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 تو دی روح کھ بای سرد و بی اومد از اون سھ شنبھ ھای از سھ شنبھ ھا بدمون مشھیھم
 ، فضا انقدر می اوردی از ترس سرمون رو باال نممویستادیمی مثل ماست واشگاهیازما

 بدنمون دائم برهی ومیکردی حس می ھمگمیکردی بھ ھم نگاه میوحشتناک بود کھ وقت
 . کردلنتشی ساشھینم چورهیشده و ھ

 ...  پوری استاد محمدنی بود ایری استاد سخت گچھ
 اومد و قلبمون ی کال نفسامون باال نمگھی دزدی و حرف مرفتی کھ راه می وقتیوا
  ،زدی قلبھ گنجشک تند تند منھویع

 نگاه گذرا بچھ ھی شد و با شگاهی سروقت و بھ موقع وارد ازماشھی روز ھم مثل ھماون
 کھ بھ موقع سر کالس ی بھ حال اونیوا... نھ ای ھمھ ھستن نھیھارو برانداز کرد تا بب

 ...  بودنی و کارش با کرام الکاتبشدی ، عمال فاتحشھ اش فرستاده مشدیحاضر نم
 ! بود برا خودشی محمد پور جالدنکھی اخالصھ

کجا بودو سرش بھ کجا گرم شده ... کرده بودری ددهی ندری خاسمنی نی روز بازم ااون
 ...دونستی فقط خودش منویبود ا

 واحدشو نی پور ایاخرم استاد محمد...کردی مری دیاسی نی ای وقتگرفتمی می استرسچھ
حاال نھ کھ ... اومدی اخالقاش اصال از استاد خوشش نمنی با ایاسی...کردیحذف م

 مخصوصا سر کردیاما اون بدتر بود ، اونقدر کھ جرات م... اومدی خوشش میکس
 ... کنھی رو عمدا عصباناد کنھ و از لجش استری استاد دنی اھیکالسا

 نازو عشوه و اشک چیھ... شدی می عجب بشر نابشدی می استاد عصبانی وقتیی خدایول
 ... بشرو رام کنھنی اتونستی ھم نمیو نالھ ا

  کردمی اصال تعجب نمنداختنیستاد با ھم دوئل راه م و ایاسی روز ھی اگھ
 ... فرنی شاھدایش... فرنی شاھدایش... فر نی شاھدای شخانم

 !...کنھی تو؟استاد داره صدات میی ازم گرفتو گفت کجاشگونی نھی یکی ییھوی
  ن؟یاستاد با من: تتھ پتھ گفتم با

حواستون کجاست؟معلوم ...بلھ با شمام خانم... امیرازیبا خواجھ حافظ ش...نھ : استاد
 نی دلتون رو برده کھ ای و خواننده و پسرگری باز کدوم بازن؟یکنی مریھست کجا س

  ن؟ی از کالس غافل شدیطور
 ... خندهری ھا زدن زبچھ
 ... دردیا.. کوفت ی دلم گفتم ،اتو
 اگھ یادم حت...دنش طرز حرف زنی واسھ ادم با اذاشتی استاد ابرو نمنی خدا ایوا

 ...دادی ادمو بھ باد می پتھ و پوتھ دویفھمی منی اشدیعاشقم م
  استاد بھ خودم اومدمی با صدادوباره
   فر؟نی شاھخانوم

  ؟ھان
 .   رفت رو ھواکالس

   بلھ استاد؟دی اخ ببخشگفتم
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  ومدن؟ی چرا نانفری دوستتون خانم ارنیا
 ری کرده وگرنھ اون کھ اھل دری شده کھ دی طورھی حتما ادی استاد االناست کھ بزهیچ

 ...کردن نبود
 بعد ی چون من کسرونی خودشون برن بی اومدن خودشون با پایبھرحال وقت: استاد

 ...دمیخودم راه نم
 ... تو ؟اهیی بگم ؟ کجای بشر چنیحاال من بھ ا... بودیطی اوه چھ اوضاع خاوه

 ی نگاھھی... شدشگاهی تختھ زنان وارد ازمالنگی شیاسی ییھوی کھ می کالس بودیوسطا
 . زدهی چھ گنددونستیانگار خودش م... رفت سراغ استادمیبھ من کرد و بعد مستق

   گفت کھ استاد بھش گفتی رفت بھ استاد چدونمینم
 ...نیشی ممھی اما جربخشمی دفعھ رو منی افقط

 ... قبولھنی بگی امھی ھم گفت اشکال نداره استاد ھر جریاسی
  جواب داداستاد

 ...شنی ممھی فر ھم جرنی دوستتون خانم شاھنی انیشی ممھی تنھا شما جرنھ
 ری ددهی ندری خی دختره نی بھ من چھ اکنھ؟ی می منو قاطگھچرای دنی ؟اجانم

   و گفتمونی دفعھ رو کرد بھ جفتنیاستاد ا... بشممھی جردیمن چرا با...اومده
 امروز اصال حواستون نکھی اومدنشون و شما بھ خاطر اری بھ خاطر دانفری ارخانم

تو دلتم منو ... فھمم ی ھم خوب میلیخ... ھافھممی من نمنی فکر نکنستیسرجاش ن
 انجام گھی بار دھی دو جلسھ قبل رو ھیشای ازمادی فقط باستی ننی سنگمھیجر...فحش نده

و شما ھم عشقو  نکنن ری دگھی دانفری ارمخان...ادی تا حواستون سرجاش بنیبد
 ...نیاری سرکالس ناتونویعاشق

 ی لعنتنیا...اب شدم از خجالت ... خندهری کالس زدن زھی حرفو کھ گفت تمام پسرانیا
 سر اشوی اصال امروز چھ مرگش بود؟ چرا دق دلکردی طور صحبت منیچرا با من ا

 دمی انداختم بھ سروش و دی نگاھھی... کجا بودمیعشقو عاشق...کردی میمن داشت خال
 ... قرمز شده و روشو برگردونده

 عاشقانھ ات کھ یلعنت بھ تو با اون نگاھا...لعنت بھ تو سروش... کار کار اونھدمیفھم
 و نگر اتیاخھ ادم عشق و عاشق.  یستی استاد ھم دست بردار من ننی اھی سرکالسایحت

 کمتر یکی نیا الاقل سرکالس ا ، بابی چھ بودنم پارکی رستورانی شاپیدار برا کاف
  بزا کالس تموم بشھ... دمینشونت م... بدبختیا... نده وامویا..عی ضایا...نگام کن

 گھید... شده بودکی اشم کھ شرمھی کرده بود جررید... کھ خوش خوشانش بودیاسی
  بھتر؟نی از اخواستی میچ

  دمی کھ تموم شد پرسکالس
   واسھ استاد قابل قبول بود؟لتمی کھ دلی بودی ھست تو کدوم گورمعلوم

 بھم زدو در رفت منم بدنم کوفتھ ی موتورھیتصادف کردم ... روزگار ی گفت ھیاسی
 ... ی وعضھی نبود بھ داد من برسھ اصن چکسمیھ...نتوستم بھ موقع خودمو برسونم
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  شد؟چرای چھیمارستان؟موتوری بی کھ نشده چرا نرفتتی بگردم طوری الھیاسی گفتم
 چرا؟؟؟؟...؟چرای نکردادیدادو فر

   خنده و گفتری زد زی پقیاسی ییھوی
 وی دوست پسر نازمی خوابگاه رفتھ بودی ا بچھ ھا؟بیباور کرد... کجا بودتصادفم

 ...ومدی اونم کھ نمینیبب
 غضنفر یالھ.. ی بترشیالھ...ینی نبری خیالھ..ی شکھی تکھی تیالھ...یاسی خدا یوا
 ...یالھ...یالھ... شوھر تو بشھادیب

  ی ھستی راضگھی دیکی بھ نکھی ؟ اما تو مثلھ اھیحرف.  می ما بھ غضنفرشم راضاخا
اون پسره ...ابروم رفت...یفھمیم... شدممھی احمق جری بھ خاطر تو و اون پسره من
 ی استاد احمق عوضنیحاال ا...دهی استادم فھمی کھ حتکنھی احمق ان چنان بھم نگاه می

 من نکھی ؟ فقط بھ خاطر ایبھ خاطر چ... کرده مھی کنھ منو جرھی اونو تنبنکھی ایبھ جا
 ... تو فکر بودم

 ی ھستی تو چھ مارموزدهی ھم فھماستاد
تو ھم کھ ... اموونھی سروش دنی ھم فکر کرده من تو فکر اوی کیاون استاد ا.  رینخ
 یت دروغم گفی اومدی کرداتوی خوش گذرونی بدتر رفتگھید

  دونھ اش حاللھھی.  گفتم کھ گفتم دروغ
اه ...اه ... کھیدیاونم ند...سوختیدلم نم... ی بوددهی کاش دوست پسرشو دحاال

 رنوی ھمھ مگھی جلسھ دیعنی ؟ی چیعنی یدونی ساعت اضافھ کالس داشتن مشیش...اه..
از جفتتون ...می دفعھ قبلو دوباره انجام بدشی دو تا ازمامیستی وادیمنو تو با

 اخھ ارزششو داشت؟؟؟...می شدخی  وسط ، جلو ملت ھم سنگ رونیا...گذرمینم
 ... کھ چند تا از پسرا اومدن سراغمونبافتی طبق معمول داشت واسھ من فلسفھ میاسی

  ھاتون غرق شدهی خانوما؟ کشتنیچطور
 نمیبب نی رو دوباره تکرار کنشیخودتون ازما.  دیخفھ ش:  زود پاچھ گرفت یاسی

  چطورهتشونی وضعھاتونیکشت
 ... دختر اخھگنیبھ شما ھم م...نی اکنسل کردن ھم ندارمھی جرکی عرضھ یعنی
 م؟ی کنکاری چنیگی میعنی ؟ی چیعنی: گفت یاسی

 شماھا ھم ھمون کارو کننی مکاری چگھی دھی دخترانینی ببنیبر... نی دخترشماھا
 ...نیبکن
 ...یاسی ھم زدمیھم من خنگ م...دمیفھمینم...گفتنی می احمقا چنی اایخدا

 نموره کرشمھ ھی ھم یاسی نموره صداشو نازک کنھ و ھی دای شھیکاف:  گفتشونیکی
 کارارو ھم نیھرچند شما دو تا عرضھ ھم... کنسلمھیجر...تموم ... نیھم...ادیب

 ... نبودنی کھ اوضاعت انیاگھ داشت...نیندار
 ...گنی می چنای افتاد کھ امونی دوزاریاسی منو تازه

   رفت جلو و تو صورت پسره واستادو گفتیاسی ییھوی
 ...میستی ھم کھ ما اھلش نایثان... و ھفت جدو ابادتی عرضھ خودتی کھ باوال



 6 

   گفتییھوی کھ کپ کرده بود پسره
 ...می بگو عرضھ و جنمشو ندارمیستی ھم کھ نگو اھلش نای کھ درست حرف بزن ثاناوال

رفتم تو صورتش نگاه کردمو ... نوبت من بود کھ برم جلوندفعھی شدم ای عصبانگھید
 حاال کھ حرف ی عرضھ و جنم ما حرف بزنی درباره ی کھ بخوای بچھ ایلیگفتم خ

 ؟یکنی مکاری رو کنسل کنم تو چمھی جرنیمن اگر ا...یستی تا اخر حرفت وادی بایزد
 گنده برندار کھ ی بھ ھم زدنو و گفتن زکی چشمکھی و دوستاش بھ ھم نگاه کردنو پسره

 ... ھایمونیتوش م
 ینیری من کل کالسو شنی کارا کنسل کننی اتونو با امھی جرنی باشھ اگر تونستحاال

 ...دمیم
 ، فکرامونم با می بودنجوری ھمشھیھم... زد بھ سرمونی فکرھی یاسی انگار با ییھوی

 ی...دیرسیھم بھ ذھنمون م
 ن؟یکنی مکاری چمی بکننیگی کھ شما می کارنی فراتر از ای کارھی گفت و اگھ ما یاس
   گفتمیاسی ھم بھ دنبال حرف من
 م؟ی استاد رو رام خودمون بکنیاسی اگر منو نیکنی مکاری چگھی راست ماره

احتماال اصال بھ ما دو ... حرفو نداشتننیانتظار ا... انداختنی بھ ھم نگاھییھوی پسرا
  شونیکی...  کپ کرده بودننطوری انای کھ امیاش کاره بنی اخوردیتا نم
 گھ؟؟؟ی دناستی اوی منظورت از رام دوستگفت
 دی شای اونش کھ بھ خودمون مربوطھ اما محض اطالع جناب عالمی جواب دادییدوتا

 ... ھم فراتریزی چھی
  نھ؟ای نی ھستنی سنگی شرط بندھی نی سنگی مھی جرھی ی ھی نھ؟ پاای نیخوایم

 ی گفت اکشونیکی تیدر نھا... مات مونده بودنبای کردن تقری بھ ھم نگاھھمشون
  تو محوطھ دانشگاه حاضرم...قبولھ

 از نیاری بی اگھی دزی ھر چای عکس ھی نشونھ ھی نی بدم اگر فقط بتونی سوارجفتتونو
 نی جلوتر از انکھی چھ برسھ بھ انی پور رو رام کنی استاد محمدی ذره انی تونستنکھیا

 تموم...نیستی حرفا ننیشما دو تا مال ا...نی ھم برزایچ
 ...ی زودنی گفت باشھ منتظرمون باش بھ ھمیاسی

 . کردمی دستمو تکون دادمو خداحافظیروزی پی زدمو بھ نشونھ ی چشمکمنم
 
  اسمنی
 
 دی سفشی رکھی مرتمی پور کالس داشتی با استاد محمدادی سھ شنبھ ھا بدم منی از ایوا

  اه اه اه. چزونھی نامھ نوشتن داره بچھ مردم رو متیوص dسگ اخالق اخمو ، بھ جا
 بود باال سرم اماده شم برا کالس رو سادهی سر خر وانھوی رو کھ عدای شی صبحسر

  ،دک کردم
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 ی محمدی ، الھرفتی ھمھ کالسا رو ھم سر وقت مدای شنی بود ای انخده دخمل ناسیاخ
 .  پور فداش بشھ

 ستھیمی دق وانھی انھوی ، عرمی پور رو سر وقت نمی محمدنی ھم کالس ارمی بممن
.  دوباره تکرار کن ی کارت و خوب انجام ندادگھی تو چشات و مزنھیجلوت و زل م

 . ختمی رنی ، جون کندم عرق جبذمی زحمت کشنی ورم من برا ای درد ای کوفت ایا
 ی نازدمی ، تو چرت بودم کھ دی صبح بخوابچسبھی چرت زدم و تو جام ، انقده میکم
 دیپسندی مدینی ببدییای امروز قرار دارم شما ھم بگھیم

 امی گفتم ھان منم مدمی پرزود
  خندهری دفعھ زدن زھی

  ھا پاشو برو سر کالستکشدتی میعنی پور یبچھ محمد:  گفت یناز
 خوامی اسم دوس پسر اومد منم منھ

 میدی دخترم برو سر کالست شب امار رو بھت مبرو
 خوامی عمرا من دوس پسر متچ
  بلند گقتیناز

  شینی نظر ببھی یری دوس پسر منھ ھا تو فقط میھـــــــــــــــــو
 خوامی منم می ھر چحاال
 می بنداز رو سرت بری چادر گل گلھی اب بزن بھ دست و صورتت ھی باشھ
   ام گرفتخنده
 کنم شی اراذاشتی مگھ می نازنی ادمی دست و صورتم رو شستم و لباس پوشرفتم

 من و ی ، اخھ قبلشمی بدبخت میپرونی رو ھم میکی نی ای تو از من خوشگلترگفتیم
 و درب و یمی ام قدی سوار بمھی نصفھ نشی اراھیخالصھ با .  رو ول کرد ی نازدید

 . مینی رو بباری می تا برمی شدیداغون ناز
 

 .  ساعتھیعت ، سھ ربع ،  سامی نقھ،ی دقستی ربع ، بھی.  محلھ قرار میدیرس
 بود کھ ی اون و نازیاز خوش شانس.  نمشی کھ ببومدی االغ نکھیمرت.  اخ اخ اخ
 .  وگرنھ کارش تموم بوددمشیند
 امی پور در بی برم از خجالت محمدیونی گفتم من و برسون ی حوصلھ گی ببا

 ادی پور از خجالت تو در می و گفتن محمددنی ھا خندبچھ
 می کنفی و تعرمینی حاال ببگفتم
   راھش و کج کردیونی بھ طرف یناز
 پور جلو پسرا ی کن محمدی کارھی رو ندفعھی اھی در گفتم ، خدا قربونت برم جلو

 .  نکنھ باشھ ؟ بوس بوس بوسطمیخ
 

 چوب خشک با نھوی پور عی وارد کالس شدم ، محمدحی لبخند ملھی و باز کردم و با در
  غضب الود نگاھش و دوخت بھ منیچشما
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 کھ دای نگا بھ شھی کردم و شروع کردم بھ پلک زدن ، اھوی شکلک ھی شبی و کمخودم
 رنگ بھ روش نداشت انداختم و رفتم طرف استاد

 می گونھ اش بود نفسام مستقشی لبم پقای و بعد خم شدم طرفش دقسادمی بھ روش وارو
 مکث کردم و بعد ی ، کمدی لحظھ حس کردم رنگش پرھی بھ اللھ گوشش خوردنیم

 خباثت رو کنار گذاشتم و صورتم رو بردم جاوتر و در گوشش گفتم
 اومدم سر کالس ی اما صبح داشتم مستی قابل قبول نلمی دلدونمی شرمنده میلی خاستاد

  بود نھ توی کسابونی کوفتھ بود نھ تو خی زد بھم و فرار کرد بدنم بدجوری موتورھی
 دیاگھ امر کن. خوابگاه نتونستم زود اماده شم و خودم و سر وقت برسونم بھ درس 

 . کنمی االن کالس رو ترک منیھم
 کنم ھی خودم گرتی بودم ، خودم کم مونده بود برا مظلومختھی رو بر انگشی دلسوزحس

  محالھتی مظلومنھمھیمن و ا. 
  فکر کرد و گفت ، قبول اما دفعھ اخرتون باشھی کماستاد
 چشم
  شدی ممھی دفعھ رو جرنی افقط
   قبولھدی بگی چھر
  فرنی شما ھم دوستتون خانوم شاھھم

   انداختمدای شدهی رنگ پرافھی نگا بھ قھی
  بھ ھردومون کرد و ادامھ دادی نگاه جداستاد
 امروز اصال حواستون نکھیا اومدنشون و شما بھ خاطر ری بھ خاطر دانفری ارخانم

تو دلتم منو ... فھمم ی ھم خوب میلیخ... ھافھممی من نمنی فکر نکنستیسرجاش ن
 انجام گھی بار دھی دو جلسھ قبل رو ھیشای ازمادی فقط باستی ننی سنگمھیجر...فحش نده

 نکنن و شما ھم عشقو ری دگھی دانفری ارمخان...ادی تا حواستون سرجاش بنیبد
 ...نیاری سرکالس ناتونویعاشق

  ھھ ھھھھ
 .  دوتا کفتر عشق کار دستشون داده بودنی ای عشق و عاشقبازم
 . دای ششی نشستم سر جام پرفتم

اصن بھ من .  خرخھ ام رو بجوئھ خواستیمطمئنا دلش م.  رنگ بھ روش نبود رنگ
منم  ادی برا ھمھ منی کھ ای عشوه انیبا ا.  اومد یکم برا سروش چشم و ابرو م. چھ 

 .  چھ برسھ بھ سروششمیعاشقش م
 داره خوده ی انگاردای سروش رو نگا کردم ھمچنان زول زده بود بھ شی چشمریز

 . زنھی مدی لوپز و دفریجن
 .  روش و برگردونددوی دادم خجالت کشلشی لبخند گنده تحوھی
 
 دایش
 



 9 

  خدای ما؟ وامی کار کردیچ
 کردمی مفی کھ زده بودم واسھ بچھ ھا تعری گفتم کھ داشتم از گندی حرفو وقتنیا
 بودن ما دهی کردن بود، تمام خوابگاه فھمفی طور اونم در حال تعرنی ھم ھمیاسی

 یلینداخت،خی بھمون می اکھی تھی شدی رد مین،ھرکی سنگی شرط بندھیم،ی کردکاریچ
  ، ھم متلک پشتھ متلکنایوضعمون خوب بود ا

 تو چرا زنھی من فکر بھ سرم می وقتدهی ندری خیاسی ، اخھ می جدا گند زده بودندفعھیا
  ؟گھید

 خودتو مثل من ی،داری تو ھم االن حال منو داردونمی ، منکھ میذاشتی الاقل تو نمکاش
 دیاحمق فحش م

 خودمون ، ی با ابروی بازیعنی ترمو خوندن،نی ای فاتحھ یعنی استاد نی با ایباز
 ستی اون بچھ نم،ی استادو رام کننی امیتونی ممیکنی ما کھ فکر ممی ھستییعجب احمقا

  کھ بشھ چھار تا شعر عاشقونھ دم گوشش خوند و رامش کردستی سالھ ھم ن١٨پسره 
 مرده، زن داره، بچھ داره، نوه داره، ابرو داره، از ھمھ مھم تر استاده ، واسھ اون ھی

  مجازاتش اخراج از دانشگاھھنیھم بد تموم نشھ واسھ ما کمتر
  و گفتشمونی اومد پیناز

 ن؟ی شدمھی ما امروز شما دو تا جرفی کھ بھ خاطر دوس پسر شرنمیبیم-
  از دست شما دوتاستکشمی می حرف نزن کھ ھر چیکیتو :گفتم-
 من کردم؟یاھان البد منم داشتم تو کالس عاشقانھ نگات م:  و گفتدی بھم پرییھوی یاسی

 تو فکر بودم؟
 بتونم فرار کنم از دست اون ی کھ از ھر چی عوضی اه اه گند بزنن بھ اون پسره اه
  کشھی منو مادی ممی کنکاری چمیخوای فرار کنم ، اوه اوه بفھمھ متونمینم

 حتما فھمھی منو تو اون سروشم می پر شده از نقشھ ای حاال کھ دنیاسی یاسی: زدم داد
  بگم بھش؟ی سراغم بعد من چادیم
 مردمو از راه بدر کنم ، اصن بھش بگو اونو رمردی پخوامیبھش بگو م: ت گفیاسی
 کھ عاشق استاد گمی تو روشو مستمیمی تو باشم وای بچھ رو ، من جاھی نھ توخوامیم

 شدم تا دلش بترکھ
 دل من از جنس یدونی تو؟ تو کھ میگی می ، چمی کجا کجا؟ واستا با ھم بریاسیاوھو -

 پنبھ است اونم از نوع نرمش
 ؟یخب کھ چ-
 اگھ خواست باھام حرف بزنھ ای حرف بزنم اگھ زنگ زد نی با اتونمی کھ من نمیعنی

 لطف کن تو باھاش حرف بزن
  منفجر شد از خندهیاسی ییھوی
 ؟یدیچتھ؟ چرا ترک-
 ی فکر کرد اگر،ی خودتنای ای ھمھ ،ی اسکولم خودت؟ی ؟نھ؟ خر خودتیدوسش دار-

  افتمی گربھ شرک مادهی واسھ من مظلوم نکن افتمی ، قی کورخوندشناسمیمن تو رو نم
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 تو معلوم ھست؟ خواھشا در رابطھ با احساس من توھم نزن کھ یگی می چیاسی-
 معتقدم خودمم ستم،بعدمی نی من اھل عشقو عاشقیدونی ، خودت خوب مشمایناناحن م

 با خودشھ ، مھم گھی اول عاشق بشم،بعد حاال خواست طرف عاشقم بشھ اون ددیکھ با
 کھ اصال ی جز چند تا عشق معمولمن  کھیدونی کھ اول من عاشق بشم ،تو ھم منھیا

  ندارمشتریمحالھ بھ ازدواج ختم بشھ ب
  کھ ادامھ دادمکردی داشت متعجب بھم نگا میاسی

 ای مرد دننی جذاب ترھی و جی ککالسی نھیو  وی کاپری دھی دوست دارم کھی انرھی من
  دانشجوھی خوابگاھی نھ مال من بدبخت فلک زده فرهی کوپر کھ اونم مال جنیبردل

  نھ؟ای یشی خفھ مدایش-
 شھ؟ی مینشم چ-
 ی امشب باال بخوابدی بایخفھ نش-
 خفھ ھم خوابمی ، من باال نمی درد باال بخوابی ، مرگ باال بخوابیکوفت باال بخواب-

 شمینم
   واسش دراز کردم تا بدونھ حرصم گرفتھزبونمو

 زنگ می گوشییھوی میکردی رو تخت کل کل مدنی خوابنیی سرباال پامی داشتکھی حالدر
  بود جواب دادمی کشناختمیخورد ، نم

 ...  نھ مندادی جواب میاسی دی باویکی نی ، ادادمی کاش جواب نمی ااما
 !فن تلی سروش بود پای صدایوا
 شده بود ، داشت حرف ری دگھی دیاسی بذارم دم گوش وی اومدم بھ خودم بجنبمو گوشتا
 :زدیم
  اسمنی تو و اون دوستت ن؟ی بکننیخوای میی کاراھی دمیشن-
 ھی خبرا رو بھتون ثانتدپرسی اسوشیخب ماشاءهللا اال قوه اال با خوبم کھ خبرگزار-
 ؟یدی تو از کجا فھمرسونھی میا
 کارت یکنی ، فکر منی کنکاری چنیخوای شما دو تا مدوننی دانشگاه االن میھمھ -

 درستھ؟
 ، تو فرض کن من ستی نای درست تر تو دننی مطمئنم درستھ ، کار از اکنمیفکر نم-

 ھ؟ی بھ عشقم برسم حرفخوامی کار منیواقعا عاشق استاد شدم و حاال با ا
ِ نکن ، با درست ، تو ھنوز تو ای ات بازندهی نداره اما با ایبھ من ربط-  دانشگاه نیَ
 ی کار داریلیخ
 نداره کھ اصال ھم ی نداره پس اگھ بھ تو ربطی بھت ربطیگی میخب خوبھ کھ دار-

 . کار دارمیلینداره خواھشا مزاحم من نشو کھ خ
 یدونی گفتم ربط نداره اما خودت کھ مدا؟یدا؟شیش-
 حالشو ی تا حسابگفتی می چدمیشنی اما کاش مدمی زمزمھ کرد کھ نشنوی حرفھی
  واسھ گرفتن حالدادمی کال من جون مگرفتمیم
 : شدمو گفتمی عصبانزد،ی اسمشم حالمو بھم مشی سروش ، انیا
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 سرخ ویکنی الاقل داد بزن ، چرا مثل بچھ ھا پچ پچ می ابراز عالقھ ھم بکنیخوایم
 یشیم

 ...! کھ اروم گفت خداحافظدمی شنفقط
 ی ،چھ بخوردی خودمم از خودم حالم بھم می ،گاھومدی خوشم نشی طرز خداحافظاز

  گفت خودش بود؟یاسیرحمم من ،
 !  مھم بودیلی بود انگار خی ھرچدم،امای گفت کھ نشنیزی چھیاره خودش بود : گفتم

 
 اسمنی
 
 

 نی ای ، بدبختی اخھ ما رو چھ بھ مخ زنمی بودمونی سگ پشنھوی خوابگاه اما عمیبرگشت
   دانشجوھا و مخصوصا انتظاماتی اونم جلومی گرفتن ھم نبودی سواریبود کھ ادما

  از دستھ توئھکشمی می کھ ھر چدای گندت بزنن شاه
 ابرو شدن جلو خانواده مون ، ی اخراج بود و بعدش بھشی تنبنیکتری کوچکارمون

 دانشگاه بی غر شھرهھی مییای کھ بھمون اعتماد کرده بودن و گذاشتھ بودن بیخانواده ا
 رو کھ یی و دھن ھمھ اونامی سربلندشون کنمی، ھمون خانواده کھ بھشون قول داده بود

 میخواستی مینطوری ، امی جمعش کرد رو ببندشھی نمگھی دختر بره تھران دگفتنیم
  ؟می درس بخونمیخواستی مینطوری امیخانواده رو سر بلند کن

 ؟اگھ قرار بود رو مخ میری مخ استاد رو بھ کار بگای می درس بخونمی ما اومده بوداصال
  می رو بکننکاری امیتونستی کھ تو شھره خودمون ھم ممیمردا کار کن

 بھ شماره کرد و جواب داد حرف ی نگاھدای زنگ زد شدای شی فکر بودم کھ گوشتو
 دمیزدنش کھ تموم شد لبش و دندون گرفت و برگشت طرفم پرس

  بود ؟سروش
 اره

  بودی مھمزهی اما فک کنم چدمی گفت نشنیزی چھی ،
  ؟دهی فھمزهیچ
   گفتی با نراحتدایش

 دهی رو فھمی ھمھ چدهی فھماره
  گھی قرار بود بفھمھ دخب

  ی زودنی بھ انھ
ِ ؟ وقت گل نی کپس   ؟یِ
  امانھ
 می گند زدندفعھی قبول کن کھ ادای ؟ شی چاما

  توئھرهی اش تقصھمھ
  من ؟رهی تقصچرا
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  ؟ی شعور چرا جلو زبونت رو نگرفتی بتو
  ؟من
 میشی دانشگاه بفھمھ بدبخت می بچھ ھارهی غیکی تو ، اگھ اره

 میستی من کھ ھمون اولش گفتم ادمش نخب
 از اون شتری بی کاریگفتی مدی تو نبادیکنی مکاری چمیکنی بعد کھ من گفتم اگھ کنسل ماما

 میکنیھم م
  من گفتم ؟یمطمئن

  داد زددایش
 اره

  نشستم رو تختجیگ
  رو اعصاب بودنیلی اخھ خگفتمی من خودم میگفتیھر چند اگھ تو نم:  اروم گفت دایش

  دستام پنھون کردمنی و بسرم
 ، ھی سی بی بستی اما اخھ چطور ؟ دانشگاه ھم کھ دانشگاه نمی عقب بکششدی مکاش

  اون پسرا چرا نزدن تو دھنمونمی گفتیزی چھی حاال حاال ما دهی بھ گوش ھمھ رسگھید
 اه

 ، تو شدی من می ھاطنتی نھ اما اونم پا سوز شدای شلوغ بودم اما شیلی خشھی ھممن
 میشدی احضار مدای با شیی و دوتاسوزودنمی مشی من اترستانیدب
 روباه و دومش نھوی شما دوتا عگفتی مری نکرده اما مدی کاردای بھ خدا شگفتمی میھ

 ستادی می ھم مردونھ وادای باشھ ، شری تقصی بدای شی بکنی کارھیو  تشھی مگھ مدیھست
 درس خون می کندای نجات پشدی کھ باعث میلی بشم ، تنھا دلھی منم خاضرم تنبگفتیو م

 نی اما امی بشھی تنبیی ھم قرار بود دوتانباری من شد ، اپاسوز دای شنبارمیبودنمون بود ا
 نباری امی در نرفتھی تنبرهی وقت از زچی نداشت ، ما ھھی بھ تنبی ربطمیکردی کھ میکار

  ؟میرفتی در مدیچرا با
   نبودی کم کسمی باھاش در بفتمیخواستی کھ میری شنیا

  ؟می بزنمیتونستی نمنی گند بزرگتر از ایعنی ؟ می کردکاری ما چیوا
  گفتنی اومد کھ نازنی اشکم در مداشت

 دی غلط کرددی بگدی برگمیم
  بھش انداختم کھ اروم گفتتی با عصبانی نگاھھی

  بودشنھادی پفقط
  گفتمتی عصبانبا
  ؟یدی مشنھادی پدنی اخھ االنکھ ھمھ فھمِد

  تازه استیری رو ھر وقت از اب بگی ماھخب
 ی ور خدا خفھ شو نازتو

  ھو داد زدھی نینازن
 نمی دختره عنتر من و باش کھ بھ فکره ایپری بھ درک ، بھ من چرا می کھ زدی زدگند
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 ی ادم عصباندیخندی مگفتی مشھی اخھ ھمکردمی رو نگا می گرد شده داشتم نازی چشابا
 شدن نبود

  ھم نشست رو تخت کنارم و گفتنینازن
  ، بھ خدا نگرانتونمببخش

  تو ھم من و ببخشدونمیم
  نگا کردم اونم نشست کنارم و گفتدای شبھ

  ھامی کردی غلطعجب
  رو بھ دندون گرفتم و گفتمناخونم

  ؟دایش
  ؟دای شجان
 می دونھ کالس دارھی فقط فردا
  ؟خب

  خونھمیبر
  ؟یچ

 کنمی دق منجای امیبمون
  نشده کھیزیچ

  تو بغلش و گفتدی من و کشدای شختنی راشکام
 یکنی مھی بچھ نباش چرا گریاسی

  ، برا مامان تنگ شدهدلم
  گفتی بھ شوخیناز

  بده ؟رتی شی برییخوایم
 کرد و ھر ھی گری و پشت بندش ھم نازھی گرری ھم زد زدای بعد شھی گرری زدم زبلندتر
  ،می ھامون رو کردھی رو تخت خوب گرییسھ تا

 نداشتم سھ شنبھ ھفتھ بعد یادی ، وقت زمیکردی خونھ تا فکرامون رو ممیرفتی مدیبا
 دانشگاه کھ ممتظر بودن ما ھی و شی و ازمامی داشتشگاهی بود اما بعده اون ازمالیتعط
 می قدم ھم فراتر از اون بزارھی دی و شامی رو کنسل کنشمونیازما

  ، رمی بگطی فرصت بلنی برا اولخواستمی میی زدم بھ اژانس ھوازنگ
 منت تونستم ی و با کلی منم زنگ زدم بھ اژانس و مسافرترونی بلند شد رفت بنینازن

 رمیبگ برا بعد از ظھر طیدو تا بل
 
 
 دایش
 
 می شام رو خونھ ایعنی ٦ اومد برا ساعت رمونی گطی تلفن رو قطع کرد و گفت بلیاسی

  خونھ ؟می بزنزنگ
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 اره
 ! می و خبر دادمی خونھ زنگ زدبھ

 ی خوبھی دخترایلی کھ خامونی دو تا ھم اتاقییھوی کھ می تلفن رو قطع کرده بودتازه
 ، بودن اومدنیبودن و شمال

 گل خوابگاه ھی دخترا،ازی ھانمیگفتی کھ بھش مھی ھانیکی سارا بود و اون شونیکی اسم
 شده بودن،سارا اومد ی ھم اتاقیاسیبودن کھ از شانس خوب ما با منو 

 نبود ، گفتم یشگی طور،نگاھشون اون نگاه ھمنی ھم ھمی بود،ھانکمون،ناراحتینزد
 ا؟انی سالم عرض شد ،شماھا چتونھ احیسارا و ھان

 ...!نی راه بندازیزی ابرو رنیخوای مدمیمد در گوشم گفت شن اوسارا
  ، گفتمدهی ھم رسنای بود بھ گوش انی اھی پس قضاھان

 ؟ی مسالھ ناراحتنینگو کھ از ا-
 ؟یگی میاگھ بگم ناراحتم چ-
 ، خودم کم عذاب ی کنداری وجدانمو بی بخوایکی مونده تو نمی نکن ھمتیسارا اذ-

  ، کشمینم
 ، چھ جالب ھمو قسمت کرده بودن واسھ زدنی داشتن حرف میاسی و ی ھاناونورم

  ما دو تاحتینص
 ھ؟ی حرف حسابتون چنی با ھم بگیی دو تاشھیم:  گفتم
   ابرو کردن مردمی از بری غنی بودیشما دو تا اھل ھمھ چ:  گفت یھان

 امتحانھ ، فرض کن من ھی نی فرض کن اھی چیدونی ، مستی نونیبحث ابرو در م-
 ی در برابر ناز و کرشمھ ھاتونھی، چقدر م.  استاد محکمھنی بفھمم تا چھ حد اخوامیم
 بھمون ثابت شد اون نکھی بھ محض ادمی من قول مشتر؟ی بنی از ااره؟ی دختر دووم بھی

 ثابت بشھ کھ برخالف ظاھرش و رفتارش ادم شل ر اما اگر اگمی ادامھ ندستیاھلش ن
 نی چرا؟ چون دانشگاه ما بھ ھمچیدونی مامی کوتاه نم اون وقتھ کھ منی اراده ایو ب
  ،  ندارهازی نییادما

  گفتمکردی داشت مات نگام مسارا
 ی حرفم منطقدمی داره اصال خودمم فھمی قدر شل باشھ ، چھ معننی ادی استاد کھ نباھی اه
 ، اصال خطا رو واسھ انسان ساختن ، ھمھ زالخطاستی ادم جادونستمی خودمم مست،ین

 کھ اونم تو گفتی ھم بھم میاسی ، نگاه زنمی کھ دارم خودمو گول مدونستمی مناروی ای
  نزد ، اون از اساس تو فکر بودیحرف یاسی فکره ، منتھا نیھم

 خراب ی با دخترامی کھ دوست ندارمیگی از االن بھتون میبھرحال منو ھان: گفت سارا
 نی رو جمع و جور کنھی قضنی زودتر امیھم اتاق باش

 برام ن کنمی مھ؟خواھشی ، خراب کھیسارا لطفا چرتو پرت نگو ، خراب چ:  زدم داد
  خراب نشمدمیجانماز اب نکش ، من بھت قول م

  از اتاق اعصاب اون دوتا رو نداشتمرونی بمی اشاره کردم بریاسی بھ اه
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 خجالت ی سارا و ھانی بود کھ از رونی کارم اشتباھھ واسھ ھمدونستمی مخودمم
 دمیکشیم

 رونی اشاره ام رو گرفتو بلند شد منم پشت سرش رفتم بی معنیاسی خوشبختانھ
 کھ ھر یی دخترانی از اخوردی حالم بھم مگھی دکردی خوابگاه داشت مارو خفھ مفضا
 ! بزرگ کردننطوری مارو ای کار نکرده کننوی مخوادی دلشون میغلت
 می تو محوطھ خوابگاه نشستنیی پامیرفت

 م؟ی شروع کنیال بگو از کحا:  گفت یاسی
  کلکی ، ای فکر نقشھ ای نگو تو تویشمونی منو بگو فکر کردم تو پھھھھ

 توننی بازم منمی ببخوامی ، مامی ، اما من جلو پسرا کوتاه نممی کھ باال اوردھی گندباالخره
 گرفتن ، عالم و ادم دهی ما رو نادتی ؟ اونا زنھی چیدونی عرضھ ، اصن میبھ ما بگن ب

  رو خام خودش کنھی ھر موجودتونھی زن مھی دوننیم
   ، زدم بھ پشتشو گفتمگفتای راست میاسی گرفت ، خندم
 کھ در می قدرتمون استفاده کننی از ادی بده ، ما باھی روحنجوری تا اخر ھمنی افرنیافر

 و در می مونو کنسل کنمھی و در در درجھ دوم جرمیری پسرا رو بگنیدرجھ اول حال ا
 ...ی در درجھ چھارم نمره اخر ترم و در درجھ مویوم استاد و بشناسدرجھ س

 :  جلو دھنمو محکم گرفتو گفتیاسی
 ، االن حس کنھی درجھ درجھ می دماسنجھ کھ ھی انگاری درجھ درجھ نکننقدری اشھیم

 بھ حالت بازم ی نھ؟فقط واای بھم دست داده اه اه اه ، حاال دستم و بردارم ١٥ /٢٧٣
 یدرجھ درجھ کن

  دستش رو برداشت داد زدمنکھی کردم بردار ھماشاره
 رمیمی صفرو مشھی درجھ ام میگی نمی بوشور عوضکنمی درجھ اول تو رو خفھ مدر
 یکردی خفم می داشتوونھید
 یزنیاز بس کھ زر م:  گفتیاسی

شو گرفتمو داد  شلواری بلند شد در بره کھ گوشھ یاسی خونت حالل شد ، اسی ییوا
  تا پاره بشھکشمی منقدری ایزدم تکون بخور

  گفتالی خی بیاسی
  نھای رمیگی پولشو ازت منی بکش تا پاره شھ بعد ببنقدریا

   نشست کنارم و گفتیاسی اومدم کھ کوتاه
 م؟یزی تو سرمون بری چھ خاکدی باخب

 بھ یگی رھی و ممکنھ بفھمھ کنھی شک ممی سراغش ، با ھم برمیری جدا جدا منیبب
 .کفشمونھ

  حاالستی کھ ننھ
  تو کار رامیری تو کار رام شما ھم جدا مرمی من جدا مبھرحال

 وونھی حی رام انگاریگی منیھمچ
 نمی باش ببی جدنی مھی ؟ یاسی
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 تو میری ، از فردا ھم مگھی تو جدا دکنمی من جدا رامش میگی می چدمی بابا فھمباشھ
 کار رام رام

 مای شرطو باختیری نگی جدیاسی ، دمی ھھ ھھ خندھھ
 باشھ

 تو از دور ششمی کھ من پی وقتدی خب ، من کارمو خوب بلدم فقط بھ نظر من بایلیخ
 ی بازکی رمانتدونمی چھ می و بھ محض بھ وجود اومدن صحنھ ایھوامونو داشتھ باش

ون تو ھمھ جا  انجام بدم چدی ھم ھست کھ خودم باگھی کار دھی ، یری عکس بگیزیچ
  ی باشیتونیکھ نم

اره؟ نھ بابا خوب حواست ھست ھا ،خوبھ پس : تک ابروشو برد و باال گفت یاسی
  ماشاءهللای ھستی بدم خودت حرفھ اادی من بھت ستی نیازین

 کردمی مھی من بودم گرشی پقھی دقھی نی ھمی واردیلی کھ ختو
 کردمی مھی من بودم گرشمی پھی ثان٤٥ خب
 ی کردھی کردم چون تو گرھی گرمن

 می و جمع کنلی وسامی تمومش کن برحاال
 
  اسمنی
 
 
 
 

بعد . می فرودگاه شدی لشکر جنگ زده کھ شکست خورده بود راھھی ھی از ظھر شببعد
 . می کرددای رو پمونی و صندلمی معمول فرودگاه سوار شدیزا دنگ و فنگ ھا

 .   کردم اونم رفتھ بود تو فکردای نگاه بھ شھی
 .  ندارهادی کم و زھی نگرانی کمتر از من اما نگراندی نگران بود شااونم

 نبودم ی اما قودادمی نشون می خودم رو قودای ششی خود بغض چنگ زد رو گلوم پیب
 ھی کھ قرار بود درس بخونم و ماینگاه ھمھ بھ من بود بھ من.  بودم و ترسو فیضع

 ام رو خراب ندهی بچگونھ داشتم ای شرط بندھیافتخارشون باشم و حاال من سره 
 . کردمیم

 کھ ی حرفیپا.  کھ شده ھیکار.  رو نکن نکاری با خودت ااسمنی و تکون دادم سرم
 و حرف شدمی اراده کاش الل می زدم اما بیعنی.  نزدم یاخھ منکھ حرف.  سای وایزد
 . زدمینم
 )  بوددای شیصدا(  ؟اسمنی

  ؟ھوم
  ؟چتھ

 یچیھ
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  ؟یمطمئن
 اوھوم

 گھی دادی سفر از دماغ ادم می من و دق نده ھمسفر ادم بد بودنبابا
 اوھوم
 کوفت

 دمی و نگاش کردم با شک پرسبرگشتم
  ؟می کنکاری چمییخوای اگھ بھمون راه بده ممی استاد رو خامش کناگھ
 دونمینم

 بھ زدمی بودم و داشتم گند م٥ترم .  رو نگا کردم رونی و برگردوندم و از پنجره بسرم
با خودم روزا رو حساب کردم . امروز روز من نبود . چام و بستم . چند ترم مونده 

 .  گرفتھمی من و گرفت بدجورشی نحسھ نحسزدهی سگنی بود مزدھمیس
ه  تو ھمون فرودگامی شدادهی کھ پمایاز ھوا پ.  خونھ میدی و سرگرم کردم تا رسخودم

 ساعت پرواز نایبھ بابا ا.  خونھ میخوشحال بودم کھ برگشت.  وطن رو حس کردم یبو
 . یجلو فرودگاه االن پر بود از راننده و تاکس.  می ھم نبود بگیازی نمیرو نگفتھ بود

 . میکردیسبک سفر م.  نی ھمی دستفی کھی دستمون بود و کی ساک کوچھی ینفر
 دوتا دای شدم شادهی پدای و من زودتر از شمی شدمیدی کھ دینی ماشنی سوار اولباالخره
 شدی مادهی پدی تر بانییکوچھ پا

   خونھدمیرس
 مامان
 مامان

 الو
 صابخونھ

  خونھ نبودیشکی ھی خونھ شدم چھ استقبال گرموارد
 نصفش و سر ھی اب رو برداشتم و ی رو باز کردم وبطرخچالی اشپزخونھ در رفتم
  و دوباره گذاشتمش سر جاشدمیکش

 .  استرس دارم ابی منم وقتخورنی استرس دارن غذا می وقتملت
اصن چھ بھتر حال استقبال و سوال جواب و ماچ و .  گرمشون من و کشھ استقبال

 بگم ؟ سالم مامان سالم بابا سالم داداش ی بھشون چخواستمیاصن م. بوسھ ندارم 
  دخترتون گند زده از ترسش پاشده اومده خونھ ؟

 بود مامان زییدر اتاق رو باز کردم تم. رفتم تو اتاق می برا اتاقم تنگ شده بود مستقدلم
 دنی رسنجای خانواده برا بھ انیا. نشستم رو تختم .  کردی مزشیی قبل اومدنم تمشھیھم

 افکار داشتن نیسرم و تکون دادم ا. گذشتھ و من افتادم دنبال استادم شیمن از ھمھ چ
 کرده زیی بغضم گرفت چرا ماامن اتاقم رو تمیخودیبغضم گرفت ب.  کردنی ام موونھید

 اتاق درب و ھی و فی خونھ کثھی اومدم تو یچرا ھمھ انقدر بھ فکرم ھستن ؟ کاش م
 تر کھ نیبغضم سنگ. اما االن نھ .  کنم حی تفری کھ حق دارم کمگفتمیداغون و بعدش م
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 ام کھ تموم شد دوباره ھیگر.  دم کرھی بفرستم گرنشیی کھ نتونستم پای جورچیشد ھ
 ی ابش تموم شد امکان نداره بطردمی رو ھم سر کشی بطرھی و بقخچالیبرگشتم سر 

 و شی ازمابرنی من و می دارم ھابتی دکننی فکر منای و اب نخورم بابا انمیاب رو بب
 .   کنمکاری اب دوستم چگھیکوفت و زھرمار بابا سالمم د

.  اونطرفتر ی دستم ھم کمفی کگھی جا دھی جا ساکم ھیمانتوم .  رو نگاه کردم خونھ
.  بودم و خودم خبر نداشتم یزییچھ دختر تم. شالم ھم رو صندل اشپزخونھ بود 

 . ییظرفشو نکیجورابام رو در اوردم بوش کردم و انداختم تو س
 دای روش رو اکدنی خونھ کھ مامان خوابی باالی ھای و رو سلطنتییرای پذبرگشتم

 . پلکام رفت رو ھم.  خستھ بودم یلی خدمیممنوع کرده بود دراز کش
 
 

 کردم دلم ی چھ خوابشی اخدمی کشازهی خمھی تو تاق خواب ھستم دمی کھ باز کردم دچشم
 می ھم بودشی ذره شده بود انگار نھ انگار کھ تا ظھر پھی دایبرا ش
   بوددای کھ ھمھ اش از شجی کال و مسسی رو برداشتم ھزارتا میگوش
  رو باز کردمجایمس
 

  اولجیمس
 

  ؟یدی رسزمیعز
 

  دومجیمس
 

 ی رد تماس بده بفھمم زنده اھی الاقل بابا
 

  سومجیمس
 

 الوووووووووووووووو
 

  چھارمجیمس
 
 یاسی سیم
 

  پنجمجیمس
 
 ی استفاده کنی ارتباطلی از وسایستی تو رو کھ اصال بلد نیریبم
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  ششمجیمس
  ندا بده بھ ختمت برسمھی الاقل ی مرداگھ

 
  ھفتمجیمس
  خبر بدهیدی رو دجای مسنکھیھم
 
 .  زدمدای زنگ بھ شھی
 
 
 دایش
 
 گذشتھ بود می کھ خونھ بودی بارنی ماه از اخرھی جلو در سادمیوا.  شدم ادهی پنی ماشاز
 ادم گناه ھی ماه بعدش مثلھ کی قای تو خونھ و االن دقی اومده بودمھی ماه قبل با روحھی. 

دستم رف رو . عذاب وجدا ن نھی ادم با بار سنگھی.  تو خونھ میکار پامون و گذاشت
 بودم ی انقدر دختر خوبیعنی ؟ کردنی در رو بھ روم باز مدی بایچ یزنگ اما نھ برا

 روشن کیھوا تار.  رو در اوردم و در رو باز کردم دیکھ برام در ھم باز کنن ؟ کل
 وارد خوھنھ شدم چراغا چرا خاموشھ. بود 

  مامان
 مامان
 نیشرو
 ــــــــــــــــنیشرو

 بابا
   منزلاھل

 بدون مامان نیاسمیبدون .  با خودم خلوت کنم تونستمی می کمھی. بھتر .  نبودن خونھ
 بودم سر ری سر بھ زشھیمن ھم.  کھ بخواد بھم قوتھ قلب بده ی ادمچین بابا بدون ھبدو

خنده ام گرفتھ بود .  کنم ی کارنی ھمچھی خواستمی نمذاشتم و االن می استادچیبھ سر ھ
 ندارم ی با کسیسی رو در باچی رو برئھ کردم اما االن کھ ھدم خوب خونایجلو سارا ا
 .  دنبال ناموس مردمی خاک تو سرت کھ افتادگمیبھ خودم م

 گوشھ مبل رفتم سر ھی ام بود ضعف داشتم ، لباسام رو در اوردم ھمھ رو انداختم گشنھ
 ی حرفای وارادی خونھ مونم ، با خچالی من خاستگار گفتی مشھی ھمیاسی ، خچالی
 ی کمدیاسی ی حرفانمی سنگی تراژدنی ایتو.  لبخند محو نشست گوشھ لبم ھی یاسی

 . بود برا خودش
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 برا خودم برداشتم و گذاشتم تو اون گرم می داشتی چشم گردوندم قورمھ سبزخچالی تو
 ی وقتشھیھم.  کنم کاری چدی بادونستمی تو خونھ دور خودم گشتم ، نمیکم. شھ 
 . می فقط غمھامون رو اورده بودنباری اما امی برنامھ داشتی کلمیگشتیبرم
ِاز جام بلند شدم و آون رو خاموش کردم .  فکر کردم و بعد از خودم بدم اومد یکم
 و نینشستم رو زم.  رفتم تو اتاق خوابم میمستق.  غذا خوردن ھم نداشتم اقتی لیحت
 دوست پسر ھم ی کنم ؟ منکھ حتکاریقرار بود با استاد چ.  دادم بھ تخت خوابم ھیتک

 .  سر گذرونده بودم ھمون تو دانشگاه بودھ پی کھ با ی مدتنیشتریب. نداشتم 
 الدی منی بار با ھمھی ادمھی.  بود و باھاشون کل داشت کی نزدیلی سمن با پسرا خای

 می رو قرض گرفتی نازنی خوابگاه ماشمی بود برگشتی عصبانیلیخ.  ھم پیزدن بھ ت
 ی تو ھم بود سر چھار راه پارک ویلی خیاسی نی امی تازه کنیی ھواھی رونی بمیرفت
 ترمز کرد جلو پاش اشاره یاسی میدی دشیتی تل پسر خوشگھی بھ طرف ونک کھ میبود

  گفتیاسی دی رسنکھی باز تا بناگوش ھمششی سمتمون پسره ھم نادیکرد ب
   چندی شبخواھر

  خشکش زدپسره
 می دارازی ن خواھرھی می ھستی برادرانھ دور ھمینطوری بابا خواھر نترس ھمگفت
 کردی ھنوزم داشت نگامون مپسره

  گفتیاسی
 دمی پسره رو دنھی گاز داد رفت تو امیکنی مدای پگھی دختر دھی ی درک تو نشدبھ

 ردی بود نگامون مسادهی واخی سیھمونطور
   گفتیاسی دفعھ ھی

  کنرشی برگرد برو زگھی مطونھیش
  رم کردیوونکی حی کردکارشی بابا پسر مردم و چی اگفتم

  بھ اون درنی بھم انداخت چشمک زد و گفت ای نگاھھی
  کدوم ؟بھ

  صبحیدعوا
 

 رو برداشتم و بھش ی سمن افتادم گوشای ادهی.  نشست گوشھ لبم گھی لبخنده دھی دوباره
 زنگ زدم

 نی ادونمی خطشم زنگ زدم جواب نداد ، دختره االغ من نمیکی نداد بھ اون جواب
 کھ دوتا خط داره اخھ بچھ زر نھی خنده دارش ادهی خری چی خط رو برانی و ایگوش

  ؟ی دل ملت و اب کنیدی دوتا رو خریدی رو ھم جواب نمیکیزرو تو 
 . دمی براش فرستادم و گرفتم خوابجی مسچندتا

  شدمداری از خواب بی زنگ گوشی ساعت چند بود کھ با صدادونمینم
  جواب دادمدمیکشی مازهی کھ خمھمونطور

 الو
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  مسال
 سالم

 یشی من دوست مبا
  باوبنال

  چھ مدلھ حرف زدنھنیا
 ی کرددارمی خواب باز
 ی نداره با من بد حرف بزنی درک اصن معنبھ

  کنم ؟قطع
  قطع کنی دارجرئت

 ی خوش گذشت بوس بایمرس
ِ ا ا ا قطع نکنِا ِ   ھایِ

  حرفت و بزنخب
  دلم گرفتھمن
 منم

  ؟رونی بمی صبح برفردا
  کجا ؟می براره
 یشگی شاپ ھمیکاف
 می بکنی چھ غلطمی بربعد
 می تو سرمون بکنی چھ خاکیونی می برگشتدی بامینی ببمیبر

  صبح اماده باشباشھ
  دره خونھ تونمُنھ

  صبح نھ خروس خونگفتم
  دره خونھ تونممیُ نھ و نباشھ

 !یاســـــــــــــــــی
   کنشیرای پشی دره خونھ تونم ارا١٢ باو خوابالو ھمون باشھ
  راه بره احمد ابادنھمھی صبح زود اھی کحاال
 شکالت ھم میری مدارمی رو برمای پونی کھ ماشمیستی نادهی صبح نھ و ظھر دوما پاوال

 میخوریم
  برداراتونمیپو

  اونوقت ؟چرا
  عنوان راننده بھ عنوان پول حساب کن و صد درصد جھتھ رفاھھ حالھ منبھ
 ھتھ رفاھھ حالھ من رو بردار جنی باو ؟ شوما شرونھ

  فعال اون دوتا رو ولش کناصن
  ؟مطمئن

 اره
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  جلو در خونھ تونم١٢ من ھمون پس
 باشھ
 ی بوس بایاوک

 یبا
  
 
 اسمنی
 

 .   رو قطع کردمیگوش
 .  خندهری نگا بھ ساعت کردم و زدم زھی

.  شب ١ کردم اونم دارشی بد خلق بودا نگو از خواب بدای شنی اگمیم.  بود کی ساعت
 .  منھی وایھ

 از ی کسگھی اومدم خونھ دیمن کھ م.  دمی اب رو سر کشی بطرنیی طبقھ پارفتم
خب منکھ خودم اعالم .  دهی سر کشیاسی صد درصد گفتنیھمھ م.  خوردی اب نمیبطر

 . گھی اب سرد کن موجود ھست ددی اب نخوری از بطرکنمیم
 بودم من ادم با دهی خوابنیبا ج.  ی نھار خورزی چنگ زدم تو موھام نشستم پشت مھی

 .  نبودم اما خستھ بودم جسما نھ ، روحا خستھ بودمدنی خوابنیج
  اومدای پوی کھ صداکردمی فکر ممی کھ زدی بھ گندداشتم

  گم شو برو تو اتاقت بخوابشعوریب
 سالم
 بابا رو تو حساسھ ؟ یدونی جا بھ جز اتاقت نخواب مگھ نمچی من ھزابار نگفتم ھمگھ

 کنھی باال سرت و صدا مستھی می بھ خاطره کمر دردش ببردت باال واتونھیخودشم نم
  تو رو ببره باالدی پلھ بانھمھی اای پویوونکی بعد حای پوای پوایپو
  لبخند نگاش کردم ادامھ دادبا

 گھی زنم ھم ھزارتا ارزو داره با خودش مرمی ھزارتا ارزو دارم فردا قراره زن بگمن
 مرده نود ری نمونده از پیچی شوھر ھنی از اری نخنھیبی بعد مھیشوھرم جوونھ پر انرژ

 سالھ ھم الجون تره
 کردمی داشتم نگاش مھمچنان

 تھ اونم فھی وظگفتمی و مدمیپری مواقع بھش منجوری اشھی دفعھ متوجھ سکوتم شد ھمھی
 ی شوخشھی ھممیدیپری بھ ھم مشھی من انقدر عذاب نکشم ھمری بگمی الاقل رژگفتیم
 دی بود کھ انقدر ارومم پرسبی و االن براش عجمیکردیم

 ی چرا انقدر داغونتو
  ؟یکنی مبغلم

 کنمی رو بغل نمی اگھی مونثھ دچی من بھ جز زنم ھنھ
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 ھی ؟ دمی شده کھ ترسی انقدر ترسو بودم ؟ مگھ چشھی ھمیعنی دھنم و قورت دادم اب
 ھی قدم اونورتر ھی دی شا تکرار بشھ وستی کھ الزم نشی ازماھی ساده ی مخ زنھیاستاده 

 ھی تو تزای پھی شاپھ با کالس ؟ ی کافھی تو ی بستنھی ؟ شھی می چیقدم اونورتره مخ زن
 ھی ؟ یخونھ مجرد

 ی جورنی اصال ادی شادمی و تکون دادم خودم با افکارم دارم خودم رو زجر مسرم
   چشمکھی لبخند باشھ با ھی قدم وانورترش ھی دینباشھ شا

 دی جفت دست از پشت بغلم کرد و موھام و بوسھی
  گفتم

  ؟نمی سنگیلیخ
 روح عمھ رو سکامی فقط فک کنم دفھمھی نمیچی پره کاه ادم اصن ھنھوی عی سبکنھ

 مورد مرحمت خودشون قرار دادن
  گوشت ندارم کھ اب کنمرمی ھم بگمی رژاخھ

  من قلت بدم تا اتاقتی توپ بشھی لباس کلفت بپوش شبری نگمی رژنھ
 باشھ
   دختره ھم برگشتھاون

  ؟کدوم
 مونھی ھمشھرھمونکھ

 گھی دموننی ھمشھرھمھ
  ھم زشتھیلی خرهی دانشگاه مھی ھمونکھ با تو نھ
  ؟یگی رو کھ نمدایش

 ادهی اخھ ادم ذارنی ملت رو دختراشون مھیی جھ اسمانای ، بابا ایشی اره ھمون شاھان
  افتھی مگیشلیکباب ش

 وا
 ی شکالت مادهی پلو ادم نیری شزارنی فک کن مثال اسم پسرشون رو ھم مگھی داره
 افتھ

 نیشرو
  ؟ستی اسم دختر ننیریحاال مگھ ش.  نیری شگھی دگمی ھمون و ممنم
  ؟یچ
 کال کنھی دختر مردم رو تور مزارهی مشی رستای دخترا نھی اصن شبنیری شنی اگمیم

  دختر باشھ ھاادیبھش نم
 وقت دوست چی ھخندوندی بود من و می طورنی ھمشھی ھمای کرده بودم از خنده پوغش

  نھی ببنینداشت من و غمگ
 دی شد و پرسی ھو جدھی

  ھم داغون برگشتھ ؟دایش
 اوھوم
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 دخترا غماشون انقدر نی ؟ دی گرفتمی نوزده و نستی بی تون شده بازم ؟ بھ جاچھ
  خودم و دار بزنمخوادی دلم مشنومیمسخره است کھ من م

  ھاھی تو ھمون مایزی چھی یا
 خودتون رو دی حاال شما ھا بودمی نزدکی جمی چند ترم مشروط شدنی من و شروبابا

 دیزدیدار م
  ادامھ داددمیخند
 بعد چون ازاد بود رونی من و بندازن بخواستنی دفعھ سوم بود مشروط شده بودم ماره

   کارشی اخرت رو ھم بگذرون تموم شھ بره پ ترمنی بده اتی رضااریگفتن بابات و ب
  ؟ُخب

 ی سوپرنی بھ فکر کردن و اخرش رفتم حاج نصرت ھممی نشستنی با شروگھی دیچیھ
  داد انگشتم زدتیسره کوچھ رو بردم رضا

 ی با ھم عالمنی و شروای پودمیخندی دستش حلقھ شده بود دور گردنم و منم مھمچنان
 ِابونی شاپ تو خی اون کافای طرقبھ میرفتی ممیشدی دور ھم جمع مادیداشتن ، قبال ھا ز

 . ییراھنما
  بھ ھمختیری داشت موھام رو مای خودم اومدم حواسم پرت شده بود پوبھ

  زدمداد
 اه.  یکنی و چرا خراب مموھام

 یی ظرفشومی سنھوی عی چھ خوشگل شدنیبب
  ؟یخوری می اقھوه

 پرهی خوابم منھ
  ؟ی چکسی میکاف

  ازم ؟ییخوای می چبازم
 یچیھ

  ؟یمطمئن
  ؟ی کاکائو چریش

 ی بگردرونی بی باھاش بردمی رو نمنمیماش
  خوشملمی داداشایپو
 نچ
  ھم ھستادایش

 دی برباشھ
 یفروشی مدای خاک تو سرت کھ من و بھ شیعنی

 گھی خانوم متشخص نھ نمھی بھ ادم
 ستمی متشخص نمن

 یی خواھر کوچولوشوما
  از اون جھتاھان
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  بخواب دخمل خوببرو
 
 حالم و خوب شھی ھمایپو.  بھتر بودم یلیخ.  دمی کشازهی خمھی شدم داری خواب باز
  کنھیم

 خوردنی خونواده داشتن صبحونھ منیی طبقھ پارفتم
 یی پوی چطوری سالم مامی پاپسالم

 گھی نگا بھم کرده مھی ایپو
 و کردنت بخوره تو سرت اسمم و مث ادم بگسالم
 ھای مھربونتر بودشب

 ی داغون بوداونموقع
  نگا کردم لبخند زدمای بھ پودمی و بابا رو بوسمامان

 ولش کن)  دفعھ گفت ھیمکث کرد و (  ادهی ادم و دهیدختره ورپر:  ایپو
  گفتمزی پشتھ مشستمی کھ مھمونطور

 ندازمی ماھوی شکلک نی خوشگل ترادهی رو تو
  کھیدونی مکنھی ھمونکھ ادم رو سبز رنگ ماره
 دی پرسبابا

  ؟ی ھستی ما چطوره ؟ تا کدخمل
 میری مفردا
 چند روز بمون دلمون برات ھی مونھی برات مشی فقط خستگھی چھ اومدننی دلم ازیعز

 تنگ شده
  منم براتون تنگ شده بوددل

 گھی دی گل خودمدختر
  گفتمکردی فقط داشت نگام مینطوری نگا بھ مامان کردم ھمھی

 زنھی نمی حرفچی قربون مامانم برم کھ ھیالھ
  کھدیدی بھ حرف زدن مجال نمنی بگم اخھ پدر و دختر نشستیچ

  ازجاش بلند شد و گفتای پومی خوردن صبحونھ شدمشغول
  خونھامی نھار نممن

 گفتم
  قرار دارمدای بمونھ ھا با شچیی بذار سورونی بیری مایپو
  باشھدونمیم

  ؟رونی بدیریم:  بابا
 اره
  پول در وارد گذاشت تو دستمبشی از جبابا

  دارمادی زپول
 شھی الزمت مشتی باشھ پنمی احاال
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  بھ خدا دارمبابا
 ھا اونم دختر یدی ھم اگھ الزم داشت بھش مدای شارژ کردم شروزی نزن کارتتم دحرف

 خودمھ
 کال پول بھ ھر نھی اھی ھم قضنای ادای تو خونھ شدونستمی مدمی شدم بابا رو بوسبلند

سختھ دختر تو .  بھش می الزمش شد بدمونمیکی کھ اگھ اون دادنی مادی زادیدومون ز
اونا نگران منن و .  بازم بغض نشست رو گلوم یلعنت.  دانشگاه فرستادن بیشھره غر

 . . . اونوقت من
 می بگردی کممی زنگ زدم اماده شھ تا بردای بھ ش١١ ساعت ظھر

 
 
 دایش
 
 بھ حال ی و فکرمی راحت صحبت کنمی تا بتونرونی بمی برمیر گذاشت قرایاسی با

 .می بکنمی کھ زده بودیخودمون و گند
 ساعت زودتر از قرار اومد دم خونھ و من طبق معمول حاضر کی معمول خانوم طبق

  ی شدم ماچ و بوسھ ادارینبودم از خواب کھ ب
 مثل من واسشون تاسف ی مامان بابا راه انداختمو تو دلم بھ داشتن دختربا

 راه ی معطل شد تا حاضر شدم وقتی کلی کھ اومد حاضر نبودم طفلونکیاسی.خوردم
 ھم گذشتھ بود بدبخت ١٢... برداشتھ بودیاسی ھی و داداغی جی کوچھ رو صدامیافتاد

 . ھم از دوازده گذشتھ بودی کلن ساعت زودتر اومده بود دنبالم اون وقت االکی
 .   نگھ داشتی فروشینیری جلو شیاسی اباد  احمدمیدی رسنکھیھم
 شاپ ی کافمیری کاکائو ھا بردار منی تو رو خدا دست از سر اگمی نگا بھش کردم مبھ
 گھید

 گذرهی نباشھ روزم نمنیمن کاکائو خونم تام.  نچ
  تو سرت کنن معتادخاک
  برم ؟ای ییایم.  ی خودتمعتاد

  مھمون توگھی دامیم
 گھی دمی بشیکی مھمون می برفعال
 شکالت رو انتخاب کرد و من نی طبق معمون تلخ تریاسی و ی شکالت فروشمیرفت
 ی کافمی قرار داده بود بعدشم رفتری تفاھممون خودم و تخت تاثیعنی نشونی ترنیریش

  داد زدیاسی میشدی از جلو اشپزخونھ رد منکھیشاپ و طبق معمول ھم
  برا دوتا خانوم خوشگلیشگی دوتا ھممحسن

 ی کھ سر تا سرش با شادیی روزامی رو گذروندی خوبی شاپ واقعا روزای کافنی اوت
 و می مخصوص سفارش دادی و دوتا بستننجای امی اومدرستانی بار اول دبنیاول. بود 

 و کی منوشون از کی تویزھای بھ امتحان کردنھ تک تک چمیبعد شروع کرد
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 ی کھ بستنمی بوددهی رسجھین نتی موز و معجون اما بھ اری تا شری بگچشونیساندو
 . ھیی اگھی دزهیمخصوصش چ

 شدی منجایکال ا. می بکنمیخوای می غلطنی انگار نھ انگار کھ ھمچزی پشت ممی نشستیوقت
مثال .ی شروع کرده بود بھ وراجیاسی. بدی واسھ فراموش کردن ھمھ فکرایمحل

منم کھ . نھای دهی ازش پرسیزی چنی شرونھی کھ ببدیکشیخودش داشت از من حرف م
 ی و جوابکردی می انحرافھی سوالبس  کالفھ شده بود ازچارهیب.چوندمشیپی میھ
 چطور سراغتو ای پوی صبحینی ببی نبوددایش: خودش برداشت گفتییھوی.گرفتینم
 گرفت؟یم

  تو گلوم و گفتم سراغ منو؟؟؟دی پرقھوه
حالش . نھ ایمده  چطوره اونم باھات اودای شگفتیم.گرفتی بخدا سراغ تورو ماره

  جور سواالنی نھ و از اایخوبھ 
 زنگ بزنھ احوالمو از خودم بپرسھ چرا حال منو ھی یگفتی خب شمارمو کھ داره مگفتم

 ؟.پرسھیاز توئھ شخلخ م
 تو خودت ای دم خونمون بی اومدنای ایحاال بھ دور از ھمھ .ی شخلخ شخلخ خودتکوفت

 دارتھی مشتاق دیلی کھ خنشیبب
 دی گفتھ؟اول صبح کھ منو دی چنی شروی بدونیخواستی خب باشھ بابا میلی خگفتم
 ھمن نیکال جفت داداشا ع. نھای ھم اومده یاسی بود کھ نی ادی کھ پرسی سوالنیاول

 حال یپرسی شدم و بھش گفتم کھ تو چرا اول حال خواھرتو نمیمنم عصبان.ماشاءهللا
 اگر حال نمی ببخواستمیرابھ ممعلومھ خ  اونم گفت حال تو کھ؟کھیپرسی رو میاسی
 . چشھنمی ببدنشی ھم مثل تو خرابھ برم دیاسی
 ؟ی گفتی گفت خب خب؟ تو چیاسی

 ی بودی دختر خوبشھی می چنمی بمون تا ببی باشھ واسھ بعدا فعال تو خمارشی باقاھان
 م؟ی کنکاریحاال بگو چ.گمیبھت م

 ھم ی کارھی می زدی گندھی می کنکاری چدونمی کھ ناراحت شده بود گفت من چمیاسی
  سفارش بدم؟ی کھ دوست دارکای برات از اون کیخوای مدای شگھی دمیکنیم

 تیضولی کھ بھ خاطر فی فضول نبودنقدری خنده و گفتم اوووو شوما کھ اری ززدم
 . برات بگمشوی سفارش بده تا باقزمیاره عز.ی پول خرج کنیبخوا

 و گفت خب دی کھ از جلوم کشخوردمی سفارش داد و واسم اوردن داشتم مکی کھی یاسی
 اول بگو تا بدمش

 امشب می قرار گذاشتنیواسھ ھم.نتتی ببخوادی گفت کھ منی خب باشھ بابا شرولھی خگفتم
 با داداش ما داشتھ یداری دھی ھمزمان شوما ھم می بھ بدن بزنی کبابھی طرقبھ و میبر

 .وکمیحاال بده من ک.یباش
 کاریحاال االن باالخره بگو استادو چ. ول کبابو ھستمی کھ جا خورده بود گفت ایاسی

 م؟یکن
 کار؟ی چیخوای بچسب استاد منوی شوما فعال شروگفتم
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 نبود کھ ما یی جانجایاصال ا. دراوردنی و دوباره مسخره بازدنی بھ خندمی کردشروع
 .می و فکرمون رو خراب کنمی غصھ بخورمیبخوا

 کرده بود بھ لی تمام حس بد مارو تبدی فالحاری تورو دوست دارم مازاھنگ
 ! می نبود کھ ما توش نقشھ بکشیی جانجایا.ارامش
 .  طرقبھمی بر٨ خونھ و قرار شد ساعت می برگشت٤ ساعت

 
 قرار بود با ھم ای و پویاسی از اونور ھم می راه افتادنی کھ شد با شروشب

 ھاش ھوش از یزی رستوران باغ مانند کھ کباباش و دھی طرقبھ بود و ان،پاتوقمونیب
 میشدیتخت ھا کنار رودخونھ بود و درخت ھا باال سرمون زنده م.بردیسرمون م
 . اونجامیرفتیھروقت م

 و من ھم سمت یاسی رفت سمت نی بودن شرودهی قبل ما رسیاسی و ای پومیدی رسیوقت
  ،ایپو
 جا جمع ھی و اگھ می وابستھ ھم بودییجورای و می چھار نفر با ھم بزرگ شده بودما
 . می برا گردش بودی خوبپی کال اکنی با شرویاسی و نداختمی کل مای من با پومیشدیم

   گفتدی منو کھ دایپو
  ، چتونھ شما دو تا معلوم ھست؟زونیِ بھ خانوم داغون دماغ اوبھ

 .ری امونو بگقھی بعد می صبر کن از راه برسگفتم
 بھ می کھ غذامونو سفارش دادی ، وقتکردنی ھم دم گوش ھم پچ پچ میاسی و نیشرو

 یزی با داداش من؟مبادا چیکنی پچ پچ می داری چشعوری بیاسی اس ام اس دادم یاسی
 .ی کنفی تعروی استاد و شرط بندی ھیازقض

   گفتایپو
 . کنفی من منتظرم تعرخب
 ما نیزنی جوش منی داریالک فقط شماھا ھی بحران روحھی ستی نیفی قابل تعرزی چگفتم

 .  و بسمی شام مھمون شما دوتا باشمیھم فقط اومد
 دو تا فنچول نی انیِ ، جان من ببنی کردو گفت شرونی و رو بھ شرودی خندایپو

  ی روحھ،بحرانیدردشون چ
  خندهری بند حرفش ھم پخ زد زپشت
   و گفتدی ھم از اونور خندنیشرو
 نی علت امیخوای منیبری شماھا در بحران بھ سر ممیدونی خانوما ما منی نباشخستھ

  میبحران رو بدون
 .دی خنده و غش غش خندری دوباره زد زبعد

 نیاصن اقا کو ا.  نی نکنجای بیضولی پس فستی علت بحران قابل گفتن نگفتم
  بھ شکممون ھامیسفارشتون ؟ ما چند روزه صابون زد

 گھی بھم کرده می نگاھھی ایپو
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 تو اون شوکوالت ی ظھریِ تو شکمت ؟ اخھ ادم معتقد بھ روح تو نبودی صابون زدتو
 ی شاپ پالس شده بودی و کافیفروش
  رو در اوردم و فتمزبونم

 ارهی بابا چھ زود ھم امارمون و در مبرو
  و گفتدی خندیاسی

  گھیادم فروشھ د.  جز در اوردن امار تو نداره ی کارایپو
 کردن بفھمن ما چمونھ اما ی سعنی و شروایو پو می تمام شب رو خوش گذروندخالصھ

 .میما لو نداد
 شدی نمنجای باھات دارم کھ ای کارھی گفت ای پومی از ھم جدا شمیخواستی می شب وقتاخر

گفتم باشھ اما .  ذارمی و باھات قرار مزنمی فرصت مناسب بھت زنگ مھیبھت بگم تو 
 . دارهکارمیکنجکاور موندم کھ چ

 یلیخ. بردنیی بوھاھی انگار می مراقب باشدی بایلی اس ام اس داده بود کھ خیاسی
 .نگران بودم

چھ داداشامون . تموم کنمی نگراننی شب خوب رو با انی اخواستمی بھ ھرحال نماما
 ابرو و ی کھ پایبندی موی شرطیوقت.شدی انجام مدی کار بانی ادنیفھمی چھ نمدنیفھمیم
 دهی فقط ترسمیتونستیما ھم م.یاری بتونمی و نمشھیش نھ و نم تودی نباونھی درمتتیثیح

 !میبود
 .  بھش عمل کرددی شرطھ باشرط

 
 

 برامون سنگ تموم گذشتھ ای و پونیشرو.  خونھ می بعد از شام خوردن برگشتشب
 . ای و پونی بھمون خوش گذشت مخصوصا کل انداختنامون با شرویلیخ. بودن 
 یاون دوتا مشنگ بدجور.  دادم کھ حواسش جمع باشھ جی مسدای بھ شمیدی کھ رسخونھ

 . زدنیمشکوک م
 بعدش در اتاق رو قھی خونھ رفتم اتاقم تا لباسم رو عوض کنم چند دقمیدی رسنکھیھم

 زدن
  لباس تنتھ ؟یاسی

 اره
  تو ؟امیب

 اره
  ؟می حرف بزنیکم:  تو و گفت اومد

  چھ مورد ؟در
  گفتھ ؟یزی چی کرده ؟ کستتی اذیکس.  اومده شی برات پی بگو چھ مشکلبھم
 گفتمی بود میزی نکن ، مطمئن باش اگھ چمونمی از خونھ اومدن پشایپو
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 نمتیبی میوقت.  بفھم نگرانتم اسمنی ؟ی چیعنی نکن مونمی چھ مدلھ حرف زدنھ ؟ پشنیا
 شنی ناراحت می و پر استرسجیانقدر گ

  جلو و بغلش کردم و گفتمرفتم
 . ی کھ بھ فکرمیاما مرس.  رهیگی و دلشون مشنی افسرده می خودی بی گاھادما

 دی کردم و نشستم رو تخت و چش دوختم بھش ساکت بود بھم نگا کرد و پرسولش
  ؟یگی مطمئن باشم کھ بھم مادی بشی پی مشکلاگھ

  ؟مطمئن
  بھت چپ نگا کنھیکی اگھ ی خونھ انی ای تو ناموس و ابرواسی

 بھم کنھی جرئت نمیمن اگھ خودم نخوام کس.  ھم گرفتھ یچھ اوج.  ای کن پوتمومش
 کھ خوانی مطمئن باش خودشون مکننی ھم کھ بھش چپ نگا مییچپ نگا کنھ اونا

 .  باشھینطوریا
  تا حلش کنمی اگھ خبرم نکنیونی بود مدی ھر مشکلاما

 بھ اون  تو اون شھردی من من اگھ قرار باشھ مشکالتم رو بگم شما رفع کنداداش
 ارمی مشکالتم رو حل کنم تا بتونم دووم بدیخودم با.  ارمی دووم نمیدرندشت

  محم گفتیلی خایپو
 کھ بھت ی بزرگ شدیحساب کن کھ تو خانواده ا.  ھا تختی پای حساب نکن کھ رفتتو

تو .  زننی مشتی باشھ اترونی نگاه بھ نامحرم حرامھ تار موت بزهینگفتن پسر ج
 و ازاد و اگھ ی نترس باشی کھ بھت فرصت دادن تجربھ کنی شد بزرگیخانواده ا

  یخوندی درس موشمون شھر در گنی تو االن تو ھممیازت مطمئن نبود
 اوھوم
 .  نھ بلھاوھوم
  از اون جھتاھان
  نگا کرد و گفتبھم

  باشم شما دوتا حالتون خوبھ ؟مطمئن
 داستیدردت ش.  گھی دھی بگو دردت چِد
  بازم حرف زدنیا

 گمی مدروغ
  در صدصد
  درصدکی بگو شما
  و گفتدیخند

 . دی مواظب خودتون باشاسی
 باشھ
  ؟قول

 مردونھ
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 بلند شده نبضھ رتشی حدس بزنم کھ رگ غتونستمیم.  و رفت دی من و بوسایپو
 نیعاشقھ ھم.  برادره کھ نگرانھ خواھر کوچولشھ ھیاون .  بھ تپش افتاده شینگران
 .   برا خواھره غدشمھاشی بازیرتی غنی عاشق ھمھاشمینگران
 و مت تی ھمراه اون دوتا پری خی و اه و دعاھی پر از گری خداحافظھی بعد از فردا
 رو ی گندی جورھی دی کھ شادی امنی بھ طرفھ تھران بھ امی فرودگاه و پرواز کردمیرفت

 . می حل کنمیکھ باال اورد
 
 دایش
 

 کھ با استاد ی بھ روزیبود ،ھرچ ی سختی بھ شدت روزاگذشتی کھ داشت مییروزا
 ، من اصال شدی مشتری استرس جفتمون بمیشدی مکی نزدمی پور کالس داشتیمحمد

 ندهی و بھ اکردمی انجام بدم فکر مخواستمی کھ میسرکالسا حواسم نبود ،ھمش بھ کار
 کھ ذاشتی کھ برگردم نمذاشتی نمییروین ھی کھ ممکن بود با کارم نابود بشھ ، اما یا

 ثابت کنم کھ خواستمی اون پسرا مھم بود و بس،مھیجا بزنم ، واسم فقط نرفتن ابروم جلو
 استاد ھی دخترانھ ام استفاده کنم و یروی از تمام نخواستمی ،من دختر مھی شدنتونم،کھیم

 لبخند ھی دمیدی اومدم می بھ خودم کھ مکردمی کھ فکر مزای چنیبھ ا. رو از راه بدر کنم
  اومده تو صورتم ، انگاراری اختیکھ برو لبامھ 

 ! شدم منیحی شدن بھ استاد ،چھ وقکی از فکر کردن بھ نزدبردمی ملذت
 ازم فاصلھ داشت اما یاسی و بھرام جلوم سبز شدن الدی مییھوی فکرا بودم کھ نی ھمتو

 ارمی شد تا کم نکی بھم نزددیتا اونا رو د
 . مواقع خوب اعتماد بھ نفس داشتنجوری ایاسی

 ن؟ی گفت در چھ حالبھرام
 ن؟ی ھم کاسب شدیزی ھم پشت سرش گفت تا حاال چالدیم

 ھم یاسی دمی پر رو بودن منظورشون از کاسب بودن رو خوب فھمنای خدا چقدر ایوا
   من دھنمو وا کنم کھ جواب بدمنکھی از اد،قبلیفھم

 بھ شماھا نشون میاری مدرکشو منیطمئن باش ممی ھم کاسب شده باشی گفت ھرچیاسی
  میدیم

 نگاھشون بھ نای ،چقدر ادهی قورت مویاسی نگاه کرد کھ گفتم االن یاسی بھ نی ھمچپسره
 ...ی شرمی وقاحت و بنھمھی بود،حالم بھم خورد از احانھیما وق
  دموی کشویاسی بدم دست ی جوابنکھی ابدون

  بدنی کھ قراره بھمون سواری حساب ما باشھ روزھی تصفمی برای بیاسی گفتم بلند
 چند روزه خواب نی ھامون معلوم بود کھ تو اافھی کامال از قمی ازشون دور شدیوقت

 می شروع کندی و بامی و حاال بھ خودمون اومدمی داشتفیتشر
 !رهی ھم دیلیره،خی کھ دافتی ،راه بافتی راه بگفتم

  گفت کجا؟یاسی
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 ... استاداتاق
 ن؟ی دوربنھمھی اتاق استاد؟ جلو امی بریی گفت خاک بر سرت دوتایاسی

 میخوای بھ سوالمون جواب بده ،نمدی و بامی و سوال دارمی اونی مگھ چشھ ما دانشجوگفتم
 .می ازش سوال بپرسمیخوای ممی ماچش کنمیکھ بر
بگو  صبر کن الاقل زدی و فقط داد مدیرسی بھم نمیاسی کھ میداشتی تند قدم برماونقدر
 ھینقشھ چ

   کھ از اولم بود،از راه بدر کردنھی نقشھ ھمونگفتم
  من برم؟ای تو اتاق اول؟ یری گفت تو میاسی می اسانسور کھ شدسوار
 داره جوابمون نکھی انی حیپرسی تو ھم مپرسمی تو اتاق،من سوال ممیری نھ با ھم مگفتم

 ،من ناراحت رونی بیای و از اتاق میکنی ، تو قھر مشھی منو تو دعوامون مدهیرو م
 اول عکس العمل استاد رو دی معلومھ،باگھی ھم کھ دشی و باقکنمی مھی گرشمیم
 حتما نی واسھ ھممیکنی و دعوا نممی ھستیمیصم یلی کھ منو تو خدونھی مم،اونینیبب

 ؟یدی فھمیاک.میشی جاست کھ ما وارد عمل منی و از ھمدهیواکنش نشون م
 . گفت فعال باشھیاسی

 کرد،ترسی میی اتاق استاد و اسم استاد بر سردرش خودنمامی اسانسور کھ دراومداز
  انگارزدی چشاش برق میاسیوجودمو گرفت 

 ! تونیای و استاد گفت بمی بود،در زددهی ترسی جدیجد
 
 دایش
 

 یھی تنبانی بھمون انداخت و گفت بھ بھ دانشجویحی نگاه عاقل اندر صفاستاد
 نرفتھ ، تو دلم ادشی مارو کرده ھنوز ھی تنبکی ھا، ھی عجب ادمد،یاز سرم پر برق

 رمی بگیگفتم حقتھ کھ ازت انتقام بد
 ی تو دانشگاه سرتو بلند کنی کھ نتونرمی بگی انتقامانچنان

 . سالممیگفت
 نی سالم ، کارتون رو بگکی گرفتو گفت علی جدی افھیق
  ازتونمی گفت استاد سوال داشتیاسی
 جواب بود رو ی کتاب کھ بھینای از تمریکی ھمزمان رفت جلو و کتابشو دراورد و و

 ، نی بدیحی توضھی شھی مورد مشکل دارم ، منیگذاشت جلوش و گفت استاد من تو ا
  ، ھی منظور سوال چفھممی نمکنمیھرکار م

 نمی گفت بباستاد
 یمی شیشجو سرتون دانری راحتھ شوما خیلی کھ خنی انداختو گفت ای نگاھھی

 مدرک نیخوای ؟ پس فردا چطور مدی حل کندیتونی نموی سادگنی سوال بھ اھین؟یھست
  شماھا؟نیریبگ

  قرمز شده بودیاسی
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 ی سوال درستو حسابھی رو کردم تا روی کتابو زکمی دادی مویاسی استاد داشت جواب تا
  نکنھعی منو ضاندفعھیازش بپرسم کھ ا

  جلو و گفتم استاد منم سوال دارمرفتم
 دن؟ی استاد دارن جواب سوالھ منو میبنی گفت مگھ نمدوی بھم پریاسی ییھوی

 یریگی نمادی سوال ساده ات ، نی با ای ساعتھ وقت استادو گرفتشی شگھی بسھ دگفتم
 .ری رو ھم نگگرانی برو کنار وقت دگھید
  دونھ کھ نبودھی نی من بازم سوال دارم سوالم ھمری گفت نخیاسی

 برو ی ، زشتھ ابرومونو جلو استاد بردمونھی میکی سوالتم مثل اون یکی نی البد اگفتم
 کنار
   کھ استاد بلند شد و گفتمیکردی جرو بحث منطوری ھممیداشت
 کشنی ، خجالتم نمرونی ؟ جفتتون بھی چنکارای شماھا؟انی شدبچھ
  استاد ادامھ دادمی جفتمون ساکت شدھر
 رونی خانوما ، برونی ، بکننیھ ھا دعوا م بچنھویع
  گفتی کتابشو برداشت و با لحن ناراحتیاسی ییھوی

 نی بدداروی جواب سوال شی ولرونی برمی استاد من مباشھ
 رونی رفت بو

 شما نیای مونده بودم کھ استاد گفت خانوم دوستتون کوتاه اومد بیاسی مبھوت کار ماتو
 نیبپرس

   بھ سوال کردو گفتینگاھ. گذاشتم جلوش و قلممو دادم بھشکتابمو
 دمی محی بذار تو کالس توضحشی توضبرهی است زمان مدهیچی پکمی سوال نی انی ببخب
 خوامی نھ استاد، من االن جوابشو مگفتم

  اومدم دستمو بذارم رو کتاب کھ نبنده دستم رفت رو دستشبستی کتابو داشت ماستاد
   ، داغ شدم ، دستمو برداشتمو گفتممیکردی نگاه م مبھوت بھ ھمماتو

  استاددیببخش
 باشھ کھ بابت لمس دست ی خجالتنقدری اخوردی ھم قرمز شده بود اصال بھش نماستاد

 . قرمز بشھنقدری دختر اکی
 دمی محی باشھ توضگفت
 دادن و من ھنوز تو شوکھ لمس دستاش حی دوباره وا کردو شروع کرد بھ توضکتابو
 معلوم بود کردی بود اما اصال بھ صورتم نگاه نمی جدیلی خدادی محی توضیوقت! بودم

  تموم شد گفتمحشی توضی وقتدهیخجالت کش
 دخترتون فرض ی بابت اون مسالھ ھم معذرت منو جانیدی ممنون زحمت کشاستاد

 نیکن
 بھ اون نیای بازم بنی داشتی سوالنی برنیتونی نداره شما می شد و گفت اشکالبلند

 ینطوری کھ انیای دفعھ تک تک بنی ، منتھا اادی سوال داشت بنیدوستتون ھم بگ
 .رونیگفتم چشمو اومدم ب.دعواتون نشھ اعصاب منم خرد نشھ
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 از شیری استاد برخالف تمام سخت گنی زده بودم بھ ھدف اشدی خدا باورم نمیوا
 .دیکشی خجالت مشونیدخترا و لمس اتفاق

 نجای ارونی بای شد؟ گفتم بی اومد و گفت چیاسی ھوی کھ شدمی سوار اسانسور مداشتم
  نھی بگم پره دوربشھینم

 پور ی استاد محمدشدی رو باورش نمھی کردم قضفی تو محوطھ واسش تعرمیاومد
 . باشھی خجالتنطوریترسناک ا

 اون صحنھ افتادم کھ دستم رو ادی بھ دستم انداختمو ی نگاھھی شدی ھم باورم نممن
 دستش بود ،باز ھم داغ شدم

 ...!نیری تجربھ شنی ، اولتی موفقنی داشتم ، حس اولی حس خوبچھ
 

 ، انگار جلسھ سران بوده کھ قشنگم گذشتی دوره اول تقشھ مون منی روز از اولدو
 .   دو روز ازش گذشتھگمیم

 تو دلم بھ خودم فوش دادم.  خدا ابروم و حفظ کن یا.  نوبتھ منھ امروز
 .   نکبت مخ زدنم ابرو بردن دارهاخھ
 نی کوتاه و جی کردم و مانتو مشکحی ملشی اراھی تازه دوش گرفتھ بودم نھیی جلو ارفتم
کوفتش بشم .  رهی محمد پور برات بمی بھ خودم نگا کردم الھنھیتو ا.  و مقتعھ دمیپوش
 . ی ، جز بزنھ الھی نرم الھنییاز گلوش پا.  یالھ
 .   دلم خنک شدشیاخ
 خامش کنم خوامی میھمھ اش تو فکر بودم کھ چطور.  رونی بمی رفتدای خوابگاه با شاز
 اون ادی نبود ی بودم اما اون محمد پور بود کم کسطونی شیلیھر چند خودم ھم خ. 

