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 ::خالصه داستان::
 
 ...حس نفرت و حس شکست خوردن!ی حس عاشقکیو ... مخربیی تنهاکی

 که دخترشونو به حراج ینیوالد..یخوب و نه پدر ينه مادر...رهی تقدي که شکست خورده يدختر
 !يوی و دنی حراج واقعهی!ذارنیم
 کی و اون باز هم مثل شهی که بهش وارد نمي حراج چه صدمه هانی نجات از اي که براي دخترو

 !ستهی ایمرد م
 کنه و از همشون بهره ببره و االن دی گرفته استفاده مفادی شی زندگي که از لحظه به لحظه ي پسرو

 ! دکترهکی سال داره 25که 
 ! بنام طالقیشکست... داشتهشی شکست بزرگ در زندگهی که يپسر! دکتره روانکاوهی

 ... او بودهي در واقع عموکردهی مي پدرشی عمر براهی که ی کسفهمهی سال م25 که بعد از يپسر
 او يو دل بسته ..شهی بنام پارسه آشنا مي با پسري مجازيای که در دنسای بنام آدي اما دخترو
 ...ای هست و یقی پسر حقنی ادونهیاما نم..شهیم
 تارشی گي هامی با سی باروني اندازد و شب های به سر می رنگی که شنل مشکگری دختره دکی و

 ...کندی را رها مشیبای زيصدا
 !شی و دل تنگ صداشودی صدا منی که محوه اي پسرو

 ... ها به کنارنی اي همه اما
 ...داستانِ من هم به کنار(!)طانِیش... توانافرهاد
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 اما در ادامه داستان متوجه کنهی شما رو مواجه مي تکراری که با شروعی جانم به قربانت داستانيآمد
 ! و متفاوت هستبای و چه بسا زستی ني داستان تکرارنی که امیشیم
 

  اولقسمت
 

 )  شهال(  اول فصل
 
 !شنی نمينطوری انی رو ندنقدری جوجه دخترا انید اگه شما به ااستا _
 : دادم عقبموی صندلضی غبا
 ن؟ی پروفسور بعد از اي موضوع آقانی به استاد داشت ای چه ربطدییمثال بفرما _
 : با حرص رو کنه به من و بگهي خنده که باعث شد ساالرری از بچه ها زدن زی لقب آخرم بعضنی ابا
 ... الف بچه مثل تو جلهی که اگه رو نداده بودن نهیمثال ربطش هم _

 : و تند گفتمدمی حرفش پروسط
 ! نه؟گهی دی بگیخوستی منویهم)زدمی که پوزخند میدر حال..(کردی نمتی همه ضايجلو _

 دستم مث ادی بدیمنم که انگار سوژه جد. موهاش و عقب و جلو بردي کالفه دست کرد اليساالر
 :فتمفشنگ گ

 !!!ي هم خونه اهی مطمئن بشم که با آقا برقنی از اشتری فشن هست نذار بیبه اندازه کاف _
 ی اما الباقدنی دخترا منفجر شد البته تک و توك پسرا هم بلند خندي کالس از خنده هی گفتن آقا برقبا

 ...! حرکتشون از چشم من دور نموندنی خوردن که اقشونیخندشونو به حرمت رف
 : قرمز زل زد به من و گفتي بووود با چشمایدنی دافشی قيساالر

 رونی بختهی آبرو دار وندارو ریب..  بهتره کهمونهی که مثل بلوز مقتی تنگ رفي باشه از مانتویهر چ _
 ..!واسه تماشا

 مانتو که چه عرض کنم هی مژده دمی منظورش کدوم از دوستامه که دنمی حرفش سر چرخوندم ببنی ابا
 !تی و دار و ندار و زده تو سادهی بلوز پوشهی يساالربه قول 

 هی وگرنه می بودی دشمن خونیی جوراهی کل کل داشتم و شهی خدا رو شکر کردم که با مژده همالبته
 ! ببوهی ساالرنی دست اومدیگزك بد م
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 به اونم به خندهی مانهی داره موذدمی چرخوندم دي چپ چپ به مژده اومدم و سرمو به سمت ساالرهی
 :چپ چپ اومدم و گفتم

 ی شده و قوقولداریاونوقت آقا تازه خروسش ب!می دشمننی من و ادونندیحاال خوبه عالم و آدم م _
 .. برامکنهیقوقول م

 ی گروهنیآخه من موندم ا. دستشادی اومدم که مژده هم حساب کار بی اساسدی تاکهی نی کلمه ايرو
  نداده بود؟ری گنیبود که به ا ی اش چفهیکه اسمش حراست بود وظ

 ي تونی که ادمیکشی خط چشم نمينجوری ارفتمی می بود که من عروسدهی خط چشم کشنیهمچ
 ...دانشگاه

 : رو کرد به استاد و گفتيساالر
 ! که برا شوما قائلمی محض خاطر حرمتگمی نمیچیاگه ه _
 "!کنهی شوما مدی تاغیانگار داره تبل!!!  چه الت شده واس من برا شوما نیا"
 : گفتمنهی کردمو دست به سزی چشمامو ری حالت دفاعبه
 ؟یکنی کار میمثال استاد اجازه بدن شوما چ _

 پسر غمبری پای"گفتم ..رونی رگ گردنش زد بتی از عصباني شوما رو با تمسخر گفتم که ساالرنیهمچ
 "...حاال خشتکمو جر نده! شدیرتیمردم غ

 : سمت منو گفتدیچرخ.سادیفت وسط کالس وا با اجازه گفت و رهی يساالر
 .کنمی کار می تا بگم چنگی تو رایب _
 : خودم گفتمشی پخوردی خونسرد بهش زل زدم و رو کردم به استاد که داشت با چشماش منو میلیخ
 رو خواستمیمثال م! و اونم شمردهیزی نی امیدونستی استاده خاك بر سر بود که نمنی به ادمونیام"

 "!رتی غیکمکت حساب باز کنم الدنگ،ب
 رو ما حساب باز یعنی..(کنندی دخترا دارن ملتمس نگام مدمی چرخوندم ديسر... ندارهدهیفا! نعدمید

 !)می کردسی خودمونو خشینجورینکن هم
 .کنندی پسرا دارن با غرور و تمسخر به من نگاه مدمی چرخوندم دگهی سر دهی

 و نوری سر نچرخونم آخه آرتروز گردن گرفتم از بس اگهی که درمین بگ که اومدم نگاهمو ازشونیهم
 ...کنهی نگاهم مانهی موذي خنده هی داره با ی استاد شاهرخدمی ددمیاونور چرخ
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 به مبوی زلم زی پالتومو در آوردم و ساعت و انگشتر و خالصه هر چي فکرچی حرصم بدون هاز
 !کمی فابرقی دست پرستو رفمی و دادمی در اوردمی کرده بودزونیخودمون آو

 : تو دلم گفتمکردمی نگاه مي به ساالرنهی و با کرفتمی که از ته کالس به وسط کالس منطوریهم
 برام که اونم مربوط به یکنیفقط غولدورم هولدورم م... ست نسبت به مردهازهی مزی که رکلتیه"

 "!منم بلدم زبونتو مثل دندونات بکشم..زبونته
 : گرفتم و گفتمی حالت تدافعهی سانت فاصله 50با ! به روش رودمیرس
 !يمنم باز...ایب _
 

 نه به اون ی ولدمیخندیمنم باهاشون م! خنده بچه ها رفت هوااااااکی شلي منم بازای که گفتم بنیهم
 ارمی زبون دراز بي ساالرنی سر اخواستمی که مي خانمان سوزيبه بال....دنیخندی که اونا ميزیچ
 خودش ه کالس اومده مگنی که من موندم واقعا چرا تو ایبعد از خنده استاد شاهرخ..!دمیخندیم

 ایب..یمرس... بخدامیدیخند...بسه _: و گفتيرو کرد به ساالر.. بوداااااااکاریب..کالس و درس نداشت 
 نطوریهم...دیخندتونو قطع نکن...شهیتازه داره شروع م..نه اتفاقا _: اومدم و گفتمی نگاه اساسهی!نیبش

نه تو رو  _: رم کنه گفتمومدا... که افتادي سمت چپ ساالري لگد محکم زدم تو زانوهی گفتمیکه م
 دمی کوفندهی مشت کوهی گفتمی که منطوریبازم هم..ستمی به زحمت نیراض... بلند نشودمیخدا قسمت م

 رو هم بزنم که استاد توانا یخالصه اومدم سوم! کل نندازهيتو صورتش که آدم بشه با هر دختر
 .نی به حراست خبر ندادم تمومش کنتا..با هردوتونم...هیکاف..بسه _:باالخره به زبون اومد و گفت

 "م؟؟؟؟ی حراستم داره خبر ندارنجایا...ا"
 نمونه گربه هیبه قول معروف .. رو من حساب باز کردنگهی بوووود معلوم بود دیدنی بچه ها که دافهیق

 !..می دم حجله کشتي بعدي هاواسه گربه
 استاده حاال حاال بهش کار دارم پس دمی که دی آش رو برام پختنی بگم نامرده چلغوز خودت ااومدم

 کارم نکهی نبودم با خودم عهد بستم بعد از ای که ادم ساکت و مظلومییاما از اونجا!سکوت کنم بهتره
 کم هی دی باسین شی سالشه حال45 کهیمرت..بشه آدم نمی که اارمی به سرش بیی بالهیباهاش تموم شد 

 !!!الغوزی... داشته باشهرتیغ
 نی پرچونه است ایلیآخه خ.زنهی پرستو حرف نمدمید.رونی بمی تموم شد و با پرستو زدکالس

 هی...کنهی مگای گرد شده داره بر و بر منو ني با دهن باز و چشمادمی نگاه بهش انداختم دهیخالصه .بشر
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پسره داره  هی دمی گرفتم به راهم ادامه بدم که دمیتصم. از رو نرفتدکمیسغلمه اومدم تو کمرش که د
 . تا بناگوشش باز بودششمین.ادی پرستو مياز روبه رو

 چته يهو... براشيخندی مي دارنقدری ادازهی نگام نممیبهت ن)استعاره از پرستو(وونهی دنیحاال خوبه ا"
 )تو؟
 : پسره بود گفتمي که نگام به کفشانطوری همادی منطوری داره پسره همدمی بودم که د حال و هوانی ادر
 ! بهشي نخورنوری اایپرستو ب _

 دفعه پسرا زدم هیچند قدم برداشتم که ..ادیفکر کردم پرستو پشت سرم داره م.. رفتم اونطرف ترخودمم
 . خنده و صداشون بلند شدریز
 "کنند؟ی رم مهوی چرا نایوا ا "
 ...!!!! خونه خراب شدم رفتدمی نه که دای خندنی دارن منای چرا ادونهی پرستو منمی تعجب برگشتم بببا

 که پرستو قد کوتاهه و اون پسره هم که یی از اونجانطرفی اای انگار نه انگار بهش هشدار دادم بپرستو
 رفته بود خی بود و س نردبون دزدا فقط قد الم کردهنی ماهر وخوبمون بود عي هاستیجزوه بسکتبال

 ...! پسره کهزی چي صاف رفته بود توي تناسب قدنیباال،پرستو هم واسه هم
پرستو . سرخ شده بودمتیمن از خجالت و عصبان. بچه ها رو هوا رفته بودي که سالن از خنده خالصه
 با دمشیدستشو گرفتم و کش.کردی مگای بود بادهن باز به من نسادهی واجی گيجای هونی انیهم ع

 ..!رونیخودم بردمش ب
 : و بهش گفتمسادمی گوشه خلوت واهی

 ای شاخ دارم ؟منیی هست کجا؟معلومیکنی مگای ساعته آب دهنت ولو شده و منو نهیچته تو ..هان _
  شده؟چیتو چشات ق

 : شد گفتی کم نگاش عصبهی دفعه هی ی ولکردی داشت نگام مرونی کم حهی هنوزم
 یلی که خدونمی رو هم منای ای ولدونمیم..ي شریلی خدونمیم..یطونی شیلی خدونمیم..شهال _

 !یمهربون
 : گفتمشویشنیدست گذاشتم رو پپ... نگاش کنمرونی نوبت من بود ححاال

 ..! تویبافی بهم مهی چفی اراجنیپس ا...ينه خدا رو شک تب ندار _
 : گفتی درماندگبا
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 دار بشه حهی مرد جرهی اگه غرور یدونیم! همهياونم جلو.. يچرا بهش زد...شهال من دوسش دارم _
 شه؟ی میچ
 نخود مغزا نیا! خدايا.. خاك بر سر روز اول واسه من عاشق شده بودنیا..اوردمی داشتم شاخ در مگهید

 : گفتمتیبا عصبان...!! آخهیرو چرا به جونم انداخت
 ؟هان؟یستی نيپرستو تو که جد _
  لحظه خشکم زد؟هی تو کالس من می اومدی وقتيدیتو ند...چرا هستم _

 لحظه هی تو کالس می و اومدمی کرددای کالسمونو پی با بدبختی که وقتومدی مادمی داشت تازه
 : گفتميبا حالت متفکرانه ا!دم؟ی چراشو نفهمیول..خشکش زد

 ؟ي بوددهی دوالی چرا زد؟ه؟خشکتی چیعنیخب  _
 : سرش رو تکون داد و گفتکالفه

 ..! مادر بزرگمه من دو ساله عاشقشمهی همساي ساالرنیا...نه مسخره _
 : که گفتمومدی چشمام داشت از کاسه در مگهید
من ...کنمیخودم درستش م..ي وايا!می ناف بچه رو جلو جلو قطع کردمیپس زد...اوه اوه _

 مگه من کف دستمو بو ي عاشق شدی بهم بگيومدی نیقی ساله با من رف4 وانهی ديخب تو..شرمندم
 ؟!وانهیه بودم دکرد
 به واری دهیهمسا...!گهی خانومه دي پسره حوري همون مهدنی من چه کنم آخه؟ای و خنگيتو خر _
 ..کردمی مفی برات تعرومدمی مادر بزرگم که همش موارهید

 زدی میکی توش موج مکزيدی و نااماسی که یی که با صدابردمی می داشتم به خنگ بودن خودم پتازه
 :گفتم

 تو هم که اشاره دونستمی که نملشمیفام.. بودمدهی که ندافشویمن ق.. نبودادمیبخدا !غلط کردم..پرستو _
 .. نداشتميری چون من تقصرمیگی پس ممویپس عذر خواه!ي نکرديا

