نیاست کیتون

 ها هیبودم طاق باز بخوابم..بخاطر باز نشدن بخ مجبور

 شهاب اومد یصدا

 ؟؟یاز دستم ناراحت-شهاب
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 مگه مهمه؟؟ هه

 صداش اومد باز

 حر.. نکهیفرشته..مگه نگفته بودم از-شهاب

 ..ولم کنیگیم زیر هی یسراورد هیخببببب..چ لهیخ-

 ختیکنارمو موهامو بهم ر نشست

 کنم یم یکه ازش عذرخواه یهست ینفر نیکنم..تو چهارم یم یعذرخواه..نگاه کن دارم ازت دیببخش-شهاب

 زنیبودن؟؟که انقد واسش عز یتوهم رفت..اون سه نفر ک اخمام

 بودن؟؟ها؟؟ یاونا ک-

 گفت دویخند طونیش

 ؟؟یکن یم یحسود یدار-

 تفاوت نشون دادمو گفتم یب خودمو

 گفتم ینجوری..همرینخ-

 مامانم..بابام..عماد..و تو-شهاب

 ه؟؟یعماد ک-

 دیگونمو بوس دویخند

 دوستم بود..و هست نیمثل عالمت سوال شده..عماد بهتر افتیق-شهاب

 دمشیخب االن کجاست؟؟من ند-

 سوئده-شهاب

 م؟؟یگرد یبرم یک یاوهوک..اونوره ابه..راست-
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 میری..استراحت کن..فردا مستیامروز که حالت خوب ن-شهاب

 میامروز بر نینه..هم-

 گذاشت رو لبم..ساکت شدم انگشتشو

 فردا..حاال هم الال-شهاب

 اروم بغلم کرد دویکش دراز

 ادیمن خوابم نم-

 حرف نباشه..بخواب-شهاب

 دهیاصال نخواب شبیبنده خدا..د گهیراست م خو

 گرفتمو چشمامو بستم دستشو

 خوابم برد یک دمینفهم

*** 

 ..پاشو تنبل..شام..بدویپاشو خانوم-شهاب

 رو دراوردمو گفتم هیگر یادا

 خواااام..خوااااب ینم-

 خوابم یبه پهلو م شهیخشک شده بود..اصال عادت نداشتم طاق باز بخوابم..هم کمرم

 خورتت ی..لولو مرمیمن م یایاگه ن-شهاب

 ییتو یاصل ی..لولوستمیمن بچه..ن-

 رو هوا رفتم هوی

 چرخم یحس کردم دارم م بعدم
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 چرخه یداره م ایخدا دن ای.باز کردم..چشمامو

 نیشهاب..بذارم زم-

 نچ-شهاب

 منو بچرخونه یکیبودم که  نی..عاشق ادمیخند یم بلند

 نیکنم.گذاشتم رو زم یم فیدارم ک دید

 گهیعه..بچرخون د-

 یشی..بسه..پررو مرینخ-شهاب

 دعوتمون کرد شیواسه عروس نازیپر-

 کدوم شهر هستن؟؟ ؟؟خبیجد-شهاب

 حدس بزن-

 مشهد؟؟-شهاب

 کردم اخم

 ؟؟یدیچرا زود فهم-

 رم؟؟یاجازه بگ دیرو هم با دنمیفهم-شهاب

 قهرم.باهات-

 یدخترا واسه چ نکهیا لیکردن دل دایخونده بودم..نوشته بود پ یکنه..مطلب ی..واسه حدس زدن هم قهر مایب-شهاب

 کنه سخت تره یاشت وینازشونو بکش نکهیکنن از یقهر م

 حرص گفتم با

 شهاااااب..مسخره-
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 ؟؟یمگه تو قهر نبود-شهاب

 اها چرا-

 گاز گرفت لپمو

 ی..لپمو ترکوندیبترک یشهاب اله یا-

 دمیرو تخت دراز کش پاشدمو

 پاشو غذاتو بخور-شهاب

 نشست کنارم

 نخوام-

 مخفف ؟؟چهینخوا-شهاب

 که من دوس دارم یزیگرفته بود..چ یغذا رو باز کرد..کصافط سلطان ظرف

 کرد ینگاهم م نجوریبرداشتو گذاشت دهنش..هم یقاشق

 بده غذامو-

 منو گذاشت رو پاش کتروینزد اومد

 بمن داد یقاشق

 خوام یخودمو م یمن غذا-

 یخور یبعدش م میکیبخور..اون  نویا-شهاب

 خورد یخودشم م نکهیگشتم..با ا ریظرف من س نیا انیدر پا یول

 تونمیمن نم یوا-

 یبخور دی..بارینخ-شهاب
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 بترکم؟؟ یخوا یخورم..م یعه نم-

 چه جااالب-شهاب

 ها؟؟!-

 یم نیمتر زبون رو زم صدیوبعالوه س ینازو عشوه و لوسو ننر کهیچند ت هی..یاگه بترک شهیچه جالب م گمیم-شهاب

 زهیر

 کردم که گفت نشیمشت محکم حواله س هی

 نباابااااا..دردم گرفت..اوخ اوخ-

 کوفت-

 من یدونم کل وجودت فدا یم-شهاب

 جمع کنم لمویهههه باشه..من رفتم وسا-

 کنم یجمعشون م امیتو دخمه ام بعد م زمیبر نویبرو..منم ا یاوک-شهاب

 از بس شکمت گندس-

 نگاه به شکمش انداخت هی

 بنده خدا؟؟ نیکجاش بزرگه ا-شهاب

 چند ماهته؟؟-

 ها؟؟-شهاب

 گرفته ادیها رو از من  نمیا

 پسر؟؟ ایدختره -

 فرار کردم..اونم نشست باز کوفت کنه دمویدنبالم که دو ادیب خواست
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 نه..نوش جون کنه..بعله نه

 دمیمرتب کردمو رفتم رو کاناپه دراز کش چمدونمو

 رو روشن کردم یو یت

 شهیبدبخت روشن م نیاوله ا دفعه

 هااا رهیگ یم یلیهتله خ نی..شهاب..اگماااایم-

 هیدر عوض امکاناتش عال-شهاب

 .میتو هتله کار کن میبعد مجبور بش میپولشو نداشته باش شهیشهاب جالب م یوا-

 چهارشبو دادم نهی..هزیکن یم یدونستم تو ولخرج یهه هه..من م-شهاب

 انداختمو گفتم میشونیبه دماغو پ ینیچ

 یکن زی..کف سالن تمیشیم یهتل چجور یبا لباس گارسونا نمیخواستم بب یشانس..م ی..بخشکیاکه ه-

 شبکه زدم..اوممم خوبه هی

 بود یکه تازه شروع شده بود..ماهواره ا یینمایس لمیف هی

 کردن یکار م مایدخترو پسر بود که تو هواپ هی درباره

 مهماندار و پسره خلبان بود دختره

 خوشگل بودااا..پسره هم کم نداشت دختره

قهوه اسپرسو برد..از عمد دستشو کج  هیکردن..دختره واسه پسره تو پرواز المان به فرانسه  یم یباهم لجباز یه نایا

 راه انداخت دادی..پسره هم دادو بختیکرد که قهوه داغ رو پسره ر

 .رنینفر به فنا م صدیگفت اگه من اشتباه کنم س یم

 دوتا عاشق هم شدن نیکه افتاد ا یاتفاقات یکرد..ط ینگاهش م الیخیو ب نهیدست به س دختره
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 دختره یبود..پسره دختره رو..رو دستاش بلند کردو لباشو گذاشت رو لبا لمیاخر ف صحنه

 دیتو اتاق خواب..گذاشتش رو تختو خودشم کنارش دراز کش بردش

 خاموش شد یو یبودم که ت لمیبحر ف تو

 به اطراف نگاه کردم دستپاچه

 خاموشش کرده بود شهاب

 ؟؟یخاموشش کرد..چرا کهیمرت یه-

 چون زشت بود صحنش-شهاب

 خوب بود میلی..خرمینخ-

 کنم یم یخب خودم برات صحنه ساز-شهاب

 سمتم اومد

 خورد یبدرد نم لمشیبد بود صحنش..اصال ف یلیخ نمیب یکنم م یحاال که فکر م-

 گهیهه هه..نه د-شهاب

 اد؟؟یم ی..کایخوام برم لب در ی..بعدشم من مگهیچرا د-

 یخور یخب..پاشو حاضر شو..از کنارم جنب نم لهیخ-شهاب

 اااادیبهار هم ب-

 ادیباشه..محسنم ب-شهاب

 دمیپوش یشلوارو شال زرشک هیداشت با  یچرم یمشک یچرک که طرحا یصورت یمانتو هی زود

 میبود دهی..باهم خرمیمانتو منو بهار مثل هم داشت نیا از

 چرک یضد افتاب زدم..خط چشمو رژ لب صورت کمی
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 میبر-

 بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 میخارج شد تیگرفتو از سوئ دستمو

 محسنو بهار زدم تیسوئ زنگ

 درو باز کرد محسن

 ها؟؟-محسن

 ساحل..روز اخره می..برو حاضر شو بریگنده کرد کلیها نه و جان..خاک بر اون کله گندت..فقط ه-

 نینیهمون تخته سنگ بزرگه بش ی..جامیایماهم م نیباشه..شما بر-محسن

 گرم بود ی..هوا حسابمی..از هتل خارج شدمیرفت مویگفت یا باشه

 دور هم نشسته بودن یاوهوم اوهوم یلب ساحل با لباسا یدختر خارج چندتا

 کنه؟؟ ینظر گرفتم..اونا رو نگاه م ریشهابو ز یچشم ریز

 همه جا بود جز اونجا قایحواسش دق یول

 کم چشام چپ شد کم

 مونه یچشات چپ م یزن ینگاه نکن..االن عطسه م یاونجور-شهاب

 کنم؟؟ یدارم نگاهش م دیاز کجا فهم نیا

 من حواسم به همه هست-شهاب

 اوردمی..منکه حرف نزدم..مطمئنم فکرمو به زبون نوااا

 ینزد ی..تو حرفدمیخودم فهم-شهاب

 ..با ارواح در ارتباطههیجن نی..اهیییییه
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 یگرد یخودت با از ما بهترون م-شهاب

 زدم غیحرص ج با

 ؟؟یخون یشهاااااب..تو از کجا ذهن منو م-

 گذره یتو اون مغز کوچولوت م یچ دیفهم شهیکه از چشات م یذهن خوندن نداره..تو انقد بچه ا-شهاب

 سادمیوا روبروش

 بزرگم میلیمن خ رینخ-

 کوچولو یکتریسال ازم کوچ٧-شهاب

 فهمم یساله م۴۰ادم هیسن کمم اندازه  نیبه عقل است نه به سال..من با ا یبزرگ-

 نبابا-شهاب

 گاز گرفتو گفت لپمو

 زیاون تخته سنگ..انقد زبون نر یجا میبر فتیراه ب-

 دمیکوب نیگرفتو محکم پامو رو زم لجم

 یشینازتر م یخور یحرص م یوقت-شهاب

 فرار کرد دویخند

 کصاااااافط

 رفتم..رف رو تخت سنگ نشست دنبالش

 دمیکش دستشو

 کنم یباز ییایدر بالی..دوست دارم والایتو در می..بریشهاب-

 ییای..نه درهیساحل بالیاون وال-شهاب
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 کنن یم یباز ایکه تو در ییباالیوال نیکنه..از ی..اون فرق مرینخ-

 امیمن نم-شهاب

 شهینم ثی..لباسات کفینترس خانوم-

 نگاهم کرد یحرص

 ..پاشدو باهام اومددمیدستشو کش باز

 دیوجب باال تر از ارنجم رس هیکه اب تا  می..انقد جلو رفتایتو در میرفت

 خواس جلوتر بره که صداش زدم یم شهاب

 ..تعادل ندارمامیجلوتر نم گهینرو..من د-

 کمرش بود ینگاه کردم..اب تا جا بهش

 ابش.کمه نجایجلوتر..مراقبتم..ا مینه بر-شهاب

 دور بهارو شناختم..چون لباسش مثل خودم بود از

 بپوشه نویمحسن بهش گفته ا نکهیا مثل

 به محسن گفت دویبه اطراف نگاه کردن..بهار منو د جیگ یدست تکون دادم..کم براشون

 اومدن تو اب هردوشون

 خودشو بهم رسوندو بغلم کرد بهار

 ..یفر-بهار

 میباهم گفت همزمان

 ییییییایدر بالیوال-

 که دستش بودو بسمتم پرت کرد یتوپ دویخند محسن



 دختـر افغان

 
567 

 

 هوا گرفتمش..شهاب جلوتر بود رو

 خوان جلوتر برن یم نایبهار..ا یوا-

 زنه یافتم تو اب..موج م ی..مامینه من نم-بهار

 گفت دویخند ثیخب محسن

 نیعرضه ا یبس که ب-

 جلوتر میلج محسن باهم رفت از

 سادمیشهاب وا کنار

 بازوش بود..کصافطا ریشهاب اب تا ز یگردنم بود..ول ریتا ز اب

 کنم یباز بالیتونم وال ینم نجایمن ا-

 کوتوله-شهاب

 نیدراز یلیقد بلندم..شما دوتا خ میلی..من خیخودت-

 میدراز میلیخ یمنو فر-بهار

 که اب رف تو دهنم..دهنم کج شد میدیخند باهم

 شد؟؟ یچ-محسن

 اب رف تو دهنم-

 ساعد زد بطرف شهاب..شهاب هم با پنجه زد سمت بهار هیپنجه به توپ زدم..محسن  هیباال بردمو  دستامو

 میکرد یباز یساعت مین هی

 اب ریزدم که موج بهم خوردو رفتم ز سیتوجه به توپ سرو یاومد..ب یموج بزرگ داشت م هی

 خودمو جمعو جور کردمو اومدم باال زود
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 دنیخند یداشتن م ایعوض

 دنیساعته..رو اب بخند٧۲ناق مرض..ح-

 میخند یرو اب م میخب دار-شهاب

 ..خودمم خندم گرفتدنیخند باز

 رونیب میاومد ایدر از

 بود دهیبدجور به تنم چسب لباسم

 کرد. یمنو نگاه نم یخداروشکر کس یخارج یخب..با وجود هلو ها یول

 کردن یکوفت م وهیاشون ابم هیچتر سا ریگذاشته بودنو ز تخت

 نگاه کرد شونویکیشهاب با دقت  هوی

 مشت زدم به بازوش..نگاهم کرد با

 اخم گفتم با

 ؟؟برویکن ینگاه م یواسه چ-

 رزاس نیا-شهاب

 داد نگاه کردم یکه نشون م یتعجب برگشتمو به دختر با

 رنگ.. یشده..شراب ونینیبلند ش یدختر چش سبز..پوستش برنزه بود..موها هی

 ودهم رو صورتش ب یظیغل شیارا

 هیخارج نیفکر کردم ا نه؟؟منیا-

 رزا برگشت بهمون نگاه کرد هوی

 تنش بود نیتاپو شورتک ج هی فقط
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 اومد سمت شهاب یخوشحال با

 معرفت؟؟ یب یعشقم؟؟خوب یینجایشهاب..تو ا یوا-رزا

 سرد جواب داد یلیاخماشو توهم کردو خ شهاب

 نگاه بهم انداخت هی رزا

 ؟؟یکن ینم یشهاب جان معرف-رزا

 دستشو انداخت دور کمرمو گفت شهاب

 بابا کیرزا دختر شر نمیفرشته..ا زمینامزد عز-

 دیاخماشو توهم کش یحساب رزا

 ؟؟یقصد ازدواج ندار ؟؟کهیبا من بهم زد شونیپس واس خاطر ا-رزا

 کنمنداره باهات ازدواج  یلی..دلادیدختر خانوم..شروع نکن..من نه از تو نه ازون بابات خوشم م نیبب-شهاب

 برام داره ویحساب بانک هیمنو به بابام نچسبون..اون فقط نقش -رزا

 ..خدافظدمتیبه هر حال..خوشحال شدم د-شهاب

 وننشیکرد شهابو ببوسه که به زور خودمو ب یقد بلند سادویوا شیقدم هیباز شدو اومد سمت شهاب..تو  ششین رزا

 جا دادم

 با اخم نگاهم کرد رزا

 برو اونور-رزا

 ی..بابایهمسر منو ببوس یگفت من نامزدشم..پس تو حق ندار یدیدارن..نشن بیکنم گوشات عفکر -

 میباهم ازش دور شد دمویشهابو کش دست

 خنده و گفت ریزد ز شهاب
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 دختر..خوب حرصش دراومد ی..سرحالم کردیدمت گرم فر-

 گهید مینی..ما امیچاکر-

 گفت طنتیش با

 یذاشتیببوستم؟؟خو م یچرا نذاشت-

 مشت محکم زدم به بازوش هیسمتشو  برگشتم

 قهقهه بلند زدو محکم بغلم کرد هی

 سمیخ ی..وامیشهاب زشته..بر یا-

 یشیبازار..خشک م میبر ایب-شهاب

 محسن هم دنبالمون اومدن بهارو

 امیم ارمی..من برم کارتمو بنیبگرد کمیبچه ها شما -شهاب

 ؟؟یکارت چ-

 مویکارت بانک-شهاب

 افتاده بود لیکه انگار از دماغ ف دمیدختره رو د هی میگشت یکه م نطوریگفتمو شهاب رف..هم یاهان

 کرد یم فیداشتو اَهو پ یبر م ویزیچی یبودو ه سادهیمغازه وا هی یجلو

 دمیخند زیمغازه..رومو اونور کردمو ر یجلو یالیتنه محکم بهش زدم که با مخ رف تو اج هیکنارش که رد شدم  از

 که تورو خلق کرده مونهیمن کال تو خلقت تو موندم..فکر کنم خدا هم پش-بهار

 چراااا؟؟-

 یکن یم تیچون بنده هاشو اذ-بهار

 برو گمشو باو-
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 شهاب از کنار گوشم اومد یصدا

 احوال خانوم مردم ازار-

 ننر گفتم لوس

 ؟؟یخوفم..تو خوف-

 باالباال نداره؟؟ یبسته اموزش زبان فارس نجای..انمیبب-شهاب

 رمیواسه بهار بگ یکیدونم واال..اگه داشت منم خبر.کن  ینم-محسن

 میدیبهار همزمان خند منو

 نشو زونیمردم او واریصد بار بهت گفتم از درو د یفر-شهاب

قلب داشت که روش با  هیمتوسط بود..قرمز بودو تو بغلش  یخرس پشمالو هیکرد.. یکه اشاره م ییکردم به جا نگاه

 LOVEنوشته بود  دیسف

 خوامش..بروووو یخوام..م ی..چقدر نازه..شهاب برام بخرش..بخرش..بخرش..میواااا-

 دادم یبچه کوچولوها دستشو گرفته بودمو تکون م مثل

 مهربون گفت دویخند

 ؟؟یبرات بخرمش..مگه تو بچه ا میباشه..بر-

 غنچه کردمو گفتم لبامو

 ؟؟یخل ینم-

 مثل بچه گذاشتش تو بغلم دشویرف تو مغازه..برام خر دویکش ولپم

ودمو خ یدختره هم سن ساال هیهم با مهر.. ایکردن..بعض یکنن نگاهم م ینگاه م وونهید هیدارن به  نکهیمثل ا ایبعض

 خواد یم نایکه کنارش بود نق زد از یبه پسر دیبهار تا منو د
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 دیبه منو شهاب نگاه کردو خند پسره

 یخودم یخرست..دختر کوچولو نیبا ا یبپا انداخت ینگاه کن چه قشقرق-شهاب

 ییهم موخوام بابا لیمن اوجوالتو پاس-

 خب حاال ترجمش کن-شهاب

 خوام یم لیمن شکالتو پاست گهیم-بهار

 فهمنااا یچه خوب هم زبون همو م-شهاب

 که نیهمچ-محسن

 خوام یخرست..منم م نیبا ا یسغط ش یاله-بهار

 خرم ی..نمستیخوب ن زاینچیا یی..بابارینخ-محسن

 کنم با پاشنه کفشم یکبودت م اهوی..وگرن سیبخر دی..بایتو غلط کرد-بهار

 کرد یهفته جاش درد.م هینزن بهم که تا  ویخب..فقط اون لعنت لهیخ-محسن

 دیبهار خر یخرس مثل مال من برا هیمحسن  مویدیبهار خند منو

 لی..همون شکالتو پاسترهیهم رف برامون کوفتو مرض بگ شهاب

******* 

 شهاب

 

 

 بود دهیخواب اروم

 دمشی..مطمئنم قبال دهیک یعوض کهیاون مرت دمیمن نفهم ی..ولمیراه برگشت به مشهد بود تو
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 ادینم ادمی ایخدا

 دستم گونشو نوازش کردم هیپام بود..با  یفرشته رو سر

 زد یهم داشت با بهار حرف م محسن

 ورجه وورجه کردو خسته شد..اخرم خوابش برد..مثل بچه کوچولوها یبچه که ه نیا

 که چشاشو باز کرد دمینرم.بوس گونشو

 گنگ نگاهم کرد یکم فرشته

 موندم یمن تو دوراه-

 کمرشو صاف کرد پاشدو

 ؟؟یا یچه دوراه-فرشته

 شوهرت ایکه بابات باشم -من

 گفت دویخند

 نه همون شوهرم باش..بابا دارم-

 ییتو مثل دختر کوچولوها یباشه..ول-

 ..بابابزرگیخودت-فرشته

 گفت دویخند هوی

 بودم ییراهنما کهینت داشت..زمان یمدرسمون کاف کیپسره بود نزد هی-

 جالب نبود قشیپا افتاده داد بهش..تحق شیپ یلی..خرهیخواس ازش بگ یم قیتحق هیدوستم  روزی

 اندازه سنتون دادم ن؟؟گفتیگفتم چرا انقد مسخرس ا بهش

 اوه بابابزرگ گفتم
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 ازون روز اسمش موند بابابزرگ خالصه

 گفتم دمویخند

 یننک تیاذ ویکه کس خیتو کره مر نداختتیم دیافر یم یتورو وقت دی..خدا بایتو کال با بندگان خدا مشکل دار-

 اونجا یاومد یکردم..بعدشم خودتم م یم تیرو اذ ایخیخب مر-فرشته

 چرا؟؟-

 یی..خودتم تو فضای..شهاب سنگیچون شهاب-فرشته

 طونیش یا-

 نگه دار رازیشهاب..تو ش یراست-فرشته

 چرا؟؟-

 قشنگه یلیخ گنی..منمشیخوام بب یچون م-فرشته

 چشم-

*** 

 شد ادهیپ فرشته

 خستم نگاهش کردم که از پنجره سرشو اورد تو یچشما با

 بود یمسافرت خوب یلیشهاب..خ یمرس-فرشته

 یکنم گلم..چون خودت خوب بود یخواهش م-

 گفت دویبوس گونمو

 برو استراحت کن..خدافظ-

 گردم یدونست امروز بر م یکردمو رفتم خونه..مامان نم یخدافظ ازش
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 شدم ادهیخونه پارک کردمو پ یجلو

 هیشهناز اومد که گفت ک یزدم..صدا زنگو

 ..باز کنیمنم ابج-

 شدو گفت جانیپر از ه صداش

 ؟؟ییتو یداداش-

 بمب رف تو شکمم هیباز کردو رفتم تو..تا درو بستم  درو

 بود..دستاشو دور گردنمو پاهاشم دور کمرم حلقه کرده بود شهناز

 دمیموهاشو بوس یرو دمویخند

 دیلپمو محکم بوس نوییپا رف

 ..خوش گذشت؟؟ی..خسته نباشیسالم داداش-شهناز

 یداداش..ممنون جات خال طونیسالم ش-

 اومد سمتمو بغلم کرد..منم بغلش کردم..دلم براش تنگ شده بود شیشگیتو..مامان با لبخند هم میرفت باهم

 دمیرو تخت دراز کش دمویدوش اب سرد حالمو سرجاش اورد لباسامو پوش هی نکهیتو اتاق خودمو بعد ا رفتم

 .. دیچک یموهام اب م از

 گذاشتم رو چشمام ارنجمو

 فکر کردن به اون دوتا چشم سبز خوابم برد با

**** 

 چارهیبدستش اوردم؟؟هه ب یدید-پسر

 شهااااب..توروخدا کمکم کن-فرشته
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 دیکش یپسر..فرشته رو گرفته بودو با خودش م اون

 نبود یشدن..داد زدم..فرشته رو صدا زدم ول بیغ هوی یبسمتشون ول دمیدو

 اتاقارو باز کردم..نبود..اتاق ته راهرو رو باز کردم در

 یچرخوندم..ول چشم

 غرق خون بود دم؟؟فرشتهید یم یچ

 زد یافتاده بودو از رگ دستش خون فواره م نیزم رو

 دمیکه زدم از خواب پر یداد بلند با

 اشک بود سیشده بود..کل بدنم عرق کرده بود..صورتم خ کیهواتار

 کردم؟؟ هیچرا گر من

 بود یکابوس بد چه

 دلم براش تنگ شد هیثان هیفرشته رو گرفتم..در  دلهره

 رفتم توالت و صورتمو.شستم پاشدمو

 رونیاتاق رفتم ب از

 اومد یم نییاز پا نیشاه یصدا

 رفتم..پشتش بمن بود نییپله ها پا از

 ..و البته خوشگلپیبلند..چهارشونه..جذابو خوش ت قد

 ال بود بچم دهیا یلیخ کال

 قدش از من بلند تر بود کمی

 از پشت گرفتم چشماشو
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 گذاشت رو دستام دستاشو

 گفت جانیه با

 داداش؟؟ ییشهاب تو-

 ازم جدا شد دویبغلم کرد..خند برگشتو

 شهاب؟؟ یاومد یک-نیشاه

 امروز ظهر-

 فرشته خوبه؟؟-نیشاه

 ممنون..اره خوبه..رسوندمش خونشون بعد اومدم-

 میمبل دونفره نشست هیگذاشت پشتمو رو  دستشو

 خـــــــــب..خوش گذشت؟؟-نیشاه

 یاره..جات خال-

 گفت طنتیارومترو با ش نیشاه

 ؟؟یکارا کرد یچ-

 حواس گفتم یب

 میخروج زد هیدیی..پاسپورت فرشته رو تاایدر می..رفتیچیه-

 مبل یابروشو داد باال دستشو گذاشت رو پشت یتا هی نیشاه

 ؟؟یکارااااا کرد یچ گهید-نیشاه

 باهاش گرفتم یحساب یکشت هی..پاشدمو هیمنظورش چ دمیفهم هوی

 دمیخند یزد..روش افتاده بودمو م یبا پشتش افتادو نفس نفس م نیزم رو
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 من باالش. رویاون ز شهیهم مثل

 گفت دویسرمو بوس یرو

 گرفتم ی..انتقالهیعسلو رمینم گهی..دمیدیشد همو ند یم یماه هیدلم برات تنگ شده بود داداش..-

 گفتم جانیه با

 ؟؟یجد-

 امیب گهیتونم د یاره..گفتم خونوادم مشهدن..من نم-نیشاه

 مامان اومد یصدا

 مادر قربونتون بشه ی..الهکلتونیه نیبا ا نیخونه رو زلزله کرد نیدیبهم رس ناسوریباز شما دوتا دا-مامان

 ..مامانو بغل کردمو گفتمدمیپاشدمو خند نیرو شاه از

 خدا نکنه-

 ولم کن بچه..غذا سوخت-مامان

 تو اشپزخونه دیکردم که دو ولش

 دراز کرد نیزدو پاشو رو شکم شاه بشیگاز به س هیهم اومدو رو مبل نشست.. شهناز

 میها درخدمت شما هست ناسوریبرنامه جنگ دا ژهیبا و-شهناز

 سرشو گفت ریدستشو گذاشت ز نیشاه

 هیفضولش ک مینیبب میخواست یم-

 افتادن به جون هم باز

 اوردمو رو کاناپه لم دادم مویگوش رفتم

 اس دادم به فرشته هی
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 ؟؟یی؟؟چخبرا؟؟کجای:سالم خانومم..خوب

 االن جواب نده دی..شازیگذاشتم رو م مویگوش

 وارد هال شد شراره

 پاشدمو.درست نشستم..بهش سالم کردم زود

 رو مبل نشست یجواب دادو به سخت ییخوشرو با

 عمو چطوره؟؟ یجوجو-

 قلبشم گوش دادم یخوبه..اتفاقا امروز رفتم صدا یمرس-شراره

 کنارم نشستو دستشو انداخت دور شونم نیشاه

 باز نشست کنار شراره و همراه با قربون صدقه براش شربت داد مامان

 بلند گفت یباصدا نیشاه

 ستین یجاتم اصال خال..دمیخونم..تو اتاقم رو تخت دراز کش ؟؟منیتو خوب ی..مرسییسالم اقا-

 جواب فرشتس نکهیا عه

 تو دستش بود..برام ابرو باال انداخت مینگاه کردم..گوش نیشاه به

 از دستش چنگ زدمو اخم کردم ویگوش

 کارت زشت بود یلیخ نیشاه-

 کنه بهم نگاه کرد یکه کار اشتباه یبچه ا مثل

 نگاه کردم مویتوجه بهش گوش یب

 کاش من هم اونجا بودم یزدم:ا براش

 دمی..راهت نمری:نخفرستاد
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 یشدمو نوشتم:تو که تخت نداشت اریهوش هوی

 یار.مک ی..چخبرا از تو؟چگهید لهیچندتا وس هیتو اتاقم تخت گذاشتنو  دمیبرگشتم د یدونم..وقت ی:چه مفرستاد