تف تو ذاتھ .  رو گونھ اش خوردی کرده بودم افتادم اون نفس ھام کھ مریروز کھ د
 . اسمنی ثتیخب

 یخودکار رو گذاشتھ بودم ال.  زود جزوه رو در اوردم میدی اتاق محمد پور کھ رسجلو
 نیا.  توبھ توبھ توبھ ایخدا.  عشق و محمد پور نوشتھ بودم یصفحھ ده و اونجا ھم کل

 .  غلط کنم با پسرا شرط ببندمگھیتموم شھ د
 .  اتاقش رو زدمدر
  ؟بلھ

  ھستمنیاسمی استاد
  توایب

 سالم
  دخترمسالم
 ی لبخند بزنم بعد رفتم تو اتاقش و رو بھ روحی رو کردم کھ ملمی سعی زدم ھمھ لبخند

 . سادهی وازشیم
  مزاحم شدمدیببخش

 .  دخترم کارت رو بگونھ
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 مسئلھ نی تو انجای جزوه رو باز کردم و گفتم ا٦٠ رو گذاشتم جلوش و صفحھ جزوه
 ارممشکل د

 خود کار رو ی جورھی دی خود کار بود بازشی جلوش رو مدی جزوه رو کشاستاد
  جزوه رو برا برداشتن خودکار باز کنمی تا مجبور بشم النی رو زمنداختمیم

  نگا کرد و گفتاستاد
 دستش رفت طرفھ خودکارش دمی محی االن براتون توضھی مسئلھ سختی اره کماھان

 . نیمنم ھزمان دستم و بردم طرفھ خودکار و انداختمش رو زم
 .   خودکار افتادی وایا

 . دارمی نداره االن برش میبیع
  گفتمزود

  داشتھ باشمدی جزوه خودکار بای النھ
 رو باز کردم و بدون توجھ بھ صفحھ خودکار رو برداشتم و خواستم ببندمش کھ جزوه

 . خوندینگاش کردم با دقت داشت نوشتھ ھا رو م. ھ استاد رفت رو صفحھ  دستدمید
 پر بود از احساس نداشتھ ام یاز اسم محمد.  بھ سطر جزوه پر بود از اسم اون سطر

 . پر بود از چراغ سبز
  رو نگا کردمجزوه
  پور رو چند مدل قشنگ نوشتھ بودممحمد

  چند تا شعر کوچولو از فروغرشیز
 اسم خودش نکھی انھی استاد شعرھا رو ببنکھی اخواستمی بود کھ من میزی چنی ھمنیا

 ااون شاگرد از من خوشش اومده یعنی نی انھی صفحھ از جزوه شاگردش ببھیرو تو 
 دهی شاگرد داره چراغ سبز نشون منی ایعنی دمی شاگرد من و دوست داره شانی ایعنی
  محالھی خوشبختنھمھی من و اگفتمی مدی باشدمی خوشحال میلی خدیبا

 بھ کنمی مانتی دارم خکردمی حس مقای بگم ، حسھ ادم خائن رو داشتم دقتونستمی نماما
  ایاعتماد خانواده ام بھ اعتماد پو

 ی الکدی االن باشدی باز مشمی ندی االن باخوندی با دھنھ باز داشت نوشتھ ھا رو ماستاد
 نبود ازی تو نگاھم اما ننشوندمی قطره اشک مھی و کردمی چشم شرک مھیچشمم رو شب

  دی وجدانم بھم سقلمھ زد خونم جوشدیجشام تر شد دستم لرز
  زد تو صورتمدهی کشھی بد بود وجدانم یلی خکارم

   شرمنده گفتمی لحنبا
 دیببخش
 می و بعدش ھم مستقرونی و از اتاق زدم برونی بدمی دست استاد کشری رو از زکتابم

 .  رفتم تو اسانسور
من ادمھ .  بود ی ام حتمھی گرموندمی اونجا مشتری بقھی دھی..  دنیلرزی داشتن مدستام

 . دی ھام استاد کھ دستش رفت رو دفتر من دستم لرزطنتی نبودم با ھمھ شنکاریا
  شدماطی حوارد
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  دی اومد سراغم و پرسدای شاطی حتو
   شدیچ

 .  سر در گم بودم.  نگا کردم بھش
 .  کنمی خونھ درس استاد رو ھم حذف مگردمی برمستمی ننکاری من ادمھ اگفتم

  شده ؟ی مگھ چدی دنبالم پرسدیی دودایش
  کردم و گفتمنگاش

 کھ بھم ی ھست و حسنمونی کھ بیاحترام استاد و شاگرد.  استاده و من شاگرد اون
 . اه لعنت بھ من.  حسھ پدرانھ است ستی التھ دست نھی حسھ دهیم

 اروم گفت.  رو نگاه کردم دای و شدمی کشقیفسھ عم نھی.  زدم تو موھام چنگ
 اگھ ادمش باشھ تو تورمون میکنیقتل کھ نم.  اری طاقت بیکم.  می کھ بستھی شرطنیا

 .   افتھینم
 می تلخ خوردیی دونھ چاھی ی و نفریونی کافھ می ھم رفتبا
  
 اسمنی
 
 

 .   تلخیلی تھ گلوم تلخ بود خاون
 رو کھ تلخ یی ھمھ عمرم رو تلخ خوردم اما امروز چاخوردمی رو تلخ میی چاشھیھم

  ،خوردم چشام پره اشک شد
  نگام کرد و گفتدایش
  نشدهیچی اروم باش ھاسمنی و نکن نکاریا
  گفت ؟ی بھم چای روز اخر پویدونیم
  ؟یچ

 ی خوانواده ای تو ابروگفت
  کھمیکنی نمیبابا کار.  گھی کن دتمومش

  زدمداد
  مرده خانواده دار ؟ھی؟ کار باال تر از گول زدنھ  کار یگی می بھ چتو
  دستش رو گرفت جلو دھنش و گفتدایش

 میابرومون و برد.  شو خفھ
 دوننی ؟ بھ خدا االن ھمھ شون مابرو

 نیی لبش رو بھ دندون گرفت و سرش رو انداخت پادایش
  گفت
 اره ؟.  می کھ ابرومون رو حفظ کنمی کھ شرط رو ببرزنمی من دارم دست و پا مفقط

  نداشتم اما جزوه رو گذاشتم جلوش و گفتم بخونی جوابچیھ
  رو باز کرد و شروع کرد بھ خوندنجزوه
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  ستیی تنھاکی کھ بھ اندازه ی اتاقدر
 

  مندل
 

  عشق ستکی بھ اندازه کھ
 
  نگردی خود می ساده خوشبختی بھانھ ھابھ
 

  پوریمحمد
 
  بھم کرد و گفتی نگاھھی دایش

   عشق باشھکی پور اندازه یعشق ؟ فک کن محمد کی اندازه
  رو بخونی زدم تو موھام و گفتم بعدچنگ
 ستی گناه نعشق
 ستی گناه نیعاشق

 ستی بستن گناه ندل
  دل بستممن
  عشق ممنوعھکی بھ

  پوریمحمد
 
  ابروش رو داد باالدایش

  ؟گھی پوره دی ممنوعھ محمدعشقھ
  رو بخونشیبعد

  جالت تھوع گرفتمخونمی نمگھید
  کنم ؟کاری چمن
  عشق ممنوعھ ات برسبھ

  نگا کردم و گفتمبھش
  و منی اروم بودشھیتو ھم.  دای شی عوض شدیلیخ

  ابرومون وسطھی پااسمنی ؟ ی کھ چخب
  بھ نام ابرو برامون بمونھ ؟یزی پور چی بعده زدنھ مخھ محمدیکنی ؟ فک مابرو
 .  افتادی ما دوتا نمرهی پور اگھ ادمش نبود کھ گیمحمد.  مونھی ماره

 ھیکی ستی نوسفی ؟ حضرت ی چیعنی یدونیمرد م. اون مرده .  دای کن شتمومش
 . ھیمثلھ بق

  ؟خب
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 ھوس داره قلب داره شھوت داره.  ادمھ اون
  ؟ی چکھ
 ستی ادم نیعنی طرفش اگھ جذبمون نشھ می من و تو بری وقتکھ

  مناه لعنت بھ.  ختی راشکم
  خونھگردمی جام بلند شدم و گفتم برماز
 یکنی نمی غلطچیھ
 دایش
  و کوفتدایش

  برگردمبذار
 دانشگاه رو کال ول ستی در کار نی برگشتگھی دامی اما باھات بامی منم باھات میبرگرد

 کنمیم
 از رو ی از رو ناچاریچارگی از رو بنی جلو چشم ھمھ نشستم زمنی رو زمنشستم

 یدرموندگ
  زود بلندم کرد و من و کشون کشون برد خوابگاهدایش

  گفتماروم
  عرضھی بیلی عرضھ ام خی بمن
 یدی فقط ترسیستی ننھ

 اره
  ؟ی کنکاری چییخوای مخب

 کنمی می طیالی خیب
  ؟مطمئن
 مطمئن

  و گفتدی گونھ ام و بوسدایش
  دختر خوبی حاال شدنیافر

 پر استرسن اصال ستنی کھ شاد نییروزا.  بد یلی تند و خیلی خگذرنی دارن مروزا
 طرف طناب زهی مرده کھ داره مھیمثلھ .  بگذرونم ینطوریدوست ندارم روزام رو ا

 و نیی پانداختمی ھر بار کھ سرم و مدمیدی پور رو میدار و ھر روز ھر بار کھ محمد
 . کتری و نزدشدیمحکم تر م  حلقھ دارنی افتادم ای اون روز مادی
 شدمی جونتر می نفس تر و بی من بزدید برق م ھر بار نگاه استاو

 . نھی باعث شده بودم اون برق تو اون نگاه بشمن
  خائن بودممن
 
 دایش
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 کرده بود،اما عذاب یی کاراھی ھم یاسی گذشتی می روز از اون روز لعنتچند
 میکردی می کارمی بود ما داشتیعید،طبیکشیم

 نداشت، حق داشت بترسھ،اما من انگار تازه شارژ شده بودم،از ی خوبی جھی نتچی ھکھ
  کار خوشم اومده بودنیا

 ! شدی لحظھ بھ لحظھ داشت واسم جالب می بازنی اانگار
 ھم انجام وی قبلشی دو تا ازمادی بود و ما باھی تنبم،روزی داشتشگاهی ازمااونروز

   امونو کنسل کھمھی جرمی ھم نکرده بودیم،کاریدادیم
 .می نگرفتھ بودی اجھی از لمس دست استادو عاشقانھ نوشت ھا ھم نتچی ھمی بودکردهن

 ی شرطو با ما بستھ بودن طورنی کھ ای کھ شدم ھمون چند تا پسرشگاهی ازماوارد
 زی چکی تو یی خدای ھم کھ تو خودش بود ، ولیاسی ، مینگام کردن کھ انگار ما باخت

 بھ کردی ممی گوشھ کتابشو ھمرو تقدنوشتی عاشقانھ می کلشستی بود، می حرفھ ایلیخ
 کارشو ھم انجام تی اما در نھاکردی زر زر من واسھ میاستاد،رسما خل شده بود ، ھ

 !دادیم
 قبل رو شی دو تا ازمامویستی وایاسی اونروز منو شی بود بعد از انجام دادن ازماقرار

 . کار ممکننی ، سخت ترمیتکرار کن
 بھ ھممون انداخت و شروع ی،نگاھیشگی غضبناک ھمی ھمون چھره  اومد ، بااستاد

 ...دی و تھدیکرد طبق معمول بھ وراج
 می بھ پسرا نگاه نکنمی کردی سعمی رو شروع کردشی از اون روزاش بود ، ازماامروز

 !میتا فعال حواسمون پرت نشھ و بدتر گند بزن
 ییھوی کھ ختمیری مشی ازمای ، داشتم مواد رو تو لولھ شی کردم بھ انجام ازماشروع

 رو انداختم شیاستاد اومد رو سرم نگاھم کھ بھ نگاھش افتاد ھول شدمو لولھ ازما
 ...!نیزم

 دادی کھ ادم تعادلشو از دست مکردی ادمو ھول منقدری شور اون نگاھشو ببرن کھ امرده
 اما زدمی گندا منی، ھرچند دفعھ اولم نبود کھ از ا

 ابرومو ببره، مثل ی واسم بذاره و کلی منفھی داد گنده سرم بزنھ و بعدم ھی داشتم انتظار
 ...!شھیھم
 ھا ، مات مونده بودم ،شروع شھی خم شد و شروع کرد بھ جمع کردن شییھوی اما

 :یکردم بھ معذرت خواھ
 

 نی ببخشاستاد
 گھی دادی مشی اشکال نداره پنھ

 ی گفت برو کنار دست نزن دستت خونییھوی منم کمک کنم بھ جمع کردن کھ اومدم
 ...!شھیم

 کھ یاسی کردن،ی رسما کپ کردم،تمام بچھ ھا داشتن منو نگاه میعنی موندم، مات
 ! کامال چشاش گرد شده بود
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 بھ اون پسرا ثابت کنم، خم شدمو بدون توجھ بھ حرف استاد ویزی چھی بود کھ وقتش
 !  ھاشھیھ جمع کردن ششروع کردم ب

   استاد بلند شد و گفتییھوی
  تو دستت ، دست نزنرهی مشھی ؟شگمی می چیشونی نمدخترم

 نی شما دست نزنکنمی نھ استاد خودم شکستم خودم جمعش مگفتم
 ، از دستش داشت دی دستشو برشھی شکردی کھ داشت با من کل کل منطوری ھماستاد

  ی اومد، ھول شدمو دستمالیخون م
 بود دراوردمو محکم دستشو گرفتمو دستمال رو زخمش فشار دادم ، استاد بمی تو جکھ

 ، باز ھم دستشو لمس کردم ، کنمی مکاری دارم چدمیھمی ،اصال نمکردیمات نگاھم م
   ، استاد گفتاری ھم بدون اختندفعھیا

 !  جوش نزنستی نیزی ، چبندمی دخترم خودم مممنون
 بھ پسرا زدم ، چشاشون داشت ی کردمو بلند شدم و لبخندیاسی نگاه پر از غرور بھ ھی

 . دفعھ رو بردمنی اومد ،ایاز حدقھ درم
 مدت اصال نی عالم خودم بودم کھ چشمم افتاد بھ سروش ،جا خوردم ، تو تمام اتو

 ، بودمشدهیحواسم بھش نبود ، اصال ند
 ...! نگاه پر از نفرتھی ،یشگی ، اما نھ اون نگاه ھمکردی منگام

 نطوری استاد اھی دفعھ دوم بود کھ از لمس دستانی ندادم، دستم ھنوز داغ بود ، امحلش
 ...!شدمیداغ م
 . رو صدا کردویاسی کھ تموم شد استاد منو شیازما
 . ھا ھمھ حواسشون سمت ما بودبچھ

  سمت استادمی رفتیاسی با
 خستھ ی بھ حد کافن،امروزی انجام بدخوادی تون رو نمھی گفت شما دو نفر تنباستاد

 ...!نیشد
 ؟یچ
 زد؟ی موی حرفنی استاد بود کھ ھمچنیا

 شد؟ی نمباورم
  گفتدوی خندیاسی

  استاد ،ممنونممنون
 ...! استاد کھ سرتاپا شرم بودی بھ دستم نگاه کردمو بھ چشمای تشکرچی من بدون ھو
 ...! اومدی م ادامھ بدم، تازه داشت از استاد خوشمخواستی ،اما من دلم ممی موفق شدما
  
 
 اسمنی
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اون ادم با اونھمھ دب دبھ و . تو بھتھ حرکتھ استاد بودم .  رونی زد بشگاهی از ازمااستاد
 و اون دستمال دای ھا رو جمع کرد و بعدشم ششھی و خورده شنیکب کبھ نشست رو زم

 انداخت کھ بھ دای بھ شی نگاھھیاستاد .  اخر رو زد رهی تگھیگذاشتنش رو دستھ استاد د
 .  برق خاصھی نگاه با ھی.  شدیم  سنگ ذوبنداختیسنگ م

 .  دوتا چھ خبر بودنی انی بود بمعلوم
 چی ھرونی بمی رفتشگاهی با ھم تنھ زنان بھ پسرا از ازمایی رو گرفتم و دوتادای شدست
بھ وسط .  اطی سمتھ حبردمشی رو کشون کشون دنبال خودم مدای و فقط شزدمی نمیحرف

 .   رو ول کردم و نگاش کردمدای دست شمیدی کھ رساطیح
  دمیپرس
  ؟یکنی مکاری چیدار

 کنمی رو نقشھ مون کار مدارم
  کردنھ استاد ؟ی ؟ کدوم نقشھ ؟ دست مالنقشھ

 اسی کن تمومش
 ؟ نگاھاش رو ؟ خورد شدنش رو ؟ خشمش یدیسروش بدبخت رو د.  و زھرمار اسی

 رو ؟
 ی بودھی تمومش کن خودت ھم از اول پااسی

.  بودم ھیمنم پا.  مقصر بودم ھی قضنی برا گفتن نبود من خودمم تو ای شدم حرفساکت
 شرتر بودم و االن کم اورده بودم ، اگھ دروغ نگم شجاعتش رو دای از ششھیمن ھم

 ارمیاه ب بودم چون من نتونستھ بودم استاد رو بھ ری االنم عصباندیشا.  کردمی منیتحس
 دنی ھم رسالدی کھ بھرام و ممیسادی بدونھ حرف وااطی حتو یکم.  تونستھ بود دایاما ش

 کننی ھم مگھی دی دادن کارای کھ خانوما جز سوتنمیبی بھ مبھ
  تو محوطھی کولھی.  کارمون تموم شد می خب ما شرط رو بردمیکنی کھ مبلھ

   وسط و گفتدی پربھرام
 دی بکننی از اشتری بی کارھیقرار شد . کارتون تموم نشده .  ری فاز نگیاسی اوه اوه اوه

 دیبھ ما ھم مدرک بد
  گفتدایش

 دی شما دوتا ھنوز ما رو نشناختمیکنی منمی از اشتری بابا باره
  گفتدای دمھ گوشھ شقای دقالدیم
  خوشگلھمی کنفی و تعرمینیبب
  با خنده جواب داددایش

 نداشتم جانی انقدر ھی کارچیبھ خدا تا حاال برا ھ.  نکاری خوشم اومده از ایلی کھ خمن
 .  بود بھ خداوونھید.  زدی چشاش برق مدایبا تجب زل زدم بھ ش. 

  گفتبھرام
  جونت ھمسوروش

  وسط حرفش و گفتدی پردایش
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.  رو بھ تنش بمالھ ی ھمھ چی پدی پس باخوادیاون من و م.  بھ من ربط نداره سروش
 ه باز جاده دراز راخوادیاگر ھم من و نم

  و گفتدی خندبھرام
  بلند گفتدای کھ شرفتنی داشتن مالدی با ممی کنفی و تعرمینیبب
  مرحوم خوب گفتھامیخ

  ھمھ عمری گرفتی کھ گور مبھرام
  کھ چگونھ گور بھرام گرفت؟یدید

 گرفت دای چگونھ شیدی بھرام دیگرفتی مدای عمر حال شکی گنی مانی روز ھم مھی
 حال تو را

  رو نگاه کرد و گفتدایبھرام برگشت پشتش و با تعجب ش. یروان.  خنده رهی زدم زپخ
  بھ موالی شدیی خدایزنی نور باال می بدجوردایش
  زبونش و براش دراورددایش
 شی پاطی کھ نگاھم افتاد بھ سروش کھ گوشھ حکردمی ھدف اطراف رو نگا میب

 ! کردی رو نگاه مدای بود و داشت شسادهیشمشادا وا
 
 دایش
 

 ھی انتظار نداشتند کھ دای کھ از منھ شیی بچھ ھانی سنگی نگاه ھاریز... خوابگاهمیرفت
   دانشگاهی کھ ھمھ رمی بگوی دست استادیروز

  بود؟دهیچی پنقدری بود کھ ای کار چنیخالف ا. داشتنمانی مرد انی متانت و نجابت ابھ
 کار من براشون نقدری شده بود کھ ای چکردنی کھ خودشون ھزار غلط مییدخترا

  شده بود؟نیسنگ
 کرد؟ی پر می ھمھ جا رو ھی کاصال
 زود خبرا گوش بھ گوش نقدری ما بودن کھ اھی خوابگاه ھمھ ھم رشتھ ای بچھ ھامگر

 ... بھشوندیرسیم
خود استاد ... نکردمیمن خالف... نگاھا رو ندارم نی نگاه کردمو گفتم تحمل ایاسی بھ

 اون خودش ھم دهی نشون منیا... اما نگفتگفتی بھم میزی چھی اومد یش مھم اگر بد
 از نگاه دونمی بھم کردو گفت می نگاھیاسی... بفھمگھی تو دنوی ایاسی....خارهیتنش م

 اون گونھ ھارو سرخ ی کھ موفق شدیستی نفر ننی کھ تو اولدی فھمشھیاستاد م
 ... ھم بتوننگھی دھیایلی خدیشا...یتونیتو ھم م...نھی ھمقایگفتم دق...یکن
  جراتشو نداشت دختر خانومچکسی ھاما

 ... اومده بود تو اتاقی کدونمینم... گفت کھ اصال انتظارشو نداشتمی جملھ رو کسنیا
 ری گناه اون استاد پای شترهی بدونم گناه من بخوامیاما م... سارا من جراتشو داشتم گفتم

   لمس دستھیبا ...لغزهی نگاه داره مھیکھ با 
 ھان؟تو بگو؟...دهی از دست مارشوی و اختشھی سرخ ممونھی کھ مثل نوه اش مدانشجوش
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  گفتسارا
 ن؟امایباالتر از ا.. ھمھ کارهی اراده ی باری اختی ادم بھی اصال اون ی تو بگیھرچ

 دوست ی ھات تا حاال با پسریری کھ با وجود تمام شرگیتوئھ دختر توئھ ادم توئ
 ؟یکنی کارارو منی اویزنی حرفارو منی چرا اینبود

 :   و گفتیاسی برگشت سمت ییھوی
 وی کھ پشت دوستتو گرفتستی نی انتظارنی از اشتری بگھی خانوم از تو ھم کھ دیاسی

 .یکنی بھ غرق شدنش کمک میدار
 کھی تا زمانکشمیمن کنار نم...میدیو باھم ھم ادامھ م...می گفت ما با ھم شرط بستیاسی

 ... کنار نکشھدایش
 . رفترونیو از اتاق ب!  سرشو با تاسف تکون داد و گفت واسھ جفتتون متاسفمسارا

 
 

 فرصت بود تا ما باز ھم نی بھترنی امتحان گذاشتھ بود و اگھی دی واسھ ھفتھ استاد
 یاسی دفعھ قرار بود نی منتھا امی تر بشکیبھش نزد

 ... فراتر بذارهییه استاد و دانشجو از اون حدیشگی بشھ و پاشو از اون حد ھمکینزد
 ...می ثابت کنویزی چھی بود جفتمون ھمزمان قرار
 ...!می ممنوعھ رو بھ خورد استاد بدی وهی حوا و ممی بود جفتمون بشقرار
 ! نھای حوا رو قبول کنھ بی بھ خود استاد داشت کھ سی بستگنیا... بودنی ھمنقشھ

 
 بود زیچھ چ... مدت ھا بود کھ فکرمو روحمو مشغول خودش کرده بودیزی چھی

 ...دونستمینم
 ... بفھمم کھ من چمھتونستمینم

  قرارم؟ی بچرا
 ست؟ی حالم خوب نچرا

   خوشحال و خندون بھ طرفم اومدو گفتیاسی کھ دمی فھمی چراھامو وقتجواب
تاد در برابر من ھم قرمز اس...استاد بھ منم پا داد...موفق شدم... منم تونستم یاسی

 ...می ما موفق شدگمیگم؟می می چیشنوی مدا؟یدا؟شیش...دیخجالت کش...شد
 ...دمی شنی نمنھ

 ...!  مندمی کرد و اون موقع بود کھ فھمخیدستام ... قلبم بھ تپش افتاد...ختی قلبم رچون
بذار ...من... حاال نوبت منھیاسی کھ گفتم دادی داشت دستاشو جلو صورتم تکوم میاسی

 ...ششیمن برم پ
تو فردا برو سواالتو بپرس و ...بذار فردا...فھمھی مکنھیشک م... گفت نھ االن یاسی

 .نقشھ رو اجرا کن
 یزی تنھا چدمی شنی رو نمدای شی دانشگاه راه افتادم صدای باشھ و بھ سمت کافھ گفتم

   نگاه استاد ورفتیکھ تو مغزم راه م
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 ...!   بودنشی و خشمگری پیصدا
 تو امروز چتھ؟... بخورتویی صدام کردو گفت چایاسی

 ...کنھیمعدم درد م...ستی کھ حالم خوب نکنمیفقط فکر م... یچی ھگفتم
  قلبت؟ای کنھی گفت معدت درد میاسی

 ... کھ بھم زدوینھ نگاھشو نھ حرف... دارشو نتونستم تحمل کنم ی معننگاه
 ...!کنھی قلبم درد میگی اره تو راست مگفتم

 مرد زن دار و نوه دار ھی ادم خوشت اومده؟ واقعا عاشق نی گفت تو واقعا از ایاسی
 ؟ی ھمھ مھم تر تو عاشق استادت شد؟ازیشد

  کوچولو عاشخ شدمھیفقط ... کوچولوھی:  لبخند زدمو گفتمھی
 ول  ات کنن کھ سروش بدبخت رووونھی خنده و گفت خاک بر سر دری زد زی پقیاسی

 ...!ی شدرمردی پھی عاشق ویکرد
 واقعا چرا؟... ھم حالم از خودم بھم خورد اما دست خودم نبودخودمم

  
 فکر ھمزمان بھ مغزمون خطور ھی میدی خوابگاه و اون نگاه ھا رو دمیدی رسنکھیھم

 کھ میفقط ما دوتا بود.  خوابگاه نی برسھ بھ ای زودنی خبر بھ انی ادیکرد ، چرا با
 خبر مثلھ ھی و حاال خوندنی درس می بودن و تو ساختمون فنی فنھی ، بقمیخوندی میمیش

 .  بود تو خوابگاهدهیچی پدایش گرفتھ شدن دستھ استاد توسط
 خودم و ی خودت و خوب نشون دادنمیبی کھ طعنھ زد کھ مدای کھ اومد و بھ شسارا
 . باختم

 من شرتر رستانیتو دب.  گذاشتھ بودم ی بازنی شروع کرده بودم من پام رو تو امن
 و لوند طنتی بھ وقار و متانت شھرت داشت و من بھ شدایش.  تو دانشگاه یبودم حت

 اونقدر شھی کھ ھمییدای من دختر خوبھ داستان بودم و شمیبودن و حاال عوض شده بود
 .  گنی کھ ھمھ پشتش بد می کھ خرابھ ھمونیھمون محکم بود شده بود دختر بده داستان

 تا کشمیمن کنار نم...میدیو باھم ھم ادامھ م...میما با ھم شرط بست:  اراده گفتم یب
 ... کنار نکشھدای شکھیزمان

.  بودم کنار دهی وقت بود خودم و کشیلی گفتھ بودم من اصال اون وسط نبودم خدروغ
 .  تا ھمھ نگاھھا زومھ اون بشھذاشتمی رو تنھا نمدایش.  اومدم وسط ی مدی بایول

 .  رو گرفتھ بودمممیتصم
 تنش نمونی کھ بگرفتمی سر راھش قرار می طوررفتی استاد ھر جا می سھ روزدو

 عشوه دمی شرم بود شادی توش شایی مکش مرگ ما و لبخندھایبا نگاھھا.  بشھ جادیا
 .  کردمیجذبش م

 برخورد چھارم واقعا می داشتی برخورد تصادفھی بار ھیھر روز .  چھارم بود روز
 می کھ خوردم بھ استاد و گوشزدمی حرف ملمیداشتم با موبا. خود بھ خود اتفاق افتاد 

 کھ دست من رفت می رو برداری گوشمیھمزمان من و استاد رفت.  نیپرت شد رو زم
 گرم دستش رو فشار ی و بعد دست من کمدرو دست استاد نگاھمون تو ھم گره خور
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 لبخند محو نشست گوشھ لب ھی میسادیھر دوتامون وا.  شد دهی اروم کنار کشداد و بعد
 .  برق از نگاھش گذشتھیاستاد و 

  گفتماروم
 زدمی حرف می استاد داشتم با گوششرمنده

  دفعھ چھارم بودنباری نشھ اما ای تا سھ نشھ بازگنی مستی نیمشکل
 دهی مھره تو چرتکھ استاد کھ کشکی نگاه و ھی برخورد ھی ، ھربار شمردی داشت مپس

 .  باالشدیم
  اروم زمزمھ وار گفتمیلیخ
 ستی حکمت نی بی اتفاقچیھ
  رحمت باشھدوارمیام

 گشتی دنبالھ رحمت می ؟ تو چگشتیدنبالھ رحمت م.  و انداختم تو چشم استاد نگاھم
  کھ نشستھ رو دستش ؟ی؟ تو دست

  و باز کردم و گفتمدستم
 دشی بدشھیم
  رو ؟یچ
  کھ برا منھیزیچ

  شما ؟برا
  کھ تو دستتونھیھمون
  من ؟دستھ

 دی نگا بھ دستتون بکنھی
   لبخند نشست رو لبش و گفتھی شک و ترس دستش رو نگاه کرد و با

 تی گوشاھان
  ناقابلھالبتھ

  قابلھصاحابش
  کھ کردم بازم ھل شد و فقط نگام کرد با لبخند گفتمنگاھش

  کھ ناقابلھگمی ھمچنان ممن
  ؟یچ

 یگوش
  رو گرفت طرفمی خنده و گوشرهی زد زبلند

  نشست رو دست استادفی لرزش خفھی نباری و اگھی لمسھ دھی ی رو گرفتنیگوش
   رو با زبونم تر کردم و گفتملبم

 دیدی می مرخصاجازه
  ؟بلھ

  برم سره کالسم ؟دیدی ماجازه
 دیی بلھ بفرمااھان



 46 

 داری ددی امبھ
 از رو عمد دمی شای اتفاقدی دستش شای برام تکون داد از کنار ھم رد شدنی لبخند سربا

 خورد بھ دستم
 ی تا االن خودش رو وا نداده برام جای چطورنکھی خودش خارش داشتھ ، انی بابا انھ

 .  بودهی چادری از بی بی بینی پا نداده وگرنھ خونھ نشی کسدمیسوال بود ، شا
 دختره چشھ ؟ چند نیزنگ زدم اما جواب نداد ، ا دای رو روشن کردم و بھ شیگوش

نکنھ .  خورهی غذا می نھ درست و حسابزنھی الو برداشتھ نھ حرف مپیروزه کال تر
 دمی متعجب ھمھ رو بھ جون خری و نگاھھادمیعاشق شده ؟ بھ فکر خودم بلند بلند خند

 .   پوری ؟ محمدی بود اونم عاشقھ کجوک  عاشق شده باشھ اخرهدای شنکھیفکره ا
 سالن خوب خنده ھام رو کردم و بعد تو کالسا دنبالش گشتم و از ھمھ سراغش وسط

   نشستھ بود و رفتھ بود تو فکریی فنجون چاھی با ای کردم تو ترداشیرو گرفتم و بعد پ
 ھم ی غم برداشتنپیسروش فدات بشھ کھ تر.  دخملم از دست رفتھ نکھی باو مثلھ انھ

 یشیعسل م
  و بلند گفتمششی پرفتم
.  خارش دار بھ منم نگا کرد کھی مرتنیا...استادبھ منم پا داد...موفق شدم... تونستم منم
 گم؟ی می چیشنوی مدا؟یدا؟شیش. . 

 شنومی اره مگفت
 یمنی در ای ی خنده گفتم با منبا

   ؟ھان
 گفتم)  قسم بخورم کھ متوجھ حرفم نشده تونستمیم( 
 ...می ما موفق شدگمیم

 دیک شد تو صورتم ، رنگش پر خشنگاھش
  و جلو چشاش تکون دادم و گفتمدستام

  حالت خوبھ ؟دای شالو
  توجھ بھ حرفم با تتھ پتھ گفتبدون
 ...ششیبذار من برم پ...من... نوبت منھحاال

بذار فردا، تو فردا برو سواالتو بپرس و نقشھ رو اجرا ...فھمھی مکنھی ، االن شک منھ
 .کن

  جون گفتیب
  باشھ

 رونی راھش رو گرفت بھ طرفھ بو
  و بخور ، تو امروز چتھ ؟تیی چاای کردم و گفتم بابا بصداش

 ...کنھیمعدم درد م...ستی کھ حالم خوب نکنمیفقط فکر م... یچیھ: گفت
  طعنھ و منظور دار گفتمبا

  قلبت؟ای کنھی درد ممعدت
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 ...!کنھی قلبم درد میگی تو راست ماره
  خنده و گفتمری زدم زپخ
 ھمھ مھم ؟ازی مرد زن دار و نوه دار شدھی ادم خوشت اومده؟ عاشق نی واقعا از اتو

 ؟یتر تو عاشق استادت شد
  کوچولو عاشخ شدمھیفقط ... کوچولوھی:  رنگ زد و جواب داد ی لبخند بھی
  خنده و نشستم رو صندل و گفتمری بلند تر زدم زنباریا

 رمردی پھی عاشق وی ات کنن کھ سروش بدبخت رو ول کردوانھی بر سر دخاک
 ...!یشد
 ادم خوش اخالق تر و یعنیبرا من عاشق شده ، . وونھیدختره د.  دمی چقدر خندیوا

 پسر نی و ثروتمند ترنی نکرد برا عاشق شدن ؟ بھتردای پور پی تر از محمدپیخوش ت
 .  پور شدهی محمد عاشقھگفتیدانشگاه حاضر بود جونش و براش بده و اون م

 دایش
 

 ... اون روز رفتم اتاق استادھیفردا
 رلبی و زاوردی چشماشو باال ھم نی سالم کردم حتی وقتکردی داشت مطالعھ ماستاد

 گفت سالم
 ... سوال دارمدی تر و گفتم استاد ببخشکی نزدرفتم
 ھرچقدر ھم تالش فمی توش ضعیلیخ.. مشکل دارم ی الیمی استاد من واقعا با شگفتم

 خوب زمی کوئی نمره ھانیدونی اما باز ھم ھمون طور کھ خودتون مکنمیم
 ن؟ی خواھش کنم کمکم کنتونمیم...شھینم

 یمی شی ھی پانکھی ای کھ برانھی اادی کھ از من برمی کتابشو بست و گفت تنھا کمکاستاد
 . بشھ واست کالس بذارمی قوتیال

 ھ؟ی استاد منظورتون کالس خصوصگفتم
 .یای از پسش بربیتونی نمشگاهی ساعت ازماشی دو روز در ھفتھ و شنی با ابلھ
 شدن بھ کی نزدی راه حل برانی واقعا بھتریکالس خصوص... دلم خوشحال شدم تو

 . راه خوب رو خودش جلو پام گذاشتنیاستاد بود کھ خوشبختانھ ا
 : گفتم

 ؟یمتیو چھ ق...کجا... چند جلسھ نی بگشھی بعد ماستاد
 ستی ھم مھم نمتیق... خونھ یای بیتونی مھی گفت وقت من پره فقط جمعھ ھام خالاستاد

 ...  نگران نباشی خودمیتو دانشجو
 ذوق زده نقدریا... از راه بدر کردن استادی برایعجب مکان خوب... گفت خونھیوا

 ...شده بودم کھ حد نداشت
 من رو مشخص کن تا فیتکل ؟زودتریکنی مکاری شد؟چی فر چنی گفت خانم شاھاستاد

 .. کنم واستیزیبرنامھ ر
 . خونتونامی من جمعھ منی باشھ استاد ساعت و ادرس خونتون رو بدگفتم
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 بود اون باال یی جاھیخونھ اش ... صبح خونھ اش باشم١٠ گفت جمعھ ساعت استاد
 ... شھرھیباالھا

 ...اری بھ دمی زنگ زدمو گفتم تمومھ رسیاسی بھ
 ؟یدی رسی چیعنی گفت یاسی

 ... برم خونھ اش١٠ قراره جمعھ ساعت گفتم
 یری کھ مدهی رسیی کارت بھ جاگھی خنده و گفت خاک برسرت دری زد زی پقیاسی

 ای گند نزندایش...خونھ استاد 
 ...دمی محی خوابگاه برات توضامی تو نگران نباش مگفتم
 نیا...دادمی از دست مدی فرصت رو نبانی بھترنی کھ اکردمی فکر منی راه بھ اتمام
 . و از راه بدر کردنش بودبی دادن سی فرصت برانیبھتر
 کردم گفت خاک بر سرت فی تعریاسی ی خوابگاه و ماجرا رو برادمی رسیوقت

 ... اومدمی کھ منم ممی دو نفریگفتیم
 با دی فقط بام؟منی استاد رو رام کنمیخوای چجور می دو نفریکنی اون وقت فکر نمگفتم

 مدرکش رو بھ دمیقول م... دختر خوبگھیبفھم د... بکنم یاستاد تنھا باشم تا بتونم کار
 رو زی رو ضبط صوت و ھمھ چذارمی رو مویاز ھمون اول گوش.تو ھم نشون بدم

 ... بلدموب نگران نباش من کارمو خکنمیضبط م
 ؟یترسی؟نمی واقعا فکر بعدشو کرددای کھ نگران شده بود گفت شیاسی

 ... رو ثابت کنمزای چی بعضدیبا... گرفتمموی تصمترسمی نمیچی االن از ھگھی من دتمگف
 
 

 لباس نیبھتر...  دادم ی شدم و بھ خودم سرو سامونداری از صبح زود بدی کھ رسجمعھ
 رو انتخاب کردم و راه نشی بھترزیخالصھ از ھمھ چ... کفشانیبھتر...شی ارانیبھتر...

 بده و منو منصرف ی منفی بھم انرژی ھنھی نکردم کھ بشداری ھم بویاسی یحت...افتادم
 .کنھ

ظاھرم واقعا ... رفتمادهی بھ بعد رو ھم پیری مسھیاز ... مترو شدم و راه افتادمسوار
   صورتم با لباسام ھماھنگ شدهشیارا... بودیعال
 جلو پام توقف کنن و بخوان کھ سوارشون یادی زی ھانی و باعث شده بود ماشبود
   دختر جوونھی... زنگ در رو زدمدمی رسیوقت...شم

 شدم کھ از تاب و سرسره و استخر و اطی حھیدر رو کھ باز کرد وارد ... داد جواب
 کی نزدی دختر جوون بھ استقبالم اومد وقتھی... کم نداشتیچی ھیحی تفرلیتمام وسا

 نجای و اخونھی می چھ رشتھ ادونستمیاما نم... بودمشدهیتو دانشگاه د...شد شناختمش
 پور ھستم ی گفت من دختر استاد محمدمی کھ کردیسسالم و احوال پر...کنھیچھ کار م

 ...دمی دادی و شمارو زکھیزیرشتم ف
دلم ...شناختمشی ما بود و من نمیدختر استاد تو دانشکده ... لحظھ مات موندم ھی

 باشھ دهیھم ھم فنی ادنی مارو فھمی ھی کھ قضیی بچھ ھاینکنھ مثل ھمھ ..ختیر



 49 

 لحظھ بھ خودم ھی برگردم اما خواستیدستام داغ شده بود و عرق کرده بودم دلم م...
 تا حاال دونستیممکنھ کھ اون بدونھ چون اگر م  کھ محالھدمی رسجھی نتنیاومدم و بھ ا

 ...صدباره بھ سراغم اومده بود
  دارن؟فی کردم استاد تشرارتتونی زنکھی خوشحال شدم از اگفتم
 ... کنمتونیی راھنمانیی بلھ بفرماگفت
 خونھ شده بودم کھ دختر ی بود کھ محو تماشاکیخونھ اونقدر ش.. باالی طبقھ میرفت

 ... از اتاق ھا رو زد و وارد شد بعد ھم بھ من اشاره کرد کھ برم تواتاقیکیاستاد در 
ونھ سرتاسر اتاق کتابخ... نشستھزشی کھ پشت مدمی اتاق کھ شدم استاد رو دوارد
 دای شیاستاد بھ پام بلند شد و گفت خوش اومد... بودیمی شھی بود کھ پر از کتابایبزرگ

  اریجان و بھ دخترش گفت واسھ من و دانشجوم قھوه ب
 کردمی رفت رو کردم بھ استاد و گفتم استاد اصال فکر نمرونی کھ از اتاق بدخترش

 دخترتون ھم تو دانشگاه ما باشھ
 کھ پنھون بمونھ تا بچھ ھا حساس نشن ھرچند کھ میدمون خواست گفت بعلھ ما خواستاد

  گھی کھ ددونمی مدی و بعیدیاالن شما فھم
 ... داشتھ باشھیی کردن معناپنھون

 راحت باشھ التونین؟خی اعتمادی بھ دانشجوتون بنقدری خنده و گفتم استاد شما اری ززدم
  کنمی فرض مگمی کس نمچی بھ ھیچیمن ھ
 .دمی رو ندشونی ااصال
 شروع نی بشای خودش گذاشت و گفت بی کنار صندلی صندلھی گفت ممنونم و استاد

 .می کار داریلی کھ خمیکن
 نفسش بھ صورتم ی ھواکردمی بودم کھ حس مکی نشستم اونقدر بھش نزدکنارش

 رمنتظرهی بود کھ اون اتفاق غنی درس رو شروع کرد تمام حواسم بھ ایوقت...خورهیم
 ...ارمی بشیدتر پرو ھرچھ زو

 سمیعادت داشتم با مداد بنو... سوال بھم داد کھ جواب بدمھی حی توضی بعد از کلاستاد
 نوشتمو نشونش ی جوابھی کلنجار رفتن یبعد از کل...شروع کردم بھ جواب دادن ...

 ی شروع کردم بھ پاک کردن جوابم وقتسیدادم گفت اشتباھھ پاکش کن با دقت تر بنو
شلوار استاد پر ... استادی رو پاختمیھا رو اشتباھا ر کامال پاک شد تمام خرده پاک کن

دستمو گذاشتم ... کنمی مزشی استاد االن تمنیھول شدمو گفتم ببخش...شده از پاک کن
استاد ھم بلند شد و ... دیلرزیدستام م... کردن شلوارشزیرو پاش و شروع کردم بھ تم

 ی کھ کردم کمیکار.. کنم زحمت نکشزیشلوارمو تم تونمیگفت دخترم خودم م
 ...رونی بود اما باعث شد استاد قرمز بشھ و از اتاق بره بییپررو
 اتاقش نوه ی از پنجره رونی رفت بیوقت... دهی زدم کھ باز ھم استاد خجالت کشحدس

 نشستھ ی صندلی خانوم مسن ھم روھی... کننی می کھ دارن تاب بازدمیھاشو د
 دی ھمسر استاد باشھ ھزمان استاد رسدیحدس زدم کھ اون با... کین بود اما شمس...بود

 ن؟یگی گفتم نوه ھاتون رو مردمونگاه ک... اننیری چقدر شینیبیو گفت م
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امروز ... دخترامی پسرم ھستن و سھ تاشون ھم بچھ ھای بلھ دو تاشون بچھ ھاگفت
 کھ خوامیگفتم استاد معذرت م... پدربزرگشون اما پدربزرگشون کار دارهدنیاومدن د

 جملھ رو نی ای دختر خودم وقتنی نداره شما ھم عیگفت نھ اشکال...وقتتون رو گرفتم
 وانی لھی... نبودهھودهی چند وقت بنیتالشم تو ا  کھدمیگفت باز ھم قرمز شد و من فھم

 ...میره شروع کناب پرتغال داد دستمو گفت بخور تا دوبا
 نی کھ نوه داشتھ باشخورهی کھ اصال بھتون نمنیدونستی استاد مگفتم

  جوون موندم؟یعنی و گفت واقعا دی خنداستاد
 کھ شمارو شھی مدای پییکمتر دانشجو...نی داری بعلھ شما ظاھر خوب و دل مھربونگفتم

 ... و بھتون دل نبندهنھیبب
 ...گفتمی داشتم دروغ موونی حھی مثل

 ی ھستی برازنده ااری شما ھم دختر بسرسونھی لطف شمارو منی و گفت ادی خنداستاد
 اون پسره سروش حکمت ھم عاشق شماست... 

 ن؟یدونی تعحب گفتم استاد شما ھم مبا
 کھ شمارو ھم ی جوون حواسش بھ شماست کھ ھر ادمنی بلھ اونقدر سرکالسا اگفت

 ... داره کھ اون شمارو دوستفھمھی مینشناسھ بھ راحت
  گفتم

 کھ من گمی واضح بھتون منیحاال کھ صحبتشو کرد... اما من اونو دوست ندارماستاد
 ... ھم عالقھ مندمی اگھینھ تنھا اونو دوست ندارم بلکھ بھ کس د

 ستھی و شای ھستی کار ندارم اما دخترم تو دختر خوبزای چنی گفت من بھ ااستاد
 ... راجع بھ شما بھ من ھشدار داده و بگم اما سروش ستی درست نیی ھانیبھتر
 ن؟ی گفتھ؟بگی؟چی استاد و چگفتم

 ... من و اونھنی مسالھ بنی بھت بگم چون اتونمی نمشوی بقنی گفت ھماستاد
 نی گفتھ دروغ گفتھ حرفاشو باور نکنی شدمو گفتم ھرچی عصبانییھوی

 ...  ادامھ درس رو بگمای گفت ناراحت نشو باستاد
با ... بھ استاد گفتھی بودم کھ از من چنی سروش بود و نگران اشی مدت فکرم پتمام

 کنم کھ ی بزنم تو صورتش و بھش حالیلی سھی دمشی کھ دی بارنیخودم عھد کردم اول
 ...! من دخالت نکنھھی تو کاراگھید
 
 دایش
 

چند تا بوق خورد ... کار شماره سروش رو گرفتمنی استاد رو کھ بستم اولی خونھ در
اما ... برداره وی انفجار بودم فقط منتظر بودم گوشیدر استانھ ...جواب نداد یاما کس

 گند زده دونستیچرا جواب نداد؟خودش ھم م... منو دارهیاون شماره ...جواب نداد
 یعصبان...دادی زنگ جواب منی با اولکردویذوق م  منی شماره دنیوگرنھ حتما با د

 خونواده شی بود رفتھ بودن پکی کھ شھرشون نزدایلیجمعھ بود و خ.. خوابگاه دمیرس
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 نشستم یعصبان...  نھی ببویمعلوم نبود باز رفتھ دوس پسر ک... ھم نبودیاسی...ھاشون
 ازی نی بھ کسھ کیدرست وقت... و اونورنوریرو تخت و تمام لباسامو پرت کردم ا

 و تو تنھا عھبلی تمام ادما رو منی کھ کنارت باشھ و بھت ارامش بده انگار زمیدار
 دارم خفھ کردمی بودم کھ حس میاونقدر عصبان.... عظمتنی بھ انی رو زمیمونیم
 و رفتن بھ خونھ اش نقشھ ی کالس خصوصنی ا؟اگریاگر بھ استاد گفتھ بود چ...شمیم

 وونھی د؟داشتمی کرده بودن کھ مارو ادم کنن چیکی دست بھ د اگر اونو استا؟یبود چ
سرمو گذاشتم رو بالشتم و فکر کردم کھ ... ام گرفتھ بودھیگر...کم اورده بودم...شدمیم
 کردم کھ ھیاونقدر گر... کردمھی دوست مھربونھ و با تمام وجود گرھی اغوش گرم و ھی

 رو سرم نشستھ و داره یاسی مدیچشم کھ باز کردم د... شده بودسی خسیبالشتم خ
 نگاه بھم کردو ھی...دهی رو گوش ممیده بود کھ ضبط کریی منو استاد و حرفایصدا

 ... کھ سروش خانت گند زدهنمیبیم... دختر یدیگفت چقدر خواب
 ...یسروش لعنت... اومدادمی زی ھمھ چدوباره

 ... بده بھ منتوی گوشیاسی گفتم
 کار؟ی چیخوای مگفت
  نھ؟ای تورو داره ی بھ من بگو کھ سروش شماره نوی فقط ھمگفتم

 ... داشتھ باشھدی پس احتماال بای داشتھ باشھ من دوست توام توام عشقشدی شادونمینم
 اری بری کارت گمی سھی پاشو یاسی... اوضاع خرابھیبنینم... یختی باز نمک رگفتم

 ... زنگ بزنم سروشخوامیم
 ارم؟ی کارت االن از کجام بمیس

 ...  بخر خببرو
 ... زنگ بزن خبنییپا ی از تلفن عموممی برایب...ای خل شدیگی می چیفھمیم

چند تا بوق خورد ... سروش رو گرفتمی و شماره نیی پامی رفتعیسر... بودی خوبفکر
 ... برداشتوی کھ گوششدمی مدیکم کم داشتم ناام

 ... داد بزنمتونستمی خوابگاه دور و برمون بودن نمنی مسئولچون
 ؟یشناسی منو مگفتم
 ؟منی بگی کھ چی جوابتو ندادم بازم زنگ زدی مثال؟صبح زنگ زدی خب کھ چگفت

 ... ندارمیبا شما حرف
 ی پارک جایای ادم می بچھ ی بچھ نی عیشیبلند م... زدمو گفتم اما من دارمداد

  نھ؟ای یدیفھم.. االن نیھم...دانشگاه
 ... در کل واسھ شما وقت ندارمیعنی... االن وقت ندارمگفت

 گفتم من االن ویاسی دادم دست وی اورد گوشی خدا بچھ پررو داشت حرصمو درمیوا
  خودت درستش کنکشمی منوی ارمیم

 خون یزدیرگمو م...گفتی داشت بھش می چیاسی ندادم کھ تی اھمیحت... باال اومدم
 شدن و مھیاز جر.. از دست اون بودهشھی ھمدمی بدبخت کشیھرچ...ومدیازش درنم

 ... قابل ھضم نبودگھی کھ دی اخرنی بچھ ھا گرفتھ تا اھی درگوشھیحرفا
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 ... دانشگاهی پارک جاادی بگھی ساعت دکی اومد باال و گفت حلھ قرار شد یاسی
 گفتم
  شدن؟ی کھ راضی گفتشونی بھ ای وقت شما چاون

   اونش کار نداشتھ باشبھ
 ھی کرده ثانی سروش رو راضیاسی ندادم چطور تی بودم کھ اھمی عصباننقدریا

 نکرده بودم و ی اساسی دعواھیمدت ھا بود تو عمرم ...مشنی کھ ببکردمی میشمار
 ...شی اساسھی واسھ دیخاریحاال تنم م

 
 اسمنی
 

 .   رفتھ بود خونھ استاددایش. بودم دهی ھم ترسیلیخ.  خستھ یلی بودم خخستھ
 . فرق داشت با گرفتنھ دستش. بھ خونھ استاد فرق داشت با رفتن تو اتاقش رفتن

 نی اھی ؟ منم قاطمیقدم گذاشتھ بود.  دمیترسی ممی کھ توش قدم گذاشتھ بودی راھنی ااز
 داشت بھ مونی عقل چرا قبول کرده بودم ؟ بچھ بازی ؟ منھ بمیقدم بودم ؟ ما دو نفر بود

 . دیکشیگندمون م
 رو در اوردم و رفتم رو شی و گوشفشی خواب بود رفتم سمتھ کدای اتاق شدم شوارد

 گوش یداشتم عاد.  من و بھ خودم اورد یاسی استاد و یخره صداضبط شده ھا و باال
 گفتھ ی کرد سروش بھش چخیتنم .  دفعھ استاد درباره سروش حرف زد ھی کھ کردمیم

 ھی بقدنی گذشت با شنی کردن کمخی ؟ دستام تھ رو بھ استاد گفی ھمھ چیعنی خدا ی؟ وا
 رو نگفتھ بود وگرنھ استاد ی شرط بندھی ارومتر شدم احتماال سروش قضیحرفھا کم

 . دادی رو تو خونھ راه نمدایش
 .  بلند شدهدای حرفھا رو کامل گوش کردم کھ متوجھ شدم شھمھ

 بود مخصوصا کھ سروش ھم جواب تماسھاش ی از دستھ سروش عصبانیلی خدایش
 . دادیرو نم

 و نی ام و گفت من انھی تو سدی کوبتی رو با عصبانی کھ باھاش حرف زد گوشدایش
 کشمیم

  ور گرفتم دستم و گفتم الو الو الویگوش
  قطع شده بود دوباره شماره رو گرفتمتماس

 الو
 سالم

  سالم فضول محلکیعل
  بھ فوشبندمتی حرف نزنا میکی تو
   بھ فوشی من و ببندیکنی مجایب.  یکنی غلط متو
 یاسی زد داد
  گفتمی اروم اما عصبانیلیخ



 53 

 ھی و یمونی و تو مکنمی رو قطع می گوشای حرف بزنم یریگی خفھ خون مای سروش
  کھ عاشقھ استادش شدهییدایش

 کھ عاشق شده ییدای ھمون شکردی فکر مدایالبد داشت بھ ش.  ساکت یلی شد خساکت
  کھ منھ شجاع رو ترسوندهی کھ عوض شده ھمونیھمون

  دھنم و قورت دادم و گفتماب
 .  حرف بزندای پارک و با شایب

 نھ
 اره
  بشھ ؟ کھ بھ خزعبالت شما دوتا نفھم گوش بدمی کھ چامیب.  رمینم

 کنمی قطع می کننی بعد توھدفعھ
 نمی توھکلمی پارک و دوستت افتابھ برداره رو ھامی تا بی کھ من و خام کنی زنگ زدتو

 ی جرئتش رو نداریعنی یکنیکنم قطع نم
  کنامتحان

 ییخوای می نفھمتوئھ
مسئول خوابگاه با تعجب و .  رو قطع کردم یامھ بده گوش جملھ اش رو ادنکھی اقبلھ
   ھم خشم نگام کردیکم

دوباره زنگ زد بازم .  پلھ ھا بودم کھ سروش زنگ زد رد دادم کھی ندادم نزدیتیاھم
  فرستاد کھامیپ. رد دادم 

  جواب بدهاسمنی
  بندش بازم زنگ زد جواب دادمپشت
  رو دارم ؟یی جرئت چھ کارایدیفھم
 ی روانھی تو

 دهی کنھ الاقل االنکھ فھمنی بھم توھیاعصاب نداشتم کس.  رو بازم قطع کردم یگوش
  زدم اعصابش رو نداشتمیبودم چھ گند

 و تماسھا رو ھم رد کردمی رو ھم باز نمجاشی مسنباری سروش زنگ زد ادوباره
  سره قرارادی ترس برش داره تا بدونھ اما و اگر بخواستمی مکردمیم

 بود کھ زنگ زد کھ جواب دادم دھم دفعھ
  ؟بلھ

  کنم ؟کاری پارک چامیب
  کنی معذرتخواھقبلش

  ؟یچ
 کنمی کن وگرنھ بازم قطع می من معذرتخواھاز

 اری در نی بازبچھ
  ھاکنمی مقطع

  اعصابم خورد بودببخش
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   قبولھخب
  کنم ؟کاری پارک چامیب

 مسخره رو ی شرط بندنی کن کھ ای کارھی و ایب.  رو ارومش کن دای و شای بدونمینم
 .  فراموش کنھ

  بشھ ؟ی چکھ
 . ترسمی منکاری من از اخر عاقبتھ اسروش

  ؟یدی ترسی بودھای کل کل و شرط بندی پاشھی ؟ تو کھ خودت ھمیترسی ؟ تو متو
 . دمی ترسدی جدیدای شنیمن از ا.  دمی ترساره
  ؟دی جدیدایش

 ترسمیسروش من م. شاش  کھ برق نشستھ تو چییدای شنی ازا ااره
 کنھی رو منکارای کھ داره ای تو پشتشکردمیمن فکر م.  باش اروم

  وقتھ کم اوردمیلیمن خ.  بھ خدا نھ
 جمی گدونمینم
  رو بترسوندای و شایب.  نباش جیگ

 باشھ
  ؟سروش

  ؟بلھ
 ای کن بپی تخوش

  بشھ ؟ی چکھ
 گھی بھتر از ھر مرده دای ی بفھمھ تو بھتر از استادکھ

 یاوک
 ی باتنکس
  لب گفتمریاروم ز.  رو قطع کردم یگوش
  خودم و سپردم دستتخدا

 
 دایش
 
پارک ھم پر بود از ..زدی پرنده پر نممیدی رسیوقت... سمت دانشگاهمی راه افتادیاسی با

 حسرت یاسیبا ...کردنی می و بازرونی کھ با خانواده ھاشون اومده بودن بییبچھ ھا
 ریچقدر غروب جمعھ ھا دلگ...میکردی نگاه مشونی و بھ کودکشونیوار بھ باز

 ...خواستیچقدر دلم ارامش م...خواستی حرم ممچقدر دل..چقدر دلم گرفتھ بود...بود
 ... نگفتھ باشھیزی واقعا چدی زود قضاوت نکن شادای گفت شیاسی

 گفتم
 شما ھشدار ی گفت اون بھ من درباره ؟استادیگی می معلوم ھست چیاسی

 نیتازه ا... من بھ استاد ھشدار داده یسروش درباره ... ھاگفتی منو میفھمیم...دهدا
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 خدا یوا... منو و اونھنی ھم ھست کھ استاد گفت بگھی دھیزای چستی نھی قضیھمھ 
 بھت گفتھ ی زود قضاوت نکنم؟ چیگیاون وقت تو م... شدهیکیاون با استاد دست بھ 

  ھان؟یکھ اروم شد
 : حواسش رفت بھ پشت سرمو گفتھوی یاسی

 نی شده توایزی عجب چنیبابا دختر بب... عشقھپشویلباسو ت... عشقھنشوی ماشخودشو
 ...لباسا

 کردمو گفتم حساب یاسی نگاه بھ ھی... سمت ماادی سروش داره با ارامش مدمی دبرگشتم
  بودی اگھی ھرموقع درسمی رو بعدا میکیتو 

 ... کنھی واسم نمی جلو چشمام فرقادی اما االن فرشتھ ھم بشدمی جوره ھمراھت مھمھ
 حدش نی من ھم داشت بھ اخرتی اومد جلو انگار عصبانی طور کھ داشت منیھم
  دی اونقدر تکون نخوردم تا کامال رسدیرسیم

 یاسی...دیبرق از سرش پر... زدم تو صورتشیلی سھی شد بلند شدمو کی کھ نزدیوقت
   حدنی انتظار نداشت تا اکردیمات نگاھم م

 و ی بگھ نشست رو صندلیزی چنکھیسروش بدون ا... پسر رو بزنمھی بشم کھ یعصبان
 رو زده یلی کھ من سیی ساکت و مظلومانھ دستشو گذاشت رو صورتش جانطوریھم

 ...ارمی اب برمی ھل شدو گفت من میاسی...بودم
 کھ منو دوست ی بھ استاد بگی گفتم تو چطور جرات کرداوردموی نطاقت

 کھ ی ھستی اصال تو کم؟ی کنکاری قراره باھاش چی کھ بگی جرات کرد؟چطوریدار
 ؟ھان؟یدیراجع بھ من بھ استاد ھشدار م

 ھی چند وقت چھ کارا کھ نکرده بود؟از لمس دستا و پاھانی دستا تو انیا...دیلرزی مدستام
  پسر جوونھی بھ یلیاستاد گرفتھ تا س

 ... نداشت سکوت کرده بودی جوابچیھ... بوددهی رو فھمنی اسروش
 زدن بھ منھ نھ گرفتن دست یلی سقی دستا النی دستامو گرفتو گفت اکموی اومد نزدھوی

 خواھشا واسھ من یی گفتم چقدر تو پررودموی داد کشنو؟سرشی ایفھمیم...استاد
 نجای از ای نشو کھ حوصلھ اتو ندارم تا جواب تک تک سواالمو ندکیرمانت

چرا مثل بچھ ھا عالقت ...ی کردیبگو چرا خبرکش...مرد باش و جواب بده ...رمینم
 ؟ی استاد جار زدشیرو پ
ثالثا ھم کھ من با استاد ... نداره ی کھ بھ تو ربطایثان... نگفتمزوی اوال کھ من ھمھ چگفت

  کنمی دور دارم و فکر مھیلی نسبت فامھی
 نیاز استاد ھم بابت ا... ندارهی بھ تو ربطشھی زده ملمونی من و فامنی کھ بییحرفا

 ..گفتی جنبھ می بھی بھ تودیاون نبا...رمیکارش دلگ
 پاک در دمی بھ تو جواب پس مکنمی کھ میی من بابت کارای ضمن اگر فکر کرددر

 ...یاشتباھ
 گھ؟ی دی االن منو دوست دارینجوری ھمگفتم
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 خوادی دلم نمی بشدهی بھ گند کشادخویاما دلم نم... یدونی دوست دارم خودتم خوب مگفت
 نطوری و بھرام االدی با اون می بھ خاطر شرط بندخوادی دلم نمی کنی ادما بازیبا ابرو

چھ تو ...ذارمی ھم کھ شده نمیمتی و بھ ھر قخوامی نمیفھمیم...ی کنکیخودت رو کوچ
 ... تالش نکنی پس الکشمیموفق ھم م...رمیگی موتو من جلی و چھ نخوایبخوا
 بھ ینطوری؟ایذاری واسھ دوست داشتن میی کارات جانی با ای اون وقت فکر کردگفتم
 بھت بگم یزی چھیبذار .شمی بھت عالقھ مند بشم ازت متنفر می من ذره انکھی ایجا

 کارت نی از ای روزھی...ی بھ گور ببردی کارات دوست داشتن منو بانیبا ا:ختم کالم
 ..رمی حرفاشم منی کھ سھلھ سراغ باالتر از اتاد شد اسنطوری حاال کھ ایشی ممونیپش

سروش فقط مات بود و نگاھم ... و اب رو داد دست سروشدی ھمزمان رسیاسی
 تو شاھد باش من یاسی و گفت یاسیاب رو گرفت و خورد و رو کرد بھ ...کردیم
 ... خودشو بھ گند بکشھنی اذارمینم

برو جلو باد ...ی بکنیتونی مکاری اصال چنمی ببخوامی مستی مربوط نچی گفتم بھ تو ھبلند
 ... اقاادیب
 شما دو تا ھیادای دادو فرنی ابرو نداشتھ امون با اکنمی برو فکر مگھی گفت شما دیاسی

 ... رفتھیبھ اندازه کاف
گفتم شما معلوم ھست ...گرفتمی حالشو مدی کھ بایاسیمن موندم و ...دور شد... رفت

 کمکم؟چرا ازم یومدی ؟ چرا ندی طول کشنقدری اب چرا اوانی لھی؟ی بودیکدوم گور
  تو معلوم ھست چتھ؟یاسی؟ی اصال تو چرا واسھ اون اب اورد؟یدفاع نکرد

 راحت باھاش ی اب رفتم کھ تو بتونیمن بھ بھانھ ... گفت اروم باش باباجان یاسی
  یحرف بزن

 ... جون عمتاره
  وسطنی اری منم کار نگیبھ جون عمھ ... بھ جون عمماره
 ... ھادنیخوابگاه راھمون نم... شد ری دمی حوصلتو ندارم بلند شو بریاسی خدا یوا
 و کردمی سروش فکر مھی بھ حرفامیرفتی می اصلابونی بھ سمت خمی کھ داشتنطوریھم

 رو شھی جلومون ترمز کرد و شدی سفی مزدا ترھی ھوی کھ بھش زده بودم کھ یلیبھ س
 یاسی ھی... مسن بودبای مرد تقرھیراننده اش ... خانومامی گفت در خدمت باشنوییداد پا

 شد دی رنگش سفیاسی مون؟یبری فقط کجا ممی ھستدمت گفتم در خدموینگاه کردم و خند
 سراغ خواستمی گرفتھ بودم من مموی حرفو از من نداشت اما من تصمنیاصال انتظار ا

در عقب رو ...رمی حال سروش رو بگخواستمیممن ... مسن و ابرو دار برمھیتمام مردا
 ؟ گفتم حرف یکنی مکاری چی داردای گفت شیاسی... گفتم سوار شویاسیباز کردمو بھ 
 دستمو گرفت و پرتم کرد یکی کھ حس کردم میشدی سوار ممیداشت... نزن سوار شو

 سی پلزنمی زنگ مای یری مای ھم گفت نی ماشیبھ راننده ....سروش بود..ابونیکنار خ
 ... جمعت کنھادیب

  نرفتھ بود؟نی مگر اکردمی و مبھوت نگاش ممات
 ...ی خودتو بھ گند بکشذارمی رفت اومد سمتمو گفت گفتھ بودم نمنی ماشیوقت



 57 

  
 اسمنی
 
 اون کردمی بشھ مثلھ مسخ شده ھا فقط داشتم نگاش منی سواره ماشخواستی کھ مدایش

 .   کھ مرده زد من و ترسوندیلبخند
 ی مردالھی جلف تحوی خنده ھانی نبود کھ از ایاون ادم.  رو نشناختم دای لحظھ شھی

 .  یترسونی من و می داردایش.  بده بھیغر
 ؟ شھی می بھ خون نشستھ اش من و ترسوند داره چی ھم من و ترسوند چشاسروش

  ؟ادی سرمون مییداره چھ بال
 ی خودت و بھ گند بکشونذارمی سروش گفت نمنکھی ابعده

  سروش دستش رو گرفت و گفتنباری بزنھ بھ سروش کھ ادهی کشھی خواست دایش
  ی دلت خواست بکنی ھر غلطذارمی نمگھید
  و گفتدی کشرونی دستش رو از تو دستھ سروش بتی با عصباندایش

 دوست بشم و تو ای دننی ای با ھمھ مرداخوادی کھ دلم میکنی می کارھی ی عوضتوئھ
  رو ادمت کنمیکی

 ی شدوونھی زده بھ سرت دیکنی می چھ غلطی داریدونیم نتو
 ھیچی ھیستی نیچیتو ھ. اتفاقا تازه عقلم اومده سره جاش .  نشدم وونھی اقا من دنھ
  با بھتر از توھم باشم با چند تا بھتر از توتومیمن م.  یچیھ

  داد زدسروش
  شوخفھ

. ی کھ کردی از کاری بشمونی کھ پشکنمی می کارھیسروش .  شمی خفھ نمگھی دنباریا
 ی غلطنی کھ چرا ھمچی و اه بکشی تا اخره عمرت حسرت بخورکنمی می کارھی

 یکرد
  نگاھش رو من زوم شد و گفتدایش
 تو گروه یری مای یمونی با من مای یکنی االن راھت و مشخص منیھم.  اسمنی تو و

 سروش
 یستی ننکاریتو ادمھ ا.  عاقل باش دایش

 ارمی رو نتونم بھ راه بھیاگھ استاد رو بھ راه اوردم چرا بق.  ھستم خوبشم ھستم اتفاقا
 نیی قطره اشک از چشام سر خورد اومد پاھی گرفت چشام بھ سوزش افتاد و شی اتقلبم

  بکنی کاھیبھ سروش با التماس نگا کردم با نگام بھش گفتم کھ . 
 گفتم اروم نی نشست رو زمجی چنگ زد تو موھاش و گسروش

 نی ببدایش
  سروشای یبا من.  کلمھ جواب بده ھیفقط .  شو خفھ

  توبا
 می برای پس بخب
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  ؟کجا
  جھنم
 کننی باش داد نزن ھمھ دارن نگامون ماروم

  درکبھ
با دستم چنگ زدم بھ بازوم .  دنیکشیگوشام داشتن سوت م.  بھ لرزش افتادن دستام

 چرا یپس لعنت.  کردیدرد م.  از بازوم گرفتم شگونی نھی.  نمیبیحتما دارم خواب م.
 ادی ؟ ادم تو خواب دردش نمکنھیدرد م

 .  رو گرفت و گفت در بستنی ماشھی ی و جلودی دستم و کشدایش
لبم و بھ دندون گرفتم تا اروم . ھم کنار دستم نشست دای و شنی اراده نشستم تو ماشیب

 ی و اون مرده کھ مدای اون خنده شادی.  شدمیحلقم مزه خون گرفت اما اروم نم. بشم 
 . گرفتمیافتادم حالت تھوع م

 . کندی نگاه کردم داشت ناخونش رو با دندونش مدای شبھ
خودم .  راھش و عوض کنھ دای تا شکردمی می کارھی دیبا.  زدمی با سروش حرف مدیبا

موقع انتخاب .  دانشگاه نی رو اورده بودم تھران تو ادایمن ش.  دونستمیو مقصر م
 می بزنھ مشھد و من انقدر تو گوشش خونده بودم بزن تھران تا برخواستی مدایرشتھ ش

 دای دور از خانواده اش و االن شنجای و اومده بود ابود  کھ اونم قبول کردهمیمستقل باش
 .  حدس بزنمتونستمی االن منی کھ اخرش رو از ھمرفتی رو میداشت راھ

 .  رفتمی راه مدای اراده ھمچنان دنبال شیاه و من ب خوابگمیدیرس
 دهیکش... نیماش... بھیخنده مرده غر... دایش
 جی گجھی بودم گجیگ
  
 
 اسمنی
 

دستم و گذاشتم رو سرم .  دیچرخی تخت ھا می بھ اتاق نگاھم سرگردون رومیدیرس
 . رفتنی بد از جلو چشمم کنار نمریافکاره بد و تصاو

 ادامس تو دھنش انداختھ بود و سواره ھی ربط داشت کھ ی افکارم بھ ھمون دخترھمھ
 یتونیم.  ذاشتی مرده مارهی خودشو و بدنشو در اختھی کرای و بھ جاشدی منی ماشھی

پوستت رو لبات رو .  ی مرده بذارارهی در اختھی کرای از بدنت رو بھ جاییھر جا
  ھم کھایدستات رو موھات رو 

 رمی لب گفتم من مریارو م ز.  خشک شد دای شیَ دادم نگاه ترشده ام رو و تکونسرم
 استراحت کنم

 دیترکی سرم داشت مکردی خستھ بودم تنم درد مدمی تخت دراز کشی تو اتاق و رورفتم
 دست ری ممکنھ زادنی زیلی کھ خیافکار ھم ممکنھ لھ بشن وقت. و افکارم لھ شده بودن 
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 از رنی فراموش بشن بمشونی تعدادھی ممکنھ ننی افکارت سنگیوقت.  فتنی ھم بیو پا
 . شدی لھ مشتنخاطرت برن و حاال افکار من دا

 داشتن ی ؟ خانوده ھامون از ما چھ انتظاردای از شای از خودم داشتم ی چھ انتظارمن
.  شدن نبود بھی غرنی لبخند و عشوه و سواره ماشی برایی؟مطمئنا تو انتظاراتمون جا

 . نیفقط ھم.  ؟ فقط درس خوندن ؟ اره ی چگھیاتمون درس خوندن بود و دانتظار
  سردیلیسردم بود خ.  روم دمی رو کشپتو
 بھی مرده غرھی نی با لبخند تو ماشدایش
 خودش ینجوری ادای بذارم شتونستمی نمکردمی می کارھی دیبا.  جام بلند شدم و نشستم از

 . رو بھ گند بکشھ
 لبخنده ھی نکرده ی کھ ھنوز کاردای دادم شدی خودم رو اروم کردم و بھ خودم امیکم

 .  لبخند بزنھی بھ کسی داره کھ ادم گاھیبیچھ ع.  نبود یزی کھ چکیکوچ
 دینبا.  کنم شی بود کھ ھمراھنی اکردمی مدی کھ بای کارنی و خوب فکر کردم اولنشستم

.  رفتمی دنبالش مھی مثلھ سارفتی ھر جا م وکردمی مشی ھمراھدی تنھا باشھ باذاشتمیم
 دی ھم کھ بای کارنیو دوم.  کنھی می داره چھ غلطدمیفھمی موندم می مششیاگھ من پ

 .   نرهی کھ دنبالھ ھر کسکردمیم ی کارھی بود کھ نی اکردمیم
 .  افتھی باشن تو دردسر نمی درست و حسابیاگھ الاقل طرف حسابش ادما.  اره

.  تر می مالی کمدیسر دردم بھتر شده بود و افکارم شا.  رو تخت دمی دراز کشدوباره
 و فقط زنھی اما بھ مرده دست نمشھی مرده منھیمثال در حده اون دختره کھ سواره ماش

 از لی شماره موباھی دی عشوه گرونھ و شای با حرفاکنھی می و بعد سعکنھینگاش م
 . دستش خالصھ بشھ

  ؟شدی دردسرمون تموم منی ؟ اشدی تموم مزی ھمھ چیعنی.  میشونی رو پدمی رو کشدستم
 داشت رتی کھ غی سروش ثابت موند رو سروشی گشت و گشت و گشت و روفکرم

 سکتھ کنھ ، بازم تی کھ کم مونده بود از فشار عصبانی رو سروشکردیخفھ اش م
 ھی.  رنگھ خاص داشت ھی دای بھ شای پوینگاھھا.  رو داداش نازم سادیفکرم گشت و وا

 با سروش باشھ چون دای شم بودیمن راض.  از دوست داشتن توش بود کیرگھ کوچ
 . ی اگھی رو دوست نداره اما نھ با کسھ ددای ھم اندازه سروش شای پوی حتدونستمیم

 ھم دای شیعنی.  دایمن و ش. ما دوتا .  دی شما دوتا ناموسھ من ھستگفتی مشھی ھمایپو
 .  بود ایناموسھ پو

 مثلھ سروش رتشی ھم غای کھ پوی از اون روزدمیترسی ؟ مکردی مکاری داشت چدایش
 . قلمبھ شھ

 .  شکستمی سکوت رو مدیبا.  کردمی می کارھی دیبا
 وی اومد خستھ بودم و سرم پر بود از افکاره پوچ و منفی شدن خوابم منی سنگپلکام

 . ناراحت کننده
  

 دایش
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حالش ... سکوت رو انتخاب کرده بودیاسی گذشتوی می روز از اون عصر لعنتدو

 انجام خواستمی کھ می کاردونستمیخودم م...حال من ھم بھتر از اون نبود...خوب نبود
 ... من نبودتیبدم در شان و شخص

 کرده بود کھ داشتم خودمو و کی اون سروش بود کھ اونقدر منو تحرری تقصھمش
 ی تحمل سکوت و نگاه ھاگھید... شده بودزی صبرم لبرگھید...کردمی بدبخت مویاسی
 صداش زدم... رو نداشتمویاسی
 گھی دای یکنی منو مشخص مفی و تکلینیشی ادم می بچھ نی عیای االن منی ھمای گفتم و
 چتھ دونمیدستشو گرفتمو گفتم م...کردینگام نم...اومد نشست رو تخت....دای شی بدایش
 خوامیمن م... دارم کھ واقعا ھمراھم باشھازی نی اما من االن بھ کسی ازم ناراحتدونمیم

 مثل استاد رو از راه یلی خانواده دار و اصھی تمام مرداخوامیم... برمی بازنیتا تھ ا
 قدم ی بازنی ای تو تودی من فقط بھ امیاسی... من موفق بشم نھ سروشخوامیم...بدر کنم
 ...یذاری تنھام نمچوقتیچون مطمئن بودم کھ ھ...گذاشتم

  باالخره سکوتش رو شکست و گفتیاسی
 ھی نی استاد فرق داره ای ھی با قضنی استی درست نیکنی کھ تو می کاردای شنیبب

تو ... نگاه از استاد تموم بشھ برهھی لبخند از تو ھی کھ با ستی بچگانھ نھیشرط بند
 ؟یکردی مکاری چابونی تو خی داشتیفھمیم

 ... کرده بودمسکوت
 مرد ھی نی سوار ماشیتو داشت...شدی می اگر سروش جلوتو نگرفتھ بود چیدونیم

 نوی نبود خودتم ایدرستھ کھ مسن بود اما اون ادم درست..یشدیخراب م
 کنمی تعجب مدایبرد؟شی مارو کجا مشد؟اونی می چمیشدی اگر سوار میدونیم...یدیفھم
 ...یریگی ممی بچگانھ تصمنقدریکھ ا
 یاسی...انگار تو اون لحظھ خودم نبودم...اون حق داشت.. نداشتم واسھ گفتن یحرف

 ...گفتیراست م
 گفتم
 ؟... کنمکاری سروش رو کم کنم تو بگو چنی ای روخوامی مم؟منی کنکاری چیگی مخب
 سراغ ی بریتونیتو م...کار اشتباه انجام دادن ھم راه داره... دارهی راھی ھرکارخب
   کھ از قبل دربارشونیاده دار مسن و خانوھیمردا
 حداقل شغلشون دختر تور کردن گھید... کاره انی ان و چی کیدونیم...ی کردقیتحق

 نیھم...ستین
 گفتم
 ؟ی با من باشی مگر قول نداد؟توییگھ؟تنھای دمن

 کھ ییرمردایخوب پ... نکنھدمونی تھدی کھ خطریبھ شرط... منم ھستمدای شباشھ
 صورت منم نیدر ا...می کنقی و دربارشون تحقمی رو بشناسمی سراغشون برمیخوایم

 ...ھستم
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 کھ نھ تنھا استاد کھ باالتر از دمی بھ بعد بھ سروش نشون منیاز ا... پس تمومھیاک
 ... رام کنمتونمیاستاد رو ھم م

 نی شد اداشی از کجا پھوی... ھاھی خنده و گفتم عجب بشر نابری زدم زییھوی
   گفتدوی ھم خندیاسی

 بھ باد رتیگفتم االنھ کھ بگ... بابا من کھ کال اون صحنھ کپ کرده بودماره
  شده بودیرتی غیبدجور...کتک
 گفتم
 ... کردکاری زدم چیلی بھش سی وقتینی ببی نبودتازه

  کرد؟کاریچ
  زدن بھ منھ نھ گرفتن دست استادیلی سقی دست ھا النی دستمو گرفتو گفت ایچیھ
 من ھم اروم شدی اروم میاسی یوقت...میاروم شده بود... خندهری زمی زدیی دوتایاسی با
 ...بودی کنارم میاسی دیبا... موفق شمی بازنی تو ایی تنھاتونستمیمن نم...شدمیم
  

 دایش
 

 مرد مسن و خانواده دار و درست ھی شھر و لی اصھیابونای تو خمی بریاسی بود با قرار
 ...می رو انتخاب کنیو حساب

 چشمم افتاد بھ سروش میوارد کالس کھ شد...میقرار بود بعد کالس بر... دانشگاه میرفت
 ...  کالس نشستھ بودیکھ گوشھ 

 شدی بود کھ باورم نمبھی بودم و اونقدر رفتار اون شبش برام غری ازش عصباننقدریا
 کھ منو پرت کرد ھی کالس نشستھ ھمون ادمی مظلومانھ گوشھ نطوری کھ ای ادمنیا

 خواستی دلم نمگھی افتھ دی چشمم بھ چشمش بخواستی دلم نمگھیاصال د...ابونیخکنار 
 واسھ من خراب زوی ھمھ چنی استاد بود و انکایمخصوصا کھ اون از نزد...نمشیبب
 ...کردیم

 گھید...دمیکشیچقدر ازش خجالت م... کھ اومد سرکالس تمام حواسم رفت بھشاستاد
 ... بودی ھم برام دوست داشتنتشیعصبان
 موی گوشیواشکی... واسم اس ام اس اومدهی کدمی غرق استاد بودم کھ نفھماونقدر

 ...دراوردمو اس ام اسو باز کردم
 ...ی کاسب نشدیچی ھوی از بس بھ استاد نگاه کردی نشدخستھ

 ...داشتیچرا دست از سرم برنم... بودی خدا سروش عوضیوا
 ...   رو لبش بودزی لبخند تمسخر امھی... نگاش کردمبرگشتمو

اون لبخند احمقانھ رو ھم از رو لبات جمع کن ... نداره ی ربطچی نوشتم بھ تو ھواسش
 ...کھ حالمو بھم زد

 ... گرفتمو راه افتادمویاسی بھ سروش بکنم دست ی توجھنکھی کھ تموم شد بدون اکالس
  حاال؟یکنی عجلھ منقدری شده؟چرا ای گفت چیاسی
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 و کارو خراب رهیگی و جلومو مادی می واسھ کھ اگر عجلھ نکنم اون سروش لعنتگفتم
 دونمیمنکھ م... گممون کنھخوامیبعدم م...کنھیم

 ... کردن منو توئھبی کارش تعقاون
  کردن تو نھ منبیتعق
 ...زود باش... کردن منبی باشھ تعقیزنی چقدر حرف میاسی یوا
 ی منطقھ نی ترلی بھ اصمی رفتموی شدی تاکسنی سوار اولمی دانشگاه کھ خارج شداز

 ... تو بازارھا بھ گشتنمیرفت...شھر
 و مشغول زشی مرد مسن نشستھ بود پشت مھی افتاد کھ توش ی فرش فروشھی بھ چشمم

 ...حساب و کتاب بود
   گفتمیاسی بھ
 ... تومی برای بیاسی

 یکی رفت سراغ یاسی... مختلف بودیپر از انواع و اقسام فرش ھا... تو مغازهمیرفت
  چنده؟متشی فرش قنیاز فرشا و گفت حاج اقا ا

 ... پشتش برچسب شدهمتشیق
 ھیرفتم جلو و گفتم حاج اقا ما .. دادویاسی خود فرش فروش بود کھ جواب سوال یصدا

 واسھ میخوایم... ھم باشھکی مناسب باشھ خوشگل و انتمتشی کھ قمیخوای خوب مچھیقال
 ...می کادو ببریکس
 کھ ھی ھاش ھمونچھی قالنینی اونجا رو ببنی کرد بھ سمت چپ مغازه و گفت برارهاش

 ..نیخوایشما م
 ...  چپ چپ نگام کردیاسی
 فرشارو بھمون یکی یکی لحظھ بلند بشھ و ھی بود ھا حاضر نبود ی بابا عجب ادمیا

 ... استقبال کنھشی ادم از مشترنینشون بده و ع
 گرفتمو گفتم ویاسی دست یواشکی.. می ھمون سمت و فرشارو نگاه کردمی رفتیاسی با

 ...می برایفعال ب
 ...رونی از مغازه بمیاومد
انگار نھ ...محل سگ ھم بھمون نداد... ھانی بود ایعجب ادم...رخندهی زمی زدییدوتا

 ...انگار دو تا دختر جوون اومدن تو مغازش
 قی اول دربارش تحقدیگفتم اره اما بھ قول تو با...ھی مناسبسی گفت انگار کیاسی

 ...رهی رو دامیزی و چند سالشھ و خالصھ جد و ابادشو برھی کمینیبب...میکن
 از دیرسی سوال بھ ذھنم میھرچ...گھی دی مغازه ھی ھم یاسی مغازه و ھی رفتم تو من

 اما چھار تا جنس کھ ازشون دادنی ادم جواب نمنیھرچند ع...دمی پرسگھی دیمغازه ھا
 ... کف دستتذاشتنی طرفو می شناسنامھ یدیخریم

حدودا شصت سالش بود و چھار تا پسر و دوتا دختر ... بود ی خرمی حاج مھداسمش
  بودیخانواده دوست و بھ شدت ادم مذھب..داشت
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 یب کھ ادم مناسدی فھمشدی کامال میاسیاز مجموع اطالعات منو ... بودری دستش بھ خو
 ... ما بودی انجام نقشھ یبرا
 
  دایش
 

 رفتم اتاق ی معطلچی رفت کالس و من بدون ھیاسی... دانشگاه می اون روز رفتیفردا
  از اون روز جمعھ کھ باھامییجورایاستاد 

از ... داشتمی سروش صحبت کرده بود حرفام تو دلم مونده بود و احساس بدی درباره
 کھ افتاد رو ی اون شب و اتفاقاتی ماجرانی سروش خبرچزدمیھمھ بدتر کھ حدس م

 ھستم و تا چھ حد اوضاع یتی در چھ وضعدمیفھمی مدیبا... کردهفی استاد تعریبرا
 ... ھیبحران

 ی دفعھ با دفعھ ھانی اگفتی بھم می حسھی...دیلرزی سرتاپام مدمی بھ اتاقش رسیوقت
 سروش تو دمیال اوردم دسرمو کھ با...در زدم و داخل شدم... فرق دارهشیپ

 سالم کنم راھمو کج کردمو از اتاق اومدم نکھیاونقدر شوکھ شدم کھ بدون ا...اتاقھ
 گفتم عی سر؟برگشتموی رفتومدهی فر چرا ننی استاد صدام زد خانم شاھھویکھ ...رونیب

 ... دوبارهامیاستاد بعدا م
 ... تو اتاقمایب... االن کارتو بگونی ھمستمی من کالس دارم و نبعدا

سروش ... جملھ رو گفت کھ ناخوداگاه اطاعت کردمو رفتم داخل اتاقنی محکم ااونقدر
 محض ی سالم خشک و خالھی ی نکرد حتی اما بھم توجھدیمنو د...نشستھ بود

 خواستی استاد دلم می حد و جلونی تا اگھیھرچند ازش انتظار ھم نداشتم اما د...احترام
حتما اومده بود گزارش اتفاقات ...ینی خبرچبود ن حتما اومدهاو... کنھتیظاھر رو رعا

 گفتم استاد من اری اختی و بھای از صندلیکی ینشستم رو...اون شب رو بھ استاد بده 
 ...تنھا...شخصا باھاتون کار داشتم 

 ... بھم کردی سرشو باال کردو نگاه بدھوی سروش
 ...  سروش از خودهستی نچکسی گفت خب االن ھم فرض کن تنھام و ھاستاد
   نگاه بھ سروش کردمو گفتمھی جواب استاد رو بدم نکھی ابدون
 ... گمی بعد من منی حکمت شما اول کارتون رو بھ استاد بگی اقاخب

 فصل ھارو ی مشکل دارم بعضی الیمی گفت استاد من با شی ھم بدون معطلسروش
 ...نی بکنیی راھنماھی شھی مشمیاصال متوجھ نم

 نی جمعھ ھا صبح با خانوم شاھی کالس خصوصھی فکر کردو گفت من کمیم  ھاستاد
  فر دارم و واقعا ھم فقط

 حده کھ بگم نی بھتون بکنم در ھمتونمی کھ میتنھا کمک... ھی روزا وقتم خالھمون
 ... خونھ ام و با جفتتون با ھم کار کنمنیای جمعھ ھا بنیتونیم
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 ی بھ سروشکردمیبھ استاد و سروش نگاه ممات و مبھوت ... شدی چدمی لحظھ نفھمھی
تمام نقشھ ھام ...کردی کھ داشت بھ من نگاه می لبش بود و بھ استادی لبخند گوشھ ھیکھ 

 گفتم...کردیرو سروش داشت خراب م
 ... باشمشونی با اتونمی اما من نماستاد
 ن؟ی باششونی با انیتونی گفت نمدوی خنداستاد

 ... درس بخونمشونی ھمراه با اتونمی کھ نمنھی منظورم ایعنی نھ
 شما درس ھیمن بھ ھردو...  نیخونی درس نمشونی ھم استاد گفت ھمراه با اباز

 ...ستی در کار نییدرس خوندن گروھ...دمیم
 بگم کھ تونستمینم... منظورمو واضح بگمتونستمی ھول شده بودم کھ نمنقدری خدا ایوا

 اون ھم می بود من و استاد با ھم تنھا باش کھ قراری تو کالس خصوصخوامیبابا من نم
 نی سروش ای راحتنی بھ ھمشدیباورم نم...اصال انگار دھنم قفل شده بود...باشھ

 برم کالس دارم دی شدمو گفتم استاد من باند بلھوی...فرصت رو ھم از من گرفت
 ن؟یاستاد گفت کارتون رو نگفت...

 از اتاق اومدم عی استاد و سردیببخش... شده رمیاالن د... بعداگمی بعدا مگفتم
 پس من گفتی کھ داشت بھ استاد مدمی سروش رو شنی درو بستم صدایوقت...رونیب

منتظر ... کردم تا از اتاق دور شمعیقدم ھامو سر... خونتونامیجمعھ ساعت نھ م
دلم ...شدمیمداشتم خفھ ... ام گرفتھ بودھیگر...نییاسانسور ھم نشدم و از پلھ ھا اومدم پا

 ھوی... فرصت رو از من گرفتنی رو خفھ کنم کھ بھتری اون سروش لعنتخواستیم
  سروش جلو راھمو گرفت و گفت

 ... سرش داد زدمو گفتم خفھ شو گمشو از جلوم برو کنارگھ؟ی دیخوب
 داد بزنمو بگم خواستیدلم م...دی سرجاش و تکون نخورد و من ھم بغضم ترکواستاد

   کھیاره و بذاره ھرکاردست از سرم برد
تو خونھ اش ... داشتھ باشم یبذاره من با استاد کالس خصوص... بکنمخوادی مدلم
 ادامھ ی بازنی از اشتری بگم نذار بنموی ھمون جا بشخواستیدلم م...نھ با اون ...تنھا...

 اری اختیاونقدر اشکام ب... بھ گند بکشمموی کنھ نذار باھات لج کنم نذار زندگدایپ
 زوی بگردم اتاق استاد و ھمھ چخواستی کھ دلم مبودم ی و اون قدر عصبانختیریم

دستمو گرفت ...کردی من نگاه می ھی واستاده بود و بھ گرنجوریسروش ھم...بھش بگم
 کھ شدی استاد گرم می دستا تنھا با گرفتن دستانیا...رونی بدمیدستمو از دستش کش...

 خارج نشگاه و از دادمیراھمو کش...تگرفی ادم ھمون رو ھم داشت ازم منیا
تو ... جواب بدمخواستی و من دلم نمزدی زنگ ممی بھ گوشکسرهی نجوری ھمیاسی...شدم

 رو شھی مدل باال جلو پام ترمز کرد و شنی ماشھی ھوی کھ رفتمی ھدف راه می بابونایخ
 ... خانوممی گفت در خدمت باشنوییداد پا

  
 
 اسمنی
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اما مجبورم .  شمی مکی شردای شی بازم دارم تو کارھاکشھی وجدان داره من و معذاب

  چون بھ سروش قول دادم
 . بھ خودم قول دادمچون
 تارمو از ھی با دادنی مردا فقط قول می زمونھی.  کردم ی رو برا خودم معنقول

ِ قول دنیاالن ھم ھمھ قول م.  مھمھ یلیپس قول خ.  لشیبیمرد بود و س.  لشونیبیس
 ی ؟ من چھ مدلیمن چ.  کننی وقت بھش عمل نمچی کھ ھییامروز و فردا و پس فردا

 کنھ کھ تا عمر داره احساس ی داد کارول بھ سروش قدای چطور ؟ شدای ؟ شدمیقول م
 .  کنھیمونیپش
 . رونی باتالق بکشمش بنی رو از ادای ؟ بھ سروش قول دادم کھ شی چمن
 بھ قولت یتونی کھ نمشھی ھم می و گاھیکنی و بھش عمل میدی قول مھی وقتا یگاھ

 . یعمل کن
 بھ قولش عمل کنھ من بد قول دای و اگھ ششھی بدقول مدای من بھ قولم عمل کنم شاگھ

 . شمیم
 .  می بودسادهی بار تو ھمھ عمرمون مقابلھ ھم وانی اولی برادای و شمن

 کھ عاشقش بودن ی و سروشای پوی حت منم رو بھ روش بودمنباری تنھا بود و ادای شاالن
 . ھم روبھ روش بودن

. حسم بد بود .  می و روش کار کنمی کندای رو پیکی و می برمی قرار گذاشتدای با شفرداش
 و می و بھ روش بخندیکی شی پمی برمیخواستیم.  کھ تو سرم بودن بد بودن ییھمھ فکرا

 ای دنھی تو ی وسوسھ و اخراج سقوط و زندگھی بی سھی باغ بزرگ ھیاون بلغزه و بعد 
 . خارج از بھشت

 دستش رو بکشھ رو صورتمون و خواستی ؟ اگھ ممی کنکاری مرده چری بود با پقرار
  لب داغھیبعد 
زنگ زدم بھ .  اومد یاشکم داشت در م.  و تکون دادم چند بار تکون دادم سرم

 فکر کرد و گفت تو فقط یکم.  کردم فی براش تعردی رو مختصر و مفھیسروش و قض
 کنارش بمون نذار دست از پا خطا کنھ

  ؟ی بکنی تو قراره چھ غلطاونوقت
 اسمنی

 نی رو باز کنم و ادای جا تا من برم و نقش دم شھی ینی بشییخوایتو فقط م.  زھرمار
  رو تن من ؟نھی دست مردونھ ھم بشھی دیوسط شا

 .  رو خراب نکنتمیذھن.  اسمنی شو خفھ
 یی کھ تو بخواستی نی خوبزهی چچی ماجرا ھنیچون تو ا.  خراب باشھ دی باتتیذھن

  یبھش فکر کن
  بھم فرصت بدهیکم

   ؟ اونقدر کھچقدر
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  و گفتمدمینال
 ترسمیمن م.  تو رو خدا سروش

 ادمش دیمن با.  ی نره تو بھ من قول دادادتیحرفامون . بچھ نباش .  باش ی قواسمنی
  کنمدایرو پ
 اما زودتر.  باشھ
 مواظب خودت باش.  باشھ

 یبا.  اوھوم
 .   رو قطع کردمیگوش
بعد ھم .  می کردداشی و پمی گشتی بازاری حاجھی بازار و دنبال می رفتدای کالس با شبعد
 بود کھ نسل ییاز ھمونا.  ری مومن دست بھ ختی مرده با شخھی.  دنبال اطالعات میرفت

.  دست گذاشتھ بود روش دای و حاال شی مرده واقعھی.  کار بودن نیان در نسل تو ھم
 .  دست گذاشتھ بودمھمونطور کھ رو استاد ھ

 اونم کردیفکر م. زده بود بھ سرش .  دیپری منیی باال و پای ذوق داشت ھیلی خدایش
 ی کم میی جاھیمطمئن بودم اونم .  ھرز مخ بزنھ و شاد باشھ ی دخترانی مثل اتونھیم

 .کردی ما با اونا فرق متیترب.  کردی ھرز فرق میاورد چون جنس ما با اون دخترھا
 دایش
 
 

  کجا بودم؟من
   نشستھ بودم؟ی ککنار

 نقدریچرا ا... بود یابونی چھ خنجایا... بھ گوشم اشنا بودنقدری بود کھ ای چھ اھنگنیا
 ... نااشنا بودابونی خنیواسم ا

  شده بودم؟نشیوار ماش بود کھ من سی کبھی مرد غرنیا
 حواسم بھ نقدریا... شده بودمنی ماشنی سوار ای بودم کدهیاصال نفھم... بودمجی گچقدر

 کھ جلو پام ترمز ینی ماشنی بود کھ سوار اولریسروش و استاد و اتفاقات چند روزه اخ
خوب کھ نگاش کردم چھل ....ری پای نگاه نکرده بودم جوونھ یحت...کرده بود شده بودم

 ادهیگفت بذار حالت بھتر شھ بعد پ... شمی مادهی اقا من پنیببخش گفتم...رو رد کرده بود
 دیپرس... سکوت کردماری اختیب...شو

  بھت تجاوز شده؟ای پسرت ولت کرده ؟دوستیکردی مھی گرچرا
 و ستمی نیچی ھ من اھلنی گرفتی اقا اشتباھنی برق گرفتھ ھا داد زدمو گفتم ببخشمثل

 ادهی پیگفتم کھ ھروقت بھتر شد... شمادهی پخوامیم...وفتادهی ھم واسم نی اتفاقچیھ
 ...یشیم

 ...نی نھ پدرومادرم کھ نگران حالمنیدر ضمن شما ھم نھ دکتر من... بھترممن
 ... روانشناسممن
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 ضی بھ دنبال مرابونی از تو خشھی بھ من داره؟شما ھمی چھ ربطنی اخب
 ندارم حالمم ازی بھ دکتر ھم نستمی نی روانھی من نی اقا اشتباه گرفترینخ...نیگردیم

 خوبھ خوبھ
 ؟توی من شدنی سوار ماشی واسھ چابونی و منگ تو خجی و اونطور گافھی با اون قپس

 سوار ایمن نھ التماست کردم نھ بھ پات افتادم کھ ب...ی من شدنی راحت سوار ماشیلیخ
 .ی سوار شدی و تو بھ راحتمیجملھ گفتم در خدمت باش ھی من شو من فقط نیماش

اونقدر کھ نگاه نکرده بودم کھ دارم سوار ... من واقعا حالم بد بود گفتی راست میوا
 ...شمی مینیچھ ماش
 خوامی نداره من االن حالم خوبھ و منیدی کھ شما پرسیی بھ سواالی ربطنی اقا ابھرحال

 ... شمادهیپ
 بھم زنگ بزن تا کمکت ی کردری منھ ھرکجا گی شماره نی شرط داره اھی فقط باشھ

 . دوستھی روانشناس نھ فقط بھ عنوان ھیکنم بھ عنوان 
 م؟ی کھ دوست ھم شدمی گفتم دوست؟مگر منو شما چقدر با ھم حرف زداری اختیب

 ھیفقط ... باالترنیاز ا... من دوست دارم بھت کمک کنم ی کھ تو بگی اصال ھرچباشھ
 ؟یزنگ؟اک
 یوقت... شدمادهیکارت رو ازش گرفتمو پ... باھاشو نداشتمی بحث کردن الکی حوصلھ

 ؟ی گفت اکشدمی مادهیپ
 ...برو بھ درک...یداریحاال دست از سرم برم.. ی اکگفتم
 گرفتمی کمک میاسی از دیبا... رو محکم بستمو راه افتادم بھ سمت خوابگاهنی ماشدر
... 