 : دو تا ابرو براش باال انداختم که با حرص گفتی بدجنسبا
 ...ادهی روت زیلی خیعنی _
 

 از نکهیواسه ا. شدنی پرستو باهام سر سنگیی جوراهی...!میچاکر _: گفتممی قدي شدم و به رسم التاخم
 بلکه گوشاش دراز بشه خر می کوفت دلش بکنيزی چی بستنیی چاي قوه اهی می گفتم برارمیدلش در ب
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دستمو !!!ی ملمی گذاشت رو دستم در حد ت؟؟؟خرجینی چه همیول... شدنمیالبته هم! کنهیبشه آشت
 الیمنم که خوش خ..می نشستمی کرددای دنج پي جاهی...یونی يکای شاپ نزدی کافهیگرفت منو برد تو 

 يگارسون اومده به جا! باطلالی خی زهیول..دهی به بدن و ولمون مزنهی مکی قهوه و کهیخانوم فقط 
 هی و ی شکالتکیک  و دو تانیری و قهوه تلخ و شی شکالتی ما دو تا بستنيبرا _:گهیمن پرستو م

 ییابروها... گاوي چشماي به گشادییبا دهن باز چشما....نیحاال منو بگ.نی بدری و پنپسی چچیساندو
حق منم ! بودنیکه ا... پر رو باشهتونستی بشر چقدر مهی دونمینم...کردمی مگاشی ننجوریهم...باالرفته

 بلند شدم گفتم عیسر...ستی همرام ني ای اومد پول انچنانادمی دفعه هی! پارچ آب روشهیبا ..خورده بود
 ..امیمنم م _: خودمو عوض کنم که پرستو خوشحال گفتی طعم بستنرمیم
 : گفتمی اخم ساختگهی با
 ي تا جامونو نگرفتن جلدنیشی بریگی بنجایهم...ییای که تو هم بي شهر بازرمیمگه دارم م _

سمت صندوق  اومدم یمنم با خوشحال.خب برو _: شد و گفتزونی بچه لباش آونیپرستو ع..برگردم
 دبع...آقا دستم به شور _: بجاش شورت داره گفتمی دامن نداره ولدمیکه بگم آقا دستم به دامنت که د

 مجاز از شورت و ی همون دامنو بگو منتهکنهی فکر بد مهوی خودم گفتم مرض گرفته شیدوباره پ
حاال مرده ..(امنتون دستم به همون ددیبخش _: کردم و گقتمحی جملمو تصحي باشه با شادارویشلوار 

 رشات سفاي سرهیمن دوستم  _...) مورده شور بردهي رو آب بخندیاله.. به منخندهیداره کر کر م
سفارشتون داره حاضر ..شهی نمگهیخانوم د _: شد گفتيآقاهه جد.اومدم کنسل کنم... دادهیاضاف

 نگاه به شماره کردم و با هی اومد شماره قبضمو چک کنم ادمیمات موندم چه کنم چه نکنم که .شهیم
 داره 79 نفر ه االن تازمی هست90ما شماره ..آقا حاال کو تا سفارشات ما رو حاضر کنند _: گفتميشاد

 .شهیحاضر م
 ".. شدعی ضاامیآخ داداش س"

 ه؟اومدمیخب سفارشاتتون چ _: گفترسهی نمجهی به نتدی دی وقتی نگاه کرد و بعد از مکثهی آقاهه
 گفتم ی هنی ببریام _:گفتی که داشت به دوستش مدمی از پشتم سرم شنیی آشنايبراش بگم که صدا

 نه _؟يمگه از قبل رزرو کرده بود:ریام. آخرشم جامونو گرفتني مث الك پشت اومدی هایتند راه ب
 آخه فقط اونجا می بود که ما نشسته بوديزیمنظورش م...شهی کنار اون شرمی مشهی من هموانهید
 واسه صندوق دار قبضمو داده بودم دستش حی توضي دفعه صداش قطع شد و منم به جاهی.. بودشهیش

چرا ماتت ...چته؟...هان؟:ریام...ریام _: دفعه همون پسره دوباره گفتهی گوش بدم که نای ايکه به حرفا
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 نمیب کردم که بزی گوشامو تشتری شدم و بخی اسم پرستو سدمیبا شن!پرستو نشسته...گایاونجارو ن _برده؟
 قرمزه واسه همون دختره ست ی اون کوله پشتيمهد...آره:ریام!شناسند؟ی رو مي هستن که پری کنایا

 میمن که دوزار.میری حالشو بگمی کجاست دختره برنی نگاه بنداز ببهی...با هم اومدن...که کتکت زدااا
 بند و بساط کوله و قبض و سفارشو و همه رو لنگ در هوا دهی سوت دوم به سوم نرسهی به کیافتاد ک

وسط . کوچه پارك کرده بودمهی دانشگاه تو يکای که نزدنمیمعلق ول کردم و اومدم به دو سمت ماش
 ننداخت نی زود جواب بده اونم رومو زمکه کردمی خدا خدا می و هدمی زنگي به پردمییدویراه که م

 لهی وسيپر _:با عجله و ترس گفتم..ییالو بفرما _: گفتهوی دهیو م شدم که جوابمدی ناامگهی دیوقت
 ساعته هیهو؟ی ی شده؟تو کجا رفتيزیچ _: هراسون گفتيپر.نی سمت ماشایهاتو با کولمو بردار ب

 رو قطع کردم و یگوش.. نپرس منتظرمانقدریا..رونیب ای بگمیبهت م _: گفتمریبا تغ...گردمیدنبالت م
 خدا يپر.. گاز دادم رفتم سمت کافهعی و آروم که شدم سردمی کشقی نفس عمهی. شدمنیسوار ماش

 د برو که نی به ماشدمیسوار که شد گاز.رونیاومده بود ب ON TIME  بارنی اولي بده برارشیخ
 .یرفت
 کم کن بابا من هنوز جوونم به گوشام وی کوفتنیپرستووووووووووووووووو ا _: گفتمغییییییییییییی جبا

 با کنهی با آهنگ ضرب پا و دستاشو هماهنگ منطوری همذارهی اصال محل نمدمید.. دارم به خدااجیاحت
 منو از ایخدا _: گفتمم لبریز!!! منو سننهي شدری سایتو از دن!!!! با تو ام خرهيهوووو _: گفتمیکالفگ

 یوانگی سِمت دنی دست باباش به اری بشر زنیآخه ا!!! باباش خالص کنيای بازوونهی و دنیدست ا
 یی دسته آدمانیباباش از ا!!!کردیحاالم داشت عقده ها شو رو سر منه خراب شده خراب م! بوددهیرس

 دو روز هیآخه . جا مونده بودرشکه ذهنش تو عصر دی اومده بود و لای به دنيبود که تو عصر تکنولوژ
 زنهی کرده بود مدیتهد...دهی دلنوازان حرامه چرا گوش میانی آهنگ پانی به پرستو گفته بود اشیپ

 لکسی ریلی و خدمی منم آخرش قه قه خندگفتی و به من مکردی مهیپرستو هم گر!شکونهی مونویتلوز
 لمی فياونوقت من چطور _: تا شد و گفت4پرستو چشماش . بشکونهیگفتیخب م _:گفتم

 هیبگو .. که بلوتوث ندارهلممیموبا.. گوش بدمذارهی که نمویراد.. بخرمذارهی که نموترینم؟؟؟کامپیبب
 ونی من تلوزشی پای بيری زنجي وانهیخب د!!! تویفیح..رینه تو رو خدا نم _..هی درمی بمیبارک

 با می آزادانه رفت و آمد کنذاشتیم  فقط به من اعتماد داشت وي پري دوستانیآخه باباش ب!نیبب
 پامو گذاشتم رو ییهوی هول کردم و  و مندی لرزبمی تو جيزی چهی دفعه هی فکرا بودم که نیتو هم!هم

 یکس!!!خودمم که آنفاکتوس کردم...شهی هم که رفت تو شي سنگ کوب کرداااااااااااپرنیآقا ماش!ترمز
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 پول دادم فهیح! خب نکردمیول..کردماااای له مدی بالموی موبانی ایعنی... بشهشی هم نبود که طورگهید
 گاز دادم و حرکت عی سردمیشاشی به خودم مي پريخالصه همونطور که از ترس نگاه ها!بابتش
 نی حاضر نبود اي بازم پری ولمیری بود از تصادف بمکینزد. پررو باشهتونهی بشر چقدر مهی یعنی..کردم

 یعشقم.. تو سر خودشزدی میه.. هم عاشق بوداااايعسگر دی حمنیا.ضبط وامونده رو کم کنه
 عاشقتم گل مـن

  دنبال منای برمی جا مهر
  واسه منيزی توعزهآخ
 ي ي ي يزِی عزیلــــیخ
 بهم نزنه فقط روشو يبرخالف تصورم که گارد گرفتم پر.. ضبط رو قطع کردمی دفعه عصبهی

 که رفتمیداشتم با خودم کلنجار م!آخه مگه من پسرم؟!ی خدااا بازم منت کشيا..برگردوند و قهر کرد
 ي به پرشتم برگی عصبی ملمیدر حد ت!!! هاااااااااااکنهی داغ منهیبیاز اون قرمزا که آدم م!چراغ قرمز شد

 بدبخت چه نی نبود بگه به ایکی؟حاال !گهی دیخواستی منویهم!خوب شد؟...ایب _:نگاه کردم و گفتم
 نی؟ایکنی می سر من خالشهی می؟چرا هر چ...به من چه  _: گفتي برگشت با دلخوريپر! داره؟یربط

 چراغ رو نیبخدا ا..دیببخش _: بهش گفتمیبا مهربون!ه منم سگ شدمالبت.. شدهیچند وقته نازك نارنج
 يا _..اون که بعله ه ه ه _: گفتمطنتیبا ش!ی داغشهیتو هم _!کنمی داغ منمااایبیکه م

آخه تو که  _:منم با ضجه گفتم! دوباره قهر کردنیا...اِ! تویشیآدم نم...کووووووووووووووفت
 ی گرفته بود ولش خنديپر] 102! [ بخداشمیکچل م!!! چراغ باشمنی پشت ادی باهی ثان150...یدونینم

آخه !خندهی من نفهمم که داره مخواستیمثال م..کردی نگاه مرونویپشتشو به من کرده بود و داشت ب
 دمی کشی سرکهی.. شدهرونی محو بيادی زدمید] 06 2! [دیخندی می وقترفتی مي بندریه.. بودعیضا
 چه نمی بگم برو کنار ببماومد.. تنومندش جلو صحنه رو تمام قد گرفتهکلی هدمی چه خبره که دنمیبب

 دلشو هوی چه کنم چه نکنم که زدمیداشتم با خودم سر و کله م..کنهی ميخبره گفتم قهره بد تر لجباز
 نی شد به طاق ماشدهیسرش محکم کوب... هواااادی متر پر60 نیآقا ا..از پشت قلقلک دادم

بغل .. تو کالتيهوووو _: گفتی عصبيپر!چه خبرته؟.. قُر شدنمیف ماش سقيهووو_...نمینازن
نگاه ..  راه صحنه باز شدهدمی دزدی شورداشت حرف میب!ته؟یعوضه معذرت خواه.. آبادیآق عل..بابات

خرس گنده از ننه اش قدش دراز تر شده داره .خورهی می بستنی پسره داره با چه شوقهی دمیکردم د
 ؟خوبياوردی لباس در متو  بدبخت رو ازنی ای داشتخواستی میدلت بستن _] 37 2! [زنهی مسیل
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 مسخره ي پسره بود با خنده شیمنم هنوز حواسم پ!سیخس..دهیاز تو به ما رس _.. برات بخرمیگفتیم
هنوزم حرفم تموم نشده بود .. کوفتت بشهیاله _: گفتمنمویزدم به س..خورهی ممینگا چجور _: گفتميا

 ولو شده بود از خنده من که چراغ نی کف ماشی رو بگيحاال پر..نی پسره نصف شد افتاد رو زمیبستن
و البته ] 15 2! [ خودمشی دادم آبروم رفت پیچقدر سوت.. بودااايعجب روز.سبز شد و راه افتادم

 د؟ی برسونابونی منو تا ته خيخوای شما نمانایاح _. آبرو بودینه اون خودش ب...يپر
 : انداختم و گفتمیهش نگاه حرص ببا
 ! پر رو تز از تو باباتهیعنی _

 هوا تکون داد و ي دستشو توي ناراحت بشه با مسخره بازدی شاکردمی تصورم که گمان مبرخالف
 :گفت

 ...ی که دومهی اوونهی دهی!!!اون که آرررره بابا _
 !یی توشیدوم _
 : بهم زل زد و گفتی ناراحتبا
  من برم بزنم تو دهنش؟ی اللگهی بهت می کسیتو اگه خفه ش _
 بانمک افشیق..ستی کنم دست خودم نکاریخب چ...کنمی حال مي آکنمی حال مي حرص خوردنش آاز
 !شهیم
 : خنده گفتمبا
 !شهی خشک مرتیحاال تو حرص نخور ش.. خب بابالهیخ _
 !ي شعوری بیلیخ _
 !فتادمی مینیری و شي شورادی.... شور بانمک تر بودای بیگفتی مشهیهم _

منم دوباره سرعتم کم شد .. گفتم و پرستو لنگه کفششو در آورد و دِ بزننوی انهی روز بد نبچشمتون
 که نجوری. هرونی زدم بنیبدو از ماش.. بود راحت بودمي اهی ثان50 نیالبته ا.. افتادمریپشت چراغ قرمز گ

 !رفتمی در مزدمیتو سرم م
 ! دنبالمومدی اون مدمییدوی موش و گربه من منیع.. به مانیخندی ملت ميآ

 کردم و محکم کوبوندم تو سرم که ستی دفعه اهی! نبود اصالنمی جلو و حواسم به ماشرفتمی منطوریهم
 آدم هی شد با رفتن تو شکم ياومدم با سرعت برگردم که صاف برگشتنم مساو.خودم دردم اومد

 !گرییییییییییییییییییییج
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 !!!گرررررررررری قلوه نه دل فقط ج نهیعنی گری جگمیم
 ی ساعت مچهی. رو باال زده بودنای جذب اندام،آستی به مشکلی مایِ مردونه زرشکراهنی پهی کن فکر

موهاشو بدون !دمیخری از سرش مرفتمیوگرنه م...نمی نبود کامل نشد مارکشو ببدمیخوشگل چون تو د
 ي اده کننچی و برق کنند و فر کننده و خالصه بدون هي نوع سفت کننده و حالت دهنده اچیزدن ه

 ي تو صورتش اونجوررختی طرفش مهی تام کروز که ي موهانیراستش ع..مدل مردونه داده بود باال
 !خوب بود.. بود185قدشم که ..بود