 ؟؟یکن

 زد به سرم یطانیفکر ش هی

 کنه ی..شهال داره برام غذا درست میچی:هزدم

 هههههه؟؟ی:شهال کفرستاد

 هم گذاشت یشکلک عصبان چندتا

 نجایا ادی:دوستمه..تنها بودم تو اپارتمانم گفتم امشب بزدم

 امیاالن م نی..همی:غلط کردزد

 یاکنه..ب ی..خب من برم که شهال داره صدام مستیخوب ن تیوضع نجای..ادمیراهت نم یای..بریفرستادم:نخ دمویخند

 از دستم چنگ زدو گفت ویگوش نیقهقهه زدم که شاه هیزد.. زنگ

 ؟؟یخند یم یبه چ یدار-

 کنه ادیداغشو ز ازیپ کمیجواب داد..در گوشش بهش گفتم بگه کنار شهالمو  ویگوش

 از پشت تلفن مثل من بود نیشاه یصدا

 هیدختر خوب یلیگذره..شهال خ ی.خوش میلی..خیاره جات خال-نیشاه

 کردو گفت یمکث

 کنم یم رونشیخب..االن ب لهینزن..خ غیاخ اخ ج-

 کرد یازش گرفتم داشت خراب م ویگوش

 از گوشم دور کنم ویفرشته باعث شد گوش یعصبان غیج غیج یصدا
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 اطیتو ح رفتم

 رمیگ یازت طالق م رمیکنه؟؟فردا م یخونت؟؟واست غذا درست م یبر یمرده..دختر م لیپسره ذل-فرشته

 هیعاد میلیخ نکاریدورو زمونه ا نیفکر کن..تو ا یجنبه داشته باش..امروز کمی..خودیب-

 قطع شد هوی

 ها؟؟

 .ههههرهیواقعا ازم طالق بگ نره

******* 

 فرشته

 

 

 داغون شد..شهاب احمق اعصابم

 تقه به در اتاقم.اومد یصدا

 مامان که گف برم واسه شام یصدا بعدم

 کور شده بود اشتهام

 ..نوش جاننیخورم مامان..اشتها ندارم..شما بر ینم-

 بخورم یزیچ ادیتونستم ز یفکر کرد بخاطر مسافرته..چون تا دو سه روز بعد مسافرت هم نم مامان

 کنه؟؟ یکار م یاالن داره چ یعنیکردم خوابم ببره.نشد.. هرکار

 ..شهال..شهالشهال

 اومد نیاز شر رزا راحت شده بودم که ا تازه
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 هم باشن گهیچندتا د دیفقط شهالس؟؟شا یکرد فکر

 کنه یخفه شو..سرم درد م اه

 کردم یپل ینیغمگ اهنگ

 یفیبشه؟؟پاشو برو خونش..چقدر ضع یکه چ ینشست نجایا

 کنن؟؟ یبرداشت م یخونش؟؟چ رمیبگم؟؟بگم م یچ هیشبه..برم به بق٩..االن ساعتشهینم

 نداختهیداشته تورو دست م دیشا

 دونم ینم

 الشیخیب اه

 وشی..داروشی..داروشیدار

 چشم سبزن؟؟ ادیکه ازشون بدم م ییهمه کسا چرا

 من بدشانسمااا یسبز که خوشگله..ول چشم

 شهال هم چشماش سبزه نیا حتما

 واال

 وشی..داررزا

 هم بودن..هه هیچقدر شب یراست

 پهلو به اون پهلو نیصبح خوابم نبرد..از تا

 شب بودنصف ۲:۳۴..ساعتدمیشنل بافتمو پوش پاشدمو

 سرده نجایا یاول زمستونه..ول نکهیگرم بود..با ا یلیهوا خ جنوب

 ید۲٨..یتولدمه خوشحال شدم..د گهیهفته د کی نکهیفکر ا از
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 خرداد بود۲٧بهار

 میباهم اختالف داشت روزی

 هاا؟؟! نهیرون؟؟سنگیب یریموقع شب م نیا یترس ینم دختر

 دارم اجی..احترمی..مالیخیب

 اطیتو ح رفتم

 به صورتم خورد یبد سوز

 داد یموهامو تکون م باد

 گهیزمستونه د چله

 شدن یخوردنو اب م یبه صورتم م زیر یبرفا

 سرده..برگردم ی..وادمیچرخ

 ایخدا ی..وادمید واریرو د یا هیبرگردم که سا خواستم

 گفتمو اروم قدم برداشتم یالله بسم

 اطیشد..غلط کردم اومدم تو ح کینزد هیسا

 زد یبرق م یکیبزنم که دستشو گذاشت رو دهنم..چشماش تو تار غی..خواستم جدیجلوم پر یکی هوی

 ..اره اونهخودشه

 زد..دستشو پس زدمو بسمت خونه رفتم یمثل گنجشک م قلبم

 از پشت سرم اومد صداش

 فرشته صبر کن..کارت دارم-

 همون دختره یمن کارت ندارم شهاب..برو جا یول-
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 ه کرد..گرم شدمپشت دستشو دورم حلق از

 اورد کنار گوشمو گفت سرشو

 درکار نبود ییکردم..اصال شهال یمن شوخ یخانوم-

 حرص گفتم با

 نمال رهیبرو گمشو..سر منو ش-

 به جد اندر جدش قسم خورد باور کردم یوقت

 گهیگفته..اسم مادرجون شهال بود د یکه مادرجونو م دمیخواستم بزنم لهش کنم..چون فهم یم

 ختیتو موهام فرو کردو بهمشون ر دستشو

 خب حاال اجازه هست؟؟-شهاب

 یهی..فعال تنبرینخ-

 گفت دویکش یقیعم نفس

 دمتیوقته نبوس یلی..خرینخ-

 کج کرد..سرمو بردم عقب نوییاورد پا سرشو

 لیتعط یطونیش-شهاب

 کرد کیگذاشت پشت سرمو به خودش نزد دستشو

 لباش رو لبام کل وجودمو گرم کرد..انگار تابستونه یداغ

 خوب خفم کرد ازم جدا شد..به نفس نفس افتاده بودم یوقت

 ی..شهاب..خفم..کردیوا-

 ادامو دراوردو گفت شهیمثل هم باز
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 یگیبوسمت م یم نکهیبعد ا شهیجمله رو هم نیا-

 توعه..شامم نخوردم ریخوام بخوابم..از سر شب تا حاال خوابم نبرده..تقص ی..ولم کن مدمیکرکر..خند-

 خنده ریبلند شد که شهاب زد ز کممیش ادیدادو فر یصدا

 پس کلش زدم

 نه ای یهمه رو خبر کن یتون یم نمیشهاب..نخند..االن بب یه-

 شرکت یایب دیضدحال..امروز با-شهاب

 امیخوام بخوابم..نم ی..من مرینخ-

 کنم یخراجت ما-شهاب

 یتون ینم-

 کردم سیکرد که خ یاخم خفن شهاب

 گفت یا یخشکو جد یصدا با

 که گفتم نیهم-

 با..باشه-

 شد طونیش هوی

 بتیجذبه..جوووونم ه ولیا-شهاب

 زهرمار..من رفتم-

 در خونه راه افتادم که اونم اومد بسمت

 تو کجا؟؟-

 ؟؟یکن رونیمنو ب ادی..دلت مامیمنم م-شهاب
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 کباب شد گرمیحالت مظلومش ج از

 مونه یآبرو مابرو نم یینجایا ننیصبح بب الیزشته..اهلو ع ینه گلم..ول-

 رمیم۶-۵:۳۰یساعتا-شهاب

 ایخب ب لهیخ-

 ..کنهشیریتو اتاقم..اونم اومد..س رفتم

 ادیاالن م نمی.بود..انفرهی..کاش بابااای..ادمیتخت دونفرم دراز کش رو

 دیبمن چسب دویاومد رو تخت دراز کش قایدق

 کن تیفاصله رو رعا-

 نره غولت یکه هزار نفر محافظتن..مخصوصا اون داداشا نجاینشد..ا یچیه میکه تنها بود شیبروبابا..تو ک-شهاب

 خوبن میلیمن خ ی..داداشایه یه-

 که بگه دوغ من ترشه هیاره جون خودت..ک-شهاب

 رهیبرو -

 بهش کردمو چشمامو بستم..دستشو دور کمرم حلقه کرد پشتمو

 خوابم برد یک دمینفهم

*** 

 خورد یافتاب تو چشمم م نور

 باال دمیکش پتورو

 چشممو باز کردمو ساعتو نگاه کردم هی

 بود۱۰-
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 دمی..چقدر خوابالااایواو

 نشستم سرجام..موهامو تکون دادم پاشدمو

 اومد ادمی شبیکم د کم

 گهیکنارم نگاه کردم..شهاب نبود..خو معلومه رفته د به

 گفته بود برم شرکت یراست

 تختو مرتب کردم پاشدمو

 رفت یور م شینبود..فقط مامان تو هال نشسته بودو با گوش ی..کسرونیاتاق اومدم ب از

 سالم مامان-

 گذاشتم برو بخور زی..صبحونه رو مریسالم دخترم..صبح بخ-مامان

 اومد خندم گرفتو انجام دادم یبدش م یلیکه مامان خ یونه..از کارتو اشپزخ رفتم

 دستو صورتمو تو اشپزخونه شستم یعنی

 رفت طبقه باال ادمی خو

 دیمامان ند خداروشکر

 مربا خوردم ریپن کمی زویپشت م نشستم

 به ادم دهی..جون مییییوووو

 مربا ریپن نیواسه خودش ا هییایدن

 جمع کردمو برگشتم تو اتاقم زویم پاشدم

با  دیسف یلوله تفنگ نیخورد..ج یاز جنس خودش م یکمربند پارچه ا هی..کمرش دمیپوش یکلوش کرم رنگ یمانتو

 خط چشمو برق لب زدم دمویپوش دیشال سف
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 رونیبرداشتمو از اتاق رفتم ب فمویک

 واسه انتخاب واحد رمیمامان من رفتم شرکت..ازونور م-

 دخترم بسالمت-مامان

 راه افتادم ابونیبسمت سر خ رونویخونه اومدم ب از

 گرفتمو ادرس شرکتو دادم یتاکس هی ابونیخ سر

 دادمو.رفتم داخل ویتاکس هیشرکت بودم..کرا یربع بعد جلو هی

 اسانسور رفتم طبقه دفتر شهاب با

 که محسنه..و البته بهار توش پالسه. نشییپا

 نفریکه خوردم به  رونیب امیاز اسانسور ب خواستم

 بود ارشیبلند کردم..ک سرمو

 زدمو گفتم یلبخند

 عه سالااام..اقا بوفالو-

 با همون لبخند مسخرش گفت ارشیک

 گذشت؟؟ ؟؟خوشی..خوبییسالم جوجه طال-

 ..شهاب هست؟؟یجات خال یمرس-

 ییاومده..فعال خدافظ جوجه طال شیبرام پ یکار هیاره هست..من برم -ارشیک

 بوفالو..بپا شصت پات نره تو چشمتبسالمت -

 رفت دویخند

 نشستم یمنش زیپشت م منم
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 کنه براش کار کنم یمجبورم م کصافط

 یشیم وهیکنه توهم ب یباهاش ازدواج م رهیخوبه؟؟م ارهیزن ب یمنش هی..اگه بره وونهیکه بهتره د ینجوریا

 گااااو

 کردم که در اتاقش باز شد یپرونده هارو مرتب م داشتم

 ؟؟یاومد یعه سالم..ک-شهاب

 االن نیهم-

 امیم گهیساعت د هیدارم.. یکار هیپس من برم -شهاب

 باوشه..بسالمت-

 شدم دیجد یمنم باز مشغول چک کردن پرونده ها رفتو

 سادهیسرم وا یباال یکیگذشت که حس کردم  یا قهیچند دق هی

 سرمو اوردم باال اروم

 ختیکل وجودم فرو ر دنشید با

 کرده؟؟؟ دایپ نجارویاز کجا ا نیا

 زدو گفت یچندش لبخند

 ؟؟یمن..چطور یسالااام..خانوم کوچولو-

 کردمو داد زدم یاخم

 ؟؟یخور یم یچه گه نجایتو ا-

 توهم رفت اخماش

 ..ی..دختره نمیدرست حرف بزن بب-وشیدار
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 ؟؟یبرس یبه چ یخوا ی؟؟میکن یخفه شو..چرا ولم نم-

 به تو-وشیدار

 ..خم شد نگاهم کردزیجلو و دستاشو گذاشت لبه م اومد

 رونیاومدم ب زیپشت م از

 ..بدویعوض کهی..مرترونیبرو گمشو ب-

 سمتمو چشاشو خمار کرد اومد

 ارمیپدرتو درم ای یریم ای-

 دوم نهیگز-وشیدار

 بزنم که دستامو.گرفت ویزدم تو صورتش..خواستم دوم یدستمو اوردم باال..هوگ نامحسوس

 پاش پاهامو سفت گرفت کیچسبوندمو با  واریزدم به پاش..به د یلگد

 ولم کن اشغال-

 همونطور سفت گرفت یبرد پشت گردنشو حلقه کرد..ول دستامو

 اورد جلو که ببوستم سرشو

 صورتش تف انداختم تو

 دیغر تی..با عصباندیحرص صورتشو به شونش مال با

 یخودت خواست ینه؟؟اوک ینفهم..شعور ندار یدختره -

 عقب دشیاز پشت کش یکیسرشو اورد جلو که همون موقع  باز

 ارشیداد ک یصدا بعدم

 ؟؟یکن یم یچه غلط یدار-ارشیک
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 بود وشیدار با

 دمشیبوس یبتوچه..داشتم م-وشیدار

 زد تو صورتش..داد زد یگرفتو مشت قشوی ارشیک

 ؟؟یخور یگها رو م نیا یدار یاومد یزن داداش منه..از کدوم گور نیناموس..ا یب کهیمرت یغلط کرد-

 از شرکت رونیخوب کتکش زد انداختش ب یوقت

 داده بودم هیتک وارینشسته بودمو به د نی..رو زمدیلرز یبدنم م کل

 با اخم اومد سمتم ارشیک

 ؟؟یکرد یکار م یچ یبود؟؟داشت یک نیا-ارشیک

 تا امروز رو بهش گفتم شیک یتته پته همه ماجرا رو از ماجرا ها با

 گرفتو بلندم کرد..بردم تو اتاق خودش نمیاز گوشه است ارشیک

 ..فشارت افتادهارمی..من برم برات اب قند بنیبش-ارشیک

 مبل نشستم رو

 برگشتو داد دستم یاب قند وانیلحظه بعد با ل چند

 تشکر اروم ازش گرفتم هی با

 شروع کردم به خوردن اروم

 ..یدرست..ول نایا-ارشیک

 خواد بگه؟؟ یم یچ

 یا یداد که تو ناراض ینشون نم نویحالت االنتون اصال ا یول-ارشیک

 ه؟؟ی..منظورت چ؟؟منـیچ-
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 شدو گفت رهیاومد سمتمو دستاشو گذاشت رو دوطرف مبل..تو چشام خ ارشیک

 ینبود یخواست ببوستت ناراض یم نکهیتو از یعنی-

 پاشدم دویچک اشکم

 نه..من هرکار کردم از خودم دورش کنم نشد..دستو پامو گرفته بودنه..بخدا -

 کردو نگاهم کرد زیر چشاشو

 دهنمو قورت دادم اب

 یتونم باور کنم..دستاتو دور گردنش حلقه کرده بود یحرفاتو نم یول-ارشیک

 گفتم باور کن..توروخدا یو با هق هق م هیگر ریگفت زدم ز نویا تا

 دمیکوب یم نشیجونمو تو س یب یمشتا

 گرفتو نشوندم رو مبل نیاز رو است دستامو

 ..من اشتباه کردمیدونم تو پاک ی..مدمیخب..باشه..فهم لهیخ-ارشیک

 مبل نشستمو سرمو گذاشتم رو زانوهام..باز هق هقم باال رفت رو

 نکن هی..فرشته گرینکن..ابج هیگر-ارشیک

 داد زد هوی

 ینکن لعنت هیگر گمید م-

 دادش صاف سرجام نشستم با

 شد رهینشستو بهم خ نیپام رو زم یجلو

 راه دستشو مشت کردو برد عقب نیب یاورد جلو اشکامو پاک کنه ول دستاشو

 گفت دویکش یآه
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 خرابش نکن نمی..همهیمعمول ینگاهو حرفا هیتموم سهم من از تو -

 یندار یبهم حس ی..تو..تو گفتارشیک ی..ولیول-

 اشتباه کردم شهی..مثل همشهینره عشق اول فراموش نم ادتی نمیا یول-ارشیک

 رونیپاشد رفت ب دوی.کشیپوف

 پاک کردمو پاشدم.. اشکامو

 شهیکردم ناراحت م ی..فکر منهیخواستم باز چهرمو بب یبود..نم نییرفتم..سرم پا رونیاتاق ب از

 یمنش زیپشت م نشستم

 دمو بهش نگاه کردمسرمو بلند کر اریاخت ی..بسادیکردم کنارم وا احساس

 زدو رفت تو اتاقش یتلخ لبخند

 بود که باهاش قرار داد داشتن ییاز شرکتا یکیزنگ خورد..از طرف  تلفن

 وصل کردم ارشیک به

 رونیاز اتاقش اومد.ب ارشیگذشت که ک یساعت مین هی

 باهات مهربون باشماااا ستمی..پاشو برو خونتون بخواب..من شوورتم نستیخواب ن یجا نجایخانومه..ا یه-ارشیک

 باهاش راحت تر بودم ینجوریشده بود..ا طونیبرداشتمو نگاهش کردم..باز ش زیاز رو م سرمو

 ادیبرو گمشو بوفالو..خوابم م-

 ناهار میپاشو بر-ارشیک

 دهیطول کش شتریاالن ب یساعت..ول هی ده؟؟گفتی..کجا رفته که انقد طول کشستیخوام..شهاب ن ینم-

 داره یقرار خصوص هیدونم..گفت  ینم-ارشیک

 ؟؟یخب با ک-



 دختـر افغان

 
594 

 

 گفت طنتیش با

 با زن دومش-

 دراوردمو خواستم بزنمش که گفت کفشمو

 خورتش ی..لولو نمگهید ادی..ممی..غلط کردم..نزن..پاشو بریا یا-

 برداشتمو دنبالش رفتم فمویپاشدم..ک زیپشت م از

 شدم نشیسوار ماش مویشرکت خارج شد از

 افتاد راه

 میشد ادهینگه داشتو پ یرستوران بزرگ ی..جلومیزد ینم یحرف شکدوممونیه

 تو میرفت

 شرکت ارنیب یداد یخب سفارش م-

 حالم خوب نبود کمیباحال تره..بعدشم واسه اتفاق صبح  نجایا-ارشیک

 میچهار نفره نشست زیم هیداخلو رو  مینگفتم که رفت یزیچ

 رنیگ یمارو م میباهم ندار ی..بعد منو تو که نسبتنجایتو ا زهیر یاالن گشت ارشاد م-ارشیک

 برو گمشو-

 همون موقع گارسون اومد دویخند

 خوام یم یمن سوش-ارشیک

 نبود؟؟ نیبجز ا یچیه یعنیخاک بر اون سرت..-

 بذار روش بیکوفت کن بعد ع ریخوبه..بگ نی..ارینخ-ارشیک

 گااااو-
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 خان هستم ارشی..من کلسیتو طو-ارشیک

 خانوم؟؟ ارشیک-

 کردو گفت یاخم تصنع ارشیک

 هرهر..اقا فرشته-

 ندارم لیبی..منکه سی.کردزیخب تو ابروهاتو تم-

 دیبه ابروهاش کش یدست ارشیک

 کنه اگه دست به ابروهام بزنم یکم چرتو پرت بگو..من دست به ابروهام نزدم..بابا پوستمو م-ارشیک

 نازک کردو گفت صداشو

 اول شوور کن بعد ابروهاتو بردار طهیسل یدختره  گهیم-

 اورد یباحال ادا در م یلیخنده..خ ریزدم ز یپق

 شهاب اومد یکه صدا دمیخند یم داشتم

 سالم-شهاب

 خوردمو جوابشو دادم خندمو

 فکر کنم خلوتتونو بهم زدم نه؟؟-شهاب

 با اخم گفت ارشیک

 نیبش ری..بگمیناهار بخور میاومد ه؟؟فقطیچه حرف نیشهاب ا-

 ن؟؟یخند یم نویگیباهم م نویناهار بخور نیاومد-شهاب

 محکوم بشم انتیحتما به خ دیامروز من با ی..انگارماااایافتاد یریگ عجب

 ؟؟یاعتماد ندار ارشیتو بمنم نه..به ک یعنیشهاب..-
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 ارشیکردو نشست کنار ک یپوف

 کرد یخال ارشیبود که اومد سر منو ک یا گهید یاز جا شی..ناراحتیدونم واسه چ یناراحت بود..نم یلیخ

 شده؟؟ یشهاب داداش چ-ارشیک

 تصادف کرده نیشاه-شهاب

 ؟؟یچ-

 مرده تو کماس ریبهش زده..االنم پ نیمرد تصادف کرده امروز صبح..با ماش ریپ هیبا -شهاب

 ..خدا کنه خوب بشهیواااا-

 سفارشا رو اورد گارسون

 سفارش نداد یزیاعصابش داغون بود..چ شهاب

 دیکش یاشتهام نم اصال

 نخورد یچیهم ه ارشیکنار زدم..ک غذارو

 رونیب میحساب کردو باهم رفت زویم پول

 یخیخونه..شرکتو ب میبر ایک-شهاب

 باشه..خدافظ-ارشیک

 نشیتو ماش میزدو رفت..منو شهاب هم نشست یشدو بوق نشیماش سوار

 ن؟؟یاومده بود یواسه چ-شهاب

 بده اه ریگ ی..حاال همیناهار کوفت کن-

 دمیدستمون م یکار هینگو..اعصاب معصاب ندارم  یچیفرشته ه-شهاب

 یگیچرتو پرت م دمیجوابتو م یکن یبرو بابا..خودت سوال م-
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 شهیبه ش دمیکه زد چسب یداد با

 خفه شو فرشته-

 داد زدم متقابال

 ...وشیتو؟؟اون دار ایشعور؟؟یب کهیبکشم؟؟ازون مرت یشهاب سر من داد نزن..از ک-

 رو ترمز زد

 نگاهم کردو گفت یسرعت برگشت سمتم..برزخ به

 ه؟؟یک وشیوش؟؟داریدار-

 نگفتم یزی.چ؟؟منکهیچ-

 داد گفت با

 ه؟؟یک وشیمتنفرم..دار چوندنی..از پچونیمنو نپ-

 یشد ریدرگ شیباهاش تو ک کهیکه دنبالم افتاده بود..همون یهمون-

 هم اومده؟؟ نجایمگه ا-شهاب

 کرد رونشیاومدو ب ارشیبود شرکت..ک امروز..امروز اومده-

 کار کرد؟؟ یچ-شهاب

 کنه یبخدا..نتوست کار یچیه-

 تو موهاش فرو کرد دستشو

 گذاشت رو فرمون سرشو

 کرد زمزمه

 مگه من چقدر توان دارم؟؟تاوان کدوم گناهمه؟؟ ایجا؟؟خدا هی..چندتا مشکل ایخدا-
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 گذاشتم رو شونش دستمو

 من نبود ریشهاب..ناراحت نباش..بخدا تقص-

 بلند کردو نگاهم کرد سرشو

 بغلم کردو گفت اروم

 یخوب یلیتو خ یمنو ببخش..بهت تهمت زدم..ول-

 ازم جدا شد دویبوس مویشونیپ

 خونه؟؟ یریم-شهاب

 کجاس؟؟ نینه..االن شاه-

 پاسگاه-شهاب

 ش؟؟یاریب رونیب قهیبا وث شهینم-

 ارمیخوام برم خونه سند خونه رو ب یچرا..االن م-شهاب

 امیمنم م-

 راحت تره المیخ ینجورینه..برو خونه..ا-شهاب

 بود رو اعصابش راه نرم بهتر

 یباشه..هرطور راحت-

 به حرکت دراورد نویماش باز

 کردم یشدمو ازش خدافظ ادهیخونه پ یجلو

 خونه نبود یدرو باز کردمو رفتم داخل..کس دیکل با

 نوشته بود هی خچالی رو
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 گذاشته بود..گفته بود رفته خونه عمه مامان

 تو اتاقمو لباسامو عوض کردم رفتم

 اتفاق افتاد نی..بنده خدا تازه اومده بود..حاال باز انیشهاب بودم..نگران شاه نگران

 کنه یم مانیزا گهیشراره..دوماه د چارهیب

*** 

 کن ؟؟ولمیخوا یاز جونم م یچ-

 کمک راننده یپرتم کرد رو صندل دویکش منو

 زد ویازونور سوار شد..خواستم درو باز کنم برم که قفل مرکز خودشم

 خوام باهات حرف بزنم یندارم..فقط م تیکار-وشیدار

 زنم یم غیخوام برم..درو باز کن وگرن ج یندارم..م یمن با تو حرف-

 زد یپوزخند

 هیها دوجداره و دود شهیشنوه..ش یصداتو نم یکس-

 ش کردمنگاه یظیاخم غل با

بهتره  ینجوریا یداشته باشمت..حاال چه شوهرت باشه چه نباشه..ول دی..من ازت خوشم اومده..بانیبب-وشیدار

 ریکه...اوممم..ازش طالق بگ

 حمله کردم صورتشو چنگ انداختم بهش

 محکم گرفتو داد زد دستامو

نگاه کردن بهش کفاره  یکه برا ارمیبه سرش م ییبال ای یریگ یازش طالق م ای..نمیباش بب ؟؟ارومیرَم کرد هیچ-

 یبد
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 ناموس یهوسباز ب کهی..ولم کن..مرتیخفه شو پست فطرت عوض-

 که نگفتم..حاال برو ینگ گهید-وشیدار

 باز کرد..دستشو محکم گاز گرفتم که دادش هوا رفت قفالرو

 ..درو انقد محکم بستم که فکر کنم شکسترونی.بدمیباز کردمو پر درو

 دمیدو یم فقط

 لهیهم اومد گفت برم خونه..شرکت تعط ارشیبود..ک ومدهی..امروز صبح رفتم شرکت..شهاب که نهینحس یروزا عجب

 خوام قدم بزنم یگفتم م یبرسونتم ول خواست

 افتادم یعوض نیا ریاومدم خونه که گ یکه رفت داشتم م ارشیشدم..ک یالل م کاش

 سرعتم کم کردمو قدم زدم..به نفس نفس افتاده بودم از

 خونه بودم یربع گذشت که جلو هی

 بهار اومد یزدم..صدا زنگو

 باز کردو رفتم تو..فقط بهارو مامان خونه بودن درو

 تو اتاقم دمیکردمو بهارو کش سالم

 تخت نشستو گفت رو

 ؟؟یشده فر یچ-

 تمرگم هس هی دیفهم یکرد..زود م یخوب درک م چه

 بهش گفتم وشویدار یماجرا

 ؟؟یکار کن یچ یخوا یفرشته..م یوا-بهار

 دونم بخدا ینم-



 دختـر افغان

 
601 

 

 تونه بخوره یهم نم یگه چیخواد تورو بترسونه..ه یفقط م دیشا-بهار

 کردو گفت یمکث

 ؟؟یانتخاب واحد کرد-

 رمینه..االن م-

 دانشگاه تی..لپتابو باز کردمو رفتم تو ساوترمیکامپ زیپشت م نشستم

 دیطول کش یساعت مین هیواحدم  انتخاب

 بستمو به بهار نگاه کردم لپتابو

 کردو گفت بغلم

 شهیدرست م یدلم..همه چ زینگران نباش عز-

 

 ریازمون نگ ویخوشبخت نیا ایبودم..خداکنه..خدا دواریام

*** 

 شده؟؟ یبرات..چ رمیبم یاله-

 رو چشمش گذاشتم خوی لونینا

 یوقت بود..چند نفر جلومو گرفتن..دفاع کردم ول ریگشتم..د یبر م مارستانیدونم بخدا..داشتم از ب ینم-شهاب

 نفر بودن۵اونا

 چشمش کبود شده بود ریز

 کنن یم نکارارویدستشون بشکنه..واس خاطر پول ا یاله-

 نگرفتن..فقط زدنو خوردنو رفتن یچینه..ه-شهاب
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 شده؟؟ خوب رمردهیاون پ یبودن؟؟راست یک یعنی-

 بود؟؟ یک یدون یم-شهاب

 بود؟؟ یک-

 رزا بود یبابا-شهاب

 گفتم غیج با

 ؟؟یچـــــــــــــــــــــــــــــ-

 شد یمرد..مرگ مغز-شهاب

 کردم یزده نگاهش م وحشت

 خوان ببرن یمرد..براش حکم قصاص م یرو پس دادن..چون خسروان قهیکنم..وث یدونم چه غلط ینم-شهاب

 دونه؟؟ یمن..شراره م یخدا یوا-

 کرد یمرده..رزا داشت حاشا م یدونه خسروان ینه نم-شهاب

 میریبگ تیازش رضا دیبا-

 دهینم-شهاب

 دهیم تیرضا میکن یپافشار کمینبوده..اگه  زیداره..پس براش اونقدرم عز ویگفت باباش حکم حساب بانک یاونکه م-

 دیدونم..شا ینم-شهاب

 بود دهیخواب شیکبود وَرَم

 دمیبوس چشمشو

 شه؟؟یدانشگاهت شروع م ی..از کالیخیکنه..ب یدرد نم-شهاب

 گهیهفته د هی-
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 سراغت؟؟ ومدین گهید یعوض کهیاون مرت-شهاب