 کھ واسش ی فرش فروش و نقشھ ارمردی شده بود کھ کامال پی قاطتی وضعاونقدر
 . برده بودمادی رو از می بوددهیکش
 .یختی نقشھ ھامو بھم رنطوری لعنتت کنھ سروش کھ اخدا
 دی سرم داد کشدی تا منو دیاسی دمی بھ خوابگاه رسیوقت
 ؟یدی جواب نمتوی گوش؟چرای بودی تو تا حاال؟معلوم ھست کدوم گوری بودکجا
  تمگف
 شی شیخوای مای شده ی برات بگم چیخوایم... نھ ای یکنی تمومش مدی بگم ببخشیاسی

 ؟یساعت منو بازخواست کن
 خفھ نی شده ساکت شد و گفت باشھ اما من با ببخشمی طورھی دی کھ انگار فھمیاسی

 .ی بددی ماچم باھی شمینم
 کھ ادمو گفتی میزی چھی ھم تی بود تو اوج عصبانوونھی دختر دنیا... خندهری ززدم

 .بھ خنده بندازه
 دفعھ سروش نی انمی کن ببفیگفت خب حاال تعر.. بردم جلو ماچش کردمصورتمو
 ... کردهکاریخانت چ
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 تو کالس ادی جمعھ قرار بود سروش ھم بنکھی کردم از افی واسش تعرزوی چھمھ
  تا من باادی کھ من با استاد داشتم قرار بود بیخصوص

 ... من بھ حال خودم باشمذارهی تا ثابت کنھ کھ نمادیقرار بود ب... تنھا نباشماستاد
 
 

  کھ تموم شد خشکم زد وا رفتم تموم شدمدای شیحرفھا
 دادمی می رو چھی اورد من جواب بقی مدای سر شیی نبود و بالی اون ادم مرد درستاگھ

 ؟
   خودش و سروش و دوتا ھم نبودن خانواده خودم ویکی نبودن ی ھم کم کسھیبق
 و دای محکم بزنم تو گوش شیلی خدهی کشھی خواستی دلم مشدمی موونھی داشستم دیوا

  بھش گم کھ
  ؟شدی ، اما مگھ میستی تمومش کن تو ادمش نای خودت ببھ

   اوردمی بازم کم مداشتم
 دی پرسدای ھو شھی فکر بودم کھ تو

  کنم ؟کاری کالس فردا رو چیراست
  کالس ؟کدوم

  با استاد ، ھمون کھ سروش ھم باھامھیخصوص
 ینی می بونم چھ غلطخوامی اصال نمگھی ، ددونمینم
  وا رفتھ و با ترس گفتدایش
 اسی
  ؟ اگشی ھا مبھی غرنی کھ سوار ماشدهی رسیی و زھرمار ، کارت بھ جااسی
 ای بھ خودت بشعوری ؟ نفھم بی بخوری چھ گگھیخواستی وارد می سرت میی باله

 نمدار شد و گفت ی کمچشاش
  خدا حواسم نبودبھ
  باره استاد و سروش کھ حواست ھست ؟در

  ؟ھان
 روی بھ بعد دون من پات و از خوابگاه بنی از اگھی حواست و جمع کن ، ددایش
 یری کجا میدی محی قشنگ قبلش بھم توضنکھی اای یزارینم

  ؟یریگیچرا پاچھ م.  باشھ
  تند رفتھ بودم نگاش کردم و گفتمیلی شدم خاروم

 نمی او روانشناسھ رو بده ببشماره
  ؟یچ
  کارت اون روانشناسھ رو بده منگمیم

 باشھ
  داد دستمی در اورد و باترسبشی رو از جکارت
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 ی ، دکتراشناختمشی فرشتھ بود می طرفایی جاھی ھم شی بھ شماره انداختم نشونینگاھ
 ادی زیلی من نگرانش بودم خششی پرفتمیش م با سرودیشا.  نی از ویروانشناس

 دی اروم رسدایش
  برم ؟ی من فردا چطوریاسی

 نیی چپ نگاش کردم کھ ساکت شد و سرش و انداخت پاچپ
  حوصلھ گفتمبا

 سروش الس یبا استاد جلو.  برو ی دانشگاه اونجا ھم ھمونجوریری کھ میھمونجور
 یکنی اش موونھی خدا تو باالخره اون بدبخت رو دیوا.  یزنی حرف ھم نمیزنینم
 مگھ من گفتم عاشقم شھ ؟.  من چھ بھ
  رفتھ ؟ادتی رو ی اومی مروی کھ براش چشم و اییاون روزا.  عمھ ام گفتھ نھ

 ی جنتلمن بابا و مامان حسابپی بود خوضش تی روزا وان واقعا دوست داشتناون
  ؟ستی ن کھ قبال بودیی اخ شده ؟ االن اونااالن
  چتھ ؟اسمی باش اروم

 .  اعصابم خوردهی چمھ ، کمدونمینم
 امی برونی برم بنی مھی

 می کالس دارنھ
  ؟ی کالسچھ

 می دارشگاهیازما
اخر .  گفتمی رو بھش می بھ سروش و ھمھ چزدمی زنگ مدیبا. مونده بود نمونی ھمفقط

 .  رودای سروش و شای کشتمی ودم و مای ماجرا نیا
 . دمی نفھمی و محلول سازشگاهی از ازمایچی سر کالس و ھعمی رفتجیگ
 
 
 دایش
 
 

 کاری کنمو چکاری دم گوشم خونده بود کھ چدای شنقدریا...دی رسی لعنتی جمعھ باالخره
   بارم کھھیواسھ ... کرده بودمینکنم کھ کامال قاط

 گفتھ بود جلو سروش بھ استاد چپ یاسی... گوش بده یاسی ی بھ حرفاگفتی دلم مشده
 یگفتھ بود کار... کنھی نگم کھ سروش رو عصبانیزیگفتھ بود چ...چپ نگاه نکنم 

 ... اخر بزنھمینکنم کھ سروش بھ س
 و اروم دمی بھ سر و وضعم رسکمی دموی لباسامو پوشیواشکی شدم داری خواب کھ باز

 شده داریپس ب... اس ام اس داده یاسی دمی کھ شدم دیسوار تاکس.از خوابگاه خارج شدم
 :نوشتھ بود...بود
 ؟ی نکنی سروش رو عصبانیخواستی مینجوریھم
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 ؟یریگی پاچھ می شده اول صبحی ؟چی چیعنی زدم واسش
  ھان؟ی رفتی چرا خوشگل کردی داد د اخھ لعنتجواب

 از دست اری استاد اختشھیحاال مثال من خوشگل باشم چھ کار م.. بودنی پس دردش ااه
 !!؟ی اون سروش لعنتای دهیم

 ...ری منم کار نگی بخواب بھ خوشگلری زدم بگواسش
 کھ پارک شده دمی مدل باال سروش رو دنی ماشدمی استاد رسی دم در خونھ یوقت
 ... بوددهیاقا زودتر از من رس...بود

بالم  قبل اول دختر استاد بھ استقی در رو کھ زدم و داخل شدم طبق معمول ھفتھ زنگ
 ..اومد
  جوندای شسالم
  دارن؟فی استاد تشرن؟یخوب...سالم
 ... اتفاقا امروز سروش ھم اومدهبعلھ

چھ راحت گفتھ بود ... سروش از دھن دختر استاد خشکم زدی کلمھ دنی لحظھ از شنھی
  حکمت؟یسروش؟چرا نگفت اقا

 ... بدم رفتم سمت اتاق استاد و در زدمی جوابنکھی ابدون
 ...خندنی کھ دارن با ھم بلند بلند مدمیز کردم سروش و استاد رو د رو کھ بادر
  گفتم سالمبلند

 کھ نی بشای و استاد ھمزمان توجھشون بھم جلب شد استاد گفت سالم دخترم بسروش
 ...میدرسو شروع کن

 کھ اونور ی شکلی ارهی دازی کنھ بلند شد و رفت سمت می بھم توجھنکھی بدون اسروش
 ...اتاق بود

 ... استاد بھمون درس بدهزی قرار بود دور اون مانگار
 اما شستمی مذاشتموی می استاد صندلزی من کنار مشی پی بھ تو سروش کھ تا ھفتھ لعنت

 ... دیحاال با
 خواستیدلم م... ستی نی کردم فکر کنم سروشیسع.. شروع کرد بھ درس دادن استاد

 ی بھ طور اتفاقی ھرزگاھتونمیھام و م با استاد تنشی پیفکر کنم امروز ھم مثل ھفتھ 
   و بعدم دستم داغ بشھ ونیدستمو رو دستش بذارمو بعدم سرخ بشمو بگم ببخش

 ... نقشھ ھامو نقش براب کنھی سروش لعنتذاشتمی مدینبا... حس خوب داشتھ باشمھی
 ... بسدمویشنی استاد رو می صدافقط

 داشتھ گری دینی و سھ عامل جانشدروژنی اتم ھکی بچھ ھا اگر در آلکنھا ، فقط نینیبب
خوب بچھ ھا خستھ ... میکنیاستفاده م E و Z ستمی و ترانس از سسی سی بجام،یباش
 ن؟یشد

 ...کنھی کار نمگھی چون من مخم دمی استراحت کنقھی پنج دقشھی گفت استاد اگر مسروش
 ... ارمی واستون قھوه برمی بلند شد و گفت باشھ من ماستاد
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 بلند شدمو رفتم پشت زی از سر می بدون معطلرونیتاق کھ رفت ب از ااستاد
 ... افتھی بھ سروش بنی از اشتری چشمم بخواستمینم...پنجره
 اری اختیب... نشستھ بودی صندلی رواطی خانوم استاد تو حشی پی معمول ھفتھ طبق

 ... بھ شونھ ام خوردی دستھویمحوش شده بودم کھ 
 ...تازه از خارج از کشور برگشتھ و بازنشستھ شده..سی از سوئی معدنیمی شیدکترا

 ...  ندارهی بھ من ربطیگی کھ میینای اای اوال کھ بھ من دست نزن ثانسروش
 کھ تو ینیا...ی گذاشتی دست رو چھ ادمیگفتم بھت گفتھ باشم کھ بدون... داره ربط

   کھ بھ زبونینی ای از راه بدرش کنیخوایم
 کرده کھ سال لی زن تحصھی ھم دوسش داره یلیه کھ خ زن دارھی ی عاشقش شدخودت

  ھا
 ؟یدیفھم... بدست اوردنش تالش کرده یبرا

 ... شروع نکنسروش
 ...  مندایش
 ھوا ی بنطوریدختر استاد بود کھ ا... در اتاق باز شد و حرف سروش نصفھ موندھوی

 ...درو باز کرده بود
  سروش؟یچطور

 ؟یشوما خوب..من خوبم ... خانوم تای باوه
 رفت ادشی دیچرا اون دختر رو کھ د... شده بودینطوری سروش چرا ای صدایوا

 ...حرفشو کامل کنھ
 یچرا تو دانشگاه سر...نمی ببنی بشنجای اای دست دختر استاد رو گرفت و گفت بسروش
 ؟ی لوت بدم کھ دختر استادیترسی م؟کلکیزنیبھ ما نم

 تورو نکھی بود نشست کنار سروش و گفت نھ بابا ھمتایاھرا اسمش ب استاد کھ ظدختر
 و بلند بلند نمتی الزم نکرده تو دانشگاه ببگھی بسھ دنمیبی تو خونھ امون میگاھ
 ....دیخند
تو چند نفر رو دوست ...ی سروش لعنتیا...  کردمی بھ رفتاراشون نگاه مجای گمثل
  من چقدر...یتو کھ اھل دوست دختر نبود... یداشت

داشت حالم از رفتاراشون بھم ...ی تو منو واقعا دوست دارکردمی بودم کھ فکر ماحمق
 ... رونی از اتاق اومدم بعیسر.. انگار نھ انگار بھ ھم نامحرم بودنخوردیم

 اون سمت خونھ رهی مینی سھی استاد داره با دمی کھ دنیی از پلھ ھا برم پااومدم
 ... شدممی قاواریپشت د...نیی رفتم پاچند قدم...کنجکاو شدم ...

 دهی داطی کھ تو حی قھوه گذاشت جلو ھمون خانومھی و زی رو گذاشت رو مینی ساستاد
 نگاه قشنگ ھی زنش رو گرفت و با ی زنش گذاشت دستای قھوه رو جلویوقت...بودمش

 ... ازت گرفتممی کھ رو قرار بود با ھم باشییببخش کھ جمعھ ھا...زمیگفت بخور عز
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 نیاستاد ھم گفت ھم... ھی روزا موقتنی کھ گفت اشکال نداره ادمی زن رو شنیصدا
 و گفت دوست دی بلند شھ دست ھمسرش رو بوسخواستی میوقت... شھیروزا تموم م

 ...دارم
 ھوی از پلھ ھا باال رفتم کھ عی راه اومده رو برگشتم و سرعی بخوام سرنکھی ابدون

 ...سروش جلوم سبز شد
 ؟ی بودکجا

 ... ندارهی تو ربطبھ
 ؟یکردی می فضولیداشت
 کردم؟ی تو و اون دختره رو نگاه می واستم تو اتاق و ادا و اصول ھایخواستی مپس

 ... جا خوردھوی سروش
  بگمخواستمی می من اون وقتدای شگفت

  جلو دھنش رو با دستم گرفتمو و گفتماری اختیب
تو و اون دختره انگار ...دمی ددمیدی مدی رو کھ باییزای بشنوم چیچی ھخوامی شو نمخفھ
  چرادونمی فقط نمنیبی مادی خونھ ھمو زنیتو ا

 ؟ی دادری وسط تو بھ من گنیا
 استاد گفت ھوی کھ یکنی اشتباه می داردای زور دستمو از رو دھنش برداشتو گفت شبھ
   ونیکنی مکاری چنی شما دو تا اونجا داری ایا

 ...دی بلند خندبلند
 عاشقانھ نطوری کھ ایاز استاد... لحظھ جا خوردم و از ھر دوتاشون حالم بھم خوردھی

 تای کھ با بیاز سروش...زنش رو دوست داشت 
 اخر کھ نیاز ھمھ بدتر ھم ا... کردنی می معلوم نبود چھ غلطدنویدی خونھ ھمو منی اتو

 ...میکنی چھ کار ممیاستاد فکر کرد منو سروش دار
   برداشتم بھ استاد گفتمفموی رفتم سمت اتاق و کعی بگم سریزی چنکھی ابدون
   من برمشھی ماستاد
 دمی ندیزی من چزمی کھ نترس عزھی اگر بھ خاطر اون وقتھو؟ی تو ی شدی گفت چاستاد
 ...دی خندزیو ر

 منو ی درباره کردی فکر می اون چشدمی از خجالت داشتم اب مگھی خدا دیوا
 ...سروش

 اموی زودتر بگھی دی ھفتھ دمی برم قول منی اجازه بدستیحالم خوب ن استاد من نھ
 ...جبران کنم

 .. گفت باشھ برواستاد
 از تای بھوی کھ مثل چوب خشک واستاده کھ دمی سروش رو درونی اتاق کھ اومدم باز

  اتاقم؟یای می و گفت سروشرونیاتاقش اومد ب
 از تایحالم از استاد از سروش از ب...دمیدو... دمی فقط دوشدمی موانھی داشتم دگھی دیوا

 ...خوردی بھم مای دنیھمھ مردا
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 ...شھی استاد داره کم کم عاشقم مکردمی بودم کھ فکر مالی خوش خچھ
 
 

 سروش دست ی نگران بودم جلوی بودم نگران بودم گند بزنھ بھ ھمھ چدای شنگران
، تو خوابگاه نشستن و  نگران بودم سروش و استاد با ھم دعوا کنن رهیاستاد رو بگ

  ، بود برامیجی فقط مرگ تدرکردی رو دوا نمی دردچینگران بودن ھ
  ،دای بھ تو شلعنت

 خوابگاه ، مسئول خوبگاه ھم فقط دم ی جلوسادمی تو تنم و وادمی شال کشھی مانتو و ھی
 تمی اون ھم اذی پسر حرف نزنم ، نگاه ھاھی و حواسش بود کھ با کردی نگام مقھیبھ د

  و رفتم تو کوچھ و قدم زدم راه رفتم وراه رفتم و راه رفتمدمی ، رام و کشکردیم
 ، بھ دادمی ، فوش مکردمی ھم مگھی کاره دھی.  اومد ، نھ ی از دستم بر نمی اگھی دکاره

  ، ھم بھ استادی و گاھدایسروش بھ ش
 و دمدای و زمان ھم فوش منی بھ تھران و دانشگاه و بھ زمدادمی خودمم فوش مبھ

  زنگ زدمی چقدر گذشتھ بود کھ گوشدونمی ، نمدادمیانگشتام رو رو ھم فشار م
  ؟بلھ

 اسمنی
  ؟ی کردکاری ؟ حالت خوبھ ؟ چسروش

  زدمگند
  شده ؟ی چنمی سروش ؟ بگو ببیچ
  ؟ی برام بکنی کارھی شھیم
  شدهی کھ ندونم چی تا وقتن
 کنمی خواھش ماسمنی

 کنمی گوش میحرف بزن.  یدی من و دی تو قبال عمل ھا و عکس العمل ھاسروش
 کنمی قطع مینزن

  رونباری فقط ااسمنی
  زدمداد
  ؟ی لعنتی زدی گندچھ

 اواره فقط ی کنم مستاصل بودم مثل ادماکاری چدونستمی واقعا نمگھی ، دختنی راشکام
 ی رو چھی من جواب بقکردی می کارھی دای ، اگھ شکبوندمی مواریخودم و بھ در و د

  ؟دادمیم
  اروم گفتسروش

 نی ھمھی از دستم عصبانی کمدای نشده فقط شیچی نکن ھھی گراسمنی
  ؟ی چسره
  ؟یکنی مھی گری دارچرا
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 نی بذارم و برم ، از اخوادی رو ندارم دلم میچیتحملھ ھ.  کشمی نمگھی من دسروش
 رم و برم ، سروش ؟ بذاکری در و پی شھره بنی برم از ایدانشگاه لعنت

  سروشجان
  کنم ؟نانی بھت اطمی نگفتمگھ
 اره

  بره ؟دای خار تو انگشت شیذاری نمی نگفتمگھ
 اره

  اعتماد کنم ؟بھت
 اره
  چرا ناراحت شد ؟دایش

 .  تا بگمنمتی رو در رو ببدی باھی اش طوالنھیقض
  بترسم ؟دی االن بامن
 دونمینم. نھ .  نھ

  ؟یدونی می تو چپس
  نگران تو باشمدای شی بھ بعد بھ جانی نکن از ای ، کاراسمنی باش اروم

 فتھی تو لجن بدای من نباش ، نذار شی ھاھی گرنگران
  و گفتمدی کشقی نفس عمھی

  ؟شیگردونی دست تو ؟ مطمئن باشم کھ سالم برمبسپرمش
 ی تو کمکم کناگھ
  کنم ؟کاری چدی باقایدق
 امی برسھ خوابگاه نزار بره تو ، من ھم تو راھم دارم مدای احتماال شگھی دیکم

 باشھ
  شده نگراش داری باھاش حرف بزنم ھر جوردی من بااسمنی

 باشھ
  خودت باشمواظب

 نطوری ھم ھمتو
  نکنھی ھم گرگھید

 کنمی میسع
 یبا
 یبا

 ھارت و دای ، ششدی نھ نمشدی نمیچی کردم اروم بشم ھی رو کھ قطع کردم سعتلفن
 نشم و ی کھ انقدر عصبانکردمی عادت مدی عادتش بود ، منم بایعنی کردی مادیپورت ز

 فشار روم یادی چند وقتھ زنی فقط اشدی نمیچی ، ھدمی کشقی نکنم ، چندتا نفس عمھیگر
 . نیبود ھم
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 بود و لرزون ، ی عصبانکردمی مینی بشی ھمونطور کھ پدی رساسمنی فکر بودم کھ تو
 مطمئن بشم کھ تونستمی اومد ،لبخند زدم الاقل می خونش در نمیزدیکارد بھش م

  ، بھش نخوردهیھنوزم پاکھ و دست
 
 دایش
 

 باعث شده بود من یچ... شمی دارم خفھ مکردمی حس مرونی از خونھ اومدم بیوقت
  بشم؟ی عصباننقدریا

 نی رو راه رفتم و بھ ایادیمسافت ز... بودختھی بھم رنقدری منو اشتری از ھمھ بیچ
 انتظار دی بوده و خب من ھم نبایعی کھ مسلما رفتار استاد با زنش طبدمی رسجھینت
 وسط نی کھ ایزیچ... من توجھ کنھ ی کھ استاد ھمسرش رو ول کنھ و بھ اداھاداشتمیم

 رو یاسی خوابگاه ی سر کوچھ دمی رسیوقت...ود کرده بود رفتار سروش بمیعصبان
 ..ر واستاده کھ منتظدمید

 ؟ییمنتظر ک...یاسی سالم
 ... سروشمنتظر

 ..  چرت نگویاسی
 دم یدی دنبالمون گفت االن کھ تو رسادی سروش زنگ زد و گفت مگمی نمچرت

 ... تو چون ھرانھ کھ برسھیخوابگاه نذارم بر
  سرش داد زدمو گفتماری اختیب

 ...یری جا نمچیتو ھم ھ.. امی جا نمچیمن ھ... نی و سروش با ھم غلط کردتو
  تو چتھ ؟دایش

 ی شده بعد ھرکار دلت خواست بکن اصال ھرچی اما تو اول بدون چستی نمیزی چمن
 ... باھاتونامی منم میتو بگ

 کھ داره نھی کرد اصال واسھ ھمفی تعرزوی گفت سروش زنگ زد و واسم ھمھ چیاسی
 ... بدهحی واست توضخوادی گفت منجای اادیم

 کھ با اون دختره ستی واسم ھم مھم نخوامی نمیحی توضچین ھ زنگ بزن و بگو مبھش
 ...کننی می استاد چھ غلطیتو خونھ 

 ... ستی مخصوصا بگو بذار بفھمھ کھ واسم مھم ننوی ادای شیدیشن
 ؟یلرزی متی از عصبانی دارنھی ھمواسھ

 لرزم؟چرای متیمن دارم از عصبان...ختنی پارچ اب سرد روم رھی لحظھ انگار ھی
 دم؟یخودم نفھم

 کھ چقدر عاشقانھ ھم رو دوس دمی حرف نزن من اونجا استاد و زنش رو دی الکیاسی
 ... کردهمی فقط عصباننیھم..نیدارن ھم

 و حرفش رو بزنھ چون ادی کرده بذار سروش بتی عصبنی پس اگر فقط ھمدای شباشھ
 یستی نیتو کھ از اون عصبان
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 نحسش ختی رخوادی دلم نممی از اون عصبانشھی من ھمیگی می معلوم ھست چیاسی
 ...نمیرو بب

 ... ناراحت بودیلیبخدا خ.. داره کارتی چنیبب... بھ خاطر مندایش
 ... بخوابمخوامی کن بذار برم خستھ ام مولم
 ...رمی منم نمیای تو ندایش

 ...ی دانخود
 ... خستھ...خستھ بودم...دمی سمت خوابگاه و فقط خوابرفتم

  
 اسمنی
 
 
 
 خواستیدلم م.  کنم کاری چدونمی نمگھیواقعا د.  کھ رفت من موندم جلو خوابگاه دایش

 و با پاشنھ ادی سروش بخواستیاصن دلم م.  خوابگاه موھاش و بکنم یھمونجا جلو
. واقعا مستاصل شده بودم .  ارمیکفشم بکوبم تو سرش و چشاش و از حدقھ در ب

  سروش ؟ای دای شای از خودم ناراحتم شتری بدونستمینم
 پاش دای شذاشتمی مدی ناراحتم من نباشتری از خودم بدمی ب کھ دو دوتا چھارتا کردم دخو

 .   راه بزارهنیرو تو ا
 ، خانواده ھامون واقعا رلھ و راحت بودن اما نھ تا اون کردی سکتھ مدیفھمی اگھ مباباش

  مردم رو از را بدر کنھیحد کھ بتونن تحمل کنن کھ دخترشون بره و شوھرا
  برام بوق زدیکی فکر بودم کھ تو

 دی شد و پرسادهی پنی خواست برم طرفش از ماشنکھی و بلند کردم سروش بود ھمسرم
  کو ؟دایش

  نتونستم نگرش دارمرفت
  ؟ی کارم نداشتنی اھی عرضھ یعنی

  ؟ی تو خونھ استاد نگرش داری کھ نتونستی عرضھ داشتتو
 گفت تکون داد و یسر

 است ، گھی دیکی ، شناسمشی نمستی ندای شگھی کھ رو بھ رومھ دی اونکنمی محس
 نگاھش حرفاش رفتارش

 سی ممیگفتی بھش می زمونھی ادمھی ھمھ رو ترسونده بود ، دای بود ، شدهی ترساونم
 بره طرفش و کردی کھ سروش جرئت نمکردی رفتار منی و رنگنیابھت ، انقدر سنگ

  ادم دارهنیباھاش از عشقش حرف بزنھ حاال ھم
   مذخرف روی فکرانی ازمی و تکون دادم تا دور برسرم

  بھ من کرد و گفتی نگاھسروش
 زنمی حرف مدای با شزنمی من برم بعدا زنگ مباشھ
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  و گفتمنشی نشستم تو ماشی عصبیلیخ
   شدهی چیگی ، بھم ممیزنی ما با ھم حرف مقبلش

  رنگی ، تلخ و بدی تلخ خندیلی خسروش
 ی بھ چدونمی اما نمکردی ، داشت فکر مدی کشقی نفس عمھی نشست پشت فرمون و اومد

 دمی رو روشن کرد و شروع کرد بھ حرکت ، پرسنی، ماش
  ؟کجا

  جا کھ بتونم توش نفس بکشمھی رمیم
 ی داری مشکل تنفسدونستمینم

  فشار رومھیلی درکم کن خی ، کماسمنی شمی خفھ مدارم
 ی جا بزندیتو نبا.  ھا ی مردمثال
  ؟یزنی تو جا ماما
  بکشمغی جتونمی کنم مھی گرابونی وسط ختونمی حا بزنم متونمیمن م.  اره
  زن بودمھی کاش کنمی واقعا ارزو می من نتونم ؟ گاھچرا

 خانوم
 ی کنی حالت خوبھ کھ رو تعصباتت پافشارانقدر

  ،ظاھرا خوبم.  اره
 دمی پرسمی دوتامون ساکت شدھر

  شد ؟ی تو خونھ استاد چنمی بگو ببخب
 ، البتھ اگھ اشتباه رونی ناراحت شد و رفت بدای کھ شزدمی و با دختر استاد حرف ممن

 نکنم
  ؟ی چیعنی

  ؟ی چیعنی یچ
  ناراحت بشھ ؟دای و شی با دختر استاد حرف بزندی چرا باتو

 می ھستیمی صمیلی ؟ ما با ھم خھی چیدونی مخب
  سپردمی رو دست کدای شنیبب.  یشی میمی با اون صمیکنی مجای بتو

  شو بزار حرف بزنمخفھ
 ی خفھ شھ ؟تو بھ چھ حقی شد ؟ کی ؟ چیچ

  و داد زدمدمی کشقی عمنفس
  و نگر دارنی ماشگمی ونگر دار ، منیماش

 نیی بنداز پانی و از ماشخودت
  ام بندازم ؟وونھی دمگھ
  سره جاتنی بتمرگ بشپس
  تکون دادم و گفتمیسر
  بھ سرمزدی و مشدمی موونھی دی حق داره بزنھ بھ سرش ، منم اگھ تو عاشقم بوددایش
  خود ندهی بدی بھ خودت امی ھستوونھی دی تو بھ اندازه کافاسمنی
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 روز انداختھ بود نی رو بھ ادای ھست کھ شی تو و دختر استاد چنی بنمی حاال بگو ببخب
 ؟

  خواھرمھاون
  دمی گشاد نگاش کردم و پرسی چشابا
  ؟ خواھرتھ ؟یچ

  مادر من خوردهری از شتای ، بیی رضاخواھره
  رابطھ تون در چھ حده ؟خب
 ی خواھر برداره واقعمثل

  ؟فتھی بھ اون حال و روز بی ؟ چرا گذاشتی نگفتدایچرا بھ ش.  اھان
 .  نداد بھمفرصت

 ھمون عشقھ ، نی ، ادیلرزی داشت سر تاپاش مدمید کھ من ییدای تو فکر ، اون شرفتم
  سروش من و بھ خودم اوردی ، صداتھیھمون حسادتھ ، ھمون حقھ مالک

  اون دچار سوء تفاھم شدهدمی محی و براش توضزنمی زنگ مبھش
  زنگ نزننھ
  ؟یچ

  کھ عاشقتھفھمھی ، اگھ تحتھ فشار باشھ مییتای توھم بمونھ کھ تو با بنی تو ادای شبزار
 کشھی داره عذاب مدایش. نھ .  نھ

 بھش فرصت بده تا بفھمھ دوست داره.  ھی درد عاشقکشھی کھ میدرد
 رفتھ بود تو فکر ، کردی بھم جواب بده داشت رو بھ رو رو نگا منکھی بدون اسروش

 ، امکان نداشت نھ شنفتی نھ نمذاشتی می بود کھ دست رو ھر دختری پسر کسنیا
 رو با خودم تکرار کردم ، خودمم جزوه اون ی ؟ کلمھ ھر دختریدختربشنوه ، ھر 

 تونستی بود کھ ادم میسروش مرد ، دخترا بودم ؟ با خودم صادق شدم ، اره بودم
 خوش تراشش و ینی تر بھش نگل کردم ، بقی کنھ ، دقھی بھش تکی ترسچیبدون ھ

 کھ از یارنج توشون و زدی می چنگھی ی و موھاش کھ ھر از گاھی مشکیچشما
 وونھی کھ رو مچش بستھ بود ، داشتم دی گذاشتھ بود و ساعت الگانسرونیپنجره ب

 دمی جوونھ بزنھ ، نھ شاخواستی حس کھ مھی ، کردمی حس مخودم  تویزی چھی شدمیم
  اراده گفتمی و بعی سریلیجوونھ زده بود ، خ

  من و برسون خوابگاهسروش
  ؟یچ

 زود
 رو نگا کنم ، وان دوست پسره دوستمھ ، اون عاشقھ رونی کردم از پنجره بیسع

  شدم ؟ لعنت بھ منینجوری بھش ، چرا اسپرمی رو مدایدوستمھ ، من ش
 
  دایش
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 یعنی...گفتی نمیچی سکوت کرده بود و ھیاسی... گذشتی می روز از اون روز لعنتدو
 ... نگھیچیخودم خواستھ بودم کھ ھ

 بود اما با ختھی استاد بھم ری من درباره یتمام تصورات ذھن... داشتمازی ارامش نبھ
 ... بھ کارم ادامھ بدمخواستی حال ھنوزم دلم منیا

 ھم نتونستھ بودم توجھ استاد رو بھ ی ذره ایمن حت... من شرط رو باختھ بودمچون
چھ ... نھ کمترشتری نھ بنی ھمدونستیاستاد من رو مثل دختر خودش م...خودم جلب کنم

 ...بسا ھم کمتر
 المیخ... حالو ھوام عوض شھکمی برم دانشگاه کھ خواستی و دلم ممی کالس داشتاونروز

 ... افتھی نحسش نمختی درس رو نداره و چشمم بھ رنیھم راحت بود کھ سروش ا
 ھمون ھوی بود کھ ی کھ وسط کالس خالی اخر با وجودفی ردمی نشستمی رفتیاسی با

 دنی رو کھ دیاسیمنو ... کھ باھاشون شرط بستھ بودم وارد کالس شدنیچند تا پسر
 ھم کھ اسمش بھرام یکی و اون یاسی نشست کنار شونیکی... اومدن سمت مامیمستق

 کی بھرام سرشو اورد نزدھوی کھ مات مدل نشستنشون شده بودم...بود کنار من
  خانووووم؟یگوشمو گفت چند تا مردو از راه بدر کرد

 نی بشگھی دی جاھی پاشو برو ای نداره ثانی چشاش نگاه کردم و گفتم اوال بھ تو ربطتو
  ور دل من؟ینی بشیای بھ تو اجازه داده بیک

  خونھ؟ی گوشمو گفت با چند تاشون رفتکی سرشو اورد نزددوباره
 ی محترم تا عصبانی بلند گفتم اقایبا صدا...کردی فکر می من چی درباره نی ایوا

 .. حراست رو صدا نکردم خودت برو گمشونشدمو و
 مرد حاضرم ھی گوشمو گفت بھ عنوان کی سرشو اورد نزدیحی لبخند وقھی با دوباره

 ؟یچطوره از من شروع کن...رام تو بشم
 انگار مینی جلو بشفی ردمی بلند شو بریاسی گفتم یاسی بلند شدم بھ اوردموی طاقت نگھید
 ... قصد ندارن خفھ شننایا
 بھ یکی حرفارو ھم اون نیانگار ھم... بوددهیرنگش پر... بلند شد ی معطلی بیاسی
 ... بوددهی ترسنطوری زده بود کھ طفلک ایاسی
 و گفت دی بھرام دستمو گرفتو منو بھ سمت خودش کشھوی کھ برداشتم کھ برم فمویک

 کھ طاقت دو کلوم حرف گھ؟توی دیکنی استاد رو رام خودت می دارینجوریھم
 ویکی دست ھوی...خوردینفسش بھ صورتم م...یداری گنده برمی واسھ چی نداربزرگونھ

 ...ن کھ گذاشت رو دست بھرام و گفت دستشو ول کدمید
 ... بودسروش

 ی بھم نگاھنکھیسروش بدون ا... حکمتی دستمو ول کرد و گفت بھ بھ جناب اقابھرام
   و گفتچوندیبکنھ دست بھرام رو گرفت و پ

 ... پشت دانشگاهایبعد کالس ب...ی قبر خودتو کندخودت
سروش ...کردنیھمھ داشتن ماھارو نگاه م... ابروم تو کالس جلو بچھ ھا رفتیوا

 .. جلوفی ردنیگفت برو بش
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 تی چشم بھش بگم از عصبانری غی محکم گفت کھ حس کردم اگر ھرجواباونقدر
 ...ارهی سرم میی بالھی و شھیمنفجر م

سروش ھم کنار بھرام و دوستاش نشستھ ...می جلو نشستفیرد می رفتیاسی با
 خدا یوا...زنی کھ ھران ممکن بود کالسو بھم برکردنیاونقدر بد بھ ھم نگاه م...بود

 ..یچھ اوضاع
 می برایب... برن پشت دانشکده دعوا خوانی منای ادای گفت شیاسی کھ تموم شد کالس

 حق یکی خواستی بودم کھ دلم می عصباننقدریا... میگفتم باشھ بر... چھ خبرهمینیبب
 بھش بزنمو بگم من یلی سھی اول خودمو خواستیدلم م...بھرامو کف دستش بذاره

 بھش بگم کھ من تا االن خواستیدلم م...رمی برم سراغ توئھ اشغال نمیسراغ ھرمرد
 مرد رو ھم از راه بدر نکردم چھ برسھ بھ کی یمن حت... مرد ھم نرفتم کیسراغ 

 ...ردھام
 پشت دانشکده سروش رو میدی رسیوقت... کرده بودرمیچقدر تحق.. بودمی عصبانچقدر

 چھ نجای ایوا... شد و راه افتاد پشت سرش ھم بھرام و دوستاشنشی کھ سوار ماشدمید
 یبدون معطل... بشنقھی بھ قھی کھ راحت یی جاھی رفتنیمسلما داشتن م...خبر بود

 ... شماره سروش رو گرفتم
 دا؟ی ششدهیچ

 ...زدی داشت حرف متی سروش بود کھ با عصبانیصدا
 ...امی بخوامی من؟منمیری کجا منیدار
  یخوای میکنی غلت مشما

 ... نکردمی درست صحبت کن تا قاطسروش
 .. فقط راست... راستشو بگوپرسمی ازت میزی چھی دایش

 بپرس
  بھت گفتی چبھرام

 اگر تو کالس تو امی خودم برمیمن خودم از عھده ... ی نشیرتی غشھی مسروش
 کاری چدی بادونمی وگرنھ خودم ممی بود کھ تو کالس بودنیگوشش نزدم فقط بھ خاطر ا

 ...کنم
  گفتی گفتم بگو چدایش

 ی کھ داری شدی عصباننطوری گفتھ کھ ای چیزنی تو خودت حدس می لعنتسروش
 ؟یپرسیپس چرا م... دعوایریم
 ... بھتیعنی

 ندارم ی تو با اونا کاریفقط سروش من بھ دعوا...یکنی کھ خودت فکر می ھموناره
 ...ی از من بدھکاریلی سھی گفتھ دای بھش بگو ششیدی دیاما وقت

 ...سروش قطع کرده بود...دمی نشنی جوابگھید
  بود؟یرتی رو من غنقدری چرا اتای با وجود اون دختره بسروش
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 دایش
 
اونقدر فکرامون مشغول بود کھ با ھم حرف ھم ... دانشگاه ی کافھ می رفتیاسی با
 اون بھرام دیفھمی سروش مدینبا... اومدی دردسر می بوزدیدلم شور م... میزدینم

 کھ نشستھ بود و ماتم یاسی... االن باھاشون بودم خواستیدلم م... بھم گفتھی چیعوض
 منو یدونی مشھ؟ی می چیدونی مارنی ب سرھمییھ بالی نای اگر ادای گفت شھویگرفتھ بود 

 ره؟یتو ھم پامون گ
 یگی حاال ممی کھ سروش نذاشت باھاش بریدی ددونمی استرس نده خودم منقدری ایاسی

  دی زده بای حرفھی کنم؟اون بھرام کاریمن چ
 ... تر بودم کھ از من چوبشو بخوره تا از سروشی ھم بخوره البتھ من راضچوبشو

   گفتھوی یاسی
 داشونی ھم پنای تا اون موقع امی بخوری ناھارھی می برای بمی دارشگاهی ازما٢ ساعت دایش
 ...شھیم
 شده و ی چنمی تا ببانیمنتظر بودم ب... شگاهی ازمامی و رفتمی ناھار خوردمی رفتیاسی با
 شد نھ از بھرام و ی نھ از سروش خبرمی منتظر شدیاما ھرچ... بھم گفتنیچ

 گھید... خوردنبتی ھمشون غشگاهیازما... شده بودی طورھیا انگار واقع...دوستاش
 چکسیچون ھ... توانی کدومشون بکی کھ بود  ھرلحظھ چشمم بھ درکردیمغزم کار نم

 شده دی رنگش مثل گچ سفیاسی... کنھبتی ھا رو غشگاهیجرات نداشت ازما
 زنگ زدم تا نقدریا... و بھ سروش زنگ زدماوردمی طاقت نگھیعصر شد د...بود

 برداشت
 ن؟یی سروش معلوم ھست شماھا کجاالو
 شھ؟ی قشنگ تر میلی صدات خیشی نگران می وقتیدونستی مدایش
 ھوی بشر متنفر بودم اون وقت نی خدا من از ایا... کنم ھی گرای لحظھ موندم بخندم ھی

 ...شدی مکیواسھ من رمانت
  شد ؟ی چن؟بگویومدی نشگاهی چرا ازمازنمی حرف می دارم جدسروش

 ...نیھم... گرد و خاک کوچولو ھی یچیھ
 ن؟یای نشگاهی گرد و خاک کوچولو باعث شد شماھا ازماھی خب

 ... بخواب تا حالت بھتر شھری بذار کنار مگر نگفتم بگوی اون گوشاقا
  بود؟ی کی اون صداسروش
 ما نذاری سرم چسبوندن بھ دست ما نمھی نجای ایچی سرفھ کرد و گفت ھھوی سروش

 ...شوما حرفتو بزن.. میتکون بخور
 ؟ی سرم واسھ چسروش

 بود خفھ کی گرد و خاکش رفت تو گلومون نزدکمی...گھی ھمون گرد و خاکھ دواسھ
 ...جان تو...امون کنھ 
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من نخوام تو ...ھمتون..نی ھمتون احمقن؟سروشی کردکاری معلوم ھست شماھا چایخدا
 نم؟ی ببوی کدی بای بشیرتیواسھ من غ

مراقب باش ... دانشگاه امی نی ممکنھ تا چند روزدای شد و گفت شی جدھوی سروش
 ...ارنی نیاسی سر تو و ییبھرام و دوستاش بال

 ... گفت و قطع کردنویا
اونقدر کھ دلم ...یلیخ... شده بودمیعصبان...کردی داشت چپ چپ نگام میاسی
 مراقب خودم تونمیودم نم من خیعنی...نی داد بزنمو بگم دست از سرم بردارخواستیم

 سروش دائم مواظبم باشھ و واسم دی کھ باامی خودم برنمی من خودم از عھده یعنیباشم؟
 ... داد بلندھی شد بھ لی تبدگفتمیبا خودم م  کھ تو دلم داشتمیی حرفاھوی شھ؟یرتیغ

 ... شور ھمتونو ببرنمرده
  دانشگاھھ ھا ؟نجای ایزنی چتھ؟چرا داد مدایش
 سر ھم یی چھ بالدونھیخدا م... سرم بودری رفتن دعوا کردن سروش االن زنای ایاسی

 ؟ی چیعنی نایا...اوردن
 ... دردسریعنی نای بود گفت ادهی کھ ترسیاسی

 ...   خوابگاهمی برافتی براه
 تو ذھنم ری تصوھیاز استاد فقط واسھ من ...  می اون روز با استاد کالس داشتیفردا
 کردمی وقت فکر نمچیھ...بوسھی دوستت دارم و دستشو مگھی ادم کھ بھ زنش مھی...بود

 خدارو ھم از ترس فراموش ی حتی گاھشدی باعث مدنشی ماھا از دشھی کھ ھمیاستاد
 باعث ی کالس خصوصنیا... دوست داشتھ باشھشو باشھ و ھمسرکی رمانتنقدری امیکن

 ی وقتادی کھ اومد تو ذھنم یشده بود من استاد رو بھتر بشناسم اسم کالس خصوص
 تورو تو ی گاھنکھی گفت ھمتای کھ بی وقتادی زدنی با ھم حرف متایافتادم کھ سروش و ب

 من روش خدا اگر سیوا... کھ سروش دستشو گرفت ی وقتادی... بسھنمیبیخونمون م
 مھم ستنی مھم نتای چھ کاره بود؟ ھرچند سروش و ب وسطنی اتایرو دوست داشت پس ب

 ینجوریبھرام گفت ھم... کھ بھرام گفتھی مھم اون حرفستیاما نھ استادم مھم ن...استاده
 ری خدا چقدر ذھنم درگیوا... ؟بھم گفت گنده برندارمیکنی استادو رام خودت میدار
 دم؟یرسی نمیجھ ای نتچیچرا بھ ھ...بود
ھمھ برگشتن نگاشون ... کالس باز شد و بھرام و دوستاش وارد شدندر

 چشاش کبود ریز... شده بودیچیدستش باند پ... بودیلیصورت بھرام زخم و ز...کردن
 سروش ھم یعنی چھ خبر بوده؟روزی دایخدا...دوستاش ھم از خودش بدتر بودن...بود 
  وضع رو داشت؟نیھم

  بود؟ومدهیا دانشگاه ن بود پس چرنای وضع سروش مثل ااگر
دست ...دی لحظھ پشتم لرزھی...دیباریاز چشاش خون م... رفت تھ کالس نشست بھرام

 کردم اروم باشمو یسع... بوددهیاون ھم مثل من ترس... سرده سردهدمی کھ گرفتم دویاسی
 ی سراغ ما نمگھی کھ سرشون اومده بود عمرا دییبھرام و دوستاش با بال...نترسم 
استاد کھ وارد کالس شد حس کردم تمام ...بترسم یخودی نداشت بیلیپس دل...اومدن
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فقط ... دمیترسی ازش نمدمشیدی می وقتگھید... از وجودم رفتھوی ای بد دنیحس ھا
 شروع کرد بھ درس دادن تمام یوقت...گرفتی مرد مھربون تو ذھنم شکل مھی ریتصو

 ھ نی وجود داشت نھ بھرامی نھ سروشگھید... استاد بود و درس دادنشیحواسم پ
 ...فقط ارامش بود و ارامش...یترس

  
  دایش
 

 دوست ندارم چشم بھ می گرفتمو گفتم زود باش برویاسی کالس تموم شد دست یوقت
 ... افتھی پسره بنیچشم ا

 جلو پامون ترمز ی مشکی سانتافھ ھی می از دانشگاه خارج شدنکھی محض ابھ
 بھرام بود کھ داشت نگامون ھی عصبانیره  چھنیی رو کھ داد پاشھیش...کرد

 ھوی دستمو محکم گرفتھ بود یاسی...در جلو رو باز کرد و گفت سوار شو ...کردیم
 ازم جدا کردن داد زدم دنوی بھ زور دستشو کشویاسی بھرام اومدن سمت ی دوستادمید

بھرام از تو ... کن دستشو ن؟ولی ھار شدنی کتک خوردای وحشنیکنی مکاری چایعوض
 تو ی عمر نتونھی کھ ارمی مزتی سر دوست عزیی گفت سوار شو وگرنھ بالنیماش

 داد؟ی می چھ معندونستمیاما نم...دیباری التماس میاسی یاز چشا...یچشاش نگاه کن
 ارن؟ی سرش بیی نذارم اونا بالنکھی ای التماس برااینکھ سوار نشم ی ایالتماس برا

بھ بھرام گفتم ... دمیترسیمن از بھرام نم...من شجاع بودم... گرفتم موی لحظھ تصمھی تو
 ی نگاه بھ دوستاش کردو دوستاش دستاھیبھرام ...شمیبگو ولش کنن وگرنھ سوار نم

 ابونی کھ تو خدمی دویاسی بھ عقب برگشتم یوقت...سوار شدم ... رو ول کردنیاسی
 ...کنھی نگاه منیشدن ماشدور  واستاده و مات و مبھوت داره بھ

 ...ی بگیخوای می سوار شدم حاال بگو چخب
  ندارن؟یی واسھ تو معننایا...چشمم...دستم ...صورتم ... بگم یزی چستی نالزم
ھر ...ی نزنی زر اضافیخواستیم...ی نکنیادی غلط زیخواستیم... خودت بودریتقص

 ... کھ سرت اومده حقتھییبال
 یی بالتونمی االن منی اگر بخوام ھمیدونیم... یزنی بزرگتر از دھنت حرف میلی خدایش

 ؟ی شمونی کھ از گفتھ ھات پشارمیسرت ب
  گفتم

 ...ی ندارجراتشو
 عاشقت نقدری تا حاال سروش ای کرد؟از ککاری با من چروزی سروش دیدونی مدایش

 کشھ؟یشده کھ بھ خاطرت چاقو م
 !یدی محانھی وقیشنھادایھ تو کالس پ کی پررو شدنقدری کھ تو ایازوقت
 کھ بھ عشقش ی وسط بابت حرفنی اصال سروش عاشقتھ و دوست داره منم ادای شباشھ

 .. باھات ندارمی و کاری مساوکی کی نجایتا ا...زدم کتک خوردم 
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 ھم رو گھی دی عالوه بر استاد مردایخوای کھ تو مدونھی سوال سروش خانت مھی اما
 ... عالوه بر خودش ھم اضافھ کن؟البتھیرام خودت بکن

 ... ندارهی با تو شرط بستم بھ سروش ربطمن
 کھ ی عرضھ ای دختر بھی وقت نگرانت بشھ چون تو چی ھدی پس سروش نبادای شیاک

 لحظھ ھی لحظھ فقط ھی ی کھ تونستھ باشاری مرد رو بھی ؟اسمی بکنی کاریھنوز نتونست
 ...ی کرده باششییھوا

 ی بھ من نشون ندادیاما تو ھنوز مدرک... عالوه بر استادی ؟ گفتی گفتی چادتھی دایش
اون ....ی حال کرده باشنی لحظھ استاد رو از اون حال بھ اھی ی حتیکھ تونستھ باش

 یگی بھ من میوقت با چھ جرات
 ؟ی بریخوای از استاد ھم مباالتر

 تو خونھ درستو بخون بذار ھمون نیبش... یستی تو اھلش ندای و گفت شدی بلند خندبلند
 ... رتتی بگادیسروش ب

  نھ؟ای یشی خفھ مبھرام
 کاری صورتمو گفت خفھ نشم مثال چکی لحظھ دستمو گرفتو صورتشو اورد نزدھی تو
 ؟ی نشونت بدم کھ عرضھ اشو ندارنی ماشنی االن تو ھمنی ھمیخوای؟میکنیم

 بستم ھنوز ھم پاش ی شرطھی و گفتم بھرام من رونی بدمی بھ زور از دستش کشدستمو
  واستادم

 سر و صورت من رو کبود کرده نطوری کھ ای سروشنی ای خانوم اگر فکر کرددایش
 ... عاشقتھیلیطرف خ...ی کورخوندی بشکی مرد نزدھی تو بھ ذارهیم
 ھم رمی تحقیحرفاتو زد... شمادهی پخوامینگھ دار م...شدمی موانھی داشتم دگھید

 ... شمادهی پخوامیحاال نگھ دار م...یکرد
  گفتشدمی مادهی داشتم پیوقت... داشتنگھ

 ...! نکنھ کھ سخت منتظرمی اون سروش خانت بگو اشتباھبھ
  

  کردن و برد و من موندم و مننی رو سوار ماشدایش
 اومد طرفم ابونی از اونور خدیی کھ دودمی کنم ، سارا رو دکاری چدونستمی بودم نمجیگ

 دی پرسجیو گ
  بود ؟ی کداکو؟ی ؟ شاسی شد یچ

 دنی ھم دگھی دی کسایعنی بر من ی بود ؟ وادهی نگا کردم ، سارا دبھش
   شد ؟ی چی چدمیپرس
  داد زدسارا
  رو کجا بردن ؟ اون بھرام بود ؟ اره؟دای شدمیپرس

  ؟ی ؟ کجا بودیدی دی چتو
  دفعھھی کھ دایو و ش تشی پامی بخواستمی بودم مابونی ور خاون
  دادم و گفتمرونی و بھ زور بنفسم
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  نشدهیچیھ
  ؟دیکنی می از ما مخفدی رو داریچ.  اسی شو خفھ

  داد زدم و گفتمتی عصبانبا
   رو اشغال بودنمون رومونیھرزگ
  گفتی گشاد شده نگام کرد و با ناباوری با چشاسارا

 یعنی یعنی ، اسی نبود نی منظورم امن
  کن ساراتمومش

 اسی نیبب
  زدمداد
 ستمیمن بلد ن.  من ندارم ی اب بکشیتو جانماز دار.  یفھمیتو م.  ی تو خوباره

   گفتسارا
 اسی نداشتم یمنظور

 دونمیم
  شکست و ادامھ دادمبغضم
 زمی تو سرم بری چھ خاکدی بانی بزار فکر کنم و ببسارا
  باشاروم
 رو بھرام جلو دای ، شخھی خھی االن دستام دونستمی دستام و تو دستش گرفت ، مسارا

 بعدھا خوامی می بکنم چطوریچشم من برداشتھ بود و برده بود و من نتونستھ بودم کار
 ھم دای مرده جا افتاده نبود ، اون بھرام بود و شھی ، اون بھرام بود ، رمیجلوش و بگ

 مرده جا افتاده ھی ، اگھ رمی نتونستھ بودم جلوش و بگمن  باھاش بره اماخواستینم
 ی رو دست کدای ؟ سروش شرمی جلوش و بگتونمی ھم خودش بخواد من مدایباشھ و ش

 سپرده
   ؟گفتمی می بھش چدیمن با. سروش .  یوا

  بھ سارا کردم و گفتمینگاھ
.  ھامون پره یبیما خطھ غا. ٢٠٢ کالس نی برو تو دانشگاه کالس استاد معسارا

  نگویزیچ ھم ی بزن بھ کسیبرامون حاضر
  ؟یچ

  و بھ سروش زنگ بزنمرمی سمت بوثھ تا شارژ بگدمیی و دودمی سارا بوسزود
 شارژ رو درست تونستمی نمی بودم کھ حتجی کردم انقدر گی رو دوبار وارد گوششارژ
 بزنم
  شارژ رو زدم بھ سروش زنگ زدمنکھیھم

  نداد ، دوبار زنگ زدم و رد دادجواب
 دهی بھ من رد منی رو بردن وادای ؟ شدهی چرا جواب نمنی ایوا
  گذشت کھ سروش زنگ زدقھی دقده

  داد زدمتی کانکت و زدم و با عصباندکمھ
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  کارت دارم ؟یفھمی ؟ نمیدی چرا رد مبشعور
  وسط کالس بودمدای باش شاروم

 ی جواب بدرونی بییای بقھی دقھی یتونستینم
 رونی فرصت دستم اومد از کالس زدم بنکھیاالن ھم.  شدینم

 دای از شی مھمترن ، حتی برات از ھمھ چکالسات
  شده ؟یچ
 کنمی تو سرم می خاکھیخودم . گم شو برگرد سره کالست .  نشده یچیھ

  کردنھی رو قطع کردم و نشستم بھ گریگوش
 ی بود کھ کمنی ادونستمی کھ میری تنھا چزدی باره چندم بود کھ سروش زنگ مدونمینم

 و بدم جوابش رتونمیسبک شدم و م
  رو زدم و سروش گفتکانکت

 روز از دست تو ھی ترسمیبھ خدا م.  ؟ کم من و جون بھ لب کن اسی چھ مرگتھ باز
 سکتھ کنم

  گفتماروم
  دانشگاهنگی تو پارکایب

  شده ؟یچ
 سادمی وانتی کنار ماشمن

  ، رو قطع کردم ، حالت تھوع داشتم ، چند روز بود کھ حالت تھوع داشتمیگوش
  سروش اومدی فکر بودم کھ صداتو
  شده ؟ی بازم چاسی

  سمت سروش و وا رفتمبرگشتم
  شده بودیچی ورم داشت و دستش تا مچ باندپی کمشینی لبش کبود شده بود و بکنار
 دمی ، پرسسادی واقلبم

   شده ؟ی ؟ چسروش
 ی نشده تو بگو ببیچیھ

  وسط حرفش و گفتمدمیپرس
  دستتتینی بلبت

 ، دلباختن دست خودت ستی دست خودت نیدست خودم نبود ، عاشق ، ختنی راشکام
 اگھ طرف ی ، حتی ناخواستھ دل ببازیتونی می ناخواستھ عاشق بشیتونی ، مستین

  دوستت باشھنیعاشق بھتر
  اروم گفتسروش

 یکنی مھی گری شده ؟ بازم کھ داری چیھ
 دستت
  کرده ؟کاری کو ؟ بازم چدای ؟ شی من بھ درک ، چرا بھم زنگ زددست

  من ، بازم حالت تھوع گرفتمھرامی دای افتادم ، شدای شادی ھوھی
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  و گفتنشی داد بھ ماشھی رو بھ روم و تکسادی واسرش
 کنمی ، دارم دق ماسمنی بزن حرف

  کھ بھراممیرفتی مروی بمی از دانشگاه داشتدای و شمن
  بھش بگم؟ی چطورخواستمی کردم ممکث

 دی پرسی عصبسروش
  ؟ی چبھرام
  و گفتمختنی راسکام
  بردنشی رو با ماشدای شبھرام

  ؟ کجا ؟یچ
  ھق ھق اقتادم و گفتمبھ
  بکنم بھ خدای ، من و گرفتن و من نتونستم کاررمی خدا نتونستم جلوش و بگبھ
 نی رو سقف ماشدی شده اش رو کوبیچی دفعھ سروش دست باند پھی

  زده گفتمبھت
  دستتسروش

  تکون داد وگفتیسر
  ، کشمی ، بھرام و مکشمشیم

  شدنی سوار ماشعیسر
  زدمداد

  ؟ سروش ؟کجا
  بموندای خونھ و منتظر شبرو

  ؟سروش
  داد و رفتگاز

 بار اپراتور خبر از خاموش شدن نی و برداشتم و چند بار بھش زنگ زدم اخرمیگوش
  سروش دادیگوش

 
 دایش
 
 فکرم کجا بود و کجا دونمینم...نم قدم بزکمی گرفتم می شدم تصمادهی بھرام کھ پنی ماشاز
 ی جلو ھمون مغازه دمی دھوی اما کردمی مریس

 واستم و مرد فرش فروش و بداخالق رو نگاه کردم شھیاز پشت ش... امی فروشفرش
 از راه بدرش یاسی باشھ کھ من و ی نفرنی قرار بود اون اولشی چند روز پنیتا ھم...
 تا یاسیحتما ... گرفتم برگردم خوابگاهمی کھ واستادمو نگاھش کردم تصمکمی...میکن

 زنگ بزنمو بگم کھ یاسی رفتھ بود بھ ادمی چرا من... نگران شده بودیلیاالن خ
 دیاما نھ اون منو تھد... کرد دمی و فقط تھداوردی سرم نیی بالچیبگم کھ بھرام ھ...خوبم

 منظور دمیخودمم نفھم...ھ کھ سخت منتظرم نکنینکرد اون گفت بھ سروش بگم اشتباھ
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 کھ تو دمی دویاسی خوابگاه دمی رسیوقت...گفتمی بھ سروش مدیاما با... بودیحرفش چ
   گفتماری اختیب... بوددهیچقدر طفلک ترس...کنھی مھیراه پلھ ھا نشستھ و گر

 ؟یکنی مھی چرا گریاسی
 سرت یی بالیاون بھرام عوض.. مردمی باالخره داشتم از جوش می اومددای شیوا
  نکرد؟کتکت نزد؟تی بھرام کاردایاورد؟شین

 ھارت و پورت کنھ کمی کرد تا نشی جونم نھ اون فقط منو سوار ماشیاسی بگردم یالھ
 ...نیھم...

 ن؟ی ھمواقعا
 عرضھ ی بچھ و بیکنی کھ تو فکر منقدرمی نکن من اھی گرنقدری امیپاشو بر...نی ھماره

 ی جونتو دست کم گرفتدایتو ش...ارهی سرم بیی بالیواستمو بذارم کس کھ صاف ستمین
 ...ھا
 ...ستی حالم خوب ندایش
 ...یشی بخور خوب میزی چھی می برای بابا منکھ گفتم خوبم بیا

  من بھ سروش گفتم کھ بھرام تورو با خودش برددایش
 ؟ی کردکاری چتو

 شی ھست کھ گوشیاالنم چند ساعت..بھ سروش گفتم ...کردمی مکاری چدی بودم بادهیترس
  شدی عصبانیلی خدی فھمیوقت..خاموشھ 

اصال ... اونروزشون کم بودیدعوا...یاخھ چرا گفت...یاشتباه کرد...یاسی...یاسی یوا
 ؟یدی خبر می زود بھ اون سروش عوضشھی میتو چرا تا ھرچ

 خراب کرده یاسی... رفتم باال و در رو محکم بستمیاسی ی ھاھی توجھ بھ گربدون
 خوردی دفعھ ھم از سروش کتک منیبھرام اگر ا...بود
 نی بدتر از اگھید... خدایوا... کرده بوددیاون تھد... ھممون تموم بودکار
 دمی دویاسی... چشم باز کردم صبح بود ی چقدر گذشت کھ خوابم برد وقتدونمینم...شھینم

من سروش رو بھ خاطر ...خراب کرده بود...باھاش قھر بودم...شھیکھ داره حاضر م
 مثل ی شده بھ ادملی ھم تبدیاسی  کاراش کنار گذاشتھ بودم اون وقتنیھم

 ...بلند شدم حاضر شدم تا برم کالس...سروش
در و ... بودمدهی اشتباه کردم اما قبول کن کھ من ترسدونمی مدای نگام کرد و گفت شیاسی

 ... بست و رفت
پشت سرش من ھم راه افتادمو ... دانشگاهرفتی بار بود کھ تنھا و بدون من منی اولنیا

 ... تنھاھیتنھا...رفتم
 ھی کھ یاسیفقط بچھ ھا بودن و ...ی نھ بھرامدمی دی وارد کالس شدم نھ سروشیوقت

 بلند ی سر و صداھویبدون توجھ بھش رفتم تھ کالس نشستم کھ ...گوشھ نشستھ بود
 ... دمیپسرا رو شن

 ...ی سوارش کردی تو غلط کردگفتی میکی
 ... بھ تو چھ مربوط دلم خواستھگفتی میکی اون
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 ...خوادیدلت بازم کتک م... بس نبودی بار کتک خوردھی گفتی میکی اون باز
اه  و نگرونی دانشجو ھا ھم اومده بودن بیھمھ ... بلند شدمو رفتم دم در کالسعیسر

 بھرام رو ی قھی کھ دمی بچھ ھا و رد شدم و سروش رو دنی از بدمیسرک کش...کردنیم
 کھ ازش ییھمون بال... رفتجی لحظھ سرم گھی...کردیگرفتھ بود و داشت خفھ اش م

 دی نھ نبایوا...کنھی مھی کھ داره گردمی دویاسی موبرگشت... بھ سرم اومده بوددمیترسیم
 ... بشھیزی ابرورنی از اشتری بذاشتمیم

 ... ندادیتیسروش اول اھم... سروش رو گرفتمو گفتم ولش کنرھنی جلو و پرفتم
 سروش بھرام رو ول کرد و ھوی... ولش کن بذار برهستمی زدمو گفتم مگھ من با تو نداد
   چسبوند و گفتواری منو بھ دعی حرکت سرھیتو 
سروش رو گرفت و پرتش کرد  بھرام ھم ھوی کرد؟کھ کاری راستشو بگو باھات چدایش

 اونور و گفت
 یی بالخواستمی من اگر مچارهیاخھ بدبخت ب... و سالم جلوت واستادهحی صحینیبینم

 خوابوند یلی سھی سروش بلند شد و ھویکھ باز ھم ... نبودنجای کھ اون االن اارمیسرش ب
 ...  گفتنی بلندی بچھ ھا ھویھمھ ...تو گوش بھرام

بھ من ھم گفتن بلند شو ... دانشگاه اومدن و سروش و بھرام رو جدا کردننیمسئول
   گفتکموی اومد نزدیاسی...
مسئول حراست دانشگاه رو ... شده بودییزیچھ ابرور... نگاش کردم؟فقطی خوبدایش
 ... سمتمونادی کھ داره مدمید

 ...میای با دست بھ منو سروش و بھرام اشاره کرد کھ پشت سرش بفقط
 ی کھ واسھ خودم ارزو داشتم تو ذھنم اومد و چھره ی اندهی لحظھ تمام اھی یبرا

 ...دی و ارزوھامو از ھم پاشندهی ایمسئول حراست ھمھ 
 
 
 اسمنی
 
 
 بھرام و سروش با ھم دمی دتی جمعنی و برونی خاطر سرو صداھا از کالس زدم ببھ

  ،  شدنزیگالو
 خون از کنار لب سروش راه کی رگھ بارھی بود و ھمنطور ی و لب سروش خونینیب

  مردونھ بھرام ھم کنده شده بودرنی لباس ھر دوشون پاره بود و دکمھ پقھیافتاده بود و 
 ، 
 دهی و رنگ پرواری کنار دسادهی وادمی کھ دگشتمی مدای چش گردوندم دنبال شتی جمعتو

ال بره خودم و بھ  ، احساس کردم کھ ھر ان ممکنھ از حکنھیداره بھ اون دوتا نگاه م
 دمی پرسدای ششی پدمی رد کردم و رستیزور از تو جمع

  خوبھ ؟حالت
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 از رو صورتم دای و نگاه شومدی نی از کسیی صداچی ھگھی جوابم بودم کھ دمنتظر
 مسئول حراست اومده ، وا دمی پشت سرم ، برگشتم پشت سرم و نگاه کردم کھ ددیلغز

  ، رفتم ، تموم شدم
حتما بھ خونھ خبر . خدا .  ی و گزارش و وادیرسی می انظباطتھی اگھ کار بھ کمیوا
   و بعددادنیم

  شھی نمیچی دادم کھ نھ ھدی تکون دادم و بھ خودم امیسر
راه افتادن منم )  دانشگاه یمسئول انضباط(  و سروش و بھرام دنبال فکور دیش

  یره و نگراندنبالشون رفتم اما در کھ بستھ شد من موندم و دلشو
 کردمی بودم پشت در و داشتم بھ حرفھاشون گوش مسادهیوا

  بھرام مصدق ، درستھ ؟ی فر و اقانی حکمت و خانوم شاھی اقاخب
   کھ گفتندمی ارومشون رو شنیصدا

 بلھ
  انتظار داشتمنای از اشتری حکمت از شما بیاقا

 دیببخش
 مضحکھ خاص و عام کردنھ ای دانشگاه رو ھی ختنی رو ؟ بھ ھم ری ؟ چببخشم

 خودتون ؟
  جاھی رو ھمھ
  باز کرده بودمی اگھی حساب دھی شما ی ، من رودی دانشگاھنی ادی حکمت امی اقاشما

 دونمیم
  ؟ی خودت وبردی ابروینجوری و ایدونیم

 دمی از سروش نشنییصدا
 شما چرا ؟.  فر معدل الف رشتھ خودتون نی شما خانوم شاھو

  اومددای گرفتھ شیصدا
 خوامی ممعذرت

 تمونی وضعنھی امی راست اودممی ، ما راست رفتدی مملکت رو بسازنی قراره اشماھا
  بھ حال شماھایحاال وا

  کھ گفتدمی رو شندای بغض دار شیصدا
  نکردمی خدا من کاربھ

  گفتعی سرسروش
 رنی دعوا رو بگی فقط اومده بودن جلوشونیا
 یبعدشم مگھ مرد اون اطراف نبود کھ جلو.  بود شونی ؟ من فکر کردم دعوا سره اِا

 رهیشما رو بگ
  اومددای ھق ھقھ شیصدا

 کردنی در شکنجھ ام می ، انگار داشتن اونجا جلوشدمی موونھی دداشتم
 دی پرسدایش
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  ؟دی کنکاری چدییخوایم
  کنم ؟کاری کھ چدی خودتون بگشما

 دونمینم
  خوبھ ؟اخراج

  شدشتری بدای ھقھ شھق
 خبر بھ خانواده و اخراج

 اورم ، بغض یلی اما خکردمی مھی اومد ، داشتم گری مدای شی ھاھی گری فقط صدایوا
 خودم و گرفتم و شروع ی جلوشدمی خفھ مزدمی اگھ منم ھق ھق نمکردی متمی اذیلعنت

  ،کردم بھ دعا کردن
  مسئول حراست من و بھ خودم اوردیصدا

  حکمتی بکشھ مخصوصا شما اقای انضباطتھی کار شماھا بھ کمخوادی نمدلم
 دای تو پرونده تون و شما خانوم شذارمشی و مدمی بھ ھر سھ تاتون می اخطار کتبھی فعال
  دمی فرصت حتما بھ خانواده تون خبر منی فر در اولنیشاھ

  گفتدایش
  نکردمی خدا من کاربھ

  تا فکرام و بکنمرونی بدی برفعال
 .  دی و نگرانشون نکندیبھ خونھ مون زنگ نزن.  تو رو خدا نھ

  ؟دی نکنم ؟ شما بھ فکر خونواده تون ھستنگرانشون
 چھی اومد ، اون حالش خوب نبود منم حالم خوب نبود دلپی ھنوزم داشت مدای ھق شھق

 چھ خبر بود داشت چھ نجای ، اکردی متمیو حالت تھوع و دلشوره و سردرد داشت اذ
  افتاد؟ی میاتفاق

 رونی و بعد بھرام و سروش اومدن بدای فکر بودم کھ در باز شد و اول شتو
 کرده بود کھ چشاش دوتا کاسھ خون ھی انقدر گردای ، شکردمی بھت داشتم نگاشون مبا

 شده بود
 
 اسمنی
 
 

  رو بھ سروش داد زد و گفتدای در رو پشت سرشون بستن شنکھیھم
  ؟یدی رس ؟ بھ خواستھ اتیخواستی و منی ؟ ھمی شدراحت

  تر داد زدبلند
  ؟اره
  باز شد و فکور گفتدر
  دانشگاستنجای فر ؟ انی خبره خانوم شاھچھ
  اروم گفتدایش
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 دیببخش
  گفتضی اورم اما با غیلی اومد طرف سروش و چش تو چش و خدای کھ بستھ شد شدر

  ؟ ھان ؟ادتھی سروش ، کنمی ممونتی بار گفتھ بودم پشھی
  گفتسروش

 میری بود کھ ما اروم بگدی تھدھی اون فقط شھی نمیچی ھدای باش شاروم
 بھت ی سرم اومده بھ خاطر تو بوده ، قبال کاریی شو سروش ، تا االن ھر بالخفھ

 بعد گورت و گم ویکنی مدت پشت سرم موس موس مھی کردمینداشتم چون فکر م
 یری و میکنیم

  گفتسروش
  ، دای شو شخفھ

   تو خفھ شونھ
  رو دوخت بھ در و اروم تر گفتنگاھش

 دود یعنی نی اخطار نشست تو پرونده ام اھی خاطره توئھ احمق بھ خاطره توئھ نفھم بھ
 ی ، تو مقصرمی کارندهیشدنھ ا

 کنمی حلش ممن
 ی بکنیتونی نمی غلطچیھ

 گفتم
 کنمی و داد مغی انقدر جی بشیفقط اگھ جلو چشم افتاب.  یخوری نمی گھچیتو ھ.  شو خفھ
  کارشی پرهی مشھی و تموم مشمی جا نرسھ ، فقط اخراج مچی کارم بھ ھنباریکھ ا

 ھی بودن کھ من اونجام کھ دهی کدوم نفھمچی کنم ھنوز ھکاری چدونستمی ساکت شد نمدایش
  خند زد و گفتشی افتاد بھ من ، ندایان نگاه ش

  ارهیخواستی رو منی ؟ تو ھم ھمی شدراحت
  کردمھیگر

  طرفم و گفتاومد
 ی کردکارمی چنی شما دوتا بود ، تو و سروش ، ببری اش تقصھمھ
  بلند تر گفتیکم
  ، اگھ تو خونھ بفھمنی سرم اوردیی کھ چھ بالنی نگام کن ، ببدایش

 بھ ھق می رو در اتاق حراست و من بھ ھق ھق افتادم با تموم خودداردی چرخدای شنگاه
  ، بودمدهی فقط ترس نکرده بودم ،یھق افتادم ، من کار

  گفتسروش
 ستی حالش خوب نینیبی تمومش کن نمدایش

  خفھ شو. شو سروش خفھ
  و کرد سمت من و گفتروش
  ھان ؟یخواستی و منیھم.  بده جواب
 دی و تو دستم گرفتم کھ دستش و کشدستش
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  داشتمجھی سرگنی رو زمفتمی دادم کھ نھی تکواری و بھ ددستم
  ،  شدی چدمی لحظھ واقعا نفھمھی
 کھ داره اروم دمی تو گوشم ، چشمم و کھ باز کردم سروش رو دزدی مدهی داشت کشیکی
  تو صورتم ، اروم گفتمزنھیم
  ستی نمیزیچ

 بود ی ، نگاھش خالکنھی داره نگام مواری داده بھ دھی تکدای شدمی و گردوندم و دنگاھم
 واریود بھ د داده بھی بوو و تکسادهی بھرام واشی پقای و سرد ، دقیخال

  و با دستم پس زدم و گفتمسروش
  ؟دای خوبم ، شمن
 بخشمی کدومتون رو نمچی ھبخشمتونینم
  جام بلند شدم و گفتماز
  کنمکاری چدونستمی بودم نمدهی ترسروزیمن د.  شد ی چدومی خدا من نمبھ
 من جات و تنگ کرده بودم.  یخوب ھم کرد.  یکارت رو کرد.  نھ
  چھ طرز حرف زدنھ ؟نی ادایش

 .  جملھ رو گفتنی سروش بود کھ با تحکم ایصدا
  خند زد و گفتشی ندایش
  ھماسمنی حاال برا یدادی ، قبال فقط برا من دم تکون می کردشرفتی خوب پدای جدنھ

  لحظھ از جاش بلند شد و گفتھی سروش
 دای ھرزت و بھ من نسبت نده شیفکرا
 ھمھ خوبن اال من.  یوبتو خ. من خرابم .  من ھرزم اره
   توئھ ھرزهاره

  رو صورت سروشدی خوابدهی کشھی شد کھ ی چدمی ھو نفھمھی
 خند رو شی نھی سروش و بھرام ھم با ی جلوسادهی وادای شدمی و کھ گردوندم دنگاھم

 کردی رو نگا مھی قضنی داشت اواری داده بھ دھیلبش تک
  و گفتدی بھ صورتش کشی دستسروش

  واقعای نباشخستھ
 جلو چشم نیی اومد پای و مدیلغزی ھمونطور کھ اشکاش داشت از رو صورتش مدایش

 سروش بھ بھرام گفت
  ؟یی جاھی تا یرسونی و ممن
 
 
 دایش
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 و ستادمیمی وانطوریاگر ھم... حرفشو ادامھ بدهاوردمی بودم کھ طاقت نی عصباننقدریا
خوابوندم تو ... دادی خودش بود رو بھ من نسبت مقی کھ الی ھر حرفکردمی نمیکار

  گوشش و رو کردم بھ بھرام و گفتم
 ؟یی جاھی تا یرسونی ممنو

 ...  اومد جلوبھرام
  دستمو گرفت و گفتسروش

 ...یری نمنی جا با اچی ھتو
اصال ... بھم نداشتھ باشیچقدر گفتم کار...چقدر گفتم ولم کن...ی ول کن عوضدستمو

  بھ من زده؟ی حرفھی یکیبھ تو چھ کھ 
 بھرام دست ھوی کھ دمیکشی اونقدر دستمو محکم گرفتھ بود بھ زور خودمو مسروش

   و گفتچوندیسروش رو گرفت و پ
 ندهی با ای عاشقش بودیلیتو خ... بکنھخوادی کن اصال بھ تو چھ کھ اون چھ کار مولش

 ...یکردی نمیاش باز
 نداشت دوباره داشتن با دهیفا... بھرام ی لگد زد بھ پاھی و با پاش اوردی ھم کم نسروش
 نگاه ھی و رونی بدمی وسط بھ زور دستمو از دست سروش کشنیا...شدنی مریھم درگ

و راه افتادم بھ سمت در ...ستی نیچی منو تو ھنی بگھی داسی کردمو گفتم یاسیبھ 
 ...دانشگاه

 و سروش ھم پشت ادیبھ سمتم م کھ با عجلھ داره دمی دم در بھرام رو ددمی رسیوقت
 ؟ی از دستش خالص شیخوای گفت مگر نمدیبھرام کھ بھم رس...سرش 

سروش پشت ... دنبالشدمیدو...گفت پس بدو.. بدم سرمو تکون دادم ی جوابنکھی ابدون
 و جلو پام ترمز کرد و گفت سوار دی رسنشیبھرام زودتر از من بھ ماش...سرمون بود

 یپس ک...شھی منشی کھ اون ھم داره سوار ماشدمیوش رو د سوار شدم سریوقت...شو
 نی واسش سنگنقدری بھرام شدن انی ماشار سویعنی دست از سرم برداره؟ خواستیم

 اصرار داشت کھ منو داشتھ نقدری چطور اتای با وجود بدمیفھمیبود؟اصال نم
 بود سروش پشت سرمونھ با سرعت داشت تو کوچھ پس کوچھ دهیبھرام کھ فھم...باشھ

دلم ... سروش دست از سرم بردارهخواستی بود اما دلمم مدهیترس...زدیھا دور م
 ...چقدر امروز ابروم رفتھ بود...خواستیارامش م

   رو روشن کرد و گفتنی کھ گذشت بھرام ضبط ماشکمی
 ... راحتالتیخ... کرد گممون
 ... ضبط رو بلند کردم و چشمامو بستمیصدا... دادمھی تکی بھ صندلسرمو

 ...خوندی چھ عاشقانھ ماریماز
  فھممی احساس تو منمی بی اتو مھی گرمن

  فھممی تو دستامھ من حال تو مدستات
 

  کھ چشمات بستھ اسی شناسم وقتی اتو مھی گرمن
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  تو دستامھ انگار دلت خستھ اسدستات
 
 رمی دوستت دارم کھ حاضرم بمنقدریا

 نمی غم چشماتو نبی لحظھ بخندکی کھ
 
  دوستت دارم کھ حاضرم نباشمنقدریا

 رمی دل دستات رو بگالتی فکر ختو
 
  دوستت دارمنقدری دوستت دارم انقدریا
  دوستت دارمنقدری دوستت دارم انقدریا

 
 چقدر گذشتھ بود و من خوابم دونمینم... وا کردماری اختی کھ قطع شد چشمامو بصدا
  بھرام گفت...بودبرده 

 ... شوادهیپ
  کجاست؟نجای اگفتم

 ی خوبی خوابگاه جاکنمی وضع فکر نمنی ؟با ای بخوریی چاھی تو یاینم... منی خونھ
 ..باشھ

 رمیحالم کھ بھتر شد م... ساعتمیدرو باز کردم و گفتم فقط ن... چرا قبول کردم دونمینم
  بود گفتمنی رو داشبورت ماشمیگوش...خوابگاه

 کنھ؟ی مکاری چنجای من اھیگوش
   گفتبھرام
 ...ی بخوابکمی خاموشش کردم گفتم خوردی زنگ میلی ختیگوش

 ... خواھشا از اعتماد من سوء استفاده نکنستی من حالم خوب نبھرام
 می اصال بریخوایم... ستمیلولو خورخوره کھ ن... تو ای و گفت چشم شما بدی خندبھرام

 ؟یزی چی شاپی کافھی
 ...می اومدنجایاال کھ تا ا حگھی دنھ

 ھی تا نیبھرام برقا رو روشن کرد و گفت بش... خونھ کھ شدم برقا خاموش بودداخل
 ...ارمی واست بیزیچ
  بھ دور و بر نگاه کردمو گفتم خونھ مالھ خودتھ؟کمی

 .. مالھ خودمھاره
  کجان؟خانوادت
 و تو شرکت رمویدانشگاه م... کنمی می شھرن اما من مستقل زندگنی تو ھمخانوادمم

 ...کنمیبابام ھم کار م
 ... خوبھ و چشمامو بستمگفتم

 ...یی چانمی انیی و و گفت بفرمازی گذاشت رو مینی سھی بھرام
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 ... نگاش کردم... رو اورد داد دستمو گفت بخور ییچا
 ھ؟ی چیفکر کرد... گھی دھیی بابا چانترس

 ؟ی توام دوسش داردای ش گفتییھویبھرام .. رو کھ خوردم وییچا
 ؟یگی رو مسروش

 ...گمی ن پ بقال سرکوچھ امون رو مپ
 نی کھ اوی من ادمیکنی م؟فکریکنی فکر می من چی نگاش کردمو گفتم تو درباره کمی

  دوسش داشتھ باشم؟دیھمھ بال سرم اورده با
 اگر االن بھ یدونیم... امو خراب کردندهیا... منو خراب کردی تمام نقشھ ھااون

 نی درس خوندن تو ای فاتحھ دی باگھی وقت من دشھ؟اونی میخانوادم خبر داده باشن چ
 ... رهیاز ھمھ مھم تر ابرو و اعتبارم جلو خانوادم از دست م...شھر رو بخونم

  گفتکردی شکالت واسھ خودش باز مھی کھی در حالبھرام
 ... خبر داده باشنکنمی مفکر

 ؟یدونی از کجا متو
 کھ نوشتھ بود دمی دخوردی کھ زنگ متی گوشی خواب بودنی تو ماشی تو وقتونچ

 نیداداش شرو
 ؟یگی نھ راست میوا

 ...ی خودت نگاه کنیتونی ماره
 ...ی خراب کردمویلعنت بھ تو کھ زندگ...لعنت بھ تو سروش... ام گرفتھی گردوباره
 .... شھی نمیزینترس چ... دای گفت اروم باش شبھرام
 ..ختیری طور اشکام منی بلند شد رفت تو اشپزخونھ و من ھمبھرام
 ! تجسم کنمتونستمی رو خوب مشونیچھره عصبان...بابا...مامان... نیشرو

   
 دایش
 
 نقدری چرا ادای گفت شکمویبھرام اومد نزد... کردم کھ بھ ھق ھق افتادمھی گرنقدریا

 ... کھ افتادهھی؟اتفاقیکنی متیخودتو اذ
 ...زدیچھ راحت حرف م... اتفاقگفتیچھ راحت م... کردم نگاش

 ... خودتو عذاب ندهنقدری اروم باش و ادایش
 منو اروم تونستی نمزی چچی کس و ھچیھ...چقدر حالم خراب بود...  کردمی مھی گرفقط
 کھ من از اعتمادشون سوء گفتمی مکردموی خانوادم نگاه می تو چشمایچجور...کنھ

 ...استفاده نکردم
 داد شویکی... شراب برگشتالسی دوباره بلند شد رفت تو اشپزخونھ و با دو تا گبھرام

 ...کنھیدستمو گفت بخور ارومت م
 فقط اروم شھی نمیچیچشاشو بست و گفت بخور نترس ھ...  کردم نگاش

 ...یبخور کھ اروم ش..ادی م سرتیی بالھی االن یکنی مھی کھ تو گرنطوریا...یشیم
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 نذاشت با استاد ی حتیسروش لعنت... کردمھیگر...بھرام ھم خورد... جرعھ خوردمکی
 ...تنھا باشم

 ... بھم گفت ھرزهیسروش لعنت...کردیبھرام نگام م... گھی دی جرعھ کی
 ... ابروم رو تو دانشگاه بردیسروش لعنت... کردیبھرام نگام م...گھی دی جرعھ کی

  گفتماری اختیب...حس کردم داغ شدم... کھ شدتموم
 ؟یدی ھم مگھی دیکی بھرام
 ...خوردی مخوردمی کھ من میاون ھم با ھر جرعھ ا... اوردگھی دیکی بھرام

 ... یاسی... سروش
 بھ سروش خبر یاسی... کردی ھم پشتمو خالیاسی... نکردتمی ھم حمایاسی یوا
 ... خراب کردزوی ھمھ چیاسی...داد

 و نھ یاسی نھ ینھ سروش... تو ذھنم نبودیچی ھگھیاونقدر خوردم کھ د...خوردم
 ...کردمی ھم نمھی گرگھی دیحت... کس تو ذھنم نبودچیھ...یخانواده ا

تو ... استراحت کن کمی تو اتاق می برای بدای بلند شد و دستمو گرفت و گفت شبھرام
 ...  دستشو گرفتماری اختیب...ستیحالت خوب ن

 ...شھی کس مزاحمت نمچیھ...و کھ باز کرد گفت برو راحت بخواب  اتاق ردر
 کنھی مانتوم رو داره باز می کھ بھرام دکمھ ھادمیدیم...جی گجیگ... بودمجیگ...دمیخواب

 ... بگمیزی بھش چتونستمیاما نم
 کردمیحس م... بودکی تارکیاتاق تار...من ھم کنارش...رو تخت ... کنارم بودبھرام

 لب ھام داغ شد و حس ی چند لحظھ طوالنیبرا...کنھی داره صورتمو نوازش میکی
 ...ستمی نای دننی تو اگھیکردم د
 ییاسی... نبودیسروش... نبودمی وقت منچیھ... نبودییای وقت دنچی ھانگار
 ... نبودیاستاد...نبود

باالخره بھرام دم گوشم گفت تموم شد ... بودنی ھمدمی کھ شنیی کھ گذشت تنھا صداکمی
 ...یمال خودم شد

 ... و خوابم برددمی نشنیچی ھگھید... شدتموم
 

 حرف لشی بھرامھ و بھرام داره با موبای سرم رو دستادمید... کھ وا کردمچشمامو
 ...زنھیم

  من االن کجام؟یدونی خان مسروش
 ...کی زشت و رکیفحش ھا... بودھی شبادی بھ فرشتری کھ بدمیشنی رو میفی ضعیصدا

 وقت منو ادیبھتره ز...ی خودتیگی کھ میینای ای ھمھ ی گفت اشغال عوضبھرام
  زنگ زدم بھت بگم من االن تو خونھ ام رو... یرینگ

 تونستمی اما نمدمیشنی رو مادی فری تو بغلمھ؟صدای کی بدونیدوست دار... ھستمتختم
 ...تکون بخورم



 98 

 فکر داشتنشو از سرت گھید... جونت االن تو بغل منھدای شی درست حدس زداره
 دوست یلیخ... تمام و کمال ... مال من شدهگھی ھست کھ دیچند ساعت... کن رونیب

  اما بھرام اروم و خونسرد گفتدیکشی نعره مبایسروش تقر...یدیدی و میبودیداشتم م
 قطع کرد ویگوش... مالھ منھگھی ھرزه ات االن دیدایش... طرفشیای بی حق ندارگھید

 ... و من باز ھم خوابم برددیو سرمو بوس
   
 
 دایش
 

 چقدر گذشتھ دونمینم... بودمدهی چقدر خوابدونمینم... بوددهی شدم بھرام خوابداری بیوقت
 اما کنمی لحظھ فکر کردم اشتباه مھی...ستی تنم نی بلند شدم حس کردم لباسیبود اما وقت
 ؟ سر من اومده بودییچھ بال... افتادننی کھ رو زمدمیلباسامو د

 کھ دم گوشم گفت باالخره مال ییو صدا...بھرام...شراب... اومدادمی کھ فکر کردم کمی
 ...یو اون تلفن لعنت...یخودم شد

 سرم اومده و با خودم یی چھ بالدمیتازه فھم... بوددهی بھرام نگاه کردم کھ اروم خواببھ
   نھ من شراب خورده بودمیوا... کردمکاریچ
اونقدر مست کھ بھرام ...دمیاونقدر مست شدم کھ با بھرام خواب... مست شده بودم و

بلند شدم از ...رفتی مجیسرم داشت گ... کھ دلش خواستھ بود باھام کرده بودیھرکار
 ... کردمھیگر...داد زدم...عق زدم...یی و رفتم سمت دست شورونیاتاق اومدم ب

  کرده بودم؟کاریمن چ... نھایخدا
 زم؟ی عزی رو باز کرد و گفت خوبیی در دستشوبھرام

 کاری نبود بپرسم باھام چیازیاصال ن... نبودحیالزم بھ توض... نفرت نگاش کردمبا
 ... سرم اوردهییکرده و چھ بال

اخھ ... کردمنانی با من ؟ من بھ تو اطمی کردکاری چزم؟توی داد زدمو گفتم عزسرش
 ...ی منو خوندھی زندگیتو کھ فاتحھ ...چرا
 یچی و اون ھزدمشیدستام جون نداشت اما با تمام توانم م... سمتش و ھلش دادمرفتم

 ... زدم کھ صدام گرفتغیاونقدر ج...گفتینم
بھ ...بھرام دستامو محکم گرفتو بغلم کرد... امندهی اایخدا...می زندگایخدا.. ابرومایخدا

 اما دوباره اونقدر محکم بغلم کرد کھ نتونستم رونی بدمیزور خودمو از اغوشش کش
 یخوای چرا؟می بدونیخوایم... گفتواشی گوشمو کیسرشو اورد نزد...تکون بخورم

  باھات کردم؟نکاروی چرا ایبدون
چون انتقام کتک خوردنت از ...ی بودی چون از سروش عصباندونمی اره مگفتم

 ...ی اشغالیلیخ.. ی پستیلیخ...یری از من بگیخواستیسروش رو م
   دستامو ول کرد و شونھ ھامو محکم گرفت و گفتھوی
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چون دوست ... باھات کردم چون عاشقتمنکارویمن ا...ی اشتباه کردیدی دنھ
 کھ سروش دمیفھمی بھت نداشتم اگر نمیکار...مدت ھاست کھ بھت عالقھ دارم...دارم

من چون بھت عالقھ ... منو خوندی تمام نقشھ ھایسروش فاتحھ ...ھم دوست داره
 راه بھت نی از اخواستمی مونچ... شدمو اون شرط رو باھات بستمکیداشتم بھت نزد

 دمیترسیچون م... گرفتمموی سروش ھم دوست داره تصمدمی فھمیاز وقت... شمکینزد
 ...یتوام دوسش داشتھ باش

 توام دوسش دمی پرسادتھیدم؟ی ازت پرسی چارمی واست شراب بنکھی قبل از اادتھی
 ؟یدار

 و ی باھات نداشتم و شرابی کارچی اره ھیگفتی باور کن اگر مدایش... نھ ی تو گفتو
 ... ھم در کار نبودیمست
 ی منو دوست داشت؟ھمھ گفت؟اونی داشت میبھرام چ...کردمی و مبھوت نگاش ممات

   اونی من بھ خاطر نقشھ یعنی نقشھ بود؟نایا
  ھمھ اش نقشھ بود؟یاستاد و شرط بند... شدمتی ھمھ اذنی مدت انی اتو

  دستامو گرفت و گفت...گمی می تو دلم دارم چدی فھمانگار
 ...تھی واقعنی گفتم عی کن ھرچباور

   گفتمدموی کشرونی از دستش بدستامو
منو ...ی اوردی بال رو سرمن نمنی ایاگر تو منو دوست داشت...ی شو اشغال عوضخفھ

 منو داغون ی بھ خانوادم بگم؟تو زندگی کنم؟ چکاریحاال من چ...یکردیبدبخت نم
 ...یکرد
 و بردم نی برداشتمو محکم زدم بھ زموانی لھی شدمو رفتم سمت اشپزخونھ و بلند
 از دست رفتھ ام یابرو... ادامھ داشتھ باشھی زندگنی اخواستمی نمگھید... رگمکینزد

 دختر ھم ھی ی حتگھیمن د... رو ھرگزنی تحمل کنم اما اتونستمیتو دانشگاه رو م
 وانیبھرام اومد ھولم داد و بھ زور ل... رگمرو  شکستھ شده رو گذاشتموانیل...نبودم

 ...رو ازم گرفت
 ؟یکنی می چھ غلطی دارتو
 دختر پاک ھی گھیمن د...ی واسھ من نذاشتیی ابروگھیتو د... خودمو بکشمخوامیم
 ...توئھ اشغال... یتوئھ عوض...ستمین

 باھات کردم حاال بھ گردن ی من ھرکاریتو فکر کرد... اروم باشدای شدایش
   ؟یچرا نگران... من قبول دارم یشنویم...دمی من با تو خوابدایرم؟شیگینم
 ی کھ عاشقشم الکوی من کسیتو فکر کرد...میکنی و با ھم ازدواج متی خواستگارامیم

 من مثل اون سروش رینخ...ارم؟ی کھ دلم خواست میی ھر بالشموی مکیبھش نزد
 تو زنم خوامیمن عاشق توام و م...رهیگی کھ گناھاشو بھ گردن نمستمی نیلعنت
 چی ھم کھ باھات کردم ھیکار پس... باھات کردمنکاروی ھم انیواسھ ھم...یباش

 ... اسمت بره تو شناسنامھ امھی نداره چون تو فقط کافیمشکل
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 نی ، بعده ای نشونداهی من و بھ خاک سیرد ، تو من و بدبخت کیکنی نمی غلطچی ھتو
 ری تو ھم برو بمخوامی نمیچیازت ھ

 تی شکستھ رو برداشتم کھ بھرام با عصبانوانی و لنکی دست بردم تو ستی عصبابا
  و انداخت دوردی رو از دستم کشوانیل

  چنگ انداختم تو صورتشتی زور عصباناز
 کھ چھ دمیفھمی مشتری بدیپری از سرم و می مستشتری بی ھر چدیلرزی تنم داشت مھمھ
  سرم اومدهییبال

 برعکس بھرام دی بخوابھ رو صورتم اما نخوابدهی کشھی داشتم بعده اون چنگ انتظار
  لبخنده محو رو لبشھیاروم بھم نگاه کرد با 

  گفتماروم
  و بده بھموانیل

 نھ
 اره

 حرکت من و ھی و بعد تو واری بھ ددشی برداشتم از دستم گرفت و کوبگھی دوانی لھی
  گفتضی و با غی و عصبواریچسبوند بھ د

 ی بکنی ، ھر کارخوامتی ، ھمھ جوره مخوامی ، بفھم ، تو رو مخوامتی من مدایش
 لذت و ی استفاده نھ برای ، نھ برا درد و دل ، نھ برا کل کل ، نھ براخوامتیبازم م

  ، خانوم خونھ امی زنم بشنکھی ای ، براخوامتی میرابطھ ، برا عاشق
 زدی اش مقھی رو شقی نبضھی کردم چشاش دوتا کاسھ خون شده بود و نگاش

 نیی قطره اشک از چشاش سر خورد اومد پاھی ھو ھی
  کھ نگاھش تو چشام بود لباش نشست رو لبامھمونطور

  شدم تموم شدمنی شدم اروم شدم سنگسست
   
 اسمنی
 
 ی خودت نباشییخوای تموم شھ ، ماتیعا دن واقییخوای ھست کھ متی تو زندگی زمانھی

  ،، خاطره ھات نباشن ، حسات نباشن
  نگام کرد و گفتدای بودم ، شی سرد بودم خالمنم
 ، ی سال دوست١٥ ستی ؟ کم نشھی تموم شده ؟ مگھ میچ.  تموم شده نمونی بی چھمھ
  ، سال ھم درد ھم بودن١٥ ستی سال خاطره ، کم ن١٥ ستیکم ن

 ، با سھ تا کلمھ شھی ، نھ نمشھی تموم نمھی ثان١٥ تو ی سال دوست١٥ تموم شده ، گفتیم
 بودم تو سادهی ، واشھی سال تموم نم١٥ ، شھی تا کلمھ ھم تموم نم١٥ با ی حتشھیتموم نم

 و خاموش کرد ، شی چند بار کھ زنگ زدم گوشدای ، بھ شکارکنمی چدونستمیسالن و نم
 وسط اون راھرو یی خود دارد ، تنھایبھرام ھم کھ جا ، اددیسروش ھم جوابم و نم

 واری داده بھ دھی بودم و نبودم ، خودم نبودم ، اون پاھا برا من نبودن ، تکسادهیوا
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 ، ھمھ خبر داشتن از نداختی بھم می نگاھھی شدی رد می ، ھر کنینشستم رو زم
 وسط نی ادونستنینم  بھرام و سروش ، امای صبح ھمھ خبر داشتن از بگومگویدعوا

  ، منم کھ تموم شدمنیا
 ندادم تی اھمگھی دیی تھوعم بدتر شد با تمام سرعت خودم و رسوندم بھ دستشوحالت

 ، در رو باز کردم و باال اوردم ، بغض ھام رو درد دی اساتییکھ روش نوشتھ دستشو
  ، کھ داشتم باال اوردمی رو کباب شدنم رو تموم شدنم رو ، ھر چمیھام رو دوست

 بخورم ی درست و حسابی نتونستھ بودم غذاروزی ، از دنی نشستم رو زمیی دسشوکف
 بھ سوزش ی نبود در مقابل درد دلم ، قلبم بدجوریزی اما اون چسوختی، تھ معده ام م

  افتاده بود
 عمر ھم زجھ ھی اتفاقھا افتاده بود کھ من ببازم ؟ دلم انقدر پر بود کھ اگھ نی ھمھ ایعنی
  دوباره با سروش تماس گرفتمیدی وبرداشتم و با نا اممی ، گوششدی نمی خالزدمیم

  گفتتی بر برداشتم و با عصبانیگوش
  ؟ی چھ خبرتھ زنگ پشتھ زنگ ؟ سر اورداسمنی

  ھم شکست سروش ھل شد و گفتی شکست ، بدجوربغضم
  گفتمی چدمی خورد بود نفھمدای ببخش ، اعصابم از شببخش

  شده ؟یچ
  ؟ کجا رفت ؟ برگشت خوابگاه ؟ی نکرددای رو پدایش
  بھرام رفتبا
 ؟یچ

 رمی جلوشون رو بگنتونستم
  تویتو نتونست.  تو
 کنمی قطع مستی حالم خوب نمن

 ازش یگفتھ بود.  ی حال من خوبھ ؟ تو بھ من قول داده بودیکنیفکر م.  شو خفھ
 دای کھ شی گفتھ بودیکنیمراقبت م

 کشمی خستھ ام نمگھی داسمنیدمش ،  بھ خودم ببنستی کھ نبچھ
 تی کھ تا پول باباش ھست احساس مردیی ، بچھ زر زرویستی نشتری بچھ بھی تو اره

 کنھیم
  شوخفھ
 خورمی از اونجا جم نمییای ھم نیتا وقت.  دانشگاه منتظرتم یمن جلو.  خفھ شو تو

اگھ خانواده ھامون .  رو قطع و بالفاصلھ خاموشش کردم ، لعنت بھ من یگوش
  ؟ادی سرم بیی ؟قرار بود چھ بالشدی می چدنیفھمیم

 ، فقط منتظر بودم سروش خوردمی دانشگاه و از جام ھم تکون نمی بودم جلوسادهیوا
 و کردمیم چشام و باز شدی میچ.  برگشتھ خوابگاه دای و بھم بگھ کھ اشتباه کرده شادیب

   بھ عقب برگشتھی ھمھ چدمیدیبعد م
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 ادهی پنی خواست از ماشنکھی ھمدی سروش رسدمی کھ دکردمی رو نگا مابونی خداشت
  بھم نگا کرد و گفتی شدم عصبنشی سوار ماعیشھ من سر

  حرفت رو بزنخب
 دنمونی کن تا ھمھ ندحرکت
 ترک ی ، گوشھ لبش بدجورکردمی حرکت کرد و من فقط داشتم بھش نگا مسروش

 بار بود کھ سروش رو انقدر نی بود ، اولی ھم خونشینی لباسش و بقھیخورده بود و 
 ی پسرانی بھرام و سروش ، دوتا از بھترنی بود ، بی ، دوئل جالبدمیدی مشونیپر

 وسط فقط چش نی بودن و من اداختھ خودشون رو بھ خطر انی ابرودایدانشگاه سره ش
 رو نیتو فکر بودم کھ سروش ماش. دوستم نی تریمیھ دوست پسر صمدوختھ بودم ب