 شکل ی حالت مربعهی مردونه که يچونه !!! بودي نگووووو محشر کبرگهیاش که دface يوااااااااا
 مرتب و آنکارد شده شی ته رهی!ي بود نه شترکینه کوچ! خوشفرمی صورتي برجسته يلبا.داشت
 ! شدهيبه قول بچه ها اَن کار.داشت

 ...ایخدا...يوا.... هم انگشت دوم دستمتی و گرون قکی و شنی انگشتره سر سنگهی
 !!! شکرت دست راستش بودایخدا!ي لحظه شوك به بدنم زدن انگارهی

  خوشگالااااای ذغالی شلوار لهی..میخب بگذر! نه؟؟؟نیدی ترسشمام
 نی بود که ادهی دی چنیحاال ا.. بوددهیپوش!رونی بزنهی تنه تارو پود آدم برجسته مپی اون هاش که کاز

 افکار نیدر ا! شده بودينجوری اکمشی جنبه شده بو رفته بودم تو شی بدمیشا..دونمی شده بود نميجور
 : هم اضافه شدرای گي صداهی زمونیه آنال که بمیزدی پرسه میطانیش
 شد؟finish زتونیآنال _

 ساعته تو کف هی کردم انگار نه انگار که من ی اخمهی نگاه بهش انداختم هی! کالسيچه ها....اُهووو
 : گفتمهوی.کردمی داشتم به نگاه معیآخه ضا.. بگمی انداختم موندم چریسرمو ز.. وا رفتمنیا

 ری مورد از زهی نی که انهی ساعت دارم اونی کلکسنکهی نه اه؟منی مارك ساعتتون چیول..نایببخش _
 !ه؟ی چی بدونم چخواستمیدستم در رفته م

 عی دروغم ضادمی شاای.. جلو خودشو گرفته بودیلیفکر کنم خ.. از خندهدی گفتم پسره ترکنویا
 !ستمیآره؟؟؟خاك بر سرم بکنن که دروغ گفتنم بلد ن..بود
 من اهلش گهی می هری بگادی ندذهر ي موردشی جاها مصلحتی بعضگمی مغز متفکرم منی به ایه
 ...ستمین

 ! کناهی جون عمه ات برو خودتو سآره
 : از درونم اومدییندا
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 ...کنمای کارو منیمنم دارم هم _
 !بزن به چاك تا لهت نکردم _
 : گفتمعی بوق ماشنا در اومد و به حرکت افتادن سري صدادمید
 .نی حرکت کنم زود باشدی اونجاست بانمی ماشن؟منیگینم _
  کجاست؟رتیمس _
 ی بهیاز همون برجستگ..منم خنگما.. ساعت؟اههی برسونمش؟به خاطر خوادینکنه م... خداای چه يوا

 ! جنبه اسی که کال بدمیفهمی مدیجاش با
خالصه با هزار تا دردسر پرستو رو به ... تا قرض کردم و د برووووشی دو تا پا که چه عرض کنم شآقا

 افتاده که ادمونی اخرش می زنگ خونه رو زدی ساعتمی نهی.خونشون رسوندم و به خونه خودمون رفتم
 !!!می داردیخودمون کل

 مونونی ایچی مارپي پر دار و درختمون که کار خودم و مادرم بود گذشتم و چون عاشق پله هااطی حاز
 _: صدا زدمهی ی با شوخشهیمثل هم. رفتم داخل سالنمونوانیبودم از راه رو نرفتم از همون ا

 تا زمیرفته بود خونه عز. معمول مادرم نبود؟طبقيدی بی؟کجيدی؟نبيدی ب؟خونهییمامان؟کوجاااااااا
 تونهیط م کارهاشو بکنه فقتونهی نمکنهیآخه بنده خدا پاهاش درد م.بهش هم سر بزنه هم کمکش کنه

با من چونه !شناسمشیمن م..رفتیکه اونم اگه زور و فشار مثانه نبودااا عمرا م..بره دست به آب
 که ستمی ایم  که من خودم شخصا هر بار آماده باششهی بلند منی زمي از رونمیهمچ!رفتینم..نزن

 هی کجام تکچی به هکنهی پاهاشو دراز منهیشی که منی زميآخه رو. شد به اورژانس زنگ بزنمياگه طور
 به یاونوقت دختر خالم ه! فکرشون منحرف شدنامی اایخب ب..کنهی درجه هم پاهاشو وا م180 دهینم

 بلند بشه پشت نی زميرو  ازخوادیخالصه م....! انحرافاتِيالبته اون که خودش خدا! منحرفگهیمن م
 که من هر شهی بلند میرزنی پ بدبختش وي آرنج هاي روندازهی رو مکلی هنی باال کلهم اجمعدهیرو م

 خوادی هم که میموقع! لبووونهویع!شهیصورتش سرخ م...گهی ددی استخوناش از هم پوکگمیدفعه هم م
 ي که صدانی رو زمدهی ول مشو خودی رو ارنجا و تلپشهی عقب دوال مدهی دوباره پشت رو منهیبش
 ول ينطوریواقعا من که جوونم اگه خودمو ا..پرمی و من هر دفعه از جا مشهی بلند منی زمي از رویبیمه

خونه اشم که مثل !!! واسه خودشی ما رستمزی عزنی ماشااهللا بزنم به تخته ای ولترکمی منیبدم رو زم
 ساعت هیهمه رو تو اون ..الی خونه همه فامیرفت  دورهی خونشون انگار ي ساعت برهی..کاروان سراست

 خوادی نمگهی دزی ساعت اول خونه عزهی می برگمی مامانم م بهدیمن خودم هر سال ع!ینیبیاونجا م
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 که نطوریهم!یکنی متی همه رو اونجا روی بگدی عکی و بهشون تبرالی خونه فامي بریزحمت بکش
 شک شیی لحظه خودم به خودم خداهی داد که ی زشتي صداهی دلم کندمیمقنعه و مانتو رو از تنم م

 _!اعتراف کن..يچرا تو بود _!کنمی کار بدا نمنیمن ازا ...محاله...من نه بابا _؟يتو بود _!!!کردم
 شهیتا اخر عمرت که نم..یباالخره که چ _!کنمیمن نم _!تو بکن!اعتراف به گناه خودش گناهه

 _؟یگی اعتراف روميآهان تو دار _! بهش اعتراف بکنمه نکردم کيمن کار _!یکنی روز مهی..ینکن
آخه فکر کردم اون فعل  _: به خودم گفتمخواروندمی که سرمو منطوری اخه؟همگمی میپس دارم چ
 فحش نیاز ا..اه _!ی نزاکتی بیلی ه خدونمی مینمته..دونمیاره م _؟!!! کهیدونیم...یگیکردن رو م

خب  _! استفاده کنمستمی کش دار هاش بلد ننی مثل تو از انم _. که نگوووووادی بدم منقدیمثبتا ا
بذار برم .. قار رو قور دلم بوديصدا...نه بخدا دلم بود.. بابايا _؟يتو بود _!بسه گشنمه...باشه من خر
 ذوق يآ! به آشپزخونهدمی که با خومدم داشتم رسیبا هزار تا کشمکش! ال همدنیچیروده هام پ

 ییییوا _!!!ي از شادزدمیشکن م کردن بدای با خودم به خاطر غذا پخودم..گهیمشکل داشتم د..کردم
 با خودم یاولش ه.. بخوریحاال نخور ک...نشستم د بخور..منم که عاشق قورمه..!می داريقورمه سبز

 زی گشنته برشناسمتیکوفتو بسه م _ بسهگهینه د _ بخورزی برگهی دری کفگهی _: کردمیتعارف م
 صدا بدا نیمن از ا..تو رو خدا بخور _.یکنی مری حرف زدنت سنیتو ادمو با ا گشنمم باشه _کوفت کن

 يصداش به صدا... کنهیخب آدم به اونجات شک م _!از بابات بترس _.ترسمی مادیکه تو دلت م
 _..يبا پر _؟يری راه می بهت با کگمی نمیچی هي ادب شدی بیلیچند وقته خ _! آخهخورهی نمکمیش

تو رو !اون که ذاتش با فحش باال اومده...اه _!دهبا سو..خب باشه _! اون آدمهیدر نکن تو اونو از راه به
 باهاش گهی خب باشه دینه ول _؟!نه پس جنه _..گهیاونم آدمه د...نه _؟یکشی؟خجالت نم..چه به اون

 و کاناپه ري شستم و رفتم رونکی سيبشقابمو تو! غذا کوفت کنمخوامیگمشو برو گشنمه م..رمیراه نم
 گذاشتم و چشمامو کهی وصل بود آهنگ انري وی به تشبی فلشم از ددمی خوابي وی تيبه رو
 کردمی و اونورم نگاه منوری به اجای گنیمثل ا!دمی از خواب پری جارو برقيدو ساعت بعد با صدا.بستم

 ی وقتدشینم.سالم مامان _ خب؟يدی خوابنجایسالم شهال جان مامام تو چرا ا _.که مامانم اومد سمتم
از !شهی که حساسم به سر و صدا؟االن سر دردم شروع میدونی؟می شدم اونو روشن کنداریمن ب
 گاو ي وامونده که صدانی چه برسه به ادمیپری راه رفتن مورچه هم ازخواب مي با صدایکیکوچ

 کنند زشی تمدمیخب م _. توش خاك گرفتهنینه بابا ا _الاقل بده ببرم درستش کنند؟ _!دادیم
 _ که؟يغذا خورد.باشه _.. نگران شدمای کردم نگری دبرمیبعد از دانشگاه م _باشه فردا ببر _.گهید
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 چشم غره هی گه؟مامانمی کاروانسرا ديمسافرا _!سالم بهت رسوندن. خوردمزیبا عز _؟یشما چ.اره
 يها يماریب!هیکیژنت! کردشهیچه م..گهی داشت ديریمامانمم مثل خودم خود درگ!دیرفت و بعدش خند

رو به روش .خورهی مي متر12سالنمون چهار تا فرش .من از اون مادرم به ارث بردم! العالجهیکیژنت
مامانم معتقده آشپزخونه چون محل کاره زن هست ! سالنههیآشپزخونمونه که خودش واسه خودش 

  همی بگه بزرگستی نیکیاخه ! متراژش بزرگ باشهکنمی محی تصحدی گل وگشاد باشه ببخشدیبا
 که گفتم هی خوش صدام اگنی دوستام منکهینه ا.. به خواست من بزرگهمونمییدستشو! داره خبيحد

 در عوض داماده یول!!!ادی بره بی بشه و هوی صدا استرخونمی می بزرگ باشه که وقتییدستشو
 دونمیمن نم!!!ي بریی طرف دستشوشهی ساعت بعدش نمهی اوال که تا رهی ما که مییکچلمون دستشو

 به خاطر ادکالن ادی مرونمیب...رهی خونه ما دو ساعت اون تو گادی ندارن هر وقت میی دستشوونخونش
 نامرد ادی که مرونیدوما که ب.. اون توي برشهی خودشه نميمعده  MADE IN  و تلخش کهظیغل

 ؟آخه! بزرگهنقدری اه؟چرای بازنی بندازه زمکهی به من تفتهی مادشی هاشو اون تو کرده تازه یخوش
 اون تو با رهی می تخس خودم باشه وقتي کچلووو پسرش که خواهر زاده ي بنده خداگهیراستمم م

وگرنه که حسابش با .. البته دور از چشم من و خانوادهکاشی سرامي کنه روي که بازرهی متاشیاسک
 !!!نهیکرام الکاتب

 هر می که بودیی ابتداری بخادشی.. رو برداشتم و پر کردم از کتاب و دفترمی طوسی صورتی پشتکوله
 اصال می از بس شوق داشتمیبردیروز از شوقمون بدون نگاه به برنامه همه کتابامونو با خودمون م

فاصلمون   کوچه با مدرسههی فقط نکهیبا ا!  بودمیسی سروشهیالبته من هم..میکردی حس نمشوینیسنگ
 ذاشتنی کوچه رو نمهی جامعه که اون هیار اعتبی بنکهی اای خانواده ام بود ي اعتمادی از بدونمینم.بود

 !خودم برم
 کوله ي منقنعه ام رو سرم کردم و کوله ام رو انداختم رودمی رو که پوشمی مشکهی و شلوار کتون لمانتو

 ! اومدمرونی بای بیعنی تک زدم که هی به پرستو هی خوشگلم شدم و سر207سواره .ام
 خر پول بود مثل ما بودن و با هم دو تا کوچه فاصله یلیپرستو باباش خ. زدم و گاز دادماستارت

 . از باباش پول بخواد و باباش بهش ندهيمحال بد پر.میداشت
 ی توپ و تلی موبارفتی باباش بود که بدون اجازه اش نميای ولخرجنی همری هم نمک گي پرراستش

 !دیجنبی دار واسه خودش تور بزنه وگرنه که اون سر و گوشش خراب ميو
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 دی سرتق پري کرمی جنی زدم که عي قرمز رنگ خونشون دو تا بوق عروس واردی درب سفيجلو
 !رونیب

 سوار شد انگار من بوقم ده بار سالم کردم انگار نه انگار اول طبق ضبط رو روشن کرد و روشو کرد تا
 نی غمگنقدری اوضاع خفن در همه که ادمی خوند وفهمی وقتهی چه آهنگدمیاولش نفهم..شهیسمت ش
 اومدم فعه دهی گرفتم تا خوده دانشگاه که ی الل مونحای نبود ترجزونیراستش خودمم حالم م.گذاشته

 ! گااااونی جلومون عدی پری زپرتي عشق دوستمون مهدای يپارك کنم همون ساالر
 رو اسکن گهی دو تا دارن همدنی شده اي هندلمی فهی قضدمی همون لحظه اومدم فحشش بدم که دتو
 !کننیم
 لمهی في و نشستم به تماشانجرهی چونم لب پری دادم و دستمو گذاشتم زحی رو بر فحش ترجکوتس

 .. رو به روميزنده 
 :ومدی میلی خلمی ترش که آهنگمون به فجالب

  دارم بذار تو دلم بمونهياگه درد _
 خونهی بدونه چرا دلم می کسخوامینم
  بدوووووونیول

 یکنی دل مي تو داری منعشق
  بذار بگمگهید

 ! هم بشنوهي کردم که ساالرادی رو زآهنگ
 ..ی همه جون منتو

  چقـــــد بـــگمگهی شدم دخسته
 ..گمی بازم می نداره ولدهی فادیشا

 ي سر به سر پرخواستی حس بد داشتم نه دلم مياون لحظه نه با ساالر.. حالم عوض شدراستش
 حسش يهم مهد..کردمی مي کارهی دیبا..م کردتیولیاحساس مس.هی واقعزیحس کردم همه چ..بذارم
 !ي بود هم پربیعج