 خواستم نگرانش کنم ی..نمنییانداختم پا سرمو

 ومدین گهینه..د-

 نه ای دهیم تیرضا نمی..ببشعوریب یرزا نیا یجا می..برارشیخب..پس من برم دنبال ک-شهاب

 جا کرده یغلط کرده نده..ب-

 گذاشت رو لبم انگشتشو

 زنه ی..خانوم من حرف زشت نمسییییه-شهاب

 دیببخش-

 رفت دویبوس گونمو

 پاشدم مکتیاز رو ن منم

 خب پس من برم دنبال بهار..کارش دارم-

 برسونمت؟؟-شهاب

 ییبده..خدافظ اقا تیرضا شاالی..اگهی..برو دکهینه..خونشون نزد-

 کردو رفت ینوازش کردو خدافظ گونمو

ارم کن نیماش هیکردم که  یم یرو ادهیپ نطوریشد داشتم هم یم یا قهیده دق هیبسمت خونه بهار به راه افتادم.. منم

 بوق زد

 نکردم..باز بوق زد یتوجه

 اومد وشیدار یصدا

 سوار شو-
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 برو بدرک اشغال-

 خبر دارم هیسوار شو..برات  گمیم-وشیدار

 با خبرت ریبرو بم-

 برم یآبروتو م امیم ای یشیسوار م ای-وشیدار

 کمک راننده یصندل ینشستم رو یناچار یرو از

 گفت دویگرفته بود..خند بغضم

 چشش بود ریکه ز یا یعرب هیشوهرت چه خوشگل شده بود با اون سا-

 دمیبلندشو گرفتمو با تمام توان کش یخورد شدو حمله کردم سمتش..موها اعصابم

 از موهاش جدا کرد دستامو

 مشت مو از سرش کنده شد..داد زد هی

 بتمرگ احمق ریبگ-

 پرت کردم تو صورتش موهاشو

 شهیگرفتو چسبوندم به ش دستامو

 خوشت اومد از شاهکارم؟؟-وشیدار

 شعور؟؟یب هیمنظورت چ-

 منه یصورت اقاتون اثر دست ادما یشاهکار رو-وشیدار

 کردم ینیکردمو اون نتونست از خودش دفاع کنه عقب نش یخوب صورتشو خش خش ی..وقتدمیمرز جنون رس به

 شد یناخونام بلند بود از صورتش خون جار چون

 دادو صورتشو نگاه کرد نییسرشو پا یباال نهیا
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 با غضب برگشت سمتمو نگاهم کرد شیصورت خون دنید با

 یدلم خنک شد..حرومزاده عوض-

 زد ویشم که قفل مرکز ادهیپ نشیاز ماش خواستم

 یپس بد دیکارتو با نیتاوان ا-وشیدار

 صورتشو پاک کرد کسینیلیدستمال ک با

 برگشت سمتمو بازوهامو گرفت هوی

 به جاش ببوسمت دیبا یحماقتت..ول یبه پا ذارمیکارتو م-وشیدار

 ..برو اون ننه هرزتو ببوس که تورو پس انداختهنهیبرو گمشو مردک بوز-

 صورتم گرفتم ی که بزنه تو صورتم..دستامو جلوبرد باال دستشو

 تکونم داد محکم

 نکن..مادر من از گل پاکتر بود نیبه مادر من توه-وشیدار

 برو گمشو..بمن چه-

 ..من حرومزادم..پدرم به مادرم تجاوز کرده بود..من ازون تجاوز بوجود اومدمیدرست گفت یول-وشیدار

 پسر پست فطرت نیهم یپدر عوض ..همونری..برو بمیوجود یمثل بابات ب-

 اورد جلو..خواست ببوستم که سرمو کج کردم..لباشو گذاشت رو گونم سرشو

 عقب رفت باز

 نکن..بذار درست ببوسمت یطونیش-وشیدار

 برو کنار اشغال-

 محکم با زانوم زدم تو شکمش هوی
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 جدا شدو شکمشو گرفت..بهم نگاه کردو گفت ازم

 ویریگ یاز شوهرت طالق م ایخوام.. یمن تورو م ی..ولامی..به موقعش از خجالتت درماریدرب یخب..چموش باز لهیخ-

 ینگاهش کن یکه رغبت نکن ارمیبه سرش م ییبال ای یکن یبا من ازدواج م

 هق هق گفتم با

 میدار یبدبخت یکن..به اندازه کاف ؟؟ولمیخوا یاز جونم م یچ-

 اورد جلو اشکامو پاک کنه که به شدت دستشو پس زدم دستشو

دوستت دارم..بخدا عاشقتم..اگه عاشقت نبودم انقد  شتریب ؟؟منیزن یم نتیچرا همش سنگ شهابو به س-وشیدار

 کردم یاومدم..مجبورت م یباهات راه نم

 راحت شم یبش یلیتر ریز یکه اله ی.اکهیخفه شو..عشقت بخوره تو سرت مرت-

 اوردم یجلوش کم م دیت دادم..نباقور بغضمو

 شمیدختر خوب..ازش جدا شو..وگرن خودم وارد عمل م نیافر-وشیدار

 یکن یبدبختم م یتو دار یخواد..ول یعشقشو م ی..عاشق خوشبختیستی..تو عاشق نیگیدروغ م-

 خوام خوشبختت کنم ینه..من م-وشیدار

 دختر برو به اونا بچسب..من شوهر دارم نهمهیخوام..ا یبکن تو گورت..من تورو نم تویخوشبخت-

 دمیتونم بگم..از دستت م یبعدا بهت گفتم..االن نم دیماجرا داره..شا نینه..ا-وشیدار

 یاز دستم بد یتو دستت نبودم که بخوا چوقتیمن ه-

 ..والسالمیشیکه گفتم..ازش جدا م نیهم-وشیدار

 باز کردو در باز کرد ویتو سرش..قفل مرکز دمیکوب فمویک

 درو بست رونویزدم تو سرش..هولم داد ب یمحکم م نطوریهم
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 داد رفت گاز

 کمک کن ایاشغال..خدا یعوض

*** 

 چت شده؟؟-شهاب

 یبتوچه..برو اونور..خستم کرد-

 فرشته حالت خوبه؟؟-شهاب

 ستمیعشقم..اصال خوب ن نه

 یدیم یالک ریگ ی..هیستیاره خوبم..تو خوب ن-

 نگاهم کردو رفت تو اتاقش کمی

 دیسر باز کردو اشکم چک بغضم

 سخته از خودم برونمش چقدر

 نداشتم اقتتوی..لیخوام تو واسه من بسوز ی..نمییاقا گمیخدا شاهده که بخاطر خودت م یول

 دمیسخت بدستت اوردم..و چه راحت دارم از دستت م چقدر

 ..زود اشکامو پاک کردمسادیوا زمیم ی..جلورونیاز اتاقش اومد ب ارشیک

 شده فرشته؟؟ یزیچ-ارشیک

 ؟؟یداشت ینه..کار-

 اها اره..قرارامو کنسل کن..امروز کار دارم-ارشیک

 ؟یریکجا م-

 کنم یبا تعجب نگاهم کرد..عادت نداشتم تو کاراش فضول ارشیک
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 و ازم متنفر بشه نهیشهاب بب نکهیکارارو بکنم..واسه ا نیاالن مجبور بودم ا یول

 از دوستام قرار دارم یکی..با یچیه-ارشیک

 دونستم مثل خنجر تو قلبمه گفتم یکه فقط خودم م یلبخند با

 خوش بگذره-

 نگاهم کردو گف مشکوک

 ؟؟یفرشته خوب-

 میاوهوم..عال-

 نهیچونمو نگاهش کردم..کاش شهاب بب ریزدم ز دستامو

 مسخره رو تموم کن یباز نیزودتر ا ایخدا

 شده؟؟ یزیچ یابج-ارشیک

 نه؟؟ یبهم عالقه دار ی..تو گفته بودااایاومممم.اره..ک-

 نگاهم کردو گف دهیترس ارشیک

 شنوه یبس کن..االن شهاب م-

 ستیخب بشنوه..مهم ن-

 ؟؟یکن یم ینجوریفرشته چته؟؟چرا ا-ارشیک

 میباهم باش ادی..خب..خب منم بدم نمایک نیبب-

 دهنشو فرو دادو پشتشو بهم کرد اب

 یگیچرتو پرت م یباش..دارساکت -ارشیک

 برگشت سمتمو گف هوی
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 ؟؟یدیکش یزیچ-

 نبودم لیم یبهت ب دمتیاز همون اول که د دمیفکر کردم د یلیخ نکهیبعد ا شبی..فقط دارشینه ک-

 لب گف ریز

 پناه برخدا-

 نییکردو از پله ها رفت پا عقبگرد

ه..که خرابه..کاش بگ یکه انتخاب کرد یکردن..کاش بره به شهاب بگه..کاش بگه دختر دایرفتنش اشکام راهشونو پ با

 ازم متنفر بشه

 کنم یم نکارارویچرا دارم ا میدون یفقط خدا و خودمو بهار م ایدن نیا تو

 نه ایگرفته  تیدونم شهاب از رزا رضا ینم

 گرایخودمم غافل شدم..چه برسه به د از

 رونیمد باتاق شهاب باز شدو او در

 شرکت مهرگستر تماس نگرفت؟؟-شهاب

 نچ-

 دارم یقرار خصوص هیخب..همه قرارامو کنسل کن.. لهیخ-شهاب

 دمیپرس اریاخت یب

 ؟؟یبا ک-

 کردو گف اخم

 ینداره..گفتم قرار خصوص یبتو ربط-

 بدرک..برو گمشو-
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 دیشالم گرفتو کش یسمتمو موهامو از رو اومد

 صورتم کیاورد نزد سرشو

 احمق یکن یم یبلبل زبون یدار یادیز-شهاب

 دمیدرخواست طالق م رمیاالن م نیخوامت..اصال هم یازت خسته شدم..نم ه؟؟منیچ یدون یم-

 ؟؟یگفت یچ-شهاب

 داد زد هوی

 شعوریدختره ب یتو غلط کرد-

 چیفهمم که ه ی..االن مادی..ازت بدم میخواست ی..تو منو واسه جسمم میشعوریهوسباز ب هیازت متنفرم شهاب..تو -

 بهت ندارم یعالقه ا

 زد تو گوشم یمحکم یلیبرد باال و س هوی دستشو

 دیکش ی..گوشم سوت منیشدم رو زم پرت

 کردم یرو گوشه لبم حس م یعیلغزش ما ویداغ 

 دادش باعث شد چشمامو ببندم یصدا

 بود جوابم؟؟ نیهرزه..ا ی..چقدر سگ دو زدم واسه داشتن توینداشت اقتمویهرزه..خودت ل اقتیل یدختره ب-شهاب

 کنم یجور شده منم ازش استفاده م تشی..حاال که موقعاوردمین کم

 گفتم یرحم یب با

 هوسباز ی..بخاطر تودمیکش شیبه ات مویکردم..زندگ یاحترام ی..بخاطرت به خونوادم بادی..ازت بدم مریبرو بم-

 ینفریکه هرروز دنبال  ییتو ایمن هوسبازم -شهاب

 کنم یازدواج م وشیبا دار رمیم رمیگ یباشم..ازت طالق م گهید یکیخوام با  یکردم..ازت خسته شدم..مخوب -
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 لگد محکم به پهلوم زد که از دردش الل شدم هیرو اوردم  وشیاسم دار تا

 بود شتریدرد قلبم ب یول

 دیلرز ینشستو سرشو گرف..بهش نگاه کردم..شونه هاش م نیرو زم 

 کرد یدرد م یلیبا خنجر زد تو قلبم..قلبم خ یکی انگار

 کرد؟؟ یم هیمن داشت بخاطرم گر عشق

 هق هق مردونش گف با

 ..فرشتهنی..شاهره؟؟عمادیگ ی.موشیدار نیا زامویچرا همه عز-

 داره؟؟ وشیبه دار یچربط نیه؟؟شاهیگف؟؟عماد ک یمیچ

 بوده شیمیشناخته از قبل؟؟گفته بود عماد دوست قد یم وشویدار شهاب

 بهم دارن؟؟ یچه ربط نایا

 پاشدو اومد سمتم هوی

 پرت کرد اونور..موهامو سفت گرفتو داد زد شالمو

 حرف اخرته؟؟-

 گفتم دویاز گوشه چشمم چک اشکم

 خوامت..ازت.. یاره..حرف اخرمه..نم-

 تو گلوم نذاشت ادامه حرفمو بزنم بغض

 دیاشکش چک اونم

 یمن پافشار یخوره..ول یدختر بدردت نم نیگف ا یبابا گوش نکردم..مبد کردم..اشتباه کردم به حرف -شهاب

 ینبود نطوریتو ا ی..ولبندنیپا مانشونیرو ا یلیخ ایگف افغان ی..مامان میاشغال یلیکردم..دختره هرزه..خ
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 ادامه داد هیگر با

 اشتباه کردم نه؟؟-

 بخونه تویخواستم از چشمام واقع یبستم..نم چشمامو

 تونم مجبورت کنم به موندن ی..نمرمیم رونیب تیاز زندگ شهیهم یبرا ندفعهیا-شهاب

 دی..محکمتر کشدیکش یگذاشتم رو دستش که موهامو م دستمو

 ول کن موهامو-

 رنیبپذ ویا گهیکس د یمن توشون فرو رفته حق ندارن دستا یکه دستا ییزنم..موها یموهاتو از ته م-شهاب

 اورد شویچیق رف

 یخواستم موهامو بزنم..چه بهتر که تو کوتاهشون کن یخدامه..خودت موهامو بزن..منکه م از

 خوب با تو بودن و عشق پاکته یخاطرات روز ها ادآوریکه  ییموها

 نییموهامو باز کرد..موهام مثل پرده افتاد پا رهیگ

 موهام اومد دنیبر یصدا

 زد یصداش که توش نفرت موج م بعدم

 طالقو برام بفرس هی..احضارنمتینب گهیجلو چشمم گمشو..دپاشو از -شهاب

 رف یاهیرفتو چشمام س جی..بسمت در رفتم..سرم گدمیفهم ی..شالمو سرم کردم..حال خودمو نمسادمیوا پاشدمو

 شده بود..انگار گوشام کر شده بود نی..سرم سنگنیرو زم افتادم

 م متنفر شده بودانگار واقعا از یکمکم کنه ول ادیداشتم االن ب انتظار

 سوخت قلبم

 رف هوا غمیبه پهلوم زد که ج ی..لگد محکمنیخواستم پاشم که افتادم زم باز
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 نزن..برو گمشو هرزه اشغال یخودتو به موش مردگ-شهاب

 سادمیبود سرپا وا یا یهر سخت به

 نگاهمو بهش انداختم نیاخر

 عشقم..لطفا عاشق شو و خوشبخت شو شهیبرات تنگ م دلم

 تو یمن..من بجا یبجا تو

 خرم یمن خوشبخت شو..منم همه مشکالتو درداتو به جونم م یبجا تو

 ادیبمن نگاه نکن..ننگم م-شهاب

 پرت کرد سمتمو گف فمویک

 ی..خوش اومدیهر-

 رونیکوتاهو اروم از شرکت اومدم ب یبرداشتم..با قدما فمویقورت دادمو ک بغضمو

 نیرفتو محکم خوردم زم جیپله سرم گ نیاخر یرو

 از شرکت رونیاز جام پاشدمو رفتم ب باز

 به ساختمون نگاه کردم..به پنجره اتاقش چشم دوختم برگشتم

 کرکره رو انداختو رف دیکرد..تا نگاهمو د یرو کنار زده بودو نگاهم م کرکره

 رفتم یاروم اروم راه م ابونی..از کنار خابونیراهم ادامه دادم..رفتم سر خ به

 کردم یپل نیاهنگ غمگ هیگذاشتم تو گوشم.. مویهندزفر

 

 یعبدالمالک یعل_جنون

 عکساتو رمیگ یم بغل
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 اروم شه اغوشم دیشا

 یرو که دوس داشت یلباس

 پوشم یم نهیا یبرا

 یخوام باور کنم رفت یم

 اتیشم از رو یخوام خال یم

 بندم یچشمامو م همش

 بره چشمات ادمی دیشا

 

 اومد نیماش هیبوق  یصدا

 هیحال نداشتم نگاه کنم ک اصال

 فمیپرت کردم تو ک مویقطع کردمو گوش اهنگو

 نحسش اومد یصدا

 سوار شو-

 شدم نشیحرف سوار ماش یب ییهرجا یدخترا مثل

 روباه؟؟ ای یریش نمیخب خب..بب-وشیدار

 حرفش داغ کردم نیا با

 دوباره جنون گرفته بودم انگار

 حال شدم یکردم سمتش..انقد زدمش که ب حمله

 شهیکرد سمت ش پرتم
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 زد داد

 پررو نشو گمیبهت نم یچیبه جونم؟؟ه یافت یافته م یم شمیچه مرگته؟؟تا چشمت به رنگو ر-

 زدم داد

 یدیکش شیبه ات موی..پست.فطرت..رذل..زندگیخفه شو عوض-

 شروع کردم به چنگ انداختن تو صورتش..دستامو محکم گرفتو پرتم کرد باز

 دیخند یقهقهه زد..مستانه م بلند

 هق هقم با بهت نگاهش کردم نیب

 تموم شد؟؟ یعنی..ایخدا یخدارو شکر..وا-وشیدار

 چه مرگته؟؟-

 خوب تا بهت بگم یجا هی میبر ایب-وشیدار

 امیمن با تو بهشتم نم-

 شاپیکاف میریبرمت..م ینم یبد یاروم باش..جا-وشیدار

 افتاد راه

 که به شدت پسش زدم رهیخواست بگ دستمو

 نگه داشت شاپیکاف هی یجلو

 نشو ادهیصبر کن پ-وشیدار

 دور زد نویشدو ماش ادهیپ

 خواست درو برام باز کنه یم

 درو بشدت باز کردم که خورد به پاش دیدر رس یجلو تا
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 شدمو با پوزخند نگاهش کردم ادهیپ

 گرفتو گف زانوشو

 تماشا کن نویرسم..بش یحسابتو م-

 ..زودباش بنال چه مرگتهریبرو بم-

 ..منم دنبالش رفتمشاپیداخل کاف رف

 دیبار یداشت..برف م یسوز بد هوا

 نشستم..اونم روبروم نشست شاپیکاف زیم نیتر کیتار پشت

 خوب شده بود شیقبل یکار کرده صورتمو..تازه زخما ینگاه کن چ-وشیدار

 چه مرگته نمیخفه شو..بنال بب-

 نکرده؟؟ تتی..مامانت تربیادب یدختر تو چقدر ب-وشیدار

 گرفتمو با تنفر تو چشماش زل زدم شگونیبودو ن زیکه روم دستش

 اریببند دهن نجستو..صدبار دهنتو با اب حوض کوثر بشور بعد اسم مادر منو به زبونت ب-

 دستاشو باال برد میبه نشونه تسل دویخند

 خب..بذار حرفمو بزنم لهیخ-وشیدار

 اومد گارسون

 ارهیاب گفتم ب هیقهوه اسپرسو سفارش داد.. وشیدار

 یگرفت یبهتر م زیچی..هیاب چ-وشیدار

 ببند دهنتو..حرفتو بزن-

 خب..فحش نده لهیخ-وشیدار
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 کردو گف یمکث

 من برادر رزام-

 کردم لیحرفشو تحل کمیگف؟؟ یچ

 ..رزا..برادروشیدار

 زدم داد

 ؟؟یزد یچه زر-

و مادرم شهیمادرم بود..هم یپدرمم..مادر رزا حوو ی..از زن اولشمیبرادر ناتن..من نمی..ساکت باش بسیییییه-وشیدار

 کرد یم تیاذ

..گف ازم شمیرزا اومد پ روزی یادامه داشت..ول شیچندروز پ نیتا هم نهیک نیکردم..ا یم تیمنم رزا رو اذ بجاش

 درخواست داره

 پسر عالقه داره که اون همسر داره هیخواد..گف به  یجالب بود..رزا ازم درخواست داشت..گف کمک م برام

 کنم که رابطتون خراب بشه یکاریدوسش داره..گف  یلیالبته خ و

 شیرفتم ک نجای..من بخاطرت ازنیبود شیداد..ک ادرستونو

 بزنم بهت نیبود با ماش کیهمون روز بود که نزد دارید نیاول

 جدات کنمکه قراره از همسرت  یهست یدونستم تو همون دختر یموقع نم اون

 ..یتو همون دمیپدر شهاب بود گرفتم در کمال تعجب د کیاز رزا ادرس هتلتونو که از پدرش که شر یوقت

ه ..تو جونتو هم واسیسرسخت بود یلیتو خ یبهم بزنم..تورو عاشق خودم کنمو بعدم ولت کنم..ول نتونویبود ب قرار

 یداد یشهاب م

 که دنبالش بودم یبود یسرسخت بودم..و تو همون یعاشق دخترا شهیاورد..من هم یحرصمو درم نیا
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تو  نهیخواد بازم تورو بب یباهام دعوا کرد..گف نم یلیبه رزا گفتم خ نویا یخوشم اومد..کم کم عاشقت شدم..وقت ازت

 شیزندگ

 ارمیبدستش ب دیبخوام با ویزیچ یخواستم..وقت یمن تورو م یول

 نتونستم.. یجداتون کردم خودم کنار بکشم..ول یبود وقت قرار

ا داشت..منو رز یادی..ثروت زگمیمنبع پولو داشت برامون..بابامو م هینکرد..حکم  یپدر چوقتیواسه منو رزا ه زیپرو

 دنبال هوسش بود شهی..چون هممی..ازش متنفر بودمیکه ثروتشو باال بکش میفرصت بود هیدنبال 

رف شرکت پدرشهاب..رزا از چندروز قبل برادر شهابو  یپدر شهاب بود..داشت م کی..شررونیرفت ب زیروز پرو هی

 نظر گرف ریز

 اونو هدف قرار داد نیدوسش داره..واسه هم یلیخ نویشاه شهاب

بود هلش داد  زیرد بشه رزا که کنار پرو ابونیخواسته از خ یم نیشاه یباهم بودن..وقت زیواقع اونروز رزا و پرو در

 شدو فرار کرد نشیاون..بعدم خودش سوار ماش نیاشم یجلو

و تونست شهاب یم ینطوری..هم امیدیثروتشو باال کش مویخالص شد زیدونشون زد..هم از شر پرو ریت هیبا  ینجوریا

 رو هم قصاصش کنن نیتو تنگنا قرار بده واسه قصاص..که شاه

 می..هم من هم رزا داشتنیهفته اخر هردوتون باهم سرد شده بود هی نیکرد..ا یشد..متنفرت م یشهاب ازت جدا م و

ازاد بشه..شهاب داشت نابود  نیشاه دهیم تی..رزا بهش گف اگه باهاش ازدواج کنه رضامیدیرس یبه خواستمون م

 شد یم

 نیهستم که باعث شد بهتر یوشیمن همون دار دیفهم ی.وقتدمید یحالتاشو م نیا یبردم وقت یم یلذت چه

 خواست گردنمو بشکنه. یعماد بخاطرش عشقشو از دست بده م یعنیدوستش 

 خب.. امروز ثمر داد کارامون یول

به اجازه پدر  یازی.خارج..چون زن مطلقه نمیریکنمو م یخودم عقدت م یطالق گرفت یفرشته..وقت یفوق العاده ا تو

 واسه ازدواج دوم نداره..هوم؟؟چطوره؟؟

 بار اومد باال نیاول یسگم برا ی..واقعا اون روادیسگم باال ب یاون رو گنیشدم..م هار
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 ..همه برگشتن نگاهم کردنشاپیکاف زیم ریزدم ز پاشدمو

 زدم غیج

..به ارمیکشم..پدرتو درم یبه گند م توی..زندگیدیبه گند کش موی..زندگتیی..با اون خواهر هرزه هرجایکثافت عوض-

اگه  مستیکشم..دختر بابام ن یم میکه انداخت یلجنزار نیزنم..تورو هم با خودم تو ا یم شیات تویخدا زندگ یخداوند

 نابودت نکنم

 دیلرز یوجودم م کل

 رونیاومدم ب شاپیکاف از

 دیچک اشکم

 انصافت کجا رفته؟؟ ایخدا

 میبدست اورده بود یکه با هزار بدبخت یا یمنو شهابو گرفتن..خوشبخت یواسه هوس زودگذرشون خوشبخت اونا

 رمیگ یانتقاممو ازشون م یمن که نابود شد..ول یزندگ

 خودم..انتقام قلب شکستم یاشکا انتقام

 عشقم..شکستن غرورش..خورد شدنش یاشکا انتقام

 کشم یم شیبه ات همشونو

******* 

 شهاب

 

 

 شروع کردم امویاهنگ بد رو مخم بود..باز کثافت کار یصدا
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 کنم یکه در حد مرگ متنفرم دارم استفاده م ییزایچ از

 الکل گارویس

 یزنتو واسه خودت نگه دار ی..نتونسترتیغ یب هه

تونستم به زور نگهش دارم..چون عاشقش بودم..و تا اخر عمرم  یخواست..نم ی..اون منو نمستمین رتیغ یب من

 هستم

 کنه یداره عشقو حال م گهید یکیخودتو بکش..اونکه رفت..االنم کنار  ؟؟برویزنده ا یچ واسه

 کردم یم شیکار هیرو هم  نیرف من حاضر بودم تا اخر عمرم به پاش بمونم..شاه ینم اگه

 اورد رونمیباز شدن در اتاق از فکر ب یصدا

 ارشیک یصدا بعدم

 ؟؟یکن یزهرمارا مصرف م نیاز نجایا یباز چه مرگت شده اومد-ارشیک

 ندادم جوابشو

 روشن کرد..داد زدم خاموشش کنه برقو

 کردو پرده هارو باز کرد خاموشش

 نکن..بنداز پرده هارو-

 نکردو به کارش ادامه داد یتوجه

 دستم برداشتو انداخت سطل اشغال یودکا رو از جلو شهیش گارویس پاکت

 شون؟یبده..چرا انداخت-

 یصندل یاوردو برعکس گذاشت جلوم..روش نشستو دستاشو گذاشت رو پشت یصندل هی ارشیک

 رزاس؟؟ شنهادی..بخاطر پیکن یرو م نکارایتو فقط بخاطر فرشته ا-ارشیک
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 فرشته ترکم کرد-

 لحظه مبهوت نگاهم کرد گف چند

 چرت نگو شهاب-

 فوت کردم ارشیزدمو دودشو تو صورت ک گارمیبه س یقیعم پک

 اونور کردو گف سرشو

 ؟؟یگی..راست میپووووف..نکن..ول-

 بهتر از من باشه یکیخواد با  یاره..گف ازم خسته شده..گف م-

 دیقطره اشک رو گونم چک هیسرباز کردو  بغضم

 بود دهیند مویشد..تا حاال گر شتریب ارشیک بهت

 گرف..عمادو نابود کرد..فرشته رو ازم دور کرد زامویهمه عز وشی..داروشیرو زد..بازم بخاطر دار ایدر یحرفا-

 خشمم فوران کردو داد زدم هوی

 مکن یقبولش نم گهیمن د یگرده..ول یتنهام گذاشت..بر م نکهی..ازشهیم مونیروز مطمئنم فرشته پش هی یول-

 بهت بگم یزیچیخب..اروم باش..تا  لهیاروم باش..خ-ارشیک

 ه؟؟خواد بگ یم ینشستم..چ یرو صندل دوباره

 گمیم قتویمن حق ی..ولایداداش ناراحت نش-ارشیک

 میباهم باش ایکرد..بمن..بمن گف ب یم بیغر بیعج یدوستم فرشته کارا انیشا یخواستم برم جا یم یوقت امروز

 کنه؟؟ انتیمن؟؟چندبار خ دم؟؟فرشتهیشن یم یچ

 یگیدروغ..م-

 گف نوییسرشو انداخت پا ارشیک
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 یکیحس کوچ هیبه فرشته  لیکه..من اون اوا یدون ی..خب..خب ممیباهم باش ادیگف بدم نم ی..مگمیبخدا راست م-

 بهش گفتم ویبدم دفعه قبل همه چ تونیخواستم اشت یم یداشتم..وقت

 ستین لیم یگف نسبت بهم ب اونم

 گرفتم..داد زدم قشوی پاشدمو

 ؟؟ی..تو به زن من چشم داشتینامرد یلیخ-

 جدا کردو گف قشی.از دستامو

 ؟؟یشی..چرا ناراحت منمشیب ینه شهاب..اروم باش..بخدا االن مثل خواهرم م-

 رتیغ ی..بینامرد یلیخفه شو..خ-

 جوش اوردو داد زد هوی

 خوابه..نه من یکه زنت اخر هفته مست کنارش م ریبگ ویاون قهی..برو ستیمن ن شیببند دهنتو..زن تو االن پ-

 گرفتمو خاکستر شدم شیشدم..نابود شدم..با حرفش ات خورد

 نییسرمو.انداختم پا دویچک اشکم

 خائنه هی..ستیفرشته من ن گهیکرده بود..اون د انتیبهش بگم چون فرشته خ یزیتونستم چ ینم

 گف یکه دستاشو گذاشت رو شونه هامو با نگران دیتو چهرم د یدونم چ ینم

 ..ببخشگمیم یچ دمیه نفهملحظ هیشهاب داداش ببخش..بخدا -

 نشستم یپس زدمو رو صندل دستشو

 دادمو چشمامو بستم هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 برو-

 ...کـیخودتو نابود م یول-ارشیک



 دختـر افغان

 
623 

 