  پارک کرد و گفت
  ؟خب

  خب ؟یچ
  ؟نجای ای من و کشوندی چیبرا
  داروخونھ نگر دارھی ی جلوبرو

  ؟ستی خوب نحالت
  داروخونھ نگر دارھی ی نزن فقط جلوحرف
 شدم و ادهی پنی داروخونھ نگر داشت ، از ماشھی ی چند متر جلوتر جلوی حرفبدون

 شدم ، سروش سرش و گذاشتھ نی و بعد دوباره سوار ماشدمی پانسمان خرلیرفتم وسا
 مرده دغون شده ھی نھی کھ سوار ماشادی مشی ، کم پگفتی نمیزیبود رو فرمون و چ

 ھمھ عمرت اروم صداش کردم برگشت نگام تو  بارھی دمی بار شاھی ی سالدی ، شایباش
 کرد گفتم

   خلوت نگر داریجا ھی رو نیماش
 براش نمونده بود کھ باھام ی ، جوندادی انجام مگفتمی می ھر کاری حرفچی ھبدون

 بھ پنبھ زدم و نی بتادی کمی حرفچی کوچھ نگر داشت و منم بدون ھھیمخالفت کنھ ، تو 
  و گفتدی سرش و عقب کشیگذاشتم رو لبش ، صورتش رفت تو ھم و کم

 ستی نیزیچ
 خودش دستش رو گذاشت رو پنبھ و من دستم نباری پنبھ رو گذاشتم رو زخمش ادوباره

  ، صورتش تو ھم بود اروم گفتمدمیو عقب کش
  فکر کنم شکستھگھی دنباریا

  ؟یچ
 تینیب
 تکون داد و گفت اره ی افتاد سریزی ماساژ داد و دوباره بھ خونری رو کمشینیب

 احتماال شکستھ
  برداشتم دادم دستش و گفتمیال کاغذ رو داشبورد چند تا دستماز

  باالری و بگسرت
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 شیکی بود و شینی دستش رو بھی و چشاش و بست ی صندلی داده بھ پشتھی و تکسرش
 نکھی من بود ، اروم بودن اشی دنده ، ھمون دست پانسمان شده اش پشیکنار من پ

 دمی و اروم رسدمیبفھمھ دستم رو رو پانسمان کش
 کنھی مدرد

  ؟یچ
  ؟کنھی درد مدستت

  اروم گفتکنمی می متوجھ من شد کھ دارم با پانسمان دستش بازتازه
  کنھی درد مشتری بقلبم

 اومد ، من ی و گذاشت رو فرمون ، بھ نظر معذب مدی رواز کنار دستم کشدستش
  ھم معذب بودیادی اون بود ، زیمعذب نبودم ، ول

  برداشت و گفتشینی رو از رو بدستمال
  خوابگاهنمرسوی رو متو
  درمانگاهمیری ، قبلش منھ
 ستی حالم خوب ناسمنی

  ، درمونگاهمی برگفتمی خوب بود کھ نمحالت
 دی جون پرسیب

  چت شده ؟تو
 شده باشھ ، رو ھوا میزی اروم بودم ، خودمم شک داشتم کھ چیادی شده بود زمیزی چھی

  نداشتم جز ارامش ، با لبخند گفتمی حسچیبودم ھ
  درمونگاه ؟می شده باشھ ، برمیزی چھی دی شادونمی نمخودمم

  برمدی بانکھی امثل
 ، برا عکس فرستادنمون و بعد می شدادهی پنی درمونگاه نگر داشت و از ماشھی یجلو

 دنبالش رهی و گچ بگادی شکستھ و قرار شد دکتر بشینی رفتن و اومدن گفتن کھ بیاز کل
  ، رفتمی ، احساسم بند اومده بود ، فقط دنبالش می از ھر حسی بودم ، خالیبودم اما خال

 زنگ زدم اما دای و روشن کردم و دوباره بھ شمی چقدر زمان گذشتھ گوشدونستمینم
  بودنی زنگ خورد بھ شماره نگا کردم شرومی خاموش بود ، گوششیھمچنان گوش

 
 اسمنی
 
 
 

  ؟بلھ
  ؟اسی الو

 سالم
 دی جون کردمھی کھ من و نشماھا
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  شده ؟یچ
  چرا خاموش بود ؟تونیگوش
 می کالس بودسره

  مردم و زنده شدمی خاموشھ از نگرانتونی صبح گوشاز
 دیببخش

  ؟شتھی پدایش
  بگم کھ گفتی چدونستمی شدم نمھول
  کارش دارمدای رو بده بھ شیگوش
  افتاده ؟یاتفاق

 چند روزه زنگ نزدم و باھاش حرف نزدم نگرانشم.  بابا نھ
  سره کالسھدای شزهی ، چاھان

  ؟ستی باھم نکالساتون
 می رو جدا ھستیی چندتاھی نھ

 رهی بگو باھام تماس بگدی وقت رسھر
  موند باشھادمی اگھ

  ؟ی کھ نداریزی چی ؟ مشکلی خوبخودت
 ستی نیزیچ.  نھ

 دای خودت باش ، خودت و شمراقب
 ھستم

  ؟ی نداریکار. دونمیم
 خداحافظ.  زمی عزنھ

 خداحافظ
 کھ مراقب خودم گفتی بھم مشھی ھمزمی عزگفتی بھم مشھی رو قطع کردم ، ھمیگوش

 میباشم ، من دوست خواھرش بودم و ما باھم بزرگ شده بود
  بامزه شده بود ، با لبخند گفتمیلی سروش رو گچ گرفتھ بودن خینی تو اتاق برفتم

 ی خوشگل شدیلیخ
  ،دونمی تکون داد و گفت میسر

 و بعد می شدنی سوار ماشمی رفتنھی اومد و نسخھ نوشت و بعد از حساب کردن ھزدکتر
 شد ، رو بھ ادهی پنی کرد خودشم بالفاصل از ماشادهی خوابگاه پیسروش من و جلو

  نگاش کردم با لبخند گفتمی بودسادهی ھم وایرو
 ی کردی ، در حقم خواھرممنون

 . نھ
  ؟یچ

  ،  نکردمی حقت خواھردر
  ؟یرد نکیخوھر
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  خواھرانھ نبود ، دوستانھ بودکمکم
  تکون داد و گفتیسر

 ی خودت کردونی کھ من و مدنھی کمکھ ، مھم اکمک
  رو برا دلم کردمنکارای ؟ اونیمد

  زده نگام کرد کھ گفتمبھت
 نباری ، اما ارمیگی کھ اومد باھات تماس مدای و استراحت کن ، شری خونھ دوش بگبرو

 عاقالنھ عمل کن
 و کردم بھش و رفتم داخل خوابگاه ، احساسم واقعا بند اومده بود ، احساس پشتم

  ، رگ احساسم رو زدم و بعد احساسم بند اومدهکردمیم
 شھ ، ھر بار کھ داشی پدای دوش گرفتم و لباسام رو عوض کردم و منتظر نشستم شرفتم

ش است  مشترک مورد نظر خاموی کھ گوشگفتی می ھمون اپراتور لعنتزدمیزنگ م
 دیریلطفا بعدا تماس بگ

  اومد از جام بلند شدم و رفتم طرفشدای شده بود کھ شکی تارھوا
  ، بود و چشاش قرمز بوددهی خشکم زد ، رنگش پردنشی دبا

 دمیپرس
  ؟دای خوبھ شحالت

 نگاه یکردی نگاھش سرد بود انقدر سرد کھ فکر مدمی نگاه کرد ، از نگاھش ترسبھم
 ستی توش نی کھ روحیکیاه  ادم مرد است ، نگھی

 بستھ قرص ھی از تو کولھ اش نی کنارم رد شد ، کولھ اش رو گذاشت رو زماز
 رو قفل کرد و بعد از یی ، دنبالش راه افتادم ، در دستشوییبرداشت و رفت دستشو

 ، چش شده دمیترسی تنھ بھم زد و از کنارم رد شد ، ازش مھی ، رونی اومد بقھیچند دق
 بود ؟
  و زانوھاش رو بغل کردنی تو اتاق خواب و نشست رو زمرفت

 گذشت و قھی نشستم رو بھ روش و زانوھام رو بغل کردم و نگاش کردم چند دقمنم
 و دمیشنی اوق زدنش رو می ، صدایی سمت دستشودیی اوق زد و دوھیحالش بد شد 

 دوباره قرصش رو رونی اومد بیی رنگ و رو از دستشوی ، بارهی داره باال مدونستمیم
  ییبرداشت و برگشت دستشو

 بھش دست دمیترسی می بپرسم ، حتی ازش سوالدمیترسی باھاش حرف بزنم مدمیترسیم
 ، دوباره اومد ستی نشتری روح بھی اون نمی بھش دست بزنم و بعد ببدمیترسیبزنم ، م

ومد  قطره اشک از چشاش سر خورد اھینشست رو بھ روم و زانوھاش رو بغل کرد و 
 دمی ، پرسنییپا
  حالت خوبھ ؟دایش

  نکرد ، انگار من وجود نداشتمنگامم
 گفتم
  زنگ زده بودنیشرو
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 یی سمت دستشودیی اوق زد و دوبازم
 ی روزی ری اورد ، نگرانش بود ، نگاھم بھ قرص ھای باال می شده بود ؟ چرا ھچش
  ،  افتاد رفتم طرف قرصھانیزم
 
 
 اسمنی

 اسمش رو بخونم کھ اومد تو اتاق و قرصا رو از دستم گرفت خواستمی داشتم مبرشون
 یی سمت دستشودیی دھنش و دویو دوباره دستش رو گذاشت جلو

 ، رهیمی اومد ، مطمئن بودم کھ االن داره از درد می اوق زدن می صدایی دستشواز
   ؟کردمی مکاری چدیبا

   بار در زدم و صداش کردم و گفتمچند
 سروش بود دمی ، تنھا امدادی بزنم اورژانس اما اون جوابم و نم زنگخوادی می کمکاگھ

 ، حالش مارستانی برسوندشی و مبودی مدی مرد باھی زنگ بزنم ، تونستمی، فقط بھ اون م
  بد بودیلیخ

 دیچی پی تو گوشفشی ضعی زدم بھ سروش صدازنگ
  ؟الو

 ستی خوب ندای خوابگاه حال شای ، بسروش
  ؟اومده

 ارهی ھمھ اش داره باال ماره
 رسونمی خودم و ماالن

 بچھ ھا تا ھی بقدونستمی ، مکردی ر صداش کردم اما در و باز نمدای در زدم و شدوباره
 دای اما شدمی منتظر اونا بشم ، بازم در و کوبتونستمی بود نم٦ کالس دارن ساعت ٧

 کھ ییدای شید و صدا اب بود کھ باز بوی صدادمیشنی کھ میی ، تنھا صدادادیجواب نم
  اوردی و باال مزدیاوق م

 کھ با دمی مسئول خوابگاه رو شنی بود کھ صداستادهی ایی در دستشوی جلومستاصل
  ،سادهی دره خوابگاه وای سروش جلودمی درونی بدمیی ، دوکردی بگو مگو میکی
 رو بھ سروش تی و با عصبانرونی اومد بدای شدمی دفعھ دھی کھ کردمی نگاش مجیگ

 گفت
  ؟یکنی می چھ غلطنجایا

  بھش نگاه کرد چشاش دوتا کاسھ خون شده بودنسروش
  رفت سمتش و ادامھ داددایش

 رونی برو بنجای و گم کن از اگورت
 رو گرفت و دای رسوند و با دستش گردن شدای خودش و با چند قدم بلند بھ شسروش

 چسبوندش بھ در خوابگاه و گفت
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 یی چھ بالی ؟ اون عوضی کردکاریبا سروش چ.  ؟ حرف بزن دای شی کردی غلطچھ
 ی پسر ، از کھی ی خونھ مجردی کھ بری کرددای انقدر جرئت پیسرت اورد ؟ تواز ک

  ،یشی پسر ھمخوابھ مھی با یری کھ میانقدر ھرزه شد
 و ختنیری کبود شده بود و اشکاش داشتن از چشاش مدای شکردمی نگاھشون مجی گداشتم

  ،ختیری اشکاش داشت متیھم از فشار عصبانسروش 
 کنھ و منم کم از اون نداشتم کاری چدونستی بود و نمسادهی واجی خوابگاه گمسئول

 دستش ری رو از زدای کردم شی سمت سروش و سعدمییباالخره بھ خودم وامدم و دو
  اما اون پسم زدو گفترونیبکشم ب

 اسی دخالت نکن تو
  سروش کبود شد ولش کنشیکشت
 .  رهیبذار بم.  شو خفھ

  و گفتدای سمت شبرگشت
 حماقت ادما حد نداره ، باور گنی ، می انقدر احمق باشکردمی وقت فکر نمچیھ
 بھرام اری کھ خودت و در اختی ، احمقدای شی احمفھی اما االن باور کردم ، تو کردمینم

 یگذاشت
 یدای ، ھمھ اش دروغ بود ، شگفتیوغ م رفتھ چش دوختم بھ سروش ، داشت دروا

  ، کنھی کارا نمنیمن از ا
  خودش و نجات بدهکردی نمی ھم سعدای شگھی جا بھ جا شد ددای سروش و شنی بنگاھم
 ، کنھی نمی کارنی ھمچھی دای گفتھ شیزی چھی ھیسروش عصب.  بود ؟ نھ نبود راست

  تونھینم
  چنگ شد دستم رفت رو قلبمدای سروش تنگ تر رو گردن شدست

 نای بفھمھ اگھ بابا ای تموم شد ، اگھ کسی ، تموم شد ھمھ چزدی نمگھی دزدی نمزدینم
 بفھمن
  اومدادی فرھی ی صدادمی لحظھ دھی تو نی رو زمفتمی و گرفتم بھ در خوابگاه کھ ندستم
  بودبھرام

  سروشیکنی می چھ غلطی گفت دارتی عصبانبا
 بھ سرفھ افتاد و نشست رو دای و شرونی بدیاز دست سروش کش رو دای حرکت شھی تو
  کرد نفس بکشھی و دستش رو گرفت بھ گردنش و سعنیزم

 انی برونی بدنیترسی در خوابگاه جمع شده بودن اما می ھا جلوبچھ
   بھ صورت بھرام و گفتدی مشت محکم کوبھی دم دستش نبود گھی ددای کھ شسروش

  صبحانی بابت جرنیا
  بھ صورتش و گفتدی ھم محکم کوبگھی دیکی
  ،زارمی بھرام نمی قصر در برزارمی ، نمی کرددای کھ با شھی برا کارنمیا

 ضی و با غی بود ، عصبی خوندشی سفرنھی گرفت ، پشینی دستش رو از جلو ببھرام
 گفت
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 نی عاشقشم ، حاضرم ھمیفھمی عاشقشم مخوامی رو مدای ، من شرمی قصر در نممن
 االن ببرمش محضر و عقدش کنم

 ی ھو نگاھم رو صورت بھرام خشک شد ، داشت جدھی وا رفت من وا رفتم ، سروش
 کنھی قسم بخورم کھ اگھ اجازه داشتھ باشھ عقدش متونستمی ، مزدیحرف م
  خواست حرف بزنھ کھ بھرام بلند گفتسروش

 کنمشیبرا خودم م کنمی کھ گفتم عقدش مدی شاھد باشخوامی رو مدای مردم من شیا
  برامون نمونده بودیی ؟ ابروشدی می داشت چیوا

 کرد و نی رو گرفت و سوار ماشدای نگاھھ مات من و سروش بھرام دست شیجلو
 رفت

  ، شدننی ، پلکام سنگسمی سرپا واتونستمی نمگھید
 شد ، حس کردم کھ سقوط کردم ، از اون باال از خوده عرش کی محو شد تارزی چھمھ
  تا فرشنیی پانیتا ا

  و سکوت فرو رفتی ھمھ جا تو خاموشگھی و بعد ددمی اطرافم شنی نا واضحیصداھا
 
 
 دایش
 

 بھ نیبذار...نی داد بزنمو بگم کھ ولم کنخواستی بھرام شدم فقط دلم منی سوار ماشیوقت
 ..نیداریچرا دست از سرم بر نم...حال خودم باشم

 کم ابروم تو دانشگاه رفتھ بود کھ حاال تو کردم؟ی مکاری چیاسی با سروش و دی باواقعا
 ... بار اومدیچھ افتضاح... ابرو شدمیخوابگاه ھم ب

 منو گذاشت جلو یوقت... کھ االن کنارش نشستم نگاه کنمی بھ اونخواستی دلم نمیحت
اون وقت حاال در عرض دو .. نمشی وقت ببچی ھخوامی نمگھیدر خوابگاه بھش گفتم د

دستمو گذاشتم رو ... بودمزاریچقدر ازش ب... نشستھ بودمنشی ماشساعت دوباره تو
 ... گلوم
منو ... ستادی بھرام زد رو ترمز و وایھوی...لعنت...لعنت بھ تو سروش...کردی مدرد

  کھ جلو نشستھ بودم اما پشتمو بھش کرده بودم بھ زور برگردوند و گفت
 مطمئن باش ی حرف بزنی با اون سروش عوضگھی بار دکی بھ قران قسم اگر دایش

 ؟یدیفھم...نشونمیمادرشو بھ عزاش م
  نگاه بھش کردمو گفتمھی

 داشتم دم ی فکر کردکرد؟نکنھی داشت خفم میدی ند؟یگی می داری ھست چمعلوم
 بابا حالت خوش کرد؟بروی اونم بھ جاش داشت خفم مزدموی عاشقانھ مھیگوشش حرفا

 ...ستین
 کھ باھات یچون انگار کار...ستیفرمون و گفت اره حالم خوش ن رو دی کوبدستشو

 ..کردم باعث نشده کھ سروش دست از سرت برداره
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 یمن از ھردوتا...ی اشغالیلیخ...یشعوری بیلی رو باز کردمو گفتم بھرام خنی ماشدر
 !!؟یشما متنفرم بعد اون وقت تو بھ فکر من

  شدم و داد زدمو گفتمادهی پنی ماشاز
 ...خورهیحالم از ھمتون بھم م...ای ھم سراغم نگھید... گمشوبرو
 از بچھ ھا تا شبو اونجا یکی ونی سوار بشمو برم پانسی کھ تاکسابونی اونور خرفتم

اصال انگار منگ ... نشستھ بودنشی تو ماشابونیبھرام ھنوز اونور خ...بخوابم
 ...نھی کھ ھنوز سرش رو فرمون ماشدمیدیم...بود

 مرد ھی...نیی رو داد پاشھیش... جلوم واستاددی سفیوتای توھی بودم کھ ی تاکسمنتظر
 ...جوون بود

  خوبھ؟١٥٠ ی شبگفت
گفتم برو اقا مزاحم نشو کھ ...گفتی داشت میچ...دمیمنظورشو نفھم... نگاش کردم کمی

 دوباره گفت
 ...ینی ببرشوی خدمی مستی دواری بابا ناز نباشھ
 شب پول کی رو واستاده بودن بھم گفتن سوارش شو واسھ ادهی تا پسر کھ تو پچند
 ... ھاھیخوب

 داد زدمو گفتم... خدایوا...ھی منظورشون چدمی فھمھوی
احمق .... کاره باشمنی اخورهی من می افھیبھ ق...ی گرفتیاشتباھ... گمشو برو

 ... دور شدمنیو ھمزمان از ماش...یعوض
  داد زدمو گفتم...دمشی موونھی داشتم دگھید... پام اومدپابھ

 ... جمعت کنھادی بسی زنگ بزنم پلای یکنی گم مگورتو
بھش ...قد بلند و چھار شونھ...پی مرد جوون و خوش تھی... شد ادهی پنی از ماشھوی کھ
 ... سالش باشھی سخوردیم

  دستمو بھ زور گرفت و گفتکموی نزداومد
 ... سوار شو خانوم خشگلھایحاال ب...رمی ھم می واسھ شوما کالنترمن

  گفتمدموی بھ زور از دستش کشدستمو
 ھم ی و گفت باشھ بابا چھ نازدیکھ وسط حرفم پر...گمی می چستی نتی انگار حالتو
 میخوری میزی چھی شاپ و ی کافھی میریم...برمتی سوار شو خونھ نمایب... خانومکنھیم

 ...ازت خوشم اومده... ھم باھات ندارمیکار...نیھم
 کھ ی کھ سرشون تو کار خودشون بود و بھ منیبھ مردم... دور و برم نگاه کردم ھب
 ... نداشتنی واضح مزاحمم شده بودن کارنطوریا

 ... خوابوندم تو گوششکشویرفتم نزد...منتظر جوابم بود... کردم نگاش
  گفتی و مزدیداد م...دی از سرش پربرق
 ؟یزنی م؟منویزنی ممنو
 ...امی باھات بخوامی نمگمی میفھمینم...یی واسھ کھ پرروزنمتی اره مگفتم
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پشت سرم ... دنیشروع کردم بھ دو...اما حقش بود... شدهی عصبانیلی کردم خحس
 یی صداھی ھویکھ ... لھم کنھرتموی بگی بھ راحتتونستی کھ ھران مکیاونقدر نزد...بود
   کھ گفتدمیشن

 کنھی اون مردو گرفتھ و داره خفش می قھی  کھدمی برگشتم بھرامو دیوقت... نمی ببواستا
اون مرد جوون ... خفھ کردن ھانی نداشت ایانگار تموم... بود امشبیعجب شب...
 شد نشی سوار ماشدوی خودشو بھ زور از دست بھرام کشادی از پس بھرام برنمدی دیوقت

 ...ارمی نرتیبھم گفت مگھ گ  داد زدورفتی میوقت...و در رفت
قرمز شده ...چشاش از حدقھ دراومده بود...کردی کھ واستاده بود و نگام مدمی رو دبھرام

 ... کرده بودخکوبمی بھرام مھی عصبانی افھیق... تکون بخورمتونستمینم...بود
 دایش
 

 تکون کردمی طور کھ نگاش منیھم... شونی با دست اشاره کرد کھ سوار ماشفقط
  و گفتدی بلند کشینعره  ھی بھ اشاره اش محل ندادم دی دیوقت...نخوردم

 ...  گفتم سوار شودایش
 جا امن چیھرچند واسھ من انگار ھ... محکم گفت کھ بھ ناچار اطاعت کردمنقدریا

 ...نبود
 سمت خودش و دی گرفتو کشقموی...بھرام ھم سوار شد.. سوار شدمنوی سمت ماشرفتم
 گفت

 کھ مثال یستادی واابونی کنار خی ؟نھ؟ رفتیفھمی تو نمزنمی حرف می من ھرچیانگار
 کھ؟ی بود اون مرتی؟ھان؟کی بکنیچھ غلط

  قرمز شده بود نگاه کردمو گفتمتی کھ از عصبانیی لحظھ تو چشاھی یبرا
 ... باھام بخوابھخواستی مثل تو کھ می احمق عوضھی

 ... خوابوند تو گوشمیکی کھ دی نکشھیبھ ثان...ولم کرد و فقط نگام کرد... شل شددستاش
 ... دیوت کش سگوشم

 ؟یکنی میکی تو اون مردو با من دایش
   گذاشتم رو گوشمو گفتمدستمو

 یکی نی دخترو تصاحب کنھی خوانی کھ بھ زور میی مردای نظر من تو و ھمھ از
 ...نیھست
 داشت سوت کسرهیاونقدر محکم بھ گوشم زده بود کھ گوشم ... ام گرفتھ بودھیگر
 دادم حیمنم ترج... نگفتیچی ھگھی روشن کرد و راه افتاد و دنویبھرام ماش...دیکشیم
 چی احتماال ھکردی مدای ادامھ پگھی دکمی... بودم ھم اونیھم من عصبان... نگمیزیچ
دستم دائم رو ...رختمی اشک مکردموی نگاه مرونی بھفقط ب...موندی سالم تو بدنم نمیجا

 ...دیکشی وقفھ سوت میگوشم بود کھ ب
 یدرست حدس زده بودم خونھ ... نگاه بھ دور و برم کردم ھیواستاد  نی ماشیوقت

 ... شوادهیبھرام گفت پ...بھرام بود
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 ...ی تو اون خونھ کورخوندامی مگھی بار دھی من ی فکر کرداگھ
 ...ی کھ بری رو ندارییجا..یای بیمجبور...یایم

 رو ییاصال بھ تو چھ کھ من جا... از دوستامیکی شی پونی برم پانسخوامیم... دارمچرا
   بار اومدمھی امی تو نمیمن خونھ ... ندارمایدارم 
 ... ھفت پشتم بس بودواسھ
   درو باز کردو دستمو گرفت و گفتاومد

 ای دوستت پس بشی ببرمت پتونمی و حالم بده کھ نممی عصباننقدری من االن ادایش
 ...برمتیحالم کھ بھتر شد م...تو
 ...ی گفتھ منو ببریاصن ک... رمی نداره من خودم مکالاش
 ... بھ زور ببرمت توای یشی مادهی پدای داد و زد گفت شھوی کھ
 کھ صبح روش نشستھ یرفتم رو ھمون مبل...رفتم تو خونھ... ھم جلوش کوتاه اومدمباز

 ...بودم و مست شده بودم نشستم
رفتھ ... بودی عصبانیلیانگار واقعا خ...دمی اب حمام رو شنری شی کھ گذشت صداکمی

 ...بود حموم کھ مثال اروم بشھ
 ... بخوریزی چھی نگاه بھم کردو گفت پاشو ھی از حموم در اومد یوقت

 ؟یبھتر شد... خوامی نمگفتم
 ...کمی اره گفت
 ... دوستمونی خب پس منو برسون پانسگفتم

 و ی مشکشرتی تھی...رونی اومد ب از اتاقیوقت... بھ حرفم نکرد و رفت تو اتاقیتوجھ
 بھرام نیا...موھاشو شونھ کرده بود و عطر زده بود... تنش بودی مشکدی شلوار سفھی

 ... تا اسمون فرق داشتنی زمشی پقھیبا اون بھرام چند دق
 ...برمتی بخواب خودم صبح منجای خستم امشبو ایلی من خدایش
 ...  بھرام ازت متنفرمیوا

 یای بخوام حاال نمخوامی من خستم و می چھ نباشی گفت چھ متنفر باشکموی نزداومد
 ... و بھ اتاق اشاره کرد؟یبخواب
 گول گھی نھ دیوا... اومدادمی کھ صبح افتاده بود ی لحظھ تمام اتفاقاتھی واسھ

 ...خوردمینم
 و دی سمت در و در و قفل کرد و کلدیاونم دو... بلند شدمو رفتم سمت در عیسر

 ...برداشت
 ... بود کھ من داشتمیی چھ زندگنی اایخدا... ام گرفتھ بودھیگر

   کردمو گفتمنگاش
 ...خوابمی منی رو زمنجایمن ھم... تو اتاق بخوابیی گمشو خودت تنھابرو
 ... بالشت و پتو واسم اورد و رفتھی باشھ و رفت گفت

کالفھ شده ... کردمھیسرمو گذاشتم رو بالشت و اروم گر...کردی درد مگوشم
 کھ ی اتفاقادی یوقت... خودم از دستم در رفتھ بوداری و اختمی زندگاری اختگھید...بودم
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 اومد کھ حتما تا االن از خوابگاه بھ خونھ زنگ زده ادمی ھویجلو خوابگاه افتادم 
داشت ...کاش ... بھرامی خونھ امی بکردمینم کاش قبول...زدنیکاش زنگ نم...بودن

 کھ جلوم دمی بھرام رو دکلیو ھ... بالشت افتاد کنارمھی ھوی کھ شدی منیگچشمام سن
   ور انداخت و گفتکیبالشت رو گذاشت کنارمو و پتوش رو ھم ...واستاده 
 ؟یخوای نممھمون

  کنارت بخوابم؟خوامی نمیفھمی نمی شدمو گفتم احمق عوضبلند
  برد باال و گفتدستاشو

 ...نیھم... باھات حرف بزنمخوامیفقط م... باھات ندارمی بخدا کاردایش
 
 دایش
 

 ...ی حرف بزنیتونی صبحم مگفتم
 .. حرف بزنمخوامی من االن منھ

 ...یگی می چنمی شدمو گفتم خب بنال ببیعصبان
   تعجب نگام کردو گفتبا
 ...دیو قاه قاه خند...دونستمی من نموی ادب بودی بنقدری اتو

 ادب ی بی اون کارو باھام کردی کھ جناب عالیاز وقت...ھیحرف... ادب بودمی بلھ بگفتم
 ... ادب شدمی بی تو گوشم زدیاز وقت...شدم

 ... ادب زاده شدمی من باصال
 ...کردی دستمو گذاشتم رو گوشم کھ درد مو

 کنھ؟ی درد میلی گفت خکموی نزداومد
 ...ننی سنگیلیدستات خ... درد نکنھ یخواستی مپس

 داد زدمو گفتم... شد یدی شدی ھی بھ گرلی تبدتمی عصبانھوی
 بھ سروش زنھی زنگ مگھی دیکی... بخورمدی من باشوی تو گوشبرهی مفشوی کگھی دیکی

 تھوع ھا برهی لذت ھاشو مگھی دیکی... خفھ بشمدی من تو بغلشم اون وقت من باگھیو م
 ھیدم بھشو بلند بلند گرپشتمو کر...ادیاز ھمتون بدم م...و باال اوردنش واسھ منھ

 ...کردم
  کھ گذشت گفتکمی... از جاش تکون نخوردبھرام

 گفت و نویا...ھی گرری ززنھی مییھوی ھی عصبانیوقت... توئھنھی خواھر دارم کھ عھی
 ...دیخند
 باز دوباره گفت... نگفتمیچی خندش لجم گرفت اما ھاز

 شرکت ھیبابام ... مامانو بابامھشیاون تو خونھ پ... سال از خواھرم بزرگترمپنج
 ...کنمی داره کھ منم توش کار میوتریکامپ

 ...ی بگناروی کھ ھمیدی کنار من خوابیاومد... دلم گفتم خب بھ من چھتو
   گفتباز
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راستش منم تحمل دعواھاشون رو ...کردنی دعوا می خونھ کھ بودم مامان بابام گاھتو
 عاشق رستانیاز دوران دب... کنمیتنھا زندگ خونھ گرفتم کھ ھی نیواسھ ھم...نداشتم

 نھ ی کھ شرکتو بگردونی بشوتری مھندس کامپدی بابام گفت بایاما وقت... بودمیمیش
 ...بابام ھمھ کاره مھندس شدم و تو شرکت... اوردمین
 

چرا پس من ... چھار سال از من بزگتره نی ایعنیبا خودم گفتم ... شدمکنجکاو
 ...زدی داشت حرف منجوریھم... نگفتمیچی بپرسم اما ھخواستیدلم م...دونستمینم
 

 کار دارم خونھ دمید... بخونمیمی کھ شنھی تمام عشقم ادمی سال کھ کار کردم ددو
روز ... قبول شدمیمیکنکور شرکت کردمو ش... دمیاما بھ عالقھ ام ھنوز نرس...دارم

 یمی شی دانشجوی روزھی کھ چقدر ارزوم بوده کھ دمی کھ اومدم دانشگاه فھمیاول
 ...باشم

 رو ی خوبیروزا... کرده بودمدای پی خوبیدوستا... تمام حواسم بھ درسام بودسرکالسا
 دا؟ی شکردی متمی اذی چیدونیم...کردی متمی اذیزی چھی اما گذروندمیتو دانشگاه م

  برگردم گفتمنکھی ابدون
 ...کردی متتی اذی چدونمی چممن

 ... بھش بگمدمیترسی نفرو دوست داشتم اما مھی
 دوست ویکی بھرام خان قبل من ھم نیپس ا... رفتادمی لحظھ درد گوشم ھی واسھ
 ...داشتھ

  کھ گذشت دوباره گفتکمی
 با دوستاش نقدریا...دیدی جلو چشمم بود اما منونمشھیھم... شگاهیتو ازما... سرکالسا

 بھش دمیترسی منیواسھ ھم... نبودیی جاچی واسھ من ھاشیخوش بود کھ انگار تو دن
 ...بگم

 باالتر از یزی چھی... گرفتم کھ خودمو خالص کنم و بھش بگممی روز باالخره تصمھی
 ... کرده بودمدای پیمیعشق بھ ش

 شھی اومد مثل ھمیوقت... و منتظرش شدمشگاهی روز زودتر از ھمھ اومدم ازماھی
 ....چشاش معصوم و خندون بود

 سمی تو جزوه اش حرفامو بنوخواستمین؟میدی سمتش و گفتم جزوه تونو بھم قرض مرفتم
 ... بھانھ خودمو راحت کنمنیو بھ ا

نتونستھ ...  دمیخجالت کش... دمی نمی راحت گفت نھ جزوه امو بھ کسیلی اون خاما
 نیری برام درس خوندن شگھی و ددمیدی و من ھنوز اونو مگذشتیروزا م...بودم
 اومد سرکالس و استاد ریدوستشم د... حواسش پرت بودشگاهی روز تو ازماھی...نبود

 یعنیرفتمو بھش گفتم ... بشم کینزد  فرصتھ کھ بھشنی بھتردمید... کردھشونیتنب
 ...ی کنسل کردنو ھم ندارمھی جرکی یعرضھ 
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 کھ اون دونستمینم... تکون بخورمتونستمی نمیحت...زدی بھرام داشت از من حرف میوا
 ... خبر بودمی دوستم داشتھ و من بنقدریا

 
 ... بازم حرف زدبھرام

 نکھیمن فقط بھ خاطر ا...سر رام کردن مردا...سر رام کردن استاد... شرط بستمباھاش
 ی جدنقدری اون ادونستمی شرطو بستم اما نمنی بشم باھاش اکیبھش نزد

 ...ذارهی دست استاد م دستشو روی کھ بھ راحترهیگی می اونقدر جددونستمینم...رهیگیم
   
 دایش
 
 من نی ھم عیکی دونستمینم... استادی خونھ رهی رفتھ کھ مشی تا اون جا پدونستمینم

  دوسش داره و واسھ داشتش داره تالش
 ...کنھیم
 بود کھ توجھ استاد رو نی افتادم کھ تمام تالشم ایی روزاادی...ختمیری وقفھ اشک میب

 ھی مدرک داشتھ باشم کھ نشون بھرام و دوستاش بدمو بگم کھ من ھیکھ ...جلب کنم 
 بھرام دستشو گذاشت رو شونھ ام و گفت... رام خودم کنموی ھر مردتونمیدخترم و م

 ...یشی متی اذنقدری کھ من شروع کردم تو ای بھ خاطر بازدونستمی نمدایش
  برگردم گفتمنکھی ابدون

 ھی... نھ تودمیتاوانشم من دارم پس م...ید کھ خودت شروع کری بھ بازی گند زدتو
 ...فقط بھ خاطر تو... رفتھتشیثیدختر کھ ابرو و ح

 ...تونستمی باور کن نمدایش
 ...می خواستگاریای ادم بنی و عی صبر کنیتونستی مچرا
 ... من نبودی واسھ یی جاگھی تو و دی تمام زندگشدی سروش مکردمی من صبر ماگر

 ...حھی توجرقابلھی غی کھ با من کاریکار...  نکن حی توجخودتو
 چرا خودمم مست کردم؟چرا منم پابھ پات خوردم؟من یدی تا حاال از خودت پرسدایش
 ...کردمی بھت دست بزنم اگر مست نمتونستمینم
 ...اما جرئتشو نداشتم کھ شراب جرتشو بھم داد...ی تو مال من باشخواستمی من مدایش
 کنمیرومو کردم سمتشو گفتم بھرام خواھش م... حرفاش گوش بدم بھخواستمی نمگھید

 ... حرفاتو ندارمدنی طاقت شنگھید...خفھ شو
 چی کھ ھی در حالیکنی مھشونی با حرفات توجی و داری منو خوندھی زندگی فاتحھ تو

از نظر من ... ندارهدهیپس حرف نزن کھ واسھ من فا.. ستیکدوم واسھ من قابل قبول ن
 ... وجود ندارهی کھ با من کردی واسھ کاریلی دلچیھ

  صورتمو دستشو گذاشت رو موھام و گفتکی صورتشو اورد نزدبھرام
 ... من عاشقتمنکھی باالتر از ایلی دلچھ
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 ی واسھ من معنیزنی کھ میی و نشستم و گفتم حرفارونی بدمی دستاش کشنی از بخودمو
 ...رمی من مای بخواب گھی دی جاھی تو برو اینداره حاال ھم 

 ؟یترسی مدنی از کنار من خوابنقدری ھم نشست و گفت ابھرام
 بھم دنی بلکھ حالمم از کنار تو خوابترسمی نگاش کردمو گفتم اره نھ تنھا مضی غبا
 ؟یفھمیم...خورهیم
 ... من بازمیکنی تو فکر میعنی

 کھ تو یتونی کھ تو بازم مکنمی ادامھ نداد چون من نذاشتم و گفتم اره من فکر محرفشو
 ھیگر...ی با اجبار باھام بخوابیتونی می کھ با اجبار منو تو خونھ ات نگھ داشتنطوریھم

 ...ام گرفتھ بود
 کھ نفسش بھ صورتم کیاونقدر نزد... صورتم کی صورتشو اورد نزدبھرام

 گذشت چشاشو بست و دستشو گذاشت رو ھیچند ثان...بھ لب ھام نگاه کرد...خوردیم
   و با دستاش گوشمو لمس کرد و گفتدی بوسمویشانیپ...کردی درد م کھمیھمون گوش

 کھ فقط ی بفھمخوامیم...زنمی بھت دست ھم نمیحت... ندارم ی بھت کارگھی کن دباور
 ... نھ جسمتوخوامیعشق تورو م

 ... شد بالشت و پتوش رو برداشت و رفت تو اتاقشبلند
   
 دایش
 

 کنھی کھ رو مبل نشستھ و داره نگام مدمی شدم بھرام رو دداری کھ از خواب بصبح
 گفتم...

 ؟یکردی منو نگاه می تا صبح داشتشبی کھ دنگو
 ی وقت تا تو نخواچی ھگھی بھت ثابت کنم کھ دخوامی از جاش بلند شد و گفت مبھرام
 ! شھی اونروز تکرار نمیماجرا

 رو مونی خواب ھمقھی دم بھ دقدیحتما با... بھ صبحمی گفتم اه گند زددموی مالچشمامو
 ...ی کنیاداوری

 ... ھامی سرمون دانشگاه دارریخ... صبحانھ بخورای رفت تو اشپزخونھ و گفت ببھرام
 ... چھ خبرهنمی برم خوابگاه و ببدیاول با...رمی اما دانشگاه نمخورمی مصبحانھ

 کنمی می و اعصابتو سگرمیگی ماچ گنده ازت مھی امی االن منی ھمی صبحانھ نخوراگر
 ...دی گفت و بلند بلند خندنویا...ھا
 ؟یاومد تو ھال و گفت ناراحت شد... بشر ادم بھ شو نبودنیا

 ... کردمنگاش
اصال ... بگویخوای می بھ تو دست زدم تو ھرچگھیاگر من د... کردمی بخدا شوخبابا

  شدم بزن منو بکش خوبھ؟کتی نزدگھی دکباریاگر 
 ی حرفچیبدون ھ... صبحانھزی و رفتم سرم ندادمو رفتم دست و صورتمو شستممحلش

 ...بعدم بھرام منو گذاشت دم خوابگاه و خودش رفت دانشگاه...میصبحانھ خورد
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 جن ی انگارکردنی نگام میبچھ ھا جور... خوابگاه کھ شدم انگار وارد جھنم شدموارد
وارد اتاق کھ ...زدنی چشمک مھی نداختنوی مشونی نگاه بھ بغلھی دنیدیمنو کھ م...دنید

 ھاش باعث ینیبا کاراش و خبرچ... بدونم کجاست خواستیدلمم نم... نبودیاسیشدم 
 فر انی اردای خوابگاه اومد دم در اتاق و گفت شولمسئ... شده بودشبی دھیزیابرور

 دوستت بھتر شد؟
  جانم؟دوستم؟گفتم
 و ی کنارشنمارستای بی زنگ زدو گفت کھ تو توشبید...گمی رو ماسمنی گھی داره

 حاال بھتر شده؟... خوابگاهیایشب نم
 ...گردهی گفتم اره بھتره تا ظھر برمی نگاه بھ بچھ ھا کردمو بھ راحتھی

 بعد من حالش بد شده بود؟تو یعنی...دونستمی بود و من نممارستانی بیاسی خدا یوا
 ...شمی فکرا بودم کھ سارا اومد پنیھم

 دستمو از نی داره واسھ ھمکاری چدونستمیم... کارت دارمای گرفت و گفت بدستمو
   گفتمدمویدستش کش

 ... باھات ندارمی من کاراما
 ی با من کارگھی دیخوابی با پسرا میری می نگام کرد و گفت از وقتنی سنگسارا
 ؟یندار

 ... اومدی مرونی از دھن سارا بدی حرف نبانیا...  یوا... یوا
  خوابوندم تو صورتش و گفتمیلی سھی اری اختیب

 اول ازم خواستیدلم م...ی باھام حرف بزنینجوری ازت اصال انتظار نداشتم اسارا
 ...ی بعد دربارم قضاوت کنشدهی چیبپرس
اشک تو ...کردی دستش رو صورتش مونده بود و مات و مبھوت بھم نگاه مسارا

 با بغض گفت...چشاش جمع شده بود
 گھید...ارمی اسمتم نمگھید...کنمی باھات افتخار نمی بھ دوستگھید... واست متاسفمدایش
 ی کھ تو ھستی تو اتاقخوامی نمیحت

 گفت و رفت سمت کمدش و چمدونش رو دراورد و شروع کرد بھ جمع نویا...بخوابم
 ...کردن لباساش

کاش ...روندمیکاش سارا رو از خودم نم...گفتنی نمیچی اما ھکردنی ھا نگامون مبچھ
 ...داشتمیونو واسھ خودم نگھ محداقل ا

  گفتمختموی ررونی رو کھ تو چمدونش گذاشتھ بود بیی سمتش و لباسارفتم
 ی کھ ھمھ ی تو خوابگاھتونمی من میفکر کرد... منم نھ تورهی منجای کھ از ایاون

 اشک گفتمویم... کنمی زندگکننی دختر خراب بھم نگاه مھیدخترا بھ چشم 
 زوی ھمھ چیوقت...ختمی کھ دم دستم توش ریوردم و ھرچچمدونم رو درا...ختمیریم

 بھش نیواسھ اخر... کنھی مھیگر  گوشھ اتاق نشستھ وھی کھ دمیجمع کردم سارا رو د
 نگاه کردمو گفتم

   بال سرم اومد؟نی شد کھ ای چدیپرسی بار از خودم مکی بار فقط کی یکی کاش
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 ... میدیدی سارارو نمی حتگھی پر اشک بود دچشمام
 کفشامو کھ پام کردم داد زدمو گفتم... دمیدی ھا رو نمبچھ
 ...!  راحتالتونیخ.. رفتنتونی ناپاک از بھیدای پاک شھی دخترایآھا
 

 سوزش ھی دستم و بلند کردم تا چشام و مالش بدم کھ دمیدی تار می کھ باز کردم کمچشم
سرم زده بودن ، تو دستم حس کردم ، سرم بھ دستم بستھ بودن ، ھمچنان بھ دست چپم 

 اما من چپ دست بودم و زدنی کھ راست دستم و بھ دست چپم سرم مکردنیھمھ فکر م
 دادمیم  دستم انجامنیھمھ کارام رو با ا

 سالم
 سی نم دار و صورت خی سمت صدا ، سروش بود با موھادی چرخنگاھم

  با لبخند گفتکنمی نگاش مجی گدی دیوقت
 یی سر رفتھ بودم دستشوھی

 و چشام نی ؟ دھنم تلخ بود سرم سنگکردمی مکاری چنجای نگاش کردم من ابازم
  سرمم ثابت موند و بعد اروم گفتی چھ خبر بود ، نگاه سروش رونجای اسوختیم

 ی و خون انداختدستت
 بود ، مھم بود ؟ دوستم از دست رفتھ بود ، ی سرم خونری و نگا کردم چسب زدستم

 ؟ قرار شدی می چدنیفھمی بودم ، خانواده مون اگھ م تموم شده بود من تموم شدهدایش
 ؟ درس خوندنمون ؟ چرا کشوندمش تھران ؟ مگھ مونی تموم شھ ؟ زندگینجوریبود ا

  نداشت ؟یمیمشھد ش
  دست نشست رو دستم و گفتھی

  نگر دار خون برنگرده تو سرمینجوری و ادستت
 نی و گم کردم ، اولمی زندگی ھاتی مھم بودن ؟ اولونای کردم ، سرم و خون ؟ انگاش

 خانواده بود شیاول.  ، نھ نھ نھ شی خانواده سومشی درس بود دوممی زندگتیاولو
 ھم بود ؟ گند زده بودم بھ ھمھ برنامھ ھام ، ی ھام پسر بازتی درس تو اولوشیدوم

 کنم ھی گرخواستمی تند میلی خزدی کنم قلبم داشت مھی گرتونستمی اما نمکردی متمیبغض اذ
 کنمی نکنم سکتھ مھی اگھ گرادی بزنھ تو گوشم اشکام در بیلی سھی یکی

  کو ؟دایش
 ؟ ستی من نیدای ؟ شدیلری ؟ صدام داشت مفی من بود ؟پس چرا انقدر ضعیصدا

   من ؟یدای نامحرم خورده بھ شھیدست 
 ی کرده چکاری چدای اگھ بفھمھ کھ شای ، پوزدی و مکردی رفت رو قلبم ، درد مدستم

  چنگ زدم تو موھام و اروم گفتمھی ؟ شھیم
  بزن تو گوشمدهی کشھی

  مات شد بھم اروم گفتمسروش
 کنمی بھ خدا سکتھ می نزنیکی شمی دارم خفھ مسروش

  مباشاروم
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 سرو
 می کردکاری ما چی ،واکنمی گرفت دارم سکتھ منفسم

  پرستار اومد تو اتاقھی بعد قھی و چند دقرونی از اتاق رفت بسروش
  فشارم و گرفت و گفتپرستار

 ساعت می ناری ، بھ خودت فشار نی کن اورم باشیسع.  باالست یلیخ . ١٠رو  ١٨
  کرد و رفتقی ارامبخش بھم تزرھی ، بعد ادی دکتر مگھید

 کنم سروش ھی گرتونستمی سبک شده بود و خودمم اروم بودم اما ھمچنان نمیادی زبدنم
 سالم دای االن ھر جفتشون باھم باشن اما ش بودمینگران چشم دوختھ بود بھ من ، راض

  ، مثل قبل بشھی کھ باھم ازدواج کنن فقط ھمھ چکردمی می کارھیباشھ ، خودم 
   بادای راست بود ؟ شی کھ گفتیی اون حرفھاسروش

  با ھم بودندای بگم کھ بھرام و شخوستمی رو بھ دندون گرفتم نملبم
 ستینھ دروغ بود تو اورم باش ، حالت خوب ن-
 دای بگم ؟ بھ خانواده شی اون حرفا راست بود اره ؟ من بھ خانواده ام چستمیمن مھم ن-
 گفتی تھران من اوردمش بھ زور ، مادی خواستی نمدایش.  ؟ بھ من سپرده بودنش یچ
  تو شھره خودم درس بخونمخوامیم

  و گرفت تو دستش ، دستش چقدر گرم بوددستم
  من و نگا کنی نگام کن ، ھاسمنی باش اروم

  کردم کھ گفتنگاش
 شھی مدرست
  اره ؟خوادی رو مدای شبھرام

 گفتھ خوادی رو مدای بلند گفتھ بود کھ شی اومد کھ بھرام با صداادمی سوالم جا خورد ، از
 ؟ سروش ھم خواستی رو مدای اون و مال خودش کنھ ، بھرام شخوادیبودکھ م

 با سروش رفتھ ی بھ خاطر لج بازدای ؟ من چشم دوختھ بودم بھ سروش ؟ شخواستشیم
 بھرام ای شده بود ؟ خواستھ بود ؟ ی خودش راضادی و بھرام ؟ شدای بھرام ؟ ششیبود پ

  تموم شده بود ؟ی بود وقتی حالش خوب بود ؟ تنھا بود ؟ حس چدایبھ زور ؟ ش
 

 خوب تمی وضعگفتی سھ روز تحت نظر باشم ، مدی ام کرد گفت بانھی کھ معادکتر
 سروش و دکتر اصرار ی بشم ھر چی کردم ، قبول نکردم بستردای ، تپش قلب پستین

 سروش تمام رونی زدم بمارستانی خودم از بتیکردن قبول نکردم و با رضا
  ، رو دادمارستانینھبیھز
 کھ ساک بھ دست داره دمی رو ددای شدم شادهی پنی ھمبنکھ از ماشدمی خوابگاه کھ رسبھ

 رونی بادیاز خوابگاه م
 از رو دای لحظھ تو ھم قفل شد ، خواستم برک طرفش کھ نگاه شھی برا نگاھمون

  تکون دادی خند زد و سرشی نھی سروش و بعد ی رودیصورتم لغز
  گرفتدای نداشتم حرف بزنم بھرام اومد و ساک رو از دست شقدرت
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  و گفتدای لبش کبود بود ، دستش رو گذاشت رو شونھ شکنار
 میبر
 دیکشی نگام کرد و من برگشتم و سروش رو نگا کردم داشت دندوناش رو رو ھم مدایش

  ،رونیرگ گردنش زده بود ب
 .  اف از خوابگاه دور شدکی تھی بھرام با نی شد و ماشنی رفت سوار ماشدایش

   بھ سروش گفتماروم
 ی برا ھمھ چیمرس

 
 و بعدش نگاھم سر دای از مالفھ شی تو خوابگاه ، چش دوختم بھ تخت خالبرگشتم

 ی خالی و در کمد بازش ، کتاباش ھم نبودن ، جالشی وسایخورد رو قفسھ خال
 زدی تو ذوق مواری رو دشیعروسک پارچھ ا

 بود ، پس عکسمون رو ی تو کمد خالمونیی عکس دوتای کمدش رو باز کردم جادر
پسرش ؟ نھ  کھ چشم دوختھ بھ دوست ی بھ من فکر کنھ ؟ بھ دوستخواستیبرده بود ؟ م

 دوست پسر سابقش! 
  کھ گذشت سارا اومد تو اتاق و گفتیکم
 ونی پانسھی بھ رهی گفت داره مدایش

  کردم و گفتمنگاش
  خوب بود ؟حالش

  ھرزهھی ه اون انی حالش خوب بود ستی مھم ناسمنی
  کن ساراتمومش
  پره درد اما محکم گفتمیی ، با صداختنی باالخره رختنی راشکام
  یزنی بد حرف مدای اخرت باشھ درباره شدفعھ
  تر ادامھ دادمبلند
  ،دیزنی و بعد حرف مدیکشی دھنتون رو اب مدای بردن اسم شقبل

 ھی من پاکھ دست نخورده است ادمیدای ، شھی گرری و با صدا زدم زنی رو زمنشستم
 فروشھی نمیچیکھ خانواده اش رو شرافتش رو اعتقاداتش رو و ھدفش رو بھ ھ

  ام رو قطع کنمھی مسئول خوابگاه باعتث شد گریصدا
  باھات کار دارن از خونھ زنگ زدناسمنی
  ؟دنی فھمیزی چیعنی بھ طرف در نگا کردم ، از خونھ زنگ زدن ؟ جیگ
 
 

 ، دکتر گفتھ بود استرس نداشتھ دیلرزی محسوس داشت میلی رفتم سمت در بدنم خاروم
 ذاشتی داغون شده ام مگھ می زده نشو ، زندگجانیباش گفتھ بود اروم باش گفتھ بود ھ

 ارامش داشتھ باشم
  ؟الو
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 زمی عزی خوبسالم
  ، بوددای شمامان
 دی شما خوبیمرس

  حرفتون شده ؟دای و شتو
 رفتھ می امروز مستقدیپرسی از ھمھ بچھ ھا ممشھی ھمکردی حال و احول می کلشھیھم

 پرسھی سوال رو منی چرا ادونستمی نگران بود نمدیلرزی صداش میبود سر اصلھ کار
  ؟ی افتاده خالھ شادیاتفاق

  فقط جواب سوالم رو بدهزمی عزنھ
 کنمی فکر نمیعنی ، نھ

  ؟گھی خوابگاه دھی رفتھ دای شچرا
 باالخره ممکن بود مسئول خوابگاه زنگ بزنھ گفتی مدمی بھشون گفتھ بود ؟ بادای شپس

  رده خودش قبلش خبر دادهکی خوب کارفتھی ممکن بود بیھر اتفاق
  ؟ حواست بامنھ ؟اسمنی

 کھ حرفمون می چک نکرده بوددای بگم ، با شی چدی بادونستمی سوالش شدم ، نممتوجھ
  کھ سره ھم کردهی بھ دروغزدمی گند مگفتمی میدوتا نشھ االن ھرج

  گتی جدی شادخالھ
 دی دروغ گفتھ دعوا کرددای شپس
 می دعوا نکرددی ، نھ باور کننھ

  بودهی چدای شلی بدونم دلخوامی ؟ من میگی نمیزی چرا چپس
  کھ خودش بھتون گفتھمطمئنم

 کنمی باور نممن
  ؟دیکنی باور نمچرا
 دیکنی از من پنھونش مدی داردای افتاده کھ تو و شی اتفاقھی کنمی مفکر

   نھ نھنھ
 دوست دای من و تو رو قده شاسی ھست ، یی بھ خبرادهی نھ نھ نھ گفتنت نشون منیھم

 کشمی می دارم چی بفھمیستی مادر نکنمی دق مشمینطوریدارم نگرانم نکن ، دارم ھم
  بھشون ؟گفتمی می چدی خدا باای ، ختنی راشکام

  نشده ، امتحانا شروع شده ویچیھ
 اسی ، حرف بزن ستی بحث بحثھ امتحانات ننھ
 راستش رو گفت ؟ دستم رفت رو شدی دروغ بگم ؟ متونستمی دروغ بگم ؟ مخواستمیم

 دھنم و ی قلبم تو دھنمھ ، دست ازادم رو بردم جلوکردمی مبزد ، حس میقلبم بدجور
  ، زده بودم سردم بودخیھا کردم 

  ؟اسمنی
  خالھ گرفتھ بود گفتم کھیصدا
   نشدهیچی ھدی کنباور
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  چھ خبرهنھی اونجا ببادی مرهیگی مطی بلنی شروفردا
   نھنھ
  اروم تر گفتمکردی مشونی بدتر عصبکمیستری حرکات ھنیم شدم ا ارویکم
 ،دی اونا رو ھم نگران نکنستی نیچیھ

  نباشھیچی کھ ھانشا
  قطع شدیگوش

  ور گذاشتم روش و گفتمی ، گوشکردی خوابگاه داشت نگام ممسئول
 یمرس

  خبر بدمدای ام بود بھ خانواده شفھی ، من وظاسمنی
  نگا کردم و گفتمبھش

 دی کھ شما ھم تو دردسر افتاددی ، ببخشدونمیم
 دی نکندی رو نا امدمی ، بھتون اعتماد داشتم و دارم امشناسمی ھر جفتتون ور ممن

  نگا کردم و گفتمبھش
  دی کھ بھ خونھ خبر ندادیمرس

  ، رفتم طبقھ باالشدی مدهی کھ رو پلھ ھا کشیی جون با قدمھای و بسست
 کنمی می ؟ معلوم بود دارم چھ غلطدنیفھمی ؟ اگھ مشدی می اومد اونجا چی منی شرواگھ

 ؟
 ی چھ طوری خاموش بود ، واشی زنگ زدم گوشدای و برداشتم و بھ شلمیموبا

   ؟ادی بھش خبر بدم کھ برادرش داره مخواستمیم
 
  ؟دادی شب ھزاربار بھش زنگ زدم ، چرا جواب نمتا
 خوابم برده واری داده بھ دھی بچھ ھا چشام رو باز کردم ، ھمونطور تکی سرو صدابا

 روم انداختھ ی سبز سربازی پتوھی ، کردیبود ، کمرم خشک شده بود و گردنم درد م
 ، پتو رو تا دادی باشم ، پتو عطر سارا رو مدهی وامد روم پتو کشی نمادمیشده بود ، 

  ، بوددای کردم دوباره تماس گرفتن با ش کھی کارنیلکردم و کنار گذاشتم و بعد او
 تو شی گذاشتی ؟ برایدی خری چی رو برای گوشی ، جواب بده ، لعنتدای بده شجواب

 دای شدای ؟ شبتیج
 ، باشدی مشترک مورد نظر خاموش می کھ گوشگفتی اوپراتور پشت سره ھم منیا

 ستی مشترک مورد نظر در دسترس نگفتی و مزدی می دستھی ھم یاھ
 سر برم ھی خواستمی و لباس تنم کردم میی از جام بلند شدم و رفتم دستشوداغون

 نمی رو ببدای کھ شدی امنیدانشگاه بھ ا
 خستھ بود یلی ام خافھی خودم و نگا کردم ، قشدمی کھ رد منھی ای اماده شدم جلوکامل

ھا قبل  سرد مانکن ی ھاافھی اون قادی بودم ؛ دهی شده بود و رنگ پراهیدور چشام س
  ، خودمدنی افتادم با دی مشی نماشی نمایاجرا
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 اونجا بودن ، فک نی و شروای رفتم و وارد کوچھ کھ شدم وا رفتم ، پونیی پلھ ھا پااز
 خالھ داشتھ با من حرف ی وقتیعنی سرعت خودشون رو برسونن ، نی بھ اکردمینم
  اماده بودن برا اومدن ؟نای ازدهیم

 با لبخند اومد طرفم و من و بغل ای پشتم ، پورهی عرق سرد نشست رو تھی کردم حس
  اومدنی ھم دست دادم ، بھ نظر ناراحت و نگران نمنیکرد با شرو

  ؟نورای عجب از اچھ
 ی مصنوعی صدانی ، با ای مصنوعیادی صاف اما زیلی خی صداھی خودم بود یصدا

  محتوایرتون زرد و ب ھزارتا کارتون رو دوبلھ کنم ھزارتا کاتونستمیم
 ندیکی مکارای چنجای شما ودتا امینی ببمیاومد
 خوش یادی ، زی زغالنی بود و جدهی پوشی ، کت جذ مشکدادی بود کھ جواب منیشرو

 برق ھم نشستھ بود ھی مجعده کوتاھش ، نگاھش زوم من بود ی بود با اون موھاپیت
  ،اون تھھ نگاھش

 ی مصنوعیلی خی کردم لبخند بزنم ، مصنوعیسع
  کو ؟دایش
 زدی حرف مباری بود کھ انایپو
  ؟نی ، مگھ خبر نداردایش
  ؟یاز چ:  ایپو
  ھستشگھی خوابگاه دھی دایش

  گفتییزای چھیاھان اره مامان :  نیشرو
  ؟نمشی ببمیبر:  ایپو
 شھی نمادهیپ

  ھستنیماش:  ایپو
  ؟دی اومدنی ماشبا
 می از بچھ ھا گرفتیکی از نجای انھ
  ؟دیدی رسیک

 قبلھ خروس خون:  نیشرو
  گفتنی بھ سکوت گذشت کھ شرویکم

  ؟دای دنبال شمی برخب
 اودمھ بودن ، من ی ؟ اره پس برا چننی رو ببدای برن شخواستنی زد ، واقعا مخشکم
 برن خواستنی منای رو نداشتم نتونستھ بودم باھاش حرف بزنم اونوقت ادای شینشون

  ؟ حالشون خوب بود ؟ اروم و با عجلھ گفتمننشیبب
 امی من برم و بدی لحظھ صبر کنھی

 دی پرسایپو
  ؟کجا

 دای دنبال شمی برامی رفتھ االن مادمی یزی چھی
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 زنگ زدم ، دای بار ھزارم بھ شی ور بردشتم و برای برگشتم تو خوابگاه ، گوشزود
 دایو دانشگاه باشھ تا وقت پ تدای ھمچنان خواموش بود ، ساعت ده بود ، کاش ششیگوش

 دای شونی پانسی خوابگاه نشونیکنم و باھاش حرف بزنم ، برگشتم تو سالن و از متصد
 مشت ھی نکھی رو ھم نداشتم ، بعد از اونشی پانسی نشونی ، جالب بود حتدمیرو پرس

  ،رونیاب زدم بھ صورتم برگشتم ب
 کردمی لب دعا مری ، ز خوندنی الکرستی کھ شدم شروع کردم بھ انی ماشسوار
  ، صالحھ ھمون باشھیھرچ
 می داشتدمی کشقی نفس عمھی نبود ونی پانسدای شمی شدادهی پنی از ماشونی پانسیجلو

 ی جلوقای شدن و دقدای از دور پنشی دفعھ بھرام و ماشھی کھ نی بھ طرف ماشمیرفتیم
  ، شدادهی بھرام پنی از ماشدای ما شنیماش

 
 
 صدام و گھی خوندنم اثر نداشت ؟ خدا دی الکرستی ، اسادی لحظھ انگار زمان واھی تو
  ؟شھی مینجوری افتاده ؟ چرا داره ای شده ؟ چھ اتفاقی ؟ چشنوهینم
 ی و بعد نگاه بنی شد نگاش خشک شد رو صورت شروادهی پنی از ماشنکھی ھمدایش

 ھم رد شد و مکث کرد رو من ، فقط بھم نگا ای ، از رو صورت پوایھدفش افتاد رو پو
 کردیم

 بگم ؟ اظھار تاسف کنم ؟ ناراحت باشم ؟ ی چدی بادونستمی تکون دادم براش ، نمیسر
 جنگ و نھمھی فکر کنم ، نگران بودم و متعجب ، خستھ شدم از ایزی بھ چتونستمینم

  ،دعوا
 دهی کشھی و رفتمیع م ھمون موقتونستمی بود ، اگھ مدای اش بھ خاطر حماقت شھمھ

  تو گوششزدمیم
  ؟دای چھ خبره شنجایا

 کردی داشت سوال می بود کھ عصبنیشرو
  اب دھنش و قورت داد و بعد گفتدایش
 یچی ھه
   ؟ھی اقا کنیا

  شده بود نگا کردادهی پنی برگشت و بھ بھرام کھ حاال از ماشدایش
  ا آژانسھ ، نھ ، راننده اژانسھا

  ؟ کدوم اژانس ؟ پس تابلوش کو ؟ی اژانس ؟ مطمئنراننده
 زهی چچ

 دمی محی بھتون توضمن
 از ھمھ شتری ؟ بی گند بزنھ بھ ھمھ چخواستی حرف رو زد ، بازم منی بود کھ ابھرام

  کنار لبش خوب نشده بودی ، ھنوز کبودسوختیدلم برا اون م
  ؟کنھی مکاری شما چنیاش اقا ؟ خواھر من اول صبح تو مدی بدحی توضدییخوای رو میچ
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  گفتی عصبدایش
  کھ اژانسھگفتم

  گفتبھرام
 ستمی اژانس ننھ

  لحظھ کبود شدھی نی زد شروخشکم
  بلند گفتدایش

  خفھ شوبھرام
  گرفتشای برد سمت بھرام کھ پوورشی نیشرو
 زی خودش رو اماده کرده بود برا ھمھ چنکھی از جاش تکون نخورد مثل ابھرام

  گفتایپو
  نشده کھیزی چنی باش شرواروم
 کھی مرتنی انی خوھرم و اونوقت ازماشدنی دامی نشده ؟ اولھ صبح میزیچ:  نیشرو

 یفھمی مای ، پوشھی مادهیپ
 ونی پانسی را ننداز جلویزی ابرو رسیھ:  ایپو

  رو بھ ما دوتا گفتای دستش مشت شد ، پونیشرو
 ونی تو پانسدی برشما

 نھ
  نھ ، ادامھ دادگفتی بود کھ بلند مدایش

 دی ما حرفاتون رو بزنی جلونجایھم
 دای شو شخفھ

  رو ساکت کنھدای شکردی می سعادی بود کھ با فرنیشرو
  اروم گفتایپو
  ببرش توری رو بگدای دست شاسمنی

 رمی نمنھ
 کشتشی مکردی رو ول منی شروای ؟ اگھ پوشدی خفھ نمدای شچرا
 نی دست شرورهی ھم نتونست جلوش رو بگای و پودای برد سمت شورشی دفعھی انیشرو

  رو بزنھ ، بھرام دستش رو گرفتدایبلند شد کھ ش
  از ترسدمی کوتاه کشغی جھی

 اخ از ی صداھی و برد پشتش چوندی حرکت دست بھرام رو پھی تو تی با عصباننیشرو
  دندون قروچھ اشی وبعد صدادمیبھرام شن

 قھی رو شقی نبضھی کبود شده بود و تی از زور عصباننی مات مونده بود ، شروایپو
 زدیاش م

  اروم گفتایپو
  را ننداز ؟یزی ابرو رنی نکن شروشلوغش

  ؟یزنی از ابرو حرف می دارای ؟ پوابرو
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 نی کن شروولش
  و بعد نعره زدچوندی دست بھرام رو پشتری بنیشرو
  ھر جفتشون روکشمشونی ، من مای شو پوخفھ
 میخواستی مدیدی می اگھ کسی بود ، واونی چنگ زد تو موھاش ، نگاھم بھ در پانسایپو
  ،می کنکاریچ
 ، دستش داشت ادی نرونی ھق ھقش بی نگا کردم دستش رو دھنش بود تا صدادای شبھ
 کردی می بھرام چھ غلطنی رنگ شده بود ، خھ اول صبح تو ماشی صورتش بدیلرزیم

 ؟ ی؟ کم گند زده بود بھ ھمھ چ
 کردی و نگا مستادی می واشدی رد می ، ھرکشدی شلوغ مونی پانسی کم داشت جلوکم
  گفتی عصبایپو

  ، تمومش کننیشرو
 رونی بدی کشنی رفت و دست بھرام رو از دست شروی عصببعد

  بھرام نشست رو شونھ اش و لبش و بھ دندون گرفتدست
  زودونی تو پانسدی ، براسی ،دایش
  ملتمسانھ نگاش کردای خوست حرف بزنھ کھ پودایش

  رو گرفتم ببرمش تو کھ با نفرت پسم زد و گفتدای شدست
  رو بھ من نزنفتی کثدست

  بود کھ زده بودشنی نشست رو صورتش شرودهی کشھی
 خند زد و با نفرت شی ندای ماتش برد بھرام خشکش زد ، شای نشست رو گلوم پوبغض

 دوباره نگام کرد و گفت
 کاری چییخوای مگھی ؟ دیدی رو نشون متی مردونگستی ننجای خوبھ ، بابا کھ ابخ
  ؟ ھان ؟یکن

  اروم گفتبھرام
  نداشتھ باشی کاردای منھ بھ شری اش تقصھمھ

  گفتنیشرو
  حرف بزندای ، شکنمی تو رو بعدا رو روشن مفیتکل

  بشھ ؟ی بزنم ؟ کھ چحرف
  گفتی عصبنیشو

  ؟ستمی مگھ من با تو نِد
  دفعھ بھرام گفتھی

  دوست پسرشممن
 

 !  تموم شدیھمھ چ!  شد تموم
 دوست پسره عشقشھ ، گفتی ، بھرام مخواستشی ، عاشقش بود مای افتاد بھ پونگاھم

 ، برادرم دیکشی چشمم بود ، دستش مشت شده بود ،دندوناش رو رو ھم می جلوایپو
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 لحظات خوشش تھ شی ، عشقش عاشقرونی زده بود برتشیجلو چشمم بود و رگ غ
 خوندمیداشتنش رو از چشاش م  رو دوستشی من عاشقدونستمی بود ، فقط من مدهیکش

  مراقب عشقم باشنکھیو التماس ا
  بھ خودم اومدمنی شروی صدابا
  ؟ی کردی ؟ چھ غلطی گفتی چتو

  گفتی محکم و جدبھرام
  گفتم کھ دوست پسرشممن

 یلی ختونستیقط گفتھ بود دوست پسرشم م رو نگفتھ بود ، فزای چیلی بود ھنوز خگفتھ
  ،می بگھ من خواھرت و بردم خونھ ام من و خواھرت باھم بودتونستی بگھ ، مزایچ

 دای بھ شای بھ بھرام و پودای ، شدای فقط مات بھ بھرام نگا کرد و من بھ شنیشرو
  گفتی عصبایپو
 ونی تو پانسدی بردای شاسی

 نی ادم ؟ نگران شرونھمھی ؟ نگران بود ؟ نگران امی کھ برگفتی بار چندم میبرا
 ھی نی شرودیترسی ، مدونستمی و منی بود ادای ؟ نگران من نبود نگران شداینگران ش

 بزنھ بھرام رو بکشھ ، بزنھ نی شرودمیترسی مدمیترسی ، منم مدای بزنھ بھ شگھی ددهیکش
 شترینبود نھ ، اونا ب پسر خواھرشھ ، دوس پسر دوست کنھی رو بکشھ کھ ادعا میپسر

  حرفا بودن ، با ھم بودننیا ا
 ،نزار فتھی بنی بدتر از ای نزار اتفاقای پوری نگاه کردم ، جلوش و بگای بھ پوملتمسانھ

  ، رو بزنھی اگھی دخودهیبھرام حرف ب
  اروم گفتبھرام

 یی جاھی میبر
  گفتی وسط حرفش و عصبدی پربھرام

 رو ی کدی بای کھ اول صبحدمی ، نشونت مکنمی تو رو بعدا روشن مفی خفھ شو ، تکلتو
 نتی ماشی جلویبنشون

  اروم رفت طرف بھرام و گفتایپو
 کنمی شما برو ، من مشکل رو حل ماقا

 کردی می نھ حرکتزدی نھ حرف مگھی انگار فلج شده بود ددای نگا کرد ، شدای بھ شبھرام
، 

  داد زدنباری انیشرو
  مای تو دخالت نکن تو مسائل خانوادگایپو
 استفاده کرد بود فکر نی کھ شروی داشت بھ کلمھ ادی ماتش برد وا رفت ، شاایپو
 ی ، مسائل خانوادگی ، خانوادگکردیم

  کرد اورم باشھ و گفتیسع
 ستی جاش ننجای انیشرو
  جاشھ ، بسھ ھر چقدر را دادم بھشوننجای ااتفاقا
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  ؟کردی می ؟ داشت من و ھم قاطبھشون
  طرفمون و بھ ھردومون گفتبرگشت

  مشھدمیگردی برمدی چمدوناتون رو جمع کندیبر
  مشھد ؟دمی پرساروم

 دی رو جمع کنالتونی وساونی پانسدیبرگرد
  نگا کردم کھ ادامھ دادنی شروبھ
  ، تا االن ولتون کردم بسھدی لحظھ ھم دور از ما بمونھی ی حتزارمی نمگھید

 حرف ی بگھ از مسائل خاناودگیزی چھی نگاه کردم انتظار داشتم حرف بزنھ ای پوبھ
  گفتمنی رو بھ شروی عصبکردیبزنھ اما فقط داشت نگا م

 ، بابام نشستھ تو خونھ نجاستیمن برادرم ا!  ، نگا کن نی شرویکنی نمی غلطچی ھتو
  من دست خودمھ ، نھ دست تواریخت اما ادونمیمون ، خواھرت رو نمو

  گفتنیشرو
 خفھ

 ی ، ھری و بری رات و بکشیتونی می رو نشونمون دادتی تو خفھ شو ، مردونگنھ
 برمشی ومخواھرم

  رو ھل دادم طرفش و گفتمدایش
  دار و ببربرش

  با ترس نگام کرددایش
 دادزدم

 ؟ ونی پانسنیده تو ا کھ دوباره برگری براش گذاشتیی برش دار و ببرش ، ابرونیشرو
 ونی وضع برگرده تو پانسنی تو خونھ تا با انھیاره ؟ بھتره برگرده بش

  رو جمع کنلتی برو وسادای ، شباشھ
  م من فردا کالسم

 ی ھرزگای دنی مادتونی بستونھ ، اونجا درس دی خوندی و دانشگاه بستھ ، ھر چدرس
 کھ دمی کردم ، فقط فھمی طی چطورنی فاصلھ خودم تا شرودمی شد ، نفھمی چدونمینم
 و من تو کردنی ، ھمھ داشتن نگامون ممی بودونی پانسی زدم تو گوشش ، جلودهی کشھی

 زدمی مدهی کشنیگوش شرو
  گفتمختنیری ھمونطور کھ ماشکام
  ، ی ، مرسی درد نکنھ ، خستھ نباشدستت

  و گفتمای سمت پوبرگشتم
 دوستت یدی اونجا و اجازه میسادی ، خاک تو سرت کھ مثل گاو واای تو سرت پوخاک

   کنھنیبھمون توھ
  رو گرفتم و گفتمدای شدست

 خودمون میریگی مطی ، بلمیردیگی ، با شما دوتا ھم برنممی رو جمع کنلمونی وسامیریم
  ،میگردیبرم
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  دستم و پس زد و گفتدایش
  وقت بھ من دست نزنچی من دست نزن ھبھ

  ،ختیر اشکاش
 یشکی حق نداره بھ من دست بزنھ ، ھیشکی ھگھید

  تحت فشار بودیلی خدنی شروع کرد بھ لرزتنش
  داد زدنی ھو شروھی تا ارومش کنھ کھ دای رفت سمت شبھرام

  خواھر من دست نزنبھ
 دای نداد و رفت طرف شتی اھمبھرام

  بازم رفت طرفشنی شروکھ
  زدمداد

 نی کن شروتمومش
 کردی باال مونده بود و داشت من و نگا منی مشت شده شرودست
  دادمادامھ
 ؟ قرار یکنی می چھ غلطونی پانسی جلوی ؟ ھان ؟ داریکشی رو بھ رخ متی چیدار

 از داد زدن از ول دادن حرفت ی نعره ھات رو ؟ خستھ نشدنی ای تمومش کنستین
 ابونیوسط خ

 شھر نی ، ای ، لعنتھی گرریم ز بغضم شکست با صدا ھم شکست و زدختنی راشکام
 اومدن بھش رو داشتم شده بود ی ارزوی زمونھی کھ ی کابوس شھرھیبرام شده بود 

  ، کھ قرار نبود تموم شھی کابوس بزرگ کابوسھیبرام 
  ؟ی خوباسمنی

  گفتای پونباری طرفم کھ اادی خواست بنیشرو
  نداشتھ باششی کارنیشرو

 و نھ ای نھ پونی کدوممون خوب نبود نھ شروچی ، حال ھمی موندی اونجا مدی نباگھید
  ،بھرام
  رو گرفتمدای شدست
  داد زد و شروع کردبازم
 بخشمتی وقت نمچی ، ھبخشمتی توئھ ھمھ اش نمری دست نزن ھمھ اش تقصبھم
 بھرام کھ رد ی دنبال خودم از جلودمشی بھ حرفاش ندادم ، کشون کشون کشیتیاھم

  گفتممیشدیم
  نکشتھ دتنی برو تو خونھ تا شروبرگرد

 دمی رو شنای پویصدا
  خونھدی برگردستی نالزم
 گفتم

 رتی غی اما نھ با شما دوتا بمیگردی برمنھ
  دوباره بھ ھق ھق افتاددایش
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  اروم گفتبھرام
 کنمی من باھاشون صحبت مشھی نمیچیھ

  خفھ شو و برو خونھ اتبھرام
  رو بھشون بگمییزای چھی دی بامن
  نموننجای ای جونت و دوست داراگھ

 زدم نی کھ تو گوش شروی محکم تر از اونیکی تو گوش اون ، زدمی مدی ھم بادهی کشھی
 تو شکمش زهی کھ دندوناش برخواستی مشت مھی خواستی نمدهی نھ ، بھرام کشدمی،شا

 و خفھ شھ و حرف نزنھ
   بوددهی نگا کردم ، کشونده بودمش تھران و اون ھم خودش و بھ گند کشدای شبھ

  ،کردی مھی ھمچنان گردای ، شونی تو پانسمیبرگشت
 دمی پرسی عصبانکردمی کھ داشتم اب قند درست مھمونطور

  ؟یکردی می بھرام چھ غلطنی صبح تو ماشاول
  ندارهی ربطچی تو ھبھ

 نی رو بھ شروی و ھمھ چرمی مزخرفت رو میفا حنی ای اگھ تموم نکندای شاھده شخدا
 گمیم

  ؟یگفتی بگو مگھ بھ سروش نمنی بھ شرواره
 کھ زده بود ی ؟ بھ خاطر گنددونستی زده بھش نگا کردم ، واقعا من و مقصر ممات

 ھی تنبدی اون من بای ؟ من مقصر بودم ؟ بھ خاطر حماقت ھاودنستیمن و مقصر م
  ؟شدمیم

  گفتاروم
 شی بودم ازمارفتھ
 بودم ، ادامھ دهی نپرسیزی ؟ منکھ ازش چگھی داره می چنی ، ادی قند تو دستم خشکاب
 داد

 ترسمی ، فک کنم فک کنم من مستی خوب نحالم
 دمی از دستم افتاد رو فرش ، اروم پرسوانیل

  ؟ی کردکاری چتو
  دفعھ انگار تموم حسم از بدنم رفتھی ھی گرری زد زبازم
 بارداره بره و دای شنکھی ؟ اگھ از ترس اشھی می رو بگھ چی بھرام بھشون ھمھ چاگھ

 شگاهی ؟ بھرام باھاش رفتھ بوده ازماشھی تو سرمون می شده چھ خاکیبھشون بگھ چ
 ، تو کردهی مکاری بھرام چنی تا بفھمھ اول صبح خواھرش تو ماشکنھی ولش نمنیشرو

 دمیترسی میلی خمدیستری ، مشستنیدلم انگار داشتن ظرف م
  گفتمدای ور در اوردم و رو بھ شلمی موبازود

  بھرام چنده ؟شماره
  ؟کاری چشییخوایم

  شماره اش رو بگوزود
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 ی بود کھ اتاق خالنی امی کھ اورده بودی حرف رو ، تنھا شانسنی بلند گفتھ بودم ایلیخ
 بود و ھمھ رفتھ بودن سره کالساشون

  ور گرفت سمت منی گوشی حرفچی بھ بھرام زنگ زد و بدون ھشی با گوشدایش
  ،  زنگ زد و بعد خاموش شدی ور از دستش گرفتم ، چندبار گوشیگوش

  اپراتور گفتنباری زنگ زدم ادوباره
 باشدی مورد نظر خاموش ممشترک

 
 دایش
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 شھر و دانشگاھش واسم دست نی اگھیحس کردم د...شدم

ھمشون گند زدن بھ ...تای اون دختره بیو حت...ی اسی....سروش...بھرام...ھیافتنین
 ...میزندگ

 ...نمی نباھاموی بستم تا دور شدنم از روچشمامو
 رستوران ھیدور و برمو کھ نگاه کردم ...ستی نی کسنی تو ماشدمی کھ وا کردم دچشم
از حاال ... کننداری منو بنکھیبدون ا...ھمشون رفتھ بودن نھار...ظھر بود... دمیرو د

 شدم و داخل رستوران ادهی پنیاز ماش...گشنم بود ...کردمی رو خوب حس میطرد شدگ
دلم ...متشون برم سخواستیدلم نم...خورنیدارن غذا م  کھدمیھر سھ تاشون رو د...شدم
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 کھ خوردمیداشتم غذا م... گوشھ نشستمھی غذا سفارش دادمو ھیرفتم ...ننمی ببخواستینم
 ... عقب و نشستدی رو کشی صندلایپو

 کھ ی کسی تو چشادمیکشیو من خجالت م... فقط نگام کردقھی چند دقیبرا... کردنگام
 ... رو داشتم نگاه کنمیبرادر دوستم بود و ما سالھا با ھم روزگار خوش

  کھ اون پسره گفتھ راستھ؟ییزای چدایش
 گفتم
  گفتھ؟ی بھرام چمگھ

 ... بگو کھ تو... راستشو بگودایش... گفتھی چیدونی بھتر متو
   انداختو گفتنییدستمو گرفت و سرشو پا... قطع کردحرفشو

رو جون تو... دستارو لمس نکردهنی ایچکسیبگو کھ قبل از من ھ.. کھ دروغھ بگو
 ... بگو بھرام دروغ گفتھیپرستی کھ میھرکس
اما ... رو گفتھ بودزیبھرام انگار ھمھ چ... واسھ گفتن نداشتمی حرفچیھ... کردخی دستام

 گفتھ بود و ای بھرام بھ پودمیشا... نھ دمیشا... ھم گفتھ بودای بلکھ بھ پونینھ تنھا بھ شرو
 دونستنی بود کھ االن ھمشون منیمھم ا... مھم بودیاصال چ... دمیشا...نی بھ شروایپو

 بال سرم اومده نی ای اره من تو مستگفتمی مدیبا...گفتمی می چدیبا... اومدهرم سییچھ بال
 کھ واقعا بھرام دوستمھ و دوسش دارم گفتمی مدی بادمی نھ شاای ستمیو من مقصر ن

 ...شدمی محی توجینطوری ادیشا...
  و گفتمرونی بدمی از دستاش کشدستمو
و ھمزمان بلند شدم و از دستوران اومدم ... ندارهیبھ تو ربط... دروغای راست

 ...رونیب
 زوی داشت ھمھ چیاسیحتما ...زدنی گوشھ واستاده بودن و حرف مھی یاسی و نیشرو

 کھ نی اگھید...من ابروم رفتھ بود... واسم مھم نبودگھید...ذاشتی منیکف دست شرو
 ... نبود در برابرشیزیچ

 بازم شی گوشیلعنت... در اوردم و زنگ زدم بھ بھرامموی و گوشنی تو ماشنشستم
 گرفت خبرم شوی ازمای جھی بھش بگم ھر وقت نتخواستیدلم م...خاموش بود

 ...کشتی داشت منو می اضطراب لعنتنیا...کنھ
اگر باردار ... بودم گرفتھمویتصم... تحمل کنم اال باردار بودنم روتونستمی رو میھرچ

 ...حتما...کشتمی حتما خودمو مبودمیم
 
 دایش
 
 زودتر خواستیدلم م... انگار قصد تموم شدن نداشتی لعنتری مسنی و امی راه بودتو
   زودترادی قرار بود سرم بیی خونھ و ھر بالدمیرسیم
 تصور تونستمی مویزیھر چ...دعوا...کتک...یلیس... تحملشو نداشتمگھید... اومدیم

 تو گوشم و چھار تا فحش خوابوندی میکی اول از ھمھ دیدیحتما بابام منو کھ م...کنم
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 نیرفتار مامان ھم حتما ھم...یستی دختره من نگھی بعدم بھم گفت ددادویابدار ھم بھم م
سکوت ... بودنی سنگیلی مثل جونم دوست داشتم خادمو من کھ خانوی برانیا...بود

 یزی کردم چی راضنوی دم گوشم گفت شرویاسی...کردیم ام وانھی داشت دنیشرو
 ...  گذشتھ بھ مامان بابات نگھی تو و بھرام چنھی بنکھی ایدرباره 

 دستت درد نکنھ کھ ی واای ممنون ؟ گفتمی مدیشدم؟بای خوشحال مدیاالن با... کردمنگاش
 اما نگفتم فقط گفتم...؟یدیابروم رو خر

 جملھ ارو بلندتر نیا... بگھ من اب از سرم گذشتھ تونھی بگھ مخوادیدلش م... ستی نمھم
 ... بشنوهنمیگفتم کھ شرو

   برگشت عقبو گفتھوی نیشرو
  خفت کنم؟ای یشی خفھ مدایش

  زدم و گفتمداد
بھ بقال ...بھ مامانو بابا بگو... بکنی ھم کھ تا االن نکردیھر غلط... خفم کنایب... ایب

 سر یی چھ بالی تو روزنامھ و بگی بزنیاگھ ھیچطوره ...بھ دوستات...سرکوچھ 
 خواھرت اومده ھان؟

 شد و اومد درو باز کرد و ادهی پعی لحظھ نگھ دار و سرھی بھ راننده گفت اقا نیشرو
  گفت

 ...یشی پرروتر مگمی نمتیچی ھیھرچ... تویگی می چمی شو ببنادهیپ
 گفتم...نذاشتم شروع کنھ... دیدستمو گرفت و کش... شدمادهیپ

دوست داشتم ...دلم خواستھ ...  کردم بھ خودم مربوطھی من ھر غلطنیشرو
 اره؟... ی شدیرتیھ؟غیحرف...