 رو خاموش کردم و برگشتم سمت نیماش. بره کنار برم تو پاركنی ماشي بوق زدم تا از جلوهی
 !ي جدهیجد.یبدون شوخ.کردمی جور مواقع بدون احساس فقط به انجام کارم توجه منیا.يپر
 : مقدمه گفتمیب
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 ش؟مرگ؟یخواهی تا کجا ميپر _
 ي خسته اي بودمش،با صدادهی ندينجوری وقت اچی گرفت هشی زد که ته دلم آتی پوزخنده تلخهی

 :گفت
 !... که تا ندارهیدوست _
 : و گفتمدمی کشقی نفس عمهی

 گه؟ی دی هستي موضوع جدنیپس تو ا...آره تا نداره _
 : برگشت سمتمو گفتعی صدام تکون خورد و سرتی جداز
  شهال؟ی کنکاری چيخوایم _
 !کنهی از غرورم کم نميزی از عشق دوستم چکی کوچی عذرخواههی _
 :گفتی و مدادی بهت سرش رو تکون مبا
 !شهیباورم نم _
 :تی من با همون جدو
 ! برام مهم هستننای از اشتریدوستام ب...باورت بشه _
 !کنمیم..م..جبران...ج! شهالیمرس _

 : انداختم و گفتمی نگاهبهش
 رزه؟لیچرا صدات م _
 ..هیخوشحال..از  _
 ! نشهریبروم کالس د! ندارمهیحال و حوصله گر _
 مکتی ننی گفتم برو آخريبه پر. نشستممکتی ننی اوليرو.می و داخل کالس رفتمی محوطه رد شداز

 رفت آخر شی حرف پی بمی جدیلی بکنم توش خي بخوام کاری منو وقتناختی میتعجب کرد ول.نیبش
 !کالس
 ! نشستقشی رفشی نگاه خشن به من انداخت و رفت پهی اومد داخل يساالر

 ! کالس داشتمی اول با استاد مثال محبوبم شاهرخساعت
 : کرد و رو به من گفتی و خنده احوال پرسی تک تک پسرا با شوخبا
 ...البته از صدقه سر خانومه.ي تا حدنی شناختدنیجلسه قبل منو د _
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 بکنم؟من که غرورمو به کاری چخواستمیواقعا م. چه مرگم بوددونستمیخودمم نم. آروم ساکت بودممن
 تلخ و سوزناك یلینگاهم رنگش خ! داشتمگهی دي نقشه هیپس مسلما ...کردمی پسر له نمهیخاطر 

  آروممیکه کم!نی غمگکی موزهی... آواز بخونمخواستی جور مواقع فقط دلم منیا.مثل صدام..بود
 استاد ي چشماي حواس توی فکر بودم و بي چقدر وقت بود که تودونمینم.اما اونجا جاش نبود..کنه

برخالف همه که فکر .. که من فقط نگاهم تکون خوردزمی مي که دستشو مکم کوبوند رورهیخ
 که فقط خودش بشنوه ي خونسرد رو به استاد زمزمه وار جوریلی از ترس خپرمی از جام مکردنیم

 :گفتم
 .نی صدام کنکیبا اسم کوچ.. متنفرممیلیاز فام _

 : تکون داد و گفتيسر.اوردی خودش ني خورد اما به روي اکهی ی شاهرخاستاد
 .دونمی رو نمکتیخب من اسم کوچ _
 .شهال هستم _

 : از اون عقب گفتيساالر
 شدم؟ی مدونی مروزی پدی من باياستاد قبول دار _

 : گفتیجنس داشت با بدی با من چه مشکلدونمی که نمیشاهرخ
 .نمی ببنگی ري شما دو تا رو توگهی بار دهی ادی بدم نممی اما چون آدم باحالدونمیاون موقع رو نم _
 مرموزانه گوشه لبش ي خنده هی. شدمرهی سرمو باال آوردم و با بهت بهش خعی حرفش سرنی ابا

 . تو کارهي نقشه ادمیفهم.بود
 انداخم ي نگاه به پرهی ستادمیا. کاسه بودهیدستشون تو . که اونا داشتنیاما نه با هدف.. نشه داشتممن

 : گفتمي گام بلند رفتم وسط کالس رو به ساالرهی با کردیکه داشت با نگاهش التماس م
 ... هیشما برات کاف _

 : سمت استاد و با وقاحت تمام گفتمدمیچرخ
  منه سواله؟ییشما برات توانا _
 بشه متنفره کی زن کوچکی ي مرد جلوهی نکهی که من متوجه شدم که استاد از ادنی دوشون فهمهر

 : با خنده گفتکنهی رومسکی رنی داره انیواسه هم
 ؟ي داریی هایی چشمشو نشون بده بفهمم چه تواناهی دی؟ببخشییتوانا _
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تند تند نفس . نزنمی خودمو گرفته بودم که حرفي به زور جلوزدمی کم داشتم قاط مکم
 ! استرس داشتمی وقتای..گرفتمی تپش قلب مشدمی می عصبی که وقتيعادت بد..دمیکشیم

 : گفتشدی زده مدی رو که نبایحرف
 اصاال براتون نی و انی پردازای روادی زیلی مقدار که چه عرض کنم خهی شما دخترا کنمیمن فکر م _

 ! هاتونیی درم ورد خودتون و توانانی توهم بزنشهی همشهی چون باعث مستیخوب ن
 :دیآمپرم چسب! سرمي تودی گوشت کوب ساخت و کوبهی کلمه نیانگار از ا!یی محکم گفت تواناچقدر

 یمشکل. وسطنییای بهتره بی جور توهم ها مثل ما دخارا نشنی اي شما دچار حمله نکهی ايبرا _
 شوی ننیمن با ا!یزنی مهی هر روز بهم کناي و شما ببرفتمی واحد رو منی فوقش اگه من ببرم استین

 ؟ی ندارم شما چی ها مشکلهیکنا
 نه اما ای حرف زده بود ينجوری با استادش روز دوم دانشگاه ترم اول ای تا حاال کسدونمینم

 قدم اومد جلو که به لباساش هی..تیچشماش کم مونده بود ازش خون بچکه از خشم و عصبان..زدم
 . اوردرونی و ساعتش رو از دستش ب کتش رو در آوردعی و سردیاشاره کردم اونم فهم

 .. جلواومد
 ... مني رو به رودرست
 .. تو چشمچشم
 !می که قرار بود با هم گره بخورمی بودی شهرخنی من و انی احاال

 .. آورد جلودستشو
 : دندونام گفتمنی آوردم جلو و از بي تمام خشمم دست نامردبا
 !پس بزن..ستی که دوستانه نیدونیخوب م _
 
 
 

  دومقسمت
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 خطرات يبه هر حال برا! برام؟ادی ملمی داره فای بزنه خوادیراستش مطمئن نبودم که م... سمتماومد
 . آماده گارد گرفتمیاحتمال

 . سرخ شده بودتیفکش منقبض شده بود و رنگش از عصبان. قدم اومد جلوم دستاش مشت شده بودهی
 زد به یکیه شده بود آورد باال که بزنه که دست چپشو که مشت شد. نبرد بودمهی اماده ی واقعگهید

 .درب
 . رنگ عوض کرد که من هنگ کردمي جورهی.دی کتشو پوشعی چه سرالمذهب

 هاج و نطوریمنم هم. بود شروع کرد به حرف زدنی کدمی با آرامش رفت سمت درب و نفهمنیهمچ
 بووووووووووووووووووق محو نی انداختم اونم که عي نگاه به ساالرهی بودم سادهیواج اون وسط وا

 ! شده بودیلیل
انتظار داشتم .رونی از کالس زدم بی حرفچی حالم خراب بود که بدون هنقدریا. هم حواسش نبوديپر

 به خودم انداختم واقعا رنگم ی نگاههی نهی تو آییرفتم سمت دستشو. دم درب باشه که نبودیشاهرخ
 . راه افتادم سمت کالسدمیبه صورتم پاش ی آبهی.از خوده صبح حالم بد بود. بوددهیپر

 زدم و بدون ترس درب رو باز ایدلمو به در. بوددهیی گاوم شصت قلو زایعنی نیا. بسته بوددرب
 داشت نهی منو ببنکهی درب به سمتم برگشت قبل از ايبا صدا. برد بودتی تخته واي پایشاهرخ.کردم

 : بوووووووووووق پاچه گرفتنی چش شد عدونمی نمدی منو که ددایخندیهر و کر م
 !ن؟ییدایکم پ...نورایاز ا!شهال خانوم!به به _
 : پوزخند زد و با اخم هاش گفتهی

 رونی بنی رفتنی اجازه بری هم بگهیدفعه د. وقتمون تلف نشهنی از اشتری بدینی بشدییبفرما _
 !نیبرنگرد
 : اجازه سرد و وارفته گفتمبدون

 .. به صوری آبهیمن حالم خوب نبود رفتم  _
 : خشم گفتبا
 ؟يدیفهم.رونی وگرنه برو بنی خواستم؟زود بشحیمن از شما توض _

 رفتم ی حرفچیبدون ه.آخه وقت ماهانه شدنم بود. صفرهرهی فشارم زگفتیاز صبح حسم م. کردمبغض
 .مکتمیسمت ن

 !!!انای بد نبود احنی بستیدرب رو هم م _
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 ! باز کردم و دوباره محکم کوبوندمش به همگهی بار دهی. سمت درب که خودش بسته بودبرگشتم
 ! هوادی متر پر60 خودش ی محکم به هم زدم در رو که شاهرخنیهمچ

چون اصوال اهل . من تاب آوردمی ولزدی من بود سکته رو مي جای به من کرد که هر کی نگاههی
 . شده باشم که در جا بزنمفی باشه و ضعنیی فشارم پانکهیمگر ا.ترس نبودم

 نی برام عستی مهم نیعنیکه ! باال انداختمي پوزخند مسخره شونه اهینگاه بهش انداختم و با  هی
 !يریگیبوووووووووووق پاچه م

 نی لج کرده که اینا مرد معلوم نبود با ک! مشقامون شروع شدزمیبه قول عز.... درس و مدرسه و دوباره
 !یهمه درس داد جلسه اول

 :دمی کم من و من کردم و باالخره پرسهی خوب بود شیحال روح.بود کم حالش بهتر هی ي پربرگشتنه
 ؟!يپرررر _
 هوم؟ _
  چت شده بود؟یصبح...گمیم _
 ...ی عذر خواهيخوایم..ازش...یگفت... تو کهیول! دوبارهی که باهاش کل ننداختیشهال مرس _
 ! راه بهتر سراغ دارمهی...نه _
 : نگاه بهم انداخت و گفتهی دی با شک و ترديپر
 !؟!؟!؟یچه راه _
 ؟ی من چرا برم عذر خواهی کنی عروسيخوایتو باهاش م _
 !نه پس من برم؟ _
 : گفتمی خنده و شوخبا
 ؟يتو چرا؟مگه تو هم بهش زد _
 .راهتو بگو. رو بذار کناریشوخ _
 !ی کنياز نقش بیعی که طبگمینم..یستی نی خوبگریباز!يدیراهمو اگه به تو بگم لو م _
 : گفتی حوصلگی تو هوا تکون داد و با بی دستيپر
 !برو گمشو راهتو نخواستم _
 ...گهی ديخب از بس خر _
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 خرخره ام رفته بود تو چاه معرفت که داشتم از خودم ي تا کجانی ببیول.. خودم اعصاب نداشتماااحاال
 ! کارم سخت شده بوددادی که پا نمنمیا..ادی سر حال بی ببو گالبنی تا ازدمیم
 : گفتمی لبخند مهربونبا
 . اون روز رو بهت بدمی بستنمیبر. بهش فکر نکنالی خیب _
 .ببرم خونه. حال ندارمامینم _
 مگه دست توئه؟..ا _
 ه؟یپس دست ک _
 کو کجاست تا بگم؟ _
  کجاست؟یچ _
 ...گهی دهی مال کیگی مي که داری دستنیهم_
 !ی االغنقدری که ايریبم..الل _
 ؟يریگی بووووووق پاچه مو منی عزهیریتو چرا اعصابت بهم م _
 !مرض و بووووووق _
 از تونهی پا داره و نمهیقدرمو بدون که مرغم ... روزا گرون شدهنیمرغ ا.. شوادهیپ! گلممميلطف دار _

 !دستت فرار کنه
 !نی ماشي جلوي جوي توفتمی بود بکی افتاد ردم که نزدنی گفتم و همچنویا

 دی صحنه رو دشدی پسره داشت از پشت سرمون رد مهی. شکلک در اوردمهی اونطرف و براش دمیپر
 :گفت

 !شکلکتو بخورم نفس! جووووووووووووووووووونيا _
 :ی منو بگو عصبحاال

 ... نکن بزنم بووووووووووووووقتو از وسط دو نصف کنماي کارهی نیبب _
 اشاره کردم يبه پر.کردی رنگ عوض میتاب پرست ه آفنی هم عي خنده و پرری پسره قه قه زد زيوا

 !خورهی تکونم نمنی فرو رفته تو زملهی طوخی منی عدمیبرو ت ورستوران که د
 : پسره گفتدوباره

 زززم؟؟؟ی ادرس بدم عزززيخوایاگه بووووقمو م _
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برگشتم . لبو سرخ شدنی پسره عدمی اودمدم بهش بزنم که دشدمی منفجر متی بگو داشتم از عصبانمنو
 بد بخت چشم غره نی غضب به اری منی داره عسادهی وای چندششی دختره با اراهی پشت سرم دمید
 !رهیم

 دوست دخترش بود نیپس ا..پسرم که رنگ به رنگ شد...دخترم که خشن بود.. که کج نبودمیدوزار
 !مچشو گرفته بود

حاال .. خندمون رفت هواي صدامیرو که بستدرب . تو کافهمیدی پرعی رو گرفتم و سري دست پرمنم
 ! بخندینخند ک

 !نیسمی مازوخنای اگنی خدا االن مای.نندی کگامی ملت دارن به ما ندمی دفعه دهی
 : نگاه به من کرد و گفتهی يپر.زی دادم و نشستم پشت مسفارشامونو

 ! به جونش؟يپری االن مش؟گفتمیچرا نزد _
 ... بووووووووووووونیاومدم ع _

 : گفتی که زرتکردمی داشتم اوووووووو اوووووووووووو مهنوز
 ي دار؟مگهی راه انداختنی برا من بوق بوق ماشیچته تو ه!زهر مار رو بوووووووووووووووووووووق _

 ؟يبریعروس م
  جلوم نشسته؟هی کيزی دسته دنیپس ا...گهیاره د _
 دونستمیم!مونده بود قر بده اون وسطکم !بچه شاد شد..یطفل...یآخ.. دستم به خودش اشاره کردمبا
 !دمیکشی هوله زود تر براش نقشه منقدریا