 زدم داد

 رووووونیبرو ب گمیم-

 بسته شدن در اتاق ی..بعد صداومدین ییصدا چیلحظه ه چند

 برداشتم یسکیودکا و و شهیباز کردم..پاشدمو چندتا ش چشمامو

 رونیروهم برداشتمو رفتم ب نیماش چیسوو

 هارو گذاشتم کنارم شهیشدمو ش نیماش سوار

 رفتم یم امییکه تو تنها ییافتادم..جا راه

 شدمو رفتم اونجا ادهیساعت اونجا بودم..لب پرتگاه..پ هی بعد

 ستادمیپرتگاه ا لب

 کردم به داد زدن شروع

چقدر سگ دو زدم واسه داشتنش  دی؟؟دیدید ایاون خائن؟؟خدا ؟؟واسهیک ؟؟واسهی..چقدر بکشم؟؟از کااااایخدا-

 جوابمو داد؟؟ یاخر چجور یول

 سرمو گرفتم تو دستام نویدو زانو افتادم زم رو

 کنارمه یدونم چقدر گذشت که احساس کردم کس ینم

******* 

 فرشته

 

 

 گرفتمو گفتم بره خارج از شهر یتاکس هی
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 کنم یخواستم خودکش یکه اونروز م ییخواستم برم همونجا یدادم کجا بره..م یم ادرس

 کنم یخواستم خودمو خال یم

 نجس..خسته شدم یایدن نیاز

 حساب کردم شویشدمو کرا ادهی..پدمیرس یساعت هی بعد

 لبه پرتگاه قدم برداشتم..تو خودم بودم بسمت

 اد؟؟؟یبه سرم م یشه؟؟چیم یچ نیبعد ا یعنی

 عرضت ی..خاکتوسر بیشیبخت م اهی..سیکنه باهاش ازدواج کن یمجبورت م وشی..داردهیشهاب طالقت م یچیه

 میشد یهوس دوتا عوض یمن.نبود..منو شهاب قربان ریتقص

 منه یای..اون همه دنادیسر شهاب ب ییخواستم بال ینم من

 دیچی.تو گوشم پیمرد هیگر یصدا

 کرد یم هینشسته بودو گر نیبود؟؟رو دو زانو رو زم یبلند.کردم..ک سرمو

 شناسمش یرفتم..نه..من از پشت هم م کترینزد

 گرف یشدم قلبم درد م یم کشیکه نزد یهر قدم با

 نیافتادم رو زم کنارش

 هاش منم به هق هق افتادم هیبا گر همنوا

 بلند کردو نگاهم کرد سرشو

 اخماش تو هم رفتو پاشد دیمنو د تا

 زد داد

 بردار میشومتو از زندگ هیاشغال سا ؟؟هرزهیکن یم یچه غلط نجایتو ا-
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 هقم اوج گرفت هق

 کردم یم هیزدو من گر یهمونطور داد م اون

 بازوم گرفتو بلندم کرد از

تو  گهی..من درونیبرو ب میفقط از زندگ دمیبهت م یخوا یم ی؟؟هرچین؟؟چی؟؟پول؟؟ماشیخوا یم یچ-شهاب

 کنم افتیباز میزباله رو تو زندگ هی..عادت ندارم دمیراهت نم میزندگ

 زجه زدم دویکش ریحرفش.قلبم ت نیا با

 شد ساکت

 که ترحم تو چشماش موج زد دیتو صورت خستم د یدونم چ ینم

 خوشگلش بخونم یتونم از چشما ینه..ترحم نبود..عشق بود..اره من م یول

 فرشته؟؟ ؟؟چرایبا هردومون کرد نکارویچرا ا-شهاب

 حال شده بودم یب هیزد..از گر یقشنگ اسممو صدا م چه

 زد داد

 با توام..جواب بده-

 کنم یکارو تموم م شهیهم یبشه..برا تیاذ دینبا گهید نه

 خوامت یچون قلبم نسبت بهت سرد شده..نم-

 ه؟؟ی..اشکات چگهیم یا گهید زی..چشمات چیگیدروغ م-شهاب

 احمق یکنم نه تو یم هیحالش بده..بخاطر اون دارم گر وشیولم کن..دار-

 زدمو ادامه دادم پوزخند

 حالش بده وشیزده به دار نی..نه اقا..ماشدمیدلتو خوش نکن که واسه جدا شدن از تو دارم اشکامو هدر م-
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 جوش اوردو هلم داد بسمت دره هوی

 از دست دادمو افتادم داخل دره تعادلمو

 خوردم زیل یول رمیبگ یی..خواستم دستمو به جادمیکش یبلند غیج

 ..چون وزنم رو مچ دستم افتاددیچیتو مچ دستم پ ی..درد بددیچیدور مچ دستم پ یزیچ هی هوی

 شهاب بود دست

 شدن یم یقبل داشتن تداع یشده بود..اون صحنه ها کیتار هوا

 من یوفا یعشق ب ستمیبه مرگت ن ی..راضدمینجاتت م ی..ولیمون ی..با من نمیستیمن ن یبرا-شهاب

 تحمل ندارم گهیراحت شم..د ایدن نیخوام از یولم کن..ول کن دستمو..م-

 زد یپوزخند

 ؟؟یچون عشقت حالش بده تحمل ندار-شهاب

 ...رمیم یعشقم..چون تو حالت بده منم دارم م اره

 باال دمیکش

 ولم کن-

 افتادم..به پشت افتادو منم روش دیتوجه منو باال کش یب

 درد گرفته بود از فشار بغض یلیشد..گلوم خ شتریب بغضم

 با دستاش قاب گرف صورتمو

 گف دویقطره اشک از چشمش چک هی

 خانومم یبد کرد-

 حس شد میشونیلباش رو پ یداغ
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 زود لباشو برداشتو پرتم کرد کنارش یول

 رف عقب پاشدو

 اونور بود نشیماش

 ابویگفتم  نشیاون روز افتادم که به ماش ادی

 ...ردیات بگ هیخاطرات خوب گر یاداوریانجاست که با  یزندگ یجا نیبدتر

 شد نشیزدو سوار ماش یکه پوزخند دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 چشمام گاز دادو رف یجلو

 شدن شتریاطراف ب یزوزه گرگا یدور شدنش صدا با

 دیلرز یبدنم م چهارستون

 شد یگرگا هر لحظه واضح تر م یتند بسمت جاده قدم برداشتم..صدا تند

 جلومو دورم حلقه زدن دنیخار چندتا گرگ پر یاز پشت بوته ها هویتر رفتم.. تند

 دهنمو قورت دادم اب

 دیچک اشکم

 بود..گرگ وشیدار هیچقدر شب چشماشون

 دیافیاز خارج از شهر ها گرگ هارا م شتریدر کالن شهر ها ب امروزه

 نیکردو افتادم زم ریگ یزیبود اومد سمتم..عقب عقب رفتم..پام به چ یکه مشک شونیکی

 کردم نگاهش

 کنارم اومد

 رمیبم ینجوریکردم ا ینم فکر



 دختـر افغان

 
628 

 

 ادیسرت م یبترس یاز هرچ گنیم

 بشم یوحش وونیخوراک ح نکهیبجز ا رمیبم یکردم هرجور یارزو م یکیاز کوچ من

 هق زدم.اورد..چشمامو.بستمو کینزد سرشو

 گونم سر خورد یقطره اشک از رو هی

 کمکم کن ایباز کردمو نگاهش کردم..خدا چشمامو

 ...گهیقطره اشک د هی

 اومدن جلو..لرزش بدنم محسوس بود شونمیبق

 شد یم شتریبودن..لرزش بدنم هرلحظه ب یطوس اونا

 پاشدنو رفتن شونمیرف..بق دویسرشو بلند کردو دو هیمشک هوی یول

 بسمت جاده دمیجام پاشدمو دو از

 اد؟؟یم نجایا یک اخه

 ..به نفس نفس افتادمدمیجاده رس به

 یرسوند ینامرد حداقل منو م شهاب

 ؟؟یتوقع کمک دار شینشوند اهیبه خاک س ی..زدهه

 .مارو بهم زدن...یرزا زندگ وشوویمن نبود..دار ریتقص

 دمیرو د ینیچراغ ماش نور

 تو دلم جوونه زد یدیام یسو کور

 ؟؟یاعتماد کن یتون ی؟؟میاگه ببرتت چ هه

 یمشک یتارایبلند..گرند و یشاس نیماش هی..سادیکنارم وا نیماش
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 پنجره سمت کمک راننده نگاه کردم از

 .پسر جووندوتا

 گف راننده

 یباال خانوم ایب-

 ندادمو به راهم ادامه دادم جواب

 اومد یکیاون  یصدا

 متیرسون یم ایب ؟؟خبیریعه کجا م-

 ستیهم ن یکس نجایا ایتوجه به راهم ادامه دادم..خدا یب

 نجایکردم اومدم ا غلط

 شدنشون اومد..قدمامو تند کردم ادهیپ یغلط کردن افتاده بودم که صدا به

 از پشت محکم گرفتم یکیاومد.. دنشونیدو یصدا

 نداره خانوم کوچولو یا دهیفرار فا-پسره

 صداش اومد یکی اون

 ..فرار نکنهنیتو ماش ارشیبهزاد ب-

 واسه از دست دادن ندارم یزی..توروخدا..من چنیولم کن-

 ادیم رتیگ یشبم با ما بدبگذرون..عوضش پول خوب هینداره.. یاشکال-بهزاد

 زدم غیج

 ..ولم کن کثافتستمیمن تن فروش ن-

 عقبو باز کردو پرتم کرد تو..خودشم کنارم نشست در
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 هم پشت رول نشست یکی اون

 کمیدور کمرم حلقه کردو سرشو اورد نزد دستشو

 ؟؟یخانوم یکرد یکار م یچ نجایا-بهزاد

 کردن دای..تو خودم جمع شدمو اشکام باز راه خودشونو پدمیچسب نیفاصله گرفتمو به در ماش ازش

 که راننده بود گف یاون

 ؟؟یبود نجایموقع شب ا نیچرا ا-

 شد کیهوا تار یمن روز اومده بودم..ول-

 یدار یناز یجووونم..چه صدا-بهزاد

 برو گمشو-

 دستاشو دورم حلقه کرد کتروینزد اومد

 کردم به دستو پا زدن شروع

 نیبدبخت تر نکن نیولم کن..توروخدا..منو از-

 ؟؟یشده که بدبخت شد یمگه چ-راننده

 خواد شوهر کنه یم نکهیبا مامانش دعوا کرده سر ا-بهزاد

 هیگر ریخنده..با خندشون من بلند زدم ز ریزدن ز هردوتاشون

 گذاشتم رو زانوهام سرمو

 دمیمتعجب بهزادو شن یصدا

 ؟؟یکن یم هیچرا گر-

 غرور شکستش رف میموقع شب تنها گذاشتو واسه ترم نیبرهوت ا یاون نامرد..که منو تو اون صحرا بخاطر
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 رونیکنن ب یدوتا افتادم..که فردا صبح مثل اشغال پرتم م نیا ریاالن گ که

 راننده اومد یصدا

 ستینداشته باش..حالش خوب ن شیبهزاد کار-

 کنم یخودم حالشو خوب م-بهزاد

 بهتره باز یکم گهی..اون پسره دستیبهزاد تا منو نکشه ول کن ن نیا یانگار

 اوردم باال و نگاهش کردم سرمو

 خواست همونجا قورتم بده یکرد..م یبد نگاه م یلیخ

 نوازش کردو گف گونمو

 ی..هرطور تو راحتامی..باهات راه مینترس خانوم-

 بمن دست نزن-

 رهیداره رو نروم م نیا دی؟؟فریگیچرتو پرت م یه هیاه چ-بهزاد

 ستیگمشو اونور..حالش خوش ن ؟؟برویکارش دار یاه بهزاد چ-دیفر

 مورد پسند واقع شده؟؟ ؟؟نکنهیزن یم نتیبه س نویامشب همش سنگ ا هی..چنمیصبر کن بب-بهزاد

 ریبهزاد خفه..ازش فاصله بگ-دیفر

 با چشمام ازش تشکر کردم نهیتو ا از

 رف عقب دویکش یزد..بهزاد پوف ینگاه کردو لبخند نهیا به

 میکرد..وارد شهر شد ینگاهم م یچشم ریز یه

 نگاهم کردو گف نهیاز تو ا دیفر

 کجاست دختر خانوم؟؟خونت -
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 با اعتراض گف بهزاد

 تو اعصابم یخفه شو..گند زد دیاه فر-

 تو معدت زهیزنم تو دهنت دندونات بر یم نیبهزاد همچ-دیفر

 اومد رو لبم یکیگرفت لبخند کوچ خندم

 باز اومد سمتم دوید بهزاد

 ..بخند عمو دلش شاد شهیخند ی..چه ناز میاوخ-بهزاد

 پرخاش گفتم با

 گمشو اونوربرو -

 کردو گف اخم

 رهیزنم اخمات تو هم م یمن حرف م یشیزنه خوشحال م یحرف م دیفر نیا-

 خنده ریزد ز یپق دیفر

 نکنه اره؟؟بادا بادا مبارک بادا-بهزاد

 دیاشکم چک باز

 شد باز؟؟ یعه چ-بهزاد

 من شوهر دارم..برو کنار-

 گشاد نگاهم کردو گف یبا چشما بهزاد

 ی..شوهر نداریگی..دروغ میتو که جوجه ا-

 ؟؟ینیب یبرداشتمو نم یابروها یلعنت-

 دارن یدورو زمونه همه دخترا ابرو بر م نیتو ا-بهزاد
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 نبودم..برو کنار ینجوریمن ا یول-

 یشی..تو ادم نمنیجلو بش ایبهزاد پاشو ب-دیفر

 داشت نگه

 خوبه نجاینه..هم-بهزاد

 رونیب دشیشدو اومد در سمت بهزادو باز کرد..دستشو گرفتو کش ادهیپ دیفر

 به حرکت دراورد نوینشوندشو خودشم نشست..ماش جلو

 شد زونیاو افشیکردم که ق یظیبرگشت سمتمو با حسرت نگاهم کرد..اخم غل بهزاد

 شهیبرگردوندم سمت ش رومو

 ؟؟یخونشون چرا سوارش کرد شیبرسون یخواست یتو که م دیفر-بهزاد

 یخطرناک تر ابونیاون ب یتو از گرگا یانگار یمن گفتم نذار در بره..سوار شه برسونمش..اونجا خطرناکه..ول-دیفر

 جونم لوفریزنگم به ن یببند بابا..اصال ببرش..م-بهزاد

 ستین نکارهیدختر ا نیباش..ا نکارهیا یبهتر..برو باهمون دخترا-دیفر

 ؟؟یدان یز کجا م-بهزاد

 نکردم یبرگشت سمتم..بهش توجه نیجوابشو نداد..باز ا دیفر

 دادم..سر کوچه خونمون گفتم نگه داره یکم بهش ادرس م کم

 کرد ینگاهم م زونیشدم..بهزاد با لبولوچه او ادهیکردمو پ تشکر

 ..آشغالیعوض

 بسمت خونه راه افتادم اروم

 ..کوش؟؟فمیک عه
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 اونجا نبود یزیاومدم چ یداشتم م یوقت یدره جا گذاشتمش..ول لب

 افتاده ته دره دیشا

 خونه رو زدم زنگ

 درو باز کرد.. محسن

 فرشته

 

 

 طاقت شدم یب ؟؟منیدیدرخواست طالق م یک-وشیدار

 خفه شو..فقط خفه شو-

 مسخره.کردو گف افشویق

 چرا خانومم؟؟-

 .من فقط خانوم شهابم.یا گهیکس د چی..نه خانوم تو نه هستمیببند اون چاه فاضالبو..من خانوم تو ن-

 شد ریگذاشتم رو قلبمو چشمامو بستمو اشکام سراز دستامو

 کنه ی..شهاب داره با خواهر من ازدواج مریخب..ابغوره نگ لهیخ-وشیدار

 برگشتمو بهش نگاه کردم عیسر

 ؟؟یگفت ی؟؟چیچ-

 گف یالیخیب با

 دفتر عقد.. رنیبعدازظهر م ..امروزگهیبود د نیا ؟؟شرطشیرزا رو فراموش کرد نویشاه تویمگه رضا-

 زدم غیج هیگر با
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 ارمی..پدرتونو در منینشوند اهیبه خاک س موی..زندگیعوض یکثافتا-

 افتادم به جونشو به صورتش چنگ انداختم باز

 ..داد زدشهیکرد که محکم خوردم به ش پرتم

 ی*ر خ*و*ا*بی..انقد ز*رمیگ ی..توروهم من مهی..چیشیتو پررو تر م گمینم یچیبهت ه ی..هرچشعوریدختره ب-

 من شو ی*ر خ*و*ا*بی..حاال ز*یشهاب بود

 شدو اومد در سمت منو باز کرد ادهیپ

 زد ویعقب..خودشم اومدو خم شد از جلو قفل مرکز ی..درعقبو باز کردو پرتم کرد صندلدیکش رونمیگرفتو ب بازومو

 دادو به پشت خوابوندم هولم

 خودمو جمع کنم اونم اومد روم پاشدم

 حکمت سنگ ساره یکن یولم کن..غلط کردم..توروخدا ولم کن..من هنوز شوهر دارم اگه بهم دست دراز-

 مانتوم یزدو بلوزشو دراورد..دستشو اورد بسمت دکمه ها یپوزخند

******* 

 شهاب

 

 

 با ناز گف رزا

 یکن یم تمیاذ ی..هیبد یلیخ یشهاب-

 دادم باال کیپ هیتوجه  یب

 اهنگ گذاشتو شروع کرد به رقص باله هیپخش رفتو روشنش کرد.. بسمت
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 ..کیپ هی

 بود امیکه همه دن ی..خائن..کسرفت

 دور زد هی

 ..کیپ هی

 فرشته یشی..فراموش نمادشمیبه  هنوزم

 پام زانو زد یناز جلو با

 ..کیپ هی

 ..خوش باش باهاشوشیمعلومه..دار ؟؟ههیهست یکنار ک االن

 موج به اندامش داد هی پاشدو

 ..کیپ هی

 تونم ازت متنفر بشم؟؟ یبوستت؟؟چرا نم یم یچجور

 موهام فرو کرد یال فشویظر یسمتمو دستا اومد

 تموم شد اهنگ

 شدم جی..گگهید کیپ هی

 مصرف کردم..درصد الکلش باال بود ادیز

 تخت نشست..اروم خوابوندمش رو

 بود شهیسبزش خمارتر از هم ی..چشمادمیکنارش خواب خودمم

 تو چشماش بود یروزیپ برق

 دیبوس یاورد جلو و لباشو گذاشت رو لبام..نرم م سرشو
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 پشت لباسش پیرفت سمت ز دستم

 دمیکردمو دستمو رو بدنش کش بازش

 دمید یم اهیسبزش دوتا اسمون س یچشما یبجا یبه چشماش نگاه کردم..ول باز

 یبارون دوی..ناامیاسمون غم گرفته..ابر دوتا

 شده؟؟ یدرد گرفت..چرا؟؟مگه چ هوی قلبم

******* 

 فرشته

 

 

 شدم..موهاشو گرفتمو سرشو از خودم دور کردم یوحش

 بشه کمیبذارم نزد دینبا

 حساسش یلگد زدم که خورد به جا هی

 نشست..از درد دوال شد پاشدو

 باز کردم ویپاشدمو نشستم..دستمو دراز کردمو قفل مرکز زود

 که از دستم گرفتو تعادلمو از دست دادم رونیباز کردم برم ب درو

 رو پاش افتادم

 دیزدو موهامو از رو شالم محکم کش یدستشو گاز گرفتم..داد بلند محکم

 دمی..دورونیزدمو ناخونامو فرو کردم تو دستش..پرتم کرد ب یغیج

 ..همه جا خلوت بوددمیهمه توانم دو با
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 سرد یهوا نی..اونم تو اونهابیتو خ یظهر ک۲ساعت معلومه

 سادمیکه خسته شدمو وا دمیدو انقد

 ترس پشتمو نگاه کردم..خدارو شکر نبود با

 در عجب بودم دمید یکه م یزیاز چ یبلند کردم..ول سرمو

 اومدم ارشیکه با ک یشهاب..همون اپارتمان

 سوخت یبدجور م قلبم

 دختر اومد هیقهقهه مستانه  یکردم که صدا یبه پنجره اتاقش نگاه م داشتم

 دونم ی..مگسید یجا هی..از ستی..از خونه شهاب ننه

 قدم لرزون برداشتم بسمت خونش چند

 بازم عذاب بکشه؟؟ یخوا یفرشته؟؟م یکن یم یچه غلط یدار

 خوامینم نوی..من انه

 نجایدور شو از امتی..تا ابد..تا روز قشهی..واسه همنجایبرو از پس

 مونه یجا م نجایقلبم ا یول

 بخاطر تو نابود بشه؟؟ ادیبذارو برو..انقد خودخواه نباش..دلت م قلبتو

 ...نه

 برو"نه"نیبخاطر ا پس

 قدم برداشتم دویچک اشکم

و خراب کردم..فراموشم کن..با رزا عاشق تویتو باشم..نتونستم کنارت بمونم..زندگ یببخش شهابم..نتونستم برا منو

 خوشبخت شو عشقم
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 خوام یم یداریب یخواب ب هی..ای..خستم خدادمیزدمو دو هق

 خدا؟؟ هیادیز خواسته

 ای..عطا کن خداادهیکه عطا و بخششت ز تو

 دمیگنبد امام رضا)ع(رو د ییدور طال از

 ؟؟یریپذ یم شت؟؟منویپ امیخوام ب یدلم برات تنگ شده..م اقا

ن رفته بود ینبود..همه رفته بودن..مامان باباو محسنو بهار با مهد یدرو باز کردم..کس دی..با کلدمیخونه دو بسمت

 رونیب

 قبول نکردم یگفته بودن باهاشون برم..ول بمنم

 خوام با شهاب برم یم گفتم

 گرفتو رفت تو اتاقم شیگر دیشن نویا یوقت بهار

 رونیسرم کردمو از خونه اومدم ب چادرمو

 تا حرم رفتم ادهیپ یپا

 شدن یحرم شدم..اشکام جار داخل

 کرد ینگاه نم ینبود..کس یدیجد زیچ

 شلوغ بود یلیداخل صحن..خ رفتم

 مهر هیبرداشتمو  ارتنامهیز هی

 سادمیگوشه نشستم..پاشدمو روبه قبله وا هی

 کردم ارتینماز ز تین

 اومد یخوندم نفسم باال نم یم ارتنامهیز یقنوت نماز زجه زدم..وقت تو
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 کردم یبلند هق هق م بلند

 که کنارم بودن گفتن یخانوم چندتا

 نکرده ییخدا شهینکن..حالت بد م یتاب یدختر خانوم انقد ب-

 وقته حالم بده یلیندارن من خ خبر

 رفتم حیتوسل هم خوندمو پاشدم..بسمت ضر یدعا هی

 بودن ادیاقا ز یزائرا شهیهم مثل

 سخت بود یلیاونهمه ادم خ نیکردن ب ارتیز

 ستیبرام مهم ن یول

 رسوندم حیضر لهی..کم کم رفتم جلو..دستمو به متیتو جمع رفتم

 گرفتمش سفت

 خوام یاز تو م مویزندگ ویمن خوشبخت اقا

 یخدا..ضمانتمو کن شیپ یبش کتیکوچ یخوام ضامن اهو یم ازت

 ها لهیدستمو رها کردم از م دمویکش حیسبزمو به ضر یمچ دور

 رفتم رونیانداختمو از حرم ب حینگاه رو هم به ضر نیرفتم..اخر رونیب تیجمع نیب از

 رفتم ادهیحرم تا خونه رو هم پ راه

 لومتریک۵

 از پشت بغلم کرد یکیدر خونه رو باز کنم که  خواستم

 ترس برگشتمو نگاهش کردم با

 داد یالکل م یبود..بو شهاب
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 بازو بسته مونده بودن رهنشیپ ی..دکمه هادهیسرخ بود..موهاش ژول چشماش

 برگشتم سمتش..صورتشو با دستام قاب گرفتم کامل

 شده؟؟ یشهابم چ-

 صدا نزنم ینجوریگاز گرفتم..نتونستم خودمو کنترل کنمو اسمشو ا لبمو

 رمیم یفرشته..توروخدا..تنهام نذار..فرشته من م-شهاب

 زانو افتاد..نشستم کنارش به

 اون غرور تو چشماش نبود گهیمعصوم تر بود..د شهیاز هم چشماش

 دمشید یم ینجوریدوم بود ا دفعه

 خوامت یبهش گفتم نم یبود که بهم تجاوز کرد..وقت یروز یاول فردا دفعه

 درو باز.کردم..کمک کردم پاشه..بردمش تو خونه پاشدمو

 مصرف کرده بود یلیبد بود..خ یلیخ حالش

 براش اوردم خیاب  وانیل هیکاناپه خوابوندمش..رفتم تو اشپزخونه و  یرو

 کنارشو ابو دادم بخوره نشستم

 پس زد وانویخوردو ل جرعه

 ؟؟یبر یخوا یفرشته..م-شهاب

 رمی..نمیینه عشقم..نه اقا-

 رمیم ایدن نیمن از یتنهام نذار..اگه بر چوقتینرو..ه-شهاب

 باشه عمرم..باشه نفسم..اروم باش-

 که خوابش.برد دینکش یبستم..طول چشماشو
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 شل قرمز عوض کردم قهیبافت  هیتو اتاق..لباسامو با  رفتم

 دمیپوش یساپورت کلفت مشک هی

 برداشتم بردم رو شهاب انداختم پتومو

 باز گذاشتم موهامو

 تو اشپزخونه و شروع کردم به ناهار درست کردن رفتم

 گرفتم یم ادی ستادمویا یاوقات کنار.مامان م یخوب بود غذا بلد بودم..گاه باز

 دیطول کش۳:۳۰درست کردنم تا  غذا

 نشستم نیرفتم کنار کاناپه رو زم دمویچ زویم

 گذاشتم رو گونش..اروم صداش زدم دستمو

 یری..پاشو..پاشو ناهار بخور..ضعف مییشهاب..اقا-

 خوردو باز شد یتکون پلکاش

 اونورو نگاه کرد نورویا جیگ

 لحظه نگاهم کردو پاشد سرجاش نشست چند

 کنم؟؟ یکار م یچ نجایمن ا-شهاب

 ادیب ادشیکنه  خدا

 ؟؟یبوده چ یهمه حرفاش از رو مست اگه

 خوام کنارم بمونه یخوام..م ینم نویمن ا ای..خدانه

 اومد ادشی انگار

 توهم رفتو پاشد اخماش
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 در رفت که از پشت بغلش کردم..دستاشو گذاشت رو دستام بسمت

 برگشت سمتمو بازوهامو.گرفت هوی

 دادو داد زد تکونم

 کجاست؟؟مثل اشغال پرتت کرد نه؟؟ وشیشد؟؟دار یچ-

 دیسر باز کردو اشکم چک بغضم

 ؟؟یبرگشت ابونیاز اون ب یجواب بده..اونشب چجور ید لعنت-شهاب

 کردم یهق هق م فقط

 گرفت شیبغلم کردو گر کالفه

 گف هیگر با

 و زدم..دلتیبود..خودت منو نخواست..نفسم به نفست بسته یبود امی..همه دنیفرشته..تنهام گذاشت ینامرد یلیخ-

 جوابشو دادم هیگر با

 یعشقم..تو دلمو نزد یکن یاشتباه م ینه..بخدا نه..شهاب..دار-

 زمیتونستم تو خودم بر ینم نیاز شتریماجرا هارو بهش گفتم..ب همه

 ..دعوا هام باهاشیکردنش تا حدود ی..عملوشیدار دیگفتم..تهد بهش

 کنه رو گفتم یت درازخواست بهم دس یم نکهیا یحت

 بود..از کل وجودش دایاز چهرش پ تیعصبان

 زد داد

 ارمیپدرشو درم-

 سرعت بسمت در رفت به
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 شهاب-

 برگشت سمتم شهاب

 خوب برات..فعال خدافظ نفسم یگردم..با خبرا یبمون عمرم..بر م نجایهم-شهاب

 ییخدافظ اقا-

 شهاب

 

 

 رفت یچشمام کنار نم یاز جلو شیاشک یچشما ریگرفته بودم..تصو جنون

 ..بغض هاش..غرورو قلب شکسته شدشاشکاش

 من نطوریهم و

 در خونه رزا بودم..دستمو گذاشتم رو زنگو تا ته فشار دادم یجلو

 نحسش اومد یصدا

 بله؟؟-رزا

 منم باز کن درو-

 بود اومد شیساعت پ هیکردو رفتم تو..با همون تاپ مزخرفش که  باز

 کنه..هه لیتونه خودشو بهم تحم یکرد م ی..فک مرونیپاشدم از خونه رفتم ب هویتوهم بود..چون  اخماش

 زدم داد

 داداشت کو؟؟-

 گفت دوی..رنگش پردیگرخ
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 دونم یمن..من نم-

 واریسمتشو از گردنش سفت گرفتم..چسبوندمش به د رفتم

 خفت کنم؟؟ ای یگیم-

 یکن یخفم م یشهاب..دار یولم کن..اخ..ا-رزا

 بزنم بکشمت؟؟ ای یگیخوام خفت کنم..م یم قایمنم دق-

 ..کارم داشتنجایا ادیم گهیساعت د می..نگمی..باشه..میا-رزا

 دمیجرت م ی..دروغ گفته باشنیبب-

 ..ولم کنگمینه..بخدا راست م-رزا

 ارین فتیخفه شو..اسم خدارو به زبون کث-

 تکون داد..دستمو از رو گردنش برداشتم یسر

 سرفه افتاد به

 ادیزنگ بزنه و بهش بگه که ن وشیتو اتاق..دنبالش رفتم..ممکنه به دار رفت

 سمتم برگشت

 خوام لباس عوض کنم ی..مرونیب ه؟؟برویچ-رزا

 شیساعت پ هی نی..تو تا همیزنگ بزن رتیغ یب تیخاص یب کهیکه برمو تو به اون مرت ستمیهه..من انقد احمق ن-