  تو چشمام نگاه کرد و گفت... فروکش کردتشی عصبانھوی انگار نیشرو
 ...ی کھ خواھرمکنمی حس نمگھید...ی شدحی چقدر وقدایش
 راننده داشتن نگامون ی و اقاای و پویاسی... نداشتم کھ بگمیزیچ... نگفتمیزیچ
 سرم یی کھ بالرهی رو بگنی شروی جلوومدی نی حتایمثل صبح پو...کردنیم
 ..می و راه افتادمی شدنیدوباره سوار ماش... ھم خشکش زده بودیاسی...ارهین

اونا ھم بدون توجھ بھ من رفتن ... نشدم ادهی طبق معمول پمی شام کھ واستادواسھ
من ھم گشنم ...شدی اتفاقات گشنشون ھم منی ایبا ھمھ ...جالب بود..رستوران

 شدم ادهی رفتن من ھم پیوقت... بخورم با اون حرفاشیزی نذاشت چایظھر کھ پو...بود
 نوی در ماشای پوھویکھ ... دوباره نشستمنی اومدم تو ماشدموی خرچی ساندوھیو رفتم 

 گفتم...واکرد و نشست
  دروغھ؟ای راستھ ی بگیاالنم اومد... کوفت کنم یزی چی کھ نذاشتظھر

  کھ گذشت گفتکمی... نگفتیزی چایپو
از ... عاشقت بودمیاز بچگ... نفر ھست کھ دوسش دارمکی فقط ای تو دنکردمی مفکر

 جمع بود کھ المی خشھیھم.... میگرفتی دست ھمو ممویکردی میھمون دوران کھ باز
 ... چون من دوست دارمرهی نمیدستات تو دست کس
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 نشو کھ کی واسھ من رمانتگھی دیکی خواھشا تو ای وسط حرفشو گفتم پودمیپر
 وقت عاشق چی چون من ھیکردی بھ دوست داشتن من فکر مدمیتو نبا...حوصلتو ندارم

 ... ادامھ ندهگھیپس خواھشا د... دوست داشتمو بسنی شرویتو نبودم تورو بھ اندازه 
 گفت...شدی مدهی شب قشنگ دیکیاشک تو چشاش تو تار... نگام کردایپو

 کردمی و من اشتباه فکر می نبودچوقتیھ...یستی عشق من نقی چون تو الدمی نمادامھ
 ...شناسمتی نمگھید...ی شدحی تو وقگھی راست منیشرو...یکھ ھست

 ...باز ھم غذام زھرمارم شد... شدادهی پنی گفت و از ماشنویا
 
 

 سره خودمون و ارزوھاخمون اورده یی شده بود چھ بالی تو خودم نبودم ، چاصال
 تی شھره بزرگ ادما ظرفھی کردن تو ی زندگی ندارن براتی ؟ ھمھ ادما ظرفمیبود

  کھ سر و تھ ندارهی کامل باشن و تو شھری بدون خانواده تو ازادکبارهیندارنکھ 
  کردم کھ گفتای بھ پوی ترمز کرد نگاھنیماش
 می نھار بخورمیبر
 ادهی پنی باز شدن در اومد شروی بخورم ، صدایزی چتونستمی ؟ نممیخوردی نھار مدیای

 کنم اما دارشی انداختم خواب بود خواستم بدای بھ شیشد زودتر از ھمھ ، نگاھ
 ، اگھ خانواده اش نی داشتم برا حرف زدن با شرویی بھ تنھاازیمنصرف شدم ، ن

 نداشتم کھ باھام یدی ، ھر چند امگفتی منا بھ اویزی چدی نباشدنی داغون مدنیفھمیم
 حرف بزنھ و بھ حرفام گوش بده

 دای ھم انگار تو فکر بود رد نگاھش و دنبال کردم داشت بھ شای شدم ، پوادهی پنی ماشاز
  ، نگاھش رنگ حسرت داشت رنگ از دست دادنکردینگاه م

 نی بلند شھ و بره و من با شروای فرصت بودم کھ پوھی ، دنبال زی سر ممی نشستمیرفت
 تنھا بشم و باھاش حرف بزنم

 کھ کردمی می داشتم با غذام بازی ، حس غذا خوردن نبود الکزی رو اوردن سر مغذا
  از جاش بلند شد و گفتایپو

 گردمیبرم
 فرصت خوب ھی نی شده بود ، اداری ، پس بدای ششی ، رفت پرهی کجا منمی بببرگشتم

  ،برام بود
  گفتماروم

  باھات صحبت کنمخوامی منیشرو -
  ؟یدرباره چ -
 بھ جاش بگھ خفھ شو ، لحن صداش اصال خوب تونستی کھ می جور گفت درباره چھی

 تو شستمی مرفتمی و مدادمی و فوش مشدمی می بود حتما عصبانی اگھی دطینبود ، ھر شرا
  نبود اروم گفتمھای بچھ بازنیقت ا اما االن ونیماش

 دایدرباره ش -
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 کردم دوباره ی و سعرونی بودن بختھی نگا کرد چنگ زدم بھ موھام کھ از شال ربھم
 رو ی ھر کستونستی شال ، اب دھنم و قورت دادم ، با اون نگاھش مریبندازمشون ز

 دمی پرسزهی انگیخفھ کنھ اما من رو نھ ، ب
  ؟ی کنکاری چییخوایم -
  بکنم ؟دی باکاریچ -
 دوننی نمھی قضنی درباره ایزی پدر و مادرت چنیبب -

 چش دوختم بھ قای و زد بھ بشقاب ، صداش ازار دھنده بود ، نگاش کردم دققاشق
 چشاش کھ کاسھ خون بودن و گفتم

  رو بھترتی رو بفھمن وضعھی اونا قضنکھیا -
 یرتی حد غنی تا اکردمیفکر نم وقت چی بود ، ھی ، چقدر عصباندی رو ھم کشدندوناش
 پاره کھی جز تی استفاد ه اچی بود ،قاشق چنگالم رو کنار گذاشتم ، ازشون ھیباشھ ول

 کردنھ کباب و گوجھ و فلفل ھا نکرده بودم
  ؟شھیم.  شھی بھتر نمتیخانواده ات اگھ بفھمن وضع -
 شھی بھتر میلی ختی وضعیتو خفھ ش -

  جملھ کامل با فعل و فاعلھی جملھ گفت ھی باالخره
 کنھی رو بھتر نمتیخفھ شدن من ھم وضع -
  گردنت رو خورد نکنمشھی باعث میول -
 یرتی ؟ انقدر غدونستمی و من نمی ؟ تو ؟ تو انقدر عرضھ داشتیگردنم رو خورد نکن -

 بود ، و درباره گردن خورد ی ، نخواھیستی و من خبر نداشتم ؟ تو اقا باال سرم نیبود
  ،نطوری ھمجامی و تعصب برتی از ھم جدان ، غرتی و غتین ، مردکرد

 ی بگی چی و نگنیا -
 در لیبی و سشی بزرگ شده ، رکنھی بچھ کھ فکر مھی ، جز نی شرویستی نیچیتو ھ -

  شدمدی ، ازت نا امی تا مرد بشی راه داریلی ، ھنوز خستی نیاوردن ھم نشونھ مرد
  و گفتمزی گذاشتم رو می ده تومنھی و بمی جام بلند شدم و قبلش دست بردم تو جاز
  بودی خوشمزه ایغذا -

 دی و گرفت و پرسدستم
  ؟ی چیعنی نکارتیا -
 از دمی محی اومدنم ھم با شما ودتا بچھ بھ زور بوده ، ترجنجای محترم ، ای اقایعنی -
 رو خرج وناشونی ھزفھمنیھ کھ نم دوتا بچبی پدرم خرج غذام رو بدم تا از جبیج

 کجا کنن
  سرجاتنی بشریبگ -
 دستم و ول کن -
  سرجاتنیگفتم بش -
  ھمھ بشقابا رو تو سرت خورد کنم دستم و ول کننکھی قبل انیشرو -

  گفتمی ھمچنان تو دستش بود عصبدستم
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 کنمی و منکاری کھ ایدونیم -
  باھات حرف دارمنیبش -
  خند زدم و گفتمشین
 حرفات رو خرج دوست دخترات کن -
  بگمیزی بھ خانواده ام چستیمن قرار ن -

  کردم کھ ادامھ دادنگاش
 می باھم حرف بزننیبش -

 ھامی بازوونھی ، ھنوزم کھ ھنوزه از دزی و نشستم سر مرونی بدمی و از دستش کشدستم
 دنیترسی مھامی بازوونھی ھمھ از دیعنی ، ترسھیم

 گفتم
 خب ادامھ بده -
 ھیبھرام چطور پسر -

 روز ھی کھ ی ؟ بھرامدیپرسی ؟ از من درباره بھرام مکردی مقی کردم داشت تحقنگاش
 کھ ی ؟ ھمون بھرامکنھی و برا خودش مخوادی رو مدای خوابگاه داد زده بود کھ شیجلو

  بود ؟اوردهی انقدر کتک خورده بود و خم بھ ابرو ندایبھ خاطر ش
 دونمی درموردش نمیادی ززیچ -
 ھمھ جا ، اون دوتا با ھم بودن و تو االن شھی ھمدی با ھم بودشھی ھمدایچرا ؟ توو ش -
  ؟شیشناسی نمیگیم
 ھیپسر خوب -
 ی خاستگارادیقراره ب -

 ی مجلسھ رسمھی کھ انگار تو ی جورھی خوب نشستھ بودم صافھ صاف یلی رفتم خوا
 ی ، پس سر وش چخواستی رو نم بھرامدای ھو وا رفتم ، کمرم خم شد ، شھینشستم اما 

  وسط ؟نی اشدیم
  ؟ستی نی اگھی دراه

اون مجبوره ، اگھ انقدر دوسش داشتھ کھ رفتھ خونھ اش و باھاش . نھ . . . نھ نھ نھ  -
  زنش ھم بشھتونھی رو باال اورده پس می گندنی ھمچھیمست کرده و بعدش 

 باھم بودن ، پس تو حال نای شده کھ ای چطورکردمی بود ، ھمھ اش فکر منی ھمپس
 خودشون نبودن ، اروم گفتم

  بودی خوشمزه ای شدم غذاریس -
 کردی کھ دست بھش نزده بودم نگاه میی لبخند گوشھ لبش داشت بھ غذاھی با نیشرو

 کرد و برام اب ی دستشی پنی دست بردم سمت پارچ اب کھ شروکردی متمیبغضم اذ
  و گفتمدمی نفس سر کشھی اب رو برداشتم و ختیر
 نی تو ماشرمیمن م -
 پولت و بردار -

  ؟ھان
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  بردارزیپولت رو از رو م -
  و بردم پول و بردارم کھ دوباره دستم و گرفت و گفتدستم

 باھات صحبت خواستمی مشھد مدی ھمونقموقع کھ داغون برگشتھ بوداناتی جرنیقبل ا -
 نمتونی تھران و ببامی بای گرفتم با پومی تصمنکھیکنم ، حرفھام تو دلم موند و موند تا ا

  و باھات حرف بزنمنمتی ببیعنی
  ؟دادی ملمی سر و تھ رو چرا تحوی بی حرفانی کردم انگاش

   بازم نتونستم بھت بگم دوست دارم و عاشقتمدیاونجا اومدم و باز حرفم تو دھنم ماس -
 یتوھم لعنت نی رو بستم و باز کردم ، چند بار پلک زدم تا تموم شھ اچشام

  زنھی کھ برات می فکر کن ، بھ قلبھی قضنی و بھ انیبرو تو ماش -
 پول و بردارم و بزارم برادرانھ برام پول خواستمی رو از رو دستم برداشت ، مدستش

 ، دوسم داشت ؟ نی بھ دستم کردم و بھ شروی دوستانھ ، نگاھدمی رو حساب کنھ شازیم
 دوسش داشتم ؟

 یلی و عشق خی و دوستی و نگاش کردم ، برادرزی پول موند رو مدمی و عقب کشدستم
 باھم فرق داشتن ، دوباره پول رو نگا کردم اروم گفتم

 دمیپول غذام و از پول خودم م -
  نی و نشستم تو ماشبرگشتم

 
 

 نگاه گذرا بھ خونھ کردم و ساکم رو تو راھرو جا گذاشتم و رفتم ھی خونھ ، میدیرس
 حرف گفتی وقت بھم نمچی کاش ھکردنی متمی اذیلی خنی شرویسمت اتاق ، حرفا

 بھ اتاق یی نگاه گذرادمی بودم ، بھ راھرو طبقھ باال کھ رسی عصبیادیز. دلش رو 
  انتظار استقبالی وقت بود براری دیلی ، خبود مامان و بابا ناداختم چراغ اتاق خاموش

. 
 رو تو ذھنم مرور کردم ، نی شروی لحظھ حرفھاھی اتاق خودم رو ھم نگا کردم در

  و نھ کمترشتری نھ بموندی برا من دوست مشھیاون ھم
 دونھ خاک ھی ی بود حتزیی تمشھی اتاق شدم و چراغش رو روشن کردم ، مثل ھموارد

  ننشستھ بود ، در اتاق رو اروم بستم کھ مامان و بابا رو بد خواب نکنمالمیھم رو وسا
، 

 دی تخت ، بای رو انداختم رومی دستفی حوصلھ از سرم برداشتم و کی بیلی رو خشالم
  ، موند کھ دارو بخورمی مادمی دی باخوردمیدارو م
  بدون در زدن وارد اتاق شدای کھ پوکردمی مانتو رو باز می دکمھ ھاداشتم

  کھمی گرفتھ بودادی ، می بشی کھ بدون در زدن وارد اتاقمی عادتھا نداشتنی خونھ از اتو
 بدون در ای و حاال نصفھ شب پومی بازم در بزنستی تو اتاق نی کسمی اگھ مطمئنیحت

 شدیزدن وارد اتاقم م
  گفتمی اما عصباروم
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  رفتھادتی ادب و نزاکت ی زده شدخواب
  قدم اومد تو و گفتھی و پشت سرش بست و در

  حرف بزنخب
 دمی پرسی رو کامل از تنم در اوردم و انداختم رو تخت و عصبمانتوم

  بزنم ؟ی حرفچھ
  ؟دیکردی می چھ غلطدی شما دوتا تو اون شھر داشتنمی بببگو

  بودمشدهی ندینجوری چشماش نگا کردم چشاش دوتا کاسھ خون بودن ، تا حاال ابھ
  از اتاقرونی ببرو

 ی بزن لعنتحرف
  اش شروع بھ زدن کردقھی رو شقکی نبض کوچھی

 شنی مداری حرف بزن مامان و بابا باروم
   شن و بفھمن دخترشون افتاده بوده بھ جون شھر وداری بیترسیم
 شی ارازی می رونھی بھ ادمی دونھ با مشت محکم کوبھی

 بودن ، دهی شکستھ بود و مطمئنا ھمھ صداش رو شننھیی خشکش زد وا رفت ، اایپو
  ،  باشندهی ھم صداش و شنی خونھ بغلی مرد تنھاری و پرزنی پی حتدیشا
 و خون قطره قطره دیلرزی اومد تو دھنم ، دستم داشت می قلبم داشت مدمیکشی نمگھید

  ،نی رو زمختیریازش م
  اتاق باز شد و مامان وبابا اومدن تودر

 بودن جلو سادهی وادهی و لباس خواب و رنگ پرژامھی ھا با پچارهی کردم ، بنگاشون
  ازخودمدمیروم ، خجالت کش

 دستم و خون فرش و ی ھم نگاھش روی و گاھکردی داشت با تعجب من و نگا ممامان
 دیلغزی شکستھ منھییا

  شده کھ گفتمی بپرسھ چخواستی مبابا
  د دستم خ خ خود
 جملھ کوتاه در ھی تونستمی نمسمی سر پا واتونستمی تعادل نداشتم نمدمی کشقی نفس عمھی

  ، رو کامل و بدون لکنت ادا کنمنھییحده دستم خورد بھ ا
 داشتم کردمی جونشون ممھی کردم ، داشتم نھی وانداختم تو بغل مامان و گرخودم

 ھی بگم کھ ارومشون کنھ گریزی چتونستمی حرف بزنم نمتونستمی نمکردمینگرانشون م
 ھام کھ تموم شد اروم گفتم

 دیببخش
  ،کردنی و بابا ھنوز داشتن نگام ممامان
 نھیی خورد بھ ادستم

   بشکنھی دست خوردن معمولھیا ھم سست نبود کھ با  رو نگا کردم ، انقدرنھییا
  اروم گفتایپو

 نھیی من اومدم تو اتاق ھول شد دستش خورد بھ اکردی لباسش رو عوض مداشت
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  تا مطمئن بشھ کھ دروغش قابل باورهکردی اروم داشت من و نگا مایپو
 دهی ژولی تو اتاق ؟ مامان و بابا با موھاای باور بود ؟ نصفھ شب ؟ من و پوقابل

 شده بود اما متوجھ نبود ، خودم متوجھ بودم لباس خواب دوست ی مامان خونلباس
  کرده بودمی رو با خون دستم رنگشیداشتن
 مامان و بعد ھم رو دست من ، نگاه ی رو لباس خوندی لغزای بابا از رو صورت پونگاه

 کردنی لرزونم رو نگا میخودمم زوم دستم شد ، ھمھ داشتن دست خون
 بار تو عمرش داشت از خواھرش نی اولی بود ، برادهی ترسھی از بقشتری بایپو

 دی در اون حد از خودش نشون داده بود شایوونگی دھی و خواھرش کردیبازخواست م
  نشده باشموونھی خودم شک داشتم کھ دکردیک م شمیداشت بھ سالمت عقل

  گفتماروم
  خراشھھی ستی نیطور

  گفتبابا
  اورژانسمی برشمی حاضر ماالن

  ھم گفتمامان
 میپوشی االن لباس ماره
 کینی کلرمی مای نشده با پویزیچ

  و مامان ھر دو ھمزمان گفتنبابا
 نھ
  رفتم سمت لباسم و گفتمی جدیلیخ

  نشدهیچی ھمیگردی برمزود
 ھی تو اتاق و ی و عصبدهی رنگ پری ای نشده بود ؟ نصفھ شب بود ، من و پویچیھ
  ھفتھ قبل شروع شدن امتحانات ترمھی شکستھ اون درست نھییا

 و شال ومانتو بھ دمشونی بوسعی سرکردنی و مامان ھمچنان مات داشتن نگام مبابا
  ، یدست رفتم سمت در خروج

 داده بودم و دستم رو گوشھ بلند شالم محکم نگھ داشتھ بودم تا ھی تکنی ماشبھ
  ،رونی اومد بجی ھم گای کمتر شھ پوشیزیخونر
  گفتمکردی نگام مداشت

  و روشن کننیماش
 ستی نششی پچیی و متوجھ شد سوبشی کرد تو جدست
  بھ خونھ کھ گفتمگشتی برمداشت

 اری رو ھم از رو تختم بمی دستفیک
 ادم ھی کھ کردیسمت من و با ترس نگام کرد ، ھمچنان داشت فکر م تعجب برگشت با

  باشھوونھی دتونھیچقدر م
  گفتمیعصب
  باشزود
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  من برگشتی دستفی و کچیی بعد با سوقھی دقھی نگفت و رفت تو خونھ و یچیھ
 ، انقدر خورد شده خواستمی می چی رو برامی دستفی رفت کادمی بودم کھ ی عصبانقدر

  نبودادمی اسم خودمم یبودم کھ حت
 تلف بشم ؟ حالم انقدرا ھم بد ترسدی ، مرفتی سرعت میلی خای ، پومی شدنی ماشسوار

 ، کردمی سکتھ منی ھمونجا تو ماشزدمی بدتر بود اگھ حرف نمیلی خمینبود ، حال روح
  تا اروم شمزدمی حرف مدیبا

  و نگر دارنی ماشگفتم
  نگام کردی سمتم و باز با ھمون حالت بھت زدگبرگشت

 ای یداری گفتم نگر میعصب
 نتونستم حرفم رو ادامھ گھی خودش ھم پرت شد بھ طرف جلو ، دی رو ترمز و حتزد

 ؟ نگر نیی بندازم پانی خودم واز ماشای یداری نگر مگفتمی بگم ؟ می چخواستمیبدم ، م
 اتاق من نبود کھ بھ نھیی اگھی دنی ماششھی رو ھم بشکنم ؟ ششھی شنی بکوبم اای یداریم
  ، ھا بشکنھی راحتنیا

 دمی پرساروم
   ؟ی روت شد اون حرفا رو بھ من بزنیچطور

  ؟ بلندتر گفتمشدی استرسم خشمم کمتر مزدمی ؟ اگھ اروم حرف مزدمی اروم حرف مدیبا
 ی خواھرت بودم ، خواھر ،منشینی نبگھی و دی رھگذر نبودم کھ حرفات و بزنھی من

  ، یکھ قرار بود ھر روز باھاش چش تو چش بش
 با زدی داد نمدادی جواب نمزدی نمی ، حرفکردی کردم داشت رو بھ روش رو نگا منگاش

  تو دھنم تا خفھ بشمدیکوبیپشت دستش نم
 عشقت بود کھ تو شی فقط فکرت پای ؟ ی بگی بھ خواھرت چیخواستیحواست بود م-

 زرد از اب در اومده بود ؟
 بود کھ استفاده کردم ؟ تو ی چھ کلمھ انی گفتھ بودم ؟ ای برگشت و نگام کرد ، چایپو

  ؟دایزرد ؟ من گفتم ؟ بھ ش
  تکون دادم و گفتمیسر
  بودمی چون عصبنھیی بھ ادمی مشت و نکوباون

 ی بشمونی کھ بعدا بھ خاطرش پشی نزنی تا تو حرفدمی و کوبمشت
 نره ، من تو اون شھر نی از بمونی خواھر برادری تا اون حرمت ھادمی و کوبمشت

   ھم کرده بودم انقدر وجود داشتم کھ بھت بگم اره منی ،اگھ کارخوندمیداشتم درس م
 رفتھ بود نقطھ بزارم بعد تموم شدن جملھ ھام ادمی رفتھ بود نفس بکشم ادمی شدم ساکت

 ؟ گفتی می بھم چای پونھیی بھ اشدی نمدهی بگھ ؟ اگھ اون مشت کوبی بھم چخواستی، م
   ادامھ دادمی بگھ ؟عصبی بھم چخواستی می سال خواھر برادر٢٢بعد 

 ، منم فراموش ی اسم ندارنی بھ ای فک کن خواھراری با من حرف نزن اسمم نگھید
  داشتمی برادری زمونھی کھ کنمیم
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 نفس ھی کننی نطق بلند مھی نکھی بکشم ، ادما بعده ا نفسخواستمی تموم شده بود محرفام
 ، چنگ زدم ومدی کردم بازم نفسم باال نی ، دوباره سعومدی ، نفسم باال نکشنی مقیعم

 رو بدم شھی ، انقدرا حواسم جمع نبود کھ ششدی باز نمشھی ، با چنگ زدن کھ ششھیبھ ش
 داد ، بازم نفسم نیی رو پاشھی متوجھ شد و زود شای بھ در کھ پومدی مشت کوبھی ، نییپا

  ،شدمی گرمم بود داشتم خفھ مومدیباال ن
 اد؟ ھوا چرا انقدر ی بود ؟ نفسم چرا باال نمی چفی اورده بودم ؟ تو کی رو برا چفیک

 درکار نبود ی ، ابرونی و قرصام رو اوردم بفی اراده دست بردم تو کیگرمھ ؟ ب
 م وسرم و گذاشتم رو داشبوردبدون اب دوتا قرص خورد

 ھمچنان ای شدم، پوادهی پنی شدم ، نفسم باال اومد ضربان قلبم منظم شد ، از ماشاروم
 اراده و سست بود ؟ انقدر ی ؟ انقدر بخواستی رو مدای انقدر شن،یمونده بود تو ماش

  من بود ؟ برادر من ؟یای بود ؟ اون پوفیضع
 می برمیخواستی کردم ، مھی کردم با صدا گرھی و بغضم شکست ،گرنی کنار ماشنشستم

 ی ، وامی ، مستقل بشمی کار کنشگاهی ، تو ازمامیری بگی ، دکترمیدانشگاه درس بخون
 ، دای شی ، گند زده بوددای شی ، خراب کرده بودمی داشتدی جقدر اممیچقدر ارزو داشت

 استی پوگفتیا بود ؟ عطرش کھ می کرد بلندم کنھ ، پوی سعیکی
 تا کردمی مھی و گرشستمی تا خود صبح ھمونجا مکردی بلندم نمیکی نکردم اگھ مقاومت

 ، چھ مردمی و مدادمی ھمونجا جون مکردی بلندم نمیکی ، اگھ زدمیخود صبح زجھ م
   کنھ ؟کاری چخواستی من ؟ میدای سرمون اومده بود ؟ شییبال
 مارستانی بمی نبود رفتمی حالیچی و بعد نشست پشت رل ، ھنی من و نشوند تو ماشایپو

 نبود شوکھ بودم ، ادما سرنوشتشون از می حالیچی زدن سرم زدن اما ھھیدستم و بخ
 ؟ چرا انقدر مرد دادیقبل نوشتھ شده ؟ راست بود ؟ سرنوشت چرا خودش و نشون نم

 م؟ی و بعد اروم بشمی نثارش کنادیدھنمون در م  ازینبود کھ خودشو نشون بده و ھرچ
  ، ارامش از من رو برگردونده بودشدمی اروم نمگھی دشدمینم اروم

 
 
 دایش
 
 

 راننده رو حساب ھی داره کرانی و شرومی در خونھ ای جلودمی کھ وا کردم دچشامو
 ... نبودی ھم خبرای و پویاسیاز ...کنھیم

 خی تنم بود انگار ی کھ رویچشمم بھ خونھ کھ افتاد عرق... بودمدهی خوابانگار
   اما دستامرمیگی مشی از درون دارم اتکردمیحس م...زد

 ... شو برو تو خونھادهی سر و صدا پی درو وا کردو گفت بنیشرو... بودخی خی
 کیوارد خونھ کھ شدم ھمھ جا تار... کھ نگاه کردم سھ نصف شب بودساعتو

د کھ منو  بونی شروی فقط برق چشمایکیتو تار...انگار مامان و بابا خواب بودن...بود
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 یاما حاال برق چشا...دمیترسی نمیکی وقت بود کھ از تاریلی خگھید...ترسوندیم
 ...ترسوندی منو منیشرو

برق رو کھ ... بھ سمت خودش و کشون کشون برد سمت اتاقمدی محکم کشدستمو
 و رونی بدمیدستمو از دستش کش... فقط قرمز بود زدی برق نمگھیروشن کرد چشماش د

 :گفتم
 و ی کنداری مامانو بابارو بی بریخوای مترسمی نمیچی تو؟ من کھ بھت گفتم از ھچتھ

 ...رمیگیمطمئن باش من جلوتو نم... برویبھشون بگ
  منصرف شد و گفتھوی صورتم اما انگار کی اورد نزددستشو

 کھ ی ندارنوی اشغال ارزش ایچون تو... بگمیزی قصد ندارم بھ مامانو بابا چمن
 ...ادی سرشون بیی بالنیکوچکتر
 : بھم فشار دادمو گفتمدندونامو

 ...رونیبرو گمشو ب...ی خودتاشغال
 چرا دونمینم...انگار راحت شدم... کھ واستاده بودم نشستمیی ھمونجارونی رفت بیوقت

من اب از سرم ... سرم اومدهیی کسانم بفھمن چھ بالنیزتری کھ عزخواستیتھ دلم نم
 ھم گھی داشت کھ دونفر دیلیپس چھ دل... بودمدهی زجر کشیبھ اندازه کاف...گذشتھ بود 

 ... خوشحال شدمنی کار شرونی از المتھ د...بھ خاطر من زجر بکشن
 ...دمی راحت چشمامو بستم خوابالی با خدموی دراز کشنمی رو تخت نازنرفتم

 : نگاه کنم جواب دادمنکھیبدون ا... چشمامو وا کردممی گوشبرهی وی صدابا
 ...نییبفرما
 ..دای شسالم
 ...دیچی تو گوشم پی بھرام بود کھ اول صبحیصدا
 ..ی دارکاری بگو چزود
 ؟یخوب

   بلند گفتمی با صدااری اختی جام بلند شدم و باز
 ی اون وقت کلھ صبح زنگ زدیدی بھ گند کشمویزندگ...ی دلت خواستھ کردی غلطھر
 ؟ی خوبیبگ

 ... راحتالتیخ... بودی منفشی زدم بھت بگم جواب ازمازنگ
   و گفتمدمی خنداری اختیب... شل شددستام

 ...ی خبر خوب تو عمرت دادھی عجب چھ
  گفتیمی مالی با صدابھرام
 ... خانوممگھی زنگ زدم دی خنده اتم کھ کلھ صبحی ھمون صداعاشق

  نگاه بھ دور و برم کردمو گفتمھی
 نی من فقط بھ خاطر ایخنده ...ریبھ خودت نگ... من بھ خاطر تو نبودی خنده بھرام

 ؟یدیفھم... بدبختم کنھنی از اشتری کھ بوفتادهی نی منو تو اتفاقنیبود کھ خوشحال شدم ب
  گفتبھرام
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 ...نقدری ایعنی
 تو چھارچوبش واستاده نی کھ شرودمی اتاقمو دی فقط در باز شده دمی صداشو نشنگھید

 ...کردیبودو نگام م
 ی اومد جلو و گوشنیشرو...دمیشنی نمیچی و من ھزدی پشت سرھم داشت حرف مبھرام

 : کرده بودخکوبمی بھرام میصدا..فونیرو از دستم گرفت و زد رو ا
 کھ با تو ھی کار درست کرده باشم ھمون کارھی اگر می باور کن تو زندگدایش

   چونشمی نممونی ھم پشچوقتیھ...کردم
 ...ی چھ نخوایبخواچھ خودت ...شھیواسھ ھم...ی شک ندارم کھ مال خودمتو

  گذاشت دم گوششو گفتوی گوشنی اما شرونی شروی چنگ زدم از تو دستاویگوش
  تھران خفھ ات کنم؟امی پاشم بای ی عوضیشی مخفھ

 گوشاش قرمز شده نیشرو...چقدر خراب شد...چقدر بد شد... گفت و قطع کردنویا
  جلوم چشمامویگوش...بود
 از ی بگھ اما نگفت فقط وقتیزی چھیانتظار داشتم ... کارتشو دراورد و شکستمیس

  گفترونی برفتیاتاق م
 ... مامانو و بابا و صبحانھ اتو بخورشی پای نشدم بی عصباننی از اشتری بتا

 چی واسھ من ھگھیبھرام د...ختی اشکام راری اختی کنم اما بھی گرخواستی نمدلم
 ... نذاشتھ بودییابرو

 
 دایش
 
 
 گذاشت رو شوی مامان بلند شد اومد سمتمو بغلم کرد بابا ھم چادمی اشپزخونھ کھ رسبھ
 ... اومد سمتمزویم

 سر خودش یی کرده و چھ بالکاری دخترشون چدونستنی خوب بود کھ اونا نمچھ
 ...سرد سرد...کردی فقط نگام منیشرو...اورده

   مامان گفتزی نشستم پشت میوقت
  موقع ترم؟نی ای شد کھ با داداشت برگشتچطور

 بھ نی نگاه بھ بابا و مامان کھ منتظر جوابم بودن کھ شروھی کردمو نی نگاه بھ شروھی
  و گفتدیدادم رس
   کھ بھ زور اوردمشومدی نخودش

  بگھ؟خواستی می چنیشرو.. تو گلوم و بھ سرفھ افتادمدی لحظھ اب دھنم پرھی
 یلی بکنھ خی استراحتھیبھ زور اوردمش کھ قبل امتحانا ... دخترتون نی اومد ای ممگھ
 ... شدهفیضع
 ...دمی راحت کشنفس

 ... رفتھ بودنی امو کھ خوردم شروصبحانھ
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 نیامروز اخر...نجای فکر کردم کھ االن ھمھ سرکالسن و من انی تو اتاقم و بھ ارفتم
 از اون زیھمونکھ ھمھ چ... پوریبا استاد محمد...می داشتشگاهی بود کھ ازمایروز

 ادامھ داشتھ خواستی می ھا تا کبتی غنیا...زدی مبتیحتما امروز واسم غ...شروع شد
 باشھ؟
 ی کارھی دی نداشت بادهیفا...یاسی تلفن رو برداشتم و زنگ زدم خونھ رفتم

  ای پوی رو کھ گرفتم صدایاسیشماره خونھ ...کردمیم
 ... سرجاش اوردحواسمو

 ...الو
 ؟یخوب...ای پوالمس

 حرف یاسی کھ با ی زنگ زدای...ی کھ حال منو بپرسیمطمئنا زنگ نزد...دای شسالم
 ... کمکت کنمی خواھش کنی ھم کھ زنگ زدای یبزن

  صدامو بردم باال و گفتماری اختیب
 ھمش می زندگیفھمی من تحت فشارم؟نمیفھمی تو نم؟یداری چرا دست از سرم برنمایپو

 ... کمکم کنیشده ترس؟اگھ دوستم دار
 اونقدر کھ مجبور شدم بگم... سکوت کرده بودایپو
 ؟ی پشت خطایپو

 کھ ازم یدونی وردل عشقت؟می کھ کمکت کنم کھ بریانتظار ندار... ھستماره
 ...ادیبرنم

 ... ترمنی ارمی بگی کنم مرخصی کارھیفقط کمکم کن بتونم ... نھ
   گفتی مکث طوالنھی بعد ایپو
 ...خداحافظ... ی نداریبا من کار... بگو یاسی بکنم بھ تونمی نمی کھ کارمن
 ..دیچی پی تو گوشیاسی یچرا انتظار داشتم کمکم کنھ؟ صدا... سرد برخورد کردچھ

 ...دای شسالم
 قرار بود ازش نکھیاز ا... شدممونی کھ کردم پشی لحظھ از کارھی...یاسی سالم

 اون مسبب... کنھیخواھش کنم واسھ دانشگاھم کار
 صدامو صاف کردمو گفتم... ازش خواھش کنمخواستمی من بود و من حاال مھیایبدبخت

 ... دارمازی بھ کمکت نیاسی
  گفتیاسی
  ؟ی البد نگران دانشگاھی بگیخوای می چدونمیم

 ؟یستی اره مگھ تو نخب
 ... برگردمگھیراره چند روز د ھم ھستش کھ قنی واسھ ھمچرا

 تو دیو من با... تھرانرفتی دانشگاه مرفتیاونم م... تنھا شدمی لحظھ حس کردم تنھاھی
  گفتمیبدون معطل...بودمی می خونھ زنداننیا

 واسش زحمت یلیخ... پور صحبت کن کھ درسمو حذف نکنھ ی با استاد محمدبرو
  اصال برو با مسئول اموزش صحبت کن...دمیکش
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 ...گھی بکن دی کارھی دونمیاصن چم...ری بگی ترمو مرخصنی واسم او
 ... بھ حال خودم زار بزنمنمی بشخواستیدلم م... رفتھ بود باالاری اختی بصدام

  دارم اروم گفتی بود چھ حالدهی کھ فھمیاسی
 ...رمی بگی کھ واست مرخصکنمی خودمو می نباش رفتم کھ تھران سعناراحت

 گذاشتم و سرمو گذاشتم رو وی گوشیبدون خداحافظ...ر راحت شدم کھ گفت انگانویا
 ... کردمھیبالش و فقط گر

 .... روزانی اشدی تموم مکاش
  
 

 تو ساک ، کردی جمع ملی برام وساادی بھ ساکم کردم ، مامان داشت با وسواس زینگاھ
  ، ارزوھامی قلبم ، بی ، بدای شی برفتمیداشتم م

  خراب کردنی گند زدن بعد کلی ، بعده کلرفتمی مداشتم
 ھی ترم دنبال نی بودم ، ادهی ازشون نفھمیچی کھ ھیی بود امتحان بدم ، امتحان کتاباقرار
  ، بھ درس و مشق نداشتنی کار مزخرف بودم کھ مطمئنا ربطیسر

 ، از اتاق اومدم کردی اومد داشت ساعت پرواز رو چک می منیی بابا از طبقھ پایصدا
 دنمی نفس کشای پودنی کھ با ددمی کشقی نفس عمھی ، سرم و بلند کردم و ھمزمان رونیب
 ، الاقل نھ می کلمھ ھم حرف نزده بودھی بودم و با ھم نجای کاره موند ، ده روز بود امھین

 دادمی ، برادرم رو ھم داشتم از دست محافظ جز سالم و خدایحرف
 رفتن ، ی اماده شدم برابای رو بھ زور چپوند تا ساکم و من تقری مامان ھمھ چباالخره

 کھ درس و خواستی بار دلم منی اولی بار از رفتنم خوشحال نبودم ، برانی اولیبرا
 ،  مامان و باباشیدانشگاه رو ول کنم و بمونم پ

 ، رهی بگی ترم رو مرخصنی و مجبور بود اادی ھمراھم بتونستی بود و نمضی مردایش
 خانواده ھامون سخت تر ، ی بود ، گفتنش سخت بود اما باور کردنش برایغ قشنگدرو

 زدی رو نمدشی غیضی گذشتھ بود بھ خاطر مرشی کھ بھ خاطر درس از ھمھ چیدختر
  ،دادی ترمش رو از دست نمھیو 
 خواستم بگم با تو نکھی بھ دست جلوم ظاھر شد ، ھمچیی سوای بودم کھ پودهی در رسدم
 و سوار دمی ، مامان و بابا رو بوسرونی ساکم رو از دستم گرفت و از در رفت بامینم

 نبودن تا در عقب رو باز کنم و سوار رونی مامان و بابا بخواستی شدم ، دلم منیماش
 و کردمیخواست ماامن و بابا نبودن و در عقب رو باز می دلم مشتری بدیشم ، نھ شا

  فرودگاهرفتمی میسره راھ نی ماشھی و با داشتمیساکم رو برم
 کردم فقط بھ دانشگاه فکر کنم ، بھ خودم بھ سروش بھ ی حرکت کرد و من سعنیماش

 خوابگاه و بھ ری و بھرام بودن بھ مدنی اون روز شروی کھ شاھد دعواییبھرام بھ ادما
  ،یھمھ چ

 تو تمتونسی باھم نداشتن ، می برگردم خونھ ، دانشگاه تھران و مشھد فرقخواستی مدلم
 شھر خودم درس بخونم
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 شھی درست مینگران نباش ھمھ چ-
 بعد از ای من و پونی جملھ کامل بنی بود ، اولای اراده برگشت سمت صدا ، پوی بنگاھم

  ده روز
  خند زدم و گفتمشین
 تو دی نذاشتنی ، تو و شروتشونی ھستن ، ابروشون و شخصزیادما فقط نگران ودتا چ-

 بار فکر کنم کھ نی اولی برادی برامون بمونھ ، شما دوتا باعث شدییاون شھر ابرو
  ، خاک تو سرتونرمی سوال مریز

 ختنی راشکام
 کم نی ، سرعتش رو کم کرد و رفت تو المی سرعت بودنی رو عوض کرد ، تو الدنده

  ،کردی می اخالقش بود اگھ قرار بود حرف بزنھ اروم رانندگشھیسرعت ، ھم
 بر خالف دای ، شدی تو خونھ درس بخوندی اومدی میی ، دوتادی بودتانرسی دبدای و شتو
 با یلی اروم بود و خانوم ، اون موقع ھا دانشجو بودم خی بودطونی شیلی کھ خییتو

 ، می دوست بودم ، نون و نمک ھم و خورده بودنی بودم ، با شروریخودم درگ
 ی نشم سعدای شکی نزدکردمی می ، سعم فکر کنھ بھ خواھرش نظر دارخواستمینم
 ، نشد ، نتونستم ، نھیبی بردار کھ خواھرش رو مھی بھش مثل تو نگاه کنم ، مثل کردمیم
 نشست تو قلبم ، دانشگاه کھ نشی قشنگش با او نرفتار سنگی اروم با اون چشایدایش

 داشتھ جرئت ای ، بھ خودم گفتم پوختی ھو قلبم رھی تھران دی و قرار شد بردیقبول شد
 رستانی دبگھی ، دانشگاه دستی مشھد نگھی ، تھران دی و بھش بگو کھ دوسش دارباش

 تو کردمی از دستت بره ؟ نشد ، بازم نتونستم ، ھمھ اش فکر مدای ، نکنھ شستین
  ، اسی ، از دستش دادم ی رو خوندی تو از چشام ھمھ چکردمی فکر میمواظبش

  بلند ادامھ دادمھی نی صدابا
 ، معشوقھ یستی ، عاشق خواھر دوستت نیستی ، مرد نیستی ، عاشق نیستی من نیجا-

 کھ معشوقھ ی دوستت رو نگرفتی اعتراف نکرده کھ باھاش بوده ، جلوشتیعشقت پ
  ،عشقت رو نزنھ

 دی پرسی نگا کرد و عصببھم
   ؟دمی کشی چیدونیم

  بھ رو بھ روش دوخت و ادامھ دادچشم
   کنم ؟کاری چی رو گفت ؟ انتظار داشتیرام ھمھ چ بھی افتادم وقتی بھ چھ حالیدونیم-

 کدومش نبودم ، اما عاشق بودم چی گفتھ بود کھ ھزی چی نداشتم کھ بھش بدم ، کلیجواب
 ابراز دای کھ جلو چشمم بھ شی رو دوست داشت ، عاشق پسردای کھ شی، عاشق کس

 دای کھ عاشق خواھرم بود ، عاشق شی ، عاشق کسکردیعالقھ م
  اروم گفتای کنم پوکاری چای بگم ی چدونستمی شدم نمادهی پنی فرودگاه ، از ماشمیدیرس

  ، اسمنی کھ بگم مراقبش باش ، مراقب خودت باش ستی نییدای شنباریا
  شد اما اروم رفتم بغلش کردم و در گوشش گفتمی چدونمینم

  نبودمی امانتدار خوبببخش
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 خودم انقدر شکستھ بودم و دوباره  نداشتم ، توی سمت سالن پرواز ، حس خوبرفتم
  ، ازم نمونده بودیزیجوش خورده بودم کھ چ

 تو تنم ، قرار بود برم تھران ، ختی ارامش رھی ی خودی شدم بمای سوار ھواپنکھیھم
 ، عاشق شدن با خوندی درس مکردی می زندگدیکشی کھ سروش توش نفس میشھر

 ادی زیلی خیلی سخت بود خیلیعذاب وجدان خ
 
 

 نشیی کھ طبقھ پای روزه برگشتم بھ تھران ، بھ خوابگاه ، بھ اتاقمون با تخت دو نفردو
 من می دعوا داشتدنای خوابنیی باال پانی سره اشھی ، ھمدای و طبقھ باالش شدمیخوابیمن م

 رمی بمفتمی تخت خراب شھ و من بترسمی ھمھ اش مرهیگی نفسم مخوابمی باال کھ مگفتمیم
 ، جام رهیگی نفسم مخوابمی کھ منیی ، دوروزه پاخوابمی نمنییاپ ، دو روزه رو طبق

 ی بھ جای ، ھنوز کسدهی رو مدای شی بوبیوعوض کردم عاشق طبقھ باال شدم، عج
 می اتاق باشنی بازم باھم تو ادوارمی و من تھ دلم امومدهی ندایش
 
  فکر بودم کھ سارا اومد تو اتاقتو
  ، باھاش کردمدای بعد از اون دعوا کھ سره شمیزدی وقت بود کھ باھم حرف نمیلیخ

  ، گرفتن غذا نرفتھ بودمی تخت ، برای رو گذاشت جلوم روغذا
  خوبھ ؟دای شحال
  نگا کردمبھش

  ؟ی خوبخودت
 دادی رو مدای شی نشستھ بودم رو تخت طبقھ باال ، بدجور بوھنوزم
ت ، خودت و  تو خودزی رو نری ؟ ھمھ چی ، چرا روزه سکوت گرفتاسی بزن حرف

   کو ؟ با تو برنگشتھ نھ ؟دایخالص کن ، ش
 کنھی ام موونھی دای رو عوض کنم عطر شی رو تختدی ، باختنی راشکام

  پدر و مادرش درباره بھرام و اون اتفاقیعنی اش خوانوده
  ، نگاش کردمیعصب

  ،ادهی زدای حرف پشت شنجای ندارم ای منظور بدنیبب
 ی با کسیمی شی ، امروز کالس رفع اشکال داشتم برانیی جام بلند شدم و اومدمد پااز

 وبھرام طنتی و شنی اتفاقات با اون شروع شد ، با اون و دوست پسره نازننیکھ ھمھ ا
 و من و من و من

 ی ، نگاھم بدمی و مانتو و شلوارم رو تنم کردم و مغنعھ ام رو ھم پوشزی سمت اورفتم
 ھم نبود چھ برسھ بھ دنی ، حس لباس پوششمی ارالی وسافی شد سمت کهدی کشاریاخت

  دمیپوشی جوراب رو ھم زدم اسپرت مدیاراش ، غ
  کھ سارا جلوم رو گرفت و گفتفمی حوصلھ رفتم سمت کی بھمونطور

 رونی بی اتاق برنی از ای حق نداری و اون غذا رو نخوری حرف نزنتا
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  برمبزار
 ی پس ، زبونت رو قورت نداخب
  زدمداد

 سارا
  تر از من داد زدبلند

 ارمی و کوفت ، سارا و زھرمار ، اگھ شده بزنمت ھم بھ حرفت مسارا
  بگم ؟ی بزنم ؟ چحرف

  بھرام سروشدای شدرباره
 دور اتاق گشت ،بچھ ھا رفتھ بودن اتاق مطالعھ و فقط من و سارا تاری اخی بنگاھم

 گفتم ، زمزمھ وار میبود
 شنونی و مصدات
 سالم و ی تو دانشگاه بھ جاگھی ؟ ملت ددوننی نمی ؟ اره ؟ فک کردشنونی و مصدام

 شد ؟ بھرام ھمھ درساش رو حذف کرده ، سروش ی چدای شفی تکلپرسنی مکیعل
 ، انگار کھ شاگرد دوم دانشگاه نبوده انگار کھ نفر اول رهی و مادی جنازه مھی نھویع

 شی و با اتگاری دانشگاه نبوده ، سبالیم والیده ، نگار کھ عضو ت نبورانیشطرنج تو ا
 کنھی روشن مگاریس
 کشھی نمگاریسروش س-
 ، ورزش دیکشی نمگاری ، سدمی حرف رو انقدر اروم زدم کھ خودمم بھ زور شننیا
  دیکشی نمگاری اما سکردی می شطرنج بازخوندی درس مکردیم

 ، ی پچ پچ بشنوی دانشگاه ، امروز قراره کلی برییخوای ، امروز ماسی بزن حرف
 ھا و ثی حرفھا و حدی سرھی دنی شنیپس حرف بزن و خودت رو اماده کن برا

 جواب دادن
 دمی جواب نمیشکی بھ ھمن
  پوریَ ، و محمدی جواب بددی خودت کھ بابھ

 ی رفت رو دکمھ مانتو ام و اروم طوراری اختی ؟ دستم بگفتی زد ، استاد رو مخشکم
  گفتمزدمیکھ انگار داشتم با خودم حرف م

 ، اون روز ھم کالسش چوندمیپی مشھی پور رو ھمی محمدی ، من کالسارمی نمکالس
 ری ، سره کارمون گذاشت ، دنمی رو ببنی ، قرار بود برم دوست پسر نازنچوندمیرو پ
 ادم میابت کن ثمیخواستی ، ممی نشھی تنبمیخواستی ، ما فقط ممی شدھی تنبدای من و شدمیرس

  ، نکردخونکمونی ، بھرام ھم کم سنھ بکی ھر کارتونھی متشیبا زن
  سارا نشست رو دستمدست
 دمی کردم و پرسنگاش

 سره کالسا ، حاال رفتی ، من چرا برم ؟ اون سره وقت مادی نمدای ؟ شمی گند زدیدید
  چرا من برم ؟ادیکھ اون نم

 نی نگام کن بباسی
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  کردم ، اروم گفتنگاش
 نده تی کدومشون اھمچی برو و بھ ھی داردونممی کھ می دارمانی دوستت ای بھ پاکاگھ
 یکنی و فردا فراموشش میشنوی امروز مادهی حرفا تو دانشگاه زنجوری، ا

 دمی و قورت دادم و پرسبغضم
  ؟گفتی می پور چیمحمد

 گرفتھی رو مدای کھ سراغ شگفتی اما اون روز مھرناز مدونمی نمقیدق
  کھ کردم خودش گفتنگاش
  بھمن ماهی شماست ورودی مدت بدجور دنبال بھرام بود ، ھم رشتھ اھی کھ ھمون

 مخصوصا بھرام دیپلکی کھ دور ور پسرا میی از دخترایکی ، گفتی رو می اومد کادمی
 نداختی بھ سروش می نظرمی ھم نیگاھ

 دمی زدم تو موھام و پرسچنگ
  کنم ؟کاری چمن

 ی دوست داریھرکار
  بمونم خونھخوامیم

 رو گھی واقعا ھمددای نترس ، اگھ بھرام و شیچی برو دانشگاه ، از ھیکنی مغلط
 سمی می منم جلو حرفاشون واخوانیم

  ه گفتمانی دی شندونستمی کھ نمیی و تکون دادم و اروم باصداسرم
 خداحافظ

 یخودی بدی ، دلم لرزدمی قدم سروش رو دنی و کھ گذاشتم تو دانشگاه تو ھمون اولپام
 ، دوستت تو فشاره مشکل داره االن ستی اون سھم تو ناسی اراده ، بھ خودم گفتم یب

  تھ دلم گفتیزی چھی ، ستیوقتھ فکر کردن بھ قاپ زدن دوست پسره دوستت ن
  نبوددای دوست پسر شاون

 خواستی ور مدای اونم کھ شخواستشی کھ مدای کھ بود ، شعاشقش
 دمی شنیی سمت کالس ه صدارفتم

  فرانی اراخانوم
  سروش بود سره جام خشکم زدیصدا

 
 

  دوباره صدام کردسروش
 انفری ارخانوم

 ام رو کردم کھ برنگردم سمتش ، سخت بود صداش و ی سره جام ، ھمھ سعسادمیوا
 بشنوم و برنگردم و نگاش نکنم

  و سالم کردسادی جلوم وااومد
 نی و جدی اسپورت سفرنی پی اومد ، حتی داشت ، بھش مشی کردم ، تھ رنگاش
 نطوری ھم ھمدشی سفی اومد و کتونی ھم بھش مشیمشک



 149 

  حالش خوبھ ؟دایش-
 کھ باال اورده بود ؟ ھنوزم داشت ی ؟ بعد از اون گنددیپرسی مدای درباره شداشت

  ؟ی ؟ دوسش داشت ؟ پس من چکردیدرباره اون سوال م
  ؟دهیتلفناش رو چرا جواب نم-
  خود داشتی سروش کھ جادادی بھ منم جواب نمدایش
  ؟دی با تو برگشتھ تھران ؟ با ھم اومدیعنی ھم اومده ؟ دایش-
 بھش بگم خواستمی می برا گفتن نداشتم ، چی ، حرفکردمی داشتم اطراف رو نگا مجیگ
 ؟
  جوابم و بدهکنمی دارم دق ماسی-

 دی تا اخره ترم کھ نبارفتمی مدی کرده بودم ، باری پور و بازم دی داشتم با محمدکالس
  برسم سره کالسرید
  ؟ی روزه سکوت گرفتاسی-
 ازم خواستھ بود کھ بھ استاد بگم درسش رو حذف نکنھ ، ھمھ درس ھا رو حذف دایش

   بودی الیمی حذف کنھ عاشق درس شخواستی پور ، نمیکرده بود جز درس محمد
  گفتماروم

 من کالس دارم ، خداحافظ-
 جا گذاشتم و خودم رو بھ کالس رسوندم رو تو راھرور سروش

 بود ، بھرام درسش رو ومدهی ندای کرده بودم ، شری اومد ، من بازم دی استاد میصدا
 کردنم اونقدرا ھم بھ ریحذف کرده بود و من سروش رو و راھرو جا گذاشتھ بودم ، د

  ،  اومدیچشم نم
  در بزنم کھ منصرف شدمخواستم

 حرف دای کھ ھمھ دارن پشت سره شگفتیس ؟ سارا م برم تو کالخواستمی مییتنھا
  چند منم ؟گفتمی و مرفتمی ، من مزننیم

 تو دماغم و بعد دیچی عطر مردونھ پھی ی برگردم کھ بوخواستمی در فاصلھ گرفتم ماز
  دست مردونھ در کالس رو زدھی

 کنارش قای بود و من دقنیی دوختم بھ صورت سروش ، سرش پامی رو مستقنگاھم
  ،کردی بودم ، عطرش مستم مسادهیوا
 کالس رو باز کرد و منتظر موند برم تو ، نگاھم و از رو صورتش برداشتم و در
 بود و نگاھش سادهی تختھ وای کردم گذرا کالس رو از نظر بگذرونم ، استاد جلویسع

 دیچرخی من و سروش منیب
 تو ی خالی کردن صندلدای پی لب سالم کردم و نگاھم رو براری کالس شدم ، زوارد

 اخر ی ھای جلو بودن و پسرا رو صندلفیکالس گردوندم ، طبق معمول دخترا رد
 نشستم و سروش ھم رفت اخر ی صندلنیکتری نزدیکالس نشستھ بودن ، رفتم رو

 کالس
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 رو نگرفت ، شروع کرد بھ دای سراغ شدیشی مھی نگفت تنبی کردری چرا ددی نپرساستاد
دن مسائل و جواب دادن بھ سواالت بچھ ھا و من ساکت و  داحیدرس دادن و توض

 نوشتمی رو مگفتی استاد میاروم فقط ھرچ
  کالس تموم شده بود کھ استاد گفتمیتا

 ، دی رو خوب جواب بدی سواالت امتحاندوارمی ، کالس تموم شد ، امدی خستھ نباشخب
 دیتونی در خدمتتون ھستم ،مدی داشتیروز امتحان از صبح دانشگاه ھستم اگر سوال

 دیتشربف ببر
  رو برداشتم برم کھ استاد گفتفمیک

  باھاتون کار دارمدی شما بمونانفری ارخانوم
  سره پا مونده بودمی کھ ھمونجا کنار صندلی ھمھ برگشت سمت من ، مننگاه
  کھ رفتن من موندم و سروش و استاد ، استاد رو بھ سروش گفتھمھ

 ر رو ھم ببندسروش موقع رفتن د-
 مکث کرد و بعد از ی ، سروش کمرونی بھش گفتھ بود کھ از کالس بره بمحترمانھ

  و در رو ھم پشت سرش بسترونیکالس زد ب
 دی پرساستاد

  ؟ومدهی فر چرا ننیشاھ-
  نگفتم ، از سره جام تکون نخورده بودم ، گلوم خشک شده بود استاد ادامھ دادیچیھ
  منیش رو حذف کرده جز درسا فر ھمھ درسانی شاھدمیشن-

  و بھ دندون گرفتملبم
  دفعھ داد زدھی
 نکھی ، نھ ادی تا درس بخوننجای ادی راه رو اومدنھمھی فر انی تو و شاھکردمیمن فکر م-

 دی کھ زن و بچھ و نوه داره شرط ببندرتونیسره زدن مخ استاد پ
 ، با ترس بھ زنھی تو دھنم داره نبض مکردمی ھو حس کردم قلبم تو دھنمھ حس مھی

 برگردم سمت در کھ استاد خواستمیاستاد نگا کردم و ھمزمان دره کالس باز شد م
 دی کشادیدوباره فر

 سروش در و ببند-
  نرفت خودش اومد تو و گفترونی در و بست اما بسروش

 استاد-
  رو بھ سروش گفتاستاد

 ادی فر بنی شاھیاد کردم و تو اجازه دادمن بھ تو اعتماد داشتم سروش ، بھت اعتم-
 ادی پاش باز بشھ تو خونھ من ، بی داره گذاشتیتی چھ نیدونستی منکھیخونھ ام ، با ا

   تو اتاق مطالعھ امنھی خانواده ام بششیپ
  رفت طرف استاد و گفتسروش

  استاددیاروم باش-
 دی کشادی بلند تر از قبل فریلی خاستاد
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  ؟ی گرفتی الل مون چراانفریحرف بزن ار-
 شھی با حرف زدن حنجره ام پاره مکردمی حرف بنزم گلوم خشک بود حس متونستمینم

  گفتی عصباستاد
 ی دفتر انظباتبرمتی میاگھ حرف نزن-

 کھ ھمون اول کار ی بودم و نھ تھش ؟ منازی کھ نھ سر پی ؟ من رو ؟ منکردی مدمیتھد
  بودم ؟دهیکنار کش

   گفتماروم
 ی انظباتتھی کممیریم-

  و استاد ھر دوتاشون بھم نگا کردن و ادامھ دادمسروش
 ی دانشجوھی ی کھ چطور بھ خاطر ھوستون تو خونھ تون براگمی اونجا و من ممیریم-

 دی گذاشتیدختر کالس خصوص
  داد زداستاد

  دانشگاھمی علمئتی نکن ،من عضو ھدی ، من و تھدانفریار-
 ی دانشجو بھ صورت خصوصھی بھ دی حق نداشتدی ھم بوده باشی اگھیشما ھرکس د -

 دی ، حق نداشتدی مقابل لمس کردناش ساکت بموندی ، حق نداشتدیتو خونھ تون درس بد
   برنده شد ، اوندای شکنمی ، اما فکر مفتھی فکر بنی اصال بھ ادیباعث بش

 رو دوباره تکرار نکنھ ششی ازماخواستی شما رو از را بدر کنھ مخواستیم
 نای از اشتری خونھ تون ، تونست ، اگھ سروش جلوش رو نگرفتھ بود بادی بخواستی،م

 رفتی مشیھم پ
  بلند گفتسروش

 اسیخفھ شو -
 دمی بھ سروش بدم بھ استاد نگا کردم و پرسیتی اھمنکھی ابدون

  خستھ شدم ، کجا برم ؟سادنی برم از سره پا واخوامیمن م-
 دی پرساستاد

  ؟ی کجا بری چیعنی -
 ی انضباطتھی کمایخونھ -

 ، در ی و گرفت و من و کشون کشون برد سمت در خروجنمی اومد استی عصبسروش
   گفتمی ، عصبی طرفھی بره بھ کردی می ھرکس سعمیو کھ باز کرد

  کارتونی پدی تموم شد برلمیف
 وامد نھ عقب ی بود اما نھ جلو مسادهی از انتظامات افتاد کھ اونجا وایکی بھ نگاھم

 رفتیم
  دانشگاهی و رفتم سمت در خروجرونی بدمی رو از دست سروش کشنمیاست

 نشستم تو ی حرفچی ھی ، بنشی تو ماشنمی بدو بدو اومد دنبالم و مجبورم کرد بشسروش
 و چند تا قرص برداشتم طبق فمی ، دست بردم تو کمی اومدرونی و از دانشگاه بنشیماش

معمول اب نداشتم بدون اب قرص ھا رو انداختم کھ سروش متوجھ شد و از تو 
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 رو سر ی نفس ھمھ اب معدنھیداد دستم ،   در اورد وی اب معدنھی نیداشبورد ماش
  ،دمیکش

 چھ چرت نی سروش بپره بھم و بگھ اخواستمی کنم ، مھی گرخواستی بودم ، دلم مخستھ
 یکی خواستی دلم میی جاھی بخوره بھ نی ماشخواستی دلم می بود بھ استاد گفتییو پرتا

  کنمھی کھ بتونم بھونھ اش کنم و گرخواستمی تلنگر مھیبزنھ تو گوشم ، فقط 
 برگشتم نگاش کردم تا حرف بزنم اما ساکت شدم بازم نگاھم گھی نمیزی سروش چدمید

افتادم کھ دستش پانسمان شده بود و من  اون روز ادیزوم دستش شد کھ رو دنده بود ، 
  دوختم و گفتمرونیپانسمان دستش رو لمس ردم ، نگاھم و بھ ب

  و ببر خونھمن
  اروم پارک کرد و گفتی جاھی بھ حرفم بده یتی اھمنکھی ابدون

  نگفتن ؟یزی بگو ، خانواده اش کھ چدایاز ش-
  ؟ من عاشقش بودم عاشقدیپرسی سواال رو منی داشت از من اچرا

  حرف بزن ، حالش خوبھ ؟اسی -
 . اره-

  ؟خب
  ؟ی کھ چخب
  ؟ادی کالسا رو نمچرا
 ضھیمر
  شده ؟ی ؟ چضھی ؟ مریچ
 دمی پرسی ، جدضھی خودمم باورم شده بود کھ مرضھی مامان و بابا گفتھ بودم کھ مربھ
  ؟ی کنکاری با رابطھ تون چییخوایم

  رابطھ ؟کدوم
  ؟یکنی میی من و بازجوی کھ بھ خاطرش االن داریھمون

 یھنی دنبالش برم ، تونممی ولش کنم و نمتونمی ، نمقی عمیلی خادی زیلی دارم ، خدوسش
  کنھی قبول نمرتمیغ

  با بھرام ازدواج کنھقراره
  ؟یچ

  دمی کھ ترسی چدی بلند پرسانقدر
 دیپرس

  ؟ھی جدھی ؟ قضیگی مراست
  اره
 زارمی نممن
  ؟ای قضانی بعد ایکنی ؟ باھاش ازدواج مشییخوای متو
 ودنمی نمیعنی ، نھ

  شدم اونم ساکت شد و بعد من و رسوند خوابگاهساکت
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 دایش
 

 ...گذرهی کھ اومدم خونھ می ماه از روزدو
دلم واسھ سروش ...دلم واسھ استاد تنگھ...دلم واسھ دانشگاه تنگھ...ھی سختیروزا
 ...تنگھ

 ...ھم تنگھ.....  ی دلم برایحت
 

 جملھ ی تو سھ نقطھ یاسی و از نوشتن اسم بندمی کنار و دفتر خاطراتمو مذارمی مقلممو
 ...شمی ممونیام پش

 ... کھ دلم براش تنگ شدهنھی اتی واقعاما
 ی پگھی بھ بابا و مامان گفت کھ دی چنی شرودونمینم...گذرهی سخت ممی زندگیروزھا

   کھدونمی منویدانشگاه نرفتنمو نگرفتن اما ھم
 ی ندهی و از ھمھ بدتر اترسونھی داره منو می چند وقتھ بدجورنی ھمشون تو اسکوت
 ... کھ روبھ رومھھینامبھم

 : سکوت اتاقم غرق بودم کھ در اتاقم باز شدتو
 ... بودمامان
 :گفتم...کردی نگام میجوری...  کنارم نشست اومد

  شده مامان؟یچ
 : نگام کرد و گفتقی دقمامان
 ...تی مشھد خواستگارانی بخوانیم... زنگ زده بوداتی از ھم کالسیکی مامان
  گفتم... شدزی تگوشام
 خب؟
 جواب تو نکھی ھم مطمئن بودن از ایلیخ...تی خواستگارانی بخوانی مگھی کھ دخب
 ؟ی بزنی نداری حرفدایش...مثبتھ
  فقط گفتم...گھی می بودم مامان چمونده

  بود؟ی چلشونیفام
 ...رونی فقط گفت مصدق و از اتاق رفت بمامان

 اون بھمراه خانواده اش یعنی... بھرام بودھیلیمصدق فام... رفتجی لحظھ سرم گھی
  من؟ی اومد خواستگاریداشت م

 کھ عاشقش شدمی می زن کسدیبا... بود سرنوشت مننیا... تمام وجودمو گرفتغم
  ی کھ تو عالم مستیزن کس...نبودم

 ... زنش بشمنکھی نداشتم جز ای بودم و حاال چاره ادهی خوابباھاش
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 یزینکنھ چ... ناراحت بودنقدریچرا ا... مامان جلو صورتم اومد ی افھی لحظھ قھی
  گفتھ بود؟یزی چنی واقعا شرودونست؟نکنھیم

 : سمت اشپزخونھ و بھ مامان گفتمرفتم
 بار ازم ھی کالسمونھ کھ ی از پسرایکی فقط نیگی کھ شما مییلی فامنی انماما

   کردو منم بھش گفتم کھ قصد ازدواجیخواستگار
 ... مشھدانی چرا دارن مدونمیحاال نم...ندارم

 ...!گفتمی راحت دروغ مچھ
 : نگام کردو گفتقی بازم دقمامان
 گھی دانی ھست کھ دارن میزی چھی حتما
 گفتم

  باشھ؟دی بای ھست؟ مثال چیزی چھی کھ ی چیعنی
 ...  باز ھم سکوت کردمامان

 کھ دادیلو نم...کردی ام موونھی سکوت مامان داشت دنیا... رونی اشپزخونھ اومدم باز
 ...دونھیتا چھ حد م

 ... اومد اتاقمنی کھ شد شروشب
 : گفتی مقدمھ اچی ھبدون
 یاری و ادا و اصول ھم درنمیکنی راحت قبول میلیخ...تی خواستگارانی مدارن

 ...! و تو و مامان و بابادونمیوگرنھ کھ من م
 ...رونی چشم و از اتاقم اومدم بگفتم
 ...!دمیچھ راحت ترس...چھ راحت چشم گفتم... راحت قبول کردمچھ
 
 با ییاروی روی براکردمی خشممو کنترل مدیبا...شدمی فردا اماده می برادیبا

   بود ودهی منو بھ گند کشھیاون زندگ...بھرام
 بخوابونم تو یلی سھی نمشیبی می وقتخواستیدلم م...می اومد خواستگاری داشت محاال

 یصورتش و تمام عقده ھا
 ...! کنمی چند وقتمو خالنیا

 
 
 دایش
 
 

 ی کی کنم؟براکاری چخواستمیم...کردمی واستاده بودمو بھ خودم نگاه منھی اجلو
 کھ ی کسی اون؟برای کنم؟براشی اراخواستمی می کی خوشگل باشم؟براخواستمیم

 رفتم تو دموی لباس ساده پوشھی بلند شدمو یشی اراچیبدون ھ... نابود کرده بودمویزندگ
 ...اطیح
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 مگھ من خواستھ اد؟ی اومد تا بھ قولش وفا کنھ؟ اما مگھ من گفتھ بودم بی داشت مبھرام
 بودم؟

 دست خواستی می کی حرص لعنتنیا... شدی ناخون دستمو کندم کھ ناخونم خوننقدریا
بدون مقدمھ ...نیبلند شدم کھ برم دستمو بشورم کھ چشمم افتاد بھ شرو...از سرم برداره

 گفت
 ؟ی خراب کردتوی چطور زندگنیاما خودت بب...ارمی بھ روت بنی از اشتری بخوامینم

ش مھربون نگاھشو کھ انگار دوباره شده بود ھمون دادا...دیدی فقط چشاشو مچشام
 ...یشگیھم
 چند وقت ازش حساب برده نی تو انقدریا...نیدستمو گرفت و گفت بش... نگفتمیچیھ

 ... نشستماری اختیبودم کھ ب
 دستمو گرفت تو دستاش و گفت... کنارمنشست

 شھیباورم نم... ببرهرسوالی منو زرتی غتونستی تو نمی کس بھ اندازه چی ھدایش
 ... کھ خواھرم باھاشیمنتظرم کس

 و حرفشو ادامھ دیاما انگار خودش فھم... حرفشی از ادامھ دمی برگردوندمو ترسرومو
 نداد و فقط گفت

 کھ خواھر من شھیباورم نم.. و باھات ازدواج کنھ و ببرتادی کھ منتظرم بشھی نمباورم
 ... باشھدهی بھ گند کششوی زندگنطوریا

من ... منم بغض گلومو گرفتھ بوداری اختیب...ض صداش پر بود از بغزدی حرف میوقت
 ... برده بودمرسوالی زرتشویغ... بودم کھ ابروشو برده بودمیخواھر

 بلند شدمو اری اختی بدمی زنگ خونھ ارو کھ شنی نگاھش کنم صداگھی دشدی نمروم
  گفتم
 ... تو اتاقمرمی ممن

 ! فقط نگام کرد و گفت برونیشرو
 ... بشمی تو اتاقم و اجازه دادم بغضم بشکنھ اجازه دادم خالرفتم
 کھ حتما پدر و مادر بھرام بودن رو یی مامان و بابا صداھای سالم و احوال پرسیصدا

 دمی در اتاقمو شنی کھ گذشت صداکمی...نمشونی ببخواستی دلم نمایخدا...دمیشنیم
 ...سرد و خشک...رونی بایبھم گفت ب... بودمامان

مگر ... شدهینطوری بودم چرا مامان باھام ادهیھنوزم نفھم... امان نگاه کردم  مبھ
 ... گفتھ بودیزی بھش چنیشرو

 فاصلھ کردمی شده بود کھ حس منی سنگنقدریپاھام ا...رونی مامان از اتاقم اومدم ببا
 ... از قبل شدهشتری بیلی خییرایاتاقم تا پذ

ھمون ...یشگیھمون نگاه ھم... شدم نگاھم تو چشماش قفل شدییرای وارد پذیوقت
 ... نگرفتمشی وقت جدچی کھ ھینگاھ

 ...خوردمی ماری اختی و من بدادی کھ بھم شراب رو می وقتیحت
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 بھ خودم اومدم و اروم جوابشو دادم بھ پدر و مادرش کھ دمی سالمشو کھ شنیصدا
  نشستم بھم بگھ خودم یزی چی کسنکھیسالم کردم بدون ا

 کھ رو کھ بھم دوختھ شده یی و نگاه ھاستمی پاھام وای روتونستمی نمنی ازشتری بگھید
 ...بود تحمل کنم

 انگار من اصال اونجا کردنی بھرام صحبت می تمام مدت کھ خانواده ام و خانواده تو
 ...یناخوداگاه رفتھ بودم بھ اون روز لعنت...نبودم
بھ خونھ ... بھرام شدننیحراست و بعد سوار ماش... سروش و بھرام تو دانشگاهیدعوا

 ... کھ خوردمی ھام و شرابھیگر...اش رفتن
 ی خودمو براتونستمینم... جا جلوتر برمنی تو ذھنم از اتونستمی نمکردمی مھرکار
 ... کنمحی کھ کرده بودم توجیاشتباھ

 بھم گفت یچرا وقت...بھرام گفت انجام دادم ھرکار کھ اری اختی اونقدر خوردم کھ بچرا
 ...لعنت بھ من...چرا مقاومت نکردم...برو تو اتاق بخواب چرا رفتم

 ...  ناخودگاه سرمو باال کردمو بھ بھرام نگاه کردمدمی قسمت رسنی بھ ایوقت
 ...کردی گذشتھ فکر می بود و انگار اون ھم مثل من بھ روزھانیی کھ سرش پایبھرام

 اری اختی دو نفر برن با ھم صحبت کنن بنی انیدیر بھرام گفت اگر اجازه م مادیوقت
 ... با بھرام نداشتمی صحبتچیمن ھ...بلند شدمو رفتم تو اتاقم

 گفتی اومد کھ می در اتاقمو باز کرد و صداش منی چقدر گذشت کھ شرودمینفھم
 ...حاال برو تو...یکنی ھم نمشیطوالن...یزنی محض ظاھر دو کالم حرف مفقط

 حرف ادی کھ زکردی مدشی گفت برو تو و داشت تھدی بود کھ داشت بھ بھرام منیشرو
 ...نزنھ

  کھ گذشت بھرام گفتکمی...نگاش نکردم... کھ اومد تو اتاقم بلند نشدمبھرام
 کردمی مدی کردم کھ نبایاگر بدبختت کردم اگر ابروتو بردم اگر کار... منو ببخشدایش

 ...  بوده کھنیطر افقط بھ خا
 خودم گفتم...نذاشتم حرفشو ادامھ بده ...یعصبان... کردم نگاش

 حرفات گھید...ی بوده کھ عاشقم بودنی بخاطر ای اگر بدبختم کرددونمی خودم منگو
 ...ستی حرفا ننی ای جاگھیاالنم د... شده یتکرار
  و گفتدی حرفم پروسط

دوست دارم ...ستمیمی وازی ھمھ چیمن پا...منجایچون عاشقتم االن ا... من عاشقتم دایش
 !دوست دارم داشتھ باشمت... کنم یباھات زندگ

  گفتماری اختیب
  بار داشتن من واست بس نبود؟ھی

  کھ انتظار نداشتم گفتیبا ارامش... خوردجا
  بازم تکرار کنم ؟خوامتی می بار بھت گفتم برا چھی

  گفتمیعصب
 ی بارم من و برا خودم نخواستھی اون یحت
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 تو خونھ ات با امی با اشک مدمی بھت جواب مثبت میلی می ، با برونی اتاقم برو باز
 زنھی کھ برا تو نمی با قلبستی کھ برا خودم نیحس
  و گفتدی کشقی نفس عمھی ، رونی زده بود برتشی غرگ
  متاسفمگمی مبازم

 رونیق بره ب نگاش کردم و با سر اشاره کردم از اتایعصب
 ! رونی اتاق رفت باز
 

  زنگ زدمی ک گوششدمی اماده مھی تجزیمی امتحان شی براداشتم
  رو نگا کردم ، مامان بودشماره

  ؟ سالم مامانالو
  ؟ی خوبزمی عزسالم
  ممنون ، چھ عجب ؟یمرس
  بگمکی زدم تبرزنگ

  ؟کیتبر
 گھی داره
   ؟ی چیبرا
 گھی خواھرت دی برا نامزدبابا

 دمی بلند بود پرسیادی کھ زیی ھو با صداھی
  خواھرم ؟ینامزد
   بھت خبر نداده ؟دای شنکنھ
  ؟ی چخبر

  نگفتھیزی بلھ برونش بود ، بھ تو چامروز
  گفتمی خفھ ای صدابا
 امی چ چرا گفت ، بھ خاطر امتحانا نتونستم بچ
  ؟ییای بیتونی نمشی نداره ، برا نامزدیبیع

  ؟شی نامزدیبرا
  استگھی روز ددو
  اروم بود گفتمیادی کھ زیی صدابا

  دارمامتحان
 دای شدونمی بعد از امتحاناتتون ، می براموندی ، کاش مھی چی عجلھ برانھمھی اودنمینم

 نطوری تو ھم ھمی باشششی تو پخوادیچقدر دلش م
 اره

  ؟ی کھ نداریمشکل
  ماماننھ

 نیی بغض دار بود ، بغضم رو با اب دھنم فرستادم پاصدام
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   مامان ، مراقب خودت باشباشھ
  دوسش دارمیلی ، بھ بابا سالم برسون بگو خچشم
  دختر گلم خداحافظباشھ

 خداحافظ
 ؟ منکھ با اب دھنم قورتش دادم ، کنھی مکاری چنجای بغض انی رو قطع کردم ، ایگوش

 ختنیاسکام ر
  رو گرفتمدای شماره شیعصب

  ندادجواب
  گرفتمدوباره

  دادرد
 کردمی فکر مشھی ، ھمھی گرری رو گذاشتم کنارم و پاھام رو بغل کردم و زدم زیگوش

 و دستاش رو زمیری میی ، تو اشپزخونھ براش چارمی منم مشیتو مراسم خاستگار
 کردمی زد خودم پشتتم ، فکر می نگران نباش ، حرفی ، ھگمی تو دستام و مرمیگیم

 تونستی ھم مای پوتاینھا ای  ، کھ عاشقشمی ، سروششھیخاستگارش سروش م
 خاستگارش باشھ ، اما بھرام

 کنھ کھ جواب ی معذرت خواھخواستیحتما م.  زنگ زده بود دای زنگ زد ، شمیگوش
  کار داشتم زنگ زدمی بپرسھ کھ چاینداده 
  رو براشتم و گفتمیگوش
 یتونی اما می عاشقش نشدی شاھی ، بھرام پسر خوبی ، خوشبخت باشگمی مکیتبر

 یدوسش داشتھ باش
  دوباره شکست و گفتمبغضم

 بودم ھمونطور دواری ، امی مراسم خاستگاری برای بودم من و ھم دعوت کندواریام
  بھ عنوان خواھرت کنارت باشمیگفتی مشھیکھ ھم

  کردم و گفتمھی گربلند
 دایش

 غم ای دنھی کردم ، غم داشتم ، ھی قطع شد و من اونجا تلفن بھ دست ھق زدم و گرتماس
  و بغض

 اسم دنی زنگ بزنم و با ددای رو برداشتم کھ دوباره بھ شی ھام کھ تموم شد ، گوشھیگر
 سروش خشکم زد

  بدجور خراب کرده بودمنباری ، ادای بوده کھ بھم زنگ زده بود نھ شسروش
  سروش رو گرفتمشماره

  سروش بود گفتی شباھت بھ صدای کھ بییصدا
 اسی بگو

 ی خودتسروش
 اره



 159 

  ، کرده صداش گرفتھ و بغض دار بودھی بود گرمعلوم
 دای فکر کردم شمن
  بود کھ بدونمحقم
 اره

  و باھام کردنکاری اچرا
 سروش
  و گفتدی لرزصداش

 عاشقش شدم ، روز اول کھ اومدم دانشگاه اومدم سر کالس چشمم دمشی دی از وقتمن
 جلو اگھ رک حرفم رو بھش  ، اگھ نرفتمدیخندی و مزدیافتاد بھش ، داشت با تو حرف م

  برم جلو نھ بشنومدمیترسی ، مترسوندی خانوم بود و من و میادی بود کھ زنینزدم برا ا
، 
  نکننکاروی خودت ابا

  زدداد
 و اون دی دانشگاه فھمھی ، دی نخواست نفھمدی ، اصال من و نداسی پسمم نزد ی حتاون
 دینفھم
  عاشقتھ سروشاون

 ستی بھ خدا نستین
  باشاروم
  باشم ؟ اروم ؟اروم
  خواستن و نخواستنشنی بیستی نجی گگھی تو بھتر شد ، دی ، برااره

  اسی خواستمشیم
  ؟یکردی ازدواج مباھاش
 دمی شد دوباره پرسساکت

  ؟یکردی ؟ ازدواج ماره
  اتفاقات ازدواج باھاش ارزوم بودنی از اقبل

  ؟ی چاالن
 دونمی نماالن

  نھینجوری ، الاقل اشییواخی ، االن نمودنمی من میول
 اره

  قبولش کردینجوری ھمبھرام
 دختر ھی گذشتھ تونھی نمی پسرچی کرده بود ، ھاسی شرف خودش اون کار و با ی باون

 تونھی اما نمزنھی ، بلوف مرهی بگدهیرو ناد
  ؟یخوری رو می غصھ چی داراالن

 انقدر عرضھ نداشتم کھ الاقل برم جلو و ازش بخوم کھ باھام ازدواج کنھ ، انقدر نکھیا
   نداشتم کھ حرف دلم رو بھش بزنمیمردونگ
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  نداره ، االن تموم شدهیبیع
  مثبت دادنجواب

 سروش
  زدداد

  بھشون جواب مثبت دادن ؟اسی
  بلھ برونش بودهروزید
  دوسش داره ؟دایش
 ودنمینم

  داد زدبازم
 اسی

 کنھی بھش عادت مباالخره
  از اون دوست داره اره ؟شتری و بمن

  ، خوادشی مدای بھ خودش بقبولونھ کھ شخواستی خودش رو اروم کنھ ، مخواستیم
 دی پرسبازم
  ؟اره

 رو دای ؟ من شخوادتی مدای شنکھی بھ ای و دلخوش کنی بگم اره تا توھم بزنیخوایم
 کنھی نمانتی سروش ، اگھ با بھرام ازدواج کنھ بھش خشناسمیم

  بھ خاطر منیحت
 سروش

 خوادی ، بو کھ من و بشتر مخوادی کھ من و مبگو
  اومدیزی چھی شکستن یصدا

 یکنی مکاری چی ؟ سروش داریی کحاسروش
 خوادی من و مبگو

  ، با من حرف بزنشتی پامیم
 دمی شنشھی مثل خورد شدن شییصدا

  زدمداد
  ؟ خونھ ؟ ارهیی حرف بزن کجاسروش

 اره
  بدهادرس
  داد و بعد قطع شدیی تلفن صدایگوش

 
 
 دایش
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 ...کنھی می داره با احساسم بازشھی مثلھ ھمی فالحاری مازی نشستھ امو صدانی ماشتو
 ی بھ من نگاھی کھ فرمون رو تو دستاش گرفتھ و ھرزگاھی کھ کنارشم کسیکس

 ... جز ھمسرمستی نی کسندازهیم
 .... اسم ھمسر رو روش بذارمخوادی دلم نمی کھ حتیکس
 ... صداش کنمخوادی دلم نمی و حتنمی کنارش بشخوادی دلم نمی کھ حتیکس

 کھ تو حرم بھ ھم ی کھ بھش بلھ گفتم تا اون روزی گذروندم از اون شبوی سختیروزا
 ...می و تو محضر عقد کردمیمحرم شد

 بھرام ھی دستادمی کھ دیزی کھ عاقد بھ ھم محرممون کرد و من تنھا چی اون لحظھ ااز
  بود کھ دستامو گرفت

  لب گفتمری من با نفرت دستاشو پس زدم و زو
 بھرام کھ گفت یو صدا... نشوکی پس واسھ من رمانتمی وقتھ بھم محرمیلی تو خمنو

 ی و عرفیاما من دوست دارم االن کھ شرع
 گھیاالن کھ تو د... ستمی نخوردمو مست نیچیاالن کھ ھ... رمی دستاتو بگمی ھم محرمبھ

 ...ی منیواقعا برا
 ی حسچی ھی من فقط چشمم بھ دستاش بود کھ دوباره دستامو محکم گرفتو و من بو

 ...نگاش کردم
  شده بود؟داشی بود از کجا پختھی منو بھم ری زندگنطوری عاشق پاکباختھ کھ انیا

 دستا نیحاال ا... بودکھ دستامو گذاشتم رو دست استادی بار کھ دستام داغ شد وقتنیاخر
 ... نداشتی حسچی ھگھید

 :رونی بدی صداش منو از فکرام کشبازم
  خانومم؟ییکجا
 گفتم...خوامشی کھ نمکردمی می حالنی بھ ادی بای با چھ زبونایخدا
 ...ستمی خانوم تو نمن

 ...یخانوم مناالن چند سالھ کھ ...ی ھستچرا
 باز گفت... نگفتمیچی کردمو ھسکوت

  من؟ی خونھ می اول برای دانشگاه می براول
 ...ذارمیبعدشم من پامو تو اون خونھ نم... دانشگاه امتحان بدممی اول برنھ

 خونمون گمینم... منی خونھ میری بعدم میدی اول دانشگاه امتحانو ممیری پس مباشھ
  خونھ رو...یچون تو اونجارو دوست ندار

 ... ازش ندارمی خوبی چون خودمم خاطره کنمی معوض
 ابروم یمن االن زنش بودم االن ھمسر داشتم و برا... بگمیزی بھش چتونستمی نمگھید

  دمیخوابی می اگھی دیبد بود اگر شب رو جا
 ... نداشتم از رفتن بھ دانشگاهی االن ھم حس خوبنیھم...یاسی شی خوابگاه پیحت

  رفتن,  بعد از بھرام می عذاب زندگنی بزرگترانگار
 ... کھ ناچار بودمفیاما ح... با دوستام بودییاروی دانشگاه و روبھ
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 بھرام وارد داشگاه ی شونھ بھ شونھ یوقت... قلبم بھ تپش افتاددمی دانشگاھو کھ دسردر
   کسچی گرفتم بھ ھمیشدم تصم

 برم امتحانمو بدمو زودتر خالص نویی نگاه نکنم فقط سرمو بندازم پازی چچی ھو
 ...  دمیوارد کالس کھ شدم استاد رو د...شم
 اما فقط گفتم سالم و شدی استاد سرحال مدنی کھ با دی بشم ھمون دخترخواستی مدلم

 بھ نمره دمی از دست داده بودم و حاال تنھا امشگاھموی ازمای عملینمره ...رفتم نشستم
 ...  شده بود درسمو حذف نکنھی کھ راضیاستاد... بودشیحی تشری

 ...خواستمشی بود کھ می دوسش داشتم ھنوزم واسم ھمون استاد پرابھتھنوزم
 کردی می بھرام رو کھ منو بھ دوستاش معرفی و صدادمیشنی پچ پچ بچھ ھارو میصدا

 ... بلکھ بھ نام ھمسرلیاما نھ بھ اسم و فام
 ... اسم ھمسر از زبونشدنی از شنشدی مچندشم
 از کالس ی منو اورده بود کھ باھام پز بده؟ وقتای منو اورده بود کھ امتحانمو بدم بھرام

 ... اروم شدمییجورای رونیرفت ب
 ... نداشتی درسچی دلم براش سوخت اون بخاطر من بود کھ االن ھاما

 ...   درساشو حذف کرده بودی من بود کھ ھمھ بخاطر
 یفضا... ندادمیتی اما اھمدهی منو دیاسی دونستمیم...رونی کھ دادم اومدم بامتحانمو

 ...کردیاونجا داشت خفم م
 کھ پشتم بھ در یجوری... درخت نشستمھی خودم گرفتمو کنار ی برایی چاھی اومدم

 ...دانشکده باشھ
 ...نھی منو نبرونی بادی می کھ ھرکیجوری
  گفتیکی ھوی کھ گذشت کمی

 پخخخخخخخخ
  گفتمیعصبان...بھرام بود... شد از دستم افتاد و روم چپھیی چاوانیل

 چتھ تو؟...زھرمار
   کنارمو گفتنشست

 امتحان چطور بود؟... کنارتمنکھی فقط خوشحالم از استی نمی کارچیھ
   دستشو دور کمرم حلقھ کردو گفتھوی دھن باز کنم بگم افتضاح کھ اومدم
 ... درد دل کنمنموی دانشکده بشھی درختانی باھات پشت اشھی بود ھمارزوم
 فقط گفتم... تکون بخورمتونستمی محکم گرفتھ بودم کھ نماونقدر
 میبلند شو بر...ستی عشاق کھ نیکافھ ... دانشگاھھنجایا... کننتی برسر عقده اخاک
 ...!یزنی حالمو بھم می دارگھیکھ د

 
 

و بھ رو  مبا دانشجو ھا ردیترسی با استاد رو بھ رو بشم مدمیترسی سره امتحان ، مرفتم
 بشم
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  ،  ، از خودم از حسم از عشقم از سروشدمیترسی خودمم ماز
 کردمی نبود اما حس مشی امتحانم نبود اخرنی تو دانشگاه ، با ترس با دلھره ، اولرفتم
 ھم استاد حالش خبو نبود ، شگاهی نداشتم ، تو ازمای خوبی خواھد بود ، حنشیبدتر

 بھ ھم ی بود ، ھمھ چومدهی نی امتحان عملی شده ، سروش براشی طورکردمیحس م
  زهیری رو بھ ھم نمی ھمھ چر کھ انقدی شرط بندھی بود ، ختھیر

  ، کالسی تو فضادیچی عطر تلخ پھی بود ، نیی خودم ، سرم پای رو صندلنشستم
 

 . . .  اندنی عنصر زمنی رحم تری بعطرھا
  ی تا قعر خاطراتبرنتی می آنکھ بخواھیب
 

 … یدی غرور جنگی تا پاشانیموش فرای براکھ
 

 سروش اومد ، با وان عطر تلخش با وان تھ مزه گس دمی ، ھربار جنگدمی جنگمنکھ
  عطرش زد و نابودم کردیعطرش با اون خنک

 عطر بازم من و نی ای رو فرستادم دنبالش ، ولدای خواستم باھاش نباشم ، منکھ شمنکھ
 سوزوند بازم من و نرم کرد خام کرد عاشقم کرد

 
 خواستمی می بدم ؟ چھ درسخواستمی می ، چھ امتحانی و گذاشتم رو دستھ صندلسرم

 با عقده انتمی با حس خمی ، با زندگنیپاس کنم ؟ دلم پر بود غمم بزرگ بغضم سنگ
  کنم ؟کاری چخواستمی ممیعاشق

 ھی اومدن تو کالس ، دایا ، سرم و بلند کردم ، بھرام و ش اشنی صداھی صدا اومد ھی
 یلحظھ خواستم از جام بلند شم ، دوباره نشستم سره جام ، چنگ زدم بھ دستھ صندل

 دادی نشون می داشت خودش و بھ قشنگدای تو انگشت شفی حلقھ ظرھی
م بھ  نبودم تو عقدش ھم نبودم ، بغضم بزرگ شد ، ورقھ ھا رو پخش کردن ، بھرامن

  ، خواستن ازشینیری عقد کردن و دوستاش ھم شدایدوستاش گفت کھ با ش
 باشم ، بھرام کھ رفت خواستم از جام بلند دای ششی پخواستمی بھ اشک نشست ، مچشام

 از جام بلند شدم با استاد چشم تو چشم شدم ، حس نکھی ، ھمورنیشم از کالس برم ب
 نمی فرار کنم ، اشاره کرد بشخوامی کم اوردم و مدی ، حس کردم فھمدیکردم حالم و فھم

 سره جام
 رونی کامل اومدم بی دھنم و قورت دادم ، از پشت صندلاب

   سروش برگشت رومنگاه
 بشھ من عاشق شده بودم من سروش و ینجوری ، من خواستھ بودم ادیلرزی مدستام

بود ، پشت دستم بھ  از لج من و سروش با بھرام رفتھ دای شدایفرستاده بودم دنبال ش
 خارش افتاد استاد با تحکم گفت

 دیسی ورقھ تون رو بنودینی بشانفری ارخانوم
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  ھمھ کامل برگشت سمتمنگاه
 باال ی و بدم ، استاد گاھسمی ورقھ رو زود بنوخواستمی ، می صندلی نشستم رودوباره
  ،کردی و ورقھ ام رو نگا مستادی میسرم وا

 داد و رفت ، نگاه استاد لیجاش بلند شد ورقھ رو تحو زودتر از ھمھ از یلی خدایش
   شد ، سروش بالفاصلھ بلند شد و گفتدهیدنبالش کش
 دی نباشاستادخستھ

  زود بلند شده گفدای بھ خاطر شمدی استاد فھانگار
 نمی ورقھ رو بببده

 ی بریتونی تر از حده معمول نگا کرد و بعد گفت باشھ می طوالنی رو کمورقھ
 لی ھمھ رو نوشتھ بودم ، از جام بلند شدم و ورقھ رو تحوبای ام ور نگا کردم ، تقرورقھ

  بھرام ھم حتما اونجا بوددای ، سروش رفتھ بود دنبال شیدادم ، وا
 دانشگاه افتادم ، ی شمشاداادی کردنش ، دای رو دنبال سروش گشتم ، سخت بود پاطیح
  پشتش از ھمھ نگاھا دور شدشدی شد ممی پشتش قاشدیم

  خشکم زددمی بھ شمادا رسنکھی ھمرفتم
 بودن و سروش ھم روبھ روشون ، سروش صورتش سادهی و بھرام کنار ھم وادایش

 سمت من بود اما اون دوتا نھ
 

  جلوتر خودم و بھ سروش رسوندمرفتم
 دایر ش از قصد دور کمدی بود ، دست بھرام شاشونی مشت شده بود ، موھاش پردستش

  بودنیی پادایبود و سر ش
 

  بگمی چدونستمی رفتم سمتشون نماروم
  سالم کردبھرام
 ، عشقش دم دستش کی کردم ، صورتش شاد بودم ، تازه اصالح شده ، لباس شنگاس

 بود و دستش دور کمرش حلقھ شده بود
   بار گفتھ بودھی کھ ی بھرامھمون

 ارمی و بھ دستش مخوامی رو مدایش
 کھ قلب من ی دستش اورده بود ، سروش شکستھ بود سروش جا مونده بود ، کسبھ

  کنمی کھ براش حاضر بودم ھر کاری ، کسزدی اون میبرا
  لب جواب سالمش رو دادمریز

  رو صورتمدی سروش چرخنگاه
 قرمزش ، انگار کھ تو خودش زار ی رفت رو صورتش ، رو پلکااری اختی بنگاھم

ربار تو خودش شکستھ بود خورد شده بود ، نگاھم از رو صورت زده بود ، انگار ھزا
 بود ، اما ی بود ، معذب بود ، عصبنیی ، سرش پادای رو صورت شدیسروش لغز

  ، اودمی بھش مدشی جدیخوشگل شده بود ، مدل ابروھا
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 ھی کنھ ؟ با کاری چخواستی زن متاھل مھی کنھ ؟ با کاری اودمھ بود چنجای اسروش
  رو نگا کردمدای کنھ ؟ دوباره شکاری چخواستی کھ شکستھ میاحساس

  گفتماروم
 دی خوشبخت شگمی مکیتبر

 رو صورتم ثابت موند ، مردمک چشماش تکون خورد اما از رو صورتم دای شنگاه
  ،  تر نرفتنییپا

  گفتبھرام
  عشقنھمھی قسمت تو ھم بشھ ، اشاالی ، ایمرس

 قطره اشک از جشاش سرخورد اودم ھی  دندون غروچھ کرد ، نگاش کردمسروش
  قطرهھی اما اون اشک اون کردی نمھی ، گرنییپا
  قدم برداشت سمت بھرامھی

 سادی لباس سروش رو گرفتم سره جاش وانیاست
  خوردکھی

  خوردکھی بھرام
  خوردکھی دایش

 از اون نبود شتری بنی کرده بودم ای نخوردم ، قبال با پانسمان دستش ھم بازکھی خودم
  ، اونجا پارکھنشی ماشدونستمی منگی و بردمش سمت پارکدمی، دستش رو کش

  بگمی بھش چدونستمی نممی کھ تنھا شدنگی پارکتو
  رو ول کردم و گفتمنشیاست

  نابود نکندای شی رو براتیزندگ
 اسی یفھمی نمسوزمی مرمیگیَ زد ، دارم الو مشی من و نابود کرد من و اتاون
  سروشسوزونھی ، عشقت داره من و ممیگریَ ، دارم الو مسوزمی دارم ممنم

 
 
  و کھ گفتم سروش وا رفتنیا

  ؟ی گفتی چدی پرساروم
 سوزونھی عشقت داره من و مگفتم

 دی پرسدوباره
  ؟یچ

  روش داشتھ باشمی بخوام و کنترلنکھی اراده بدون ای سروش ، عاشقت شدم ، بعاشقتم
  نشی کھ تعادل نداشتھ باشھ لم داد بھ ماشیانگار
  خاموش کردنش نکردی برای بلند شد اما تالشری دزدگیصدا
 کردی داشت نگام مفقط

  گفتماروم
  رو خاموش کنریدزدگ
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  رو قطع کردری رو در اورد و دزگموتی ربشی بھ من بود دستش رفت تو جنگاھش
 دمیپرس

  شده ؟یچ
  وار گفتزمزمھ

 یدوستم بود...  یدوستش بود... ھمراھش ... ھمرازش ...  ید بوشیی اتوھمخونھ
  ، عاشق نشمشدنی باعث نمنایا

 دوستت بودم...  عاشق من
  عاشق تو بودممنم
 بھ ودنمی ، نمدیلرزی دھنش رو قورت داد ، نگاھش روم ثابت بود اما مردمکش ماب
  ھو گفتھی فک کرد اما یچ

 ... من...  بھرام دایش...  تی موقعنیتو ا...  یکنی می شوخیدار
 ستی نیشوخ

 ستی نکن ، حالم خوب نی شوخاسی
 ؟ فک ی قلقلکت بده و خوب باشانتی حس خشھی میکنی من خوبم ؟ فک میکنی مفک

 یکنی ندارم ؟ فک مشی خواب ندارم خوراک ندارم اسای خوب باشم وقتتونمی منیکیم
 سروش ستمی خوبم ؟ خوب ننی نگا بھم نبداز ببھی خوب باشم ؟ تونمی حسم بھ تو منیبا ا

 نی عطرت با انی تو با ای نخوامت ، لعنتشھی نمث باعنای اکنھی از عشقم کم نمنایاما ا
 نگات

 یتونستی نمتو
  ، عاشقش بشھتونستی می شدم کھ ھر کسی ؟ من عاشق کستونستمی نمچرا

 ی بوددوستش
  ؟سروش
  شوکھ بود ، گفتھنوزم

  اعتماد داشتمبھت
  زدمداد
 بوده برنداشتم ، بھ نفع دلم کھ نجای کھ ای خودنی قدم بھ نفع خودم ، اھی نکردم ، انتیخ
  رو ھل دادم سمتتدای قدم برنداشتم ، شدیتپی بھ نفع دلم کھ مدیلرزیم
 دونستی مدایش

 ؟ اروم کردی ؟ اصال گوش مدیپرسی مدای و از شگفتمی نگاش کردم ، از عشق ممات
 گفتم

 شھی روز اول بھ خودم گفتم نماز
 ختنی بخوام رنکھی بدون ااشکام

  خودت و سفت باش محکم باشری دوستتھ ، بھ خودم گفتم شل نگدای خودم گفتم شبھ
 دی لرزصدام
   نکن ، دانشگاه پره پسرهنکاروی ااسی اول گفتم روز
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 ل شده بود برام برام شیادی مغنعھ ام ، مغنھ ام زری رو فرستادم زموھام
  ؟ینی ببییخوای ؟ نمیدی من و ندسروش

 ییدای من دوست شی براتو
 کھ من و عاشق خودش ی ، کستپھی کھ قلبم براش می ، کسی من سروشی تو برایول

 کرد و دنبال خودش کشوند
   زد تو موھاشچنگ

 حرف زدن از عشق نبود ، ی برای مناسبی دانشگاه ، جانگی ، پارکمی بودنگی پارکتو
  میزدیاما حرف م

 و کردمی مھی ، من گرمیزنی بھ ھم ممی دارکردی فکر منگی وامد تو پارکی میکس
 نی داده بود بھ ماشھیسروش بھت زده تک

  باردارمکردنی فکر مدمیشا
 ، الاقل نھ تو زننی کھ از عشق حرف نمنگی تو پارککننی نمھی کھ گرنگی تو پارکاخھ
 انشگاه دنگیپارک

 ی گفتی چرهی مادتی ی ، اروم کھ بششھی سمن برو خونھ استراحت کن حالت خوب مای
  ؟ سروش منرهی مادمی ؟ یچ

  گفتمی خود مجابش کنم جدی بخواستمی شدم ، نمساکت
 ، چون من حواسم ی شددای تو عاشق شدمی عاشقت شدم ، من زودتر فھمدای قبل شمن

 طرفمون ی وامدی ، مدیشنی و مشدی ھمھ تنم گوش میزدیبھت بود ، بھ تو ، حرف م
 رو مییای و حس بودیچیپی ، عطرت کھ تو دانشگاه مدتیدی و مشدیھمھ تنم نگاه م

 کردم ، چون می ، قایفھمی مکردمیم  فکرفت،ی مادمی ای ھمھ دنگھی دکردینوازش م
 ... من... سروش ...  ، من دی رو نفھممی ، عاشقدی من و نددی رو دداینگاھات ش

  کردم و اورم گفتمبغض
  زودتر عاشقت شدممن
 

  کردم و اورم گفتمبغض
  زودتر عاشقت شدممن

  برو خوابگاهبرگرد
  دمی ، پرسزدمی کردم با تحکم حرف منگاس

  خوابگاه ؟یفرستی می چی و برامن
 ستی خوب نحالت

 دادم ، ھی تکنگی پارکیز ستون ھا ایکی ھق ھق افتادم ، چند قدم برداشتم عقب و بھ بھ
 ام ھی و من بھ ستون ، گرنی داده بود بھ ماشھی ، اون تکمی بودسادهی ھم وایرو بھ رو

 دمیکھ تموم شد پرس
  ؟شھی می چاخرش

 رهی مادتی ی خوابگاه و فردا ھمھ چیگرددی برمتو
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 رهی نمادشونی عشق ادما
 دی شایبخواب

  ھم نھرمیبم
  ؟ی نگفتچرا
  ؟یفھمی مکردمی مفک
  کجا ؟از

  ھامی نگرانکمکام
  خواهکردمی مفک
  تو حرفش و گفتمرفتم

 رو سرت ، من عاشقت بودم کنمی رو خراب منجای ایاری اسم خواھر رو بگھی بار دھی
 کمم یلیخ...  یکنی قبولم مکردمیاحمقم کھ فکر م...  من وی، برادرانھ نھ ، تو مرد بود

 برات
  ام کھی عاشق کسمن
  ؟ی چکھ
  ،ی خاطره از اونھی بود ، تو برام شتی پشھیھم

  ؟دای ؟ شی از کخاطره
  و تکون دادسرش

  ندارم ؟ی شانسمن
 نھ

  ؟چرا
  عاشفمچون

  بودسادهی کھ با شوھرش پشت شمشادا وای ؟ ھمونی ھستی کعاشق
  خائن باشمتونمینم

 خاکش خورمی ، قسم مکردی رو داره ، اگھ با بھرام نبود ، اگھ ازدواج نمیکی اون
 ی باشدای نشد ، نشد کھ با شی ، ولمردمی حس رو ، باھاش منی اکردمیم
  کھ با تو ام باشمشھینم

 سروش
  کنفراموش

 برام ، ضربانش قی درد عمھی شدی ، ھر ضربانش مکردی رفت رو قلبم ، درد مدستم
  نشھ گفتمادی کھ دردم زی با دردش ، اروم زمزمھ وار طورشمردمیرو م
 ، نشدم ، ھمھ دردا درمون شمی فراموش کنم نشد ، گفتم بگم سبک متونمی کردم مفک

  ،یدارن اال درد عاشق
  کنم سروش ؟کاریچ
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 بشھ ، نگاھش رو بھ من نی در اورد خواست سوار ماشبشی رو از جنی ماشچییسو
 رو زد ، موتی رو در اورد ، رچیی ، دوباره سبشی رو گذاشت تو جچییانداخت ، سو

 نگام کرد و گفت
  ؟رمی اژانس بگبرات

  ؟نی ھمفقط
 رمی مادهی پمن

 دی خشکنشی ماشی رونگاھم
 گفت
  رمی ممن

 موند اونجا ، نگاھم وزم نشی ، ماشرونی زد بنگی بلند از پارکی کردم ، با قدمانگاش
 و رفت نجای و گذاشت انی بارھا کنارش نشستھ بودم ، ماشنی ماشنی شد ، تو انشیماش

 با احساسم ، رفتھ بود و نخواستھ بود جلوم بشکنھ می کنم با حس عاشقکاری، نگفت چ
 ای جلوم شکستھ بود ، پود مرھی بار ھیجلوم لھ بشھ ، 

  تو گوشم زنگ زدحرفاش
 

 ، معشوقھ یستی ، عاشق خواھر دوستت نیستی ، مرد نیستی ، عاشق نیستی من نیجا
 کھ معشوقھ ی دوستت رو نگرفتیاش بوده ، جلو اعتراف نکرده کھ باھشتیعشقت پ

 عشقت رو نزنھ
 
  ،اسمنی کھ بگم مراقبش باش ، مراقب خودت باش ستی نییدای شنباریا

 
 رو ی رو گرفتم و گوشای و در اوردم ، شماره پومی گوشاری اختی و بفمی رفت تو کدستم

  ، چسبوندم بھ گوشم
  جواب بدهای و منتظر شدم پونیرو زم ، کنار ستون نشستم سمی نداشتم سره پا واحس

  ؟اسی ؟ الو
  سالم
  ؟ی ، امتحانت رو دادزمی عزسالم

 اوھوم
  چرا گرفتھ ؟صدات

  دنبالم ؟ییایم
  ؟کجا
 دمی امتحانم رو منی اخرفردا
  ؟خب

 ...ایپو..  یم
  و گفتمھی گرری ززدم
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 ای کردم پوخراب
 اسی باش اروم

 کنھی می چھ فکری عاشقشی پسر بگھی اگھ بھ ا،یپو
  ؟اسی شده یچ

  ؟ی چی زودتر از دوستت عاشقش شدی بھش بگاگھ
  نکن ، نگرانم نکنھی اروم باش ، گراسی

 ، پشت رل بوده ، شدی کھ باز منی در ماشی و بعد صدادمی شندی ترمز شدھی یصدا
 اروم گفت

  بکش و حرف بزنقی ، چندتا نفس عمشتی پمای بتونمی االن نممنکھ
  انقدر درد داره ، شکست انقدر درد دارهی عاشقی چرا نگفتا،ی ، درد دارم پوتونمینم

  کردم ھق ھق نکنمی باال و سعدمی دماغم و کشاب
  دنبالتامی ، مشتی پامی نداره ، میبیع

  ؟کنھی می درباره ام چھ فکراون
 ی تو شجاع تر بودکنھی مفکر

  احمق تردمیشا
 قھ احمنھی کھ تو رو نبی احمقھ ، کساون
  من و نخواستاون
  احمقھیادی زپس
 دمی بند اومد ، پرسمیگر
  دنبالم ؟ییایم

  ؟ی ، مراقب خودت ھستامی ماره
  ، ببخش نگرانت کردماره
 ی ، تجربھ کردی ، فقط بزرگ شدیکنی می نشده کھ معذرتخواھیزیچ

  شدن درد داره ؟بزرگ
  درد دارهی روزا ھمھ چنیا
  برگردم خوابگاهخوامیم

   ، زنگ بزن بھ اژانسبرو
 باشھ
 متیبنی مفردا
 .باشھ

 عطر تلخ سروش ھنوز تو ی دادم بھ ستون ، بوھی قطع شد ، چشام و بستم و تکتماس
 گھی ، دذاشتمی نمنجای پام و ادی تا شروع ترم جدگھی مشھد و دگشتیفضا بود ، فردا برم

 ، دهیھ ، کھ من و ند افتاد کھ پسم زده ، کھ من و نخواستی نمادمی ، دمیدیسوش و نم
 رهی ؟ نھ نمرهی مادمی ، امروز و رهینم  ، نھرهی مادمی رو ھم دایش

 دمی مدی چرا بھ خودم امپس
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 ... نی خونھ فقط ھمرمیم
 
 
 دایش
 
 

 کھ رو دست بھرام ییچشما... چشمم بھ سروش افتاد فقط نگاھم رفت رو چشماش یوقت
 ...دوختھ شده بود

 دونستمینم... مات و مبھوت بھ سروش نگاه کردمدموی بھرامو از کمرم کنار کشدست
 ... کنمکاری چدی بادونستمینم... بگمدی بایچ