 ..!دمی بودم که ددهی هول ندنقدریعروس ا!کم ذوق کن...خب بسه _
 !دمی کش واسه خودم خری تا فحش کش دار و ب80 هی نمیفکر م!ی تو ذوقش اساسزدم
 

  )2ادامه قسمت (  دوم فصل
 
 شلواره پسره شرط بستن پی بودن زنییآخه پا! رو ببرنيدی که تو می بستنی مرده شوره هر چيا

 !داشت؟من چرا خر شدم شرط بستم؟
 !زمممیتعجب نکن عز...يخر که بود _
 زماااای بهم برییالی گودزکلتوی بزنم هگهی مطونهی شیعنی _
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  شرطو بردم؟ي حال کردالی خی رو بنایا _
 : تاسف سر تکون دادم و گفتمبا
 ... رو دست منيزدتو واقعا  _
 : حرفمو قطع کردادی و فرجانی هبا
 ؟ي خام داري دی من سيخدا!!! آهنگه شادمهرهيوااااااااااااااا _

 ی کنی چون تو صدام نمرهی مادمی داره اسمم
 ی کنی که عاشقت شدم تـــــــــو اعتنا نمحاال

  منويریگی مــدهی نشنی ولشمی تر مدلتنگ
 ...پرسنوی همه حال تو رو از من فقط مهنوز
 :دمی و من با تعجب پرسکردی زمزمه ماون
 !اروم تر ذوق مرگ شو جون ننه ات.. بچهکننی نگامون م؟دارنیکنی مغی جغی بچه ها جنیچته ع _
 از اون رومو برگردوندم که تیمنم به تبع. ادا برام در آورد و روشو بر گردوند و دوباره با اهنگ خوندهی
انگار که .کنهی داره با اخم سر تا پامو برانداز مسادهی کله ام واي غضب باالری منی عی شاهرخدمید
 ! نداشته باشميزی چي که سوراخ سمبه اکنهی ممی منو بخره داره وارسخوادیم

 : که گفتسادمی واخی سپر کردم و سنهی سمنم
 !جواب سالم واجبه _

 : گفتمي با پررومنم
 !می باشدهی شنیاگه سالم _
 .به فرض که من که بزرگترم سالم کردم _
 : که فقط خودم بشنوم گفتمی لبریز
 !اه...ذارهیچه منتم م _
 : خندشو گرفت وگفتي کرد و جلوی سرفه مصلحتهی

 ! منت سالمیب _
 باااااااااااااای غربی چاهار تا شد عجچشمام

 : تته پته گفتمبا
  گفتم؟یچ..ی چنیدیججون من شن..ج _
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 من هنوز منتظر جوابمااا! شهال خانومستمیر که نخب ک _
 : قاز سرشو از پشت من آورد جلو و گفتنی عي تر از من پرزود
 !هی شاهرخهی چه شبنیجلل الخالق ا _

 :با حرص گفتم!نفله... رو در جا له کنمي بزنم پرخواستمی می بگمنو
 !زمی خودشونن عزشونیا...يپر _
 : به بازومو گفتزد
تازشم اون االن .. نداره کهشی ریاستاد شاهرخ! حدنی تا اگهی نه دی خر هستم ولحاال..گمشو _

 سگ پاچه نی فوت شده بود عست؟دوستشی نادتی بود دهی پوشیبعدشم امروزمشک...کالس داره
 گرفت؟؟؟یم
 ..گهی بووووووووووووق دنی بود که عنیمنظورت ا _
 بوووووق نممی به سقط شدنمم باشه با ماشکی به من کرد که تا اخره عمرم اگه نزدی نگاه چپهی يپر
 !زنمینم

 هم نی اگفتی افتادم راست مي پري حرفاادی دوباره باسرفع اظهار وجود کرد که من یشاهرخ
 هیزی چیشیالبد درو! که دارهشمی من رهیاوه اوه .... هم گهی مدل دهی بود هم موهاش ی آبراهنشیپ
 ...گهید

 : گوشش گفتمری نگاه کردم اونم به من،زي پربه
 گه؟ی دهی کنیپس ا _

 ..ی رو کرد به اون پسره مثال شاهرخيدی قی باال انداخت و با بي اشونه
 نکنه داداش دوقلوش باشه؟هان؟... بودهشی شببی عجیول
 : به پهلوم زد به خودم اومدم،هول و دستپاچه گفتمي که پري سقلمه ابا
 !بله؟ _
 :دی آروم پرسيپر
 . برادره استاد هستندشونی؟ایی کجازمیعز _
 : که حدسم درست از آب دراومده گفتمی خوشحالبا
 داره یحس خوب! قل داشته باشمهیخوش بحالتون؟منم ارزوم بود ! چه جالبين؟وااایداداش دو قلوش _

 نـــــــه؟
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 : گوشم گفتری با اخم زيپر
 يدوباره ذوق کرد.. باش خره؟ارومياری در مي بازغالهی جينجوری که ايچته تو؟خودت قل دار شد _

 !کنهی تراکتور داره کار منیزبونت ع
 !يرو آب بخند.. زهر ماريا...خندهی داداشش داره هر و کر بهم مدمی خودم اومدم دبه
 : هر چه تمام تر گفتمتی جدبا
 ن؟ی داشتي حاال شما با ما امردیببخش _

 : کرد و گفتی اهمهی پسره
 !وسفیبرادر ! هستماسیمن ال _
 !وسوفمی اسمش؟من عاشق وسفهی...اِ _
 !هیپسره خوب...منم عاشقشم  _
 : گفتمیجی گبا
 ه؟یخوب.. پسره ی کدیببخش _
 !ی عاشقشی شما؟االن گفتیخوب..گهی دوسفی..هه _
 من گفتم؟ _
 : گوشم پچ پچ کنون گفتری دوباره زيپر
 ي چطورنیمونی سگ هار منی تو و اون که عيری نگمرض. من عاشقشمیاالن گفت..گهیآره د _

 ... به من نگفتی چ؟واسيعاشق شد
 : بلند گفتمي افتاد وبا عجله و صدامی دوزارتازه
_ STOP سو تفاهم نشه!نه خودش!وسفمی بود که عاشق اسم نیمن منظورم ا!یآبج.. 
 : گفتاسی ابروشو انداخت باال و رو به اليپر
 ! جرپزه ها ندارهنی از انیمن گفتم ا..آهان _

 : و بگمي نوبت من بود بزنم تو کمر پرحاال
 ! لطفاری زبونتو بگنی جلو ايتا ابرومو نبرد!ه؟ی اغهی چه صگهیجرپزه د _
 !خفه بابا _
 !تی تربیب _
 !!!زنمتایم _
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 !نهیبوز _
 دوباره اسی که المیدی فحش مگهی بهمداسی الي بلند بلند جلومی ساعته دارهی حواسمون نبود اصال

 :اظهار وجود کرد و من با تته پتته گفتم
 .دیشما ببخش! شروع کردنیاول ا _
 ... بعدا دارم براتیعنی نگاه کارساز اومد که هی يپر

 :دمی ندادم و پرسمحلش
 ن؟ی داشتي با ما امراسیآقا ال _
 ن؟یکدومتون.عرض کنم که من با شهال خانوم کار دارم...بله _

 سر که داشت هی و دمی رو دی شاهرخنی که از پشت پنجره ماشي سمت پردمی کردم و چرخیمکث
 :با خودم گقتم. نشهدهی دوال بشه تا دکردیتالش م

 : گفتمیرکیبا ز"..!غلط نکنم کاره خودشه"
 !!!ه؟ی شما رو فرستاده خودشم بهتون گفته که شهال کیهر ک _
 : تک سرفه زد و گفتهی باز اسیال
 ی البته اولش هم اسمتون رو که صدا زدم اعتراضدی شهال خانوم خودتوننکهیمن حدسم ا _

 ..!گهی ددیپس خودتون..نینکرد
 : ابرومو دادم باال و گفتمهی

 .در خدمتم.خودم هستم.بله _
تا برگشتم پشت سرمو نگاه کنم بلند و ..کنهی نگا مرونوی داره بدمی کم نگاش کردم بلکه حرف بزنه دهی

 سرفه هیحاال نوبت من بود . هستیی خبراهی رونی افتاد اون بمیدستپاچه صدام کرد منم دوزار
 : اومدم و گفتمیمصلحت

 .دینی شما بشگردمی برمي االن زودییمن برم دستشو_
 کج رونیراهمو به سمت ب حواسش پرت شد دمیتا د!نکبتتتت!ی که از خدا خواسته ولو شد رو صندلاونم

 و نمی نشسته جلو ماشنی استاده گرامم همچیشاهرخ! بــــــــــــلهدمی دنمیرفتم کنار ماش.کردم
 ... جلومه که نگوووويکایمشغول پنچر کردنه الست

 : هوا و بلند گفتمیب



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 28 

وش فرم و  خ،دماغهي ژل زده و مدل تام کروزيموها..ااای جر زن باشنقدری اادی نمپتیریاصال به ت _
 گهی دنی ماشهیاون دفعه با ... بلندی شاسنیشغل با کالس و ماش! کالس و کفش مارك داري هاپیت

 ه،مایه؟خبریچ..ستچاقو بد..نمی ماشي جلويزانو زد..نجایا! بلندهی شاسنیاالن با ا.. جناب استاااااديبود
 م؟ی خبریب

 خدا بگم چه کارت کنه شهال پسره مردم يا.زبونشم که بند اومد.. بود فک کنمدهی جور زهرش ترکبد
 !ناقص شد بخدا! گرفتیالل مون

استخونات خورد ..نکن..نکن داداش..شکوندی میدستاشم ه.. هوادی دفعه بلند شد رنگش که کال پرهی
 ! شد باباشیدلم ر..نکن..شدن

 ..!نی اهیعجب زبون نفهم..گهی نکن دگمی بهت مد
 : پاشو تکون داد،منم با پوزخند گفتمی و هنیی سرش رو انداخت پاسادی که واجلوم

  رو اعصاب بودن استاااد؟کامیالست _
 ! به تو کله پوکشکوفوندمی می استاد رو هنیا

 : من و من کردن گفتبا
 !برادرم کجاست؟..خب..زیچ..خب...راستش _
 ی چه چرتدیخودشم فهم... نرهادشی نثارش کردم که تا اخر عمرش از یهی گاه عاقل اندر سفهی

 : زدم و با خنده گفتمهی تکنمیبه ماش.پرونده
 !زهیداداشتون چه ر _
 : تعجب سرشو آورد باال و گفتبا
 !!!؟ی چنیعی...ز؟یر _
مگه ..نیگشتی چرخام دنبالش مری زنیاخه داشت...گهی بشه دمی چرخام تونسته قاری که ززهیحتما ر _

 !!!نه؟
 :فتم گي دفعه اومد بخنده که بد بهش نگا کردم و جدهی

 خشک ای نفروختم بهت که تر یزمیم؟هیداشت!!!! استاااادمی؟نداشتی شوخرمیبا دم ش..ی شوخیشوخ _
 ده؟ی می کارا چه معننیباشه پس ا

 : نگاه به رستوران انداخت و بعد گفتهی
 !رونی من بکش بمی به زبون خوش پاتو از تو گلنیبب!يزی تادیخوشم م _
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 : و متعجب اومدم و گفتمی عصبي خنده هی
 شما میالزمم باشه تو گل. کنم بسه برامي روادهیتو همون پ...هی برام کافممی شما؟گلایمن ..دیببخش _
 به من نی داری الکی الکنی کرده؟دقتی مشکل شما با من چفهممیاصال من نم!مطمئن باش..امینم
 ن؟یدی مریگ
 افتاد؟...سهی بزرگترش واي دختر جلوهی نمیمن خوش ندارم بب!ستی هم نی الکنیچیهم _
 !ارهی دختر کم بهی ي پسر جلوهیبگو خوش ندارم  _
 !ستیبرام مهم ن.. فکر کنيخوای میهر چ _
 : گفتميدی قی ببا
 ! شماستدی عقانی کنم؟اکاریمن چ..خب....حاال _
 .. کنهيروی پدمی از عقادی من بايدانشجو _
 : گشاد شده گفتمي چشمابا
 و اونور نوری هم با درشکه ایکس...ستی نی کوچک خان نمکرزای عهد شازده منجایا...دیببخش _
 !ستیپس عهد درشکه هم ن..رهینم
 : گفتي و جددی کم هم پرهی همون ی بخنده ولخواستی کم مهی

 . نکنيبا من باز...به هر حال _
 .. دارمادی خوب زهی کنم همبازيبخوام باز _
 !نی همه هم سن باشدی بايآره خب کوچولو تو خاله باز _
 !کردی ممی حرصشتری بنی و ااوردمی داشتم کم می واقعيبه معنا...کردای ممی داشت کفرگهید
 : خشونت گفتمبا
 با خودم رو در رو ای بي هنر مندیلیخ.. نکنی چرخا خالنی سر ايبا من مشکل دار...به هر حال _

 ..!شو
 : گفتدی تا منو ديپر. رو هم نخورمی بستننی اتخواسی دلم نمگهید. گفتم و به سرعت رفتم داخلنویا

  تو؟ي بسازیی دستشویرفت _
 : با اخم گفتمي پري محل به حرفایب

 .نی برادرتون گفتن براسیآقا ال _
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 کم صدام رو خشن تر و بلند هی.رونی بدمیانگار متوجه نشده بود که برادرشو د.. دفعه جا خوردهی اسیال
 :کردم

 ... گمگشته کارتون دارهوسفی آقا؟ستمیمگه باشما ن _
 : بلند شد بره که گفتمعی سراسی و الکردی با دهن باز نگاه ميپر
 بره تتونی برادرتون باعث بشه شما شخصضی ذهن مرنینذار.نی حرفا هستنیشما متشخص تر از ا _
 ! سوالریز
 :زدی تو سره خودش میشادمهرم که ه!یخودت... که ارهیعنی نیا

 یکنیزم دفاع نم و ایدونی مقتویحق _
 یکنی و تو اعتنا نمرمیمی تو مکنار

 کنندی تو رو از چشم من امشب تماشا ممردم
 کنندی مدای تو پشی ها منو پبهی غرفردا

 ی رد بشی اتفاقکاش
 ي دلخوري کوچه هااز
  که چقدرارمی روم نبه
 ي نرشمی که از پخوامیم