 ؟یجلوم لباس عوض کن ادی..حاال عارت میذاشتیم ارمیخودتو کامال در اخت یداشت

 کردو رو تخت نشست اخم

 مزخرف..موهاشو نگاه کن..قرمز کرده ینگفت..دختره  یچیه

 زنگ اومد یگذشت که صدا یساعت مین هی
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 پاشو..برو درو باز کن-

 گهیخودت برو د-رزا

 فونیموهاش گرفتمو بلندش کردم..هلش دادم سمت آ از

 بگه کارش تمومه یزیاشاره کردم اگه چ سمتش

 تکون دادو درو باز کرد یسر

 خوشحال اومد.تو وشیباز شدو دار در

 بود دهیمنو ند هنوز

 ارمی..نتونستم کامل بدستش بفیح یخوشحالم..ول یلیرزا..خ یوا-وشیدار

 اورد باال و چشمش بهم افتاد سرشو

 دیرنگش پر هیانِ ثان در

 اد؟؟یعشقت قراره ب یکنه؟؟چرا نگفت یکار م یچ نجایا نیرزا ا-وشیدار

 واریگرفتم..کوبوندمش به د قشویبسمتشو  رفتم

 نیمشت زدم تو صورتش..افتاد رو زم هیگرفت.. قموی متقابال

 مشت زدم تو صورتش هی..نشیرو قفسه س نشستم

 عشقم یزدم واسه اشکا نویا-

 ..گهیمشت د هی

 واسه قلبو غرور شکسته شدش نیا-

 کرد پرتم کنه اونور یم یشد..سع یجار شینیب ..خون ازگهید یکی

 منو بزنن؟؟ یفرست یم ؟؟ادمیکن یم دی..که فرشته منو تهداتیزدم واسه گه خور نویا-
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 شده بود حالیزدم..ب گهیمشت د هی

 خواهر جندت نی..با ایبردار مونیزدم که دست سر زندگ نمیا-

 لگد زدم تو پهلوش..چشمم به رزا افتاد هیروش پاشدمو  از

 کرد یم هیگوشه کز کرده بودو گر هی

 بسمتشو از موهاش گرفتمو بلندش کردم رفتم

 زد غیج نویبه صورتش زدم که پرت شد رو زم یا یلی.بردم باال و چنان سدستمو

 خنک شده بود ی..دلم تا حدودرونیخونشون اومدم ب از

 دلش بود یبود که فقط دنبال هوس ها یعرضه ا یادم ب وشیدار

 شدمو بسمت خونه فرشته حرکت کردم نیماش سوار

 در بودم..زنگ زدم یساعت جلو مین بعد

 انگار نبود ینداد..بازم زنگ زدم..ول جواب

 زم؟؟یتو سرم بر یهم دست منه..چه خاک شیگوش ایخدا یوا

 رفته؟؟مگه نگفتم تو خونه باش؟؟ کجا

 تو خونه دمی..دواطیح تو دمیدر پر یباال از

 بود ساکت

 ؟؟ییکجا زدلمی..عزیفرشته..فرشته خانوم-

 ومدین یجواب چیه یول

 اومد میزنگ گوش یصدا

 صفحش نگاه کردم به
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 شماره ناشناس..برداشتمو جواب دادم هی

 بله؟؟-

 اومد وشیدار یصدا

 یچیه گمیکه م یادرس نیبه ا یاورد اردیلیم۳منه..اگه تا امشب شیخانوم کوچولوت پ-

 مال من شهیم یاوردیاگه ن یول

 ..فرشته کجاست؟؟یببند دهنتو عوض-

 رسونه ی..تو بغل منه..سالم منجاسیا-وشیدار

 مطمئن بشم شیاز سالمت دیبده بهش..با ویسگ کثافت..گوش-

 شد تو قلبم ریت هیبغض دارش  یصدا

 الو شهاب-فرشته

 ؟؟ییخانوم خوشگلم تو کجا-

 خواد منو بکشه یم یپست فطرت عوض نیمنو گرفتن..ا نایشهاب ا-فرشته

 نشونمش یم اهی..به خاک سارمی..پدرشو درمذارمینم-

 اومد وشیدار یصدا

کنم..که مال خودم  یم یکشم خانوم کوچولو.بهت دست دراز ی..بعدشم من تورو نمنیحرف زد یلی..خگهیبسه د-

 یش

 زدم داد

 هرزه اشغال کهیخفه شو پدر سگ..مرت-

 زدو گفت قهقهه
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 خورمش ینکن..وگرن جوجه کوچولوتو م یهرزس..پس بلبل زبون کهیمرت نیهم ریفعال که کارت گ-

 قطع کرد بعدم

 بگردم دنبالش؟؟ ویکدوم گور ایخدا

خبر کنم  سیادرس بود..خارج از شهر بود..اخرشم نوشته بود اگه پل هیاس اومد برام..از طرف همون شماره بود.. هی

 کشن یفرشته رو م

 دمیفهم یخودمو نم حال

 ارم؟؟یرو از کجا ب گهید اردیلیم۱اون  یپول بود..ول اردیلیم۲توحسابم

 رونیاز خونه ب دمیدو

 شدمو راه افتادم نیماش سوار

 قرض کنم؟؟ یفکر کردم..از ک کمی

 رمیگ یم ارشی..خودشه..از کدمیفهم

 کرد نیبه فرشته توه ؟؟اونیغرورم چ یول

 فرشته رو بکشن؟؟ یکار وقت یچ یخوا یم غرورو

 غرورمو بذارم کنار دی..بااره

 ارشیزدم به ک زنگ

 بوق صداش اومد نیسوم با

 معرفـ.. یسالم داداش ب-

 ..کارت دارمستیحرفا ن نیوقت ا ارشیک-

 کار؟خب جواب سالم که واجبه یچ-ارشیک
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 ؟؟یخوام دار یپول م اردیلیم۱..اااااارشیک-

 ؟؟یریزن بگ یخوا یم نمی..ببیکار؟؟خودت که دار یچ یخوا یپول م نهمهیاوهووووو..ا-ارشیک

 بغض گفتم ویکالفگ با

 دنی..بس کن..فرشته رو دزدارشیک-

 ومدیلحظه صداش ن چند

 ده؟؟یخانوم خائنو دزد نیا یحاال ک-ارشیک

 زدم داد

 یدون ینم یچیه یوقت یبگ ینجوریدربارش ا ی..تو حق ندارارشیخفه شو ک-

 قطع کردمو پرتش کردم رو داشبورد ویگوش

 کمک راننده افتاد یبه صندل نگاهم

 فرشته کوچولوم بود یجا نجای..ادیچک اشکم

 به کولر افتاد..اونجا سرشو گذاشته بود... چشمم

******* 

 فرشته

 

 

 گفت دویخند وشیدار

 نگران شد یکردم وقت یچه حال یوا-

 کتکت زده..دلم خنک شد ینجوری..حقته که اتیخاص یخفه انگل ب-
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 کردو گفت یاخم

 یحرف بزن ینجوریباهام ا یشوهرت..حق ندار شمیمن م گهیادب..تا سه ساعت د یب-

 زدم داد

 کشم یم شیرو به ات نجایزن تو نشم..بخدا دستت بهم بخوره ا یول رمیببند دهنتو..من حاضرم بم-

 صورتم خم شدو گفت رو

 کنه یباز شیخواد ات یزنگ بزنم..جوجو کوچولو م ینشون شیبرم به ات ؟؟بذاریچ گهیخب خب..د-

 انداختم تو صورتش تف

 حرص پاکش کردو رفت عقب با

 افتادم شیساعت پ هی ادی

 دمیشن اطیاز تو ح ییشهاب رفت صداها نکهیربع بعد ا هی

 شدم هوشیب موینیب یدستمال گرفت جلو هی نفریکه  هیک نمیشال سرم کردمو رفتم بب هی

 دستو پامو به تخت بستن نجامویا دمیبهوش اومدم د یوقت

 یتخت دونفره معمول هیاتاق متوسط بود.. هی

 نداشت اتاقه یچیه گهیدر د هی بجز

 کنارم نشستو گونمو نوازش کرد اومد

 چرخوندم سرمو

 از سرم دراورد دویکش شالمو

 یپنهون کرد رشیخوشگلتو ز یاخه؟؟موها هیچ نیا-وشیدار

 رو موهام دیکش دستشو
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 چرا انقد موهات کوتاهه؟؟-وشیدار

 به تو سگ چه؟؟کثافت-

االن مهلتت تموم  نینکن که هم یکه به شهاب دادم..مهلتش تا شبه..کار یقول رینکن بزنم ز ی..کاریه یه-وشیدار

 بشه

 یبکن یتون یهم نم یغلط چی..هیعوض ریبرو بم-

 تونم؟؟ ینم ای رمیباالخره بم-وشیدار

 کنم یم هیباشه واسه بعدا که شهاب اومد..اون موقع گر هیباشم..گر یقو دیقورت دادم..با بغضمو

 افکارمو پاره.کرد وشینحس دار یصدا

 خودم ادبت کنم دی..فک کنم بایادب یب یلیخ-

 شد رو صورتم..لباشو غنچه کردو اورد جلو خم

 چرخوندم که نتونه ببوستم یم سرمو

 دستش چونمو گرفتو نذاشت سرمو تکون بدم با

 اورد جلو..باز تف کردم تو صورتش سرشو

 پاک کرد نشیاست با

 بود گفت کمیکه سرش نزد همونطور

 نزاکت یب فینکن..انقد اب دهن ننداز..کث-

 یتف روهم ندار اقتی..تو لریبرو بم-

 شهی..استرستم کم میشیاماده م شتریواسه شب ب ینجوریببوسمت..ا باریخب..فقط بذار  لهیخ-وشیدار

 بدتر از خودتو ببوس یبرو دوس دخترا-
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تو  یلکنم..و یم کشونیت کهیتو صورتم تف بندازن ت باری..اونا اگه یکن یتو فرق م یبوسم..ول یاوناروهم م-وشیدار

 عخشم یفرق دار

 یزن یدوساله حرف م ی..مثل دخترازیهمه چ یخاک بر اون سرت مردک ب-

 یشیروت له م فتمیبزرگه..ب کلمیه یول-وشیدار

 بدبخت ینخود عقل ندار هی..تو اون مخت قد یگنده کرد کلیکه فقط ه نجاستیهه..خب مشکل ا-

کنم..شهاب هم که اومد ادمام  ی..تورو مال خودم منجایاوردم ا یاگه عقل نداشتم که تورو نم-وشیدار

 باحالو جذابه یلیبراتون که خبرنامه هم دارم  ژهیو هیتو..و البته  ی..اونم جلوکشنشیم

 کنه؟؟ یخواد چه غلط ینگاهش کردم..م مشکوک

 کنم یشهاب تورو مال خودم م یمن جلو-وشیدار

 ناموس یب کهیروم..مرت ختنیر خیسطل اب  هی انگار

 ارهیسرت ب یکه به منو شهاب داد ییازارا تاویخوام صدبرابر اذ ی..از خدا میناموس عوض یب کهیمرت-

 انجام بده یتا خدا برات کار نیبشهه -وشیدار

 اشغال..خدا تورو از درگاهش رونده ری..برو بمیتو مُرتَد-

 بود که خدا روندش..من ادمم طانیفک کنم اون ش-وشیدار

 یاز پشت بست طانوی..تو دست شیهم بدتر طانیتو از ش-

 فعال که من دست تورو بستم-

 خونه یتو درس م شیپ طانیش-

 خوام بهت درس ادب بدم یاره خب..شب م-وشیدار

 نه من یسیاست..تو ابل انیاست چه حاجت به ب انیهه انچه ع-
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 طانمیاره..اصال من ش-وشیدار

وجود ب رتیسگ س یرفت تو جلد بابات که به مادرت تجاوز کردو تو طانی..شیطانی..تو از نطفه شیمعلومه که هست-

 یاومد

 گذاشت رو گردنم دستشو

 خواستم التماسش کنم یخواست خفم کنه..چشمامو بستم..نم یم

 کنه یم شویراحت زندگ رهیافته..م یشهاب هم تو هچل نم رمیمن بم اگه

 برداشت..صداش اومد دستشو

 یپاهامو ببوس دیدارم التماس کردنتو بشنوم..اصال با ؟؟دوستیکن یاه..چرا التماس نم-

 التماس نکنم زیهمه چ یب یبه تو یهه..من حاضرم سرمو ببرن ول-

 ..دستشو برداشتنیی..سرمو بردم پادیگونه رو گردنم دست کش نوازش

 ..وگرن من دوستت دارم عشقمیکن یخودت اعصابمو خورد م-وشیدار

 جمله رو نیا نیدیامثال تو به نجاست کش ی..تو و ادمااریجمله رو به دهن نجست ن نیا-

 دوستت دارم؟؟ یکن یتو چرا باور نم-وشیدار

 برگردوندم سرمو

 که من شهابو دوست دارم؟؟ یکن یمگه تو باور م-

 دوستت دارم شتریشهاب هرچقدر دوستت داشته باشه من ب-وشیدار

 شتریمنو از پدرمادرمم ب یبه اندازه شهاب منو دوست نداره..اول خدا بعدم شهاب..اون حت ایدن نیتو ا یشکیه-

 دوستم داره
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که  یی..پدرو مادر مهربون..عاشق دلسوز..داداشایخونواده دار ارم؟؟چونیستت بخوام بد یچرا م یدون یم-وشیدار

ود ب یمثل اون دوستت چ قایدوست با وفا داشته باشم..دق هیارزو داشتم  شهی..اون دوستت..همدنیجونشونو برات م

 اسمش؟اها بهار

 شالمو سرم کن-

 یخوشگل تر ینجورینچ..ا-وشیدار

 جوابشو ندادم..به ناچار شالمو سرم کرد دیحرف زدو پرس یهرچ

 شدم راحت

 دستامو باز کن-

 یشی..پررو مگهینه د-وشیدار

 جوابشو ندادم..دستو پامم باز کرد بازم

 نشستم رو تخت پاشدمو

 شد کمیگوشه و نزد هیانداخت  طنابارو

 دیدورم حلقه کردو گونمو بوس دستشو

 یبهم بوس بد دیاالن با-وشیدار

 باز چنگ انداختم صورتشو

 زدو گفت یداد

 یبندم..شعور ندار ی..االن دستو پاتو ماقتیل یاحمق ب-

 ..جواب اون بوست بودینینب بینشو تا اس کمینزد-

 منکه بوست نکردم نفهم-وشیدار
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 بود که گونمو نجس کرد یپس اون چ-

 گونمو پاک کردم نمیاست با

 بودم دهیکه عاشقتم..وگرن صدبار تا االن حسابتو رس فیح-وشیدار

 خورد واریدر اتاق بشدت باز شدو به د هویاز تو سالن اومد..بعدم  ییسروصداها

 هم بودن گهیاومدن تو..چند نفر د ارشیک شهابو

 داد زد وشیدار

 ؟؟یایمگه نگفتم تنها ب-

 سمتمو از جام بلندم کرد.. از پشت گردنمو گرفت دیدو

 ت گذاشت کنار سرمکُل هی

 زد داد

 نیبر نویکشمش..پوالرو بذار یم نینر رونیاگه ب-

 ارمیتار مو از سرش کم بشه پدرتو درم هیخفه شو..اگه -شهاب

 کن..پوالرو بده رونینره غوالرو ب نیکشمش..ا یم یای..اگه بایجلون-وشیدار

 وشیدار یپا یداد جلو زیل نویگذاشت زم فویک شهاب

 داد زد وشیدار

 نجایا ایب نی..متنیمت-

 ومدین ییصدا یول

 لگد زدم تو باسنش هیبرداره که  فویناچار خم شد ک به

 نیصورتش خورد زم با
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 برداشتمو ازش دور شدم کلتشو

 زدم داد

 کنم یم یبنداز اونور..زود باش وگرن مغزتو متالش فویک-

 خانوم کوچولو..خطرناکه نیاونو بذار زم-وشیدار

 زدم داد

 اره؟؟ یخوا ی..که منو منوریا فویشو..بنداز اون کخفه -

 لگد محکم زدم تو پهلوش هی

 ارمیهرزه رو درم یتوو اون رزا ؟؟پدریکن یمنو خراب م ی؟؟زندگیخوا یکه پول هم م-

 وارد شد یکی هوی

 اوردم باال..رزا بود..اره خودش بود سرمو

 سرش بود نیکاله ج هیتنگو کوتاه تنش بود..موهاشو باز گذاشته بودو  یمانتو شلوار ل هی

 دستکشا که سرانگشت ندارن بود نیاز دستاشم

 طرفا؟؟ نیخانوم گل گالب..از یبه به..فر-رزا

 چارهیمن ب یتو زندگ یمنکه سرجام بودم..تو اومد-

 منه یجا نجای..ایمنو گرفت یتو جا-رزا

 قلب شهاب اشاره کرد به

 دنیخند گهیاون چند نفر د ارشویک

 یکرد یرو ادهیجاشم ز نیچاه فاضالبه..تا هم یتو تو یپووووف..جا-

 کشمش یم یبگ گهیکلمه د هیخفه شو عنتر..-رزا
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 تفنگو بسمت شهاب گرفت سر

 زدم یپوزخند

 ش؟؟یبکش یای..بعد بیدیهه..تو جونتم واسه شهاب م-

 گرفت ارشینگاه کردو تفنگو بسمت ک رهیخ کمی

 شهابو سفت گرفت یباشه دستشو گذاشت رو قلبشو بازو دهیانگار که ترس ارشیک

 نازک کردو گفت صداشو

 نره غولو بکش؟؟ نی؟؟ایکار دار یاوا خواهر..بمن چ-

 از بازوش جدا کرد ارشویشهاب اشاره کرد..شهاب به زور ک به

 برگشت سمتمو تفنگو سمت من گرفت..منم تفنگو سمت اون گرفتم رزا

 اومد سیپل ریاژ یکه صدا میدیکش یبا نگاهامون واسه هم خطو نشون م میداشت

 پاشدو تفنگو از دست رزا گرفت..حمله کرد سمت من عیسر وشیدار

 هم اومد گهید کیشل هیدادو  یکردم..همزمان صدا کیگذاشتم رو ماشه کلتو شل دستمو

 که بسته بود باز کردمو به اطراف نگاه کردم چشمامو

 افتاده بود نیکه رو زم وشینبود..چشمم افتاد به دار یزی..چدمیشکمم دست کش به

 تو اتاق ختنیر سیپل یروهایاتاق باز شدو ن در

 دیچیپ یداشت به خودش م وشیاز دستم افتاد..دار کلت

 اومد سمتمو محکم بغلم کرد شهاب

 فرو کردم نشیبغلش کردمو سرمو تو س منم

 کردم یم هیگر دیبود که با یهمون وقت نی..اهیگر ریته دل زدم ز از
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 سوار اورژانس کردن وشویکردو برد..دار ریرزا رو دستگ وشویدار سیپل

 بازو بسته شدن در عقب اومد یکرد..صدا نشیمنو سوار ماش شهاب

 ..چهرش ناراحت بودارشهیک دمید برگشتم

 فمیخائن کث هیکنه من  یاونروز..حتما هنوز فک م یشد تو صورتش نگاه کنم..بخاطر حرفا ینم روم

 اومد صداش

 یابج-ارشیک

 بله-

 بهت بدهکارم یعذرخواه هیمن..من -ارشیک

 چرا؟؟-

 دی..اشکم چکنییبرگردوندمو انداختم پا سرمو

 ؟؟یبخش ی..میحاال هرچ-ارشیک

 ؟؟یواسه چ-

 ؟؟یبخش یدرموردت کردم..م ینادرست یفکرا یلینچ..سخته گفتنش..خب..خب من خ-ارشیک

 بخشم یکار کنم؟؟اره م ینبخشم چ-

 قورت دادم بغضمو

 عقب گفت یرو صندل ارشیک دنیسمت راننده باز شدو شهاب سوار شد..با د در

 لیسه نیپاشو برو گمشو تو ماش-

 نمیعاشقانه بب لمیف نمیبش نجایخوام ا ی..مرمینم-ارشیک

 اومد یمن خنده به لبم نم ی..ولدیخند شهاب
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 گفتم یگرفته و دورگه ا یصدا با

 دونن؟؟ یخونوادم م-

 ریبگ نویا یخواستم نگران بشن..راست ینه..نم-شهاب

 مال خودمه نکهیگرفت سمتم..عه ا یگوش هی

 کنه؟؟ یکار.م یدست تو چ نیا-

 من برش داشتم..اون روز لب دره-شهاب

 رون پام بود یبافتم..باز خوبه بافتم تا باال بیگذاشتم تو ج گرفتمو

 شدم رهیخ رونیدادمو به ب هیتک شهیبه ش سرمو

 تموم شد؟؟مشکالت تموم شد؟؟ ینی ایخدا

 شهیتموم نم چوقتیه ایدن نیا مشکالت

 دارِ مشکالت است ایدن

 دیبار یم یدیافتاد..بارون شد راه

 اونروز افتادم که جنون گرفته بودم ادیگرفت.. عانیم شهیش

 نوشتم شهیانگشتم رو ش با

 خواهم یم یداریب یخواب ب کی ای:خدا

 بهش زدم یزد..تلخند یبرگشت سمتم..لبخند شهاب

 کردو دستشو دراز کرد یافتاد..اخم شهیبه ش چشمش

 رو پاک کرد نوشته

 تموم شد ؟؟مشکالتمونیستیفرشته چرا خوشحال ن-شهاب
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 خسته شدم ایدن نیدونم که از یم نویدونم..فقط ا ینم-

 خونه نگه داشت یموقع جلو همون

 رونیبره ب ینینگاه کرد.. ارشیک به

 رونیپاشدو رفت ب ارشیک

 نشیتو بغلشو سرمو گذاشت رو س دیمنو کش اروم

 نوازش کردو گفت پشتمو

 خانومم؟؟ یگیم نویچرا ا-

 یزندگ نیندارم به ا یدیچون ام-

 ام؟؟داداشات..از همه مهمتر پدرو مادرت..بهار یپس من چ-شهاب

منو  چوقتیدونست..مامانو بابا هم ه یم زویجداس..اون از همون اول همه چنه شهاب اشتباه نکن..بهار که حسابش -

زد که من تورو  یم هیکنا شویزد..ن یکه پدرت مخالف ازدواجمون بود بابا بهم طعنه م ییدرک نکردن..اون روزا

 تچوقیشکسته شده که ه نمونیب ییحرمتا هیتو.. ومشکالت من نبودن.. انیتو جر ادیدوستت دارم..داداشامم که ز

 شهیمثل قبل نم

 یپاک یهمون فرشته کوچولو شهیمن..تو واسه من هم ینگو فرشته  نویا-شهاب

 ظهر اشغال هرزه بودم نیتا هم-

 دونستم یکه برات افتاد نم ییدرباره اتفاقا یزیکه من چ ریدر نظر بگ نمیا-شهاب

 بودم شهیشدم..نا نداشتم حرف بزنم..خسته تر از هم ساکت

 دونم چرا بدنم کرخت شده بود یخواست..نم یم یداریب یخواب ب هی دلم

 بشم کاپشن چرمشو دراوردو انداخت رو شونه هام ادهیپ نکهیشدو اومد در سمت منم باز کرد..قبل ا ادهیپ

 شدم ادهیپ
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 شهاب یخور یخودت سرما م-

 نداره ییسرما معنا یتو باش یوقت-شهاب

 راه افتاد..دستشم دور شونه هام حلقه کرد دویبوس مویشونیپ

*** 

 کچل-بهار

 کصافط-

 ..کچل خانومیخودت-بهار

 شونه هامه ی..تاروستیکوتاه ن ادمی..فقط موهام کوتاهه..زستمیمن کچل ن-

 ..کچل کچل کلوچه..روغن کله پاچهیکچل هیتو  رینخ-بهار

 نیلگد جانانه زدم تو باسنش که محکم خورد زم هیدنبالشو  دمیدو

 هیگر ریکنارش..دهن کج شدو زد ز نشستم

 کنه یمحسن کلمو م نیشدم..ا دسپاچه

 دی؟؟ببخشیشد ی..چیعه بهار-

 گفت دویخند هوی

 خواهر شوهر خوب هیشد  نی..انیافر-

 حرص گفتم با

 بهار یبش زییکه پا یاله-

 فرار کردم اونم دنبالم افتاد پاشدمو

 کنه ریتو گلوت گ یاستخون ماه یاله ی..انیخوردم زم نفرویمحکم خوردم به  هوی
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 رتمیگ ینم گهید یکس یصاف شدم..ا ی..باسنم..ایا-

 کنارم نشست یکردم کس احساس

 اقامونه نکهیباز کردم..عه ا چشمامو

 خوجلت بشم من ینگاهش کردم..قربون موها ینجوریهم

 بودم یعاشق مرد چشم مشک شهیبخولم..مثل اسمون شبه..هم تویمشک یچشما

 دمیرس جهینت نیمدت به ا نی..تو ازهینگاه کن..واقعا هوس انگ لباشو

 شاال؟؟یتموم شد ا-شهاب

 تعجب نگاهش کردم با

 بذار واسه زنم کممیمنو.. یبسه بابا..خورد-شهاب

 خورمت یخودم زنتم..پس م-

 ..پاشدو دستشو به طرفم گرفتدیلپمو کش دویخند

 شتریب یاالن محرممه..از هرکس یقبل نگرفتم..نامحرم بود..ول دفه

 گرمشو پاشدم ی.گذاشتم تو دستادستمو

**** 

 ریدقه اروم بگ هیدختر -خانوم حهیمل

 میبدنم برم تو مراسم عروس یموها نیخوام با هم یخانوم..اصال من م حیسوختم..نکن مل یخوااااام..ا ینم-

 گفت طونیخانوم ش حهیمل

 اقا داماد که دوس نداره ی..ولیبر یخوا یتو م-

 خانووووم حیمل-
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 باز شروع کرد به بند انداختن پاهام دویخند

 خوام برم توالت یکنه..اصال من م یخانوم..عههههه درد م حینکن مل-

 ایزود ب یپاشو برو..ول-خانوم حهیمل

 رونیدستامو شستمو اومدم ب اتیتو توالت..بعد انجام عمل دمیدو پاشدمو

 ..باز شروع کرددمیرو تخت مخصوص دراز کش باز

 خانوم من گشنمه حیمل-

 یدختر..تو چقدر پرحرف یوا-خانوم حهیمل

 گشنمه خوووو-

 یبه حالت اگه باز غر بزن یوا ی..ولارنیبرات غذا ب گمیخب..االن م لهیخ-خانوم حهیمل

 برگشت قهیاز اتاق..بعد چند دق رونیب رفت

 ارنیاالن م-خانوم حهیمل

 دیغذا خوشمزم رس یساعت مین هی بعد

 رو باز کردم یپ یآ یو ظرف

 یاخ جوووون..سلطان-

 غذا کوفتم شد..بس که موهامو کند یکردم به خوردن..ول شروع

 چمیموهاتو بپ نیبش نجایپاشو ا-خانوم حهیمل

 یخوردم نشستم رو صندل یهمونطور که غذامو تند تند م پاشدمو

 پارچه انداخت هی نهیکرد به درست کردن موهام..رو ا شروع

 نمیخوام خودمو بب یه؟؟میچه کار نیجون ا حیعه مل-
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 شترهیاز اخر..مزش ب یبش زیسوپرا دی..بارینخ-خانوم حیمل

 ساعت ناقابل که من جنازه شدم تموم شد۵مین۴هی بعد

 کرد لیتکم شممیارا

 دمیخانوم پوش حیلباسمو به کمک مل پاشدمو

 برداشت نهیپشتشو سفت بست..پارچه رو از رو ا یبندا

 بسم اهلل گفتمو چشمامو باز کردم هی

 منم؟؟ نی..ایواااااا-

 ییتو نیاره خوشگلم..ا-خانوم حیمل

 چرخ زدمو رفتم جلوتر هی

 بود دهیروش کش یمات یبرداشته بود..مداد قهوه ا یریشمش ابروهامو

 میاز وقت نامزد ینیالبته برداشته بود از قبل.. ابروهام

 بود که چشمامو خوشگلتر کرده بود دهیدور چشمم کش یکیچشم بار خط

 زد ملیبرام نزد..فقط ر یمژه مصنوع بازم

 خواست خودم لنز نذاشت به

 بود دهیلبام کش یقرمز رو هم رو عیهامو قرمز کرده بود..رژ ما گونه

 نبود ظیغل ادیز شمیارا

 لختم زده بود یشونه ها یبراق کننده هم رو یاسپر

 درشت کرده بودو انداخته بود رو شونم یطرفه فر ها هی نشمییسرم جمع کرده بود..پا یحلقه حلقه پشتو باال موهامو
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کرده  زونیموهام او یحلقه ها ریبلندمو از ز دویدرشت نصب کرده بودو تور سف ینایموهام هم نگ یاز جاها یبعض

 بود

 داشت ینقره ا یایسنگ کار نشیقسمت س یدکلته..رو یلباس عروس دامن پف هی

 کار شده بود دیمروار نهیس ریقسمت ز از

 کار شده بود دیسف ریپراکنده داشتو روش حر یایروش سنگ کار دامنشم

 ..دماغش سوختنهیشهاب رفتم انتخابش کردم..من انتخاب کردم..اونم پسند.کرد..البته نذاشتم منو بب با