 زدمو بھ خاطر گفتن عالقھ اش بھ یلی اومد کھ تو پارک بھش سادمی رو ی فقط روزاما
 ...من بھ استاد سرزنشش کردم

و بدبخت کنم  با بھرام خودمی بھ خاطر شرط بندذارهی و نمرهیگی منو می گفت جلواون
 بھش گفتم ی دوست داشتن منو بھ گور ببردی کارات بانی فقط گفتم با ارحمانھیو من ب

 ...یشی ممونی کارت پشنی از ای روزھی
  بود؟مونی پشی کحاال
 کاش گذاشتھ بودم نذاره سوار یا...رهی کاش گذاشتھ بودم جلومو بگی اااون؟ی من
 ... کاشیا... بھرام بشمنیماش
   کھ چقدردمی بردش بھ خودم اومدم و فھمدوی سروشو کشرھنی اومد و پیاسی یوقت
   من تالش کرد وھی واسھ خراب نشدن زندگاون
 نیچقدر احمقانھ بود ا... خراب بشھمیجلوش واستادم تا زندگ... چقدر جلوش واستادممن

 ...تالش
 ... بمونمنجای اتونمی نمگھی دمی بھرام گفتم بربھ

 ... نبودشی اون بھرام اروم چند لحظھ پگھید... قرمز شده بودبھرام
 بھ خونھ اش یوقت... راه خونھ اشو گرفتمی نگفت و مستقیچی ھمی نشستنی تو ماشیوقت
   اونادی میدیرس
 باھاش نداشتم اما حاال ی نسبتچیاون زمان ھ...دمی افتادم کھ تو خونھ اش خوابی شبدو

 ...اون شوھرم بود
 گفتم... بودیھنوز عصبان... کردمنگاش
 ...ذارمی خونھ نمنی گفتھ بودم کھ پامو تو ابھت

   باز کردو گفتنوی ماشدر
خوش ...نیی پاایحاال ب... بھت گفتھ بودم کھ بھم وقت بده تا خونھ رو عوض کنممنم

 ...ینی بشنیندارم تو ماش
 گفتم
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 تونھی می کنمی ببنمی بشنی تو ماشخوامی من منطورهی کھ ا؟حاالی ؟ تو خوش ندارجانم
 ...رو حرفم حرف بزنھ

  اومد سمت در من و درو وا کرد و گفتتی بست و با عصباننوی ماشدر
دستمو گرفت بھ زور ...ی بشمونی کھ پشکنمی می کاری حرف بزنگھی کلمھ دھی دایش

 ...برد تو خونھ
 دونستمیخودمم نم... کرده بوددیاون منو تھد...دادی خونھ داشت عذابم مواری و ددر
   چھدشیتھد
 چرا دونمینم... اومدی خوشم نمکردنی مدمی کھ تھدیی از ادمای اما از بچگدادی میمعن

  در برابر
 ...دمیترسیم... اوردمی کم مکردنی مدمی کھ تھدییادما

 چقدر گذشت دونمینم...دمیمقنعھ امو در اوردم و ھمونجا دراز کش...  رو کاناپھ نشستم
 ؟یشی نمداری در گوشم گفت بیکیکھ 

زود ... برباد رفتھ بودمی کھ زندگیرو ھمون تخت... کھ وا کردم رو تخت بودمچشمامو
 بلند شدمو گفتم

 کنم؟ی مکاری چنجای امن
   گفتبھرام

 ...ی نشتی کھ اذی کاناپھ خوابت برده منم اوردمت رو تخت بخوابرو
اطره  کھ االن جلوم بود خی مردنیاز ا... داشتمی بدی تخت خاطره نی نھ من از ایوا
  داشتم فقط گفتمی بدی
 چوقتیھ...نجای ااری منو نچوقتی ھگھید

 اشپزخونھ ھم واسم پر بود از خاطرات لحظات یوا... شدمو رفتم تو اشپزخونھبلند
 ...بد

 کنم و بھرام ی خواستم خودکشی سرم اومده و میی بودم چھ بالدهی کھ فھمی لحظاتاون
 ...ادی سرم بیینذاشت کھ بال

 ... بود کھ بھرام بھ عشقش اعتراف کرداونجا
 عذاب ھی خونھ فقط واسھ من مانی نداشت ادهیفا... رونی اشپزخونھ ھم اومدم باز

 ...کنھی کھ داره نگام مدمیبھرام رو د...بود
 گفتم

 ھی یحت... تحمل کنمنجاروی اتونمی لحظھ نمھیمن ...ی سرم اوردیی چھ بالینیبیم
 ... خونھنیمنو ببر از ا...لحظھ
 لحظھ احساس کردم ھی... چشمام تار شده بود از شدت اشک ....ختیری داشت ماشکام

 ... امیتو اغوش کس
 ...دست خودم نبود...کردمی مھی ھاش و گرنھی گذاشتھ بودم رو سسرمو

  و گفتمرونی بدمی ام بند اومد خودمو از اغوشش کشھی گریوقت
 ...نی خونھ فقط واسھ من عذابنیتو و ا...باور کن دوست ندارم... من دوست ندارمبھرام
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 ... کنمیبذار راحت زندگ... بذار راحت باشمکنمیخواھش م...شھی کھ تموم نمیعذاب
 ...از من نخواه کھ رو تخت کنارت بخوابم... خونھ باشمنی من نخواه کھ تو ااز

 !نیفقط ھم...از من عشق نخواه...نخواه کھ ھمسرت باشم... کھ باھات غذا بخورمنخواه
  
 
 
 
 دایش
 

 اشکو تو چشماش ی حلقھ دیدی چشمامو نمگھی بھش حرفامو زدم چشماش دیوقت
  بگمتونستمی نمیچیاما ھ...دمیدیم

 پشتشو بھم کردو گفت... اتمام حجتمو باھاش کرده بودممن
 کھ دونمی می ھستیادی کھ برام زدونمی می کھ منو ببخشھیادی کھ انتظار زدونمیم

   تباه کردم واسھتویزندگ
 ...کنمی قبول می بگی کھ تو قلبمھ ھرچیقی بھ احترام عشق عمنیھم

 خونھ ھی تو نکھی اما ھمی غذا بخورای ی باھام بخوابی نداره کھ دوست نداراشکال
 ..ھی واسم کافی کنی باھام زندگیحاضر

  چونھ امو گرفت و گفتکوی سمتمو اومد نزدبرگشت
 و چی لحظھ مکان و زمان ھھیواسھ ...ارمی کھ کم بستمی باش از اون مرداش نمطمئن

   تموم شدی شد وقتیخال
  گفتدوی عقب کشخودشو

 ...شمی نمکی بھت نزدگھید... بار بودنیاخر
اه کج کج ر...ستیحس کردم حالش خوب ن...از پشت نگاش کردم... رفتیوقت

 ...رفتیم
 ... دنبال خونھمی اون روز با ھم رفتیفردا

 ...شدی نمدای کھ بھرام داشت پی با پولی دو خوابھ ای ھا باال بود و خونھ متیق
بھ بھرام ... خوابھ بودھی داشت اما ی سوم بود و امکانات خوبی کھ طبقھ میدی خونھ دھی

  گفتھ بودم
   اپارتمانھی میمجبور شد...شدی کھ نمشدی اما انگار نممیری بگدی دو خوابھ بای خونھ

 ...رمی تر بود بگکی بود و بھ دانشگاه نزدی خوابھ کھ در عوضش تو مکان بھترھی
مامان و بابا پول ...دنی راه رفتن و جھاز خرابونای کارمون شده بود تو خروزھا

  جھازمو بھ خودم
جالب بود واسھ ... خودم بخرمی قھی جا جھازمو با سلنی بودن تا خودم از ھمداده

  ی کھ قرار نبود زندگییزندگ
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 رو انتخاب لیبھرام اونقدر با ذوق و شوق رنگ وسا...دمیخری ملی داشتم وساباشھ
   کھکردیم

 زیم...مبلمان بنفش... میرنگ بنفش رو انتخاب کرده بود... نگفتمیچی من بھش ھانگار
 ... بنفشیو صندل

 خواب بنفش سی سروی وقتمی خواب رو بخرسی سرومی کھ رفتیروز... بنفشزی چھمھ
  نگاه بھم انداختو گفتھیرنگ رو انتخاب کرد 

 ... قشنگھچقدر
  گفتدوی گفتم و انگار فھمی بھش چادی بادشی نگاش کردم کھ نیھمچ
 ...دی زد و خندی خودم گفتم خب و چشمکواسھ

 ی حرص بده وگرنھ ادمادخوی کھ فقط منو مدونستمیم...اوردی منو داشت در محرص
   حرفش بزنھرینبود کھ ز

 .. بودمدهی فھمنوی مدت انی اتو
 درسامو یجوری کرده بودم یسع...میرفتی دانشگاه مدی شروع شده بود و بادی جدترم

 ...  کالس نباشمھیبردارم کھ با بھرام تو 
 دنیاز د...یاسی دنیاز د...از نگاه ھا از برخوردھا...دی داشتم از شروع ترم جدترس

 ...سروش
 نوروز برگزار دی کھ قرار بود عیاز ھمھ بدتر مراسم... رو داشتمشی پی سختیروزا

 ...میکن
 ... دنیدی رسما ھمھ مارو با ھم مگھی کھ دی مراسمھی
 خوش بخت ی ھمھ نقش عروس ھای و جلودمیپوشی لباس عروس مدی کھ بای مراسمھی

 نقش عروس... کردمی میرو باز
 ...!فقط بگذره... روزا بگذرهنی زودتر اخواستیدلم م... عاشقیھا
  
 
 رو بھ رو دای شکل ممکن با شنی شکستھ برگشتم خوابگاه ، بھ بدتری لرزون با دلی تنا

 شکل ممکن نیشده بودم بھ بدتربن شکل ممکن عشقم رو ابراز کرده بودم بھ بدتر
  بودمدهیجواب نھ شن

 نبود ، تا ی بھترتی بود کھ موقعنی اتی ابراز احساسات ؟ واقعی نبود برای بھتروقت
 نی انی سروش خشمگنی سروش محکم ، انی سروش رو نشناختھ بودم ، انیحاال ا

 ختھیسروش در ھم ر
 ی کھ وقتیاسی ، شناختمی ھم ماسی ھی ، سروش عاشق ، شناختمی سروش مھی فقط من

 دوست تونستمی می تا ک؟یتا ک کمکمش ، اخھ رفتی افتاد میسروش تو دردسر م
 ؟ معلومھ کھ من مثل ستمی نقتی سروش ؟ من الییخوایداشتنم رو پنھان کنم ؟ من و نم

 رو ندارم دای رو ندارم من سواد شدای شوقار  رو ندارم مندای ، من متانت شستنی ندایش
  ؟ییخوای رو مدایھنوزم ش.  ییخوای رو مدای، معلومھ کھ ش
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  ،  اومد دنبالمایپو
 رونی کردم و از خوابگاه زدم بی و سارا خداحافظنی از نازنعی سریلیخ
  اومده بود دنبالممی خوابگاه منتظرم بود ، برادر اروم و دست داشتنرونی بایپو

 در ھم اسی نی ، ادنیدی رفتم و بغلش کردم ، مھم نبود چند نفر من و می حرفچی ھبدون
  شکست خورده رواسی عاشق رو ، اسیشکستھ رو 

  بغلش بغضم و شکستم و زمزمھ وار غرغر کردمتو
 کھ گند زده بودم ی کھ حالش خوب نبود از منی از استادگذشتی کھ خوب نمی زندگاز

  داشتھ باشمتونستمی کھ میبھ عشق
 ادمی وامد کھ حرف نزدم باھاش ادمی اومد ، کھ سالم نکردم ادمی ھام کھ تموم شد ھیگر

 ی کردری چرا ددمیاومد کھ نپرس
  اومدم و نگاش کردمرونی بغلش باز

  و پاک کرد و گفتاشکام
 ی دشتم رو پروندنجای کھ ای کھ اون دو سھ تا دوست دخترتو

  لب گقتمری و زدمی دھنم رو قورت دادم و دستم رو بھ مغنھ ام کشاب
 دیببخش

  تو بغلش و اورم گفتدی من و کشخودش
   ؟کنمی سکتھ مشتی پامی بتونمی نمی ، نگفتی کھ من و پشت تلفن کشتتو

 ببخش
  سرم و نوازش کرد و گفتاروم

  ، ھای کنھی گرنمی نبگھید
 رونی بغلش اومدم باز

  و گفتدی و کشدماغم
 دهی تا حراست نرسمی شنی سوار ماشمی کوچولو ، برفنچ

 گذاشتھ بود و پنجره ھم می مالیلی اھنگ خھی ، گفتی نمیچی ھای ، پومی شدنی ماشسوار
 ھم ی فرمون رو گرفتھ بود گاھی اگھی پنجره بود و با دست دیباز بود ، ارونجش رو

 ینطوری اشدی فکرش مشغول میلی خی ، وقتکردیبا ھمون دستش دنده عوض م
 کردی میرانندگ

  کھ اروم شدم گفتمیکم
 بھت کھ زنگ زدم... من ...  من
  نگویشی متی اذاگھ
 منطق ی برادر بھی ی نبودیرتی برادر غھی ، تو قبال شمی متی ؟ اره اذشمی متی اذاگھ

  ، اما اون شبگفتمی رو بھ تو می اومدم و ھمھ چی مدای ، قبال بعد از شینبود
  منطق شکست خورده بودمی احمق بھی کردم ، اون روز ی ازت معذرتخواھمنکھ

 ی حرف رو بزننی و نگفتم کھ انیا
 ی بگستی کنم ، االن ھم الزم نیاھ بود کھ معذرتخوالزم
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 دونمیم...  شمی موونھی بشم بزار بگم ، اگھ نگم دمونی پشنکھی اجازه بده بگم ، قبل اایپو
 بزار اروم اروم بگم... فقط فرصت بده ...  خراب کردم یلی خدونمی گند زدم میلیخ
  ،  گوشھ چشم نگام کردبا

  گفتماروم
 شده بود ، تو ی قاطمونی زندگیھمھ چ...  دوست یادی زمی با ھم دوست بوددای و شمن

 ، عشقمون ھم می بودتیی سوھی تو میموندی خوابگاه مھی ، تو میخوندی رشتھ درس مھی
  بودیکی

  رو ترمززد
  بگم ، گفتیزی چنکھی اقبل

  ، ، ببخشببخش
  و شروع کرد بھ روندننی ماشدوباره
  ادامھ بدمدمیترسی شدم ، مساکت

  گفتیوم اما محکم با لحن ارایپو
 ی نگیچی ھیتونی مھنوزم

 کنمی نبودم ، حرفام و تموم می ، فقط قبلش بدون کھ من دختر بدگمی رو اجبار نماز
 قشی الیدی اگر دی مشھد اگر اصال اگر خواستدمی واحدام رو انتقال میاگر خواست

 کنمی درس رو ول مستمین
  ،ی نکرددی وقت ما ر ونا امچی ، ھی نبودی وقت دختر بدچی ھتو
 نباری ااما
 ی و نکردنکاری انبارمی ادونمیم
...  شھی عاشق می و چطوری کفھمھی ادم نمگنیم...  ستی دست ادم نی عاشقگنیم
 شد اما بھ خودم ی چدمینفھم...  بودم راست بود دهی درباره عشق شنیھر چ...  گنیم

... بھ خدا ...  ، باور کن خوامشی مدمی دوسش دارم ددمی عاشق سروشم ، ددمیاومدمد د
 باور کنم خواستمی بفھمھ ، خودمم نمیزی چی کسکھ  نکردمیاصال کار... بھ جون بابا 

  اومده بودن دانشگاهدای بھرام و شروزیکھ عاشق شدم ، د
 نشون نداد ، ی عکس العملچی رو نگا کردم ، ھای پوی چشمری زدای اوردن اسم شبا

 ادامھ دادم
 دمیمنم فھ...  عقد کردن دی فھمدیروش حالش خوب نبود ، اون دوتا رو با ھم د سروزید

  عاشقش شدم ، گفتمدایعقد کردن ، بھش گفتم عاشقشم ، گفتم زودتر از ش
 رو کھ بھش گفتم مرور کردم اروم ییزای ، با خودم تو فکرم چی کردم طوالنمکث

 ادامھ دادم
گفت ...  بودم دای مدت دوست شنیو ھمھ ا اون تی بھش گفتم ، گفت من برازای چیلیخ

 ، ایخراب کردم پو...  ی ھمکالسشمی متشی ، نھادامی ھم براش دوست شنیمن بعد از ا
 ای ، خودم و خراب کردم پوایگند زدم پو

 ی بھش گفتزود
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  بھت و ترس نگاش کردم ادامھ دادبا
 بھ زننی شکست خورده ، خودشون و مشنی تا چند ماه مخورنی کھ شکست ممردا

 عشق ھزارم و اخرم ، چند ماه کھ ای عشق اول و اخرم بوده نی اگنی ، میوونگید
 ننیبی اطرافشون رو می ، دختراشنیبگزره ھوا کھ بھ کلھ شون بخوره دوباره اورم م

 یکردی صبر می، اگھ کم
  ، با ترس گفتمکردمی زده نگاش مبھت

  ؟ی دعوام کنییخواینم... تو ...  تو
 یی من خدادنی تا رسی بھ خودم گفتم سالم باشی بھم زنگ زدیجور کھ اونروزید

 ستی اش مھم نھی باشھ بقومدهی سرت نیینکرده بال
 دی زده ام و پرسخی ی رو از رو فرمون برداشت گذاشت رو دستادستش

 یدونی ؟ میکردی مھی چطور گریدونی ؟ میکردی پشت خط چطور ھق ھق میدونیم
 من مردم و زنده شدم تا ارومت کنم ؟

  بودم ، ببخش کھ ترسوندمتی کھ دختر بدببخش
 دای سرو صدا شی بود ھمونکھ بی ھمونکھ اورم بود منطقی شد ھمون برادر قبلدوباره

 دمیرو فراموش کرده بود ، پرس
  خراب کردم ؟یلیخ

کھ انقدر عاقل  ی پسریعنی بودن ، ی خوبی ھم بھرام رو ،پسرادمی ھم سروش رو دمن
 باشھ ، انقدر عاقلھ کھ عاشق تونھی نمی پسر ھرزی زندگی رو بخواد برادایباشھ کھ ش

 بود ، اما اگر تو رو پس زده اصال ی ، سروش ھم پسر خوبشھی مدای دختر مثل شھی
 انقدرا ھم نھی فنچ خونھ ما رو نبنھیمن و نب ی کھ خواھر کوچولوی ، کسستیعاقل ن
 ستیعاقل ن

  ندارم ؟ی شانسگھی دمن
  ؟ییای عاشقش بود کنار بدای کھ شی بود با کسدای عاشق شی زمانھی کھ ی با کسیتونیم

  دھنم رو قورت دادم و گفتماب
 دونمینم
  برسجھی نتنی اما خودت بھ ایتونی کھ نمدونمیم

  تونستماگر
 گنی نھ نمشیی کھ بخوای پشتتم ، مامان و بابا ھم بھ کسمن
 دای شاما

 دادهی نبوده کھ نشون می اصال اونفھممیم ول کنھ م و ھبھرام
  ؟ایپو

 دی ادم ھمھ رو بھ امستی ھم عاقل ، اما قرار نھی و ول کرد بھرام ھم پسر خوبسروش
  مورد بھتر ول کنھھی

 ی از بھرام ھم سرتر بودتو
  عاقلھیلی جربزه داره خیلی مرده خیلی خسادهی ھمھ وای بھتره ، جلویلی خبھرام
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  کھ برادر من از سروش و بھرام بھتر بودهگمی ، ھنوزم مکردمی لبخند داشتم نگاش مبا
 
 
 دایش
 
 
 

  بھ سمتم گرفتم و گفتدستاشو
 ... زشتھلیجلو فام...رمی امشب بذار دستاتو بگھی

کت و شلوار و کراوات ... دیفھمی خودش مدی کھ باییاز اون نگاه ھا... نگاه کردمبھش
 بود کنارش نقش عروسامشب قرار ...تنش بود

لباس عروس تنم ...لی فامھی چشم حسودایبھ کور... عروس عاشقھی... کنمی بازرو
 خودم و خانواده ام حفظ ی ابرونکھی ای فقط و فقط برادمی کھ با نفرت پوشیلباس...بود
 ... سالنی تونی بردار بگھ برلمی فمی و منتظر بودمی بودستادهیپشت در ا...بشھ

منتظر بود دستاشو ...کردی بردار متعجب نگام ملمیف... دستاش سمتم بودھنوز
 : بھ حرفش گفتمتی اھمیاما ب...رمیبگ
 ... سالنی برم توخوامی خستھ شدم ممن

  بردار گفتلمیف... بھم انداختن ی نگاھھی بردار و بھرام لمیف
 ... تونی با عالمت من برباشھ
 میرفتی مبیبھ ترت... بودن ستادهیھمھ ا...شدی پخش میمی اھنگ مالمی سالن کھ شدوارد

 ی بچھ ی مامان و مادر بھرام پشت سرمون بودن و کلمیکردیجلو و بھ ھمشون سالم م
از ... شلوغ کرده بودنی بھرام بدجوریدخترخالھ ھا... ھم دور و برمونی وجبمین

 گفت  کھدمی رو شنشونیکی یپشت سرم صدا
  گفتکھی کھ تو اون شلوغگھی دی صداھی ست؟وی چرا دستاشون تو دست ھم ننایا

 ...  شدفیح... خودشو بند بھرام کرددختره
 دختر جوون و ھی ناخوداگاه برگشتم و نگاھم افتاد تو صورت دمی حرفو کھ شننیا

 ...دمیخوشگل کھ انگار متوجھ شده بود صداشو شن
بھرام ھم ...ستمی با پاھامی روتونمی نمکردمیحس م...زدی مھی ھزار تا در ثاندی شاقلبم

 دیترسیاما طفلک م...متوجھ حالم شده بود
 ھمھ ری بلند بشم و بزنم زخوستی دلم ممی کھ نشستامونی صندلیرو... دست بزنھبھم
 منو بھم ھی بھرام بگم بھرام بود کھ زندگی داد بزنمو بھ دخترخالھ خواستیدلم م...زیچ
نگاھاشون بھ منو بھرام داشت منو ... شدم نھ بھرامفی من بودم کھ حنیا...ختیر
 بھرام گفت...ده بودمیبھ مرز جنون رس...کردی موانھید
 کھ رو حرفت حرف شناسمی خودمو ملیمن فام...رمی منکھ گفتم بذار دستاتو بگدایش
 ...زنمیم
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 واشی جمع کردمو مویتمام انرژ...شدی بزنم باز نمخواستمی کھ می گفتن حرفی برادھنم
 گفتم

 ھمشون ی روخوامیم...ی بکنی دوست داری ھرکاریاجازه دار... امشبھی فقط بھرام
 ...کم بشھ
  باز شد و گفتششی نبھرام

 کاری چی نبود تو بھم بگیازی کھ نی منو دوست داشتیتو اگھ ذره ا... خانوم مناخھ
 کھ گفت دستامو نویا... ھم بدتر بشھ ی ھندلمی از صدتا فنجای کھ اکردمی میکار...کنم

 : گوشمو اروم زمزمھ کردکیگرفت و سرشو اورد نزد
 ... دارم خانوم بداخالقدوست

 پشت بلندگو گفت عروس و داماد عاشق اماده ی جی دیوقت... مشغول رقص بودنھمھ
   نھ انگار امشبدمی واسھ رقص تازه فھمنی

 ... تموم بشھستی نقرار
 ی اکھی تگھی بھرام دیدخترخالھ ھا...عاشقانھ...میدی رقصلی تمام فامیجلو

 چند وقتشو داشت نی ایچون بھرام سنگ تموم گذاشت انگار تمام عقده ھا...ننداختن
 عروس دومادو ببوس ی کھی بھ تدی اھنگ رسی خواننده یوقت...کردی میامشب خال

 ادم نھمھی ایو کھ دوست نداشتم جلویمحال بود کس... تحمل کنمتونمی نمگھیحس کردم د
نھ من ... بود کھ منتظر عکس العمل من بودنیی رقص فقط چشمم بھ ادمانیح...ببوسم

 دی کھ من باوی لحظھ کارھی و تو دی اما انگار بھرام خودش فھمکردمی کارو نمنیا
   کردکردمیم

 کرد رمی غافلگتی کھ تو اشپزخونھ تو اوج عصبانی بارنی اولادی کارو کرد نی ایوقت
 کھ بلند لی فامھی دخترایصدا... بدنمو برده بود باالی دماتیجالت و عصبانخ...افتادم
بھرام دستمو گرفت و ...مینی بشگھی باعث شد تا بھ بھرام بگم بھرام بسھ ددنیخندیبلند م

  و گفتردرو بھ دخترخالھ ھاش ک
 ١٨ مثبت لمی فنی واستادنی نداری شوماھا کارو زندگگھی خستھ شد بستونھ دخانومم
 ن؟یکنینگاه م

 ... ھای با ما ھم برقصدی نره باادتی اما نی بھرام بلند گفتن بھرام برو بشی ھادخترخالھ
 بھرامو ی و فقط صدامی و دست بھرامو ول کردمو رفتم سمت صندلاوردمی نطاقت

  کھ گفتدمیشن
 ...ا خانومنی کنی خودتون بازی جلو در خونھ نی برمیرقصی جز زنم نمیشکی با ھمن
  اب داد دستم و گفتوانی لھی کنارم نشست یوقت

 ...ببخش
 فقط گفتم... گلومو گرفتھ بودبغض

 ... ببخشتو
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 تھران و میما ھم قرار شد بر... کھ تموم شد ھمھ برگشتن شھر خودشونیعروس
 شب یخاطره ...ی بود نھ زندگی کھ فقط روزمرگییزندگ...می شروع کنمونویزندگ

نگاه بھرامو و ... اخر مراسمویاون بغض لعنت... فراموش کنمخواستمی رو ممیعروس
 عاشقانھ دوستم نقدری بھرام اکھنیاز ا...احساس خودمو کھ عذاب وجدان گرفتھ بودم

 ...!داشت و من فقط ازش متنفر بودم
 
 
 

 نی ای ماه قبل براھی من از کردنی نرفتم ، بابا و مامان متعجب بودن ، فک میعروس
 فکرا یلی ، خشگاهی ارارمی ھمراه عروس مکردنی ، فک مدی خررمی میعروس

 زنگ نزده بود کھ دعوتم کنھ اگر دای ، اگر شرمی کھ نمودنستمی اما من خودم مکردنیم
 نداشت خودم و یلی بود من بودنم ، دلنخواستھ  اگرشگاهی ارااینگفتھ بود کھ ھمراھم ب

 شیبزنم بھ اب و ات
 کھ بابا و مامان برگشتھ شدی می اقھی زده شد ، پنج دق اتاق نشستھ بودم کھ در اتاقمتو

  بودن
  اومدای پویصدا

  تو ؟امی بشھیم
 اوھوم

  و باز کرددر
 ونی ، پاپی ھمون رنگنی جھی بود و دهی پوشی با تک دکمھ طالی کت جذب سورمھ اھی

 داشت خودشو قشنگ ی سورمھ ای کھ راه ھادشی سفرنی پقھی ی روشییسورمھ ا
 دادینشون م

 تونستی بھرام امشب اون می داماد عاشق ، بھ جاھی بشھ پی داماد خوش تھی تونستیم
  باشھدای ششیپ

   کتش ور باز کرد و نشست کنارمدکمھ
  گفتماروم

 ی شدپی خوش تیلیخ
 دونمیم

  ؟شگاهی ارایرفت
  کشون کشون من و بردنی شرواره

 اودم اما ی بودم چون صداشون مدهی پرسیسوال مضحک(  ھم برگشتن ؟ نای امامان
 )  بپرسمیزی چخواستمی بگھ نمی خودش از عروسای پوخواستمیم

  گفتدی انگار فھمایپو
 داماد خوب بود ھم ھی عروس شاد ، بھرام اما ھم ھی شده بود ، اما نھ ی قشنگیعروس

  داماد شاد و ھم عاشقھی
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  مکث کرد و بعد ادامھ دادیکم
 ، ستی تو فالم نگھی دستی سھمم نگھی دستی تو قلبم نگھی دمدی فھمدمشی بھرام کھ دشیپ

 ، بودی از اون اولش ھم تو فالم نبوده و قسمتم نبوده، اگر بھرام نبود سروش مدمیفھم
 نھی گزھی نھ بھ عنوان کردی اصال بھ من فکر نمدایفک کنم ش

 ی اش بودنھی گزنی کھ تو بھتری حالدر
 و دور بازوم حلقھ کرد و من و کشوند سمت خودش ، سرم و گذاشتم رو شونھ دستش

 اش ادامھ داد
  داشتادی خوب زنھیگز

  گرفت ؟ی خوش گذشت ؟ گل عروس و کیعروس
  بھرامی از دختر خالھ ھایکی

  خوب بودن ؟ مھربون بودن ؟الشیفام
  ھمھ شون خوب بودناره
  من و دوست داشتنیدایش

 اره
  شاد نبود من چرایدایش
 شھی کم اونم خوشحال مکم
  زور عروس شدهبھ
  من و بھ خودش فشار داد و گفتشتریب

   بھ زور ؟ مطمئن باش خستھ بودهچرا
 اونجا دای شی ، کارت عروسی پا تختی و قورت دادم و نگاھم رو فرستادم روبغضم

 بود
 گردن ی بود و نوکاشون رودهیچی عکس دوتا غو عاشق بود کھ گردنشون بھ ھم پروش

  بلند ھم فرود اومده بودیھا
  کارت دعوت برداشتھ شد و دوختھ شد بھ مامانی در نگاھم از روی صدابا
  تو دستش بودینی سھی

  کنارم و گفتنشست
  دنبالتادی بخواستی منی ، شرویی تو کجادنیپرسی مھمھ

 بار بھم گفت ھی اومد کھ مادی ؟ نی دنبالم ؟ شروادی بخواستی منی ، شرودی خشکنگاھم
 برا من نبود ، گھی کھ دیدوستم داره وازم خواست بھش فکر کنم بھ احساسش ، احساس

   سروش بودیبرا
 ری تحرزی رو گذاشت مینی سمامان

 ظرف ھی ، گھی پلو ، زرشک پلو با مرغ با چند جور چلو و پلو دی باقالی بود ، کمغذا
 کی بزرگ از ککھی تھی و وهیساالد ، م

  گفتدیچی مرمی تحرزی می ھمونطور کھ داشت غذاھا رو رومامان
  ،دیچرخی چشمش مدای ، شی اومدی حالت خوب بود تو ھم مکاش
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  دلم گفتمتو
  من نبودهدنبال
 دی پرسمامان

  ؟ی الزن نداریزیچ
 بودم و انقدر نی بغض داشتم ، انقدر سنگای دنھی تکون دادم ، ی و بھ عالمت منفسرم
 ھی کھ بغضم و رشون بکشنم دلم خواستی شونھ مھیابل گفتن نبود ، دلم  کھ قنیغمگ

  بازنده رو داشتمھی کھ بھم ارامش بده ، حس خواستیاغوش گرم م
 می عشقم زندگدوستم
 ای رو شونھ پوختنی بخوام اشکام سرخوردن و رنکھی کھ رفت بودن امامان
  گفتماروم

 شھی لک مشھی مسی لباست خرونی برو بایپو
  سرم و اروم نوازش داد و گفتایپو
 کنھی نمھی دوستش کھ گری روز عروسادم
 اما اشکام بند شدی مفی ، سرم رو بازوش بود لباسش کثھی گرری بلند زدم زی صدابا
 کارت ی عکس دوتا غو روی ھام رو کھ کردم بازم نگاھم روھی اومدن گرینم

 ی از چشم و ابرویمتی، ق کردم کی نگا بھ کھی ، از جام بلند شدم و دی خشکیعروس
   قسمت من شده بود ، اروم گفتمکی کی رویدایش

  نبود بود ؟نی حقم ادمشی تو لباس عروس ھم ندی حتمن
  ور داد دستمی بلند شد گوشایپو
  تعجب نگاش کردم گفتای

  و نگا کنتوش
 ، دای کنار بھرام و شنی و شروای ھم ، پوشی و بھرام پدای عکس گرفتھ بود ، از شبرام

  ، بودسادهی و بھرام وادای ششی عکس ھم بود کھ مامان و بابا پھی
 دمی رو رو عکس کشدستم

 شده قشنگ تر ونینی شی دلکتھ با اون دنبالھ بلند و موھادی من تو اون لباس سفیدایش
  شده بودشھیاز ھم
 تونستیِ و اون غم توش ھنوزم می دوست داشتنمی مالشی قشنگش با اون ارایچشما

  ور جذب خودش کنھیدھر مر
  لبخند نگاش کردم کھ گفتبا
  بگو مراقب عکسا باشھاسی اجازه گرفتما ، گفت امانتن ، بھ نی شرواز
  عکسا رو نگر دارم ؟یعنی

  کن برا خودتبلوتوث
 ای پویمرس

 یکنی مجبران
  ؟چطور
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  ، ندارمشتری دونھ خواھر بھی نکن ، من ھی بخند گرشھیھم
  و تکون دادمسرم

 دمی کھ پرسرفتی مداشت
  ؟کنھی ؟ عشق رو مزه مزه مشھی ؟ عاشق مشھی مخوشبخت

  ، اره
  کھ صداش کردمرونی از اتاق بره بخواستیم

  سمتم گفتمبرگشت
 بھ ییای و بعد بی کھ عاشقش بوی کسی عروسی چقدر سختھ برودنمی نکن نمفک

 ی بدی زر زروت دلگرمکھیخواھر کوچ
  شده اتاقم و گفتری تعمنھیی کرد بھ ااشاره

 ونتمی مدنھیی بھ وان ایدی کھ کوبی خاطر مشت بھ موقعبھ
  زدم کھ ادامھ دادلبخند
 ی کھ انقدر عاقلیمرس
 دمیپرس
  کنم ؟کاری با سروش چمن
  لبخند گفتبا

 اسی ، اما کنھی مدت بگذره خودش کم کم بھت فکر مھی ، ی نشد انقدر پر رو بشقرار
 از عشقت نگو ، صاف برو گھی وجھ دچی نکن ، بھ ھکی اون کوچی خودت و براگھید

 یونی و بھم مدنی ، اایصاف ب
  رو ؟یچ

   روی دارابرو
 دمی مقول

  ،رونی اتاق رفت باز
  و بازش کردمکی سمت کارت تبربرگشتم

  کنمی مانھی تو آشیی آشناکنار
   را پر از ترانھانھی آشیفضا

 :  کندی سوال می کسکنمیم
   ؟ی خاطر چھ زنده ابھ
  ی زندگی من براو
 کنمی را بھانھ متو

 ، بھرام اگر یاری اشک بھ چشاش بی حق نداری ناراحتش کنی حق نداربھرام
 کشمتی میناراحتش کن

 
 
 دایش
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خونھ ... تھران و جھازمو انی بخواستنی مکی نزدی ھالی عده از فامھی رفتن اما ھمھ
 بھرام و عمھ ھاش ی من و خالھ ھای از جملھ خالھ ھاکانی نزدیوقت...ننیامون رو بب

 بھرام خصوصا یدخترخالھ ھا... خوششون اومدیلی خدنی رو ددمانیجھاز و چ...و 
انگار زوم ... دائم حواسش بھ ما بوددمی شنش اون حرفو ازی کھ تو عروسیاون دختر

 ...ھی رفتاراش چنی علت ادونستمینم... رفتار منو بھرام با ھمیشده بود رو
 راحت شد کھ از مھمون المی خگھی اخر کھ ھمھ رفتن و فقط مامان و بابا موندن دشب
 مامان صدام زد و برد تو یوقت... مشکوکیاز نگاه ھا... سھ روزه خالص شدمیدار

 ... بودهی مامان چی علت رفتارھادمیاتاق و درو پشت سرش بست تازه فھم
 سرم یی چھ بالدونستھین اول مگفت کھ از ھمو...دونستھی مزوی گفت کھ ھمھ چمامان

 روش تو خواستھیچون دلش نم.. چون قسم خورده بودهاوردهی خودش نیاومده و بھ رو
 کھ ما یھمون شب اول... قول داده بودهنیچون بھ شرو... دخترش باز بشھیرو

انگار ...ھی چھی داده بوده کھ قضقسمش  بوده تو اتاق ودهی کشنوی خونھ شرومیبرگشت
 زوی مجبور شده بوده ھمھ چنی داده بوده و شرونی کار دست شرویرقسم جون ماد
 کرده بوده و مامانو قسم داده بوده بھ حفظ حرمت مادر و ی برادرنیبگھ اما شرو

 ام مادر یوقت...و مامان سکوت کرده بوده و منتظر نشستھ تا من دھن وا کنم...یدختر
 یازی نگھی راحت شده بوده کھ دالشی مامان خی خواستگاری زنگ زده بوده براھرامب
کار غلط دخترشو بھ رخش ...ارهی دخترشو بھ روش بی تباه شده ھی زندگستین

 نبود کھ ی نبود کھ بترسھ منی منگھی کرد دفی تعرزوی مامان ھمھ چیوقت...بکشھ
 کم شده انتشی از بار خی فقط کمیانگار کم... مادرش نگاه کنھ یخجالت بکشھ تو رو

 ...بود
 راحت الی با ختونستی مگھی ماھھ اش بشکنھ دنی اجازه بده بغض چندتونستی مگھید

 راحت نگاه الی بھ مادرش با ختونستی مگھید... کنھ ھیتو اغوش مادرش گر
 ... اغوش گرم و پرمھر و محبت مادرش تنگھ شده بودیچقدر دلش برا...کنھ

 
 

 کھ دارن با ھم طبق معمول خوش و بش دمی پدر و مادرم رو شنی کھ شد صداصبح
 با دنیدی رو مگھی کھ بعد مدت ھا ھمدیی مثلھ ادماشدیعادتشون بود صبح کھ م...کننیم

 ...  ودنی خواب دی کنن چفی کنن و واسھ ھم تعریھم سالم و احوال پرس
انھ  کھ مھرباندمی بابارو درونی از اتاق کھ اومدم بستی بھرام کنارم ندمی بلند شدم دیوقت

  با ھمون نگاه مھربون بھم گفتکردینگاھم م
شوھرت رفتھ نون ... خوش خوابنقدریعروس خانوم و ا... خانوم خانومای شدداریب

 ... کنھیمامانتم داره صبحانھ رو اماده م...رهیبگ
 ؟ینی کنارم بشقھی چند دقھی یای بشھیم
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 نی تمام ایبود کھ تو از مامان راحت المیخ... خدا خواستھ رفتم کنار بابام نشستماز
 راحت تر کنارش شھی از ھمنیواسھ ھم... نگفتھیچی کرده و بھ بابا ھیمدت رازدار

 دستشو گذاشت رو شونھ م و گفت...نشستم
 ...شھی خونھ ات تنگ می توی ھایطونی واسھ شدلم

 رو ی منو مادرتم خونھ و زندگیدی وقت دھی یدیخدارو چھ د... مشھدای بھ زود بزود
 مشھد و تھران نی ھم کھ بنیشرو...می ندارشتری دختر کھ بھی... تھرانمی و اومدمیفروخت

 ...می ھم باششی کھ ھممون پمیریگی می زن تھرانھیواسھ اونم ...در رفت و امده 
  سکوت بدون مقدمھ دستاشو از ھم باز کرد و گفتھی چند ثانبعد

 کھ از ییچھ شبا... چند تا نوزاد شناختمتنیب...ی اومدای کھ بھ دنی وقتی بودنقدریا
 ...دمی ھات نخوابھی گریصدا
 ...نی بزرگ شدنی تا تو و شرودمی کشیادی زی ھایسخت
 ی سربلندم کنخوادیدلم م... نشستممی زندگی از ثمره ھایکی ی خونھ ی توحاال

  دستمو گذاشت تو دست خودشو گفت...باباجان
بذار درد و ...ھمراز باش...ھمدم باش...اشدوست ب... شوھرت فقط ھمسر نباشواسھ
 وقت چیھ... تو بگھشی فقط پشوی زندگیبذار رازھا... فقط بھ تو بگھشوی زندگیدل ھا

  کھ گذشت دوباره گفتکمی...بار رو شونھ ھاش نباش
 باشھ از گل نازک تر ادتیاما ...فقط بھ خاطر خودش... دوست داشتھ باششوھرتو

 کھ گفت منو نویا... بھ خودم بگو تا ادبش کنماینھ ھا ب رو دلت بمویبھت گفت نذار
 فقط سکوت کرده گفتمی نمیچیھ... تو بغلش و دستشو رو سرم گذاشتدیکش

 کرده ری کھ تو گلوم گی از بغضبود  بزنم چون گلوم درد گرفتھی حرفتونستمینم...بودم
کاش ... بودسی چشاش خرونی از تو بغلش اومدم بیوقت... بشکنھدادمیبود و اجازه نم

 ...دمیدی بابامو نمھی و دل گرفتگبودمیمن نم
 
 

 بابا بھ ی بود وقتی سختیچھ لحظھ ... رفتن شدنی صبحانھ مامان و بابا اماده بعد
  بھرام گفت

 دختر از برگ گل ھم نیا...یمبادا از گل نازک تر بھش بگ... دست شوما سپردهدخترم
 ...پاک تره

 واستاده ناقض حرف نجای کھ ای مامان و بھرام کھ بھم افتاد حس کردم مننگاه
 ... دختر اصال ھم از برگ گل پاک تر نبودنیا...باباست

   بھرام گفتمی خونھ رو کھ بستدر
 ... مشترک من و توئھی روز زندگنیامروز اول... حاال من موندم و توخب

  نگاه خشمناک بھش کردمو گفتمھی
 ! بخوابمخوامیمنم م... ببر سرکارفتویتشر...ستی کار ن دری مشترکچیھ
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 خودم رو رسوندم بھ تختم و نی سنگیلی کھ خیی رو گذاشتم سره جاش با قدمھاکارت
 یکی رو دای کست ، من شنیکتری نزدینشستم روش ، چقدر بغض داشت روز عروس

 دمیدی خانواده ام میاز اعضا
 ی باز مونده بود ، ھمون دری دره اتاقم کھ گوشھ اش کمی رودی خود چرخی بنگاھم
  رفتھ بودرونی ازش بایکھ پو
  دوش منی بار روھی شده بود ای پوحرف

 ونمی ، مدونمی خانواده مدھی رو نی کھ اره من واقعا اکنمی حس مکنمی خودم کھ فکر مبا
  ؟ھیی ابرویتا ابروشون رو حفظ کنم ، حرف زدن از عشق ب

جملھ ام ...  و خواھرم عاشقش بود ، نھ میی کھ ھمخونھ ایم عاشق کس عاشق بودمن
 ھمخونھ نکھی دوستم باشھ خواھرم بود قبل انکھی کھ خواھرم بود قبل ایاشتباه بود ، کس

اون ازدواج کرده بود از بھرام ... نھ نھ نھ ...  باشھ و من عاشق عشقش بودم مییا
  ھمسرش بود کھ حاالی نھ از بھرامگذشتینم

  چشمک زدمیگوش
  ثابت موندمی گوشی رونگاھم

  زدگھی چشمک دھی دوباره
  اومده بودجی مسحتما
  کال داشتمی و چند تا مسجی رو برداشتم ،چندتا مسیگوش

 نی شرواز
 دمی کشقی نفس عمھی

 از دوست داشتن حرف زد و ادمھی غذا ، زی تو رستوران بود ، سره مدارمونی دنیاخر
 ام رو خودم حساب کردممن پول غذ

  رو باز کردمجیمس
  ببرمت دکتر ؟امی بده ؟ بیلی ؟ حالت خیومدی نچرا

 
  شده ؟ی دعوات شده ؟ اخھ چدای ؟ با شیومدی نی ؟ از ن ناراحتاسی
 
  ، نگرانتمی تماسام رو جواب بده لعنتاسی
 

  ؟یدیخواب
 
 

  و جواب بدهتیگوش
 
 

  بود ، جواب دادمنی زنگ زد ، شرومیگوش
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 الو
 در جی دونھ مسھی چقدر نگرانت شدم ؟یدونی ؟ میدادی و چرا جواب نمتی گوشیلعنت

  ؟ی بدیتونستی رد تماس ھم نمھی ایحده من زنده ام 
 رو گذاشتھ بودم رو ی کھ گوشی ؟ مندادمی بھش مدی بای خودم فکر کردم کھ چھ جواببا

 گرفتمی خودم رو م کردنھی گریسابلنت و گوشھ خونھ کز کرده بودم و داشتم جلو
  ؟ی بودومدهی نچرا
  اومدم ؟ی مدی باچرا

 نفس بکشھ و االن راه نفسش تونستھی انگار کھ تا حاال نمدی کشقی نفس عمھی خط پشت
  ،باز شده

 یدادی تماسات رو جواب نمچرا
  ؟دادمی جواب مدی باچرا
  شده ؟چت
 بھ دره اتاقم کردم کھ ھنوزم گوشھ اش باز بود ، در تراس رو باز کردم و رفتم ینگاھ

  اروم گفتمسادمیتو تراس وا
 ی قطع کنیتونی میدی صدام و شنی زدزنگ

  جوابم و نگرفتمیول
  ؟ی بار بھ من زنگ زده باش٣٧ دی خواھرت چرا بای روز عروستو

  نگرانت بودمچون
 ت بودم مادرت بودم ناموست بودم ؟ من خواھری بودی ، نگران کھھ

 ی بودعشقم
  جوابت رو دادمقبال
 ی ، قرار شد فکر کنی ندادنھ

  کردمفکر
  نبودادتی اصال ینکرد

 پول غذاش رو ی کھ حتدونھی نمقی رو انقدر الیکی خدتر ھی ی نبود ، اما وقتادمی اره
 شھیحساب کنھ عاشقشم نم

  ، شھیم
 منم ییخوای ؟ مدای ام ؟ شی من کی ؟ فک کردی ھستی تو کی ؟ ھان ؟ فک کردشمیم

  سره سفره عقدیبھ زور بنشون
  در اتاق ارومتر گفتمی رودی ، نگاھم چرخدمی کشقی نفس عمھی
 ستمی ندای شی کھ بھ سربھ راھی ؟ بامننی شروی کنکاری چییخوای من مبا
 می باھم حرف بزنایب

 ه کی تو زمانخواستشی کھ نمی نشست سره سفره عقد ، کنار کسدای ؟ شی چحرف
 ی نگو کھ مجبورش نکردیودنستی ، نگو کھ نمکردیبھش فکر نم
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 تو خونھ ؟ داشتمشی ؟ نگر مکردمی مکاری چدی بادای ؟ با شاسی کردمی مکاری چباھاش
  ؟ اره ؟خواستی ؟ بھ نظرت مخواستی اون و میمرد
 شیه من خال سری ھم حق نداریُ مردتی وجھ ، از عصبانچی من داد نزن ، بھ ھسره

 نی شرویشناسی ،بدجا ، من و مکنمی می چون من بدجور سرت خالیکن
 ختنی راشکام
 کھ افتاده ی حس کردم اونم ناراحتھ از اتفاقنی شروی کردم بغض نشست رو صداحس
 و میدیکشی نفس ممی داده بھ بالکن نشستم ، ھر دومون فقط داشتھی تراس تکی، تو
  گفتنی ، چند لحظھ کھ گذشت شرومیکردی ھم و گوش می نفسایصدا

  اسی می حرف بزنایب
 رو روشن فمونی تکلدی باھاش حرف بزنم ، بادی باکردمی شده بودم ، حس ماروم

 میکردیم
  باشھگفتم
 گفت

 یشگی ھمیجا
  شاپ منتظرتمی تو کاف١١ فردا ساعت من

  رو قطع کردمتلفن
 
 
 

 دای قدم بزنم کھ با شییابونایخ تو ادهی پخواستی رو قرض گرفتم ، دلم نمای پوماشبن
 توشون قدم زده بودم

 ی اراده ترمز کردم ، نگاھم روی بی فروشینیری بشی جلودمی احمد اباد کھ رسبھ
  قفل کردی فروشینیریش

 خوردمی ، من اسپرسو تلخ منیری شدای وشخوردمی ، من شکالت تلخ ممی بدنجای اشھیھم
  ارومدای وشکردمی میطونی ، من شنیری فرانسھ شدایو ش
 مگر رفتمی نمی فروشینیری وقت تو اون شچی ھگھی فرمون ، دی و گذاشتم روسرم

 االن کنارم بود ؟ شب و چطور گذرونده با شدی می اومد ، چی ھم ھمراھم مدای شنکھیا
  ؟خواستشی کھ نمیکس
 چشام ی صبر کردم تا قرمزی بھ خودم کردم ، چشام قرمز بود ، کمی نگاھنھیی اتو

 رفع بشن
 باعث شد موھام نکارمی کھ ای روسرری بزنم زی کردم موھام رو کمی دستم سعبا
  ، ندادمیتی ، اھمرونی بزنی برشتریب
 

 شاپ گذاشتم ی شاپ نگھ داشتم ، قدم کھ داخل کافی جلوتر از کافی رو کمنیماش
بت  محسن ثای شاپ گشت و روی بھم ھجوم اوردن ، نگاھم تو کافشتریخاطرات ب
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 براش تکون ی سرمھی لبخند نصفھ نھیموند ، سرش رو بھ عالمت سالم تکون داد ، با 
 دادم
 ، چھار نفر می ، اما االن دو نفر نبودی گشھی منتظر بود االن بگم محسن دوتا ھمدیشا

   ھر چھارتامون با ھمای دای من و شای شاپ پاتوق ما بود ، ی کافنی ، امیھم نبود
 ی ، رفتم جلوتر ، از جاش بلند شد و صندلدمی رو دنی گشت کھ شروزھای می رونگاھم

 دیرو برام جلو کش
  رفت نشست سره جاشنی سره جام شرونشستم
 ھاش رو روساعد تا کرده بود با نی کھ استدشی سفرنی زده بود ، پیی خوش بوعطر

 ثابت موند ، کتش ھم ی صندلی اومد ، نگاھم رویاون شلوار خوش دوختش بھش م
   بودهدهی رو کھ شب تنش بود رو پوشیونجا بود ، لباسا

 رهی بگم کھ محسن اومد سفارش بگی چودنستمینم
  گفتنی زدم بھش ، شرولبخند

 ادی رو بکن بزار مھرداد بتتیری ؟ داداش برو مدیریگی سفارش مییای مشھی روت متو
  باال انداخت و گفتیی ابرومحسن

  ثابت با خودمھی ھای سفارش مشترنھ
 دی و پرسدیی صورت من دوی رونی شرونگاه

  ؟اسی یخوری میچ
 اسپرسو

  گفتنیشرو
 زی توش شکر ھم براری منم اسپرسو ببرا

  و گفتدی خندمحسن
  داره ھای اسپرسو برا خودش ابھتبابا

  گفتنیشرو
 نیری شاری بفرانسھ
 نیری شخوردی منم فرانسھ میدای زومش شد ، شنگاھم

 
 ی گشھی ھمی و برگشت سره جازی میت رو سفارشھامون رو گذاشمحسن
  بود کھ گفتنی بھ بخار قھوه فرانسھ شرونگاھم

  بودی جات خالشبید
 کردمی رو نگا مدای اومدم و غم و غصھ شیم

  و با ھم زدن قھوه گرم کردسرش
 دمیپرس

  ؟ی بودخوشحال
 نھ

 ی رو کرد کھ تو خواستی ؟ کارچرا
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 ، کترمی ، اون تنھا خواھم بود ، خواھر کوچخواستمی اون رو نمی بفھم من ناراحتاسی
 ناموسم

  قلپ ازش خوردمھی کردم و کی رو بھ لبام نزداسپرسو
  از قھوه ام لذت ببرمخواستمی براش نداشتم ، میجواب

 دی کھ گذشت پرسیکم
  از دانشگاه چھ خبر ؟خب
  تھرانگردمی برمفردا

  ؟ی فکر کردشبید
  ؟ی چبھ
 شنھادمیپ

 کنمی نمقبول
  ؟چرا

 خوامتی من نمچون
  ؟چرا

 شھی نمی اجبارخواستن
 شھی ھم نملی دلی ھم بنخواستن

 امی کنار نمیرتی با مرد غمن
 ستمی نیرتی غمن
 ھھ

 اسی
  بده قھوه ام رو با ارامش بخورماجازه
 می حرف بزنمیاومد

 عاقالنھ
  ؟زنمی دارم حرف می من چطورپس

 متوھمانھ
 دی و پرسدی کشقی عمنفس

  ؟اسی ھی چمشکلت
 نگاه نی اتونمی و شناختمت ، االن نمدمتی ، بھ چشم برادر ددمی رو بھ چشم برادر دتو

 رو عوض کنم
 شھیم
 نھ

 اره
  امگھی دیکی عاشق من

  از قھوه ام خوردمگھی قلپ دھی نگام کرد ، مات
 دیپرس
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  ؟یک
  خودم مربوطھبھ
  ؟یک

 یکنی من بھ خودم ربط داره تو توش دخالت نمی خانوادگمسائل
 خاطره مشترک فکر ھی بھ می خند نشست گوشھ لبش ، فکر کنم ھمزمان داشتشی نھی
 دخالت نکنھ و حاال من داشتم شونی گفتھ بود تو مسائل خانوادگای ، قبال بھ پومیکردیم

 گفتمی جملھ رو بھش منیھم
 دیپرس
  خونھ تونامی من با خانواده باگھ

 یشنوی می منفجواب
  ؟شمی نمتی حمایعنی

  ؟ی طرف کاز
 ای ات و مخصوصا پوخاناوده

 دونھی ماون
  ؟یچ
  خالف تو اون قبل از برادر بودن دوست من بودبر
  اسم بھ من بدهھی

  ؟ی چکھ
  ؟رهی بوده کھ از من سرتر بوده ، انقدر سر کھ بتونھ تو رو از من بگیک

 نی رو ازت گرفتھ اقا شروزاتی چیلی خاون
  جام بلند شدم و گفتماز

 ی قدر تلخ ، اما مرسنی اسپرسو بود ، ھمنی مثل ھمبحثمون
  و گفتمی سمت در خروجرفتم

 ی مرسمحسن
  رفتمرونی در کامل باز
 
 دایش
 
 

شب کھ بھرام برگشت دستش پر بود از ...دمی روز رو در نبود بھرام خوابتمام
 ..یخوراک

 نای کھ اومد کنارم نشست و گفت مامان اکردمی نگاه مونیزی بھش داشتم تلوتی اھمبدون
 ...واسھ فردا شب شام دعوتمون کردن

 دوباره گفت... بھ حرفش ندادمیمحل
  کھ؟یای مدایش
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  صورتش نگاه کردمو گفتمتو
  ھم دارم؟ی اگھی دی چاره

  گفتدوباره
 ؟ی کنی جلوش ابرو دارشھیم... بفھمھترسمی مھی اما زن زرنگدونھی نمیچی ھمامانم
 ... اومدی بدم متی وضعنیخودم ھم از ا... نداشتم بدمیجواب

 ی مضحکھ خوادیدلم نم... انی فضولی از پدر و مادرم ادماری من بھ غی خانواده دایش
 ...میعام و خاص بش

 خودت رو یخودت ابرو... بندازنی اکھی بھت تمونی مثلھ شب عروسخوادی نمدلم
 ...حفظ کن

  گفتمتی عصبانبا
 داداشم خراب ی منو جلوی برد؟ھان؟ کی منو کی من؟ ابروی شد ابروگھی دحاال
 ؟...کرد

  برادر دوستم حراج کرد؟ی منو جلوی ابروی ابرو کرد؟کی بیاسی ی منو جلویک
  گفتفقط
 ...من
 نگاه لمیف... نبودی ازش خبریدو ساعت... کاناپھ بلند شد و رفت سمت اتاقی رواز
 ...بود اما تمام حواسم بھ ابروم کردمیم
 انصافانھ انگشت اتھامو سمت ی نقش داشتم و بختنشی کھ خودم ھم در ریی ابروبھ

 ...بھرام گرفتھ بودم
 ... قبول کنمخواستیدلم نم... جار بزنمخواستی دلم نماما

   نکنھی من بازی با زندگتونستیاون م... پسر خوب باشھ اما نبودھی تونستی ماون
 ...پس فقط اون بود کھ مقصر بود نھ من... کرداما
 
 بھرام در کمال دمیرفتم سمت اتاق و د... گرفتم بخوابممی شب بود کھ تصمی ھامھین

 ...دهی تخت خوابیارامش رو
 ... داد زدم بھرااامتی عصبانبا
   و گفتدی خواب پراز
  شده؟؟؟یچ

  گفتم
 ... بخوابمخوامی ممن

  گفتیداری و تو خواب و بدیره خواب و برشو نگاه کرد و دوبادور
 ؟یکنی مداری بگھی بخواب چرا منو دخب

  گفتمیعصبان
 ... تو تخت بخوابمخوامی ممن

   گفتواشی
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 خب؟
 ... رو تخت بخوابمخوامیمن م... و زھرمار پاشو برو رو کاناپھ بخوابخب
  شد نشست و گفتبلند
 کاناپھ یمن رو...خودت انتخاب کن... تخت دو نفرهھی و می بزرگ داری کاناپھ ھی دایش

 می از بچگرهیگیبخوابم کمرم درد م
تو برو رو کاناپھ ... واسھ منشھیپس تخت م... بخوابمتونستمی نمنمی رو زمیحت

 ... خودت ھم رو تخت ھست ھایالبتھ جا...بخواب
 ...دی گفت و خندنویا

 ...دمی و رفتم رو کاناپھ خواب بھم فشار دادمو رفتم بالشتمو برداشتمدندونامو
از کاناپھ ...تمام تنم درد گرفتھ بود...دمی دنی زمی خودمو روھوی صبح بود کھ ھیکاینزد

 ...ھا افتاده بودم
 رو تخت شدیخب االن م...  نرم و پتو یجا..خواستیدلم تخت م... در اومده بودحرصم

 ...اونکھ خواب بود...دیخواب
 ...دمی کنارش خوابدیفھمینم

 ... کردم گوشھ بخوابم تا متوجھ نشھی و سعدمی رو تخت دراز کشاروم
 تخت مچالھ شده و ی بھرام گوشھ دمی چشمامو کھ وا کردم دیداری عالم خواب و بتو

 ...کنھیداره نگام م
 ... دوباره بستمچشمامو

  کاغذ تا شده رو تخت بودھیفقط ... شدم رو تخت نبودداری بیوقت
 : کھ وا کردم نوشتھ بودکاغذو

 ھمھ دوست نیِسھم من از تو، از ا.  خودم نوشتن از توِی برانی من از تو شده ھمِسھم
 ، ِداشتن تو

 ،ِ از راه دوریالھای خنی ھمشده
 ... خاطرات مھ آلودنی من از تو، ھمِسھم

 
 : ھم نوشتھ بوداخرش
 ...!خداحافظ...خوابمی بھ بعد من رو کاناپھ منیاز ا... جا بخوابنی ھمشوما

 
 دایش
 

 کھ بھرام برنداشتھ ی کھ انتخاب واحد کرده بودم ھرچیروز...با ھم...  دانشگاه میرفت
 ...بود من برداشتھ بودم

اون رفت سرکالس خودش من ... راحت باشمشگاھامی سرکالسا و ازماخواستی مدلم
 ...ھم سرکالس خودم

 وارد کالس کھ شدم...می ھردومون راحت بودینطوریا
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 ...خواستنی مینیریھمھ ش...کردنی نگام مھمھ
 ن؟ی پس چرا شما دو تا با ھم کالس برنداشتگفتنی پس کو شوھرت؟ ھمھ مگفتنی مھمھ

کنار ... گوشھھی... ھم سرکالس بودیاسی...چوندمشونیپی می من فقط با خنده و شوخو
 ... از دخترایکی

 ی شوخیبرا... بغل کردنشی برادی کھ تو نگاه ھم افتاد انگار دلم پرکشنگاھمون
 ...ھامون

 چیبدون ھ... می سالم سرمون رو واسھ ھم تکون دادی و بھ جامی بھ ھم نگاه کردفقط
 ...یلبخند

 دانشگاه گھی پور دی کھ استاد محمددمی از بچھ ھا شنیکی از ادی استاد بنکھی از اقبل
 ...ادینم
  بازنشستھ بشھخوادی کھ گفتھ مدمیشن
 ...شکستیانگار قلبم داشت م... کھ ناراحتھدمیشن
 ...من ھنوزم استادم رو دوست داشتم... کالس بودمنی اون تو ادنی ددی بھ اممن
 ... دوسش دارهی باشم کھ ھرزگاھطونی شی دانشجوھی واسش خواستی مدلم
 ... کالسی فکرا بودم کھ در وا شد و سروش اومد تونی اتو

 ی خالی صندلکی جلو نشستھ بودم و فقط فیمن رد...م انداختنیی سرمو پادمشی دیوقت
 ...کنارم بود

 ...کردمیعطرش رو کنار خودم حس م... اما نشستنھی کنارم بشخواستی نمدلم
 ... از خودم نشون ندادمی عکس العملنیواسھ ھم... نھای دهی منو ددونستمینم

 ... باشھدهی بود منو ددی بود پس بعیری سربھ زپسر
 دی کردن بھ اسم من کھ رسبی استاد اومد تو کالس و شروع کرد بھ حاضر غایوقت

 ...مکث کرد و دنبالم گشت
 ... بگم ھستم کھ سروش بفھمھ کھ کنارم نشستھدمیترسیم... بگم ھستمدمیترسیم

  من جواب بدم بچھ ھا گفتننکھی از اقبل
 ... حکمتیکنار اقا... عروس خانوم اونجا نشستھ استاد

 ... لحظھ جا خوردھی...ظھ نگاه سروش تو نگاھم افتاد لحھی تو
 ی کھ متوجھ نشده باشھ کنار کشدیخودمم باورم نم...دمی خوردنشو بھ وضوح دتکون
 ...نشستھ

 از بچھ ھا عوض یکی حداقلو جاشو با ای...رونی بلند بشھ و از کالس بره بکردمی مفکر
 ...اما نکرد....کنھ
 ... ھم نشدیعصبان... قرمز شدفقط
 ...کردمیفقط بھ استاد فکر م... نھ بھ بھرامکردمی مدت کالس نھ بھ سروش فکر متمام

 ...زدمی باھاش حرف مدیبا..دمیدی استاد رو مدیبا
 ... کھ برگردهگفتمی بھش مدیبا
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 کھ تو کالس دمی کھ بھرام رو دکردمی دفترمو جمع مفوی کالس کھ شد داشتم کاخره
 ...کنھیواستاده و داره نگام م

 ...من رو و سروش رو...کردینگامون م... نبودی لغت درستکنھی منگام
 ....اطی نگفت فقط دستمو گرفت و با عجلھ برد تو حیچیھ

 ... نکرده بودمییمن خطا...اما نرمال ھم نبود... نبودیعصبان
 بھ حرف زدن باھاش یلیمن ھم تما... خونھ تمام شب رو باھام حرف نزدمی برگشتیوقت

 ...نداشتم
 ... کاناپھی اون رودموی من رو تخت خوابشب

 تونستی کھ میی رو تخت جاروزی کاغذ تا شده مثلھ دھی کھ چشمامو وا کردم صبح
 ...خودش بخوابھ بود

تو ... بشرنی بود ایکیچقدر عاشق رمانت...خوندم و فقط حرص خوردم... کردم بازش
 :اون کاغذ نوشتھ بود

 
 عنـــــى دارد مچھ

 ؟...!زندگى
  اتفاقىچی كھ ھوقتى

  و تو رامن
 ...!!!  راه ھم قرار نمى دھدسر

  
 بھ زور و شون کشون دای جلسھ اش بود ، شنی جلسھ کالس برام سخت ترنی اولشھیھم

 ھاش ھم چند جلسھ اول رو ی کھ دبستانکردمی دانشگاه و من غرغر مبردیمن و م
  ،چوننیپیم

 غنعھ جا دادم ری ام رو با وسواس سرم کردم ، موھام رو بھ عقب ھول دادم و زمغنعھ
 ، کردمی مشی تا ارابودی مشمی پدای شدی نبود ، باشی نکرده بودم ، حس ارایشی اراچی، ھ

 می با ھم برادیمنتظر سارا بودم تا ب
 می کھ اومد گفتم برسارا
  گفتی کرد عصبنگام
 خونھ ؟ v مرده شویری میدار
  ؟نھا

  ؟می بشورنت بزارنت تو قبر راحت شقراره
  مداد داد دستمھی رژ و ھی تی کھ با عصبانکردمی مات نگاش مداشتم

 ی شدتی مھی شدم کھ گفت بزن ، شبجی گشتریب
 می غر غر زدم ، گفتم بربا

 رو دی رژ گونھ بزنھ ھمونطور کشی تو قوطنکھی رژ گونھ رو برداشت بدون افرچھ
  و بعد گفترنی رنگ بگیگونھ ھام تا کم
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 فتی راه بخب
 کردنی بچھ ھا داشتن پچ پچ مدمی ، بھ کالس کھ رسرونی بمی خوابگاه زداز
  شدهی چدمی پرسیوقت

 رو ھم کھ ارائھ داده بود یمی ، شدهی کالس ارائھ نمگھی پور دی ، استاد محمدگفتن
 کنھی مسی تدریوبیا

 ی بودم ، ھمھ حواسش بود کھ من ورقھ رو خالدهی بار سره امتحان دنی رفتم ، اخروا
  بھم داده بودی کھ نوشتھ بودم نمره خوبیندم و نرم ، بر خالف ورقھ بد

 دمیپرس
  چرااخھ

 دی کھ شما دوتا بھ پا کردیی شده ، بعدشم کھ سره بلواری داره پی مشکل قلبگنیم
 از یکی ی رفتم روی حرفچی بحثمون افتادم ، بدون ھادی روشون ، بلوا ، دی چرخنگاھم
 خواستی تو ھمون لحظھ دلم مشدی اخر نشستم ، قلبم داشت فشرده مفی ردی ھایصندل

 باھاش می کرده بودکاری و راھم رو کج کنم سمت خونھ استاد ، چرونیاز کالس برم ب
  بودنی کھ تو کار خودش بھتری؟ با استاد

 تونستمی نمی کارچیدم ، ھ وارد کالس شد ، نگاش کردای چقدر گذشتھ بود کھ شودنمینم
 ی نھ ، سرایبکنم ناراحت بودم ، مطمئن نبودم اگر سالم کنم جواب سالمم رو بده 

 اول فی تو ردی صنلھی ی برام تکون داد و رفت رویبراش تکون دادم ، اونم سر
 سرش رو بلند کنھ اطراف رو نکھیبدون ا  ، بعد سروش ھم اومدقھینشست ، چند دق

  نشستداینگاکنھ رفت کنار ش
 ی بار درباره عشق حرف زده بودم ، گفتھ بودم عاشقش شدم گفتھ بودم بنی اونم اخربا

 ستی دست ادم نی بخوام جذبش شدم ، گفتھ بودم عاشقکھیاراده بودن ان
 ی خوبیانتخابا دای شگفتی راست مای اومدن ، پوی بود ، بھ ھم مدای عشقم کنار شحاال

 نکھی ھنوزم از ھمھ شون سرتره نھ بھ خاطر اای ، پوایداشت ، بھرام سروش و پو
 ھی منطقنکھیبرادر منھ بھ خاطر ا

  ، بھشون بود کھ استاد وارد کالس شدنگاھم
 مدمی نفھیچی کھ من ازش ھی کردو بعد شروع کرد بھ دادن درسابی و غحضور

  تا درسدمیفھمی بھرام ، بھتر می حتای دای شای زدی درباره استاد حرف ماگر
 رو گرفت و دای دست شی حرفچی کھ تموم شد کھ بھرام اومد سر کالس و بدون ھکالس

 ھو ھی چھ خبره کھ ودنستمی شدم ، نمجی لحظھ گھی ، رونیبا خودش کشون کشون برد ب
 بود دهی و سروش کنار ھم بودن و بھرام اون دوتا رو با ھم ددای شدم شھیمتوجھ قض

 نھیبی کھ زنش رو کنار عشق ثابقش می متاھلمرد
  خودم بھش رسوندم ودستش رو گرفتمرونی بره بتی از جاش بلند شد با عصبانسروش

 رو ی پسر ھمکالسھی کھ دست ی دختری ما دوستاست روی کردم نگاه ھمھ روحس
 گرفتھ

  گفتی زمزمھ وار اما عصبسروش
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  و ول کندستم
  چند منم ؟ی ، بگی بگی شوھر کھ چ زن وھی دنبال یری میدار
  کنولم

 ی نشستھ بودی چی زنش براشی کھ پی مرد متاھل بگھی بھ یریم
  زدداد

  و ول کندستم
  تر داد زدمبلند

   بھ منتتی بھ خودت شخصی کننی بازم توھ؟یاری گند باال بی کنم بازم برولت
  تر گفتماروم

  کھ عاشقتمی منبھ
 
 

 متعجب نگام کرد ، اب دھنش ذو قورت داد ، نگاھش رو تو کالس گردون ، سروش
  شدکی قدم بھم نزدھی
 و گرفت ودست خودش رو ازاد کرد l دست ازادش مچ دستبا

 کردی مدت داشت بھ من نگا متمام
  وار گفتزمزمھ

 حال خانوم نی و در عطنتتی شجاعتت نترس بودنت ششھی ھمی باورت نشھ ولدیشا
  برهنی احترام از بنی نکن کھ ای کارھی... بودنت برام قابل احترام بوده 

  رو گرفتم و منم زمزمھ وار گفتمنشی بره استخواست
  تو ھم باورت نشھدیشا
 دای عشقت نسبت بھ شی بودنت حتری بودنت با تدبری اروم بودنت سر بھ زشھی ھمیول

 ھی ی ، بشی و جلو چشمام نابود بشیزی نکن کھ فروبری کارھیبرام قابل احترام بوده ، 
  ، مونھی بھ جا میمی برج بزرگ و قدرتمند قدھی کھ از رونھیو

 گفت
 رمی ممن

  و ول کردم تا برهدستش
  اومده باشھ برگشت سمتم و گفتادشی زی چھی کھ ی انگاراما
 رمی نمدایش...  بھرام و شی ، پرونی برمی دانشگاه ماز

 رفت
 نگھ نمی اتونستی مرهی نمدای ششی دادم بھ در ، برگشت بھ من گفت ، گفت کھ پھیتک
  ،  گقت ، بھ منیول
 زمان خواستمی می گفتھ بود از عشقم حرف نزنم ، گفتھ بود بھش زمان بدم ، بھ کایپو

 است گھی دیکی کھ چشمش دنبال ی کھ ھنوزم عاشق دوستمھ ؟ بھ کسیبدم ؟ بھ کس
  کنھ ؟گھی دیکی نیگزی و بخواد من و جاادی بدیفرصت بدم کھ شا
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 ، کردنی و پشت سرم رو نگا کردم ، تو کالس ھمھ داشتم با دھن باز نگام مبرگشتم
  ،رونی برش داشتم و از دانشگاه زدم بفمی رفتم سره کیعصب
 ھم عاشقشس بود دای بودم کھ شی من عاشق پسرکھی ؟ بھ انکردنی فکر می بھ چداشتن

 انقدر پر رو شده اسی کھ کردنی ؟ داشتن فکر مخواستی رو مدای شو اون ھم متقابال
 ھی ؟ من فقط بھ کردنی فکر می ؟ داشتن بھ چرهیگی پسر رو مھیکھ وسط کالس دست 

 و نذاشتم خلوت دوستم زهی ،نذاشتم فرو برنی ھمهزی اجازه ندادم بری مرد قوھیمرد بھ 
 با شوھرش رو بھ ھم بزنھ

 خونھ قی سروش فرستادم و ازش ادرس دقی براجی مسھی ، رونی دانشگاه کھ زدم باز
 استاد رو خواستم

  نوشترشی خالف انتظارم ادرس رو برام فرستاد و زبر
  منتظرتھاستاد

  گفتھ بود ؟یزی شدم ، استاد منتظر من بود ؟ سروش بھش چخشک
م کھ  دستھ گل ساده گرفتھی رو دادم ، تو راه ھم ی دربست گرفتم و نشوننی ماشھی

  ، باشھری استاد پھی از ادتیمناسب ع
 بودی منتظر من مدی اش تو فکر بودم ، استاد چرا باھمھ
  ، نگر داشتیی طالناتی با تزئی در بزرگ قھوه اھی ی جلونیماش
  ماشبن پباده شدم و حساب کردماز
 تو کوچھ الغ ھا بودن رو دوست ینطوری کھ ایی رو دوست داشتم ، کال خونھ ھانجایا

 داشتم
  زدمزنگ
  گفتی زنونھ ایصدا

  ؟بلھ
  ؟ی ، منزل استاد پور محمدسالم

 دیی فرمابلھ
  دارن ؟فی تشریعنی ؟ نمشونی ببتونمیم

  ؟شما
  م من از دانشجوھاشون ھستمم

  تودییبفرما
 کردم موھام ی و سعدمی باز شد ، اب دھنم رو قورت دادم ، دستم رو بھ مغنعھ ام کشدر

 کھ بھ اجبار سارا ی مرتب کنم ، لبم و بھ دندون گرفتم ، مطئنا از رژ کمرنگیرو کم
 کھ دمی دختر جوون رو دھی دلباز خونھ کھ گذشتم اطی نمونده بود ، از حیزیزده بودم چ

 اومد بھ اساقبالم
 دمی اتاق رسھی گل رو دادم بھش دنبالش رفتم تا بھ نکھی ، بعد امی کردی و اول پرسسالم

 ، در زد و گفت
  ھستنانفری خانوم ارپدر
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  گفتیفی ضعیصدا
  تودییبفرما

 ژنی ماسک اکسھی کھ با ی اتاق پر از کتاب و استادھی خونھ کھ باز شد خشکم زد ، در
  داده بوددی بالشت سفھی اش رو بھ ھی تخت بود و تکھی یرو

 کھ یداشتم جلوتر برم ، اون کھ بھ استاد افتاد اشک نشست تو چشام ، جرئت ننگاھم
 بھ جز کالس اون ، چوندمیپی استادم بود ، ھمھ کالسا رو می زمانھی بود دهیاونجا خواب

 ... رکردمی دمھی فرار کردن از جری و بعد براشجوندمی روز کالسش رو پھیاما 
 کرده بودم ، جلو در بودم کھ دوباره در ااتق باز شد و دختر استاد با کاری من چیوا
  گلدون وارد اتاق شدھیل من و گ

 دیپرس
 دی چرا سره پا مونددینی بشدییبفرما
  مھربون بھ دخترش گفتاستاد

 دی ما رو تنھا بزارشھی مزمیعز
 رونی لبخند از اتاق رفت بھی ھم با دخترش

 کھ یشی ازماھی کردم ، بھ خاطر ھی گرری دل سھی در و ی کھ بستھ شد نشستم جلودر
 ھی رو سره یی بالنی ھمچھی گرفتی وقتمون رو نمشتریتکرار کردنش چند ساعت ب
  ساکت بودگفتی نمیچی ، استاد ھمیمرد خاناوده دار اورده بود

  ھام کھ توم شد نگاش کردمھیگر
  بودسی خصورتش

  با دستش بھ تختش اشاره کرد و گفتاستاد
 
 نجای انی بشایب
 
 

  تخت و استاد رو نگا کردمی نشستم رورفتم
 رو از رو صورتش برداشت ، دستم رو گذاشتم رو دستش ، رو دست ژنی اکسماسک

 رونیزبرش کھ رگ ھاش زده بود ب
  وار گفتمزمزمھ

 دیببخش
  زد و گفتلبخند

  اون روزت راست بودی ببخش ، حرفاتو
  استاددی کنحاللم

 انتظار ندارم ھی ، من از بقی ھستوی شاگردام بودنی از بھتریکی ، تو انفری و نگو ارنیا
 نی کھ تو ایخودشون رو تو مشکل نندازن اما از تو انتظار دارم ، تو تنھا شاگردم بود

 کھ ی ، تنھا شاگردی رو ھم تکرار نکنشتی و ازماییای سر کالسم نیسالھا جرئت کرد
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 ی بازشی با گوش داره پشت کالسی ، دوست داشتم وقتباشھ دوست داشتم سر کالسم
 نگا بندازه و جواب و بگھ ھی و اون شھی می صداش کنم و بپرسم جواب سوال چکنھیم

  کنھی بازشی و با گوشنییو دوباره سرش رو بندازه پا
  شاگرد تنبل احمق بودمھی من
 یشدی شاگرد اول دانشگاه میخوندی کھ اگر درس می بودی شاگردتو

 پاش نشستم ری ور نداشت من بودم کھ زنکارای جرعت ادای من بود ، شری اش تقصھمھ
 ، من بودم کھ پشتش در اومدم

  نبودیشکی ھریتفص
 گفتم

 مقص... مق ... من ... نھ ... ن ...  ن
  ، ھق نذاشت حرفم رو ادامھ بدمھق

  گفتمھی و با گراروم
 ه سره کالس ھمھ کی شاگرد کھ خراب کرده ، شاگردھی شاگردم کھ گند زده ، ھی من

 کھ انقدر ی دستتون ، شاگرددادی رو از بر بود و ورقھ امتحان رو پر از غلط مسواال
 شاگرد ھی رو باز نکرد ، من ی جزوه اچی ھی بار ھم روکی بود کھ یبھ ھوشش متک

  سوال بردمری ززامی چیلی نخوندنام با خرس با دماتمی رو با تصماقتمیبودم کھ ل
 انفری بدون درس خوندنھ ، اریاری کھ می معدل الفودنستمی کھ من میودی ی شاگردتو

 نکھی فر ازدواج کرده انی شاھنکھیخودت رو حروم نکن ، خودت رو عذاب نده ، ا
 تخت ، ی رودهی بود دوباره خوابضی کھ مررتی استاد پکھیسروش زده بھ سرش ان

 ی رو بخورزاین چی ای پادی ، تو نباستی تو نری کدوم تقصچیھ
 صره ؟ مقی ؟ کی کپس

 یدونی جوابت رو مخودت
 دونمی نمنھ

  اخر سره حلسھ رفع اشکالروز
 ، ی معذرتخواھی کھ بھ جای شاگرد خاطی اونم جزو حماقت ھام بود ، حماقت ھایحت

 فتھی پس نرهیگی و مشیدست پ
 کھ بدون یومدی راه ور ننھمھی و نکن ، بچسب بھ درست ، تو انکاری خودت ابا

 ی محصل بھی کھ کننی شھر خودت ، خاناوده ات انقدر تالش نمیمعلومات برگرد
  جامعھ بدننی الی تجربھ رو تحویسواد و ب

  دانشگاه رو ھم ندارمنی ااقتی لیحت
  از سروششتری بی ، حتزاستی چنی از اشتری باقتتی لتو

 استاد
 فر نکن ، نی بار بھ گفتم خودت و حروم نکن ، خودت و حروم سروش و شاھھی

  ندهتی اھمیچی بھ دانشگات ، بھ ھتیبھ درست بھ زندگبچسب 
 شھینم
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 ، ارهی رو بھ رحم نمی رنگ دل کسی چشم گود افتاده و صورت بی پانی ، اشھیم
 باھات خواستمی کنن ، من وان روز بعد از امتحان مزی برات دندون تشھیباعث م

 تونستمی ، مدمی از خودم خجالت کشدمتیصحبت کنم ، اون روز با وان حالت کھ د
 یھم خوب جوابمو داد  کردنت ، ھر چند تودی تھدی کنم بھ جایبرات پدر

  لبخند زد و گفتھی
 سروش ی ، حماقت ھارمی جلوت رو بگخوستمی دنبال سروش می بری کھ شدبلند

 شاگرد خوبم ھی خوامی ، من نمنطوری فر ھم ھمنی شاھی بھ تو نداره ، حماقت ھایربط
 رو از دست بدم

 دی بخوابنکھی تو دانشگاه ، نھ ادیدادی اومد شما االن درس می نمشیث اون روز پ بحاگھ
  تختنی ای رونجایا

 شیمونی من پشی و برای ات ور از دست بدزهی تو انگخوامی قسمتھ ، من نمنای ، انھ
 دای کھ شفھمھی رو داشتھ باشھ ماقتتی کن شاد باش ، سروش ھم اگر لیبمونھ ، زندگ

  ، تموم شدهگھید
  ھنوز تو دستم بوددستش

  گل و گفتی رودی چرخنگاھش
 ی گل بودخودت

  تکون دادم کھ گفتیسر
 ھامون نمک دارن نھ یی بخور ، ما نھ چایزی چی اوهی مھی ، نی دخترم بششی پبرو

  ھامونینیری ھامون و نھ شوهیم
 استاد

  ، فقط بروسیھ
 چشم
  صدام کرداستاد

  سمتش کھ گفتبرگشتم
 یسی ورقھ ھات رو اونقدر بد بنویتونستی ھنوزم برام سوال شده کھ چطور ممن
  لبخند گفتمبا

  سوالھشتری خودم ببرا
 تا فشارم انقدر بره باال کھ ینیری دونھ شھی خوردم ویی چاھی ، رونی اتاق رقتم باز

 بتونم خودم وبرسونم بھ خوابگاه
 تی ور حمادایبودم ، من ش ھنوزم من مقصر ی ، ولدیچرخی استا تو سرم میحرفا

کرده بودم من سروش رو فرستاده وبدم دنبالش من عاشق سروش شده بودم من وان 
 روز با استاد بحث کرده بودم

  مقصر بودممن
 
  دایش
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 استاد فکر یبھرام سرکار بود و من بھ رفتن بھ خونھ ...تنھا... خونھ بودم تو
 ...دمیدی م ھرچھ زودتر استاد رودی بانکھیبھ ا...کردمیم

 ی بھرام بود کھ رفتھ بود رویصدا....دی کشرونی زنگ تلفن منو از فکر استاد بیصدا
 :ریغامگیپ

مامانم زنگ زد واسھ امشب ... مامانم ی خونھ می کھ نشد برشبید... جاندای شسالم
 ... دنبالتامیشب حاضر باش م...دعوتمون کرد

 بلند ھم یبا صدا... دی کھ گفت خندنویا...ماچ از راه دور... بھرامتیشگی ھمقربون
 ...دیخند
 ... بھش بگم کھ قطع کردیزی چھی شدم برم سمت تلفن تا بلند

 عیسر... نبودادمیاصال ...  می مادرش دعوت بودی خونھ شبی ما دگفتی مراست
 ... استاد شدمی خونھ ھیحاضر شدم و بھ آژانس زنگ زدم و راھ

 ی براشی چند ماه پنی داشتم کھ ھمویدختر شدم حس ھمون ادهی خونھ اشون کھ پدم
 ...نجای بار اومد انی اولی برایکالس خصوص

 استاد حرص ی خونھ ی داشتم کھ از بودن سروش تووی ھمون دخترحس
 بھش بر کردنی می و سروش با ھم شوختای بی کھ وقتیحس ھمون دختر...خوردیم

 استاد بھ زنش گفت دوستت ی کھ وقتیحس ھمون دختر...رونیخورد و از خونھ زد ب
 ی برای خونھ نیا... ختی عشقش رھی فوالدوارید... بھ باد فنا رفتاھاشیدارم تمام رو

 ...کردیمن فقط داشت خاطرات رو زنده م
 نی رفتھ بودم واسھ ھمخبریب... رو کھ زدم طبق معمول دختر استاد اومد استقبالمزنگ

 یی کھ خوش امدگوی نھ با نگاھفقط با نگاه متعجب دختر استاد رو بھ رو شدم
  استاد ھست فقط گفتدمی ازش پرسیوقت...کنھیم
 ...نھیھست اما فکر نکنم بخواد تورو بب -

  اتاق استاد رو نگاه کردمو گفتمیپنجره ...ختنی روم رخی از اب ی پارچانگار
 منم کھ نیا...نمی اونو ببخوامی منم کھ منیا... نھی کھ اون نخواد منو ببستیمھم ن -
 ...نجامیا
 اومدو صدام یدخترش پشت سرم م... حرفو گفتمو راه افتادم سمت اتاق استادنیا
 ... کھ نرو اما من گوشم بدھکار نبودکردیم

 بخوام در اتاق استاد رو باز کردم و در جا ی اجازه انکھی در بزنم بدون انکھی ابدون
 ...ستادمیا

 ...ردنکی متعجب داشتن نگام مھی نفر با چشمادو
 بھش وصل بود و سروش ھم کنارش ژنی تخت بود و اکسیاستاد رو... و استادسروش

 ...نشستھ بود
 کھ یاستاد من؛کس... اتفاق ممکن بودنی تررمنتظرهی اون وضع برام غی استاد تودنید

  کھ برام شده بودیدوستش داشتم،کس
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 وضع نیحاال بھ ا... بودمختھی بھم رموی کھ بخاطرش زندگیدمش،کسیپرستی و من مبت
 ...! بودمخبریافتاده بود و من ب

  گفتمدموی اه کشھی کنترل کردمو خودمو
 ...نمتونیاومدم کھ بب... استادسالم
   استاد از پشت سرم گفتدختر
 ... گفتم نرو بھ حرفم گوش نکردی بابا اما ھرچنیببخش
 ...اما نگفت... صدا کھ بگھ سالم دخترھی یپ...گشتی لبخند از استاد مھی ی پنگاھم
چشماشو بستھ ... بگھ رفتم کنارش نشستم و نگاش کردمیزی چی کسنکھی ابدون

 ...کردمیاما من نگاش م...بود
 یصدا... رونی بدی صدا منو از خودم کشھی... استاد کھ الغر شده بود استاد من نبودنیا

 :سروش بود
 ...ستی حرف زدن باھاشون نیا بریاالن وقت خوب... ان ضیاستاد مر -

 :گفتم
 ... با استاد تنھا حرف بزنمخوامیم...رونی بی شما برشھیم -

 چشماشو وا کرد و گفت... بلند بشھ کھ استاد دستشو گرفت و نذاشتخواستی مسروش
 ؟ی بگیخوای میبگو چ -

  بگم؟یاومده بودم چ... بند اومده بودزبونم
  استاد گفتدوباره

 ی رفتن ابروی تو توی بگی اومد؟ی بودری تقصی ماجرا بنی ای تو توی بگیاومد -
 ؟ی نداشتیمن نقش

 ...رفتی استاد ھر لحظھ داشت باالتر میصدا
 دوستم ی بگی؟اومدی منو از راه بدر کنی الف بچھ تونستھی تو ی بگیاومد -

 ھان؟...یدار
 نگاش مات و مبھوت... اومدی باال مینفسش بھ سخت... اش گرفتھ بودسرفھ

   نداشتم کھی جوابچی ھکردموینگاش م...کردمیم
اما من بھ حرفش ...رونیسروش دختر استادو صدا زد و بھ من اشاره کرد برم ب...بدم

  ھمون جا واستادم تا...گوش نکردم
 کھ گذشت و تنفس استاد اروم ی اقھیچند دق... امپول بھ استاد زد ھی استاد و اومدو دختر

 ...تر شد بلند شدم کھ برم
من فقط ... بودم کھ بگم دوستش دارمومدهین...نمی بودم کھ حال بد استادو ببومدهی نمن

  اومده بودم کھ بگم
 ... بودزی ببخشھ ھرچند کھ واقعا برام عزمنو
  گفتواشی استاد دمی در اتاق کھ رسبھ
 ...ای من نی خونھ چوقتی ھگھید -
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 از خونھ نمی پامو ببی جلوذاشتی کھ نمیی تند با اشک ھایبا قدم ھا...دی ترکبغضم
 ...رونیاومدم ب

 دستمو خوادی میکیحس کردم ... عطر اشناھی ادم با کی... پشت سرمھیکی کردم حس
 ...رهیبگ

  کنار و داد زدم و گفتمدمی کشخودمو
 ...یدست نزن بھ من لعنت-

  واستاد و گفتمی قدمھیتو ... بودسروش
 نیاومدم دنبالت تا بگم ا... دنبالت کھ مثلھ اون زمانا بھت بگم دوستت دارمومدمین-

 ...دمیترسی بود کھ ازش میھمون روز
عالقھ و عشق من بھ ...یوفتی توش نخواستی بود کھ دلم می ھمون چاھنیا

  با استادنیبب...احساس من بھ کنار ...کنار
 ؟ی کردکاریچ
 ...بھرام ھم مقصره..ستمی نمن تنھا مقصر -
 ... نندازگھی دیکیگناه خودتو گردن  -

 اگر بھرام اون شرط احمقانھ رو کردی نمکیاما اگر بھرام منو تحر...گفتی مراست
 ... نبودنینذاشتھ بود االن وضع ا

 گفتم
 ؟یدی قول بھم مھی-

  گفتسروش
 ... باشھیتا چھ قول-
 برگرده یبھش بگ...نو ببخشھ می بھش بگویقول بده با استاد صحبت کن-

 ی من حاضرم بھ تک تک دانشجوھایبھش بگ...دانشگاه
اما ...حاضرم بھ ھمھ بگم کھ من مقصرم... بگم کھ استاد از گل ھم پاک تر بوددانشگاه
 ...برگرده

  و گفتدیسروش خند-
 ...یکنی بزرگ بزرگ فکر مھنوزم
 سروش جلو نی ماشدمیبھ سر کوچھ کھ رس... رفتم ی کج کردمو بدون خداحافظراھمو

 در و باز کرد و گفت..پام واستاد
 ... بذار برسونمتستی خوب نحالت

اعتماد ... کھ من بھ سروش اعتماد داشتمدونستمی منویاما ھم... چرا سوار شدمدونمینم
 ..داشتم کھ منو فراموش کرده

 کھ گذشت سروش گفت ی اقھیچند دق...می ھر دو سکوت کرده بودنی ماشتو
 ؟ی تو نخواستموی با ھم تنھا باشینطوری چند بار خواستم ایدونیم -

 :باز گفت... نگفتمیچیھ... کردمنگاش
 ؟یبھرامو دوست دار -
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  رومو برگردوندمو گفتمتی عصبانبا
 ...شمی مادهی پنی از ماشای یگی نمیچی ھگھی دای

 ... نی گفت ببخشفقط
 دمیصداش رو از دور شن... شدمادهی و پمی گفتم ممنون کھ رسوندمیدی خونمون کھ رسدم

 کھ گفت
 ...! گفت و رفتنویا...یشدی من نمنی وگرنھ سوار ماشی بھرامو دوست ندارتو
  

 گذشتی کردم ، سھ روز از حرف زدن با استاد منھیی بھ خودم تو اینگاھ
 ی وسعکردمینم کی سروش کوچشی خودم رو پگھی داده بودم ، دی قولھی خودم بھ
 . زدنی نمی حرفودنستنی نمیزی اگر چای بره، استاد و پوادمی حماقت ھاش کردمیم
 ، دیکشی استاد ، ھنوزم رو تخت بود ھنوزم با ماسک نفس مشی دوباره رفتم پروزید

 ی کلدی امی کھ نشستم کلششی تازه مسکن زدن بھش ، خواب بود اما پگفتیدخترش م
 ارامش گرفتم

 باعث گھی دی نبود ولیشی ارانی کاملم ھم ھمچشی رو کامل کردم ، ھر چند اراشمیارا
  کننزی دختر شدم کھ ھمھ براش دندون تھی ھی استاد فکر کنھ شبشدینم

  عقب تری کمدمی مغنعھ و بعد مغنعھ رو کشری رو کامل زدم زموھام
 مون ندهیدن بھ ا دو سھ روز قبل از گتد زھی کھ نھ ، شبشھی شده بودم ، ھمشھی ھمھیشب

 شی ازماھیبھ خاطر لغو 
  ،شگاهی رفتم ازمامی و بعد مستقرونی بھ ساعت کردم ، از خوابگاه اومدم بینگاھ
  ، کردم ، نگاه ھمھ مخصوصا استاد برگشت رومسالم

  گرفتم و رفتم رختکن تا روپوشم رو بپوشماجازه
  ، استاد گفترونی بھ تن از اتاق رفتم بروپوش

 انفری خانوم اردی کردرید
 شھی تکرار نمخوامی ممعذرت

 می رو شروع کنشی و حکمت تا ازماای تو گروه خانوم مھرپودیبر
 سروش وسط کالس تو نی بار کھ تو دانشگاه بودم استنی پچ ھا شروع شد ، اخرپچ

 تو گروھش ، خدا ھم داشت نداختنی و من و مشگاهی اومددم ازمایدستم بود و حاال م
 جلوندیمن و م
 و سروش با شدی می ھم گروھای با مھرپوشھی ھمھ گردوندم ، بھرام ھمی رو رونگاھم

  ، ھم بودنشی ودتا پنی کدوم نبودن و حاال اچیراد ، ھ
 ت خواستی نمی خند احمقانھ نشست رو لبم ، حتشی نھی بودم ، دای با ششھی ھممنم

  باشمشی ھمگروھشگاهیوازما
  رفتم اونجای حرفچی ھبدون
  گفتاستاد
 ونیتراسی ، ت٥٠ صفحھ دی ھاتون رو باز کنجزوه
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 می رو باز کردشیازما
 دی پرسسروش

  خوبھ ؟حالت
  کردم و گفتمنگاش
  حکمتی اقایمرس

  اش رو داد دستم و گفتجزوه
  رو بخون تا از قفسھ بردارممواد

  نگا کردم و گفتمای مھر پوبھ
 لی من برم دنبال وسادی مواد رو بخونای مھرپوخانوم

 خودم ابرو نذاشتھ ی سروش ازشون دور شدم ، تو دانشگاه ھم برانی نگاه سنگریز
 زن متاھل بود از ترس بھرام ھم کھ ھی ، اون االن شدی کم کم فراموش مدایبودم ، ش

 خودمون ، داشتم ی دختر ورودنی ، اما من شرترکردنیشده ھمھ خودشون رو جمع م
 ، سوژه کردمی و دنبال سروش موس موس مدماوری موش تو تلھ افتاده رو در مھی یادا

 کنھی موس موس مشیی دوست پسر سابق ھمخونھ ای ه براکی بودم ، دختریخوب
  ، بھ سروش کردمی کار و نگاھزی می رو گذاشتم رولیوسا
  ؟می رو انجام بدشیازما
  گفت ؟ی بھت چاستاد
  اروم گفتمکردی کردم داشت مواد رو وزن مای بھ مھر پوینگاھ

 گفتی بود بھ خودتون می حکمت اگر گفتنیاقا
  و منم حکمتقی سااسی ی گقتھ کھ تو شدیزی چھیاستاد

  ، بھ نام غرور درونم ھستیزی اورد کھ چادمی حکمت استاد یاقا
  کردم و گفتمدای بھ شینگاھ
 ذارمی کھ کنار مداستی غرور رو فقط در مقابل شابن

  از استاد تشکر کنمدیبا
  رو از سرتون باز کردهزونی دختر اوھی کھ دی ازشون تشکر کنبلھ

 اسی
 

 انفری خانوم ازشمی منم مدی حکمت شدی اقااگر
  ترس نگام کرد کھ گفتمبا

   کارت تموم شد ؟ایمھرپو
  رو برام تکون دادسرش

 
 ، ورنی زدم بشگاهی لباسام رو عوض کردم و از ازماعی سریلی کھ تموم شد خشیازما

 با خواستمی اما خوب نبودم ، من مدادمیور خوب نشون م ، خودم دادیبغض ازارم م
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 کردم کھ سروش فکر ی بشم و بھ سروش ابراز عالقھ کنم ، اما کاری ھمگروھدایش
 خواستمشی ، بدجور مخوامشیکنھ نم

 دمی سروش رو شنی فکر بودم کھ صداتو
  ، سره جامستادمیا

  و گفتسادی بھ روم وارو
 اسی

 شھی صدام کنھ ، من ھمیلی نگرفتھ بود با فامادی وقت چی چپ نگاش کردم ، ھچپ
 ی کھ حس کنھ خواھرشم نھ دوستکی انقدر نزدکشی دوست بودم از نوع نزدھیبراش 

  عاشقش بشھتونھیکھ م
  دھنش رو قورت داد و گفتاب
  بھت بدھکارمی معذرتخواھھی تشکر و ھی من

 دمیت پرس بھونھ اسدونستمی دوم شخص بودم از نوع مفردش ، مبراش
ھنوزم اگر ...  سفمیونی اومده ؟ من ھنوزم عضو شی پی حکمت ؟ مشکلی شده اقایزیچ

دستتون پانسمان ...  ، دماغتون بشکنھ سدی حرف بشنودای از شدیاز بھرام مشت بخور
 ... بخواد
 ختنی راشکام

 و عاشق تو بودن و غصھ سفیونی استعفا بدم از خوامیم...  چشمم نباش ی مدت جلوھی
سروش جلو چشم ..  یکی و درد اون یکی نیخوردن بھ خاطر سوراخ ازوزون و غم ا

   نگام نکن حالم و نپرس اسمم و صدا نکنشگاهینباش ، متزلزلم نکن ، تو ازما
  ھق ھق افتادم و ادامھ دادمبھ

  غرورم بھتمی بھ استاد بھ خودم بھ شخصای وفادار بمونم بھ قولم بھ پوربذار
   دھنم رو قورت دادماب

 ھی ، زونھی غرور نداره اوگھی پسرو از عشقش مھی ھی جلوادی کھ می نکن دخترفک
  عاشقھشتری اون بدی اون شجاع تره شادیلحظھ فکر کن شا

  و گفتمختنی و راسکام
 کھ خواستمش و نخواستم ی اشکم بھ خاطر تو باشھ ، بھ خاطر مردنی اخرنی ادوارمیام

  ، دی دختر ندھی وقت من و بھ عنوان چی کھ ھیطر مرد، بھ خا
  کشبدم و اشکام رو پاک کردم کھ سروش دوباره گفتقی نفس عمھی

  ، تشکر بھت بدھکارمھی و ی مذرتخواھھی من
  کھ ادامھ دادکردمی داشتم نگاش ممات
 درد شدم ھی ، ببخش کھ منم ی مشکل بودم ھمھ جوره کنارم بودی وقتشھی کھ ھمیمرس

 رو دردات نھ مرحم
 گفتم
  برم خوابگاهخوامی حکمت می شده اقارمی دمن

  و گفتنیی و انداخت پاسرش
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  برسونمتوندییخوای ھست اگر ملھی وسانفری ارخانوم
  ،خداحافظرمی ، خودم میمرس
  و زمزمھ وار گفتاروم

 داری ددی امبھ
 دایش
 

   سرجاش واستاد و گفتدینو کھ داز در کھ وارد شد م... کھ شد بھرام اومد خونھشب
 کنم؟؟؟ھمزمان پشتو کاریحاال من چ...یکنی جوون مردمو از راه بدر منی بباستغفرهللا
 ...بھم کرد

 لباس ھی نی سنگشی اراھی... بودمدهی بھ خودم رسشتری بشھی از ھمگفتی مراست
 ...ی مشکیمجلس

 کھ دوسش نداشتم ی کسیاونم طرف خانواده ...رفتمی دوران تاھلم رو می مھموننیاول
  خواستیاما دلمم نم

 ... بشمری خانواده اش تحقشیپ
 کھ خودشو بھ پسرخالھ شون انداختھ ی دخترخالھ ھاش بھ چشم دخترخواستی نمدلم

 بلند شدمو گفتم...نگاه کنن
 ... عنصرسست

  سمتو اومد جلوم واستاد و گفتبرگشت
 ...ی مالھ من باششھی ھمخوادیدلم م...من عاشقتم...ی منتو زن... نگات نکنمتونمینم

  گفتمی عقب و عصبانرفتم
 منظور؟

   و گفتدی اه کشھی
  گفتھوی... نداشتمیمنظور

 م؟یری عکس با ھم نگھی
  تر نگاش کردمو گفتمیعصبان

 رمی باھات عکسم بگستمی کھ واادی ازت خوشم میلیخ...میری نگرینخ
  شد و فقط گفتناراحت

 ...می پس برباشھ
 لیاز خالھ و دخترخالھ ھاش گرفتھ تا فام... ھمھ بودنمیدی مادرش کھ رسی خونھ

 ... بودییغوغا...شیپدر
 ھی کردمیکنارم بھرام نشستھ بودم و وانمود م... خودشون مارو پاگشا کرده بودن مثال

 ...دختر خوشبختم
 ...تگرفی و دستمو مکردی از فرصت سوء استفاده می ھم ھرزگاھبھرام

 ...دیخری ابروم رو ملی دخترخالھ اش و فامی چون باز ھم داشت جلوشدمی نمناراحت
   اشافھیکامال از ق... بھرام جانگفتمی حرفام بھش منی اوردم و بی کم نمی ھم گاھمن



 209 

 ... بھرام جان از دھن مندنی از شنشدی بود کھ تو دلش قند اب ممعلوم
 و نداختنی بھ بھرام می اکھی تی و ھرزگاھدنیچرخی خالھ ھاش دور و برمون مدختر

 ...کردی اشون معیبھرام ضا
 نور شمع یکی چراغا خاموش شد و از تو تارھوی نکھی بود تا ای وضع راضنی ااز
  کمونی کھ نزددمیدی رو مییھا
 :خوندنی و بلند مشدنیم

  شمعارو فوت کن کھایب...مبارک مبارک...مبارک...تولدت مبارک...تولد... تولد
 ...یصدسال زنده باش

 دمی برقا بلند شد بھرام رو دیوقت... باعث شده بود نفھمم چھ خبرهغی دست و جیصدا
  کھ داره با مادرشو پدرش و

تولد بھرام ... خشکم زددمی دزی می تولد رو کھ روکیک...کنھی می ھاش روبوسخالھ
 ...بود
 ی دختر خالھ یصدا... بزنمی حرفتونستمینم...کردمی ھا دورو برمو نگاه مجی گمثلھ

  کھ گفتدمیبھرام رو شن
 ؟ی جون چرا ماتت برده؟ نکنھ تولد شوھرتو خبر نداشتدایش

 کھ دمی بھرام رو شنی بگم صدایزی بخوام چنکھیقبل از ا... و مبھوت نگاش کردم مات
 گفت
 ی جشن دو نفره تو خونھ ھی بود کھ نی بخاطر امیای نشد بشبی جان ددای کھ منو شیعلت

 ...میخودمون گرفتھ بود
 ... خانومتای خانوم من خبر نداشتھ باشھ ازشھی ممگھ
اما حداقل ...بودی برام مھم مدیمن بھرامو دوست نداشتم پس تولدش ھم نبا... بد شدحالم

 تعجب کرده بودم کھ فکر عیاونقدر ضا...شدمی معی ضانطوری خانواده اش ای جلودینبا
 ... بھرام دروغ گفتدنی ھمھ فھمکنمیم

  فوت کنھ دستمو تو دستاش گرفت و گفتخواستی مکشوی شمع کیوقت
 یی ارزوگھی دیحاال تو کنارم...ی کھ شمع تولدمو فوت کردم ارزوم تو بودپارسال

 ...  ھمھیجلو...دی گفت و گونھ امو بوسنویا....ندارم
 ...دیچی گفتن کھ صداشون تو سرم پی ھاش اووووودخترخالھ

 بھرامو دوست داشتھ تونستمیکاش م...شدی نمینطوری امی زندگچوقتی ھخواستی مدلم
 ...! شناختھ بودمشی اگھیاگر طور د...باشم
 یمن ھم رو...دی کاناپھ خوابی خونھ طبق معمول رفت رومی کھ برگشتشب
 ...بغض گلومو گرفتھ بود...تخت

 کھ عاشقش داشتمی داشتم کھ دوستش می شوھرخواستیدلم م... بغضم بشکنھذاشتمینم
 ...بودمیم

 ھی زندگھی خواستیدلم م...رمی کھ دوسش دارم تولد بگی کسی خودم براخواستی مدلم
 عاشقانھ داشتھ باشم
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 ...کردمی می روز تولد شوھرم روزشماری و براشدمی خودم عاشق مخواستی مدلم
 ییخت جا تی کاغذ تا شده کنارم روھیصبح کھ چشمامو وا کردم باز ھم ... برد خوابم
  بوددیخوابی بھرام مدیکھ با

 : کردمو خوندمبازش
 .. تــــــونگاه

 .. کندی مـــــشی عاشق تر از پمــرا
 .. شودی می معجــــــــونچھ

 ..یزندگــــــ
 ..ِ لمس دستان تـــــــوبا
ِ حس عشــــــــــــــــــق تـــــــوبا ِ.. 
 