 دنی بار با شنهر
  تو آروم شدميصدا

  رفتنتي واسه یحت
  همه محکوم شدمشیپ

 یکنی چون تو صدام نمرهی مادمی داره اسمم
 یکنـی که عاشقت شدم تو اعتنا نمحاال

  منويریگی مدهی نشنی ولشمی تر مدلتنگ
 

 ..پرسنوی همه حال تو رو از من فقط مهنوز
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 رو از ی صندلنی ای خبر زپرتی از خدا بي پرنی که ای صندلي خودم انداختم روی رفت منم تلپاسیال
 پسره مامااااااااان پشت سرم نی جهی مونمیاز شانس خرک.نی رو زممی ولو شدی عقب و تاالپدی ما کشریز

 که من دنیندخی بلند منقدرمیا... بخندی حاال نخند کدنی و تا صحنه رو دننیاومده بودن که بش
آخه شانس که ...ف سالن افتاده کرمی بند لباس زدونمی چه مای نکنه شلوارم از پام در اومده دمیترس

 رو کله ختنی رلیهمه فام... کاروانسراست نگووو نهگمی مزمونی خونه عزمی بار نشسته بودهیندارم 
خالصه سفره انداختم داشتم ...می من اشپز باشنکهیحاال نه ا.. دستور داد برم غذا درست کنمزممیعز!ام

 : احمقم بلند گفتهیی دفعه پسر داهی...ی با همه مرد و زن قاطخوردمیغذا م
  افتاده بود؟نجای اهی بند لباس کنیا _

 یول..گایمنم سرخ شدم در حد الل.. خندهرهیملت زدن ز!دم؟یمن چه کاره ب..رهی منو بگیکی...يواااااااااا
 .. نشهزونی اومیی مراقبم بند مندام از جایاز اون روز ه.اوردمی خودم که نيبه رو

 ! سره جاشهی به قوت الهزی نه همه چدمی لباسم ديردم تو دست بدمی خندنقدری پسرا انکهیا
 یبا چه اعتماد به نفس.اصال انگار نه انگار که من افتادم..اخمام تو هم. و بلند شدمدمی نفس کشهی

 :دمی و براش خط و نشون کشي پرينشستم جلو
 ... دارم براترونی بمی به جون خودم بريپر _

 چه برسه گهی ددیخندی موارمی به درز دشی جورنی همنیا! که بد تر از پسرا کف سالن ولوووو بوداونم
 کف هم بد کی برخورد باسن مبارك و سرامي بخوره کف سالن و صدای تاالپیکی نکهیبه ا

 ... صدا دادیلی خشییآخه خدا!فررررررررررررم بلند بشه
 : نشست رو به روم و گفتقهی از چند دقبعد
  بود؟ی چی چوسفی و اسی الهی قضدهی ورپريهووو _

 : گفتمی نگاش کردم و با ناراحتخشن
 ! باباتهيهو _
 اونم ی کسي جلونکهی از امیکی که من از کوچدونستی حقشه خودش خوب میول. وا رفت بدبختيپر

 ! موضوع حساس بودمنیرو ا. کردی کارو کرد؟واقعا عصبنیپس چرا ا!ادی بشم بدم معیپسر ضا
 يچون پر.. تا آروم بشمخوردمی آب مشهی شهی شدمی که میعادتم بود عصب.. آب خوردممی آب معدناز

 !وونمی خوردم نگه دوانیبود به اندازه سه تا ل
 : کردنی کم بهتر که شدم خودم با زبون خوش شروع کردم به وراجهی
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 ، خرهوسفی نیا _
 : اومد اعتراض کنه که گفتميپر
 نگاش به پشت سرم دمی دفعه دهی زدمی داشتم حرف ماسیبا ال..اااایدینپر يدی وسط حرفم پرياوو _

 سرمو گرم کنه که اسی نقشه است که الهی همش نای چه خبره متوجه شدم که انمیزوم شده برگشتم بب
 رنگش که خفتشو گرفتم.رونی زدم بیی دستشويمنم به هوا.. پنچر کنهنوی ماشياستاد از اونور چرخا

 حرفام تا نی من جغله تر از ایول! واحدم افتادمنیا.ادی بابا از من بدش منیخالصه کنم برات ا.دیپر
 ! حرصش بدمامیم..رهی وقتم هدر مستیمهم ن. سره کالسامی لحظه منیاخر
 : فکش افتاده بود و با تعجب گفتکردی که اصال فکرشم نميپر
 ؟یی شهالیگیراس م _
 !گمیآره راست م! شدهیمیاه ولش کن قد...پ ن پ _
 خو آخه چرا؟ _
 يفکر کن علنا تو چشام زل زد گفت تو غلط کرد.. تر باشمي پسر قوهی از دی من نباگهیچون م _

 رو دست یکپک بزنه اله! خدا رو شکر کننی اگه زدن تو سرت بشیکشیواسه پسرا شاخ شونه م
 ! دختر رو دستش بلند شدهنهیچشم نداره بب!!!مادرش باد کنه

 : مات و مبهوت گفتيپر
 ؟؟؟!!!دورووووووووووغ _
 ! رو گفتنای همی که نگفت ولی واضحنیحاال به ا _
 ازم ي حالم گرفته است به طرفداردی هم ديپر. بودنییهمش سرم پا.شیی ناراحت بودم خدایلیخ

 :گفت
 ...کنهی می تو خالي داره سر چرخادهیزورش نرس...خاك بر سرش بکنن _

 :و گفتم انداختم ی نگاهبهش
 کنه؟ی می رو خالیچ _
  تو؟ییکجا...گهیخوب حرصشو د...معدشو _
 : گفتمنهی کبا
 . تماشا کننیبش..من دارم براش _

***** 
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 با هم يزی نوع گالوچی کدوم از پسرا هچی و من و استاد و کال هگذشتی از ترم مي سه هفته اهی
 دهییدو. به در زدم و رفتم توي تقه اهی.دمی رسری ربع دهی ی روز سره کالس شاهرخهی نکهی تا امینداشت

 هیبرگشت و  دنمی با دیشاهرخ. بودمیشونیعرقم تو پ..صورتمم سرخ شده بود.زدمیبودم و نفس نفس م
 از سر تا پا و از پا تا سر به من کرد که خودم به خودم شک کردم و مثل اون خودمو اسکن ینگاه

 هی سورمه ای توووپ و شلوار لهی و مانتو سورمه ایمشک مقنعه هی. خوبه کهپمیت.. نه بابادمیکردم د
 . بودکی که آنتممیکوله پشت!تنگ
 : گفتهی از چند ثانبعد
  طور؟نیچطور ا _
 گلوش ری زشهی مدهی سرت برنکهی داره به نشانه اي پردمی به بچه ها انداختم که دی نگاههی تعجب با

 "!ی ببو گالبکهیغلط کرده مرت"با خودم گفتم! برامکنهی و اونور منوریدستشو ا
 : شدم و رو به استاد گفتمیحرص

 .فهممیه؟نمینطوری چطور ایچ _
 : زد و گفتي پوزخندیشاهرخ

 ! نگفتم؟ایگفتم ..ي دفعه بعددمیبهت گفته بودم راهت نم!رونیبرو ب _
 ينطوری همشدمی که میعصب..دمیکشیتند تند نفس م..رنگم عوض شد! به طاقدی باز چسبآمپرم
 با یخی اسپرت ی کت لهی دمیمثل خودش اسکنش کردم د..گرفتمیتپش قلب م.زدی مشترینبضم ب.بودم

 پشینه از ت!یکفشش هم اسپرت بود هم رسم! سنگ شوري سورمه ای و شلوار لدهی پوشدی سفراهنیپ
 قهی دقمی کاريزیبرنامه ر...! منرمی برم بمدیبا..کردمی و رو مری زنویحاال اون وسط داشتم ا..مدخوشم او

 ..هااا
 : و گفتمرونی بودم با نفرت بهش نگاه کردم و نفسمو با حرص دادم بی عصبهنوز

اگه .نمی برم بشفتهی نمی اتفاقچیه.سر به سرم نذار... اومدهشی مشکل بد برام پهیاستاد من امروز  _
 من نفهم ای شنی بچه ها حواس پرت مای خورهی اومدنم درستون به مشکل مری ربع دهی با دیکنیفکر م

 ای يخوری شما حرص مای شهی حواس می بي پرای شهی درسشون گند می کالس بغلي استاداای شمیم
 .....فتهیدوباره دعوا راه م
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 چشمام و ي پشت سره هم که استاد اومد جلوم و نوازش گونه دستاشو گذاشت روروندمی جت منیع
 داره بهم نگاه ی با نگراندمی ها زل زدم بهش که دیمثل جن!دمی عقب کشیول..داغ شدم!صورتم

 :دی و پرساوردیطاقت ن..کنهیم
 ؟یکنی مهی گري شده؟چرا داری؟چیگی مهی چرت و پرتا چنیا _
 خودمم حواس دیفهم!سهی خسهی خدمی صورتم دي رودمی گرفته بود؟دست کشمی گری که؟منیگر

 : به طرفم و گفتدی چرخمی محوطه که نشستيتو!رونی منو برد بدویدستمو کش..ندارم
  افتاده؟ی شده؟اتفاقیشهال چ _
 :با من و من کردن گفتم.کردمی می نفر خودمو خالهی ي برادیبا
 ..که.. دانشگاه کهومدمیداشتم م..امروز _
 ! کردمهی گري هاي امونم نداد و هاهیگر

 : نگاه کرد و گفت بهمی با مهربونی جور خاصهی گرفت و سرمو آورد باال و چونمو
  شده؟یبگو چ..ستمی نگهی دل سنگ که دی ولادی سر به تنت نباشه از بس ازت بدم مخوامیدرسته م _
 تر ي بودم جری چه طرز دلگرم کردنه آخه؟عصبنیا.. بود حتماوونهی دنیآره ا! بودوونهی دنیا

 بعدش ی کم صدام کرد ولهی.رونیبا سرعت از دانشگاه زدم ب.محکم دستشو پس زدم و بلند شدم..شدم
 ه من ولخواستیم! شده بود احمقفیخر ک. بود که خوشش اومده من ناراحتمدایاز اولم پ! شدالیخیب

 ..کنه که کرد
 کی موز و کری جا شهی قبلش رفتیدلم ضعف م! و هوس کردم برم نتابونای دادم تو خراژی کم وهی

 بود که از دانشگاه زده بودم ی ساعتحدودا دو! نتی خودم و خوردم بعد رفتم کافيگرفتم برا
نشستم . تر شدم و خاموشش کردمی عصبزدی زنگ می هم کالسش تموم شده بود و هيپر.رونیب

فلشمو ! وب به اون وب شدم و حوصلم سر رفتنی کم اهی هاشو رفتم تو بالگفا ستمیس  ازیکیپشت 
  پارسهدمی داهوی ي که از تورونی بامیباومدم ! و چند تا رمان تپل دانلود زدمایت98 زدم و رفتم سیبه ک
on خوشحال تر شدم و گفتم. قدم شدشیخوشحال شدم و تا اومدم بگم سالم خودش پ.شد: 
 ؟یخوب _

 ؟ی؟خوبیتو چ..اره :پارسه
 !افتضاحم..نه _

  شده؟یچرا چ:پارسه



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 35 

پارسه االن که دارم .. بکنمينشد کار. تصادف وحشتناك جلوم شدهی سره کالس رفتمیداشتم م _
 شدم ادهیپ. از همه عقبتر بودنمیمن ماش. چه وحشتناك بودیدونینم.دنی برات اشکام امونم نمگمیم

 ی ولونریدو تا از دخترا اومدن ب. نوزادهیسه تا دختر و .دمی تصادو دکنندی چرا حرکت نمنمیرفتم بب
 نی کنار ماشدمیرفتم افتادم به جون در که دپارسه ... بغلش در جاينوزاد هم تو. کرده بودری گیسوم
دختررو ول کردم و بلند داد زدم همه ..رنیمی نفر همه مهی ي نزنم به جای اگه حرفدمید...ختهی رنیبنز
 ..پارسه..پارسه..شهی منفجر منی عقب االن ماشنیبر
 : کردم و گفتمنی فنی کم فهی

 باز دی ور برم شانشی رفتم دوباره برم به درب ماشدهی دختره ترسدمی دنی رو زمدنیپرسه همه خواب _
من ..دختره مرد پارسه...دختره! اون طرف تر پرت شدملومرتی کهیبا انفجار ...بشه که منفجر شد

 !به خاطرش کالس هم نرفتم! بکنمي کاچینتونستم ه
 شدی می سالهی منو پارسه. کردم رفتم خونهی داد و من خدافظمی کم دلدارهی.خوندی فقط حرفامو مپارسه

 بچه می که بفهممی کدوممون نخواستچی هچوقتی هیول.میردیدرد و دل م.می با هم دوست بوداهویتو 
 !مینی همو ببمی بخواای و میکجا هست

 هی..دادی اون لو نمیول. بهش وابسته شده بودمیی جوراهی.میگفتی هامون می صادقانه از دردا و خوشفقط
 : نه گفتای اف تو دست و پلش هست ی می جدمی رفتم سراغش و پرسگهی ديدی اهیدفعه با 

 که خوادی بچه کجاست و نه مدونمی نه مهی کدونمیاما نه م.. بهش وابسته امیلیخ. فقط دارمینترنتیا _
 .مخوادیمنم بخوام اون ن!بدونم
 ی بزرگسیر! باشه هان؟یاز کجا معلوم اون ک. بهش وابسته بشمشتری بواستمی من نمگفتی میراست
 مشامم رو نوازش ي قورمه سبزي بودیپام که به خونه رس! قمار بکنمتونستمی نممی زندگيرو..بود
 .... مادرمدمید. آشپز خونهيبا کله رفتم تو!کرد

 نشسته بهی مرد غرهیمادرم تو اغوش !ستی مهم نگهید... بگم که داغ دلم تازه نشه؟گر چه شدیچ
 ! خودم اعتماد نداشتميبه چشما!بود
 هی که به خاطرش شدی موضوع برام گرون تموم منی انقدریا!نمیبی کردم باور کنم که دارم خواب میسع
 نی واقعا دمیفهمی مي جورهی دیبا! شدری صورت خودم که از درد اشکم سرازي محکم زدم تویلیس

  خوابه؟ایمادرمه 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 36 

چه !گنی می چنمی تا ببرونی رفتم بعیومدم و سر و مبهوت دم در آشپزخونه بودم که به خودم امات
راستس مادرمم سر و گوشش .دمیترسی مادرم می و جوونییبای از زشهیهم!زدنی هم حرف ممیعشقول

 یول!قع سالم بود اونمو4 برم خارج منم خوامی گفت میبعد از طالقش ه... سر به راه نبودیلیخ.دیجنبیم
از . جا منو راحت کردهیقربونش برم تو . ناهنجار بزرگ بشمطی تو محدی که نباکردی منو بهونه مزمیعز