 رفتم رونیاتاق ب از

 کرد یداشت دستاشو خشک م رونویکه از توالت اومد ب دمیکه باز کردم بهارو د درو

 حمله کرد سمتم یامازون یایمثل وحش دویکش یغیج دنمید با

 بغلم کردو گفت محکم

 یابج یخوشگل شد یلیخ-

 بغلش کردمو گفتم منم

 یناز شد یلیتوهم خ-

 خودم جداش کردم از

 یموهاشو پروتز گذاشته بودو صدف حلزون هیبه پوست زده بود..بق دهیچسب ییقایافر زیسرش چهارتا بافت ر کنار

 بودم تو صورتش ختهیهاشم کج ر یدرست کرده بود..چتر

 ..همرنگ لباس دامن دنباله دارشیهم داشت..به رنگ صورت یحیمل شیارا

 عروس خانوم خوشگل..اقا دوماد اومده-خانوم حیمل

 شنلتو بپوش زحمتو کم کن نیا ایپاشو ب-بهار
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 نگاهم کردو گفت نی..با تحسدی.بوسمویشونیاومد سمتمو پ مامان

 نیتبارک اهلل احسن الخالق-

 شیالبته به لطف ارا-

 .هم خوشگلهشیدختر من بدون ارا-مامان

 ننیهندونه ها سنگ یا-

 مینیزد رو نوک ب دویخند

 دیبغلم کردو گونمو بوس مادرجون

 هاا..گناه داره شهیطاقت م ی؟؟بیپسرمو امشب بکش یخوا یخوشگلم..مبه به..عروس -مادرجون

 بمب بهم خورد..و طبق گذشته شهناز بود هی هویهام داغ شد.. گونه

 شوما ی..چه خوشمل شدییییوووو-شهناز

 یگلم..توهم خوجل شد یمرس-

 دیو اومد.سمتم..بغلم کردو گونمو بوس وشایرو داد دست ن یهاد یفاط

 زشته یلیشوهر منکه خ ؟؟خواهری..از کجا اومدیشوهر خوشگلچه خواهر -یفاط

 کصاااافط-

 اومد ایبدن شیجغله عمه بود که دوهفته پ یهاد

 نازش نگاهم کرد یعسل ی..با چشمادمیرو بغل کردمو نرم لپشو بوس یهاد

 مونهیکه م ی؟؟فاطیهست یک هیتو..شب یعمه قربونت بره..چه ناز یاله-

 از بازوم گرفتو گفت یزیر شگونین یفاط

 برو گمشو..شوورت منتظره-
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 دهیاوا خاک عالم به سرم..شوورم االن طالقم م-

 بهار شنلمو تنم کرد دنویخند همه

 داد سمت در هلم

 کنه..بسم اهلل ریخدا بخ-

 باال دادم کمی..کالهمو رونیب رفتم

 کرد یلبخند کج نگاهم م هیبا  نهیداده بودو دست به س هیتک نشیدر ماش به

 گرفت نیاز ماش شویتک دمیرفتم سمتش..جلوش که رس اروم

 کالهمو باالتر داد کمیدهنشو قورت دادو  اب

 گرفتو سرشو برد عقب یلحظه مبهوت نگاهم کردو سرشو اورد جلو..بوسه نرم چند

 که همش گل رز بود بسمتم گرفت ییگل خوشگلو کوچولو دسته

 نیکه افتاد رو زم رمشیبگ خواستم

 شدم برش دارم خم

 زودتر خم شد..برش داشتو بسمتم گرفت خودش

 که برد باال رمیبگ خواستم

 گهیاوا شهاب بده د-

 .متعجب نشون دادو گفتخودشو

 ادیبه زنم بگو ب ؟؟برویخوا یکه دسته.گل م یهست یعه تو ک-

 به بازوش زدم که قهقهش رفت هوا یمحکم مشت

 بسمتم گرفت..زود از دستش چنگ زدم گلو
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 در برام باز کرد..کمک کرد سوار شم دویخند

 بازش دنبالمون اومد شیبردار هم با اون ن لمیبستو خودش ازونور سوار شد..ف درو

 راه انداخت نویماش

 چقدر خوشمل شده ابوی نی..شهاب..اگماااایم-

 قبال زشت بود؟؟-شهاب

 گفتم نطنتیش با

 اورع-

 یخوشگل شد شیلطف ارا ..االن بهیپس شده مثل تو..قبال زشت بود-شهاب

 حرص گفتم با

 ؟؟ییها ییبایشهااااب..مثال خودت پرنس ز-

 به غبغب انداختو گفت یباد

 جوان یبانو دیبعله..درست حدس زد-

 گفت دوینازک کردم که خند یچشم پشت

 من در عجبم-

 چرا؟؟-

 ؟؟یا زهی..مگه تو دوشیازین زهینوشته بود دوش مونیتو کارت عروس-شهاب

 حرص گفتم با

 ؟؟یناکارم کرد یزد یاونا از کجا بدونن تو مرض داشت سن؟؟مادمازل؟؟بعدشمیبنو ینباشم..چ زهیدوش-

 که گذاشته بود چپو راست کرد یگردنشو با اهنگ شاد دویخند
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 بردم سمت موهاشو گفتم دستمو

 ..زمااایر یموهاتو بهم م-

 گاز گرفت لبشو

 ه؟؟یشب عروس دنیاوا خاک به سرم..چه طرز حرف-شهاب

 خوب کردم..دلم خواست-

 یگیم نویا یخودتو تبرئه کن یخوا یم یتوهم که وقت-شهاب

 ندارم یخوام بخوابم..به توهم کار یگفته باشمااا..من اخر شب م یول-

 مظلوم کرد افشویق شهاب

 

 اد؟؟یدلت م-شهاب

 ادیاره..خوبم دلم م-

 است داریاست..شب درازو سلطان محمود ب اریحاال باشه..فعال وقت بس-شهاب

 سلطان شهاب-

 هیتو اتل میشم..رفت ادهیپ نیکرد..کمکم کرد از ماش دییبا سر تا دویخند

 رونیب میاومد میدوست شهناز گرفت شیهزار تا عکس پ نکهیا بعد

 یدی..تو قدت مثل شتر.مرغ درازه..بعد کفش پاشنه دار هم پوشیفر گمایم-شهاب

 رسم جناب شتر یشما نم یباشم به درازهرچقدر دراز -

 ش؟؟یاون خرس قرمزه رو هنوز دار-شهاب

 کردم یتو بغل م یفاصله افتاده بود اونو بجا نمونیب ویکه کنارم نبود ییاره بابا..اون شبا-
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 نگاه به خودش انداخت گفت هی

 اونه؟؟ هیمن شب یدستت درد نکنه..کجا-

 ..و من مثل اون دوستت دارمی..مثل اون ملوسیمثل اون گندس..مثل اون سرخ پوست کمتیش-

 کردو لپمو گاز گرفت بغلم

 نجایخورمت هم یبسه..بسه که م-شهاب

 تاالر نگه داشت یجلو

 شم ادهیشدو کمک کرد پ ادهیپ باز

 داخل میگرفتو باهم رفت دستمو

اوهوم اوهوم مادرجون  یراهرو شنلمو دراوردو انداخت رو دستش..چند لحظه باز مبهوت بهم نگاه کرد که صدا تو

 اومد

 بده شنلشو پسرم..ببرم بذارم اونجا-مادرجون

 میشنلو داد دست مادر جون..مادر جون برگشت تو تاالرو ماهم پشت سرش وارد شد شهاب

 سوت زدن غویهمه دستو ج میوارد تاالر زنونه شد تا

 بود اسپندو دور سرمون چرخوندو رفت یاز خدمتکارا که خانوم جوون یکی

 دیبوس ومیشونیپ دوی..خواستم دست مادرجونو ببوسم که دستشو پس کشدیبوس مویشونی..پدمیمامانو بوس دست

 سرجامون میدیتمرگ میرفت میبه همه مهمونا سالمو خوش امد گفت نکهیا بعد

 دیپام..ترک یا-

 یدیقد شتر مرغت کفش پاشنه دار پوش نیخودته..با ا ریتقص-شهاب

 سانته۵..ستااایبلند ن ادمیپاشنش ز-
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 کنه یم تیخب باشه..بازم اذ-شهاب

 میکفشامونو عوض کن ایاصال ب-

 تو برم اون وسط قر بدم یفکرشو بکن من با کفشا-شهاب

 خنده ریز زدم

 زن گرفتم که از صدتا دشمن بدتره هیمن بخند..از شانس بد رفتم  یاره بخند..به بدبخت-شهاب

 گاوو-

 میکن یم یجنگولک باز میزنن ما دار یعاشقانه م یاحرف شونیاِنا..مردم شب عروس-شهاب

 وسط نیایب نیاقا دامادو عروس خانوم..گپ کات..پاش-یج ید

 وسط میدستمو گرفتو پاشدم..رفت شهاب

 ختیر یشهاب شرشر عرق م یبودم ول لکسیر یلیخ من

 ؟؟یشهاب خوب-

 برقصم؟؟ دیزن من با نهمهیا نینه..ب-شهاب

 بهم پول بده سایچراغ برق وا ریکنار مثل ت هیپ ن پ..برو -

 گرفت یجد وونهیزدو خواست بره که دستشو گرفتم..د یلبخند

 

 عشقم_باراد

 با من بمون عشقم

 چشام بخون از

 دوستت دارم که
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 ایدن نیا یتو تنها

 من تورو دارم ایرو کی مثل

 میکه باهم هست حاال

 شهیهم واسه

 باااااش میزندگ تو

 قلب من یتو ایب

 باش میشگیتنها عشق هم تو

 

 بدست اوردم تورو

 مردم یچشات م واسه

 به پات نشستم یدید

 دلت رو باهام اوردم اخرش

 خوندم یچشات م یتو

 یخواست یمنو م توهم

 اما ینگفت یزیچ

 یدونم عاشق من هست یم

 

 کنه از رو سن رونی..کم مونده منم بدهیقرم الیخیکشه..حاال داره ب یاولش خجالت م کصافط

 رقص تانگو یبود برا یگذاشت..اهنگ اروم گهید یکی یج یکه تموم شد د اهنگ
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 خاموش شدو فقط رقص نورا و نورافکنا روشن موندن برقا

دستمم گرفت تو دستشو پنجه هامو تو پنجه  هیدستمو گذاشتم روشونش.. هیدور کمرم حلقه کردو منم  دستشو

 هاش قفل کرد

 میخورد یبا اهنگ تکون م نرم

 کردم یم نیبا بهار تمر شهیخوب بلد بودم..چون هم یلیرقصو خ نیا

 ده؟؟یرقص یبا کس ینیخوب بلد بود.. یلیصد البته شهاب هم خ و

 کنم..صبر کن تموم شه یم خفش

 به کمرم داد یفیگذاشتم رو شونش..فشار خف سرمو

 از خودش جدا کردو دستشو از رو کمرم برداشت منو

 دستم تو دستش بود با چرخش ازش دور شدمو باز برگشتم تو بغلش ..همونطور کهدمیچرخ یم دیبا

راستمو لباشو  یپا ریراستمو اوردم باال..دستشو انداخت ز یبه عقب خمم کرد..پا کمیانداخت دور کمرمو  دستشو

 میشونیگذاشت رو پ

 سوت از هرجا بلند شد غویج یصدا

..دستشو باز دور کمرم دمیدور..دور خودم چرخ هیسرم.. یال..دستمو برد باسادمیپام برداشتو راست وا ریاز ز دستشو

 لباشو گذاشت رو لبام هویبرد تو موهام.. گشویحلقه کردو دست د

 دیسوت ترک غویانگار تو تاالر بمب ج هوی

 تموم شدو شهاب لباشو برداشت اهنگ

 سال۱٩ینیعمراااا  کی گمیعمر..م کیکه من  یی..ادمالیفام نهمهیا یهام داغ شده بود..خب جلو گونه

 کردم..بعله یبا ابرو زندگ جلوشون

 کرد ینگاهم م طونیلبخند ش هی با
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 نی..پاشو برو گمشو بشیهرهر..خنگول..آبرو مابرو نذاشت-

 میمخصوص عروس داماد نشست یسلطنت یرو مبال میرفت باهم

 موز پوست کردمو گاز زدم هی

 میعروسا معده ندار..هرهر..گاوو ها..انگار ما دنیخند یداشتن م همه

 کردم که قهقهش رفت هوا یدختر عمم سمتم چشمک زد..سمتش دهن کج بهاره

 رقص تانگو یخورد..اها راست یم یزیچ هیداشت  شهاب

 برگشتم سمتشو تند تند گفتم هوی

 ؟؟یشهاب..تو رقص تانگو رو از کجا انقد خوب بلد یه-

 ه کردمو با مشت محکم زدم پشتشتو گلوش..منم سواستفاد دیخورد پر یکه داشت م یشربت

 خوشگلش قرمز شده بود یگرفتو صاف نشست..چشما دستمو

 ..اقامون مصدوم شدیاوخ-

 دوباره اخمام توهم رفتو گفتم هوی

 جواب بده-

 که مختلط بود با... ییای..من تو مهمونزهیخب..خب چ-شهاب

 نگاهش کردم منتظر

 دمیرقص یم لیفام یبا دخترا-شهاب

 ؟؟یداد یاون حرکت اخرتم انجام م ینی..ینی-

 از شربتش کوفت کردو گفت باز

 رقص تانگو به همون حرکت اخرشه یخب قشنگ-
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 لب رینقش بست..رومو برگردوندمو شروع کردم به غرغر کردن ز میشونیرو پ یظیغل اخم

 کندم یبا حرص م نطوریپرتقالو هم پوست

 شد بیغ هویپرتقال اوردم باال که بخورم.. کهیت هی

ادو د یگاو داشت دهنشو تکون م نینبود..راست..شهاب بود که ع یبه دستم بعدم به اطراف نگاه کردم..چپ..کس اول

 کرد ینگاهم م

 گرفتو گفتم لجم

 بخور لتونویفام یبرو پرتقال دخترا-

 تند تند ابرو باال انداخت دویخند

 پرتقال اوردم باال بخورم..اونم خورد هی باز

 برداشتمو پاشدم رفتم جلوتر خوردمش..دوباره برگشتم سرجام ویسوم

 خوره؟؟ یمن داره حرص م یخانوم کوچولو-شهاب

 ندادم..باز خودشو نخود کرد..جواب ندادم جوابشو

 سرمو برگردوند سمت خودشو گفت هوی

 رمیگ یلپتو گاز م ندفهیا یاگه جواب ند-

 ه؟؟یچ-

 ؟؟یچرا ناراحت-شهاب

 بتوچه-

 اومد ی..از همه دخترا بدم مدمیرقص یطر رقص تانگوعه که محض اطالعت من با شهناز ماگه بخا-شهاب

 شل شد شمین
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 گهیهرهر..من برم د-شهاب

 نه نرو-

 گفت دویخند طونیش شهاب

 باشه..اخر شب در خدمتم-

 پاشد دویکردم که خند یظیغل اخم

 دیبوس مویشونیپاشدم..دستشو دور کمرم انداختو پ منم

 ..مادرجون هم دنبالشنییجدا شدو از سکو رفت پا ازم

 رونیب رفتن

 دنبالش رهیمادر داماد م نیا ای..چون تو همه عروسهیسواله مهم یلیکارش داره؟؟خ ی..مادرجون چواااا

 گاز به موزم زدم که تموم شد هی..الیخیب

 اومد سمتم بهار

 فعال شیبه به..عروس خانوم ب-بهار

 با خودم خلوت کنم کمیخوام  یبروگمشو..م-

 ؟؟یکن دای.پیکه واسه اخر شب امادگ-بهار

 نیدادو پوست افتاد رو زم یموزو سمتش پرت کردم..جاخال پوست

 نشستو گفت کنارم

 ؟؟یعروس شد یزندان خودت اومد یبنده خدارو انداخت یرزا-

 خوب کردم-

 دنیسال بر۵هم که چون سابقه دار بود براش  وشیدار-بهار
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 مردم. یدخترا به جرم اقفال-

 اوهوم-بهار

 دیموقع تاالر لرز همون

 ..اوه اوههیچ نمینگاه کردم بب برگشتم

 بود..دختر عمه چاقو چلم که هم سن خودم بود محدثه

 نیخورده بودو با پشتش افتاده بود رو زم زیرو پوست موز ل پاش

 میدیمنو بهار از خنده ترک هوی

 بودم شتریخورد..من با بهاره و سارا و الهه و سحر ب یبا من جوش نم ادیز محدثه

 گفت غیبا ج پاشدو

 نجا؟؟یانداخته بود ا نویا یشعوریکدوم ب-

 ..دوما من انداختمیخودت شعوریاوال ب-

 یکه انداخت یشعوریخب ب-محدثه

 پرتقال گذاشتم دهنمو گفتم هی

 ه؟؟یالیخودمه..دوس دارم اشغال پرت کنم..خ یعروس-

 داد..بعدم رفت یلب ریفحش ز هی نویزم دیحرص پاشو کوب با

 یافاده ا سویدلم خنک شد..دختره ف یا-بهار

 تو چرا انقد دلت ازش پره؟؟-

 یلی..خودشم افتاده روم..لهو لوردم کرد ترنیبهم خوردو افتادم رو زم کلشیبابا..اون موقع با اون ه یچیه-بهار

 گفتم دمویخند
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 رو خوب اومده ندفهیا-

 یباهامو ندار یهم صحبت اقتیبرو گمشو..ل-بهار

 ..شرت کمشییییا-

 که بره همون موقع دختر عمه هام دورم حلقه زدن..بهار دوباره نشست پاشد

 یبر یخواست ی..توکه مگهیپاشو برو د-

 نمینش یبروبکس اومدن منم م نمیب ینه حاال که م-بهار

 سادنیشهاب نشست..سحر اونورش..سارا و الهه هم جلوم وا یجا بهاره

 همه جارو گرفته تیدگیترش ؟؟بویشوور کن یخوا یسحر تو نم-

 دارم لی..من قصد ادامه تحصرینخ-سحر

 کنه یشوور فرار م یکنه ول یشوور کن بابا..درس فرار نم-بهاره

 به شوهر یخو خودت شوهر کن انقد که دلبسته ا-سارا

 سر دارم ریز ویکیمنکه -بهاره

 دهنشو گرفت یجلو هویکه  مینگاهش کرد میبرگشت هممون

 کردن میج میبه س میشروع کرد مویولش نکرد گهید

 شد از دست منو گفت یالبته اخرم عاص که

 ناز کنم بعدم جواب مثبتو بدم کمیخوام  یمن مطابقت داره..م طیبا شرا میلیخواستگار برام اومده..خ هیبابا -

 بپوشم؟؟ ی..خب من چمیافتاد ویبعد یعروساخ جون -

 ینکن میتسل نیتو فعال خودتو به پا که اخر شب جان به جان افر-بهار

 واال بوخودا-الهه
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 داماد گرفته یطرفا نیا دونویم هیدلم واشه..چ نیبد یقر هی نیبر نی..پاشنمیخفه ب-

 پاشدن..منم پاشدم دنویخند

 مانکنو گذاشت یاز ساس ایاهنگ ساق یج ید

 سادمیوا نشونیحلقه زدن با بروبکس..منم مثل گل گالب رفتم ب هیشهناز هم اومدنو  ویفاط

 دلم واشداااااا ی..ادمیرقص یبا هرکدومشون م ینوبت

 میبتمرگ میرفت میخسته شد مویدیچند دور رقص یوقت

 دشوار بود یلیخ نیبا اون لباس سنگ دنیرقص

 داشتم یراحت قدم بر م یلینبود..چون عادت داشتم..با کفش پاشنه دار خ یزیپاشنه دار برام چ کفش

 بود نیسنگ یلیلباس عروسم خ یول

 رو مبل..بروبکس هم رفتن نشستنو باز شروع کردن به کوفت کردن نشستم

 دوطرفم نشستن یفاط بهارو

 امشب خوش بگذره علوس خانوم-یفاط

 البته قبال خوش گذشته-بهار

 خورد نگاه کرد..بعدم بمن یم ینیریداشت ش الیخیگشاد به بهار که ب یبا چشما یفاط

 زدمو گفتم یلبخند زورک هی

 اون ریمنظورش تو عقده..نه غ-

 ..با حرص گفتمدنیاز خنده ترک هردوشون

 اومدن منو روفوزه کنن؟؟ ایجار-

 میباخبر بش وونهید هی یاز راز ها میاره خب..اومد-یفاط
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 وانهید کی یها ادداشتی-بهار

 و بهار یبنام فاط-

 گفت یج یکه همون موقع د دنیخند

 ارنیم فیکه اقا دوماد دارن تشر نیخانوما لطفا حجاب کن-

 اد؟؟یسرخر چرا داره م نیباز ا-

 ..طالهاتو بهت بده..بازم بگم؟؟نی..حلقه دست هم کننیببر کویک-یفاط

 شد میتفه ینه مرس-

 بپوشن یزیرفتن چ پاشدن

 باز اومد کنارم شیبا ن شهناز

 لحظه تنها باشم هیتونم  یخدا..فک کنم من امشب نم یا-

 ااااینکن تی..امشب داداشمو اذنمیحرف نزن ب-شهناز

 دوزه یبره و م یبشه؟؟خودش م تیبهش بدبگذره و اذ ذارهیداداشت مگه م-

 اومد داخل شهاب

 اخ جون شوملم اومد-

 کج کردو گفت افشویق شهناز

 دهیترش دهیشوهر ند-

 کنماااا یزنم چالغت م یبروگمشو که م-

 دیبوس شویشونیفرار کرد..شهاب گرفتشو پ دویخند

 کردو شهاب اومد سمتم یکردم که شهناز زبون دراز یدهن کج سمتشون
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 ؟؟یکرد یحسود-شهاب

 ؟؟ی..منو حسودریییینخ-

 منم عرعر-شهاب

 مرض-

 جلومون زیگره خورده بود گذاشتن رو م شونیقرمز به پا ونیپاپ هیاز گارسونا دوتا جام عسل که  چندتا

 دوتا جعبه مخمل قرمز که به شکل قلب بود جلومون گذاشت مادرجون

 طال جواهر بود گذاشت سیجعبه بزرگ که مال سرو هی مامان

 هم گذاشتن گهیچندتا جعبه د هی

 کار کنم؟؟ یچ نارویمامان من ا-شهاب

 گفت دویخند مادرجون

 گهیرو بهت م هیبردار حلقه دستش کن..فرشته بق ویشده..اول اون جعبه قلب جیبگردم..پسرم گ یاله-

 گرفتن لمینورافکنشو روشن کردو شروع کرد به ف شهیریبردار س لمیف

که سرعقد بعنوان نشون بهم داده بود  یحلقه خوشگلتر ازون هیاول جعبه رو باز کردو دست چپمو گرفت.. شهاب

 دستم کرد

 واسه انتخاب حلقه؟؟ امیخودم ب یچرا نذاشت-

 کنم زتیخواستم سوپرا یم-شهاب

 خوشگله یلیخ یاها بعله..مرس-

 خورده خوشحال شد تابی..مثل خر تدمیبوس گونشو

 یکن یمونده پس بازم بوسم م یلیاخ جون..هنوز خ-شهاب
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 یشی..پررو مرهیبرو -

تک پوش بزرگ هم انداخت تو  یالنگو هیحلقه رو دستش کردم..گردنبندو گوشواره و پنج تا النگو دستم کرد.. منم

 دست چپم

 هم دستم کرد یچندتا انگشتر ناقابل عرب هی

 یگرون شد یلیاالن خ-شهاب

 دمیرس اردیلیم۱۰به اردیلیم۳از -

 من وونهید-شهاب

 شده بود یگردنبند..دستبند..گوشوارم روشون الماس کار سیسرو

 دست راستشو کرد تو جام عسل..اورد سمت دهنم کیکوچ انگشت

 بخورم عقب برد..باز اورد جلو باز برد عقب خواستم

 گاز ناقابل از انگشتش گرفتم هیعسلو گذاشت تو دهنم.. دویاز دستش گرفتمو خواستم سر بکشم که خند جامو

 با خنده گفت دویکش رونیب دستشو

 بزنم تو گوشت؟؟ یاالن مثل اون عروس دوماد شمال-

 یغلط کرد-

 کنم یگرفت که تا عمر دارم فراموش نم یچنان گاز ینیانگشتمو تو جام زدمو گذاشتم دهنش.. منم

 محکم گرفتم که دستمو ول کرد شگونین هیبازوش  از

 قرمز شده بود انگشتم

 دیکردم که شهاب خند بوسش

 یزهرمار..انگشتمو کند-
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فت ..واسه مهمونا هم کومیغذا بخور میپخشش کردن..ماهم رفت یبا بستن مویشکلمونو برش زد یسه طبقه قلب کیک

 بردن

 میاتاق عقد نشست تو

 باز منو گذاشت رو پاش شهاب

 دور گردنش حلقه کردم دستامو

 گفت دویچونمو بوس ریز

 م؟؟یغذا بخور-

 اوهوم-

نه برو شوور کن از دستش غذا  یگی..از دست شهاب واقعا خوشمزه بوداااا..ممیکه چه عرض کنم نبات خورد غذا

 بخور..واال

 میشهاب شد یابویسوار  رونویب میهمه رفتن ماهم رفت یوقت

 کردم یم غیج غیکردمو همراه با اهنگ ج رونیگلمو ب دسته

 نکن زشته یفر-شهاب

 لذت ببره شیاز تک تک لحظات زندگ دیبا شم؟؟ادمیمگه من چندبار عروس م-

 نبابا!!-شهاب

 به جون شوما-

 یبنز مشک هیاومد کنارمون.. ارشیک نیموقع ماش همون

 چشمک زد هی

 ختیریب یسالم بوفالو-
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 ییسالم جوجه طال-ارشیک

 دمیمنکه االن سف-

 یخرس قطب یپس شد-ایک

 خرس پاندا یخودتم شد-

 یو کراوات مشک دیسف رهنیبود با پ دهیپوش یکت شلوار براق مشک چون

 شهاب نیع قایدق

 رفت اونورتر کمیتو.. دمشیکه کش رهیدسته گلمو بگ خواست

 اومد جلو نیشاه

 نیعه سالم اقاشاه-

 اونورو نگاه کردو گفت نورویا کمی

 کو؟؟-

 تعجب گفتم با

 ؟؟یچ-

 میخال نی..اخه من شاهنیاقاشاه-نیشاه

 یخال نیاها سالم شاه-

 کرد یسالم احوالپرس دویخند

 رفت اونور برگشتم سمت شهاب یوقت

 اوه چه اخماشم توهمه اوه

 شده؟؟ یشهاب چ-
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 اخم نگاهم کردو گفت با

 یکن یگوش نم یول گمیم ویزیچ هیزشته بهت  یلیخ-

 یشهاب یخیب-

 یزن یحرف م نیشاه ارشویبا ک یورداشت شتیارا نیا ؟؟بایخیب یچ یعنی-شهاب

 ..ناراحت نشوگهیبودم د دهیکش نییشهااااب..کالهمو پا-

 اخم روشو برگردوند با

 دمیشدم سمتشو لپشو محکم بوس خم

 دیکردو خند نگاهم

 میاونجا مردا رفتن قر دادن بسمت خونه رفت مویبلوار فرودگاه دور زد یتا جا یوقت

 که نگه داشت رمیحال شهابو بگ یکار کنمو چجور یتو خونه چ دمیکش ینقشه م داشتم

 تعجب نگاهش کردم با

 یخانوم میدیشو..رس ادهیپ-شهاب

 شم ادهیشدو باز کمکم کرد پ ادهیپ خودش

 لباسه..پوووووف نیشدم از دست ا یعاص

 رفت دویبوس مویشونیگفت پ ییزایچ هیکنارو صدتا سفارش کردو  دمیمامان کش نکهیا بعد

 گرفت شیکه مامان گفته بودو گفتو منم گونه هام ات ییهم اومدو باز همونا مادرجون

 زد یداشت با پدرجون حرف م شهاب

 داخل خونه میرفت مویکرد یازشون خدافظ خالصه

 دختر از خونش اومد افتادم یاونروز که صدا ادیاپارتمان شهاب بود.. همون
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 نگاهم کرد سادوی..اونم واسادمیپله ها بودم..وا یرو

 شهاب-

 جانم-شهاب

 دختر از خونت اومد..خونه تو بود؟؟ ی..صدایاونروز..صدا-

 ؟؟یدون یتو از کجا م-شهاب

 دیلرز دلم

 خواستم برم حرم یشدم..م یخونت رد م یاز جلو یمن..من اتفاق-

 خواست خودشو بهم بندازه یکردم..م رونشیرزا بود..که البته ب-شهاب

 باز از پله ها باال رفتم دمویخند

 گفت یاعتماد داشتم..دروغ نم بهش

 کرد به داخل خونه تمیچشمامو از پشت گرفت..درو باز کردو هدا شهاب

 دوسه گفتو دستاشو برداشت کیکردم برقو روشن کرد.. حس

 من یخدا یباز کردم..وااااا چشمامو

 قشنگ بود واقعا

 شده بود دهیمخمل تو هال چ یا روزهیف دیسف یدست مبل سلطنت هی

 یکردم به فضول شروع

 بود زونیاو دیسف یها شهیبا ر یا روزهیپرده ف هی

 امکانات لویاف..با همه وسا یام د اشپزخونه

 یا روزهیف زیر یبا گال دیسف نهی..پس.زمدیطرح جد یها فرش
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 اتاق ها بود..البته خونه دوبلکس بودو تو اتاق هاشم داشت یحمومو توالت تو راهرو سیسرو