 
 دایش
 
 

 و اون رفت شگاهیمن رفتم ازما... دانشگاهمی اون روز با بھرام رفتیفردا
 ... نبودیکیچقدر خوب بود کھ کالسامون ...سرکالس

 پور استادمون بود و ی بود کھ استاد محمدیی حواسم بھ روزای ھمھ شگاهی ازماتو
  تمرکز کنمتونستمیاصال نم...دمیترسیچقدر ازش م

 نیتو ا...گروه من بود یگروه اون روبھ رو... بودیکی با من شگاھشی ھم ازماسروش
   سروش بود اماشگاهیازما
 ... نبودیاسی... نبوداستاد

 و رونی تموم شد اومدم بشگاهی ازمایوقت... ھم نبودیاقی اشتی ھمھ مھم تر عالقھ از
 ...ستادهی کھ منتظرم وادمیبھرام رو د

حواسم بھ دور ... بھ بھرام کردو و دور شدی ارهی کھ از جلوش رد شد نگاه خسروش
 شدن سروش بود کھ بھرام دستشو جلو چشمام گرفتو و گفت

 م؟ی بریخواینم -
 ...تو برو... بمونمدیبا... ھم دارمگھی کالس دھیگفتم نھ من -
  تو کالست خبنمیشی مامینھ منم م-
  صدامو بلند کردمو گفتماری اختیب
 ...گھی برو برو دگمی می؟وقتی منو تنھا بذارقھی دقھی یخوایتو نم-

 ... گفت باشھ و رفتفقط
 ...خوردی داشت حالم بھم می ھمھ وابستگنیاز ا... باز ھم تماشا کردمرفتنشو

 نشستم تا چشمم یی جاھی...دمی رو دیاسی...دمی رفتم سرکالس باز ھم سروش رو دیوقت
  از بچھ ھا گفتیکی ھوی...وفتھیبھ چمشون ن
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 ...مینیلقھ تو بده بب حدایش
 ... بگمیمونده بودم چ... تو دستم نبودیحلقھ ا.. بھ دستام نگاه کردماری اختیب

  گفتدوباره
حلقھ دستت کن تا از خاطرخواھات ... دانشگاھھنجایا... دختریکنی حلقھ دستت نمچرا

 ... نوبت بھ ما برسھکممیکم بشھ 
پرسش ...کردنی ھمھ نگام میبدجور... خودم احساس کردمی و سروش رویاسی نگاه
 ...یسوال...وار

  گفتگھی دیکی دوباره
 ...  خوشگلھ اما مالھ تویلی خمیدی دست بھرامو دی حلقھ

  تموم گذاشتمو گفتممھی نحرفشو
 ... داره بھ طالتی دستم حساسکنمی حلقھ دستم نممن

بھ ...ود دستم نبی بود کھ تویتمام حواسم بھ حلقھ ا... کھ اومد بحث تموم شداستاد
 ... کھ توجھ نکرده بودمیزیچ

 من گفتنیبچھ ھا راست م... کھ دوسش ندارم دستم کنموی مردی حلقھ خواستمی نممن
   حلقھدیبا... زن شوھر دار بودمھیاالن 
 حلقھ دستم کنم تا خواستی دلم نمیاز طرف... بودری درگیفکرم بدجور...کردمی مدستم

 ی برش داره از طرفییمبادا بھرام ھوا
 ...ذاشتمی مابونی سر بھ بدی فضول بانھمھی تو دانشگاه با وجود اھم

 دست تکون دادم کھ ی تاکسھیواسھ ...ابونیقدم زنان اومدم سرخ... کھ تموم شدکالس
  گفتیکی

  خانوم اجازه برسونمتون؟دایش
 سوار خواستیدلم نم... اون سرگردون مونده بودمنی و ماشی تاکسنیب... بودسروش

 کھ دوباره گفت...م بشنشیماش
 ... استاد صحبت کردمبا

 ... سروش شدمنی و زود سوار ماشنی گفتم شما بری بھ تاکسدمی استاد رو کھ شناسم
 گفتم
  منو؟دیبخش... گفتی بگو چخب

  نگام کردو گفتسروش
  کنم؟فی تا برات تعرمی بخوریزی چھی شاپ ی کافمی بریموافق...ی تو ھولچقدر
 ی کافمی برگفتیاون داشت بھم م...کردمیمات نگاھش م...دیچرخی تو دھنم نمحرف

  شاپ؟ی کافمی برگفتیشاپ؟بھ منھ شوھردارم
  شدمو گفتمیعصبان
 برم بھی پسره غرھی با تونمینم... شوھر دارمگھی کھ من دی بفھمیخوای می تو کسروش

  شوھرمونکھیدر ضمن ا... شاپیکاف
 ... ندارم ھم بھ خودم ربط دارهای دارم دوست
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   برد باال و گفتدستاشو
  خب؟یزنی چرا مکنمی مفی جا تعرنیھم...میتسل

 ی درباره ی قولتونھی گفت کھ با استاد صحبت کرده استاد ھم گفت فعال نمسروش
  زمان بگذره تا بتونھدی بده اما گفتھ بادنمیبخش

 ادی ھم سرزده نگھی بگو ددایاستاد گفتھ کھ بھ ش... کم بشھتشی کنھ و از عصبانفراموش
 ...خونھ ام

 لیاون فام...دمیدی انگار استاد رو مدمیدیسروش رو کھ م...کردمی سروش نگاه مبھ
  بود کھ استاد دوسش داشتیاون کس...استاد بود

 گفتم... قبولش داشتاستاد
 ...نمشی ببخوادیبگو کھ دلم م...کشمی استاد بگو کھ من دارم عذاب مبھ

  گفتدوی کشی اھسروش
 ن؟یمنو بب دایش

 ... کردمنگاش
 گفت
 ی کھ پشت سرت راه مییاون روزا... کھ افتادهھی اتفاقیکنی متی خودتو اذنقدری اچرا

  روزانی بھ فکر ادی بایکردیافتادمو تو فرار م
 ... حاال کھ گذشتھ...یبودیم

  گفتمناخوداگاه
 دمی محیاونقدر بد کھ ترج... بد شدهزمی ام ھمھ چندهی امیزندگ... اما بد گذشتھگذشتھ

 ...رمیبم
  ترمز کرد و گفتھوی سروش

 خودت ی برادی جدھی زندگھی کن ی حرفا سعنی ایبھ جا... حرفو نزننی اگھید
 ...یبساز

  زدمو گفتمداد
تو کھ خودت اونروز ... اومدهمی بھ سر زندگیی چھ بالیدونیتو کھ خب م...شھینم

 ...یدونیتو کھ خودت م...یگفت
  گفتاروم
 ؟یریگی طالق نمچرا

 ... زدخشکم
 
 
 
 دایش
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تا حاال بھ ... حرفش بودمیبھت زده ...بدون حرف...می بھم نگاه کردی اقھی دقچند
 ...طالق فکر نکرده بودم

  دوباره گفتسروش
 ... نداره پس چھ بھتر کھ تموم بشھی کھ از سر اجبار و زور باشھ دوومیزندگ
بھ ...کردمیبھ طالق فکر م...دمی شنی و من ساکت بودم صداشو نمزدی حرف ماون
  ی زندگنی روم باز شده بود تا از اشی کھ پیراھ

 ... خالص بشمی شوھر اجبارنی از ای ازدواج اجبارنی از ایاجبار
 سروش گفت...ستادی انی چقدر گذشت کھ ماشدونمینم
 ...می قھوه بخورھی می شو برادهیپ

 گفتم
 و منو یکنی بعد تو از فرصت سوءاستفاده مامی نمیی من بھ تو گفتم من جاسروش

 ؟ی کھ بھم قھوه بدیاریم
  حرکت کرد و گفتھوی بشم کھ ادهی باز کردم کھ پنوی ماشدر
 ...نھی کھ االن وضعت ایکردی کارارو اون زمان منیھم
 ... بشمادهیپ جا واستا ھی...ی کنی من دلسوزی براخوادینم... زدم سروش خفھ شوداد

   گفتسروش
 ... بخاطر بھرام نابود نکنتویزندگ...  احمق نشو خوب بھ حرفام فکر کن دایش
 بھش بگم خواستیدلم نم... بھش بگمخواستی اما دلم نمکردمی حرفاش داشتم فکر مبھ

 ...  پام گذاشتھشی پیکھ راه خوب
  گفتمفقط

 ! ندارهی احدالناسچی بھ شما و ھی ربطچی من ھیزندگ
  درو بستم و دور شدمی شدم وقتادهی پی حرفچی بدون ھمیدی رسیوقت
   گفتبلند

 نشی اف ماشکی تی گفت و صدانویا... منھی زندگھی نابودیعنی تو ھی زندگھینابود
 ...! برداشتابونویخ

 ...کردی مینطوری دوم بود کھ ای دفعھ
و کھ عوض کردم رفتم لباسام...دهی کاناپھ خوابی کھ رودمی خونھ کھ شدم بھرامو دداخل

 ... نشستمو نگاش کردمنی زمیکنار کاناپھ رو
 ...کردی ام موونھی طالق داشت دفکر
 یبرا... خانوادم ی ابرویبرا.. از دست رفتھ ام ازدواج کرده بودمی ابروی برامن

 ... کھ ناخواستھ مرتکب شده بودمیگناھ
پس من حق ... اما عامل رفتن ابروم خودش بوددی بود کھ ابرومو خری مرد کسنیا

 ...  کنمیداشتم کھ نخوام باھاش زندگ
  چشاشو باز کرد و گفتھوی کھ کردمیداشتم فکرم... داشتم کھ دوسش نداشتھ باشمحق

 ؟یدی ندخوشگل
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 ...ی و اون بھ چکردمی فکر میمن بھ چ... ام گرفتخنده
  گفتدوباره

 و سرمو دیو گرفت و بھ سمت خودش کشدستم...دی عجب خانوم خانوما خندچھ
 ..پشتمو اروم نوازش کرد...دیبوس
  ،کردی اروم بود منم اروم میلی بھ گوشم ، خخوردی داغ نفسش میھوا

  ؟؟؟ی اروم شیری ازش طالق بگییخوای کھ می تو بغل کسشدیم
 ... ارامش رو در اون کامال احساس کردمحس

 بھش دیبا...رمی ازش طالق بگخواستمیمن م... ھم نشدمیعصبان... نگفتمیچیھ
 ...گفتمیم

دستمو ول ... کھ گذشتقھیچند دق...  بودیمنتظر عکس العمل...داشتی ازم برنمچشم
 کرد و گفت

 ؟ی دعوام کنیخواینم
  کاناپھ کنارش نشستم و گفتمی شدم روبلند

 ... باھات حرف بزنمخوامیم
   شد کھ بره کھ دستشو گرفتم و گفتمبلند
  باھات حرف بزنم؟خوامی گفتم میدینشن؟یری مکجا
 و حرف می بخورارمی درست کنم کھ بیی چارمیم... خانوممدمی گفت چرا شندویخند
 ...میبزن
 ریفکرم درگ... بھش بزنم فکر کردمخواستمی کھ میی رفت تو اشپزخونھ بھ حرفایوقت
   خانواده ام قبولمگرفتمیاگر طالق م...بود

 ؟ی چنیکردن؟شرویم
 کھ روز اخر دیچیناخوداگاه حرف بابام تو گوشم پ... ام طالق رو قبول نداشتنخانواده

 بھم گفت
 ... دوست داشتھ باششوھرتو

 ...کردمی مکاری چدی باایخدا
  و گفتیی بھرام نشست رو بھ روم با دو تاچایوقت

 ... بگوخب
  کردمو گفتمنگاش

 ! رفتادمی حرفم یچیھ
  

 دایش
 
 

بھرام رفت سرکالس خودش و من ھم ... دانشگاهمی اون روز با بھرام رفتیفردا
 ...سرکالس خودم
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 ای ازم بپرسھ کھ بھ بھرام گفتم خواستیدلم نم... و نگاه ھاش کالفھ ام کرده بودسروش
 ... نداشتمیچون جواب...نھ 
اگر قرار بھ طالق گرفتن بود کھ اصال ازدواج ...رمی طالق بگتونستمی نممن
 ... نبودمیمن دختر بد...ردمکینم

 بود کھ خودم مقصرش بودم بخاطر ی بودم بخاطر اشتباھدهی وضع رسنی بھ ااگر
   پسر کرده بودم وھی بود کھ بھ ییجایاعتماد ب

 اما خواستمی رو نمی زندگنیمن ا... کنمتی خانواده امو اذنی از اشتری بخواستمی نمحاال
 ...حاضر بودم بخاطر خانوادم تحملش کنم

  کھ تموم شد سروش اومد سمتمو گفتکالس
  برسونمت خونھ؟امروزم

 گفتم
  ؟ستمی دختر مجرد نھی کھ من یفھمی چرا نمسروش
  گفتسروش

 کھ واست ی افتھ؟بدتر از اتفاقی بخوادی می اما مثال اگر من برسونمت چھ اتفاقفھممیم
 افتاد؟

 واضح اشتباه گذشتھ امو بھ رخم نطوریانتظار نداشتم ا...فش جا خوردم لحظھ از حرھی
 ...بکشھ
 ...زدی کھ صدام مدمی بھرام رو شنی نداشتم بدم مات حرفش بودم کھ صدایجواب

  بھ سروش گفتم... سمتمادی کھ داره مدمی و بھرام رو دبرگشتم
 ... و رفتم سمت بھرامخداحافظ

 میدیرس...کردی سکوت مدیدیھروقت منو با سروش م... باز ھم سکوت کرده بودبھرام
 کھ خونھ بھش گفتم

 نقدری تو ایعنی؟ی بھ سروش و ابروم رو بردی زنگ زدی چرا تو اون شب لعنتبھرام
 ؟یبردی می کھ دوسش داشتوی کسی ابرودی کھ بایرتی غیب

 ...کردیفقط نگام م... شددی رنگش سفبھرام
  جا خورده اما دوباره گفتمدمی مقدمھ بود خودم ھم فھمی بیلی خسوالم
 ؟ی خراب کردموی زندگی دارقبول
 ... شد و رفت تو اتاق و در و بستبلند

 بگھ شھی مثل ھمنکھی نداشت جز ای جواب منطقچی ادم ھنیا...  نداره ی جوابدونستمیم
 ...کھ دوستم داره

چشماش ...رونی کھ از اتاق اومد بکردمی نگاه مونیزی و تلوخوردمی غذامو مداشتم
 ...دیلرزیدستاش م...قرمز بود

 رفتم جلوش واستادمو گفتم... کنمتشی خواست اذدلم
 دختر ھی بخاطر ؟اونمیکنی مھی دختر گرھی بخاطر یکشی نم؟خجالتی کردھی گرھیچ

 ؟یتو مثال مرد... دوست ندارهیکھ ذره ا
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  بلند گفتمی جلوم رد شد و رفت و من با صدااز
 ...ادی بدم مفنی کھ ضعیی از مردانقدریا

 ...خوردی وضع بھم منی حالم داشت از اگھید...رونی و از خونھ اومدم بدمی پوشمانتومو
  گفتمدمیصداشو کھ شن... سروشو گرفتم ی شماره

 ...! دانشگاهی پارک جاای بسروش
  

 دایش
 
 کنارم نشست و گفت...دی نشستھ بودم کھ سروش رسی صندلی پارک روتو
 شده؟یچ
  گفتمی مقدمھ اچی ھیب
 بھ تو اجازه داد اشتباه ی ک؟ی رو بھ رخ من بکشی بھ تو اجازه داد اون شب لعنتیک

 ؟یمنو تو سرم بزن
  حرفام بلند گفتنیسروش ب...زدمی اراده داد می شده بودم و بیعصبان

 و من ھم پشت نشیاشرفت سمت م...کننیھمھ دارن نگامون م...ی خفھ ششھی مدایش
 ... شدمنیسرش سوار ماش

 ...شدمیداشتم خفھ م... کردمھی گذاشتم رو پام و سرمو گذاشتم روشو بلند بلند گرفمویک
 ... بکنمتونستمی نمی و من کارکردنی می با احساس من بازنطوری دو تا ادم امی زندگتو

 تو خواستیانگار فقط دلم م...گفتمی نمیچی ھگھید...کردی می وقفھ رانندگی بسروش
 ... کنمیپارک داد بزنم و عقده ھامو خال

  کھ گذشت سروش گفتکمی
 کھ من اون ی باور کنخوامی کھ صبح بھت زدم اما می منو ببخش بھ خاطر حرفدایش

   کھی بت بودھیتو واسھ من ...دمی کشیشب چ
 ...ی کھ خودت مقصر نبوددونمیم... بھرام زنگ زد شکستی شب وقتاون
  دوباره گفتھی از چند ثانبعد
 ... من ھنوزم دوست دارمدایش

 ی قبلیدای ھمون شخواستیچقدر دلم م... ختیدوباره اشکام ر... بغضم شکستدوباره
  کھ تو اعماقییدایھمون ش... بودمیم

 کھ ییدایھمون ش... مثل سروش بھش بگھ کھ دوستش دارهی کسخواستی دلش مقلبش
   عاشقانھی زندگھی خواستیدلش م
 قدم بزنھ ابونای با عشقش تو خی و برفی بارونی تو روزاخواستیدلش م... باشھ داشتھ

 ...دست تو دست ھم...
 ی قبلیدای من شگھی کھ ددهیاما چھ فا... کنھی عملاھاموی روتونھی جلومھ کھ می کسحاال

 ...ستمین
  رو بھ زحمت بھ گلوم اوردم و گفتمصدام
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 ...ستمین قبل یدای شگھی من دسروش
  گفتسروش

ھنوزم ھمون سروشم کھ ...عوض نشدم...اما من ھمون سروش قبلم...یستی ندونمیم
 ...کنھی ات تقال مندهی خراب نشدن ایبرا

  گفتمدوباره
 ی ابرونی از اشتری کھ بستمی ھم نیادم...رمی کھ طالق بگستمی نی نکن چون من ادمتقال

 ...خودمو ببرم
 نی ماشیوقت... کنادهیبھش گفتم منو سر کوچھ امون پ..... سکوت کرده بودسروش

  گفتستادیا
  نھ؟ای ی کھ توام منو دوست داری وقت نگفتچیھ
 یعنی.. نداشتمیجواب... سوالنی کرد با ارمیغافلگ... حرف گوشام داغ شدنی گفتن ابا

 ادهی پنی ماش ازی حرفچی ھیب... نداشتمی بھرام شوھرم بود جوابگھیاالن کھ د
 ...دمی دختر رو شنھی بھرام و یدر خونھ رو کھ باز کردم صدا...شدم

  و گفتستادی بلند شد ادیمنو کھ د... بھرام اومده بودی دخترخالھ
 ...نمتونی جون اومده بودم ببدای شسالم
  اومد سمتمو گفتبھرام
 ... نھی تورو بباومده

  گفتمواشی بردم باال و ابرومو
  منکھ خونھ نبودم پس چرا نرفتھ؟خب

 ی راه دخترخالھ نی پام باز شده بود و ای جلویانگار راھ...دمی حرفو گفتمو خندنیا
 ...!بھرام بود

 
 
 رونی دانشگاه زدم باز
 شناختھ بودم ی شده بود ، من دانشگاه رو با حس عاشقبی روزھا دانشگاه برام غرنیا

 بودم ، ھر روز بھ عشق اون از خواب دهیرو د دانشگاه و سروش نی، اومده بودم تو ا
 ی مدای ، بھ خاطر شدی رو خواست من و نددای شده بودم ، بعد ھا کھ سروش شداریب

  ، منی بود خوشحالشده دای شی ، خوشحالرفتمیاومدم و م
 ھم نبود کھ من و بکشونھ یری استاد سخت گی نبود حتی نبود سروشییدای شاالن

  ،دانشگاه
 کنھ بھ دواری و اون بازم من وامششی برم پخواستمی استاد تنگ شده بود ، می برادلم

 یزندگ
 شدن شک داشتم کھ اخرش ھم ی و سوار تاکسی روادهی پنی ، برونی دانشگاه زدم باز

  برمی دادم با تاکسحی برنده شد و ترجیخستگ
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 و ششیپ رفتمی مخواستی ، دلم مھی ھم منتظر تاکسدای شدمی ددمی کھ رسابونی خبھ
  ،میبودی می باھم منتظر تاکسییدوتا
 خواست دای شنکھی ترمز و ھمی زد رودای جلوتر از شی کمی تاکسھی گذشت قھی دقچند

  ترمزی سروش ھم جلو پاش زد رویبره سمت تاکس
  بھش گفتیزی چھی برگشت سمت سروش و سروش دایش
 لبم ، اما ی محو نشست روی لبخند کمھی ، ی سرس تکون داد و رفت سمت تاکسدایش
  سروشنی رو رد کرد و بعد برگشت و نشست تو ماشی تکسدایش

 ، نی ماشی سروش ، جلونی من رفت نشست تو ماشیدای ، شسادی از حرک واقلبم
  دانشگاهیجلو

  نشی دوست پر سابقش تو ماششی رفت پدایش
  کھ سروش گاز داد و ازم دور شدنی قدم رفتم سمت ماشھی
  ترمز ، راننده رو سردر گم نگا کردمی پم زد رویجلو ی تاکسھی

  بودنی من اونجا تو ماشیدای ؟ شکردمی مکاری چنجای امن
 دانشگاه ی بود ؟ زنش جلوی چدای شی ؟ نقشش تو زندگکردی می داشت چھ غلطبھرام

 کھ ی و اون ھم برا خودش خوش بود ؟ بھرامشدی دوست پسر سابقش منیسوار ماش
  حرفا بودنی مرد تر از اشناختمیمن م

  تکون دادمیسر
  ؟یکنی استخاره می دارخانوم
  برگشت سمت رانندهنگاھم

  منتظر من بودی و عصبسردرگم
  رو کج کردمادهی و بھ سمت پراھم

 شھی اگر ازدواج کنھ مدای ، شکنھی رو نمنکاری قت اچی ھدای حساس شده بودم ، شیالک
 چھ برسھ کنھی نمانتی ، با فکرشم خستی خائن ندای ھمسر فداکار شھی شھی میزن زندگ

 بھ جسمش
  محکم زد بھمیلی تنھ خھی یکی

 شدی فشرده مشتری ، قلبم بکردی درد مشتری ام درد گرفت ، دلم بشونھ
  کھ بھم تنھ زد نگا کردمی بھ کسبرگشتم

 ای پسر جوون بود ، ھمسن پوھی
  کرد و رفتی معذرتخواھھی ی لبریز

  نبودی ادمنی ، ھمچردی تنھ نمی من بھ کسداداش
  حرفش افتادمادی

 رو یچی ھاقتی لیعنی ول کنھ گھی دیکی دی بھرام رو ھم بھ امدای بود کھ اگر شگفتھ
 نداره

  سره جامسادمیوا
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 بھرام ول نکرد ، بھرام بھ دی سروش رو ھم بھ امدای ، شکنھی و نمنکاری من ایدایش
 ؟ نھ ی سروش رو فراموش نکرده بود ؟ سروش چیعنی ، شیزور اومده بود تو زندگ

 ؟ شدی براش تموم نشده ، تموم مدای واضح بھم گفتھ بود کھ شیلینھ نھ ، سروش خ
  ؟دیکشی تھ مشدیعشق تموم م

  ، پور بودمی کھ باز کردم سره کوچھ خونھ استاد محمدچش
 دیترکی داشت مدلم

  بھ ساعتم کردمینگاھ
  داشتمازی گز کرده بودم ، بد موقع بود اما من نادهی، پ ساعت بود کھ تو راه بودم سھ

 ی رفت تو کولھ پشتدستم
 کردی الغر شده بود ، اشتھاش رو باز میلی بودم ، خدهی ترش خریی استاد چابرا

  جا و قورت دادمھی جمع کردم ی عالمھ دلتنگھی غم و ی رو با اب دھنم و کلبغضم
 دمی کشقی نفس عمھی

   دری روبھ روسادمیوا
 سادی بزنم سروش رو بھ روم وای زنگ بزنم در باز شد و تا خواستم حرفنکھی اقبل

 
 

 رو سوار دای رو از رو زنگ برداشتم ، نگاھم متعجب دوختھ شد بھ سروش ، شدستم
 رو اورده بود دای کرده بود و بعد سر از خونھ استاد در اورده بود؟ نکنھ شنشیماش

   فکرام توھم باشھ ؟ھی باشھ و بقیرنطوی اشدی میعنیخونھ استاد ؟ 
 رو دای نبود ؟ اگر شدای از شی س وش و در گردوندم ، چرا خبرنی بی رو کمنگاھم

  گشتنی برمدی ھم بایی پس دوتانجایاورده بود ا
 ... ای شاپ ی برده بودسش کافنکھی اای رو رسونده بود خونھ دای شدمیشا
 کردمی کھ من باور نمی بکنن ، ھزارتا کارتونستی سھ ساعت ھزارتا کار میتو
  من بتونھ انجام بدهیدایش

  سروشی رو دوختم بھ چشمانگاھم
 ستی ننی قبل غمگی اشتباه کرده باشم اما فکر کردم چشاش مثل روزادیشا

  شادهی کردم کمحس
  نشستھدی امی با چاشنی شادی کردم تھ نگاھش کمحس

بھرام ازدواج نکنھ اما مطمئن نبود کھ خودش  با دای شگفتی بود کھ می پسر ھموننیا
  نھایباھاش ازدواج کنھ 

 شدی سروش منی خوشبخت شھ و سوار ماشخواستی من ازدواج کرده بود میدای شحاال
  ؟ چقدر ذھنم اشفتھ بودالی فکر و خچقدر

  کردالمی سروش
  جواب دادماروم
  کناررفت
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 اطی تو حرفتم
  کردصدام

  ؟اسی
  سمتشبرگشتم

 من حکمت شده بود ، نھ تو ذھنم نھ تو قلبم اما ی نبودم ؟ اون براانفری براش ارمن
 زبونن شده بود حکمت

  گفتماروم
 انفریار
  ؟بلھ

  ،انفری نھ ، اراسی
  گفتمدی تاکبا

 انفری ارخانوم
  فوت کردتی رو با عصباننفسش

  ؟ییای شده ؟ ناراحت بھ نظر میزیچ
 کرده بود و برده بود حاال نشیل سوار ماش رو س ساعت قبدای شده بد ؟ شیزیچ
  شده ؟یزی چدیپرسیم

 رو دای شی بگم کھ زندگتی با عصبانخواستمی کھ رفتھ بود برگشتم سمتش می قدمچند
 من یدای بگم با شخواستمی ، می بشمونی کھ از کرده ات پشکنمی می کاریخراب کن

   نکن با اون نھیباز
  قورت بدماوردهی باعث شد حرفام رو بھ زبون نتای بیصدا

  خانومنیاسمیسالم -
  دادملشی بود جز لبخند تحوی ھرچھی کھ شبی سمتش و لبخندبرگشتم

 دی شک پرسبا
  اومده ؟شی پیمشکل

  من و سروش گشتنی بنگاھش
 . نھ-
  ؟یری می داریکجا قھر کرد.  تو ای ؟ سروش تو ھم بدیسادی تو چرا دم در وادییایب-

 شده یزی چھی کرده بود ؟ سروش ؟ چرا ؟ نگاھم برگشت رو صورت سروش ، قھر
  دوباره صدام کردتای،ب
 گھی دییای خونھ نکنمی تعارف نمگھی ، سروش تو رو دنسای تو دم در واای جان بنیاسمی

 یاوردی نیاسم من و اورد
 ی رفتم تو خونھ و با پروانھ خانوم ھم دست دادم و چاتای کرد من برم تو ، دنبا باشاره

 شنی استفاده می دادم کھ چطورحیترش رو دادم بھشون و مختصر براشون توض
 کنھ سمت یی زودتر حرفام رو بزنم و بعد پروانھ خانوم من و راھنماخواستمی مفقط

 اتاق استاد
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 دمی رو شنتادی اسیصدا
  خودمی بھ دانشجوبھ
 ی بود روسادهی من سره پا بود ، واتادی لبم ، ای نشست روحی لبخند ملھی باز شد ، شمین

  نبودژنی تخت کنار ماسک اکسی روگھیدوتا پاھاش ، د
 کردمی در کار نبود حتما بغلش می خجالتاگر
  استاد ؟دیخوب

 شھی کنھ ، مرده ھم زنده می خانوم کھ از ادم پرستارپروانھ
 نی ای ذره امیتونی ممی فکر کرده بوددای سمت پروانھ خانوم ، چطور من وشبرگشتم

  مرد عاشق بود واقعا عاشق بودنی ؟ امیمرد رو متزلزل کن
  خانوم گفتپروانھ

 ی تپل شی اورده بخوریی برات چادانشجوت
  ھم لبخند زدنی کرد و ھر دوتا بھ روی خاصدی کلمھ تپل تاکیرو
  لب گفتری ز باز و بستھ شد و سروشدر

 باهللا
  خانوم گفتپروانھ

  پسرمنیبش
 ستی برات خوب نسنای سره پا وانی پور توشما ھم بشیمحمد
  ،  اومد تویی با چاتای و بی سلطنتی مبلھای رومی نشستمی رفتھمھ
 گھی با درد و دالم استاد رو ناراح کنم ، دومدی ، دلم نمی رف زدی و کممی خوردییچا

 دوتا بھ نی انمی تا ببشدمی و منتظر مشستمیاز گفتن حرفام بھ سرش ھم منصرف شدم ، م
  ، رسنیکجا م

 من و خولستی کردم ، سروش می کھ از استاد خداحافظشدی مکی کم کم داشت تارھوا
  بارش کنمتونمی می چشام و ببندم و ھرچنی تو ماشدمیترسیبرسونھ اما قبول نکردم ، م

، 
 ...  گذشتھی استاد و سروش چنی کھ بدمیھمفی مدی بااما
 
 
 دایش
 
 

بھرام ھم کنارم نشستھ .. مبل و بھ دخترخالھ بھرام چپ چپ نگاه کردمی رونشستم
  گفتمیبا خودخواھ...بود
 ؟ی داشتکارمی ندا جون چخب

  بھرام کھ انگار جا خورده بود گفتی خالھ دختر
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 خوادی مروی نشگاھشی ازمای برادای کھ جدکنمی کارخونھ کار مھی ی جون من تودایش
  یاومدم بھت بگم اگر دوست دار...

 فھیگفتم ح...ی مشغول بشیای کھ بکنمی می بازی کن منم برات پارتی و خودتو معرفایب
 یروی و کارخونھ بخواد نیشما باش

 ...ارهی رو ببھیغر
 یچ از نی بودم و ای تو چھ فکرن؟منی اگفتی داشت میچ...داشتمی ازش برنمچشم

 : نگاه بھ بھرام کردمو گفتمھی...زدیحرف م
 ھیمی بھرام ھم رشتھ اش ش؟یگیچرا بھ بھرام نم... دوست نداره من کار کنمبھرام

 ...!ھا
   بالفاصلھ گفتبھرام

 ...  خودم کار دارمستمی نکاری جان منکھ بدایش
  چشماش نگاه کردمو گفتمتو
 اونجا کار یمن دوست دارم تو بر... کنی برو خودتو معرفھی بھرام فرصت خوبنھ
 ...حتما حقوقشم بھتره...یکن

  بھرام اومد بلند بشھ بره کھ گفتمیدخترخالھ ... سکوت کردبھرام
 ...می دور ھم باشدمیغذا سفارش م... شام بمونیری کجا مزمی جون عزندا
م تعارفش کنھ  بھرام ھخواستیدلم م...منتظر تعارف بھرام بود... بھ بھرام نگاه کرد ندا

 اما گفت
 ... بره خونھدیبا... شنی وقتھ اومده خالھ جان نگرانش میلی جان ندا خدای شنھ
 فقط گفتم... نگفتم یزی من چگھی گفت دینطوری ایوقت...  حرفش جا خوردم از
 !شتی پادی بفرستمشیمن حتما م... کنھی جان بھرام خبرت مندا
 ی براییدو تا چا...ختنی ریی اشپزخونھ و شروع کردم بھ چای رفت رفتم تویوقت

   و اومدمختمیخودم و بھرام ر
 رو گذاشتم ییچا...کردی نگاه مونیزیبھرام داشت تلو... مبل نشستمی ھال رویتو

 جلوش و گفتم
 ...ی اونجا کار کنی تو برخوامی ممن
 ... ندادیتی حرفم اھمبھ

 فتم رو خاموش کردم و دوباره گونیزیتلو
 کھ یمن شغل...ی کار بدی ندا و تقاضای کارخونھ ی برخوامی گفتم؟من می چیدیشن

 ! رو دوست ندارمیاالن دار
  مبل بلند شد و گفتی از روبھرام

 کارخونھ یمن کارمو دوست دارم و دوست ندارم تو...ی حرفشو نزنگھی دشھی مدایش
 !کار کنم

 ... اتاقی رفت توبھرام
 ھمزمان بلند گفتم... سرش راه افتادم و رفتم تو اتاقپشت
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  تو اتاق؟یری بھ حرف زدن مکنمی چرا ھروقت من شروع متو
  سمتمو گفتبرگشت

 ما شده ھمش اون شب ھیچون حرفا...ی منو از خودت دور کنیخوای مشھی تو ھمچون
 .. و دوست داشتن منو دوست نداشتن تویلعنت

  گفتمطلبکارانھ
  عاشقانھ باشھ؟ھان؟ھی حرفامون ھمش شعرای انتظار دارنھ؟نکنھی از اری غمگر
  گفتاروم

  بخوام؟یزی چھی االن ازت شھیاما م...خوامی نمیچی منکھ گفتم ازت ھنھ
 خودش گفت... نگفتمیزیچ
 و یای نی بخوام ھشھی؟می رو بھ رخم نکشی دائم اون شب لعنتنقدری ازت بخوام اشھیم

 ؟ی بھم زخم بزنیبر
 دخترخالم شی بخوام منو بھ زور پشھی؟می بخوام با سروش حرف نزنشھیم

 شھ؟ھان؟ی؟مینفرست
لرزش شونھ ھاش لرزش دستاش لرزش صداش رو ...رفتی ھر لحظھ باالتر مصداش

  مات...کردمیمات نگاش م...دمیدیم
  سکوت دوباره گفتھیبعد چند ثان...مات صداش کھ بلند شده بود... بودمشیعصبانت

 کن دارم از پا ؟باوری شونھ ھامو کم کنی عذاب روکمی فقط کمی ازت بخوام شھی مدایش
   من مردیگیتو راست م... افتم یم
 کھ دوستم نداره دوست دارم من مرد وی کھ دخترستمی من مرد نکنمی مھی کھ گرستمین
  و حرف زدن زنموستمیمی کھ واستمین
 تحمل کنم اال حرف زدن تونمی مزوی من ھمھ چدایش... نمیبی پسر کھ دوسش داره مھی با

 ... غرورمو نشکننی از اشتریب...تو با سروشو
 بلندشو یتا حاال صدا... بودمشدهی ندینطوریتا حاال ا...کردمی بودم و نگاش مواستاده

 ... بودمدهی ندتشویتا حاال عصبان... بودمدهینشن
 حرف بھیه غر پسرھیمن ھمسرش بودم و براش بد بود کھ زنش با ... حق داشتاون
  عذابش بدم اماخواستی دلم منکھیبا ا...بزنھ
  واسش سوخت و فقط گفتمدلم
 بھ مسخره گفتم...یشی می قشنگ عصبانچھ

 ...زنمیبا سروش حرف نم...  کنمی خوشم اومد باشھ قبول متی از مدل عصبانچون
  کھ گفتدمی صداشو شنشدمی اتاق کھ دور ماز

 ... من خوشت اومدزی چھی خداروشکر از بازم
  بلند گفتمبرگشتمو

 ... کردمیشوخ... ھوا برت نداره بازحاال
دلم ھوس املت کرده ... تو اشپزخونھ و شروع کردم بھ غذا درست کردنرفتم
   از پشت کمرمویکی بھرام بودم کھ ھیغرق حرفا...بود
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  و دم گوشم گفتگرفت
 ... و رفتدی گفت و اروم گونھ امو بوسنویا... کھ سرت داد زدمخوامی ممعذرت

 ! داشتم منی قشنگی زندگچھ
   
 دایش
 
 
 ...نھی و کنارم بشادی کھ من داشتم بیی اون روز بھ بعد اجازه دادم بھرام ھم سرکالسااز
 یی زندگنی امیمن تسل... و بسخواستیدلم ارامش م... رو نداشتم دنی توان جنگگھید

   کھیترک مشیزندگ...ناخواستھ شده بودم
 دانشگاه کنار ھم یبھ ظاھر تو... توش نبودی اشتراکچی اسمش مشترک بود اما ھفقط
   ومیزدی دوستان حرف میبھ ظاھر جلو...میبود
 ...ھی ظاھرزی کھ ھمھ چدونستیبھرام ھم م... میکردی متی ظاھرھا رو رعافقط

 .. ھمون اش بود و ھمون کاسھمیدیرسی بھ خونھ کھ مچون
 ی پرستاری گرفتھ بود و من حوصلھ ی بدیسرماخوردگ... شده بودضی مربھرام

 خونھ ی برگشتم مادر بھرام توی وقتنمای از بچھ ھا رفتھ بودم سیکیبا ...ازشو نداشتم
  بھم انداخت و گفتی نگاھھیمادرش ...بود
 ی براش سوپ درست کننکھی ای افتاده تو خونھ بعد تو بھ جاضی طفلک مرنی ادایش

  ؟رونی بیرفت
 و رو بھ رونی اتاق اومد بی مادرش تموم نشده بود کھ بھرام از توی جملھ ھنوز

 مادرش گفت
 کنم دی خرکنمی شدم وقت نمضی من مریاز وقت... خونھدی رفتھ بود خردای جان شمامان

 .. جاندایزحمتش افتاده رو دوش ش
  کرد و گفتمی خالی نگاه بھ دستاھی بھرام مادر
 دات؟ی کو خرپس

 یی کھ چھ سوتدی با پشت دستش زد بھ سرش و فھمھوی کھ پشت سر مادرش بود بھرام
 داده و دوباره گفت

 ... ای من دنی دی جان شوما اومدمامان
  حرفشو بگھ و گفتمی باقنذاشتم
 نینی بشنییاالنم بفرما...رفتمی مرونی از خونھ بدی من نبانیگی جون شما راست ممامان

  شمزه سوپ خوھی االن نیمن خودم ھم
 ...کنمی درست مواسش

  بلند شد و رفت تو اشپزخونھ و ظرف سوپ رو اورد داد دست بھرام و گفتمادرش
 ... من خودم اوردم واسشی زحمت بکشخوادی جان نمدای شنھ
 ... بھ بھرام کردمو رفتم تو اشپزخونھی نگاه عصبانھی و دمی کشقی نفس عمھی
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 حرف زدنشون از اتاق یصدا... باھام حرف بزنھینطوری مادر بھرام اکردمی نمفکر
 ... بودمیاز بھرام عصبان... اومدیم

تا شب مادر بھرام خونھ ...بردی منو می ابروینطوری ادینبا...کردی مادرشو خبر مدینبا
  شب کھ شد رفتیاخرا...امون موند

 حالش نمی بودم کھ نرفتم تو اتاق تا ببی از دست بھرام عصباننقدریا... خودشونی خونھ
  ھمون جا رو کاناپھ سرمو...چطوره
  اروم دم گوشم گفتیکی شب بود کھ ی ھامھین... و خوابم بردگذاشتم

 کھ پتو دمیچشمامو باز کردمو بھرام رو د... تخت بخوابی شو برو روداری جان بدایش
 ...دیلرزی بود و مدهیچیرو دور خودش پ

 گفتم... نداشتی کرده بود و حال خوبعرق
  من برم رو تخت بخوابم؟ی بگی حالت اومدنی با اتو
  و گفتدی حالش بد بود اما خندنکھی ابا

  و کرد و دوباره گفتی عطسھ اھیھمزمان ...نجاستیمن جام ا... و قولشمرده
 ...یخوری وگرنھ توام مثل من سرما مگھی دپاشو

 مات و ی اھین چند ثایبرا... چشم ازش بردارمتونستمینم... شدی لحظھ تو دلم خالھی
 ...کردمیمبھوت نگاش م

  منو دوست داشت؟؟؟نقدری ادم رو خدا از کجا واسھ من فرستاده بود کھ انیا
  شدمو دستمو گذاشتم رو سرشو گفتمبلند
دستشو گرفتم و بردمش ...یگی مونی ھذیدار...ستی حالت خوب نی تب داریلی ختو

 تو اتاق و گفتم
 گھی دی پتوھیرو تخت خوابوندمشو ...واب اتاق رو تخت بخی امشب رو تو توھی

 ...دیلرزی گنجشک مھیمثل ..روش انداختم 
  دوباره گفتامی برونی بخواستمیاز اتاق کھ م... واقعا حالش خوب نبودانگار

 ؟یخوابی تو کجا م؟ی تو چپس
 ی چشمم بھ کاناپھ توھی چشمم بھ تخت بود و ھی اتاق واستاده بودم و ی درگاھنیب

 ...ھال
 ...دمی تخت خوابی سمت کاناپھ و بالشت و پتومو برداشتم رفتم کنارش رورفتم

  گفتدمی تخت خوابی رویوقت... کنمتشی حالش اذنی بدجنس نبودم کھ بخوم با ااونقدرم
 ...شھیدستام گرم نم... لرزمی مزمویری عرق مدارم

شو تو دستمو دراز کردم و دست... فراموش کرد زوی دلم کامال ھمھ چگھی بار دنیا
 دستام گرفتم و گفتم

 ... بخوابحاال
  کھ گذشت گفتقھی دقچند

 ...!!! بودمضی مرشھی ھمکاش
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قبل از ... نداشتی بود و حال خوبضیبھرام ھم کھ مر... اونروز کالس داشتمصبح
   بشھ راه افتادم سمتداری از خواب بنکھیا

 ھی ی چطور برانکھیبھ ا...شبیبھ د...کردمیتمام راه رو بھ بھرام فکر م...  دانشگاه
   چطورنکھیبھ ا... کردیلحظھ با دلم باز

 صدام یکیتو افکارم غرق بودم کھ ...رمی شدم کھ کنارش بخوابم و دستشو بگیراض
 زد
 ... واستادایش

 کردم کھ یدور و برم و نگاھ...دیدوی کھ داشت بھ سمتم مدمی سروش رو دبرگشتمو
  باشھ کھ سروشدهی شنیمبادا کس

  گفتمیعصبان lکی نزددی رسیوقت... صدا کردکی بھ اسم کوچمنو
 دانشگاه کی اونم نزدابونی زن شوھردار رو تو خھی زشت باشھ کھ کمی یکنی نمفکر

 ؟ی صدا کنکیبھ اسم کوچ
  زد و گفتی لبخند کجکھی

 ؟یبخشی منو مخوامی معذرت مبگم
دوباره ... اومدیسروش پشت سرم م... جوابشو بدم راه افتادم سمت کالسنکھی ابدون
 دیپرس

 ؟ی کجاست؟ چرا امروز تنھا اومدبھرام
  شدمو گفتمی عصباننباری اگھید

 گفتم و رفتم تو نویا... داشتھ باشھ کھ چرا من تنھا اومدمی ربطی بھ کسکنمی نمفکر
 ...کالس

 ریدرگ... کھ بھش قول داده بودمیبھرام ریدرگ... بودری مدت کالس فکرم درگتمام
 ... کھ ھنوزم دوستم داشتیسروش

 کھ بماند ی دوراھنیمن ب... خودمی بھرام و عکس العمل مھربانانھ شبی رفتار دریدرگ
 ... کرده بودمری گی زندگی چند راھنیب

 ... کھ خودم انتخابش نکرده بودمییزندگ
 کالس دمیدور و برمو کھ نگاه کردم د...دمی از کالس نفھمیچی تموم شد و من ھکالس

  شده و ھمھ رفتن و من اصال متوجھیخال
سروش صبح ... کھ وارد کالس شددمیاومدم بلند بشم برم کھ سروش رو د...نشدم
 ...زدی لبخند نمگھید...نبود

  گرفتم و رفتم سمت در کھ گفتشی توجھ بھ ورودش راھمو پبدون
 ...ی جدیجد... اومدم کھ باھات حرف بزنممن
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  ندارم کھ گفتی دھنمو باز کنم کھ بگم من با تو حرفاومدم
 ...زنمی جا حرفامو منی ھمای یشگی شاپ ھمی بھ ھمون کافیای با من مای

 گفتم... سالن بودنی توگھی دی از بچھ ھایلیسارا و خ... یاسی... رو نگاه کردمسالن
 ...ی منو ببری ابرویتو انگار واقعا قصد کرد... شاپی کافمی برباشھ

  گفتی خشک و جدیلیخ
 ...  وقتھ کھ ابروت رفتھیلی ختو

 برگشت سمتمو گفت...ستادمی زد و اخشکم
  ؟ ھان؟ننی ھمھ منو تو رو با ھم ببنی از اشتری کھ بیخوای؟نمیستادی اچرا
 ی بچھ ھرچھی شدم و مثھ نشیسوار ماش... بھ قدم باھاش از دانشگاه خارج شدمقدم

 ...گفت گوش کردم
 خاطره ھا ازش یلی کھ ھممون خییھمون جا...یشگی شاپ ھمی ھمون کافمیرفت

 ...میداشت
 ...  رو ھوارفتی مکشی رمانتی فضای گاھیاسی منو ی ھاطنتی کھ با شیی جاھمون

 
 شاپ رو نشونم داد ی کافی کوشھ ی و صندلزی مھی شاپ کرد ی بھ کافی نگاھسروش

 خودش رفت سمتش
  سرش راه افتادمپشت

 نجای امی صد بار اومده بوددی شااسی و من
  وسط ھفتھی حتی جمعھ ، کاھھر
 نی کارا رو نکنھ ،انی اتونستی ، مدی رو عقب کشی سروش برام صندلزی بھ ممیدیرس

  قرار عاشقونھ نبودھی
  لحظھ بھ سکوت گذشتچند

 بار کی... بگھخوادی می چدونستمیم...گفتی نمیچی رو بھ روم نشستھ بود و ھسروش
 خدمت شیپ... نداشت دوباره بگھیلیدل... بھش نداشتم کھ بدمیبھم گفتھ بود و من جواب

  رو گرفت سمت سروشوی سروش منشی شاپ اومد پیکاف
  اروم سفارشش رو دادیلی نگام کرد ، خسروش

  رفتشمونی خدمت لبخند زنان از پشیپ
 لحظھ ھی یبرا... شاپ رو برداشتی کافی فالحاری مازی کھ گذشت صداھی ثانچند

 ...یرفتم بھ اون روز لعنت
 کھ یھمون اھنگ... خوندی عاشقانھ می فالحاری کھ مازیھمون اھنگ... اھنگ بودھمون

 یاونروز لعنت
 بھرام ی کھ وقتیھمون... گذاشتھ بودنی بھرام تو ماشمی بھ خونھ بھرام برسنکھی از اقبل

 ...گذاشت خوابم برد
 
 رمی بم دوستت دارم کھ حاضرمنقدریا
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 نمی غم چشماتو نبی لحظھ بخندکی کھ
  دوستت دارم کھ حاضرم نباشمنقدریا

 رمی دل دستات رو بگالتی فکر ختو
  دوستت دارمنقدری دوستت دارم انقدریا
  دوستت دارمنقدری دوستت دارم انقدریا

 
 

  کرددای چشمم سر خورد و تا کنار لبم امتداد پی اشک از گوشھ داخلھی کردم حس
 بھ من زده بود ینی سنگی چھ ضربھ یاون روز لعنت... غم رو شونھ ھام نشستای دنھی

 شد؟ی اھنگ داشت پخش منیاصال چرا ا... اھنگ رو ھم نداشتمھی دنی تحمل شنیکھ حت
 
 
 دایش
 
 

   بشکنمنجای نبود ایازی ، ننیی رو انداختم پاسرم
 زی می شد ، دوتا شمع گذاشت روکمونی خدمت نزدشیپ

  تا صورت سروش باال اومدنگاھم
 ستی قرار عاشقونھ نھی نی مطمئ بودم اھنوزم

 روشن شد ، صورت سروش ھم روشن شد و برق چشاش خودشون رو نشون شمع
 دادن

  من کذاشتھ شدی جلوکی ککھی تھی فنجان قھوه و ھی
 اما خورمی منیری من قھوه شدونستی ماسی گشت ، شکر الزم داشتم ، زی می رونگاھم

 ...سروش
  کردکی قھوه اش رو بھ لبش نزدسروش

  قلپ ازش خوردھی
 خوردی از رو صورتم تکون نمنگاھش

  ات رو بخورقھوه
  ، سکوتنی شکستن ای کلمھ برانیاول

 بود ، نگاھم دوباره برکشت تو صورت سروش ، نیری قلپ از قھوه خوردم ، شھی
 لی من متاھل بودم دلنکھی ؟ ادونستی مدی دوست دارم ، چرا نبانیری قھوه شدونستیم
  فراموش کنھودنستی رو کھ مییزھای چشدینم
  از قھوه خوردمگھی قلپ دھی
  شاپی کافنی ای بود فضانی ، چقدر سنگرفتی نمنیی بغض پانیا
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 خواستی می شکستن سکوت ، چھ اعترافی براگھی جملھ دھی... بکنمی اعترافھی خوامیم
   ؟خوادیبکنھ ؟ کھ دوستم داره ؟ کھ من و م

 گفتم
 ...ی بگیخوای می چدونمی چون منگو

صداش تو ... کارمنیجا خورد از ا... کناردمیدستمو کش... دستم کی اورد نزددستشو
   بودی کسی صداھیگوشم شب

 دوباره گفت... دوستم داشتھ باشھخواستی دلم می روزھی کھ
 ؟ی تو چشام نگاه کنزنمی حرف می وقتشھیم

تو چشماش کھ نگاه کردم دلم ...دستور بود...تحکم بود... نبودی التماسحرفش
   کھیی ھاختنینھ از اون ر...ختیر

 ...  دونستمی کھ خودم نمی جورھی...گھی جور دھینھ ... بھرام روبھ روم بودشبی دیوقت
 می ھم نگاه کردی کھ تو چشاھیبعد از چند ثان...زدی کھ فکرشو کنم می از اونشتری بقلبم

 گفت
 ...خوامی کھ من از خدا می ھستیزیتو تمام اون چ...ی منھیتمام دلمشغول تو
  وقتا ساختننی ای رفت تو فکر ، جملھ اش حال بود ، فعل گذشتھ رو برایکم

  دادادامھ
 .. . ی من جا گرفتھی تو زندگی کھ فکرشو بکنی از اونشتری بتو
  سختھنھی سنگی نباشنکھیحاال ا...  ی کرددای کم کم جات رو تو دلم پی اومدتو

  برم وسط حرفشخواستم
  رو بھ عالمت سکوت برد باالدستش

  رو زوم چشام کردنگاھش
  دادادامھ
 فرصت کھ بتونم ھی...ی بھم بدگھی فرصت دھی کھ نھیاونم ا... خواھش دارم ھی ازت

 ...خودمو بھت نشون بدم
 بھت فکر نکنم اما گھی دوستت نداشتھ باشم کھ دگھی تالش کردم کھ دیلی کن خباور
 ...نشد

 نیی رو انداخت پاسرش
 ..شوق بدست اوردنت رو تو خودم بکشم,دنتی شوق دتونمی کھ نممتاسفم
  لبخند زدمیعصب
  رو تکون دادسرس

 برق نی ای تو بفھمخوامی ، من می رو باھام تجربھ کنی تو حس عاشقخوامی ممن
 ی کھ خوشبختی حس کنخوامی تو نگاه ، منھیشی میچطور

  ، نگاھم بھ دستام بودنیی رو انداخم پاسرم
  بار ھزارم پس زده بشمی براخوامی نمگھی ، دشھی وقت نمچی ھگھید...  نشھ نباری ااگر

، 
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کھ ...  نباشھ یکھ قلب...  نباشم ی منگھید...  نباشھ گھی دنکھی دھنم گس شد ، فکر امزه
 نتپھ

  رو باال اوردمسرم
  ،زدنی چشاش برق مھنوزم

 زی میومد رو ادستم
 زی می اودم رودستش
  دستمی نشست رودستش

  کھ اون نباشھ ؟ کھ خط بخوره ؟ کھ تموم شھ ؟شدیم
  رو تو دستش فشار داددستم

  شدمجیگ
  بعلھ گفتھ بودمی بودم ؟ نبودم ؟ بھ زود من و برا خودش کرده بود ، ولمتاھل

  ارومم کنھتونھی گرمھ ، مدستاش
  دوباره اومدصداش
  ؟می کنامتحان

  رفتن رو ھمپلکام
  امتحان کردشدیم
 
 

 نمی خودم رو نبکردمی می بود کھ سعی وقتچند
 کھ

 نمی ور نبسروش
 نمی رو نبشدی متری کھ ھر روز قوی حسکھ

 فراموشک نم تونستمی نمزدمی ھم می خوب نبود ، کور ھم بودم خودم رو بھ نفھمحسم
 ی سمت ھمون پسر دوست داشتنکشھی پر می کھ وجودتپھی میکھ عشقس ھست کھ قلب

 دانشگاه
 زدمی داشتم تو سالن دانشگاه قدم مافسرده
 شمردمی کف پوش سالن دانشگاه رو می ھاسنگ

٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ 
  رو بلند کردمسرم
 نیی انداختم پادباره

 ، زدنی داشتن با ھم حرف مدای و چند ؟ دوباره سرم و بلند کردم ، سروش و شسیس
  و چندم بود ؟یسنپ س
  شدکتری نزددای بھ شسروش

  رو اروم گفتیزی چھی
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 حواسم پرت شھ ؟ بھ دی ؟ چرا باشمردمیسنگ چندم رو داشتم م...  دی پردای شرنگ
 نھیبی و کھ من و نمی و دوستخوادی کھ من و نمیخاطر پسر

 نیی سرش رو انداخت پادایش
  لحظھ مکث کرد و بعد دنبال سروش راه افتادچند
 دم ، چشام سوختن دھنم رو قورت دااب

 چھ خبر بود ؟ چند وقت بود نجای ازش نبود ، ای تو سالن دنبال بھرام گشت خبرنگاھم
 دای و سروش و شستی نی و بھرام باھم بودن و حاال امروز بھرامدایکھ ش

  ازش گذشتندای کھ سروش و شیری شدن سمت مسدهی خود بھ خود کشقدمھام
  ؟کنمی مکاری چنجای ؟ کھ چند منم ؟ کھ ای برم کھ چخواستمیم

  دانشگاهرونی برفتم
  سروش شد و بازم جلو نشستنی سوار ماشدایش

 کرده بودم ، با ی بار با پانسمان دست سروش بازھی نشستھ بودم و دای شی بارھا جامن
 خواستی کھ من و نمی کسیپانسمان دست

  سروش راه افتادنیماش
 کھ اومد بھ طرف دست بلند ی تاکسنی اوبی و برابونی شدم سمت خدهی اراده کشیب

 کردم و کلمھ دربست رو بلند تر از حد مغمول کفتم
 نی تو ماشنشستم
 دی پرسراننده

  ؟رتونیمس
  ؟ اروم گفتمی و مبخواستتی کجاست ؟ ھمرتی ؟ مسی چحاال

  ؟دی کنبی رو تعقیی جلونی اون ماششھیم
  متعجب نگام کردراننده
 دی پباده شخانوم
  تا در رو باز کنمرهی دستم رفت بھ دستگختنی راشکام
  تکون دادی سرراننده

 رسونمتی ؟ میکنی مھی گرچرا
 ختنی رشتری زدم و اشکام بلبخند
  سروشنی رو روشن کرد و افتاد دنبال ماشنیماش

 دی لب پرسریز
  دردسر نشھ خانوم ؟برام

 کون دادم تی اومد ، سرم و بھ عالمت منفی لفظ خانوم خوشم نماز
  ؟شوھرتھ

  کردم نگاش کنمی سعنھیی اتو
 کنھی بار اشتباه کنھ بازم مھی کھ یادم
  پشت دستم اشکام رو پاک کردمبا
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  شاپ متوقف شدی کافی سروش درست جلونیماش
   اونجا ؟چرا

  شاپی کافیرفتن تو.  شدن ادهی پنی ماشاز
  شمادهی پنی نداشتم از ماشجرئت
  دی پرسراننده

  اب بدم ؟ی سرو گوشبرم
  لب گفتمری و تکون دادم و زسرم

 نھ
  شاپ داخل رو نگا کنمی کافشھی برم از شکردمی رو مرتب کردم ، جرئت نمموھام
  لب گفتمری و بستم و زچشام

 کننی دوتا دوست سابق دارن با ھم اختالط می دوتا دانشجو دوتا ھمکالسستی نیزیچ
   دوستتھ خواھرتھ و سروشدای باس ، شی شذی، حساس

  اومدی نمادمی می ھم تو زندککاھشی جای حتگھی کردم ، دمکث
  دوستم بود و دوست خواھرم اما االنقبال
 نی کھ عاشقشم فقط ھمی نبود ؟ کسیچی ھاالن

  نبودیگاھی جاکم
  زدشی اتیگاری و سنیی رو داد پانی ماششھی شراننده

 نی اما بھ خودم جرئت دادم و ازماششتری بدمی نبم ساعت شادی چقدر گذشت شادونمینم
  شدمادهیپ
  شاپی مطمئن رفتم سمت کافنا

  کھ تو دست سروش بوددای بود و دست شزی مھی شمع وسط دوتا
 دمی کشنفس

  کردمسکسھ
 ومدی باال ننفسم

  سکسھ کردمدوباره
  قلمبھ شد تو گلوم و راه نفسم رو بستیزی چھی کردم حس
  سکسکھ کردمبازم
 شھی شی چنگ شد رودستم
  وضع ؟ روم و برگردوندمنی ؟ با ادیدی من و می کساگھ

  سکسھ کردمدوباره
  نفس بکشمتونمی نمچرا

  نگران اومد طرفمراننده
  رسوندمنی خودم رو بھ ماشعیسریلیخ

 نی ماشی تونشستم
 ومدی نفسم باال نبازم
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 نی ماششھی مشت زدم بھ شھی
   شکستبغضم

 ھی گرری ھق ھق زدم زبا
  کھ شدمارومتر
 دی پرسراننده

  بود ؟شوھرت
 دمی لب از خودم پرسریز
  نامزدتم نبود ، دوست پسرتم نبودی بود ؟ حتتی بود ؟ چتیک

 دی نشست پشت فرمون و پرسراننده
  براتون ؟ارمی باب
 یی جاھی تا دی و برسونمن

  رفت ، اروم گفتمابونی تا سره خراننده
 دی دارنگرا

  نگام کردنھیی تو ااز
  پولم رو گرفتم سمتشفی رفت ، کفمی تو کدستم

  رو برگردون بھ خودمفی مقدار پول برداشت و کھی
  سست بھ سمت خونھ استاد رفتمیی شدم و با قدمھاادهی پنی ماشاز
 
 دایش
 
 

 بود ضی مرنکھیبا ا...بھرام خونھ نبود... کھ تا حاال نداشتمیبا حس و حال... خونھاومدم
  کجا رفتھ؟ستمدونیاما نم
 زدم؟ی بھش زنگ مدیچرا با... سمت تلفن کھ بھش زنگ بزنم اما منصرف شدمرفتم
 ای مگر مھم بود کھ حالش خوبھ کنھ؟ی مکاری مھم بود؟ مگر مھم بود کجاست و چمگر
 نھ؟
 ... مھم نبوده و نخواھد بودچوقتیاون ھ... مھم نبودنھ

 گذاشتھ دیخوابی کھ میی تخت جای ورق کاغذ روھیباز ھم ... تو اتاق کھ بخوابم رفتم
 ...بود
  گفتھ؟ی داشت کھ چیتیچھ اھم... باز کنم و بخونمشخواستی نمدلم

  من سروش رو داشتم؟ی داشت واسم وقتیتی چھ اھمشی عالقھ و ابراز دلتنگابراز
 کھ بارھا اون ی شاپ دستم رو ھمون دستی تو کافشی ساعت پکی نی من ھمیوقت

   بھش نداشتھی حسیچی و من ھگرفتھ بود
 خواستمی من می داشت عشق اون وقتیتیچھ اھم... سروشی رو داده بود بھ دستابودم

  خواستمی رو کھ خودم میتازه زندگ



 234 

 ... عشق رو تجربھ کنمخواستمی کنم؟ تازه مشروع
 راحت و با فکر سروش و اون الیو با خ... تختری رو برداشتم و گذاشتم زنامھ

 ...دمینگاھش خواب
 گفتی بھرام بود کھ دم گوشم میصدا

 ... خانوم خانومایشی نمداریب
 ...کنھی کھ کنار تخت نشستھ و نگام مدمی باز کردمو بھرام رو دچشمامو

 گفتم
 ؟ی کرددارمی بچرا
 گفت
 ...می کھ شام درست کردم کھ با ھم بخورچون
  پشتمو بھش کردمو گفتمدمویچرخ

 ... بخوابمخوامیم... خورمی شام نممن
 چند لحظھ کھ گذشت دوباره گفت... دی کردم کنارم خوابحس
 ... بخوابمخوامیمنم م...خورمی منم نمپس
  جام بلند شدمو گفتماز
  برم؟ای یریم... کاناپھیرو... نھنجایا

  و گفتدی کھ روش صورتش بود ماسی محوی خنده
 ...می کوتاه بود عمر خوشبختچھ

 ... گفت و پتوشو برداشت و رفتنویا
 ...دمی من دوباره خوابو

 کال و سی منی کھ نگاه کردم چندمویگوش... کھ از خواب بلند شدم بھرام رفتھ بودصبح
  داده بودامکیسروش پ... داشتمامکیپ

 رون؟ی بمی دنبالت برامی بکھ
 ی بشر ساعت ھفت صبح واسھ چنیا... کھ نگاه کردم مالھ ھفت صبح بودساعتشو

  بود؟داریب
 جواب دادم و گفتم... کھ نگاه کردم از نھ گذشتھ بود ساعتو

 ...ای اره بمیری خوب می جاھی اگر
  نگذشت کھ گفتھی ثانچند

 ... سر کوچھ اتونایب
 شاخھ گل رز گرفت ھی نی نشستم تو ماشیوقت... حاضر شدم و رفتم سر کوچھعیسر

 جلو چشمامو گفت
 ...می زندگیدای بھ شمیتقد
 کھ یھمون عطر... رو زده بودیشگیھمون عطر ھم...دمی از دستاش گرفتمو و خندگل
  تمام بچھ ھاشدی تو کالس وارد میوقت
 ... داشتھ باشمشخواستی دلم می زمانھی کھ یھمون عطر...کردی موونھی درو
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 گفتم
 ؟یدی زود رسچھ

 گفت
 ... کھ سر کوچھ اتون پارک کردمشھی می ساعتکی
  گفتماری اختیب

 ؟یدی داموبھر
  رفت توھم و گفتاخماش

 چقدر خدا خدا کردم کھ تو باھاش رونی از خونھ اومد بی وقتدونھیخدا م...دمی دبلھ
  امی بخواستمی رفت میوقت...ینباش

 ...ی ناراحت بشدمیاما ترس... خونھ اتوندم
  رو بو کردمو گفتمگل

  خوادیدلم نم...یومدی نی کردی کارخوب
  نصفھ گذاشت و گفتحرفمو

  بفھمھ؟ اره؟ی کسخوادی نمدلت
   و گفتمنیی انداختم پاسرمو

 باشھ و ھرچقدرم کھ دوسش نداشتھ باشم اسمش تو شناسنامھ یبھرام ھرک...اره
 ...من در حال حاضر ھمسرشم...امھ
  روشن کردو گفتنویماش

 ... ھای طالقتو بکنی کم کم کارادیبا
  و گفتمدمیخند
 ...  کم کماره

 گل و عطر سروش و فکر طالق از بھرام باعث شد فراموش کنم کھ من االن عطر
 !!! ھمسرم باشمنی تو ماشدی سروش باشم و بانی تو ماشدینبا
 
 
 
 دایش
 
 

 کردمیفکر نم... خوش گذشتھ بودیلیبھم خ... بودومدهی کھ خونھ ھنوز بھرام ندمیرس
 ... باشھنیری بودن با سروش شنقدریا

 ...  لحظھ بھم داده بود باز کردمنی رو کھ اخری انامھ
 

 نرسیدن ؛رسیدن
 ،نھ
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 . نیست این مسالھ
 مناست زندگی مسالھ بزرگترین داشتنت دوست

 
 یب... شب بود کھ بھرام اومد خونھ ... دفتر خاطراتمی رو تا کردم و گذاشتم النامھ

 ... اومدی و مرفتیصدا م
 کھ اومد کنارم کردمی نگاه مونیزیتلو...دیخوابی صدا میب...خوردی صدا غذا میب

 ...نشست
از ... بودمدهی کھ تا حاال ندیبرق خاص... داشتینگاھش برق خاص... کردمنگاش

 دمی پرسی کنجکاویرو
  شده؟یزیچ

  و گفتدیخند
  شده باشھ؟یزی چدیبا
 کھ ی با بھرام با وجود احساسیزندگ... بھ حرفش بلند شدم و رفتم کھ بخوابمتی اھمیب

  ی زندگھی گرفتیداشت در من شکل م
 طالق سخت ی ھیمطرح کردن قض... شروع کنمخواستیدلم م... ھدف بودی و بپوچ

   با گفتنش مشکلنقدری چرا ادونمینبود اما نم
 ...داشتم
 ...گفتمی مدیبا..رونی گرفتم و از اتاق اومدم بمویمیتص..بردی نمخوابم

 ونیزیتلو... خوابش برده بودونیزی تلویھ ھا پامثلھ بچ... خندم گرفتدمی کھ دبھرامو
 رو خاموش کردم و رفتم سمت اتاق کھ صداشو

   کھ گفتدمیشن
 ؟یدی نمپتومو

  گفتمی عصبانبرگشتمو
 ن؟ی نداری اگھی امر دی دستوریارد

  گفتواشی
 ... برو بخوابنخواستم

  داشت کھ بدون پتو بخوابھ؟یتیچھ اھم...دمی و خوابرفتم
 
 
 

منتظر بود کھ ... کھ چشامو وا کردم بھرام حاضر اماده نشستھ بود تو اشپزخونھ صبح
 ... دانشگاهمیمن صبحانھ امو بخورم و بر

 یکاش سروش امروز نم... دانشگاهرفتمی با بھرام مدیبا... رو دوست نداشتمامروز
 ...!اومد
  گفتییھوی بھرام میدی دم در کالس رسیوقت
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 ...نمی تو بش منم تو کالسخوامی مامروز
  گفتماری اختیب... شدی لحظھ تو دلم خالھی

 ... نکنم استاد اجازه بده ھا؟فکری درسو ندارنی تو کھ ااما
  و گفتدی خندبھرام
 ...دهی اشناست اجازه ماستاد
 حتما دیدیاون اگر مارو با ھم م... کالس بودنیسروش ھم تو ھم... از بدنم رفتحس

 ...شدی میباز عصبان
طبق معمول بچھ ...میکنار ھم نشست... بودومدهی ھنوز سروش نمی وارد کالس شدیوقت

 ...ذاشتنیھا سربھ سرمون م
 میبا ھم داشت...ھی شوھر خوب و دوست داشتنھی کھ بھرام کردمی معمول تظاھر مطبق

 ... کھ سروش وارد کالس شدمیزدیحرف م
نگاھش زوم ...ستادیا... سرجاش خشک شدی لحظھ ای برادی بھرامو کھ کنار ھم دمنو

 ... بھرامیرو... من نھیرو...شده بود
اب دھنمو قورت ... بھرام ھم زوم سروش شدهدمی بھرام رو کھ نگاه کردم دیچشا

 دادمو بھ بھرام گفتم
  تو کالس؟ادی بنکھی قبل از ایری از استاد اجازه بگی بریخوای نمبھرام
 گفت... دمی نگام کرد کھ ترسنی ھمچبھرام

 ...رمیگی اجازه مادی بی وقتنھ
 استاد اجازه داد کھ یوقت...جرات برگشتن نداشتم... تھ کالسیی جاھی... نشستسروش

  واقعاگھی دنھیبھرام سر کالس بش
 نفس ھیکالس کھ تموم شد ...دمی از کالس نفھمیچیھ...ستی کردم کھ حالم خوب نحس

 ..دمیراحت کش
 ... خونھمی کھ با ھم برنی سرکالس من بشایدارم ب ساعت کالس نی گفت من ابھرام

  شدمو گفتمیعصبان
بچھ ... اخھی چیعنی...نمی سرکالست بشینیشی ؟ سرکالسم میکنی مھی کارا چنی ابھرام
 ... خونھرمیخودم م...ستمیکھ ن
  و گفتدی کشیقی عمنفس

  خونھ؟یری باشم ممطمئن
   بھم فشار دادمو گفتمدندونامو

حاال برو ...برفرضم نخوام برم خونھ بھ خودم ربط داره... خونھرمیاره م... نگونقدریا
 ...سرکالست

 ... پشت دانشگاهنگی پارکای تو محوطھ دانشگاه کھ سروش اس ام اس داد کھ باومدم
 ... منتظرم بودنیتو ماش... رفتمی معطلبدون
بعد چند ...بگم ی چدونستمینم... بودنی فرمون ماشی کھ شدم سرش رونی ماشسوار

  سکوت گفتقھیدق
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 و نھی سرکالس کنار تو بشدی کھ چرا اون باکنمی دق م؟دارمیفھمیم...کنمی دق مدارم
 من حسرتشو بخورم؟

 ...دیلرزی مصداش
 نیچرا منو از ا...یخوای کھ طالق میگی چرا بھش نم؟یکنی نمی چرا کاردایش

 ؟یاری درنمتیوضع
 ... نداشتم بدمیجواب

 چشمشو ی اشک گوشھ یقطره ... کھ از رو فرمون برداشت چشماش قرمز بودسرشو
  گفتماری اختی بدمیکھ د

 ؟یکنی مھی گری دارتو
  گفتاروم
  کنھ؟ھی کھ دوسش داره گری داره ادم بخاطر کسبی عمگر

 کرد من ھی گریوقت...بخاطر من... کردھیبھرام ھم گر...شی لحظھ رفتم بھ چند روز پھی
 خورهیگفتم حالم بھم م...دعواش کردم

 خوشم گفتمی مدیبا...گفتمی منوی بھ سروش ھم ھمدیحاال با...یفی ضعنقدری انکھی ااز
 ... کنھھی دختر گرھی مرد واسھ ھی ادینم
 بھ جاش گفتم...اما نگفتم ...گفتمی مدیبا

 ...دمیقول م...کنمی امشب با بھرام صحبت منیمن ھم...ی نکنھی گرگھی بده کھ دقول
  گفتسروش

 قول؟
 ی اشک گوشھ اری اختیھمزمان دستمو بردم سمت صورتشو ب... قول قولگفتم

   کارو کھ کردمنیا...چشمشو پاک کردم
اما اونقدر ... شدی چدمی نفھمی لحظھ ایبرا... سمت خودشدی گرفت و منو کشدستمو

  بود کھ ھر لحظھکمیصورتش نزد
 کھ ھردومون دی نکشقھی بھ دقزدیتند مقلبم تند ... افتھی اتفاق عاشقانھ بھی بود ممکن

 ... میعقب رفت
 ...حداقل االن نھ.. افتادی منو اون منی بی اتفاقدینبا

  کرد اونور و گفتروشو
 ... تونستمی راحت مکاش

  حرفشو ادامھ بده و گفتمنذاشتم
 ...ادهی طالقمو گرفتم فرصت زیوقت... سروشنگو

   
 
 
 رونی دانشگاه اومدم باز

  کھ برداشتھ بودم برام شده بودن عذابیی درس نداشتم ، واحدای برایحس
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  واحدا ؟؟؟نی قرار بود پاس بشن ااصال
 رو ھم مشروط می رو مشروط شده بودم ، واحد درسمی و واحد دوستمی عاشقواحد

  کلکسبون کامل از شکست ھا داشتمھی شدمیم
 فسرده ام ادونستمی افسرده شدم ، مگفتی سارا مکردی متمی داشت اذبغض
 دخترش فشار دیفھمی ، مامان اگر مخورهی تو سن من قرص فشار خون می دخترکدوم

 فرستادنش دانشگاه دی کھ با ھزارتا امی دختردنیفھمی ؟ اگر مشدی می کرده چدایخون پ
  ؟شدنی می چبرهی نکنھ خوابش نمھیاالن انقدر افسرده شده ک شبا اگر گر

 راه فرذار ھی ، استاد شدمی موونھی بودم تو خودم داشتم دختھی درد و دلھام رو رانقدر
 نشم کھ خودم رو از طبقھ اخر وونھی انقدر دکھی انی ارامشم برای راه براھیبرام بود ، 

 ... نییساختمون دانشکده بندازم پا
 و سروش نگی شد خواستم برم پارکی چدونمی ھو نمھی بودم کھ ستادهی انی ماشمنتظر
  نمیرو بب

 دست خودش ی کارھی دمی کھ امروز دی من ، سروش عصبی شده بود دلمشغولسروش
 دادیم

 نگی سمت پارکدمی رو کشقدمھام
  باھاش حرف بزنمی کردم تند تر قدم بردارم کھ بھ سروش برسم تا کمیسع
  سروش بگردمنی سرم رو بلند کردم تا دنبال ماشنگی بھ پارکدمیرس

  سروش ثابت موندنی ماشی گشت و رونای ماشنی بچشمم
  سروش بودنی تو ماشدایش

 سروش شده نی خودش سوار ماشنی ماشی کھ بھرام تو دانشگاه بود ، چرا بھ جاامروز
 بود
  تر نگا کردمقیدق

 ختی سروش راشک
  اشکش رو از گوشھ چشمش پاک کرددای شدست
  بودبسم

  برگردمخواستمیم
  بودی کافشکنجھ

  راه حبس شدنی کھ نفسم بدمی کشقی نفس عمھی
  سمت خودشدی رو کشدای رو گرفت و شدای دست شسروش
  زدمسکسکھ

 نمی نبیزی رو محکم رو ھم فشار دادم تا چپلکام
 رونی انداختم بنگی از پارکتونستمی کھ می سرعتنیشتری رو با بخودم

  سکسکھ زدمدوباره
  ، گرم تا گلوم اومد باالعی ماھی و دی کردم معده ام جوشحس
   رفت رو معده امدستم



 240 

  کردم اب دھنم رو قورت بدمیسع
  ام سوختمعده

  باال اوردم و پشت سرش چند بار عق زدمظی غلاهی سعی ماھی خم شدم و یکم
  ھمونجا کنار شمشادا نشستم تا اروم شمیکم

 اوردم و دور دھنم رو پاک رونی دستمال بھی بمی کھ شدم دستم رو کردم تو جارومتر
 کردم
 ، انگار ک مغزم کار کرد ، دانشگاه پر ادم بود ، ورنی شوک اومدم بھیو  از تانگار
 ی وای وای ؟ وادشونیدی می دانشگاه بود ، اگھ کسنگیاونجا پارک...  نگیپارک

  در حالشی ھمکالسنی زن متاھل تو ماشھی
  ؟؟ی حال چدر

  دمی کشقی نفس عمھی
  و دھنم گس گس بوددادی خون رو می حلقم مزه شورتھ
  اراده از جام بلند شدم و رفتم سمت خوابگاهیب

  کنمھی گرگھی نبود دقرار
  دوتاشون جلو چشمم سقوط کردنھر

 دنی کھ بھ صفر رسنیی پاانقدر
 بوسھی صفر ؟ دوستم ، دوست متاھلم ، دوست پسر سابقش رو مشھی صفر ؟ تھش مبھ

 حرفا بود نی صفر ؟ کمتر از اشھی ؟ اخره باتالق منیی پاادیو تا حده صفر م
خودم ور ...  رو بھرام رو دای ، سروش رو شکردمی بسم بود ، فراموشششون مگھید

 کردیھم فراموش م
  بھ خوابگاهدمیرس

 دهی انگار جن ددی من و دنکھی خونھ بود ھمسارا
 دی جاش پراز

  شده ؟چت
 یچیھ

 نمتی بببذار
  و بردم باال و گفتمدستم

 رمی برم دوش بگخوامیم
  رو تکون داد و گفت باشھسرش
  کردم و گفتمنگاش

  اشپزخونھرمی منھ
  سرش و رو تکون دادبازم
 فی کثی اشپزخونھ ، نگاھم افتاد بھ ظرفھارفتم

 
  رو با اسکاچ برداشتمیی ظرفشوغیما
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 کردی داشت با ترس نگام مسارا
  کردم بھ شستم ظرفاشروع

 کردی ھمچنان سره پا بود و با ترس نگام مسارا
 دمیپرس

  شده ؟یچ
  زد و کفتلبخند

  ؟یشوری ظرف می مغنعھ و مانتو و ژاکت داربا
 ختی خند زدم اشکام رپوز
 دمیپرس

  کنم سارا ؟کاریچ
 نتی زدم بھ کابھی و تکنی رو زمنشستم
  واسکاچ رو از دستم گرفتنی کنارم نشست رو زمسارا

 ، فقط تو خودم زدمی کدومشون حرف نمچی وقت بود کھ با ھیلی رو پاک کرد ، حاشکام
 بود

  لبخند گفتبا
  ؟یزنی رو صدا مدای و اسم شیکنی شبا دندون غروچھ میدونستیم

 دهی ظرفا دستام رو سابی رو بھ دستام دوختم کھ قرمز بودن ، با اسکاچ بھ جانگاھم
 بودم

  جام بلند شدم و گفتماز
 رونی برمی ممن

  رو نگا کرد و گفتساعت
 بندنی خوابگاه رو می وقتھ تا برگردرید

 دمی زود برگشتم شادیشا
 رونی دھنم رو قورت دادم و با ھمون دست قرمز از خوابگاه زدم باب
 
 دایش
 
 

 تلفنو قطع دی منو دی وقتزدیداشت با تلفن حرف م... خونھ بھرام خونھ بوددمی رسیوقت
 بدجنسانھ گفتم...کرد

 ...ستمی نبھیمنکھ غر...یدادی نداشت ادامھ میمشکل
  تو اشپزخونھ و گفترفت

 ... تو قطع نکردم کھبخاطر
 گفتم
 ...ی کامال معلوم بود بخاطر من قطع نکرداره
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 ... شام بخورای تو اتاق کھ لباسامو عوض کنم کھ صدام زد برفتم
 ... بودمری سریس... اومد با سروش شام خوردمادمی بگم باشھ کھ اومدم
 با ظرف غذا جلوم قھیبعد از چند دق...تم نشسونیزی تلوی توجھ بھ حرفش رفتم پابدون

 واستاد و گفت
 با خودت؟ھمزما ظرف غذارو جلوم گذاشت و با تحکم گفت ای ؟ با من یکنی لج می کبا

 ...بخور
  شدمو گفتمیعصبان
برو ...برو خونھ...؟یدیھمش دستور م...؟ی شدینجوری تو چرا امروز ابھرام

  ی اگھی دزی قرار ما چکنمیفکر م...غذا بخور...سرکالس
دستشو با ... زنگ خوردلشی کھ موبازدمی حرف می عصباننطوریداشتم ھم...بودھا

  ساکت و رفت تو اتاقیعنیاشاره برد باال 
  بود کرد؟ی چھ کارنیا...دھنم وا مونده بود از کارش... درو بستو

 اما مدیشنی پچ پچشو میصدا... گوشمو چسبوندم بھ در ستادموی پشت در وارفتم
 ...گھی می بفھمم چتونستمینم

 لحظھ رفتم عقب و جا ھی... درو وا کردھوی کھ گھی می شده بودم کھ چکنجکاو
 ...خوردم

 ... بھم زد و دوباره درو بستی لبخند کجکھی
 داشت یتیاصال چھ اھم... کردمادی و صداشو زونیزی تلوی رفتم نشستم جلویعصبان
 زد؟ی حرف میکھ با ک

 زنھ؟ی مھم بود کھ تو اتاق در بستھ با تلفن حرف مزنھ؟ی حرف می بود کھ با کمھم
 ... مھم نبودنھ
  و گفترونی فکر بودم کھ حاضر و اماده و مرتب از اتاق اومد بتو
 گفت و نویا...امی مریتو بخواب من د... کار دارمیی جاھی تا رونی برمی سر مھی من

 رفت
 نی تا اچوقتیھ...ومدی موندم اما نداری ب١٢اعت  شده بود؟تا سینجوری چرا ابھرام

 ...موندی از خونھ نمرونیموقع شب ب
 عطرش ھمھ جا یوارد اتاق کھ شد بو...دمی درو شنی تو اتاق کھ بخوابم کھ صدارفتم

 ...دیچیپ
 ...  زده باالمیتا نفھمھ کھ حس فضول...دارمی کردم تکون نخورم تا نفھمھ کھ بیسع

 باال دی پتومو تا شونھ ھام کشیکی حس کردم دمی باز و بستھ شدن کمد رو کھ شنیصدا
  کیحس کردم صورتش کامال نزد...