 هم از خارج یوقت.ی عمر زندگهی ي درس خوب بود اما نه برايبرا!ی واقعيخارج متنفر بودم به معنا
 کرد تا تیه کارخونه فعالی ي فوقش رو گرفت رفت تونکهی داد و بعد از الی شد ادامه تحصدیرفتن ناام

 ..و مادرم تو بغل اون...! ماي خونه ي توسشی و حاال رئ شد معاون اوناجنکهیا
 ! که دل به مال مادرم بسته باشهوونی حهی آدم نه هیاما با ..ستمی با ازدواجش مخالف نبودم و نمن

 هیوا! که خارج بودکممیخاله کوچ!میی دانطوریهم!دی بهش رسيادی از فوت پدرش ارث زمادرم
 ! تابلو بود که موندگار شدهیول..يدر
 : کردمزی و گوشام رو ترونی اسم خودم از هپروت اومدم بدنی شنبا
  کنم؟اون دخترمه اخه؟کاریبا شهال چ _
 چند سالشه شهال؟ _
 ؟!19 _
  گو لو که من چند سالمه؟هان؟ي زي تو چه زبه
 ...گهیخب شوهرش بده د _

 19 و شوهر؟تو گفت؟منی می احمق چنیا.هم فشردم ي دندونامو روی زدم رو دستم و با ناراحتمحکم
 گوش شتری داد م و بهی تکواری به دزدم؟سرموی کتکش مای دادمی مکردم؟فحششی مکاری چدی؟بایسالگ
 :کردم

 ؟يدی فهمدمی شوهر نمای زودنی اونو به اچوقتیمن ه..اون بچه است..نه _
 ی زندگنیباشه؟من بهتر...ییای تنها باهام بدی بامی خارج و راحت باشمی بريخوای خانومم اگه منیبب _

 !کنمیرو برات فراهم م
 مواجه شدم و به دو از 8 و 6 ي شد که با صحنه ی چنمی دوال شدم ببیواشکی.. مادرم جواب ندادگهید

 فهی حيا!انی مهندس شاي پرادونی بشم که برم نگام افتاد به ماشنیاومدم سوار ماش!رونیخونه زدم ب
 ! نره غول بگن بخدانیمهندس که به ا
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 ي از پرامی خاموشه روشنش که کردم چند تا پمی اومد گوشادمی.تا چرخ رو پنچر کردم و راه افتادم 4
 ! خاموشه؟می افتاده و چرا گوشی چه اتفاقگفتی بود و مدهیاومد که همش حالمو پرس

 بود ی جاروبرقرکارهی که توش ادرس تعميکه نگام به کاغذ!فمی رو انداختم تو کی جواب گوشیب
 ي دادم که خونه پرامی پهیبه مادرم . دادملی تحوی دادم به اون سمت و جارو برقریی رو تغرمیمس.افتاد

 ! یکی اون خشتریب! کردهی اونم از خدا خواسته االن چه حالدونستمیم!ام منتظرم نباشه
با سرعت ! کرده بود جمکران رويدلم بدجور هوا! ضبط رو ولوم دادم و زدم تو جاده قم تهرانيصدا

 روزهامو ی هدادمی که به اهنگ گوش منزوریهم. و سرعتم کم کردمنای که نگام افتاد به دوربرفتمیم
 .کردمیمرور م

  تو بسر شدی که بیی روزافهیح_
  من سحر شدی که بیی شب هافهیح
  من تنها من از تو تنها تری بتو
  که تنها هدر شدي عمرنی افهیح
 :ختمیری و اشک مزدمی خودم بلند بلند حرف مبا
 يای آره؟چرا نمي هم ازدواج کرد؟توي بودم آخه؟منو چرا ول کردي من دختره بد؟مگهیبابا چرا رفت _
 دخترت تنها یی به سرم اومده؟بابا کجایی چه بالهایدونی چند سالمه؟میدونی بابا؟میینمت؟کجایبب

 شده؟
  جونهمهی دل نيمن سردم تو سرد _
  درب و داغونهسازهی مسوزهیم
  اشکاتکهی چکی با چی حتلرزهیم

  بارونهرهی که زی گنجشکمثل
 چرا منو یخواستی نم؟منوییاخه نامرد کجا...خورهی داره بهم می زندگنیمن حالم از ا...بابا _

  وسط؟نی امی جا گرمه پس من چهی شما ها که هرکدومتون سرتون معرفتای بن؟اخهیاورد
 : زدمادی داغون شدم که فرنقدریا..زدمی هق هق افتاده بودم و زار مبه
آخه ! بار باباجونمهیبخدا فقط ! بار بچشم طعم اغوشتوهیبذار ! بار الاقلهی منتی ببایب....بابا دلم گرفته _

 ؟یتو کجا رفت
 لب هامون لبخنده عشقو کم داره _
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  روزامون لحظه غم دارهرنیدلگ
  محتاجمیلی دستم کن خدستاتو

  رو به تاراجمزمیری مزمییپا
**** 

 ! به رنگ آرامش باشهی فقط آبدمیشا..دمی آقا دهی گنبد سبزو آبي از سه ساعت خودمو رو به روبعد
 !ده،آرامشی خدا رو مي اون مسجد رنگ و بوي چشم من همه جابه

 بهم داده ي درب ورودي که جلويچادر. و به سمت قسمت خواهران رفتمدمی کشقی نفس عمچندتا
 با تهران فرق طشیچقدر مح..ي چادريخانوما.رفتمیآروم آروم م. سرم جا به جا کردميبودن رو رو

 عاشقش طیاما من هرجا هم که مخالف باشم تو اون مح.. با چادر مخالفندایلیخ...نجایداره ا
 ! که از نگاها در امانهدادی منانی به ادم اطمانگار.شدمیم

 خواهران ی آب خوردم و قسمت خروجی کمياز آبخور.رونی اومدم بهیو گر ارتی ساعت زمی از نبهد
 .چادر رو برگردوندم

 دمی نگاه به اطرافم انداختم و دهی. شنبه بود خلوت بودکیچون ! شدم و رفتم داخل شهرنی ماشسوار
 سال 5 ارتی زي که امده بودم قم براي بارنیاز آخر.ساختنیداشتن همه جا رو م.ستی نیشکیه
 زدم ي سوپرهی يجلو. راحت شدالمی توخوده شهر و خدمیباالخره رس. عوض شده بودیلیخ.گذشتیم

 ! خندق بالنی به ازمی بخرم بری کم خوراکهی حرم رو بپرسم هم ری و رفتم هم مسارکن
 کم خوردم و به هی!میشگیخوراك هم!سی و ساندیی ساقه طالتییسکوی و بری و ماست موسپسیچ

 دی و اونورم رو دنوری ایجیبا گ.شدیکم کم داشت چشمام باز م.گقته بود راه افتادم که اون آقاهه یسمت
 :زدم و با خودم گفتم

چه ! وسط؟نی بود ای چی ست؟نه بابا پس جمکران چگهی شهره دهی نجای اای گرفتم مری آلزاامنیخدا _
 !!! مني خدانجایعوض شده ا

 ی کندای مسجد توش پمی نهی تا ياری به چشات زور بدیتهران با!را به راه مسجد زدن! اُه چقدر مسجداُه
 ! کن فدات بشمتی عدالت رو رعاایخدا!استغفراهللا!ترکهی داره منجایاونوقت ا

 رو پارك کردم و رفتم نیماش. که گفته بودیی و قبض رو گرفتم و رفتم سرجادمی حرم رسنگی پارکتو
 اندازه يدم اون لحظه با دهن باز و چشما شباهت نبوی منگال به جون خودم بنی عیعنی.به سمت حرم
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تو ! بود حرمشده چقدم گنده! الحرمنهی مدنهوی عهیآقا شده بود بالتشب.زدمی مدی داشتم اطرافمو دینعلبک
 ! های قمنی سال چه کارا که نکرده بودن ا5 نیا
 دی دهی داشونویادرس گرفتم برم مرکز خر.رونی هق و هق هم کردم و اومدم بی جانانه و کلارتی زهی

 و ثمی اومدم به طرف فلکه مهی سمابونیخالصه که از خ. مناسبمتاشونی بودم قدهیشن.بزنم
 !ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااا

خوشگل .خوشم اومد...می خودمونیول. بوددیفکر کنم اسمش عصر جد! پاساژ اندازه گاو اون وسط بودهی
 .رونی و زدم بدمی خری مانتو مشکهی با یخی پاره و کهی تنی جهی.هم لباساش هم کال پاساژش.بود

 ! به وطنمیزدم به دل جاده د برو که رفت.شدی مرمی دفتادمی اگه راه نمگهید
رفتم جارو . شب بود7 ساعت گهی ددیپام که به تهران رس!شهی کجا شهر و خاك خود آدم نمچی هانصافا

 رفته بود خونه ای رفته بود الس بزنه ایحتما .مامانم که نبود. رو گرفتم و به سمت خونه روندمیبرق
 لشی دلیب  از طالقونیا..اسمش فقط مادر بود! بودممیتی کاش ي اکردمی ارزو میگاه! جونشیمام

دم که خودم  با جنبه بوییخدا.. بوددهی من بود به گند کشي جایهر ک! از نبودناش و تنها گذاشتنامنمیا
 لقمه رو با نیاخر! زدم به بدنمروی نهی قرص خواب دادم باال و تا اثر بذاره هی! خودمو داشتميهوا
 که بهم حمله دمیدی مگرگ داشتم خواب!تا فردا لنگ ظهر! افتادم رو تختمهوشی خوردم و بیمست

 از کجا دارن داالم دولوم نمی ببچرخوندمی سرمو میه.ومدی مکی موزهی ي صدای هي خوايکرده،تو
با دستم اب ها رو ! آب بودسیصورتم خ.دمی ها از خواب پری ابم کرد و مثل جنسی نفر خهی که کنندیم

با !سادهی سرم واي ها باالی قلتانارینی عي پردمید. چشمامو باز کردمي جشمم کنار زدم و الياز رو
 بره سرکار؟بدبخت که یدارکنیو صبحا ب جونتي مهديخوای مينجوری ای قلارتانی يهو _:خنده گفتم

 لنگاشو داده هوا واسه من کشهیخجالتم نم!ریخفه بم _: شکلک برام در آورد و گفتهی!شاشهیبجاش م
داد و ...دونمیچم...خره عمه اته _خره؟ یکردم؟کی مغی جغیمن ج _:با تعجب گفتم!کنهی مغمی جغیج
 بودن سرت ختهی ردمیشا _: کرد و گفتانهی خنده موذهی!يدیدیفک کنم خواب بد م. رو هوا بوددادتیب

 یحاال نزن ک..الشی سرم افتادم دنری زيبا متکا! هااان؟يزدی مغی ولو بود و جينجوریکه لنگاتم ا
 همه جاش سوراخ سوراخ شد و از می نازني متکاچارهیب..و متکارنیتا تونستم خوابودنم تو صورتش ا!بزن

مامانم که سر کار .می سالن ولو شدي و رو مبالمیدیی از بس دومیشدخسته !رونی پر زد بهیهر طرفش 
 هم لب ی هم الس بزنیهم کار کن!واقعاا سخته! کارنی در حرشی الس زدن با مدفیشغل شر..بود
 دفعه هی ي که پردمی کشی آههی! خدایه...نیی پاانی نیباش  لباساتو داشتهيهم هوا!يری و بگيبد
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تازه ... فراوش کنهزوی آدم به چيذاری که نميری بميا _ بود؟ی خواب چ؟حاالیکشیچته آه م _:گفت
 خونه به خونه رو نینمم از ا! تا گرگ بهم حمله کرده بودن تو خونه5!خوابه گرگ!رفتی مادمیداشت 

صدامم در ..دست تنها مونده بودم اون وسط! نبود کمک کنهمیشکی هبالمص!کردمی فرار می هيبه رو
 بهم تیبا عصبان!ومد؟ی اونوقت در نمکردی صدات منو داشت کر مي خوردزیتو چ _.. بزنمغی جومدینم

 نی موقع خواب روشن تو خره به ایکنی خاموش ميداریاون ماسماسکتم موقع ب _:نگاه کرد و ادامه داد
 بامزه گفتا نیهمچ!ارنی مکننی از قبرس خر بار مرنی اونوقت را به را میکنی میدگ زننجای اي داریخوب

 از قبرس رنی همه خر دوره منی اگهیراس م! خندهرهی زدم زی و پخرمی نشد جلو خودمو بگگهید
 سمت رفتمی ه منطوركیهم. شدری کالس دمیپاشو بپوش بر _:محکم زد به سر شونم و گفت!ارنیم

 اون تو کنسرت ينر!مامانت درو باز کرد و رفت سر کار! ساعتهمین _؟ي اومدی کوت _: گفتمییدستشو
 و چهار ساعته بابات ستیب...اره جون تو و اون بابات _!دهی اهنگا تا حاال نشننیمن گوشام از ا...اااایبذار

 اه حالم بهم _! تازه مال شما بزرگترم هست صدا پخش کنم دارهیی تو دستشوذارهیبرات کنسرت م
 براق با ی مانتو طوسهی.دمی رفتم و اومدم بدو لباس پوشی اورژانسیی دستشوهی!ور نرو!گهیبدو د..خورد

 !رونی و با کوله ام زدم بدمی پوشی طوسنی و شلوار جیونیمقنعه پاپ
**** 

چه ! بود جون تودهیافالطونم بود مخش گوز... استاده هاااانی امروز بد جور گازشو گرفته بود ايوا _
ته آره خس _: گفتکردی که کتاباشو جمع منطوری هميپر!یسی بنودادیوقت نم..زدیتندم فک م

 باال رد دفعه سرشو آوهی. برمدی کار دارم بایینه من جا _؟ی خونه تو چرمیمن م.سرم درد گرفت...شدم
 نمیمن جن بب...خدا نکنه _ اومدن؟رتیکجا ناقال؟از ما بهترون گ _: زد تو چشاش و گفتی برقهیو 

تو  _. نتیکاف _ حاال؟يریکجا م!گمشو مسخره _: زد به بازومو گفتیبه شوخ.رمیگی ميشب ادرار
گمشو !ی الهینش گور به گور _.شمی و زنده مرمیمیتا وصل بشه م..دو روزه خرابه _؟يخونتون نت ندار

 نفرم نشسته هی مکتیاون رفت و من هنوز کتابام جلوم ولو بود و رو ن!یخدافظ _!یبرو خدافظ
داشتم به مرز . زل زدمرونی گوشم و به سمت پنجره کنارم خم شدم و به بریدستمو گذاشتم ز.بودم