 مال خودمون بود نشیتا اتاق داشت..که بزرگتر سه

 کار شده بود ناشییهم پا یا روزهیف ریحر ی..پرک هایا روزهیف یتخت دونفره با روتخت هی

 مجنون هم روش بود ویلیل یروتخت هی

 شکل یاباژور قلب شویارا زیم

 افتاد یعسل زیم یبود..چشمم به رو یلیتکم اتاق

 بود روش نشسته بود دهیبرام خر شیکه از ک یقرمز یکوچولو خرس

 سمت شهابو محکم بغلش کردم برگشتم

 قشنگه یلیشهاب خ یوااا-

 دور کمرم حلقه کردو گفت دستشو

 ستین بایز یتو..زندگ ینه به قشنگ-

 ییتو باستیز انچه

 یمن انیاغاز منو لحظه پا توکه

 خونه؟؟ یاقامون شعرهم م-

 یدیتازه کجاشو د-شهاب

 جداشدمو نشستم رو تخت ازش

 موم یها رهیکردم به باز کردن گ شروع

 شیارا زیکرد بازشون کنم..همشونو گذاشت رو م کمکم

 ییییداد..ا یحلقه حلقه کنارم افتادن..بو تافت م موهام
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 من برم حموم-

 یریجا نم چی..شما هرینخ-شهاب

 امی..من برم حموم زود میشهاب-

 ربع هیفقط  رمیگ یم میخب..تا لهیخ-شهاب

 تو حموم..عه لباسم دمیدو

 رونیرفتم ب دوباره

 شهاب بند لباسمو باز کن-

 آبرو و شرفمو برد کف پام نویافتاد رو زم شعوریلباس ب هویلباسمو باز کرد.. بند

 تو حموم..که البته شهاب هم باهام اومد تو دمیزدمو دو غیج

 ؟؟یخاک به سرم..تو چرا اومد-

 رمیخوام دوش بگ ی..منم میجوریهو-شهاب

 دوش ریبرد ز دیکش دستمو

 باز کرد ابو

 برو گمی..مرونیشهاب برو ب-

 کف دستش ختیر کمینکرد..دستشو برد سمت شامپو و  یتوجه

 کرد به کف زدن موهام شروع

 خوره موهام یشهاب نکن..بهم گره م یا-

 کنم یحرف نزن..خودم شونه م-شهاب

 یکچل کرد شیکه چند ماه پ مویقبل یموها-
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 دارمشون-شهاب

 تعجب گفتم با

 ؟؟یچ-

 نخ بهم گره زدمشون..هنوزم دارمشون هیکف دستم گرفتم..بعدا با  دمیموهاتو بر یوقت-شهاب

 گهیخودم هست د یبندازشون دور..موها-

 هیخوب شنهادیاوهوم..پ-شهاب

 دوشو موهامو شست ریز دیمنو کش دوباره

 دمیکش یپکو عضله هاش م کسیدستمو رو س دایبد دیمثل ند نجوریمن هم یول

 ادینکن دختر..قلقکم م-شهاب

 ؟؟یا یتو قلقلک-

 شتریب اره..از توهم-شهاب

 دمیدستمو رو عضله هاش کش باز

 خوجلناااا یلیخ-

 قابل نداره-شهاب

 میمال منه..چون منو اقامون حساب جدا ندار یعنی..مال اقامونه..پس یمرس-

 گفت دوینرم بوس لبامو

 زیبعد زبون بر رونیب مینکن..بذار از حموم بر یزبون نیریانقد ش-

 زمیر یچشم..اونجا زبون م-

 ..درو بستو باز رفت تورونیکردو بلندم کرد..در حمومو باز کردو گذاشتم ب بغلم
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 شهااااب..حوله ها کجان؟؟-

 یسوم یتو کشو-شهاب

 هم بود ی..دوتا حوله معمولیصورت میکی..یاب یلباس حوله ا هیکردم.. داشیپ

 دمیرو برداشتمو پوش هیصورت

 لباس خواب بردارم هیبا سشوار خشکشون کردم پاشدم  یبه سخت ی..وقتشیارا زیپشت م نشستم

 خوبه. نی..اومممم استینه..بلنده..رنگش خوب ن نیباز کردم..ا کمدو

 گهیخب د ینگاهش کنه..ول دیکش ی..ادم خجالت مرونیب اوردمش

ادب  کمی دیبا همسرم باشم..با میشب عروس گهید یکنم..منکه قصد ندارم مثل دخترا تیخواستم شهابو اذ یم

 کرده قبال یفعال شیبشه..ب

 نرم بود ری..قرمز بود..از جنس حردیرس یرونم م یباال تا

 بستم یپشتشو به سخت ی..بندادمشیپوش

 ..رژ قرمزملیکرم مرطوب کننده..خط چشم..ر هی..شیارا زیپشت م نشستم

 دمیرو تخت دراز کش پاشدمو

 کنم تشیکرد اذ بمیترغ ثمیباز وجدان خب یلحظه دلم براش سوخت ول هی

 باز شدن درحموم اومد یصدا

 نییرفت پا کمیدونم چقدر گذشت که تخت  ینم

 صدام زد اروم

 من یخانومم..فرشته کوچولو-شهاب

 جوابشو ندم..چشمامو باز کردمو نگاهش کردم ومدین دلم
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 سمتمو بغلم کرد دیکش خودشو

 باز نگاهم کرد دویبوس گردنمو

 .بستمو پشتمو بهش کردمچشمامو

 ؟؟یبخواب یخوا یفرشته..م-شهاب

 کباب شد گرمیمظلومانه گفت که ج انقد

 سمتش برگشتم

 دیخند طونیش

 ..شب خوشدمی..من خوابیخوام بخوابم..شما نوبت امشبتو قبال مصرف کرد یبعله م-

 زد..چشمامو باز کردمو نگاهش کردم مهیکردم روم خ حس

 اورد جلو و کج کرد سرشو

 کرد شیخشونت قاط کمی..کم کم دیگذاشت رو لبامو نرم بوس لباشو

 لباسم یرفت سمت بندا دستش

 داشتم ازینکردم..خودمم بهش ن یمخالفت

 میکرد دایپ ازیبهم ن یلیکه بهمون وارد شد خ یا یاونهمه شوک عصب بعد

 ا؟؟یشه؟؟عایادم خمار م ی.چرا چشماوااااا

 شلوارک تنش بود هیلباسمو باز کردو اروم درش اورد..خودشم که ماشاال هزار ماشاال فقط  بند

 گرفت..فکر کنم کبود شد.. یگاز م دویبوس یصورتمو گردنمو م کل

 م..نفس بکش یتونستم حت ینم گید ییخدا یعنیخلع سالح شدم که دستشو گذاشت رو پهلو هام.. یمن وقت یول

 ذاشت؟؟یمگه م یکردم به پهلو هام دست نزنه ول ی..هرکار مدیکش یبدنم منوازشگونه رو کل  دستشو
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تر شد..کمرمو تو دستش فشار داد..دستمو تو موهاش فرو  صی..حردمیگردنشو بوس ریتو دستش گرفت..ز پهلومو

 پشتم..منو به خودش فشار داد نوییکردم..دستشو برد پا

 ..بعدم لبامو گاز گرفتدیلباش فرستادم تو دهنش..زبونمم مک نیاروم از ب زبونمو

 ...گهیگفتم بسه د نجای..تا همنیپررو نش گهیبستم..د چشمامو

 درد داشت یلیبازم خ یبه اندازه دفعه قبل نبود..ول دردش

 دونم یگفتم؟؟نم یچ

 کرد یعاشقونش عاشقترم م ینجواها

 کرد... یبدنم حرکت م ینوازشگونه رو دستش

 شدم... یکیوجودم  امویبار دوم..که من با همسرم..عشقم..کل دن یبرا اونشب

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 دیکش ریدلم ت هوی
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 کرد یدرد م حیباز کردم..کمرم فج چشمامو

ه ..و نی..نه ازدواجیبود..نه همسر یافتادم که دفعه قبل نه خونه ا نیا ادیشد.. شتریدفعه قبل افتادم..دردش ب ادی

 یا یکنه..و نه کاچ یکه ازم پرستار یکس

 هیگر ری..زدم زدیبه اوج رس دردش

 نگاهم کرد جیگ کمیباز کردو  چشماشو

 دیجاش پاشدو گونمو بوس از

 ؟؟یکن یم هیشده خانومم؟؟چرا گر یچ-شهاب

 توعه ریدلم..تقص یکمرم..ا-

 تو نگاهش موج زد یمونیپش باز

 باهمن شونیخب همه عروس دامادا شب عروس یبازم اشتباه کردم؟؟ول یعنی-شهاب

 لباس تنش کرد پاشدو

 رو روم مرتب کردو از اتاق خارج شد پتو

 قبل کجا بودمو االن کجا دفعه

 یبود یکجا کجا که انگار دفعه قبل تو اشغال دون یگیم نیهمچ

 خوب بود میلی..خنبابا

 !جاااان؟؟

 کشم. یم شیبرم اونجا..اتاقشو به اتخونه بود منحرف..اتاق شهاب بود..کاش بازم  منظورم

 ؟؟یبزن شیات یخوا یم ویچ نجایاورده ا الشویوسا

 زنم یم شیات نجارویا خو
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 توش بدبخت یسوز یم خودتم

 الیخیرو ب یسوز شیات هی..پس قضیگیراست م عه

 دیکش ریدلم ت باز

 بزرگ اومد تو وانیل هیاتاق باز شدو شهاب با  در

 بود یکاچ

 دیقطره اشک از چشمم چک هی

 نشستو بغلم کرد کنارم

 خانوم خوشگلم؟؟ یکن یم هیچرا گر-شهاب

 اوردین یبرام کاچ یکس یکرد ول یدرد م شتریدفعه قبل کمرم ب-

 گفت دویبوس سرمو

 من بود ریمنو ببخش..تقص-

 گفتم یعشقوالنه بارش کنم ول کهیداشت ت توقع

 یریگ یباز خوبه جرمتو به گردن م-

 گفت دویخند

 یبود یزشت م دیخودته..با ریخو..تقص یبس که نازو خوشگل-

 صاحاب مونده رو یب نیادب..بده ا یب-

 کردم خوردمش یکه نگاهش م نطوریازش گرفتمو هم وانویل

 داد بهم یم یشدم کاچ یماهانم کمر درد م یتو عادتا یوقت شهیاومد..مامان هم یخوشم نم ادیز یکاچ از

 یعسل زیگذاشتم رو م وانویل
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 بغلم کرد دویکنارم دراز کش باز

 یکن یناقص ترم م نمیاز یزن یکنه باز م یبرو اونور بچه..کمرم هنوز درد م-

 گفت دویخند

 ندارم تینه کار-

 دستش درد.کمرم خوب شد ی..از گرمادیکمرم کش یماساژ گونه رو دستشو

 یداد یکمرمو ماساژ م یاومد یدفعه قبلم م یمرد یشهاب..م یا-

 نگاهم کرد طونیش

 میشد..نامحرم بود ینه نم-شهاب

 اوا خاک به سرم..اره-

 دیبوس گونمو

 شرکتت؟؟پاشو برو یریتو نم-

 ینچ..امروز دربست درخدمت شمام..شب زفاف بِه از صبح پادشاه-شهاب

 شب زفاف نبود رینخ-

 گندمو نزن تو سرم بچه نیا یچرا بود..حاال ا-شهاب

 اقامون بگه یباشه..هرچ-

 نکن یطونیش-شهاب

 نموخوام-

 خاره؟؟ یبگه کجات م ستین یکی..خو دمیبردم جلو و لباشو بوس سرمو

 زدو باز... مهیخ روم
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 شهاب؟؟ یچ یعنی-

 هاشو ماساژ دادو گفت قهیشق

 مطمئنم بهش دست نزدم یدونم بخدا..ول ینم-

 گفتم هیگر با

 گه؟؟یم یپس اون چ-

 سمتمو بغلم کرد اومد

 ومدیدر دانشگاه منتظر موندم ن یجلو یگذره..امروز هرچ یاز ازدواجمون م دوماه

 رو مبل نشسته و کالفس دمیاومدم د یگرفتمو اومدم خونه..وقت یتاکس هی

 گفت حاملس یرزا اومده بود شرکتو م گهیشده م یچ دمیکه ازش پرس االنم

 شهاب..تستش مثبت بوده یگذاشته جلو ششمیازما برگه

 شد که از زندان ازاد شده بود یهفته م هی

 بجز شهاب نبوده یگفت با کس یم

 نکرده یمطمئنه که بهش دست دراز یگفت مست بوده ول یم شهاب

 شهی..مشخص ممیدیمDNA شیاروم باش عشقم..ازما-شهاب

******* 

 شهاب
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 منکه بهش.. یاز من حاملس..ول گهیبرداره..اومده م میشومشو از رو زندگ هیخواد سا یدختره نم نیا انگار

 پوووووف

 بود دهیکه فرشته چ یزینشستم پشت م یلیم یب با

 که دوست دارمو درست کرده ییبرات..غذا رمیمن بم یاورد..اله غذارو

 فسنجون

 کرد یم ی..با دستاش بازنییسرشو انداخت پا زویپشت م نشست

 ؟؟یخور ینم زدلمیفرشته..عز-

 دیقطره اشک از چشمش چک هیکرد.. نگاهم

 نییباال انداختو باز سرشو انداخت پا یسر

 هیا گهی..از کس دستینکردم..اون بچه مال من ن یخانومم..من مطمئنم..من بهش دست دراز-

 نبوده یخب..خب اونکه زندان بود..با کس-فرشته

 به هق هق شد لیتبد اشکاش

 ونشریبا من نبود..بعدشم همون روز که اومده بود خونم منکه ب یبوده..ول یبا کس دیبره زندان شا نکهیخب قبل ا-

من رفتم  یماجرارو بهم گفت ی..وقتیکرد یدرو باز م یخونتون که تو داشت یکردمو رفت خونش..پاشدم اومدم جا

 نگفت یچیه یذاشتیم ارمیخودتو دراخت یبه رزا گفتم داشت ی..وقتوشیسروقت اونو دار

 اورد یبود به روم م افتاده نمونیب یاتفاق اگه

 کرد..هق هقش بند اومد نگاهم

 شهاب؟؟ یگیراست م-فرشته

 ادیم گهیهفته د هی..جوابش میدیم شیاره بخدا..حاال ازما-
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 بچه مال توعه نیخودتو کنار نکش..ا یشهاب..الک نیبب-رزا

 ی..نشستم رو صندلشگاهیتوجه رفتم تو ازما یب

 ینیلرزشم.بش یپا دیبا ی..خربزه خوردمیبر ای..بستین شیبه ازما یازین-رزا

اش نخورده و دهن  ای نمیلرزش بش یخوردم که پا یاصال خربزه ا نمیبب دمیم شیخب..منم دارم ازما لهیخ-

 سوختس؟؟

 ..یول-رزا

 نکردم..پرستار اومدو ازم خون گرفت یحرفاش توجه به

 چسب زد هیکردو  یسرنگو ضدعفون یجا

 داد شیهم ازما رزا

 ..رزا هم بدوبدو اومدرونیاومدم ب شگاهیازما از

 دارم اریشهاب و-رزا

 بخره یزیبگو برات چ یکه ازش حامله ا یبمن چه..برو به همون-

 بچه مال توعه نیا یدون یخودتم خوب م-رزا

 برو کم چرت بگو..من بهت دست نزدم-

 شهیمشخص م گهیهفته د هیحاال -رزا

 بچه منه؟؟ نی..نکنه واقعا ادمیکه ترسجمله رو گفت  نیبا اعتماد به نفس ا نیهمچ

 درو بست نویشدم..خواستم حرکت کنم که خودشو پرت کرد تو ماش نیماش سوار

 شو ادهیپ-
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 هفته رو تو خونه تو بمونم هی نیا دیمن با-رزا

 دمیاحمق..من تورو تو خونم راه نم یدختره  ریبرو بم-

 امیمن م-رزا

 یتو غلط کرد-

 ؟؟یگیبخاطر اون دختره م هیچ-رزا

 ستی..اون اسم داره..مثل تو هرزه نیببند دهنتو عوض-

 مطمئن نباش ست؟؟انقدیهه هرزه ن-رزا

 نگاهش کردمو گفتم مشکوک

 ؟؟یزد یچه زر-

 با داداش من بوده باریاون -رزا

 زدم داد

 یا یکینکن که هرشب با  یکی..همه رو با خودت یببند دهنتو عوض-

 اخم گفت با

 یبهم بگ ادیاز دهنت درم یهرچ شهینم لیدل یشهاب حد خودتو بدون..درسته دوستت دارم ول-

 ؟؟یهه قبول ندار-

برو از  یکن یباهاش بوده..باور نم نیتو ماش وشیکه من اومدم خونت دار یخودش بهم گفت..اونروز وشیدار-رزا

 خودش بپرس وشویدار

 دهنمو قورت دادم..به گوشام اعتماد نداشتم اب

 بوده؟؟ یفرشته من با کس یعنی
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 بهش..تجاوز..کرده؟؟ یعنی..یعنی-

 زدو گفت یپوزخند

 کرده کیتحر وشویو دار دهیعقب دراز کش ی..خودش رفته صندلیکار یاقا..کجا رینخ-

 زدم داد

 چشمم گمشو یشو..از جلو ادهی..پیاشغال عوض یگی..دروغ میگیدروغ م-

 هم داد زدو گفت رزا

 ادیب شیمونم..تا جواب ازما یهفته تو خونت م نیمن ا-

 شدم ادهیخونه نگه داشتمو پ یساعت جلو میتو موهام فرو کردمو راه افتادم..بعد ن دستمو

 شد ادهیپ اونم

 خراب در خونه رو باز کردم که خودشو انداخت تو خونه یحال با

 رونیبرو ب-

 مونم یم نجایمن ا ادیب شی..تا جواب ازمارمینم-رزا

 شهیناراحت م نتتیبرو گمشو..حوصلتو ندارم..فرشته بب ایب-

 نجامیا یواسه چ گمی..نه اقا..خودم بهش منهیاهااا..پس دردت ا-رزا

 کرد..رفتم تو و درو بستم یدرد م یلیخ سرم

 امروزم دانشگاه داشت فرشته

 یدادم..چشمامو بستمو دستامو رو پشت هیتک شیخودمو پرت کردم رو مبلو سرمو به پشت رونیب یهمون لباسا با

 مبل دراز کردم

 کردم کنارم نشست حس
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 راحت شم؟؟ یعوض نیقراره از شر ا یک ایخدا

 بهش سر زدمو بهش زنگ زدم یکردم وقت جایکردم که اونروز تو قطار شمارشو گرفتم..و ب یغلط عجب

 کردمو پاشدم رفتم تو اتاق یقیعم اخم

 بلوزو شلوار گرمکن عوض کردمو رفتم تو هال هیبا  لباسامو

 اومد یبود..امروز با محسنو بهار م۱۱ساعت

 شهیناراحت م یلیخ نتشیبب ادیدلم بذارم؟؟اگه فرشته ب یدختره احمقو کجا نیا

 نحسش اومد یصدا

 یدار یچه خونه خوشگل-رزا

 ندادم جوابشو

 من بود یجا نجایا-رزا

 بسیغر یتو تخت مردا ی..جارینخ-

 شدو داد زد یعصبان

 یکن یخواد بارم م یدلت م یحرف دهنتو بفهم شهاب..هرچ-

 ؟؟یقبول ندار-

 ندادو رفت بسمت اتاقمون جواب

 گفتم سادمویوا جلوش

 ؟؟یریکجا م نییپا یگاو انداخت نیسرتو ع-

 مظلوم کردو گفت افشویق

 نمیخوام اتاقتونو بب یم-
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 رونیب ایخب..فقط زود ب لهیخ-

 جلوش رفتم کنارو رفت داخل از

 کرد یم کمیت کهیت دید یباز کردم..از لب پارچ اب خوردم که البته اگه فرشته م خچالویتو اشپزخونه و  رفتم

 زدمو پارچو گذاشتم سرجاش یلبخند

 کنه یم یداره چه غلط نمیتو اتاق بب رفتم

 بود نوریتخت نشسته بودو پشتش ا رو

 ؟؟یکن یکار.م یچ یدار-

 لبخند زدو گفت مچهین هیبرگشت سمتم.. هوی

 خوشگلن یلیکردم..خ ی..داشتم بالشاتونو نگاه میچیه-

 توجه رفتم کنار پنجره یب

 سادیکنارم وا اومد

 یعقدم کن دیاومد با شیجواب ازما نکهیبعد ا گهیهفته د-رزا

 ستی..اون بچه مال من نیزن یهه..چه مطمئن حرف م-

 ی..مجلس هم نمیکن یعقدم م یرینکه گفتم..م ی..همیافت یجواب اومد به غلط کردن م یحاال وقت-رزا

 گمیبه خونوادت م رمیم یخودتو عشقه..اگه عقدم نکن یخوام..هرچند دوس داشتم داشته باشم..ول

 واریدستامو گذاشتم دوطرفش رو د وارویخورد شدو هولش دادم..چسبوندمش به د اعصابم

 ب تو گوشت فرو کن..اون بچه مال من..خو نوی.احمق..انیبب-

 شد ختهیبود که رو سرم ر یخیفرشته از کنارم انگار سطل اب  یصدا

******* 
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 فرشته

 

 

 اومد..باز نرفته شرکت یحرف زدن شهاب م یصدا

 زنه یحرف م یداره با گوش حتما

 از اتاقمون بود صداش

 تو اتاقو خواستم سالم کنم که.. رفتم

 واریداده بودو شهاب دستاشو گذاشته بود دوطرف سرش رو د هیتک واریدختر به د هی

 از دستم افتاد فمیک

 که لرزشش محسوس بود گفتم ییصدا با

 شهـ..شهاب-

 برگشتن سمتم..اون دختر..رزا بود هردوشون

 کنه؟؟شهاب اوردتش؟؟چرا؟؟ یکار م یتو خونه من چ نیا

 اشتباه برداشت نکن فرشته-شهاب

 نکردم یبرداشت چیمن..من ه-

 رو لباش بود یروزیلبخند پ رزا

 مونه یم نجایا ادیم شیگفته تا جواب ازما نیفرشته..ا-شهاب

 کردمو داد زدم داغ

 رونیغلط کرده..از خونه من برو ب-
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 رو تخت نشستو گفت رزا

 با منه که باهاش بمونم تی..چون بچه تو شکمم از شهابه..و حق اولوییبره تو دیکه با یاون-

 بازوشو چنگ زدم..بلندش کردم..دستشو باال اوردو هلم داد سمتشو رفتم

 هوگ زدم تو صورتش هینخوردم.. تکون

 نیشدو افتاد رو زم جیگ

 زدم داد

 از خونه من رونیپاشو گمشو ب-

 لگد زد به پام هی پاشدو

 مونم تا جواب.. یم نجای..همرمیمن نم-رزا

 تو گوشش زدم یمحکم یلیبردم باال و س دستمو

 یش یباز جلوم افتاب شهیچطور روت م یخورد یکه با اون داداش بدتر از کرد یاونهمه غلطبعد -

 اون موقع من غلط کردم؟؟ یدیخواب وشیبا دار اتو؟؟تویهه من -رزا

 وش؟؟یگفت؟؟من با دار یم یچ

 بلند زد غیج هیلگد محکم زدم تو زانوش که  هی..دمیزدمو موهاشو کش غیج

 اونو ازم جدا کردو هلش داد بسمت در شهاب

 ؟؟یکن یفرار م تیاز واقع یه؟؟داریچ-رزا

 یمن انقد ب یکنه..ول یقصد داشت بهم دست دراز وشیبا من نبوده..چرا.دار یببند دهنتو..من پاکم..بجز شهاب کس-

 نامحرم بذارم یمردا اریخودمو در اخت ستمی..مثل توام هرزه نستمیعرضه ن

 رونیرفت بسمتشو از بازوش گرفت..در خونه رو باز کردو هلش داد ب شهاب
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 رونی..بیهر-شهاب

 مونم یم نجای..من ارمیگفتم نم-رزا

 رونی..از خونه من برو بیتو غلط کرد-

 رونیتنفر نگاهم کردو رفت ب با

 گفتم یسمت شهاب..با دلخور برگشتم

 تو خونمون؟؟ یچرا راهش داد-

 ادیاومد..من نگفتم ب..بخدا خودش دیببخش-شهاب

 اعتماد سواستفاده نکن نی..ازیدونم..بهت اعتماد دارم..ول یم-

 خوابم برد دینکش ی..طولدمیتو اتاقو لباسامو عوض کردمو رو تخت دراز کش رفتم

*** 

 دم خونه ادیم ی..هشعوریب ی دختره

 خونه یاومد جلو ی..رزا ازون روز تا امروز هرروز مرهیبگ شویرفته جواب ازما شهاب

 ؟؟یداشتم..اگه واقعا بچه مال شهاب باشه چ دلهره

 ..شهاب که گفت بهش دست نزدهستیکه ن شاالیبه دلت راه نده..ا بد

 کردم یخونه رو متر م کل

 زدم روش..شهاب بود رجهیزنگ خورد..ش میگوش

 الو شهاب-

 فرشته-شهاب

 بچه شهاب بوده؟؟ یعنیناراحت بود.. صداش
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 اومد؟؟ شیشد؟؟جواب ازما یشهاب چ-

 اره-شهاب

 ینه؟؟نصف جونم کرد ایخب بچه مال توعه -

 بچه..بچه مال من...-شهاب

 گفتم یحرصو نگران با

 شهاب توروخدا-

 دیریباشد..لطفا بعدا تماس بگ یبچه مال من..نم-شهاب

 گفتم دمویکش یراحت نفس

 تو یبش یشهاب بگم چ یا-

 میدیخند مویحرف زد کمی

 ممنونتم ایمنه..خدا یارزو تیبا شهاب نها یزندگ

**** 

 اومد بغلم کرد یکه از سرکار.م مونیشگیباز کردمو شهاب اومد تو..به عادت هم درو

 داد یم ییچه بو اه

 یدیاه شهاب بو م-

 تعجب نگاهم کرد با

 زدم مویشگیمن عطر هم-شهاب

 فیعطرو پ نی..نزن ایدیاه شهاب بو بد م-

 یدوس داشت یلیتوکه بوشو خ-شهاب
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 نوی..نزن ادهیبد م..بو رینخ-

 ..رفت تو اتاق لباساشو عوض کنهدمیچ زوی.گرفتمو ازش دور شدم..مدماغمو

 زیگذاشتم رو م دمویکش یپلوخور سیرو تو د غذا

 زیگذاشتم رو م دمویهم کش خورشتارو

 میدوس دار یلیبود..هم من هم شهاب خ فسنجون

 رونیاتاق اومد ب از

 بزن گهیعطر د هیشهاب برو -

 عطر نزدم گهید-شهاب

 نشست..منم روبروش زیپشت م اومد

 

 یرفت خارج..البته که م شهیهم یبرا ستیبچه از شهاب ن دیفهم نکهیگذره..رزا بعد ا یاز ازدواجمون م یسال هی االن

 دونست..خودشو زده بود به اون راه

 ..قاشقو گذاشتم دهنمختمیفسنجون روش ر کمی دمویبرنج واسه خودم کش کمی

 تو معدم بود به حلقم هجوم اورد یهرچ هویشد که  یدونم چ ینم ید ولگشنم بو یلیخ

 تو توالت دمیدو پاشدمو

 خورده بودمو نخورده بودمو باال اوردم یهرچ

 رونیتوالت اومدم ب از

 بود سادهیدر توالت وا ینگران جلو شهاب

 خانومم؟؟ یشد یچ-شهاب
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 برم دکتر دیدونم بخدا..فکر کنم باز از معدمه..فردا با ینم-

 برو استراحت کن ایباشه..فعال ب-شهاب

 دستاش بلندم کردو بردم تو اتاق رو

 روم دیرو تختو پتو رو کش گذاشتم

 نگرانش زل زد بهم یبا چشما باز

 تو برو شامتو بخور..من خوبم زمیعز-

 اشتها ندارم-شهاب

 دمیخند طونیش

 ؟یشام خورد ینکنه با کس-

 کور شد..چون حالت بده..اگه تو حالت بد باشه.منم حالم بده نه بخدا..بخاطر تو اشتهام-شهاب

 ..دلت با من هماهنگهگهیشاعر م-

 دیلپمو کش دویخند

** 

 اورده انسالیخانوم م هیبودم  یمنکه تو شرکتش منش یدانشگاه نداشتم..شهاب بجا امروز

 هیهم خانوم خوب یلیاز اشناهامونه..خ یکیمن اوردم.. البته

 سرش بلند نشه ریمسن انتخاب کردم که شهاب ز خانوم

 کرباسن.. هی..مردا همشون سروته شهیاعتماد نکن دختر..سوارت م ادی..به مردا زبعله

 من عاشقش شدم..دست خودم نبود گهیم وونهید ارشیک

 دوتا تو نخ هم رفتن نیبودم که ا دهینامزد کردن..فهم یشهنازو مهد یراست
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 خوام عشقو صفا کنم یباشه مدتش..م شتریعقدمون ب کمی گهی..شهناز مرنیگ یم گهیچند ماه د هی شونمیعروس

 وانهید ی دختره

 شهاب باز کردم..عطرشو عوض کرده بود یبرا درو

 دلم اشوب شدو پسش زدم هویبغلم کرد..که  باز

 دیتو هم.کش اخماشو

 ؟؟یکن یم ینجوریچرا ا-شهاب

 یدیشهاب بو عرق م-

 .خودشو بو کردکمی

 یکن ینه..فکر م-شهاب

 خواست بغلم کنه که گارد گرفتم باز

 شدو از کنارم.رد شد..البته نصف بدنمو برد ناراحت

 تنه محکم بهم زد هی چون

 نیرو زم افتادم

 برگشت سمتم ینگران با

 شد؟؟ یچ-شهاب

 یشهاب..صافم کرد یصاف ش یاخ باسنم..اله-

 حرص گفت با

 یزن یخوام بغلت کنم پسم م یخودته..م ریتقص-

 گفتم پاشدمو
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 بخوابم..اشتها ندارم رمیبروبابا..من م-