 و از اتاق دیگونھ ام رو بوس...دمیشنی نفس ھاش رو بھ وضوح میصدا..صورتمھ
 ..در اتاق رو ھم بست... رفترونیب
 ... بستی در رو نمچوقتیھ
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 می کردم بھ کنجکاویاما سع...کنھی مکاریاتاق داره چ از رونی کنجکاو بودم کھ بیلیخ
 ..!کنھی مکاریمھم نبود کھ چ...غلبھ کنم

 
 امروزم سروش سرکوچھ دونستمیم... شدم بھرام رفتھ بودداری کھ از خواب بصبح

 ... حاضر شدمو رفتم سرکوچھیبدون معطل...منتظرمھ
  گفتدوی سوار شدم خندیوقت... معمول منتظر بودطبق

 ... سرکوچھیای می زنگ بزننکھی خودت بدون ایعادت کرد گھید
  و گفتمدمیخند
 ...گھی دکنھی بھ شوما عادت مادم
  و صورتشو اورد جلو و چونھ امو گرفت و گفتدی خندیطونی نگاه شھی با
  داره خانوم خانوما؟ی چھ عواقبیدونی می کھ زدی حرفنیا

  گفتمدموی خندبلند
 ... دارهی چھ عواقبدونمی ماره
   چشمام نگاه کرد و گفتتو

  عاشقانھ استی لحظھ ھی عواقبش
  از رو چونھ ام برداشتمو گفتمدستشو
 ؟ی منتظریلی خانگار

  گفتقھی روشن کرد و راه افتاد بعد چند دقنویماش
 ... ھاست کھ منتظرممدت
  گفتمدمویخند

 ...دهی مجھی داره نتانتظارات
  گفت

  مگھ؟چطور
 گفتم

 نھیبیمنو کھ م...زنھی با تلفن حرف میواشکی...مشکوک شده... شدهیجوری بھرام
 ... اومدروقتی و درونی از خونھ رفت بشبمید...کنھیتلفنشو قطع م

 ... سکوت کرده بودسروش
  سکوت گفتقھی از چند دقبعد
 طالق ھی...کنھی طالق رو جور می باشھ خودش داره بھانھ کنمی کھ من فکر می اوناگر

 ... دردسریب
 طالق رو جور ی بھانھ تونستمی چھ راحت مگفتیسروش راست م... تو فکررفتم
 ...!کنم

 
 کمک کنھ و حاال دای کنم ، بارھا از سروش خواستھ بودم بھ شکاری چدی بادونستمینم

  ھچلنی تو امیافتاده بود
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 بھ دست ی کھ انقدر برای شده بود بھ معادلھ مجھول ذھن من ، مردلی ھم تبدبھرام
  بزنھکی زنش با دوست پس سابقش تدهی دست و پا زد و االن اجازه مدایاوردن ش

  شد سمت استاددهی کشفکرم
 شھی چروک خورده اما مھربونش ، خانومش با اون صورت ھمی با اون دستااستاد

 لبخند بھ لب
  با اون نگاه مھربوندخترش

  بلند کردم و گفتم دربستنی ماشھی ی رو برادستم
 ھی از بابت کراالمی ژاکتم دارم و خبی پول تو جی کمدونستمی شدم ، منی ماشارسو

 راحت بود
 از کجا دونستمی بگم نمی بھ استاد چودنستمی بھ خونھ استاد فکر کردم ، نمدنی رستا

 ...  زن بود ، ازنوع متاھلش وھی دختر نبود ، ھی دایشروع کنم ، ش
  در خونھ استاددمیرس
  داشتمجھی گسر
  در رو زدمگزن
  باز شددر

  شدماطی حوارد
  افتادتای بھ بچشمم
 کردی داشت نکام منگران

  شدی پام خالری معده ام سوخت و زتھ
   کردمسقوط

... 
  دیترکی کھ باز شدم سرم داشت مچشم
  اخ گفتماری اختی و گردوندم بسرم
 میشونی استاد نشست رو پدست
 دمیپرس
  ؟کجام
  زدلبخند

 یدی تخت من خوابرو
  کھ استاد مانع شدنمی بشخواستم
 کنھی درد مگردنم

  اومد توتایب
 ی کھ ما رو نصف جون کردتو
 ادی نمادمی یچیھ
  بلند شم و ابقند بخورمی نشست کنارم ، کمکم کرد کمتایب

  بھتر شدمیکم
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 دی پرساستاد
  ؟یبھتر

 کنھی درد مگردنم
  نشکستھی اوردشانس

  شد ؟یچ
 ی حال رفتاز

  چند؟ساعت
 یینجای کھ امی و اطالع دادمی رو بستن ، زنگ زدخوابگاه

  دردسرمھی ماشھی من ھمدیببخش
  گفتتای لبخند زد و رو بھ باستاد

  شام ام رو اماده کنھ ؟ی بھ مادرت کمک کنیری مدخترم
  لبخند زد ، دستم رو گرفت تو دستش و بعد رفتتایب

  نگام کرداستاد
  وار گفتمزمزمھ

 ومدم ای مدی نبادیببخش
  لبخند زد و گفتاستاد
 کنن ادشونی ی و چھ در سختی دوست دارن دانشجو ھاشون چھ در خوشیلی خاستادا

 دوست دارن بازم براشون استاد باشن ، راھنما باشن... 
  بکشمقی نفس عمھی کردم ی دادم بھ بالش پشت سرم و سعھیتک

  رو نگا کردم و گفتمدستام
  از کجا شروع کنمدونمی نمیحت

  ابقندم رو داد دستم و گفتاستاد
 کھ ازت انتظار دارم حرف بزن ، ی شروع نکن ، اونجورتی امتحانی ورقھ ھامثل

 و دوباره یدادی جواب سواال ور مویاوردی باال متیھمونطور کھ سرت رو از رو کوش
 یکردی رو نگا متیکوش

 و زمزمھ وار دمی اونموقع ھا لبخند نشست گوشھ لبم ، ابقندم رو سر کشی اورادی با
 گفتم
 بد بود یلی ، ھول کرده بودم ، خخواستی رو مدای عاشق سروش بودم ، سروش شمن

 دایش...  ور ھل بودم سمت سروش دای ام رو کردم شیھمھ سع... کھ سروش ور بخوام 
 ...   با سروش رو شمایسره لج باز

  رو بستمچشام
 غرق شد تو شتری اون بیول و از سروش کمک گرفتم رونی رو بکشم بدای شخواستم

... دست خودم نبود کھ سروش رو ... من ... من ... اون لجن و منم باھاش عرق شدم 
 دیش...  دای اگھ اون روز از شکردمی فکر مشھیھم

  کردم و بعد ادامھ دادمھی شکست ، گربغضم
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 متاھلھ دایش...  و سروش از ھم جدا شدن و بھرام با کاراش دای شھی از اون قضبعد
  دایاالن ش
  گفتمی کردم و عصبسکوت

  چطور بگم ، حرف زدنم از ورقھ نوشتنم ھم بدتر شددونمی نمیوا
  اروم کفتستاد
 انفری کن ارنگام

  کردمنگاش
  اخرت رو اول بزنحرف
  کھدمی سروش دنی رو تو ماشدای شامروز
، نگاھم رو  بد و زجر اور بود زی گرمم بود ، چقدر بغض داشتم چقدر ھمھ چچقدر

 دوختم بھ دستام و گفتم
  برم خوابگاهخوامیم

  گفتی از جاش بلند شد و عصباستاد
 شناختمی کھ من می سروش ، سروشی انتظار نداشتم اما قابل بخششھ ، ولدای شاز

 یکی نبود کھ بھ ناموس ی پسرنیھمچ
  و گفتمدمی بھ موھام کشیدست

  شدهحی گدایش
  زدداد

  سوالری رو ھم برده زیی زناشوی شورش رو در اورده حرمت زندگگھی فر دنیشاھ
  بودجی من فقط گیدای ترس نگاش کردم ، شبا

  و با بغض گفتماروم
 مونمی نمنجای برم خوابگاه اخوامی ممن

 ...  شدمیعصب...  دیببخش
  من...  من

 رو دای شخواستمی اب سرد بھ سروصورتم بزنم ، بعدشم مھی و یی برم دستشوخواستمیم
 رونی باتالق بکشم بنیاز ا

  بلند گفتاستاد
  خانوم غذا اماده است ؟پروانھ

  و سروش بشنوهدای درباره شخوادی نمگھی مستقسم گفت کھ دری حرفش غنی ابا
 
 دایش
 
 
 دی دیاما وقت...کردیسروش قبول نم... استادی خونھ می دادم برشنھادی سروش پبھ

 ... استادیناراحت شدم دور زد بھ سمت خونھ 
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 منو رحمانھیاستاد چھ ب... چشامی اومده بودم اومد جلونجای بار کھ انی اخرمیدی رسیوقت
 ..از خودش رونده بود

سروش کھ زنگ ...نمشیحاال من دوباره اومده بودم کھ بب...امی سراغش نگھی بود دگفتھ
  و برگشتمدمی ان ترسھیرو زد 
  گفتسروش
 ...  توایب... حاال ھم نترسیای بی خواستخودت

 دهی چرا ترسدونمینم... شده بودنینفسم سنگ... موندمرونی رفت تو و من بسروش
   کھدمیشنی استاد رو میصدا...بودم

 تر کیصداش ھرلحظھ نزد...کردی می سالم و احوال پرساطی سروش تو حبا
   استادیصدا... برم توشدیروم نم...شدیم

 اومد کھ درو ببنده منو ی کھ گفت سروش چرا در خونھ رو نبستدمی شنرو
 ...ستادی در ای درگاھنیب...ستادیا...دید

سرمو باال کردم و ...کمیاستاد اومد نزد... نگاش کنمتونستمینم... انداختمنیی پاسرمو
 ...دلم گرفت...دمشید

  برام مھم بود؟؟؟نقدری اچرا
  نگام کرد و گفتکمی

 ...یکنی م اشتباهی داربازم
   کھ پشت سر استاد بود گفتسروش

 ...کنھی استاد اشتباه نمنھ
   برگشت سمت سروش و گفتاستاد
 ...یکنی اشتباه می دارتوام

استاد چرا ...ناخوداگاه ...پشت سرش رفتم... سروش رو گرفت و برد تو خونھ دست
  شده بود؟یعصبان

 کنم؟ی بود کھ دارم اشتباه می چمنظورش
  منو گفتشی گوشھ حرف زد و بعد ھم اومد پھی با سروش ی اقھی دقچند
 ...ی کردریی تغکردمی مفکر

  بھ سمت در اشاره کرد و گفتدستشو
 ھمزمان بھ سروش ھم اشاره کرد و گفت...نمتی دم خونھ ام ببخوامی نمگھید

 ...یای نمنجای اگھی دی تا ادم نشدتوام
اما ... کردرونمی دفعھ ھم بنیر بزنم ا زاخواستیدلم م... و مبھوت رفتار استاد بودممات

 ... نکرد سروش ھم با من بودرونی بار تنھا من رو بنیا
من ھم مثل ادم ...گفتی نمیچیھ... سروش ناراحت بود ...می شدنی سروش سوار ماشبا
 ... نداشتمیحال خوب... کنمھی گرتونستمینم... تکون بخورمتونستمی شوکھ نمیھا

 ... شمادهی شد و بھ من ھم گفت پادهیپ...ستادی خونھ اھی دم سروش
 گفتم
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   کجاست ؟نجایا
 گفت
 .. منی خونھ
 گفتم
 ... خونھ امگردمیمن خودم برم... تو بروامی نممن

  و گفتدی گرفت و منو کشفموی برگشت و کیعصبان
 ... نگو خونھ امگھید...ستی نکھی اون مرتی تو خونھ ی خونھ
 رش داد زدمو گفتمس...چش شده بود...کردمی نگاش ممات

  کھ نرفتھ؟ادتی بود؟ی قول و قرار ما چ؟یگی می چی داریفھمی چتھ؟ مسروش
 ... تو خونھ و درو بست و خودش رفت تودی کشمنو

 ... نداشتمی فکرچیھ...کردیمغزم کار نم...اوردمی در نکفشامو
  کھ گفتدمی سروش رو شنیصدا

  تو؟یای چرا نمدایش
  سرم و گفتیاومد باال... کفشمو باز کردمی شدمو بنداخم

  کفشمو کھ باز کردم دستمو گرفت و گفتیبندا... شده بودیجوری... کمکت کنمبذار
 ...دهی استاد فھمدایش

 اب گلومو قورت دادمو گفتم...دمی فھممنظورشو
 ده؟ی فھمیچجور

  گفت
 ! بھش گفتھیکی انگار

 
 دایش
 
 

  بھ استاد گفتھ بود؟ی کیعنی... شدخیدستام ... رومختنی ری اب سردانگار
 ...دینبا...گرفتمی طالق میزی با ابروردینبا...رفتی ابروم منی از اشتری بدی نبامن

 کھ دمی سروش رو شنیصدا...دینبا...دینبا... ھجوم اوردن بھ مغزمدھای نبانی اانگار
 گفتیم

 ی تو فرقی من با ابرویابرو...دی کھ فھمدیفھمی استاد مدینبا... حاال ابروم رفتھگھی دمن
 ...کنھینم

 ...ستی مھم نیچی برام ھگھی کھ ابروم رفتھ دحاال
 گفتم... بگھی چخوادی مدمیفھم
 ھا تو دینبا...برگشتم سمت در و کفشامو برداشتم... نگویچی ھگھید... شو ادامھ ندهخفھ

 ...زدنیذھنم داد م
 ... بمونمدیمن نبا... باشمنجای ادیمن نبا...بودمی منجای ادی نبامن
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فقط ...دمیدویم... از خونھ خارج شدمزدی سروش داد مکھی در حالدمی پوشکفشامو
   دخترھیبرام مھم نبود کھ ...دمیدویم

 برگردم خواستیفقط دلم م...کننی درباره اش می رو چھ فکردوهی مابونی داره تو خکھ
 ...خونھ

 شد؟ی می چموندمیاگر م...دادنی تو ذھنم تو مغزم داشتن سکتھ ام مدھای و نباسروش
 ...شب شده بود...دمی خونھ کھ رسبھ

 ... سروش جا گذاشتمنی تو ماشفموی اومد کادمی...ستی نفمی کدمی بندازم کھ ددی کلاومدم
 واسھ من درو وا یپس ک...رفتم تو خونھ چراغا خاموش بود...در وا شد... زدمزنگ

 کرده بود اگر بھرام خونھ نبود؟؟؟
 ... و چراغا روشن شددی ترکیزی چھی ھوی برق بودم کھ زی پردنبال
مادر و پدرش و ...نیشرو...مامانم بابام... کھ خونھ رو برداشتھ بودی تولد مبارکیصدا

 ... دخترخالھ ھاش و
 تونستمینم...شدیدھنم وا نم... کنمھی گرای بخندم دونستمینم...کردمی منگا نگاشون ممثھ
 ... بگمیزیچ

 ...رفتھ بود گلومو گی بدبغض
 ... رفتھ بودادمی چھ خبر بود؟تولدم بود؟چطور تولدمو نجایا

برادر ...پدر مھربونم ... اومد سمتمو بغلم کرد و گفت تولدت مبارک دخترممامانم
 ... نمینازن
 بھرامو از یتو بھت بودم کھ صدا...کردمی کردن و من مثھ بھت زده ھا نگاشون مبغلم

 پشت سرم
  کھ گفتدمیشن

 ... جاندای مبارک شتولدت
 ... بودمشدهی کھ تا حاال نشنییسمت صدا...برگشتم سمت صداش... برگشتم

  شاخھ گل داد دستمو گفتھی... بوددهی پوشی لباس قشنگچھ
 ؟یای از بھت دربیخواینم
 من ایخدا...شدمیداشتم خفھ م... رفتم تو اتاقارموی شد کھ نتونستم طاقت بی چدونمینم
  کرده بودم؟کاریچ

 کردم؟ی مانتی داشتم خی بھ کمن
 دستشو گذاشت رو یکی چقدر گذشت کھ دونمینم... کردمھی گذاشتم رو بالش و گرسرمو

 پشتمو گفت
 یخوای واسھ توئھ ھا؟نمی مھموننی ھا؟امی ما واسھ تو اومد؟یای بیخوای نممامانم

 ؟یتمومش کن
 مدت چھ نی بگم کھ من تو اتونستمیکاش م... مادرم تنگ شده بودی صدای دلم براچقدر

 ...کارھا کھ نکردم
 ... نشدمی بھش بگم کھ من دختر خوبتونستمی مکاش
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 کھ بچھ ی وقتھیشگیمادرم بھ عادت ھم...گفتمی نمیچی ھکردموی چشماش نگاه متو
 ...کردی و ارومم مدیمالی پشتمو ممیبود

 گفت؟ی نمیچی کھ ھدونستی می چمادرم
 ؟یکنی مھی چرا گردی پرسی نمکھ
 تو دلش چھ فھمھی منھی مادره کھ دخترشو ببھی مادرم دونستمی ساده بودم من کھ نمچھ

 ... براش افتادهی چھ اتفاقفھمھیم..خبره
 رونی کردمو از اتاق بشی کھ شدم بھ کمک مامانم لباسامو عوض کردمو ارااروم

 ...اومدم
 لبخند دیبھرام کھ منو د... بوددنی در حال گفتن و خندھیبق... گوشھ نشستھ بودھی بھرام

 ... زد و اشاره کرد برم سمتشیحیمل
 بھ شوھرش رفتھ بود انتی کھ تا دم خی زنھی...معذب بودم... نشستمششی پرفتم

 ! و معذب نباشھ؟نھی کنار شوھرش بشتونستیم
  گوشم گفتدم

  خوبشھیتو کھ ھم... کنار من نشستنو تحمل کنمی امشھی...شھیتموم م.. کن تحمل
 ...یکنی می خوشبخت رو بازی نقش دختراگرانی دیجلو
 ... درد گرفتقبلم

 شمع ھارو فوت کنم بھ بھرام خواستمی میوقت...ھمھ دست زدن... رو اوردکی کمامانم
  کھ بخوامش؟موندی میی بھرام رو کنارم داشتم ارزویوقت...نگاه کردم

سروش و ...سروش اومد تو ذھنم... خدا ببخشدمنکھیاونم ا... ارزو داشتمھی من اره
 ...سروشو عشق پوچش...سروشو حرفاش... رفتھ اش یسروشو ابرو...خونھ اش

 بھرام زنگ خورد و رفت تو ی لحظھ بود کھ گوشنیتو ھم... کردم و فوت کردمارزو
 ... اشینگاھم موند پ...اتاق

ن شمعو فوت کردم اون چرا  لحظھ کھ منی تو امی ببرکوی لحظھ کھ قرار بود کنی اتو
  زنگ تلفنش رفت تو اتاق؟یبا صدا

 زنمی بازم گفت من دوباره زنگ مدیمنو کھ د... کھ گذشت رفتم تو اتاققھی دقچند
 ...خداحافظ...قربونت ...

  گفتمدموی خندبلند
 ؟یواشکی یزنی حرف می ک؟بایکنی مکاری تو چند روزه چبھرام

  گفتدویخند
 ...یکی با

  گفتم شدمویعصبان
 ...ی بھش بگو کھ زن داریول...یزنی حرف می با ھرکستی مھم نبرام

 ...دیخنده رو لبش ماس... لحظھ جا خوردھی واسھ
  گفتناراحت

 ؟ی نگاه کنی سطحزی بھ ھمھ چنقدری ایخوای می تا کدایش
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  کھ رو تخت استاد چشم باز کردمی ، از روزگذشتی میی از اون روز کذای وقتچند
... 

  بودم کھ نگرانم کرده بوددهی شنییزھای چھی بودم و دهی رو تازه دتایب
  استاددنی رو سروش رفتن ددای بودم کھ شدهیشن
 رونی بودم کھ استاد اون و سروش رو از خونھ اش انداختھ بدهیشن
 شده بود کھ شکست خورده بود کھ جی دختر بود کھ گھی من مقصر نبود ، اون یدایش

 دبھ در بستھ خورده بو
 ...  دلم لک زده بود براشنمشی ببخواستمی بود ، ملوفری تولد نروز

 اومد و دلم براش ی دانشگاه ھم نمی حتگھی بودمش ، ددهی ندگھی بعده اون صحنھ داز
 بود کھ بی شاگرد اول دانشگاه لک زده بود ، اما سروش ، عجیلک زده بود ، دلم برا

 خواستی و من و نمخواستمشی کھ می دلتنگ کردشدمیھنوزم دلتنگش م
 نمشیبی منگی زدم کھ تو پارکجی رو برداشتم و بھ سروش مسمیگوش
 دونھی و سروش و خدا مدای شده بود محل قرارھامون ، من و سروش ، شنگیپارک

 یسروش و ک
 نگی تو پارکرفتم

  منتظرم بودنشی زده بھ ماشھی تکسروش
 وش سالم کرد ، سردمی سرعت دادم ، بھ سروش رسی قدمھام کمبھ

 کردی خارج منگی رو از پارکنشی از دانشجوھا کھ داشت ماشیکی موندم تا منتظر
 کارش تموم شھ

  رو نگا کردمسروش
 اون برق رو گھی کھ دیی و چشماشی و تھ رشونی پری موھای ، عصبدهی پررنگ

 توش نداشتن
 بود اما االن سقوط کرده ی بھ نظرم جذاب بود ھمچنان بھ نظرم دوست داشتنھمچنان

 ییزھایاما ھنوز ھم بھ ھمھ چ...  بود ، بتش شکستھ بود ختھیبود ، جلو چشمم فرو ر
 کردمیکھ بھش ربط داشت فکر م

  سروش حرف زددوباره
  من جواب نداشتسالم
  خند زدمپوز
 ومدمی نی سالم و احوال پرسیبرا
  ؟یو بھ حرفام پوز خند بزن ی نگام کنیخواستی ؟ منجای ای من و کشوندی چی براپس

 خوامی رو مدای شینشون
  ؟یومدی نی سالم و احول پرسیو چرا برا!  اھان

  و زمزمھ وار گقتمنشی سمت ماشدی چرخنگاھم
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 یستی ادم نچون
  نگام کردمتعجب

 دمی کشقی عمنفس
از زن ...  یستی زن ھم نھیاندازه ...  یستی مرد ھم نیچون حت...  یستی نیچیچون ھ-

 کھ یاز زن کمتر...  ی نظر دارگھی دیکی کھ بھ ناموس یاز زن کمتر...  یھم کمتر
 ...  روگھی دیکیناموس 

  ھق ھق افتادم و ادامھ دادمبھ
 منھ خر شغوریفقط موندم کھ من منھ نفھم منھ ب...  کم یلی خیلی سروش خی کمیلیخ

 تی کھ انقدر مردی سپردم دستت ، بھ ادمینانی رو بھ چھ اطمدای شدم ؟ شتیعاشق چ
 ناموس دشمنش ی ناموس ھمجنسش حتشی بده ناموس ھمکالسصینداره کھ تشخ

  ناموس خودشھ
 خوامشی ، من ممی رو دوست دارگھی ھمدما

  زدمداد
  ؟شییخوای میچطور

 کنمی بھرام کھ جدا شھ باھاش ازدواج ماز
  ؟ی باھاش ازدواج کنییخوایم

 اره. اره . اره
  ؟ی زن مطلقھ ازدواح کنھی با ذارنی ؟ می ؟ با خانواده ات صحبت کردی اجازه کاب

  ندارهی ربطچی اونا ھبھ
  بدون اجازه خانواده ات باھات ازدواج کنھ ؟ذارنی مدای شخانواده

  رفت تو فکریکم
  تر گفتمبلند
 دهی استاد ھم اجازه نمیحت

 کنمی ، ھمھ اش رو خودم درست مکنمی درستش مخودم
 دمی کشغیج
 کھ از دھن در ی رفتھ رو ، حرفی ؟ اب رفتھ رو ، ابروی درست کییخوای رو میچ

 ی بخوری چھ گھییخوای ؟ بھرام بفھمھ می درستش کنییخوای میاونده رو ، چطور
 رونی رفت بی حرفچی و دادم بدون ھغی جی صدادنی و با شننگی اومد تو پارکیکی

 دم مانندم ادامھ داغی حی با صدادوباره
 ی ؟ اصال اون مغز پوکت رو بھ کار انداختی فک کردیزی نفھم بھ چتوئھ
  گفتماروم
 . شعوریب. نفھم
 ازدواج کرده نکھی رو با ادای ؟ کھ نخواستمت ؟ کھ شیخوری رو می حرص چیدار

  ؟خوامشیم
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 دست رو یستی نیچی کھ ھیی تونکھی و حرص اخواستمتی می زمانھی نکھی احرص
 نی ، از اشترهی از برادرم ھم بی حتاقتشی لکردمی کھ فکر مییدای ، شی گذاشتدایش

 دنبال رهی کھ مکنھی کھ انقدر سقوط می کھ اون رو سپردم بھ مردخورمیحرص م
 کھ ی نگاش کنھ ، کسی خواھرم بھ چشدی کھ بای دنبال کسرهی ، مگھی دیکیناموس 

 ، عقد شده ، ازدواج کرده ، بھ سنت گھی دیکیتعھد داره ، اسمش رفتھ تو شناسنامھ 
   عمل کردهامبریپ

  ،  نگام کردمات
 دی کشقی نفس عمھی

  گفتمیعصب
  رو بدهشینشون

 نی ، کنار ماشنیی پاختی قطره اشک از چشاش رھی ، کردی داشت نگام مھمچنان
  ، دستاش رو تو ھم قالب کرد و گذاشت پشت سرشنینشست رو زم

 دمی رو شندناشی بلند نفس کشیصدا
  گفتاروم

 یوا
  کردمصداش
  ؟سروش

 دای شیدونیم...  کارمون کردمی فک میعنی...  خوادی ھم من و مدای شکردمی مفکر
 ...  ، منخواستشیاصال با بھرام نبود نم

  ؟سروش
 ی وای وایوا

 دی ھاش لرزشونھ
  سروش پارک بودنی کھ کنار ماشینی زدم بھ ماشھی و تکنی رو زمنشستم

 ری نداشت چند نفر اومدن و رفتن و نگامون کردن و سر تکون دادن ، صتی اھمبرام
 کردم تا سروش اورم بشھ

 رو ی رو باز کرد نشوننشی نگام کنھ از جاش بلند شد ، در ماشنکھی کھ شد بدون ااروم
 و از بشی رو گذاشت تو جچشی نگام کنھ داد دستم و سونکھینوشت و بازم بدون ا

 رونی زد بنگیپارک
 از نی اون روز ھم بدون ماشادمھی افتادم کھ بھش گفتم دوسش دارم ، ی اون روزادی

 رونی زد بنگیپارک
 دمی کشقی زدم ، چندتا نفس عمپلک

  خودم زمزمھ کردمبا
 ...  باھات باشمتونمی با بھرام باشھ منم مدای اگر شکردمی احمقم کھ فکر مچقدر

 رونی رفتم بنگی پارکاز
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 دایش
 
 

 کنار شھیمثلھ ھم... نداشتمیحال خوب... شدم بھرام رفتھ بودداری کھ از خواب بصبح
 ... نامھ بودھی شی خالیجا
 جعبھ کی بود و دهیچی اتاق پی گل سرخ بود کھ عطرش توکی نامھ ی رونباری ااما

 مخمل قرمز جعبھ رو برداشتم و بازش کردم
کلمات رو خوندم ...شده بودن فی ردزی ریسی بود کھ روش کلمات انگفی دستبند ظرھی

 دونھ دونھ بھ ھم وصل کردم
 ...دای و شبھرام
 ...یدی وصل شده بھ جاکلزی ری رفت بھ قلبھادستم
بھرام کنار ...من کنار بھرام.. شده بودندهی قلبھا تراشی اسم من وبھرام رواول
  ،دستبند رو بوش کردم...من
 ...چشام پره اشک شدن ، دستبند رو بستم بھ دستم... دادنی بھرام رو می دستایبو

 ختنی راشکام
 ، عطرش چرا داشت خواستمشی کھ نمی ھمون بھرام بود ھموننی شده بود من ؟ اچم

 کرد؟ی مخودیمن رو از خود ب
 ... نامھی رفتھ بود رودستم
 ...بھرام کنار من...من کنار بھرام...  رو ھم قبل از باز کردن بو کرده بودم اون

 .... رو تو دستم کردمو نامھ رو باز کردمدستبند
 

 خواھدی میی تنھادلم
 ِ نوع دو نفره اشاز
 ی را برداری ھا کھ گوشیی آن تنھااز

 ؟یکنی چھ م؟یی کجامیبگو
  کارچی خانھ و ھییبگو
 می کافھ بروکی با ھم قدم زنان بھ می آی آماده باش ممیبگو

 ی آماده شدن بشِ و مشغولی را بگذاری چون و چرا گوشیب
 یی نگویزی چیریدستم را بگ... ییایب

 انمانی باشد مسکوت
 ی کوچک انتخاب کنی دو نفره ِزی مکی... می کافھ بروبھ

 ییبگو
  قھوه ؟ای یچا
 یی لب بگوِری زیِ آنکھ منتظر جوابم باشی بو

 یچا
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. 
  ھمِی رو بھ رومینیبنش

 یری دستانم را بگی حرفچی ھیب
 ی کننگاھم
  را بدزدمنگاھم
 بخندم
 یبخند
 بمانم

 ی.ن.ا.م.ب
 
 

اخر نامھ نوشتھ بود ... شمی دارم خفھ مکردمیحس م... رو تا کردم و گذاشتم کنارنامھ
  نی ھاش تو ای باشک بازمی قایعلت ھمھ 

 تالش یلی اماده شدن بھ موقع اش خی دستنبد کھ برانیھم... دستنبد بودهنی روز ھمچند
 ... کرده بوده و

 ی بره افتادم کھ گفت تا کرونی از اتاق بنکھی قبل از اشبی کھ دی جملھ انی اخرادی
  ی سطحزی بھ ھمھ چیخوایم

 ...دمی نفھمدموی ندزوی چچی احمق بودم کھ ھنقدری چرا من اگفتیراست م...ی کننگاه
 دو زی مھی... دو نفرهیی تنھاھی... کافھھی... نامھ رو باز کردم و نگاه کردم دوباره

   بود کھی اون روزھی شبزیچقدر ھمھ چ...نفره
 ... کرده بودمکاری من چیوا...قبولش کرده بودم... سروش تو کافھ حرف زده بودمبا

 ...  بھم بدهی مھلتخواستی تار شده بود اشک چشمام انگار نمزی چھمھ
من چقدر ... ارتباط دارهی بھرام با کسکردمی فکر و احمق بودم کھ فکر می چقدر بمن

  احمق بودم کھ فکر
 دمیچقدر احمق بودم کھ نفھم...دونھی از ارتباط منو سروش نمیچی بھرام ھکردمیم

  گذرونمی کھ دارم با سروش خوش میوقت
 ... تولد منھیبھرام در تدارک کادو... در تدارک تولد منھبھرام

 یحال خوب...جواب نداد... بھرامو گرفتمی برداشتمو شماره موی شدم و گوشبلند
 ...نداشتم

شروع کردم بھ غذا ...شروع کردم بھ مرتب کردن خونھ...اوردمی از دلش درمدیبا
   اومد و منیاون حتما شب م...درست کردن

 یجبران ھمھ ... از دست رفتھ اموی روزھایجبران ھمھ ...کردمی جبران محتما
 ...دوست نداشتن ھامو

 زنگ در رو کھ یصدا...بازم جواب نداد... زنگ زدملشی کھ شد دوباره بھ موباعصر
 ... مطمئن شدم کھ خودشھدمیشن
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 دای شودنستمی نھ نمای رو درست اومدم ی رفت رو زنگ ، مطمئن نبودم نشوندستم

 دونستمی نمیچی نھ ھایخونھ است 
  رو زدمزنگ
  اومددای شیصدا

  ؟بلھ
 دی دوباره پرسدای شدم ، شساکت

  ؟ھیک
  قطع کنھ گفتمنکھی اقبل
 دای شمنم

  کردم سکوت کردحس
  گفتماروم

 اسمنمی
  گذاشتھ شدفونیا

  باز شدی حرفچی گذشت و بعد در بدون ھقھی دقچند
  ،  تو ، از پلھ ھا رفتم باالرفتم

  حلقھ گل بود باز گذاشتھ شده بودھی کھ روش ی واحددر
  منھی خونھ شبدانجای اگفتنی گلھا بھم مغطر
  رو در اوردم و وارد خونھ شدمکفشم

  رو صدا کردمدای مطمئن رفتم تو وشنا
  ؟دایش...  دایش

  شنبدمقی نفس عمھی یصدا
  و بلند کردمسرم

  بودسادهی رو بھ روم وادایش
  سوشرت ھمرنگشھی و ی شلوار سھ خط سورمھ اھی با

  کردمسالم
   تکون داد و گفتیسر

 سالم
  بکشمقی کردم نفس عمی و بھ دندون گرفتم و سعلبم

 گفت
 منتظرم
  نگفتم ھنوزکی رو تبرتولدت

  ؟ی اومدنی ایبرا
 می حرف بزناومدم

  زدپوزخند
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 دمیپرس
  من مقصر بودم ؟اره ؟یکنی ھنوزم فکر متو

  ھاتینی ، اگھ تو و خبر چاره
  ؟ینی خبرچیزاری رو ممی رو اسم دوستمی ؟ تو اسم مراقبتم رو اسم نگرانینی چخبر
 ی کار و کردنی نباشھ اما تو ھمی کلمھ خوبدی ، شااره
 ی نزارم تو بھ اسم کم کردن روخواستمی مراقبت باشم فقط مخواستمی ، من فقط منھ

 ی شددهی کشی ، ولی بشدهی بھ گند کشیبھرام خراب بش
 سروش و کم کنم چون خواستم بھ سروش بفھمونم ی شدم چون خواستم رودهی کشاره

 اومد دنبالم ی ، اگھ سروش نمی بکنم ، و باعثش تو شدخوادی دلم می ھر کارتونمیکھ م
 شدی نمینطوریا

 تو باشھ تا ی سروش پخواستمی دنبالت چون تو ناخداگاھم مفرستادمی سروش رو ممن
 من بھ اسم عشق اون و مال خودم نکنمش

  وا رفت بھم نگا کرد و گفتدایش
  ؟ مال خودت ؟ی ؟ بھ اسم چی گفتیچ
  دفعھ ساکت شد و بعد اروم گفتھی
  حرفش و گفتمنیپرفتم ب... تو اسمنی

 بگم من عاشق تونمی دروغ بوده نمیدی کھ شنیزی بگم چتونمی ، ببخش کھ نمببخش
  من عاشقش شدمی تو ھم بدونخواستمیدوست پسرت نشدم ، ببخش کھ م

  تکون داد و گفتی سری با ناباوردایش
 خائن

 کھ دمی ، اما عاشقش شدم ، بھ خودم اومدم دی چطوردمینفھم دمی من خائنم ، نفھماره
 ی ھمھ وجودم شده برادمی بھ خودم اومددم دستمی خودم نی براگھی دستمی خودم نگھید

نگران اون با ...  فقط نگران اونم گھی ددمیاون پسر ساکت کالس ، بھ خودم اومدم د
 عاشقش شدم ی ولگمی کھ دارم بھت مش ، ببخشی دوست داشتنیاون چشا

 گفتھ بودم گفتمی مدی رو کھ باییزھای رو ھمھ اون چی ، گفتھ بودم ھمھ چختنی راشکام
  خالف نبودی جرم نبود ، عاشق شده بودم وعاشقی، عاشق شده بودم عاشق

  اومدی عصبدای شیصدا
  بزنم تو گوشتدهی کشھی خوادی مدلم

  ؟ اروم تر گفتگفتی می نگا کردم داشت چبھش
 ، ارزشش رو کنمی باھات نمی کارچی ، اما ھرونی از خونھ بندازمت بخوادی مدلم

 یندار
 ادما بھ خاطر ای دنی جاچی ارزشم ؟ چون عاشق شده بودم ؟ تو ھی بگفتی من مبھ

 ای دنی جاچی ھشدنی نمدهی ادما بھ خاطر عشق بھ سالبھ کششدنی ارزش نمیعشق ب
  دادادامھ
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 ، بعد از اون فکر کردم اگھ شمی گھ با سروش باشم خوشبخت مکردمی فکر می زمانھی
 تونھی کھ می با اراده کسی دختر درست و حسابھی شمیبتونم استاد رو از راه بدر کنم م

  بکنھخوادی دلش میھر کار
  فکر کرد و زمزمھ وار گفتیکم
  سروش عاشقم نبود ، عاشق تو ھم نبوداما
  ؟یچ

  کھ رفتھ بودم خونھ استاددمی فھمی و روزنی ا بده ،می بازخواستی فقط ماون
  ؟یدی فھمیچ

 ، دمی عاشقش بود ، من اون دوتا رو با ھم ددمی با دختر استاد دوست بود ، شاسروش
 اون ادمھ ھرز

  استاد خواھرشھدختر
 گشاد شده نگام کرد و ی ھو مکث کرد و با چشاھی حرفش رو ادامھ بده کھ خواستیم

 بعد گفت
  بھ سروش ندارهی استاد ربطیلی فاماسیار نزن  خنده دیحرفا
  مادرری بود ، دختر استاد از ششیی خواھر رضااون
  ؟ی گفتیتو چ...  تو تو تو

 اون
 فک کردم اونا ، من دنبال بھرام دمشونی ؟ من با ھم دی و بھ من نگفتیدونستی متو

  رفتم تا سروش و بسوزونم
  گفتی عصبنیی و انداختم پاسرم

 دنبالم ؟ کھ برا ی سروش رو بفرستنکھی راه بود برا اھی نمی ؟ ای بود کھ نگفتی چھدفت
  ؟یفتیتو نباشھ ؟ کھ دنبالش ن

  دنبال سروشیفتی و بی و بعد استاد رو ول کنی داربی رقی تو حس کنخواستمی ممن
  موس موس کنم ؟ اره ؟ھی بودم کھ دنبال بقی ادممن
  و گفتواری داد بھ دھیتک

 رو ازم گرفت ، فرصت انتخاب رو ، فرصت دوست داشتن زای چیلی خ فرصتبھرام
 رو نھی شرم بشی تو شب ازدواجم سرخنکھیرو ، فرصت عاشق شدن رو ، فرصت ا

  گونھ ام رو
  ،  فکر کردی کمدی کشقی عمنفس
  ادامھ دادقھی از چند دقبعد
 پشتمھ رو ازم شھی دوست خوب دارم کھ ھمھی فکر کنم نکھی تو ، تو ھم فرصت ااما

 یگرفت
  دوباره ساکت شدو

 دای و بعد شمیسادی ھم ساکت وای ھر دوتامون رو بھ روقھی حدود چند دقیزی چیبرا
 سکوت رو شکست
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 رونی ، از خونھ ام برو باسی رونی ببرو
 

 ودمی کنھ ، من عاشق دوست پسر سابقش رونمی رو داشتم ، انتظار داشتم کھ بانتظارش
 شده بود کھ االن ھست ، انتظار نداشتم بغلم کنھ و بھم ینی کھ بھ خاطرش ای،کس
  باعث شده بودم سرنوشتش انقدر مبھم باشھمی بگھ ، من با پنھون کارکیتبر

  از خودم دفا کنم ، اروم گفتمخواستم
 نجاتت یشدی توش غرق می کھ داشتی از تو باتالقخواستمی اما بدون من مرمیمن م-

 بدم ، من
  انداختم و گفتمدای بھ خونھ شی نداشتم ، نگاھی حرفچی ھگھی من نھ ، دنھ

 بھش بھ یکنی اما عادت می عاشقش نباشدی ، گرم نگرش دار ، شای داری قشنگخونھ
  بھ محبتش بھ عشقششیمردونگ

 انداختم رفتم طرفش خشکش زده بود صورتش از دای بھ شی و قورت دادم نگاھبغضم
 تم و گفدمی بود ، صورتش رو بوسسیاشک خ

 ی باشخوشبخت
 شل شد ، ھمونطور کھ روم بھش بود چند قدم بھ عقب برداشتم ، رو پاشنھ دستام
  رفتم سمت در کھ صدام کرد و گفتدمیچرخ
  کنصبر
  و برگردوندم سمتش منتظر شدم تا حرف بزنھ اروم گفتروم
  دنبال سروشبرو

  زد ماتم برد ادامھ دادخشکم
 گھی بھ عشقش برسھ ، برو دنبالش ، من ددی با از ما دوتایکی دمی بھ عشقم نرسمن
 خوادتی اونم مدی اونم عاشقتھ شادی ، شاارمی بھ دستش بتونمینم

 بدونم دستم رو مشت کرده بودم و با ناخونم کف دستم نکھی ، بدون اسوختی دستم مکف
 رو خراش داده بود

  وار گفتمزمزه
  ، نخواستمنکھی کھ باھام کرد ، نھ بھ خاطر اینھ بھ خاطر کار...  خوامی اون و نمگھید

 دی بغضم و قورت چونھ ام لرزنیی و انداختم پاسرم
انتظار ...  باشھ و نبود تونستی کھ میزیبھ خاطر چ...  کھ با تو کرد یبھ خاطر کار-

   بشھ و بره دنبالخودی از خود بکی کھ با شکست کوچیکس... داشتم مرد باشھ اما 
 کرد ، زمزمھ وار گفتم تمی بازم اربغص

 رو بگم یاگر قراره سنگبار بشم بھتره ھمھ چ...  بھ استاد گفتم کھ تو و سروش رو من
 ی کن بھش عادت کنیبا بھرام خوش باش ، سع... و بعد تمومش کنم 

 کنمی عادت نمبھش
  کردم ، زمزمھ وار گفتنگاش
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 کرد کھ ی چقدر سع کھدمی قبولش کنم دخواستمی کھ نمی مدتنیتو ا...  شدم عاشقش
 گذاشت ، بھ سروش کھ ھی کرد ، بھ خاطر عشقش چقدر مای چقدر سعادیباھام کنار ب

...  کھ چقدر کم بوده و بھرام چقدر خوب بوده نمیبی کھ کرد ، میی بھ کاراکنمیفمر م
   نخواستمشدمشیچقدر کور بودم کھ ند

  مچش و لمسش کردی دستبند توی رفت رودستش
  زدپلک

 خوامیبھرام رو م... من ...  دیشا...  کردی نمرونمونیاگھ اون روز استاد ب -
  ، بودی رو نگا کردم ، دستبند قشنگدستبند
  زدملبخند

 برا نگر داشتنش تالش کن...  دوست داشت شھی رو ھم مھرامی یدی کھ فھمخوشحالم
  کردنگام

  برا گفتن نداشتمی حرفگھید
  لب گفتمریو گفتم ، ز خونھ اش رو نگا کردم دوباره

در ھر صورت ...  ھم تی ، برا خونھ ات و تولدت ، تو عروسرمی نشد کادو بگوقت
  رو من حساب کنی خواستیزی چیاگر کمک

 ... رونی و پشت سرم بستم و از ساختمون زدم بدر
  اف کرد و از جلوم رد شدکی تنی ماشھی اپارتمان رو کھ باز کردم در
  رو نگا کردمنی تعجب ماشبا

...  اما دمی شنیی صداھی حس کردم زدمی حرف مدای کھ با شی بھرام بود ؟ موقعماشبن
 ی بود حرفامون رو ؟ وادهیبھرام شن

 
 

  اپارتمانواری دادم بھ دھیتک
   ؟ حرافا رو ؟ تا کجا ؟ودی دهی شنبھرام
 ه بودم کردنیی رو باال پاستمی حواس ادلی در اورده بودم و ببمی و از جمیگوش

 نی بودم رو زمنشستھ
  من ؟کردمی مکاری چداشتم
 خواستمی بودم ، شماره بھرام رو مدهی کرده بودم نفس کشفکر

  رو گشتھ بودمستی رو باز کرده بودم و ادلی گوشدوباره
  بھرام زنگ زده بودمبھ
  بارکی

 دوبار
  بارسھ

  بارچھار
  نداده بودجواب
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  رو خاموش کرده بودی بار پنجم زنگ زده بودم گوشبرا
 ؟ کجا کنھی مکاری باشھ چدهی زانوم ، بھرام اگر حرفامون رو شنی رفتھ بود روسرم

  ؟رهیم
  سروشی ، واسروش
  رو برداشتھ بودمی گوشدوباره
  زده بودمزنگ

  جواب داده بودسروش
  ؟یی سروش ؟ کجاالو
 شنومیم

  اگر بھت زنگ زد جواب ندهبھرام
  دادمجواب

  ؟ییاالن کجا ؟ ی کردکاریچ
  نکنی قاطزای چنی خودت و تو ااسی

  اخھ سروشمن
  رو قطع کرده بودی بود مراقب خودت باش و گوشگفتھ

  بھش زنگ زده بودم ، جواب نداده بوددوباره
 در اومده بود ، بھ خودم گفتھ بودم ولش کن اون ارزش نداره ، اون تو رو اشکم

  حرفا رو زده بودمنی انگار نھ انگار کھ ا ، اماخوادی رو مگھی دیکی اون زن خوادینم
 تو تنم ی حسگھی رفتھ بودم کھ دنیی انقدر باال پادای اپارتمان مشترک بھرام و شیجلو

 نمونده بود
 ابونی بودم سر خرفتھ

  کنمدای از سروش پی بتونم اثردکھی امنی گرفتھ بودم و رفتھ بودم دانشگاه بھ انی ماشھی
  ، نکرده بودمدای ازش پی اری پام ولری دانشگاه رو گذاشتھ بودم زکل

  ھر دوتاشون خاموش بودیگوش
 بای از گلوم تقریی جاھی حس بغض ، ھمھ حس ھام ی ، حس خفگکردمی میچارگی بحس

 اونجا شتری روز بکی من و بشکنن ، اگر خواستنیاون اخراش جمع شده بودن و م
 شدمی موونھی حتما دموندمیم
 برام طی بلھی مشھد ی براتونھی و ازش خواستم اگر ممی گشھی زدم بھ اژانس ھمنکز
  کنھھیتھ

  خوابگاهرفتم
  تختم از اژانس زنگ زدنی نشستم رونکھیھم

  دادمجواب
  ؟بلھ

 براتون دییخوای ھست اگر می کنسلھی گھی دو ساعت دی ، براانفری خانوم ارسالم
 رمیبگ
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   لبم گفتمی نشست رولبخند
  دنبالمادی و برهی بگطی بلبرام
  بودمحی گواقعا

 توش ختمی ممکنھ الزم داشتھ باشم ور رکردمی کھ فک میزی ساک برداشتم و ھر چھی
 خودم رو از شھی ھمی براکباری نباری نامھ برا بچھ ھا گذاشتم و رفتم فرودگاه تا اھیو 
 ...  شھر دور کنمنی عشق از انی دانشگاه از انیا

 
 
 دایش
 
 
 و یاسی... و اعترافاتش یاسی...  احساس گنگ ھی کھ رفت من موندم و اسی

  کھ خودم زدمییاز ھمھ مھم تر حرفا...حرفاش
 من بودم کھ نی من بودم کھ اعتراف کرده بودم؟ انیا... شده بود عالمت سوالبرام

 اعتراف کردم کھ عاشق بھرام شدم؟
بھرام ... شدمداری در از خواب بیصبح زود با صدا...ومدی شب رو بھرام خونھ نتمام

 ...بود کھ باالخره اومده بود خونھ
 بگم کھ خواستمیم...کنمی اعتراف مخواستمیم... رو بھ انتظارش نشستھ بودمروزی دتمام

   کرد منم دریاگر اون در حقم بد
 ... بگم کھ منو ببخشھخواستمیم... کردمانتیمنم بھش خ... بد کردمحقش

 رفت سراغ کمد لباساش و شروع کردن بھ جمع یعطلاون بدون م... اوناما
 رفتم پشت سرشو گفتم...کردنشون

 ؟یکنی مکاری چبھرام
  تفاوت گفتیب
 ... برمخوامیم

  گفتماروم
 ؟ی بریخوای مکجا
 گفت

 ...ستی خونھ ننی من تو ایجا... برمخواستی کھ از اول دلت میی جاھمون
  گفتمیبلند و عصبان...گھی می چدمیفھمینم

 ؟یگی می چنمی تر حرف بزن ببواضح
  سمتمو گفتبرگشت

 یچی و ھدمتی و تو خودم خرد شدم ددمتی مدت دنی ؟ تو تموم ادای شھی چیدونیم
  ، نگفتم
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 ی اش بھ خودم گفتم بکش حقتھ ، بھ خودم گفتم تحمل کن ، بھ خودم گفتم تو مقصرھمھ
 ی شدنھایتو باعث ھمھ ا

 کھ اسی ، ی شاپ گذاشتھ بودی قدم کھ داخل کاف شاپ ،ی کافی سروش کھ رفتھ بودبا
  اومده بود دنبالتون

 و دم نزدم ، ھمھ کارات دمی و حرف نزدم ، ھمھ کارات ور ددمی ھمھ کارات رو دمن
  رو از دست ندادمدمی و امدمیرو د

 ری بگیمی خودم گفتم بذار الاقل روز تولدش رو داشتھ باشھ ، بعد از اون تصمبھ
  بتونم دوباره تو رو مال خودم کنمدی شب حس کرده بودم شااون

 تو دلم روشن دی نور امھی ، با عجلھ اومده بودم خونھ و ی کھ بھم زنگ زده بودصبح
 شده بود

 تو دمی ، فھمیشی وقت مال من نمچی تو ھمدمیفھ...دمی رو کھ شناسی تو و ی حرفااما
  ،ی وقت مال من نبودچیھ

 ی باشینخواست
 بھرام یانگار صدا... تو چمدونشختیری متی و لباساش رو با عصبانگفتیر م ونایا

 ...شدیتو سرم اکو م
  رو بستچمدونش

  جاش بلند شداز
  کردزمزمھ

  ،  جز من بود ، سر تو و سروش رو تنتون نبودی اگھی مرد دھر
  مال خودم بکنمتتونمی بھ زور نممدمی اشتباه کردم ، فھدونمی مردم کھ مھی من اما

  رو برداشتچمدونش
  طرفش و گفتمرفتم

  منو ببخشبھرام
  چمدونش کنارم زد و گفتبا

 دمی و ھمھ حق و حقوقت رو ھم بھت مکنمی طالق خودم اقدام مبرا
  زدمداد
 ذارمی ، نمیتونی نمنھ

 دندوناش ی ، از الواری شدم بھ ددهی کوبامی بھ دست اومد طرفم و تا بھ خودم بچمدون
 فتگ
  ، یگناھی کھ بستی ننی بھ خاطر ایمونی زنده منکھیا

 تو ی کھ منم پا بھ پانھی ، بخاطر ااقتمی لی عرضھ ام من بی کھ من بنھی خاطر ابھ
 گناھکارم

  زدداد
  شرف ھم کمترمی کھ من کم ، از اون سروش بنھی خاطر ابھ

  کھ دستم رو گذاشتم رو دستشنیی پاارهی رو خواست از رو گردنم بدستش
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  و گفتمختنی راشکام
 ی بھ جزم نفھمی مرامی ، بھ جرم بانتی ام کن ، منو بکش، بھ جرم خخفھ

  ، سرش ور تکون داد و گفتختی راشکاش
 ری دیلی خیلی ، حدای شده شری دیلیخ

 نی سر خوردم و افتادم رو زمواری ازاد شد و من کنار ددستش
 رفت و ھمھ جیسرم گ... شد بھ بغض و اشکلی ھمھ توانم تبد کھ بستھ شد ھمھ حسمدر
 ... رو سرم اوار شدایدن
 
 
 دایش
 
 

بھرام رفتھ بود و من نتونستھ بودم نگھش ...گذروندمی رو می بدی ھاساعت
  نتونستھ بودم...نتونستھ بودم اعتراف کنم...دارم
 کھ یزندان... خونھ انگار برام حکم زندان رو داشتنواریدر و د... معذرت بخوامازش

   کھیزندان...خودم واسھ خودم ساختھ بودم
 ... برام بھشت باشھ و من قبولش نکرده بودمتونستیم

 بخوابم کھ از بھرام گرفتھ ی تختیجرات نداشتم برم رو... اتاقی نداشتم برم توجرات
 ...احساسم رو بھ شکستن بود...بودمش

 نامھ ادی دمینامھ ارو کھ د... تخت بودی بھرام رویھنوز نامھ ...تو اتاق رفتم یوقت
 رفتم سراغشون و اری اختیب... تخت گذاشتھ بودمری افتادم کھ نخونده ھمرو زییھا

 ... گرفتمدی نادنارویچطور من ا...قلبم فشرده شد...بازشون کردم
 

  ره را قــبول نـدارم دو نفی رسـیدن با لـباس عـروس و دسـتھ گــل و زندگبـھم
  زمـاني بـھم مي رسـیممـا
 ! من ایـنجا باشـم و تـو آنـجاکـھ
 امـا
 ....!  آنـجا باشـد و دلـت ایـنجادلـم

 
 
 

  وقـتـایگـاھـ
 

 ـخـوادی نـگـاھـت رو مـیـنـی فـقـط سـنـگـدلـم
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  بـھـمیُ زل بـزنـکھ
 
 . . . ـارمی خـودم نـی مـ ـن بـھ روو
 
 
 

  ؛یستی ھم دور نچندان
 ! ی از من فاصلھ گرفتھ ادانمی نمکی ی بھ اندازه فقط
  ؟ییکجا ”دانمینم“ ، یآر
 
 
 

رفتم جلوى , ھارو خوندمو حسرت خوردم،خوندمو بھ بي فكري خودم لعنت گفتمنامھ
 مدت نی دختر بودم کھ تو اھی م؟منیچھ کار کرده بودم با زندگ,من کى بودم,ستادمی انھیا

من حتى ,پدرم مادرم برادرم,اس سروش استاد بھرام, کرده بودمادىیاشتباھات ز
ن دوستمو از خودم رمىیبرادر صم  دی دستبند تو دستم درخشنھیتو ا, بودمونده تر

رفتم ,دستبند رو از تو دستام باز کردمو گذاشتم رو تخت,اشک چشمام خشک شده بود,
ن شدیاره م,و تاخوردم قرص ارامبخشى برداشتمو دنتیتو اشپزخونھ از توى کاب  با ا

دلم  خواستیدلم خواب م,دمیرفتم رو تختم خواب, فراموش کردزویارام بخشا ھمھ چ
 دستبند روى شدیچشمام کھ داشت بستھ م,خواستیدلم فراموشى م,خواستیارامش م

 ,دادیبوى بھرامو م, برش داشتم دارىیتو خواب و ب,دیتخت بازم درخش
 ....!راموش شدنى نبودبھرام ف, فراموش کردشدی نمنھ

 . بستھ شدچشمام
دونم حتما ,حتما بھرام بود, شدمداری بودم کھ باصداى زنگ گوشى بدهی چقدر خوابنم

 تایصداى ب,صداى بھرام نبود,رونی بمی دنبالم و برادی بخوادیزنگ زده بود کھ بگھ م
مارستانای بگفتیبود کھ م  ,سی بود کھ گفت استاد حالش خوب نتایصداى ب, ب

قلبم ھزار تا در ثانیھ میزد،نكنھ بالیي سراستاد , معطلى حاضر شدمو راه افتادمبدون
 اومده بود؟

ستادهجلوي چشاش قرمز شده , در بیمارستان كھ رسیدم بھرامو دیدم كھ یھ گوشھ ا
 ,نا نداشتم ازش بپرسم چى شده,بود
اشاره کرد ,رنگش کبود شده بود, بھش وصل بودژنیاکس,دمیاستاد رو د, رفتم توفقط

خواست دستمو بزارم رو دستش, بودرترشدهیچقدر پ,رفتم جلو,برم جلو دلم ,دلم م
اما اون اجازه نداد من شروع کنم خودش , بھش بگم کھ چقدر دوستش دارمخواستیم

 خودش ماسکو برداشت و گفت,شروع کرد
 ترسى؟ی از من مھنوزم
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 کھ دعوام ترسمیم مھنوز,ترسمینتونستم بگم کھ اره ھنوزم م, گلومو گرفتبغض
 ...ھنوزم,شماتتم کنى, کنىرونمی بترسمیھنوزم م,کنى

  و گفتدی فھمخودش
 خوامیازت م, باشم کھ سرنوشت دانشجوھاش براش مھمھای من تنھا استاد دنکنمی مفکر

ر کنى ىیقول بدى بشى ھمون ش,بھم قول بدى تغ چکس نمدا  تو کالس تونستی کھ ھ
 راحت باشھ کھ تونستم با المیبزار خ,ده بزرگ بشى قول بدایش,بھش چپ نگاه کنھ

خت, بدمرییتغ شی نفرو تو زندگکیشماتت ھام با حرفام  الزم نبود قول ,اشکام ر
  فقط,مونمیالزم نبود کھ بگم من پش,بدم

 گفتم
 ندازمی نمنی روتونو زمگھی کھ دنی باشنیمطم,نی از پدرم ارزش دارشتری برام باستاد
   و گفتدیخند,شمی ادم منی باشنیمطم

سرمو انداختم , بھشت رو از ھمھ گرفتبی سھی کھ بخاطر ىی تو حواستىی ادم نتو
 , استادگفتیراست م,نییپا

  چند ثانیھ،گفتبعد
دمت,ری و بھشتت رو پس بگبرو  برو کھ بخش
  بودم رو کنارش گزاشتم و گفتمدهی کھ براى استاد خرییکمپوت ھا,دمیخند
دتون منی باشنیمطم   و گفتدی خندحیمل,کنمی روسف
 ,خدا بھ ھمراھت, دخترمبرو
 رفتم سمتشو گفتم,دمی بازم بھرام رو درونی اتاق کھ اومدم باز
  برگردم مشھدخوامی ممن

 گفت
ودمنی حرفى تو ماشچیبدون ھ,ستگاهی ابرمتی خودم مافتی براه تک , کنارش نشستھ 

تک ذرات وجودم میخواست كھ ازش بخوام كھ منو ببخشھ،اما این غرور لعنتیم اجازه 
 دینمیداد دھن باز كنم،اجازه نمیداد اعتراف كنم،وقتي رسیدیم پرس

 رى؟ی دارى موی برنداشتچمدونتو
شتر بھ درد اومددلم  ... ب

 گفتم
 .ھ خنده ى تلخ,دیخند,ت کھ الزم داشتھ باشم خونھ ى بابام ھسزىیھرچ

  بھم بگھ کھ نرو؟شدیم,ستادهی منتظر ادمید, کھ گرفتمطمویبل
   و گفتمششی پرفتم

  من کارى ندارى؟با
انت کرده بود؟چرا  . منتظر بودم منتمو بکشھ؟مگر اون خ

 دستبند رو از کنار ھم جدا کردم و دادم داىی توى دستمو دراوردم و بھرام و شدستبند
خواست ,رهیخواست ازم نگدلم م,دستش   کھ خودش بھم داده بود قبول ویادگاریدلم م

 ,اما گرفت,نکنھ
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 .نھ انگار راه برگشتى نبود, دلم خالى شدتھ
قزن بھرام , رو بھم بستدارویبھرام و ش, رو گرفت و حلقھ ھاشو بھم وصل کرددستبند

دا دو تابود  وصل کرد و قزن بھرامو باز گذاشت و انداخت تو دارویقزن ش,و ش
 , گفتم خداحافظو رفتمدانھیاما ناام, کارش چھ معنى داشتنی ادمینفھم,دستش
نھ, سرم رو ھم نگاه نکردم پشت خواست اشکامو بب  .دلم نم

 
 دایش
 
 

 برم تو بغلش و خواستیدلم م... پدرم در رو بھ روم باز کردیوقت... خونھبرگشتم
 ... کنمھی گرمی عمر نادونھی یاندازه 

 از یھر سھ شون منتظر بودن خبر... کردنی و مامان چپ چپ نگام منی و شروبابا
  معطلشون نکردم و گفتمادیز...بھرام بدم

 ... تنھا اومدمنیمن دلم واستون تنگ شده بود واسھ ھم...ادی کار داشت نتونست ببھرام
  نشد و گفتی راضبابام
 ؟ی اومدی با شوھرت میکردی صبر مخب

 نی کھ مشھد برگشتن اکردمی فکرشو مدیبا... ھم پشت حرف بابامو گرفتمامانم
  من اومده بودم فکر کنم اومده... ھم دارهزارویچ

 ... تنھا اومدمنکھی بودم شماتت بشم بھ خاطر اومدهی خودمو بسازم نبودم
 ... چند دروغ رو سرھم کردمو رفتم تو اتاقمنیچند
 بار کھ نوشتھ نیرفتم بازش کردمو اخر...  دفتر خاطراتم یحت... سرجاش بودزی چھمھ

 ...بودم رو نگاه کردم
  نشست و بعد گفتکمی... اومد تو اتاقنی لباسامو عوض نکرده بودم کھ شروھنوز
  رو بھ راھھ؟زی ھمھ چیمطمئن

  دور اتاق رو نگاه کردمو گفتمھی چشمام با
 ... سرجاششھیممثھ ھ.. روبھ راھھزی ھمھ چاره
   و گفتدیخند

  روبھ راھھ؟یمطمئن...گمی متویزندگ... خل جان نھ
 بازم جواب سرباال دادمو گفتم... جواب بدمتونستمی اما نمگھی می چدونستمیم

 ... روبھ راھھزی ھمھ چی اگر شوما بذاراره
لباسامو عوض ...رونی رفت از اتاق بشھی نمرشی از من دستگیزی چدی کھ دنیشرو

   دونھ از ھمونھی دوش گرفتم و ھیکردمو 
 ...دمی بخش ھا خوردمو خوابارام

حال ...رونی و اروم زدم از خونھ بواشی... دلم خواست قدم بزنمھوی شدم داری کھ بصبح
 .. داشتمیبیعج



 268 

اونقدر راه رفتمو فکر کردم کھ ... قبلی روزھایگرفتھ تر از ھمھ ... گرفتھ بودھوا
   گرفتم برگردممی تصمیوقت... درد گرفتپاھام

 کھ دوستش ی چتر کھ دست من نباشھ و دست کسھی...دلم چتر خواست... گرفتبارون
   باھاش قدمرشی چتر کھ زھی...دارم باشھ

 کھ دستامو وی چترو نداشتم؟ چرا اون دستنیچرا من ا... احساس ارامش کنمبزنمو
  نداشتم؟رهیبگ
 خودم بود کھ االن بھرام ریتقص... گناه نبودمی بمی زندگیکجا چیمن تو ھ... نداشتدهیفا

  خودم بود کھ االنریتقص...کنارم نبود
 ...بدون توجھ بھ بارون برگشتم خونھ... کنارم نبودیچتر
حتما ... رفتم سمتشعیسر...لرزهی داره منجوری کھ ھمدمی دموی رفتم تو اتاقم گوشیوقت

   کھنھی ببخواستیحتما م...بھرام بود
 ... نھای دمیرس
 نگاه دیخندی و مکردی نگام می گوشیبھ عکسش کھ داشت تو... بودیاسی نھ اما

 ...حوصلھ نداشتم جواب بدم...کردم
پشت سرھم ...اما دست بردار نبود... ندادم و مشغول عوض کردن لباسام شدمجواب

   چرا ناخوداگاهدونمینم...زدیزنگ م
 ھرام افتاده بود؟ بی براینکنھ اتفاق... شدمنگران

 ...ھی گریصدا...یاسی نفس یصدا... اومدی ضجھ میصدا... برداشتمویگوش
  شده؟ی چاسی نھ گفتم ای دی شناسی دونمی کھ نمییبا صدا... مور مور شدتنم

  خودش نبود گفتی کھ اصال انگار صدایی با صدایاسی
 ... استاد رفتدایش
  گرفتم و گفتمیدستمو بھ درگاھ... رفت جی لحظھ سرم گھی

  رفت؟کجا
 ... استاد مرددایش

 ...دی زد و پنجره ھا لرزی و برق بلندرعد
 ...دمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھیچشمام س...شدیدھنم باز نم... کردمقفل

 
 
  زنگ زد بھمتای روز بود مشھد بودم کھ بھی
  جملھ گفتھی

 ... مارستانی بدییای ، بندتونی ببخوادی مبابا
  کرد رو قطعیگوش

 ور بھ دست گرفتم و زنگ زدم بھ ی چنگ انداخت بھ ھمھ وجودم ، گوشینگران
 یاطالعات پرواز و بعدشم اژانس مسافرت

  داشتنطی پس فردا بلیبرا
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  بود بھم خبر بدنی اگر کنسلگفتم
  داشتماسترس

  کنمھی تھطی فرداشب تونستم بلی ام باالخره برای ھمھ سعبا
 ودنستمی ، خودمم نمی و چھ رفتنھی جھ اومدننی شوک زده بودن کھ اای و بابا و پومامان

 کنمی مکاریدارم چ
 نکرده بودم ، بھ خانواده ی رو بھ امون خدا ول کرده بودم از استاد خداحافظدرس

 کنمینگفتھ بودم دارم درس رو ول م
 فتن نبود شده بودن کھ قابل گادی انقدر زامی بگم ، بچھ بازتونستمی نمیچی ھم ھای پوبھ
 
 مارستانیصبح از جام بلند شدم و رفتم ب.

 ادی کافور می گذاشتم حس کردم بومارستانی قدم رو کھ تو بنیاول
 شنی جلو خاطراتم سرد مذارمی کردم ھر قدم کھ محس

 شنی خاک و مدفون مھی ری زرنی کردم ھمھ احساساتم میح
 مارستانی محوطھ بی روپاشنی کردم گرد مرگ محس
  استاد رو گفتملی اطالعان و اسم و فامرفتم
  و ممنوع المالقاتوئھی ی سی اگفتن
  بھ حرفشون ندادمیتیاھم

 وی ی سی ارفتم
 زنھی و تو بغل پروانھ خانوم زار منی نشستھ رو زمتای بدمی راھرو کھ رد شدم داز

  کردمسالم
  متعجب نگام کردنھمھ
 دمیپرس

  ؟استاد
  اروم گفتنیی نگام کرد ، اشکاش سر خورد اومد پاتایب

  بھ در بودچشمش
 پاھام ، نشستم وسط ی شد برانی اراده رو زبونم اومد و بعد ، تنم سنگی بی واھی فقط

 سالن
 ومدی باال نتفسم
  زمزمھ کردماروم
 من...  خواستمی مدی بایعنی ، خواستمی باھام حرف بزنھ ، منم مخواستی ماستاد
  کھ کنارش بودی پروانھ خانوم و خانومی رودی چرخنگاھم

  کردمزمزمھ
  من مندمی نبود شب رسطیبل

  و بستمچشام
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 حس ی مالفھ انگار کلری استاد رو نگا کردم ، زشھی جام بلند شدم و رفتم و از شاز
  بود ، اروم گفتمیزندگ
 استاد...  بزنھ کنار یکی مالفھ رو اون

 
  خرما گرفت جلومیکی  تو دماغم ،دیچی کافور پیبو

  و بلند کردمسرم
  از دانشجوھا بودیکی

  و تکون دادمسرم
  ، باال سرشون داشتناهی چتر سھی بود و ھمھ ی بارونھوا

 ، یی داشت و نھ صدای نھ اشکگھی انقدر زار زده بود کھ دتای و بتای بودم کنار بنشستھ
 تای مدت داشت بنی سرم بود و مادر سروش تو تموم اری زمارستانیپروانھ خانوم ھم ب

 کردیرو اورم م
  صدا از پست گفت سالمھی رفتن بود کھ کینزد
 می و پشت سرمون رو نگا کردمی و مادر سروش ھمزمان برگشتتای و بمن

  شدی چدمیپنفھم
  باالای باعث شد سر ھمھ بدهی کشی از جاش بلند شد و صداتایب

  بھ سروش بودنگاھم
 شیشونی پی چسب روھی گردنش و زونی تو کچ بود و اودستش

  اومدتای بیصدا
 ...   کھی بودی برادرچطور

  زدزار
 بابا مرد ، چرا االن ؟ ھان ؟ یگفتی کھ بھش می بابا مرد ، استادت مرد ، کسسروش

 گذاشتم ؟ امی خاموشت چند ھزاربار پی گوشی رویدونی ؟ مندتی ببواستی مخیدونیم
 ھان ؟
  ھق زددوباره

  سروشنھی شد تو سدهی مشت کوبھی
  گلوش تکون خوردبکیس

 تو بغلش و سروش شکست ، دی ورکشتای بستھ شد و بعد با اون دست سالمش بچشاش
 تو بغلش تای فرود اومد و بتای سر بی و سرش رودی کھ سروش شونھ اش لرزدمید

 دوباره زار زد
 
 

 سھ روز نی ، متوجھ اطرافم شدم ، بھرام ع سوم کھ شد ، تازه بھ خودم اومدمدمراسم
 ، اما کردنی سروش کار کرده بود ، با ھم کار میرو کار کرده بود ، تو مراسم پا بھ پا
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 رو کنارش دای دست سروش چرا بھ گردنش بستھ شده و بھرام چرا شدونستی نمیکس
 نداره

  از ھمھ اونجا موندمشتری بی ، کممی مراسم کھ برمگشتاز
  رو بھ زور بردش و من موندم و بھرامتای بسروش

  برهخواستی مبھرام
  گفتم

 بمون
  کردنگام

 ومدی کجاست ؟ من بھش خبر دادم استاد رفتھ و اون ندایش
  کردنگام

 ستی خوب نحالش
  است ؟خونھ
  شونخونھ
  ؟مشھد
  ، و تکون دادسرش
  شده ، حسم رو بھ زبون اوردمیزی چھی گفتی بود کھ می حسھی درونم

   شده ؟یزیچ-
 میشی جدا ممیدار

  زدمپوزخند
  ؟کنھی ولت مدایش

 دهی حرفامون رو شندونستمی ، مرهی کھ اون داره مدونستمی و اورد باال ، مسرش
 خودش بگھ با زبون خودش بگھ اما نھ فاتحانھ نھ با غرور نھ خواستمی اما مدونستمیم

 با افتخار
  ، کردزمزمھ

  اونم باھام نمونھی کمم کھ حتانقدر
 یکنی منیی خودت رو خودت تااندازه
  بزرگ بودم؟یلی خکشتمشی ام ؟ اگر ماندازه

 ی ، اصال نبودی ھمون کم ھم نبودگھی داونوقت
 کنم کاری چکنھی مانتی ھمھ فرصت ھاش ور ازش گرفتم و بعد بھم خگھی کھ می زنبا
 ؟
  ؟ی کنکاری چدی بای ابرو کردنش بھ دستش اوردی بمتی کھ بھ قی زنبا

 دای بھ دستش اوردم ، اما شی بود کھ اونطرونی اشتباه من ھمتنھا
 کھ بھ سروش داشت ی بود کھ با وجود ھمھ اون مشکالت باو جود عشقی کسدایش

  ، کنھانتیحاضر نشد بھت خ
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 انتی باالتر از دوست شدن ، ادما با افکارشون ھم بھ شوھرشون خیانتی ؟ چھ خانتیخ
  رو ھم وزهیری اونوقت اون با دوست پسره سابقش مکننیم

  دست و شونھ شکستھ سروش حل شدی پس ، معماخب
  شاپ گرفتھ بودی اون دستش دست زن من رو تو کافبا
  خند زده بودم و زمزمھ کرده بودمشین
 ، اعتراف کن کھ ی بھرام ، خراب شدیختی ، فور ریستی کم ھم نیلی خیلی اون خگھید

 کھ جلو در خوابگاه داد زد یستی نی اون بھرامگھی ، اعتراف کن دی زد جایکم اورد
 ، اعتراف کن کھ بھ دست اوردنش راحت تر از نگھ ارمی و بھ دستش مخوامشیم

 داشتنش بود
 یکنی مانتی ختیی کھ بھ ھمخونھ ایی حرف نزن ، توتو
خواھرم  ... میی حساب کن من خائنم ، حساب کن چشمم دنبال دوست پسر ھمخونھ اتو
  بھرامی ، ھنوزم کمدییدو
 کشمشیم

  دمی خندبلند
 ، رتشی و غیرانی مرد اشی ووفاداریرانی بود و شرافتش مرد ایرانی مرد ای زمانھی
 ، یستی نیرانی ، اون مرد ایکنی اسم رو لکھ دار میشکنی میزنی میکشی کھ میی تونیا

  ، صد مرتبھیصد پلھ کمتر
  فاتحھ فرستادم برا استادھی سره جام نشستم

  حام بلند شدم ، نگاش کردماز
  ؟یرانی اوری گفت بھت مرد غای ، چیدی اما تو شندمی استاد رو نشنی حرفانی اخرمن

 نیی رو انداخت پاسرش
  گفتماروم

 خداحافظ
 ی سمت در خروجرفتم

 کھ دمی شد ، برگشنم و پشت سرم رو نگا کردم ، بھرام رو دی چدونمی لحظھ نمھی
 خاک نم خورده بدون سنگ ی ، نگاھم رولرزهینشستھ سره خاک و شونھ ھاش داره م

 رونی نگاش کردم و از بھشت زھرا زدم بری دل سھی ، دیاسناد چرخ
 
 دایش
 
 

سرم ... تکون بخورمتونستمینم...خوردمی روز گذشتھ بود و من از تو تختم تکون نمسھ
 ...می زندگیشده بود غذا

 خواستیدلم م... بھم دروغ گفتھیاسی و ازش بپرسم کھ تای بزنم بھ ب زنگخواستی مدلم
 ...استاد زنگ بزنھ و بگھ کھ حالش خوبھ
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 ... بھم زده دروغ بودهاسی کھ ی کھ بھم ثابت کنھ حرفخواستی مزای چیلی خدلم
 درھم بابا و ی افھی مامان و قی دهی رنگ پری افھی قذاشتمی کھ کنار ھم مزوی چھمھ

 یاسی کھ دمیرسی مجھی نتنی رو بھ انیشرو
چند روز رو بھ ...تونستمیاما نم... بلند بشمو برم تھرانتونستمیکاش م... گفتھراست

 ... منوال گذروندمنیھم
تو فکر بھرام بودم کھ صفحھ ...دادی و بھم ارامش مزدی بھم زنگ میکی خواستی مدلم
  عکس بھرامو نشون دادمی گوشی

 ...ھی گرری زدم زدمی الو گفتنشو کھ شنیصدا... جواب دادمی معطلبدون
  کھ گذشت گفتقھیچند دق...کردمی مھی کرده بود و من گرسکوت

 ؟یبھتر
 گفتم

  کھ استاد مرد؟شدیچ...کنمی دق منجای من دارم ابھرام
  تفاوت گفتی ببھرام

 ... بودضیمر
  وا شدمو خوردمو و دوباره گفتمبغض

 بود؟... رهی نبود کھ بمضی اونقدر مراما
  گفتاروم
 ...خودش اونروز بھم گفت... بودچرا

   گفتمناراحت
 ... تو مراسمش باشمخوامی ممن

 گفت
  تھران؟یای میک... تموم شدمراسمش

 ... باز شدیی روشناھی قبلم تھ
 گفتم

 ...امی فردا مامروز
  گفت
 ...ھرچھ زودتر بھتر...می طالقو بکنی کارادی کھ باای زودتر باره

  گفتمھیبعد چند ثان... شدمخشک
 ...گردمی فردا برمنی من ھمباشھ

 
 

 اون نیی باز کردمو پازموی میدفتر خاطرات رو... شده بودم و منتظر اژانسحاضر
 : کھ از نخواستن بھرام نوشتھ بودم نوشتمیصفحھ ا

 ... عاشقت شدممن
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 نرو صبر کن گفتیم... نگران حالم بودیلیمامان خ... رو بستم و راه افتادمدفتر
  شھیکاش مادر من کھ ھم... دنبالتادیشوھرت ب

 ی کھ دخترش چھ حالدیفھمی و مکردی ثابت منبارمی بھم ثابت کرده بود اشویزرنگ
   بای وقتگھیھرچند حتما تا چند وقت د...داره

 اما بھتربود فعال نفھمھ دیفھمی مگشتمی کھ مھر طالق روش خورده برمی شناسنامھ اھی
   ھموننی شده بود عنیونگاه شر...

 دویسر رس...دی و اون سر رسزدمی تو اتاقم حرف می داشتم با بھرام تلفنی کھ وقتیزمان
 .. زد و بعدم شکستفونی ایتلفن رو رو

اون حتما با بھرام حرف زده ... شدهی چدهی اونقدر زرنگھ کھ تا حاال فھمدونستمیم
 ...بود

 رتونی مسدی اژانس پرسیدم و راننده  سوار اژانس شی ارو کھ ترک کردم وقتخونھ
  لحظھ سکوت کردمو گفتمھی قطار بود ستگاهیا

 ... حرمھرمی مسنھ
 توبھ دیبا...شدمی حوا مدی نھ بادمیشا...شدمی ادم مدیبا... کج کردم سمت حرمراه

 ...ادم و حوا ھر دو توبھ کردن...کردمیم
 کرد؟ی ادم من ھم توبھ م؟ی من چادم
 دمیاونقدر خجالت کش... بھ گنبد طال نگاه کنمدمی لحظھ خجالت کشھی حرم دمی رسیوقت

 ...کھ پشتمو کردم بھ سمت حرم
 د؟یبخشی منو میعنی... شدندهی بود واسھ بخشیی دلم غوغاتو

 ادی کننی بھ اون قسمت از حرم کھ عروس و داماد ھارو بھم محرم مدمی رسیوقت
  کھ خواست دستموی وقتادی...خودمو بھرام افتادم

انگار ... کھ من سرتاپا نخواستن بودمو اون سرتاپا خواستنی وقتادی... و نذاشتمرهیبگ
 ییخاطره ھا... خاطره بودای جا دنیھمھ 
 ھیاما اونقدر گر... چند ساعت حرم بودمدونمینم... باشننیری کھ خودم نخواستم شتلخ

 ...دیدی رو نمیی چشمام جاگھیکردم کھ د
 ...شدمی مدهیش بخدی بامن
   کنارم نشست و گفتی خانومھی حال خودم بودم کھ تو

  شده؟ی چدختر
  بشم؟دهی اومدم بخشگفتمیبھش م... کردمنگاش

 گفتم... چرا دلم خواست بھش بگمدونمینم
 ...اومدم بخوام کھ خدا منو ببخشھ...اومدم توبھ کنم... کردمی گناه بزرگمن

  کنارمو دستمو گرفت تو دستاش و گفتنشست
 ...ی تا دوباره امتحان نشیشی نمدهیبخش

 ... گفت و رفت اونورتر و شروع کردن بھ قران خوندننویا...دمی نفھممنظورشو
  گفتمششوی کھ بھتر شد رفتم پحالم
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 بخشھ؟ی خدا منو نمنیدونی از کجا مشما
  و گفتدیخند
 ...یدونی منویاما تو خودت خوب ا...دونمی نممن

 ...دمی منظورشو نفھمبازم
 
 

 و ھمھ جارو خاک فیظرفا کث...خونھ نامرتب بود... تھران رفتم خونھدمی رسیوقت
   مدت بھرامنیمعلوم بود تو ا...برداشتھ بود

ظرفارو شستم و خونھ رو مرتب کردمو زنگ زدم بھ ... اومده خونھی می گاھفقط
 ...بھرام گفتم کھ من خونھ ام

 ... بلند شده بودشاشیر... تنش بودیلباس مشک...د بھرام اومد ساعت بعدو
 ...  بلندشی و ری مشکلباس

 پدرمو ی وقتیاز ھمون بچگ... اومدی کھ عزادار بودن خوشم میی از مرداشھیھم
 شاشونی و رکردنی تنشون میبرادرم لباس مشک

 رو داشتم در تی جذابنیحاال ھم...شدنی برام جذاب مشدی بلند میزی فوت عزبخاطر
 ... عاشقش شدمکردمی کھ فکر مدمیدی میمرد

دلم ...اما نگفتم...اھامی مرد روی بھش بگم شدخواستیدلم م... ھمی روبھ رومینشست
  حاال کھ روبھ روم نشستھخواستیم

 ری ززدمیچرا ھر دفعھ م..دادی اجازه نممیچرا غرور لعنت...خوامشی بگم چقدر مبھش
 دم؟ کھ بھ خودم داده بویقول

 بعد کھ ی دفعھ دادمی بھ خودم قول مشدمی ازش دور منکھی ھر دفعھ بھ محض اچرا
   کھ دوستش دارم اماگمی بھش مدمشید

 شدم؟ی اومد الل می مشی پی بدتیموقع
 دمیپرس
 د؟ی نپرسیزی مدت ازت چنی تو انیشرو

  دادجواب
 و مراسم استاد رو شرکت یخودم گفتم کھ بھتره اونجا باش...  زنگ زد ی چند بارچرا
 ...ینکن

 ... طالقو انجام دادمی بھرام گفت کارامی کھ ھردومون سکوت کردکمی
 ... گلومو گرفتبغض
  گاز گرفتمو گفتملبمو
 کردن مراحل ی طیمن حوصلھ ...کنمی امضا مامی کاراشو بکن من می ھمھ باشھ
 ... رو ندارمیادار
 شتری روز رو خونھ نبود و من بشتریون با...می منوال گذروندنی رو بھ ھمی روزچند

 ...روز رو خونھ
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   اومد خونھ گفتی روز وقتھی نکھی اتا
 ... طالقی اماده باش برافردا
 دمی کھ گذشت بھرام رو دقھیچند دق... رفت و افتادمجیسرم گ....نیی پاختی ری ھردلم

 ... اب قندوانی لھی با ستادهیکھ رو سرم ا
اب قند رو کھ خوردم بھرام ... نشستھ بودمنیرو زم... قند رو ازش گرفتمو خوردماب

   نگامیبیبھ طرز عج...نشست رو بھ روم
  و دستمو گرفت و گفتزی می رو ازم گرفت و گذاشت رووانیل...کردیم

 ... سردهنیزم... شو بلند
کنارم ...و مبلنشستم ر...قبلم بھ تپش افتاده بود...دستاش گرم بود... گرفتمدستشو
حس کردم االنھ ...  داشتم یاحساس خوب... وقت بود کھ کنارم نشستھ بودیلیخ...نشست

 گفت... اعتراف کنمخوادیکھ دلم م
 ...زنھی تند میلی دستت خنبض
  گفتماروم

 ... توئھبخاطر
  محکم تر گرفت و گفتدستامو
 ؟یمطمئن

 گفتم
 ...ه وجودم عاشقت شدی کھ ذره ذره دمی مدت فھمنی اتو

  کھ گذشت گفتکمی...دیاز تھ دل خند...دیخند
 ...میکنی شروع مدوباره
 رو کنار ھم قرار دایقزن بھرام و ش... در اورد و کرد تو دستمبشی رو از تو جدستبند

 ...داد لبخند زد
 !گردوندی کھ بھرامو بھم برنمدیبخشیاگر نم... بوددهیخدا منو بخش... زدملبخند
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 ... ھامونی کم کاری پست گذاشتن ھامون و ھمھ ری دبا
 ... کردمی کوتاھیلیخصوصا منو کھ خ...نی ما رو ببخشدوارمیام

 رمان انی و چندبار پانیچند...نیخواستی باشھ کھ شما می رمان ھمونانی پادوارمی امفقط
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بھرام شده بود ھمون مرد عاشق ...خواستمی کھ میھمون...عاشقانھ... خوب بودمیزندگ
  نی حساب کھ انیبا ا...یقبل

 و من ھم بھ کردی مھیاون بھ من عشق ھد...رفتاراشو دوست داشتم...دمشیدی مدفعھ
 ...اون عشق

 روز کھ ھوا ھی... قشنگ بودزیھمھ چ... نبودیناز کردن... نبودی مثلھ قبل دورگھید
  خوادی بود بھ بھرام گفتم دلم میبارون

 یستا اش دگھی دستش چترو گرفتھ بود و با دست دھیبا ...رونی بمیرفت...رونی بمیبر
 ...منو

 و حاال رهی باشھ کھ چترو برام بگی مشھد بودم از خدا خواستھ بودم بھرامی وقتچقدر
  اون روزادیرعد و برق کھ زد ...بود
بھ ...دیباری کھ مثل امروز بارون میروز... کھ استاد مردی روزادی... افتادمیلعنت

 ... سرخاک استادمی دادم برشنھادیبھرام پ
 ھی گرری دل سھی قبرش پرپر کردم و ی کھ گرفتھ بودم و رویدستھ گل...میرفت

  بھرام زدم بھ قبرو گفتمیجلو...کردم
  بھشتمو پس گرفتم؟یدی استاد حوا شدم؟دیدید

  و گفتدی خندبھرام
 ...ری بھ منم گفت برو حواتو پس بگاستاد

 ...میورد کافھ و عاشقانھ قھوه خھی بھ میرفت...میتمام روز رو گشت...میدی خندھردومون
 ... خوب بودزی ھمھ چچقدر

 
-------------------------------------------- 

 
 ھیبرمو ... گرفتم برم دانشگاهمیتصم... شدم بھرام رفتھ بودداری کھ از خواب بصبح
   کھ دانشگاه رو ولیی بھ حال اون روزھایفکر
 پام کردمو در خونھ کفشامو...حاضر و اماده شده بودم کھ زنگ زدن... بودم بکنمکرده

 ...رو باز کردم
 ... شدی پام خالری زنی لحظھ حس کردم زمھی یبرا
 ...سروش... اشتباھاتم بودی بود مسبب ھمھ ستادهی کھ روبھ روم ایکس

 گفتم
 گھی نگام کن من د؟خوبیزی بھم برموی کھ بازم زندگینجا؟اومدی ای اومدی چواسھ
 ...میزیری بخاطر تو بھم نممویزندگ

 ... مطمئن باشنویا...فروشمی بھرامو بھ تو نمگھی دمن
 چند سال بھم نی کھ تو ایھمون نگاھ...یشگیھمون نگاه ھم...کردی نگام مسروش
  گفتھیبعد چند ثان...داشت
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 تو یمن گناه بزرگ... در حق تو بد کردمیلیمن خ...ی ازت بخوام منو ببخشاومدم
 دونمی خودمم منویا... مرتکب شدممیزندگ

 ...ی شونھ ھام کم کنی از بار روکمی و ی منو ببخشخوامی ازت ماما
  دمش؟یبخشی مدیبا... بگمدی بای چدونستمینم

 من افتاده بودم تنھا اون مقصر نبود خودمم ی زندگی کھ برای تو اتفاقدمیبخشی مدی بااره
  یبعدم مگر چھ اشکال...مقصر بودم

 ...دمشی راحت کنم و بگم کھ بخشالشوی کھ خداشت
 گفتم
 ...دمتی بخشباشھ
 سرخ دراورد و گرفت بی سھی شاخھ گل و ھی فشیاز تو ک...خوشحال شد...  دیخند

 سمتم و گفت
 ...یدی کھ بخشممنونم
 قبول دیگرفتم؟بای مدیبا... کھ روبھ روم گرفتھ بود رو ھوا مونده بودیبی گل و سشاخھ

 کردم؟یم
 گفتم

 ...دمتیمنکھ گفتم بخش...ستی نبی بھ گل و سیازین
  و دوباره گفتنیی رو اورد پابی و سگل
 ؟یشی بگم ناراحت نمیزی چھی دایش

  گفتم
 ... بگونھ
  مکث کرد و تتھ پتھ کنان گفتکمی

 ... ھنوزم عاشقتممن
 ... بودمش اون وقت اون دوبارهدهی االن بخشنیمن ھم... شدخی کھ گفت تنم نویا

 گفتم
 ؟یکنی فکرو منی اچرا
 گفت
 تک یتو...ی من ھستھی تمام زندگیھنوزم تو تو...تم فراموشت کنم ھنوزم نتونسچون

 ...ی ھستمیتک لحظات زندگ
 ...یستی نی شدنرونیب... کردرونتی بشھینم

چرا ...زدی و لحظھ بھ لحظھ قبلم تندتر و تندتر مدادمی و من گوش مزدی حرف ماون
  نبود؟یعشق اول فراموش شدن

 د؟یتپی بھرام نمیمگر قلب من برا...زدی قبلم با حرفاش تند تند مچرا
 گفتم
 ...  بھرامو دوستمن

 سروش گفت...چرا شک کرده بودم... نصفھ گذاشتمحرفمو
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 ...ی اگر برگردزمیری بھ پات مارویدن... و با من شروع کنری طالقتو بگایب
 ختھی بھ پام نرارویمگر االن بھرام دن...ختیری بھ پام مارویدن...دیچیپی تو سرم مصداش

 بود؟
   دھنمو باز کنم کھ بگماومدم

  از دھنم دراومد و گفتمگھی دزی چرا چدونمی کھ نمختھی بھ پام راروی دنبھرامم
 از می کھ زندگیمنو بھ خونھ ات کشوند...یاما عمل نکرد... ی قول دادشمی پی دفعھ تو
 ... کھ ھست بدتر بشھینیا

  گفتناراحت
 من ھم از یکنیتو واقعا فکر م... نداشتمی باور کن اگر بھ خونھ ام کشوندمت قصدنھ

   کھ بھرامارمی تورو بدست میھمون راھ
 ھی ی پسرم کھ بخاطر عشقش زندگھی من؟کھ ی درباره ی فکر کردی اورد؟چبدست

 کشھ؟یدخترو بھ لجن م
 یصدا... بوددهی منو از اساس بھ لجن کشھی بھرام زندگگفتیراست م... کردمسکوت

  کھ گفتدیچیسروش بازم تو سرم پ
 م؟ی شروع کندوباره

  رو دوباره بھ سمتم گرفت و گفتبی و سگل
 م؟ی کنشروع

سرمو برگردوندم سمت ... و دلھره باعث شده بود دستام بلرزهدیترد
 ...اتاق مشترک منو بھرام...اشپزخونھ ...ھال..واراید...خونھ
 سرمو دموی کشقی نفس عمھی... مال من نبودی زندگنینھ ا... نگاه گذروندمھی تو ھمرو

  رو گرفتم و گفتمبیبرگردوندمو گل و س
 ...می کنشروع

 ی دفعھ سروش برگشت و بھرام از پلھ ھاھی کھ میکردی نگاه ممی ھم داشتی چشماتو
 ...نیی باال اومد پایطبقھ 
 ...ختی رپاھام

  سرشو باال گرفت و رو بھ بھرام گفتسروش
 ... گفت و رفتنویا...متاسفم
   و گفتنیی اومد پا از پلھ ھابھرام

 ... ھم متاسفممن
 ..من بازم گول خوردم...دمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھی سچشمام

 
  بھشت زھرادمیرس

  خاک رو دونھ دونھ رد کردمری مرده زی ھاحشم
 ادم ھی دل بزرگ و ھی ی اگاھای دنھی علم ای دنھی کھ توش یی بھ مزار استاد ، جادمیرس

  بوددهی خوابیدوست داشتن



 281 

  شده مزار استاد کردمسی بھ سنگ خینگاھ
  اسنگ قبر رو خوندمی ھانوشتھ

  اوستی ھمھ بھ سوبازگشت
 
 می ، بھ استاد شدی چند بھ كودككی
 ! می خود شاد شدی چند ز استادكی
 دی سخن شنو كھ ما را چھ رسانیپا
 !! می و بر باد شدمی خاك برآمداز
 
 

  مزار سنگ نداشتی بودم ، انجای کھ اشیروز پ ٣٦
  کردمزمزمھ

 اومد ، استاد دی حرفات رو نشننی مرامت اومد ، استاد شاگردت کھ اخری شاگرد باستاد
 شاگرد سر بھ ھوات اومد

  زدمپلک
  گوشھ از سنگ بودھی گل رز تازه ھی

  کردمزمزمھ
 شھر خودمون مینی بشای گفت بھمی دای و ول کردم ، کاش ھمون روز اول کھ شدرس

 کنمی ، ھنوزم حس ماوردمی اره و اصال اسم تھران رو نمگفتمی کلمھ مھی میوندرس بخ
  افتادی اتفاقات نمنی کدوم از اچی تھران ھادی بکردمیاگر من مجبورش نم

  پر از اشک شدچشام
 ی بگیخواستی ؟ بازم می بھم بگیخواستی می ؟ روز اخر چی من و حالل کرداستاد

 نداشتھ باش ؟ استاد شاگرد دایبھ سروش و ش ی باش درس بخون کاری قوانفریار
 دمی مشھده ، استاد اگر جور نشھ دوباره کنکور می گرفتن برایسربھ ھوات دنبال انتقال

 دمیو تو شھر خودم درسم رو ادامھ م
  عطر اشنا رو حس کردمھی

  زدمپلک
  خورده استادسی سنگ قبر خی دستھ گل گذاشتھ شد روھی

  تو دماغمدیچی گالب پیبو
  مردونھ اشنا پشت سرم گفتی صداھی

  رو داشتم جز توی ھر کسدنی دانتظار
 سادی مرد کنارم واھی

  کردمزمزمھ
  حرفام رو بھ استاد بزنمتونستمی نمی تو اون شلوغفردا
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 ری سنگ و زی رودی سنگ برداشت دستش و سھ بار اروم کوبھی نی زمی رونشست
 لب فانحھ فرستاد

 دمینگ و پرس کنارش دستم رفت رو سنشستم
  دانشگاه چھ خبر ؟از
 دونمینم

  کردمنگاش
  بودی تنش بود ، ھمچنان دوست داشتناهی سرنی داشت پشیر

  بود گفتنیی کھ سرش پاھمونطور
 زهی کرد ، بھم انگی سالم کھ بود فوت کرده بود ، استاد برام پدر١٢ پدر نداشتم ،من

  کردمدشینا ام...  کردن ی برا زندگتیداد برا درس خوندن برا موفق
 دونستمینم

  زدلبخند
 ی ھم نبود بدونقرار
 دمی فھماالن

  رو ول کردمدرس
  زده نگاش کردم ادامھ دادبھت
 بوده ، اون فی با ھمھ وجودم حس کردم چقدر ذاتم کثی کھ باھام حرف زدی اخرروز

 کھ استاد اندازه پسرش یمن ، کس...  کرد رونمی استاد از خونھ اش بنکھیروز بعد ا
ف ...  کھ رفت تازه بھ خودم اومدم دایش...  رو بردم خونھ ام و دایدوستش داشت ، ش

 تونستمی وقت نمچی چقدر فاصلھ گرفتم ، ھدمی لغزر چقددمی فھمیتو کھ باھام حرف زد
 دمی کھ رسینی برسم ، بھ انجایفکر کنم بھ ا

  ؟ی کردکاری با بھرام چدمی خند زدم ، پرسشین
  ندونست کھ کارم و تموم کنھقمی الانقدر

اما تو با ...  انقدر مرد باشھ ردمی وقت فکر نمچی ، ھھی ادم ولیلی خکردمی فکر مشھیھم
 ی مردیلی خکردمی فکر منکھیا

  کردمسکوت
  کردنگام

  ،نمتیبی دانشگاه نمکھید
  ولش کردممنم

  دانشگاه چقدر شوم بودنیا-  خند زد ، شین
 مینداشت رو اقشی لما
 می اونجا بودیول

 ھم گھی دزی چھی ی ، بھ جز بار علمطی بودن اونم دور از خاناوده تو اون محاونجا
  بسنجدشتونھی نمی کنکورچی کھ ھخوادیم

 دیپرس
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  ؟یچ
 گفتم

 تجربھ
  و تکون داد و گفتسرش
 مرد ھی ی ، متاسفم کھ نتونستم مردونگی مثل من شدی ، متاسفم عاشق کساسی متاسفم

کھ ...  اسی ، متاسفم ی خاطره خوب از عشقت داشتھ باشھیرو نشونت بدم تا الاقل 
 دمی ندی رو کھ انقدر خوب بودییتو...  نمتی ، کھ نخاوستم ببدمتیند
  جاش بلند شداز

  کردزمزمھ
 ، سرنوشت تک تکشون براش مھم بود و دادی متی بھ تک تک دانشجوھاش اھماستاد

 ... کال دوست داشت کھ شاگرداش... ا ھم  دوست داشت ما بیلیخ
  سخت بود حرف بزنھ ، برا من سخت تر بود تا بشنومبراش
  دادادامھ

 کھ من و ی و بگی روز زنگ بزنھی تا مونمی ام رو عوض نکردم ، منتظر مشماره
  بھتر شدهی شده ، کممی ترمی کھ از من تو ذھنت بود کمیریکھ تصو...  یدیبخش

 نیی از چشام سر خورد اومد پااشک
 بشی رفت تو جدستش

  در اورد و گذاشت تو دستمبشی دستمال از جھی
  دور شدازم

 از دادی میمی عطر مالی دستم کردم ، بوش کردم بوی توی بھ دستمال کاغذینگاھ
  بھش زنگ بزنمتونستمی روز مھی دی کھ شایکس
  جام بلند شدماز

  کردمزمزمھ
 ورقھ ھام رو ادی بشی اگر فرصتش پنباری ، امی براتون نبودیوب خی کھ شاگردادیببخش

 وسمینیبھتر م
  رو گذاشتم رو ھمچشمام
  با لبخند گفتاستاد

 یسی ورقھ ھات رو انقدر بد بنویتونستی ھنوزم برام سوالھ کھ چطور ممن
  جواب دادماروم

  سوالھشتری خودم ببرا
 شاخھ گل ھی ی سنگ گشت و روی نوشتھ ھای و باز کردم ، نگاھم دوباره روچشام

  ،  کھ از دستھ گل سروش جدا شده بود ثابت مونداسی
  ،  خم شدم و گل رو برداشتمی چرا ولدونمینم

 ی رو دوست داشت زندگدای کھ شی با کستونمی افتادم ، گفتھ بود نمای پوادی زد ، پلک
  خودم بفھممدیکنم ، کم گفتھ بودم با
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  کنھریی تغیزی چھی تھ دلم ی روزھی دی شاخھ گل کردم ، شابھینگاھ
  بوددهی بد لغزیلی خی زمانھی کھ دوسش داشتم ی فراموش کنم کسدیشا

   گل رو محکم تر تو دسم فشردمشاخھ
 بی تخریلی و بھرام تو ذھنم بود خدای کھ از سروش و شی ری رو بستم ، تصوچشام

 شده بود
  گل رو نگا کردمدوباره
 نی کردم رو زمرھاش

 ...  بھش زھرا حرکت کردمی بھ سمت در خروجو
 
 
 

  ، دی رسانی رمان ھم بھ پانی اباالخره
  تشکرا داشتم براورده نشدتی کھ از مثی انتظاراون
  کھ از نقدھا داشتم براورده نشدی انتظاراون
  ھا داشتم بروارده نشدتی کھ از حمای انتظاراون
 لوفری عملکرد وسواس گونھ من و ننی موضوع با انی رمان با انی اکردمی مفکر

 ... یبترکونھ ول
 بعد ھا بخونمش و حسرت بخورم ستی کھ قرار ننھی رمان انی درباره امی خوشحالتنھا

 کھ چرا نوشتمش
 
 

 ...  رماننی ای ھدف ما تودرباره
 ...  حوابی سوسوسھ

 دوتا دانشجو ی مرد ، زندگکی وسوسھ کردن ی بچھ گونھ برامی تصمھی دختر با دوتا
 ... دنی کشی استاد و خودشون رو بھ نابودکی

 بود کھ بھ خاطرش ادم و ی چبی سھی مگھ میکنی کھ با خودمون فکر مادی مشی پیگاھ
 ... حوا از بھشت رونده شدن

 رو از درسشون از ی دانشگاه ملی تا دانشجو٤ بچھ گونھ ، می تصمھی میبنی محاال
 اخت دور اندشونی از ھمھ چشونیزندگ

 ... دی دست کشی تدریعنی استاد بھ خاطر اونھا از عشقش کی و
.  خوادی واقعا تحمل مخوادی واقعا صبر مخوادی بودن واقعا تجربھ ممی بوری غیدانشجو

 ... گھی می بومری غی دانشجوکی رو نیا
 ... نکھی او
 شون رو گرفتن تو مشتشون ندهی ، فقط ادنی بھ ھم نرساسی و سروش و بھرام و دایش

 ...  دادن و رھاش کردن و باعث شدن خراب شھشیباز
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 ...  با مثبت تشکراشون دلگرممون کردننجای نقد سر زدن و اکیکھ بھ تاپ
 .  سال بستھ شدکی  ازشتری نوشتھ ھم بعد از بنی رمان ، انی ادفتر
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