 تو شرکت خوردم یزیچ هی ارشیمنم با ک-شهاب

 دیپوش یحلقه با شلوارک مشک نیاست یرکاب هیتو اتاق..لباساشو عوض کرد.. میرفت

 رو تخت بخوابه..تا خواست بغلم کنه گفتم اومد

 ..برو حمومیدیبرو کنار..شهاب بو م-

 زنمتاااا..بابا من ظهر رفتم حموم یفرشته م-شهاب

 خب االنم برو-

 یشد وونهی..تو ددمیمن بو نم-شهاب

 داد یبو م یلیاومد سمتمو بغلم کرد..تقال کردم از خودم دورش کنم..خ باز

 فییی..پیدیاه..شهاب..بو عرق م-

 بغلم کردو نذاشت تکون بخورم سفت

 خانومم..خوشگلم-شهاب

 ؟؟یخوا یم یه؟؟چیها چ-

 دوستت دارم؟؟ یلیخ یدونست یم-شهاب

 منم دوستت دارم-

 تاپم پی..دستش رفت سمت زدیگذاشت رو لبامو نرم بوس لباشو

 کردو درش اورد بازش

 دراورد شویرکاب

 ؟؟راسویدی..اه چرا انقد تو بو بد میدیشهاب..بپوشش..بو م یا-
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 کرد اخم

 دلتو زدم؟؟ هیچ-شهاب

 داره ی..چه ربطیدیشهااااب..بو م-

 ..عطرمم عوض کردمدمیمن بو نم-شهاب

 یدیخوام..بو بد م یاصال برو کنار..نم-

 تو بغلش درم اوردو هلم داد اونور تخت از

 دیبهم کردو خواب پشتشو

 دهیاخر کار دستم م یمعده لعنت نیحالم مساعد نبود..ا یول ارمیاز دلش درب خواستم

 رفت دکتر برم ادممی

** 

 خوشگل من یسالااام..مامانا-

 اومدن تو دنویبوس مویشونیپ هردوشون

 مبال نشستن رو

 گذره دخترم؟؟ یخوش م-مامان

 ی..جاتون خالیمرس-

 تو اشپزخونه رفتم

 کنه؟؟ ینم تتیشهاب که اذ-مادرجون

 هینه مادرجون..شهاب پسر خوب-

 چونمیکنه بگو که برم گوششو بپ یم تیاگه اذ-مادرجون



 دختـر افغان

 
713 

 

 وانیل ویدست شیرو جلوشون گذاشتم با پ وهی..ظرف ممیدیخند هممون

 هم اوردم ینیریش شربتو

 میهم به تو بزن یسر هیگفتم  دیخر میرفت یم می..داشتمیریدخترم..زود م یخواد زحمت بکش ینم-مادرجون

 ..قدمتون سرچشمنیخوش اومد-

 پرتقال پوست.گرفتو داد بهم..تا خواستم بخورم باز دلم اشوب شد هی مادرجون

 تو توالت و دلو رودمو باال اوردم دمیدو

 دمینگران مامانو مادرجونو د یاومدم چهره ها رونیتوالت که ب از

 شده دخترم؟؟چرا حالت بد شد؟؟ یچ-مادرجون

 مینجوریا هیچندروز هیدونم  ینم-

 به مادرجون انداختو گفت ینگاه معنادار مامان

 ؟؟یداد یتست حاملگ-

 تو گلومو به سرفه افتادم دیاب دهنم پر هوی

 شد؟؟ یچ-مادرجون

 ..نه ندادمیچیه-

 گهید میامروز برو..ماهم بر-مامان

 واسه بار دوم؟؟ میشینوه دار م میدار یعنیخداروشکر..-مادرجون

 شاالیا-مامان

 کردن یخدافظ دنویشده نگاهشون کردم..خند سیسرو یدهن با

 دمیدست مانتو شلوار پوش هیحمله کردمو  رونیاز خونه رفتن ب یوقت
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 ..اژانس اومدو من سوار شدمرونیزدم اژانسو از خونه اومدم ب زنگ

 ربع نگه داشت هیخونه رو دادم..بعد  کیدرمانگاه نزد ادرس

 شدم ادهیرو دادمو.پ هیکرا

 گرفتم ینوبت واسه سونوگراف هیرفتم تو و  یجلد

 شک نکرده بودم که حامله باشم اصال

 مانمیرشته زنان زا یبه سرم کنن..مثال دانشجو خاک

 دادم شیازما دویرس نوبتم

 نیایب شتونیواسه جواب ازما گهیسه روز د-پرستار

 کردم..دانشگاه نداشتم یرو ادهیتا خونه پ رونویدرمانگاه اومدم ب از

 ظهر شدو شهاب اومد باز

 بهش برخورد یلیکردم که خ یازش دور باز

 داد زد هوی

 ؟؟یکن یم یازم دور یه یچه ک یعنیفرشته.. یشورشو دراورد گهید-

 شهاب..زشته نییپا اریصداتو ب-

..مهم یدونم بهونس..تو ازم خسته.شد ی..منکه.میدیبو م گهیم ی..اه..هیزشت باشه..بدرک..خستم کرد-شهاب

 خونه ارمیبه بعد دختر م نی..منم ازستین

 نگاهش کردمو رفتم تو اتاق دلخور

 ذشت که اومد کنارم نشست..بغلم کردو گفتلحظه گ چند

 لحظه ناراحت شدم هیخوام.. یخانومم..عذر م دیببخش-
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 رونی..برو بستیمهم ن-

 چرا؟؟-شهاب

 شهاب..برو ناهارتو بخور ادیخوابم م-

 ایب ؟؟پاشویخور یچرا غذا نم-شهاب

 نشوند زیگرفتو برد سرم دستمو

 نشست دویعقب کش ویصندل

 نشوند رو پاش منم

 برداشتو اورد سمت دهنم ایالزان کهیت هی

 خورم ینم-

 زور تو حلقم انداختش به

 خورد.. خودشم

 یکن یخودتو نابود م یزن یم-شهاب

**** 

 گفتم مسرانه

 شهااااب..من ازونا موخوام-

 کنم؟؟ دایپ لیاز کجا برات پاست ید اخه من نصف شب-شهاب

 ..شهابلیپاست-

 جاش پاشدو نشست از
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طلب نکرد..چه برسه  یزیچ چوقتیه ی..از حضرت علریبگ ادی..از حضرت فاطمه یدراورد پووووف..پدرمو-شهاب

 یخوا یم لینصف شب پاست نکهیا

 لیتباشه..برو پاس شونیتونه مثل ا ینم یشکی..هایدن نیاومدن به ا باریفقط  شونیقربون حضرت فاطمه بشم من..ا-

 بخر

 یتو خونه تنها بمون..خطرناکه یایب دیخب..پاشو..خودتم با لهیخ-شهاب

 دمیپانچو و شال پوش هی پاشدمو

 میشد ابویسوار  رونویب میرفت

 لی..پاستلی..پاستلیپاست-

 گفت یحوصلگ یبا ب شهاب

 رمیبه سرم بگ یچه گل نمی..برم ببنمیساکت ب-

 میکرد دایمغازه باز پ هیساعت گشتن  میروشن کرد..بعد ن نویماش

 شدو رفت داخل ادهیپ

 بزرگ برگشت یبعد با دوتا مشما قهیدق چند

 خواستم لی.پاستدونهی وااا

 سوار شدو مشماهارو انداخت رو پام اومد

 خنگولک یتوش هست..وردار بخور..خوابمو پروند ای..از همه خوراکایب-شهاب

 خورده بودم که نا نداشتم لیخونه..انقد پاست میرفت

 ؟؟یکن یشهاااب..بغلم م-

 کشم ی..من خودمو به زور می..خودت پا داررینخ-شهاب
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 جلوم ظاهر شدو رو دستاش بلندم کرد هویشدم.. ادهیبغل کردمو پ مشماهامو

 برد تو خونه و بعدم اتاق..گذاشتم رو تختو خودشم چپه شد منو

 خسته بوده فکر کنم یلیخدا خ بنده

 دهیبو م گمیسمتم م ادیدونست تا ب یکرد..م یبغلمم نم گهید

 هیعیطب ستین یزیگفتم اره گفت.چ یدکتر رفت دیازم پرس میوقت

**** 

 گرفتم..بهش نگاه کردم شویازما جواب

 شد..من حاملم یباورم نم یوااااا

 عشق منو شهاب ثمره

 ؟؟یشد..اگه شهاب نخوادش چ یبادم خال هوی یول

 ؟؟یبگه سقطش کن چ اگه

 ستیبه مرگش ن یبچشه..راض نی..اگهینم نوی..نه انه

 دلهره بد به جونم افتاده بود هی یاون خوشحال یشده بود..بجا یبادم خال یول

 حوصله نداشتم برم یخونه..دانشگاه داشتم ول رفتم

 یدرست کردم..قورمه سبز غذا

 دوش گرفتم هی..رفتم تو حمومو دیطول کش یساعت هی

 یوجب باال هیتا  شیکه بلند یصورت یتاپ پشت گردن هیاومدم موهامو با سشوار خشک کردمو  رونیحموم که ب از

 دمیزانوم بود پوش

 دمیخط چشم کش هی..شیارا زیپشت م نشستم
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 یصورت عیرژ ما وی..رژگونه صورتملیر

 زنگ اف اف اومد یکه صدا دمیمداد مات کش هی ابروهامم

 درو باز کردم پاشدمو

 اومد داخل تا چشمش بهم افتاد اخم کرد یدر منتظر موندم..وقت پشت

 ینباش..خسته زمیسالم عز-

 سالم-شهاب

کنه  یازت دور ویدیبهت بگه بو م یبشه ه دایپ یکیکردم باهام سرد شده بود..خب حق داشت.. یم یازش دور چون

 رو سرت؟؟خب مشخصه نه یذاریم یکن یحلوا حلواش م

 سامسونتشو از دستش گرفتمو کتشو دراوردم فیک

 تو اتاق..برگشتم تو هال بردمشون

 نمیچ یم زویم یلباساتو عوض کن ویتا تو دستو صورتتو بشور-

 تکون دادو رفت تو اتاق یسر

 بشقابش ریگذاشتم ز ویجواب سونوگراف دمویچ زویتند م تند

 کنم یکردم هر ان غش م یسرد بود..حس م یدستام عرق کرده بود..ول کف

 گفتم دمویروش کش یشکم صافم نگاه کردم..دست به

 قبولت کنه یی..دعا کن بابایمامان-

 خودم یقبل منم نشستمو برا ی..برعکس روزازیتوجه بهم نشست پشت م ی..برونیاتاق باز شدو شهاب اومد ب در

 دمیغذا کش

 کردم یم ینداشتم..فقط باهاش باز لیم یول
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 برداشت که برنج بکشه بشقابشو

 به برگه افتاد..بشقابو گذاشت کنارو برگه رو برداشت چشمش

 خوندش یدقت م با

 باز بشقابشو برداشت زویرو گذاشت رو م برگه

 گرفتم کیخواد؟؟اصال من اشتباه کردم زن کوچ یم یندارم..باز دلت باز یفرشته حوصله شوخ-شهاب

 گفتم یدلخور با

 هیواقع شمیبرگه ازما-

 نگاه کرد شیلحظه نگاهم کردو باز به برگه ازما چند

 گفت دویخند

 یمثل اوندفعه اس..که سرکارم گذاشت نمیا-

 شدمو گفتم یعصبان

 مثبته میحاملگ شیچشماتو باز کن..نوشته من باردارم..جواب ازما-

 بهت نگاهم کردو باز برگه رو چهارچشمه خوند با

 پاشد هوی

 کنم یشهاب نزن..توروخدا..اصال سقطش م یغلط کردم..ا-

 ..دستشو دور کمرم حلقه کردو بلندم کرددیعقب کش موی.سمتمو صندلاومد

 واااا

 زد یکرد به چرخوندم..بلند بلند قهقهه م شروع

 شهاب بچه ی..اشهیحالم بد م نیشهاب..بذارم زم یکنه..ا ریخدا بخ-
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 ..دستشو تو موهام فرو کردو لباشو گذاشت رو لبامنیگذاشتم زم سادویوا

 جدا شدو گفت ازم

 مینیب یثمره عشقمونو م می..و االن هم داری..خوشبختم کردیممنونتم فرشته..ممنونم که عاشقم کرد-

 سخت بدست اومد یلیکه خ یعشق-

 کرد دمییبا چشماش تا دویبوس گونمو

*** 

 نمیب یشهاب من جلومو نم یوا-

 مثل توپ فوتباله کمتیش-شهاب

 توعه ریکوفت..تقص-

 گناهمیمن ب رینخ-شهاب

 درسمو بخونم؟؟ یمن چطور ادیب ایشهاب..بچه بدن-

ه که دانشگا یی..تازه منم هستم..روزاشهی..بعدشم که بچه چهار ماهه میافته تابستونو راحت یترم که م نیا-شهاب

 دارمیمن بچه رو نگه م یدار

 ؟؟یچ رشیخب ش-

 رهیخشکو از ادم نگ ریخدا ش-شهاب

 مادر بهتره ریخشک بخوره..ش ریخب دوس ندارم ش-

 بدوش بده منکه بهش بدم. رتویخب ش-شهاب

 مرض-

 دیتو اتاقو رو تخت دراز کش رفت
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 شهنازو بهار ول کنم نبودن ویماهم بود..مامانو مادرجونو فاط٨

 بودن نجایا قهیبه دق دم

 شهاااب..پاشو حاضر شو-

 من حاضرم..تو حاضر شو-شهاب

 خو کمکم کن حاضرشم-

 بود..واال سهیاورد..مانتو که چه عرض کنم ک مویرفت مانتو باردار پاشدو

 حیپف کرده بودم..چاق شده بودم فج یلی..خادمسیوا نهیا یجلو

 کنار رفتم نهیا یاز جلو یناراض

 ناراحتم..بغلم کردو گفت دیفهم شهاب

 شهیگلم..تموم م یکن یم مانیزا گهیماه د هی-

 لگد زد هوی

 زنه یلگد م ی..ههی..کصافط..بچتم مثل خودت وحشیا-

 دیرو شکمم دست کش دویخند

 گهیباباس د یجوجو-شهاب

 من جوجوت بودم شیچندروز پتا -

 گفت دویبوس مویشونیپ

 ؟؟یکن یم یمون حسود ین یبه ن-

 رینخ-

 نازک کردمو ازش جدا شدم یچشم پشت
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چاق شده بودم..ورم  یلینبودم..خ یراض افمیرفتم..اصال از اندامو ق ینم نهیا یکرد لباسمو عوض کنم..جلو کمک

 بود یحاملگ

 پسر بود..تازه ترم زمستانه رو تموم کرده بودم..االن خرداده بچه

 کرد یخراب نم گهیگرفته بود..د ادیکردنو  شیارا

 کردو کمک گرد پاشم شمیارا کمی

 میبسمت خونه پدرجونو مادرجون راه افتاد مویشد نشی..سوار ماشمیرفت رونیخونه ب از

 ودنکه به مناسبت پابه ماه بودن من گرفته ب یمهمون هی

 گرفتم..خدا کمک کنه یکمک م دیبا یه ییشم..خدا ادهیکرد پ کمکم

 میخونه شد وارد

 من قربون خودتو بچت بشم یسالم عروس گلم..اله-مادرجون

 دیبوس مویشونیبغلم کردو پ مهربون

 مبل نشوندم..با همه سالم کردم رو

 بود یجمع خودمون البته

 کنارم نشستن یمهد محسنو

 یکن مانیزا یخوا یفعالت..من هنوز بچه دار نشدم تو م شیخاک بر سر ب یفر-محسن

 یریبگ یزودتر عروس یخواست یبرو گمشو..م-

 گرفته بودن یعروس شیپ دوماه

 دادم ادامه

 بعدشم..شهاب از تو بزرگتره-
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 مهیعروس گهیماه د هیمن هنوز تو عقدم.. ی..ولمی..هم سنستیاز منکه بزرگتر ن-یمهد

 به شکمم نگاه کردم..اروم گفتم نوییسرمو انداختم پا یناراحت با

 اشتباه کردم؟؟ یعنی-

 گفت دویگونمو بوس ینرم بغلم کردن..مهد هردوشون

 افراد خونواده بچه دارن نیتر کیکوچ نوی..اتفاقا جالب شد..االن بزرگتریخوب کرد میلی..خزدلمینه عز-

** 

 میتموم شدو ما برگشت یبا خنده و شاد یمهمون

 دمیتخت دراز کش رو

 پاهام ریدوتا بالش گذاشت ز شهاب

 دمیخواب یطاقباز م یشد وقت یم دهیکش رشیشکمم بزرگ شده بود ز چون

 شد یبودم کمرم خسته م دهیکه طاقباز خواب بس

 بود دهیشهاب نگاه کردم..اروم خواب به

 هم به راه رفتن داشتم یادیشدم..عالقه ز یتونستم بخورم..مثل جنازه م ینم یچیبود..ه دیشد یلیخ ارمیو

 دمیخواب یشدمو همش م یم نیدختر بود سنگ اگه

 کم چشمام بسته شدو خوابم برد کم

*** 

 زدم غیج دویامونمو بر درد

 ادیخونه نبود..شهاب تازه رفته بود..امروز قرار بود شهناز ب یکس

 کرده ریدونم چرا د ینم ی..ولادیگفته بود م٩ساعت
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 چنگ زدم ویتخت رو

 ازجام پاشدم یبسخت

 اب بچه پاره شه سهیک دمیترس یم

 دمید یداشتم به چشم م ویاومدم..مرگ واقع نییاز تخت پا اروم

 برداشتمو به شهاب زنگ زدم ویگوش

 بوق سوم برداشت با

 جانم-شهاب

 شها..شهاب..بچه..وقتشه-

 ست؟؟یشهناز خونه ن ؟؟مگهیچ-شهاب

 ومدهینه..ن-

 از دستم افتاد یاز ته دل زدم..گوش غیج هی دوی.کشریدلم ت ریز

 گذشت رید یلیواسه من خ یدونم چقدر گذشت..ول ینم

 که از شهاب دور شده بودم یتر از زمان ریسخت ترو د یعمرم..حت یزمانا نیسخت تر از بدتر دیشا

 اتاق بشدت باز شدو شهاب اومد تو در

 نییبغلم کردو بردم پا یبسخت

 عقب یصندل خوابوندم

 راه افتاد رینشستو مثل ت عیسر خودشم

 کرد یگشت سمتمو نگاهم م یلحظه بر م هرچند

 مارستانیتو ب دیشدو بغلم کرد..دو ادهیداشت..پ نگه
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 دیچرخ یداشت م ایدن

 شد کیرفتو همه جا تار یاهیشد که چشمام س یچ دمینفهم

******* 

 شهاب

 

 

 که اورده بودن یاومدنو فرشته رو گذاشتم رو تخت پرستارا

 شده بود هوشیبهش افتاد..ب چشمم

 سمت اتاق عمل دنیدو

 در اتاق عمل موندم پشت

 شهناز ی..وا؟؟شهنازیچ فتهیبراش ب یاتفاق اگه

 فکره یدختره ب نیا ریبشه تقص شیزیگرم شده..اگه فرشته چ یسرش با مهد باز

 زدم به مامان..بهش گفتم زنگ

 سخت گذشت یلیخ یدونم چند ساعت گذشت..چند ماه..چند سال..ول ینم

 مارستانیتو ب ختنیتبار ر لویا هیمامانو  که

 شهاب جان..دخترم چش شد؟؟االن خوبه؟؟-مادر

 ومدهیکرده و ن رید یول ادیدونم..قرار بود شهناز ب یدونم مادر..بخدا نم ینم-

 کرد نگاه کردمو.رفتم سمتش یم هیاخم به شهناز که گر با

 هاشو گرفتمو تکونش دادم شونه
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 ..یفکر نبود یتوعه..اگه انقد ب ریتقص شهناز..همش-

 شهنازو ازم جدا کرد یمهد

 که افتاده هیخب..اتفاق لهیخ-یمهد

 ؟؟یبشه چ شیزی..اگه فرشته چیمهد-

 شهنازه؟؟ ریخب مگه تقص-یمهد

 دستام نینشستمو سرمو گرفتم.ب واریکنار د رفتم

 فهمه من چقدر حالم بده ی.نمیشکیه

 کنارم نشست یکردم کس حس

 بلند کردمو نگاهش کردم..محمد بود سرمو

 شده بودم ینجوری..فاطمه که تو اتاق عمل بود من ایدار یفهمم االن چه حس یمن م-محمد

 انداخت دور شونم دستشو

 دادمو چشمامو بستم هیتک واریبه د سرمو

 فرشته بود غیج یاز اتاق عمل بلند شد..صدا غیج یصدا هوی

 پاشدم دستپاچه

 ادهی..دردش زشهیم ینجوریا هیعیطب مانشیاروم باش..چون زاشهاب جان -مامان

 شدم یم وونهینداشتم..داشتم د دنشویدرد کش تحمل

 ولو شدم یصندل رو

 لرزوند یچهارستون بدنمو م غاشیج یصدا

 بخوره یریگفتم قرص جلوگ یباردار بشه..کاش بهش م ذاشتمیکردم..کاش نم یغلط عجب
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 ایخدا مونمیپش چقدر

 االن بارمیبهش تجاوز کردم و  یوقت باریبار دوم اشتباه کردم.. یبرا

 رونیپرستار از اتاق عمل اومد ب هی

 قدم رفت عقب هیحمله کردم که بنده خدا با ترس  بایتقر بسمتش

 ..فقط همسرمستی..بچه هم سقط شد مهم ننیخانوم توروخدا زنمو نجات بد-

 یبچه درشته..احتمال خطر برا ی..ولمیکه هردو رو نجات بد میکن یم مونویسع تی..ما نهانیاقا اروم باش-پرستار

 از بچس شتریهمسرتون ب یمادرو بچه وجود داره..اما خطر برا

 ؟؟یچ یعنی..عنـی-

 شترهیمادر ب یاحتمال فوت برا یعنی-پرستار

 ..نشستم کف سالنختمیفرور

 گنیم یچ دمیشن یمن نم یخورد ول ی..محسنو محمد روبروم نشستن..دهنشون تکون مدمیشن ینم یچیه

 ...کیشدو همه جا تار نیسنگ سرم

** 

 باز کردم..به اطراف نگاه کردم چشمامو

 سرم به دستم وصل بود هی..دیاتاق سف هی

 اومد..فرشته... ادمی زیکم همه چ کم

 رونیپاشدمو سرمو از دستم کندم..خون از رگم زد ب عیسر

 رونیب دمیگذاشتم روشو از اتاق دو یچندتا دستمال کاغذ توجهیب

 نا؟؟ی.کجان اپس
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 بسمت ته راهرو..اها اونجا بود اتاق عمل دمیدو

 نبود یشکیه

 کجان؟؟ پس

 یپرستار ستگاهیبسمت ا دمی..دودمیچرخ یدور خودم م کالفه

 پرستار نشسته بود هی

 کرد کجاست؟؟ یم مانیکه تو اتاق عمل داشت زا یخانوم..اون خانوم-

 اسمشون؟؟-پرستار

 یازیفرشته ن-

 وارد کرد وترشیتو کامپ اسمشو

 راهرو دست راست یبه بخش منتقل شدن..انتها-پرستار

 همون سمت دمیدو

 ستیفکرو ذکرم فرشته بود..بچه مهم ن همه

 اونجا بودن همه

 ن؟؟یشما چرا بمن خبر نداد-

 یبود هوشیچون ب-محسن

 برم داخل که محمد گفت خواستم

 تموم شده نرو..وقت مالقات-

 نمشیخوام بب یچه؟؟من م یعنی-

 داخل میرفت یشد ما م ی..اگه مشهینم-یمهد
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 رونیپرستار اومد ب هیباز شدو  در

 نمش؟؟یتونم برم داخل بب ی..ممیازیخانوم..من همسر فرشته ن-

 نه..وقت مالقات تموم شده-پرستار

 دمشیند رونیاز اتاق عمل اومده ب یبودم..از وقت هوشیاخه من ب-

 قهیداخل..فقطم پنج دق دیبر دیتون یخب..فقط شما م لهیخ-پرستار

 کردمو چند تقه به در زدم یتشکر

 سرشو داخل کردو گفت حجاب کنن پرستار

 داخل..شش تا تخت بود تو اتاق رفتم

 گردوندم چشم

 بود دهیدراز کش واریرو تخت کنار د فرشته

 کنارش واستادم اروم

 ؟؟یداریفرشته..خانومم..ب-

 خوشگلشو باز کرد یچشما

 بود دهیپر یحساب رنگش

 دمیبوس شویشونیپ

 یدیمن بود که انقد درد کش ریمنو ببخش خانومم..تقص-

 ؟؟یدیبچمونو د ی..راستییاقا ستیتو ن رینه..تقص-فرشته

 دمشینه ند-

 دیپر رنگش



 دختـر افغان

 
730 

 

 پس..پس بچم کو؟؟بچم کجاست؟؟-فرشته

 پتو بود اومد داخل ینوزاد کوچولو که ال هیباز شدو پرستار با  در

 لبخند بسمت من گرفتشو گفت با

 خوشگل خدا بهتون داده یپسر کوچولو هی..گمیم کیتبر-

 ممنون-

 ذوق به بچه نگاه کردم..بچه منو فرشته..ثمره عشق پاکمون با

 ت تر بوددرش کمی گهید یبا نوزادا سهیدرمقا یکوچولو بود ول یلی..چشماش بسته بود..خینازو تپل یپسر کوچولو هی

 مون کچله ین ین یاوخ

 بلند باشه؟؟ سویخواد گ یپس دلت م نه

 نمشیخوام بب یبده من..منم م-فرشته

 من خودش هنوز بچس یگفت..فرشته کوچولو یم نارویذوق داشت ا با

 نازمون ین ین نمیمن..ا یباشه خانوم کوچولو-

 تو بغلش گذاشتمش

 اومد یکرد..چقدر بچه بهش م بغلش

 هیبچه شروع کرد به گر هوی

 شدم دستپاچه

 م؟؟یکار کن یفرشته..چ-

 دادن به بچه ریاروم شروع کرد به ش یلیخ فرشته

 پس گشنش بوده اها
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******* 

 فرشته

 

 

 بچه منه..بچه منو شهاب..بچه منو عشقم نیشد..ا ینم باورم

 شد لیبچه تکم نیکه با ورود ا یعشق

 کردم یداشتم تجربه م ویدیزد..حس جد یمک م نمیبه س اروم

 بچه هاش درک کنم یمامانو برا یها یتونم دلهره ها و نگران یکردم االن م ی..حس میمادر حس

 کرد یبمنو بچه نگاه م یشهاب نگاه کردم..با مهربون به

 خانومم ادیچقدر بچه بهت م-شهاب

 هام گل انداخت گونه

 گفت دویبوس لپمو

 رو سرش ذارهیم نجارویا ادیپرستار بداخالقه م نیاالن ا یدوس ندارم برم..ول-

 رفت رونیکرد از اتاق ب یاون همونطور که نگاهمون م دمویخند

 یدار یفرشته چه بچه ناز-سوگند

 نهیب ی..چشمات ناز میمرس-

 من بود یکرده بودو تخت کنار مانیهم زا سوگند

 تو ختنیر انیگذشت که در اتاق باز شدو لشکر یساعت مین هی

 خودش رفت ماریبسمت ب هرکس
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 عمه یکوچولو ی..شهاب..شهناز..و البته هادی..محسن..بهار..فاطی..بابا..مادرجون..پدرجون..محمد..مهدمامان

 رو تختو کنارم نشست دیاومد پر یاومدن منو چلوندن..هاد ینوبت همشون

 زبون بچگانش گفت با

 اومد؟ ایبدن ین یعمه جون..ن-

 ناهاشیاومد..ا ای..بدنزمیاره عز-

 خورد..لباسمو درست.کردم ینم ریش گهیتر..د نییرو اوردم پا بچه

 رو لمس کرد ین یکوچولوش لپ ن یبا دستا یهاد

 عمه چقدر نرمو کوچولوعه-یهاد

 االن سه سالشو تموم کرده بود ی..هادمیدیخند هممون

*** 

 هااا شهیم داریب اروی نی..االن اسیییه-شهاب

 دهیظالم نجات م یبهتر..منو از دست تو-

 هفتس هی یتو؟؟منو از خودت محروم کرد ایمن ظالمم -شهاب

 مرخص شدم مارستانیبرو گمشو..من تازه پنج روزه از ب-

 شهینم میحال زایچ نیمن ا-شهاب

 دیکه لبامو اروم بوس دمیخند

 خواب بود شیال یال ین یتو ن فرهاد

 یمنو شهابو بهار با کمک شهنازو فاط یعنی..میاتاقشو درست کرده بود براش



 دختـر افغان

 
733 

 

دادم بچه  ینم صیتشخ چوقتیکه من ه ییازونجا یخودته..ول هیگفت شب یبچت نازه..م یلیگفت خ یم شراره

 کردم یفقط مثل منگوال نگاهش م هیک هیشب کیکوچ

 سالش تموم نشده شبا کنار خودت بخوابه..خطرناکه هی یمامان گفت تا وقت یول می..اتاقشو درست کردیراست اها

 تنها بمونه ستیعالقه دارن..خوب ن کیکوچ یگفت از ما بهترون به بچه ها یم

 بغلم کردو گفت شهاب

 یاورد ایعشقمونو بدن وهیکه م یو مرس یکه خوشبختو عاشقم کرد ی..مرسیکه هست یفرشته مرس-

 بوسه از لبام گرفتو گفت هی

 ختر افغان..عشقمدوستت دارم د-

 تنهام نذار... چوقتی..هییمنم دوستت دارم اقا-

 

 

 ی:فاطمه سادات مظفرسندهینو

Faty_M 

۱۳٩۵/۶/٧ 

 ظهر۱۱:۴۱

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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