 دیبا!شهی که نمبده  کنه؟اگه بخواد شوهرمکاری با من چخواستیم. مادرمي کارانیاز ا..دمیرسیجنون م
 چپوندم تو کوله ام و رفتم لموی وساهی ثانیکیا!شهی نمي طورنیا.. کنمدای پی راههیخودم 

 خونده یاون روانشناس.زدمی با پارسه حرف مدیبا. نتی شدم و رفتم کافنیسوار ماش!نگیپارک
 هی.فعال بود  امشهینامرد چه هم. چراغش روشنهدمیشدم و د ON ؟تا! کنمکاری چدی بادونستیم.بود
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 دمی درونی بامی بيدیاومدم از ا!ستی لپ تاپش ني خودش پادمیفهم.سالم زدم براش که جواب نداد
 کنم به کاری چدی با؟و من! شدهی رو چهی خوشحال براش نوشتم قضنیهمچ!چراغش خاموش شد

 يدی مویب _: پسره نوشتدهینرس CHAT ROOM ي زود نرم خونه رفتم تونکهینظرش؟واسه ا
گوشامم باد ..چشمام اندازه نخوده...نه _؟یستین _ خوشگلم؟یدونیانگل تو از کجا م _گله؟خوش

زهر  _) خندهنیمشیان( _!ختی گرفتم ریموهامم پارسال کچل!يلبامم شتر...دماغمم شصتماغه..یبزن
که  چرا...اره _گر؟ی جيدی مویحاال ب _!بگو منم شاد شم...دیتنش تو گور لرز _...عمته _! آبرویب!مار
فقط ... که نکردمي خواستگار؟منییچه خوش اشتها _!رهی منو بگادی خر شه بیکیمن از خدامه !نه

معلومه که  _.. دلت بخوادیلیخ _! بودی جوابم منفيکردی هم ميخواستکار _! بدهویگفتم ب
 جوابم!خوامینم _.. دارهيمن بابام مرغدار _..!من خواستگار مرغ فروشم داشتم رد کردم!خوادینم

 از پشت یی صداهی که کردمی مپیداشتم جوابشو تا... کنمینذار خودکش..حاال تورو خدا بخواه _!هیمنف
 زرافه هی سادهی پسره غول مانند باال سرم واهی دمی دگر؟برگشتمی جي بدوی بيخواینم _!سرم اومد

 نیی پاه شلوارش افتاد کپی نگام به ز؟کهی هستیاومدم اخمامو تو هم کنم و بگم تو ک! خندهیم
داشت از تنش ..فاق کوتاه بود! بودااايآخه بد صحنه ا! شد و ولو شدم از خندهی چگهی ددمینفهم!بود

نامرد !زدیمشکوك م...نی داشت ای مشکلهیبه جون خودم !نییا پادیبا دستاش گرفته بود ن! شلوارهفتادیم
منو بگو طرف بغل دستم ...وانهید! برداشته بود اد کرده بودمویدیآ... نهای تو چت رمیخفتمو گرفته بود م

 برداشتم و بدون حرف فمویک!ي شتريلبا..ی باد بزنيکنم؟گوشای هم مینشسته دارم براش چه نطق
 گذاشتم کی موزهیتا نشستم دستمو رفت طرف ضبط و . شدمنیسوار ماشحساب کردم و !رونیزدم ب

 بدن خوش بو داره عشق تتلو داره بلنده مو داره _..که کم مونده بود همون وسط پاشم باهاش قر بدم
 ..نمیشیمی نششی پیول

  دارهی مشکسانتافه
 کارهی از ظهرا ببعد
 ذارهی به سرم مسر
 نمیشیمی نششی پیول
 ي واينمایشیمی نششی پینمولیبی می قشنگنمصورتیبی میدو تا چش رنگ!نمیبی می دارم چي وايا

 دارم ي وايا _!نمیشیمی نششی پیول..نمیبی می قشنگنمصورتیبی میدو تا چشم رنگ..نمیبی میدارم چ
 ..نمیبی میچ
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 : به صفحه نگاه کنم جواب دادمنکهی ضبط رو کم کردم و بدون اي صدامی زنگ گوشي صدابا
 الو؟ _
 )فووووت(_
 : چشمم گرفتم شماره ناشناس بود دوباره گذاشتم دم گوشم و باز همي رو جلوی گوشدی تردهی

 بله امرتون؟ _
 )فووووت( _

 ضبط رو دوباره ببرم باال دلنگ يا اومدم صدا.می کناری صندلي رو قطع کردم و انداختم رویگوش
 .میدلنگ زنگ خورد گوش

 : جواب دادمتی نگاه به شماره کردم همون بود،با عصبانهی حرص برداشتم و با
 خوبه؟) فووووووووو وووووووو وووووووو وووووت(زهر مار..مرض _

 نشد ی کنم ولیی صدا طرف رو شناساي کردم از رویسع. اومد که برام آشنا بودي مردي خنده يصدا
 :دمی پرسدیو با ترد

 شما؟ _
 : گفتاوردی که حرص ادم رو در میی مکث با صدای کمبا
 ی که بگیکنیفوت م!زهر مار تو حلق خودت...مرض تو جون خودت)شناختمش..( پر رويدختره  _

 ؟يارینفس کم نم
 :با نفرت گفتم!!!بی شدم عجیحرص

البته منم !ی فوت کردن اول سالم کني به دختره مردم به جایزنی زنگ می وقتری بگادیشما برو  _
 !کردمی حداقل فوت هم نمیول...شدی نم رومگهیبودم د

  کردم؟کاری چ؟مگهیروم نشه؟واسه چ _
 : گفتمی ساختگیبا تعجب.. داشتییعجب رو! بود؟ی کگهی دنیا! خالقجلل

 !ی بجاش خجالت بکشدی که شما بانهی اکردی چرخامو با حرص پنچر مروزی مامانم داشت دنکهینه ا _
 : خنده گفتبا
 مامانت پنچر کرده به من چه؟ _
 گوشه پارك کردم و با صبر و حوصله هی رو نیماش! خرفتکهیمرت...شدی مادی داشت روش زگهی دنیا

 :گفتم
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  استاد؟نیشماره منو از کجا آورد _
 !ارمی که نشه بدست بیستی نیادم مهم _
 : تمسخر گفتمبا
 !تهفی اون منویاتفاقا ادم مهم ها زود تر شمارشون دست ا _
 : غرور ادامه دادمبا
 یمن جمله شماره دادن به هرکس و ناکس! هستش و هزار تا درد سرتیمحبوب.. کنمکاری چگهید _

 !بدون اجازه من
 ! سرخ شده بودتی فکر کنم از عصبانیول..دمشیدی که نمفیح... بوداااایدنی دافشی قآقا
 : اودمدم و گفتمي خنده ازی رهی

پس !زمان براشون طالست.دنی وقت رو هم از دست نمهی ثانهی که ادم مهم ها دی هستانیدر جر _
 .دییزود امرتون رو بفرما

بعد از چند ! نبردموني براکردی ميریفکر کنم داشت نفس گ. اومدقشی عمي هادنی نفس کشيصدا
 : با خشم گفتهیثان
 .شهیمربوط به درسمون م!ییای بدیبا. برنامه استهی تیفردا تو سا _
پول بده !جهنم و ضرر!اونجاش سوخت.. حال کردميآ... حال کردميآ! قطع کردیبدون خدافظ و

 !عملش کنه خوب بشه
 ! نتی افتادم سمت کافراه

**** 
 

 :زدم pm براش.بود ON دوباره پارسه. رو وارد کردممیدی و آوتری کامپي پانشستم
 !سالم برادر _
 !)رونی بادی که دود از تو گوشاش منای از ای عصبشنیمیان!(سالم _
 ؟ی هستی شده؟چه عصبیچ)ری متحشنیمیان( _
 صد بار نگفتم بهم نگو برادر؟ _
 ! کنمتتی اذخواستمیم! غصه خوردن نداره جونمنکهی؟اي جوش آوردي جورنی انیاهان مال ا _
 ! هم شدمتی اذقایدق....بله _
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  شده؟یبگو چ! کردهتتی هم اذگهی دیکیمث که ..نه _
 ! راه انداختهي روادهی دختره ست رو اعصابم پهی.. بابایچیه _
 بله؟چشمم روشن؟کدوم دختره؟..بله _
 !؟خری اونو بشناسيخوای میشناسیتو منو نم.شیشناسینم...خب حاال تو هم _

 !تا حاال نگفته بود خر.. شدم ازش ناراحت
 !منم که خر!شما به دختره برس...گهیمن برم د _
 :انهیلجو حالت دبا
 ! واحد بندازمش به خدانی اگهی مطونهیش!کنهی متیدختره اذ!بابا اعصاب نذاشته بارم..خب معذرت _
حاال چه ...ادای اصال بهت نمای نطق بازی بنیا..ي با درسش که مشکل نداريتو با اون مشکل دار _

 کارت کرده؟
 ؟ي نکرددای پی خبرا؟از بابات نشون؟چهیخوب!ولش کن.. بابایچیه _
 !قتهی حقیتلخه ول! عادت دارم تا بودنششتریبه نبودنش ب...ستمی دنبالش نگهی وقته دیلیخ...نه _
 ؟یتو هم ناراحت _
من !ستی کله پوکش ننی جو عقل تو اهیگندش بزنن که !تمیتو از شاگردن و منم از استاده درپ...اره _

  استاد شده بخدا؟ي نخود مغز چطورنیموندم ا
 !يدانشجو شد که تو يهمونجور _
 !اعصاب ندارم.. نکنایبا من شوخ..کوفت _
 ) خندهشنیمیان!(قتهی حقیول...تلخه _
بعد از دوساعت استراحت . شدم و رفتم خونهنیحساب کردم و سوار ماش.رونی اومدم بمیدی حرص از ابا

رفتم برم صورتمو بشورم که . خواااااب بلند شدمجی بود و منم گی چدونمی که نمی عجق وجقيبا صدا
 : مرد اومدهی يصدا

 .می راحت باشمی ازدواج کنه تا بتوندی باگمیبهت م _
 مگه چند سالشه؟!گناه داره.. ازدواج کنهای زودنی بچه ام به اخوامی من نمانیشا _
 ! مادربزرگششیخب پس بذارش پ _
 ؟ي ازدواج کنم تو مانعم بودخواستمی آخه؟بگم میبهش بگم چ...نه _
 !ادیزبونش بند م! کم از ارثش رو بهش بده خبهی _
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 !کنهیانگار داره بچه خر م! خرکره
 قبوله؟....خوشگل خانومم..خانوم خانوما! گل منکنهی نمی مخالفتگهیبا پول د...اون بچه است _

 مواجه بشم ي دوال بشم با صحنه بددمیترس...گهی دودمی نییبازم صدا!شدی که مادرم داشت خر مفعال
 هیلباسامو عوض کردم و از پنجره اتاقم ! اومدم تو اتاقمعی و سریی رفتم تو دستشونیبه خاطر هم

 یه.. روزگاریه..میفعال که ما آواره بود.رونیبدو زدم از خونه ب.نیی و ازش رفتم پانییطناب انداختم پا
 !تف تو روت...تف ..تف!روزگار

چراغا خاموش ! برگشتم خونهیبعد از دو ساعت الوات!رونی بختیف تف کردم که اب دهنم ر تنقدریا..اه
 : که گفتشیزنگ زدم به گوش. خونهومدی مادرم امشب کال نمیعنی نیا...بود
 !شهی مداری خوابه بزی زنگ نزن چون عزگهید.ششی پخوابمی هستم و شب مزیخونه عز _
 زی نشه به عزی سوتنکهی ايبرا.ستی مامانم اونجا ندمیم که فهزمی شدم و زنگ زدم خونه عزطونیش

 : گفتم
 . تو خونه جاموندهشیگوش!رهی غذا بگرونیحتما رفته ب _

 ی رو شده بود با سرمستی دستش برام به راحتنکهیاز ا!میتابلو ش! زنگ نزنه به مامانمکه
 !یاز همه بدتر استاد شاهرخ!کنفرانس!تیسا... فردا رو بگويوااااااااااااااا!دمیخواب

 !!! جوووونوسفی
 ... پشت تلفنم به خواب رفتي به خاطر حرفاارهی به سرم میی و چه بالشهی می چیعنی نکهی فکر ابا
 
 
 
 
 
 

  سومقسمت
 
 
امروز از اون روزا بود که من سر به سره همه . زنگ ساعتم سرحال از خواب بلند شدمي صدابا
 نمه دلم براش تنگ هی.خورهی مامانم داره صبحانه مدمی و رفتم تو هال دنیی پادمیراز تختم پ!ذاشتمیم

 : انداختمکهی بهش تیول..شده بود
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 !پارسال دوست امسال آشنا؟! جووونیمام...به _
 :کج کردم که مادرم با اعتراض گفت wc  راهم رو به سمتبعدشم

 ! صبحانهای پس؟بيریکجا م...ا _
 :سره خرو کج کردم به طرفش و گفتم! مندنی هم داره واسه دي چه عجله انیا

 ! دوباره پرش کنمامی به معده بدم بی حالهی افتخار ي سکورمیم _
 تو ختی آب دادم دستش که نگرفته روانی لهیبا استرس .. به گلوشدی لقمه تو دهنش بود که پرمامانم

 !شمی من بد تر مدونستیودش م خیول.. هم زد پس کله ام بلکم من آدم بشمیکی!خندق بالش
 استاده امروز نی اومد اادمی که یی بودم تو دستشوي معده اي شست و شوي هاتی فعالمشغول

 ... برامون راه انداخته تو رو خدای چه بند و بساطنی ببیاول ترم..کنفرانس گذاشته
 کار یی دستشوگنیواقعا م!دمی ازش نپرسغای بنی شماره منو از کجا آورده بود؟مثل انی موندم ااصال

 ... توششهی ملسوفیسازه آدم ف
 کش رفته وتراشیالبد از تو کامپ..کهی فابرقی دانشگاه رفری اومد که با مدادمی تی بعد از اتمام فعالقایدق
بعد از خوردن !  رو صفحه و خالصادی طرف میوگرافی و بیکنی اسمه وارد مهی.. نداره کهیزحمت!گهید

 ! دانشگاهمی و د برو که رفتيصبحانه رفتم دنبال پر
 : با خندهيپر
 سادهی رو به روم وامیمهد!خوندیاون اهنگم م.. بودیکیچه صحنه رمانت... اون روزو بگوگمی مییشهال _

 ...بود
 : با تاسف گفتممنم
 کجاش به درده معشوقه شدن ی قلقلنیه ااخ!یستی خاك بر اون فرق سرت که تو ادم بشو نیعنی _
  هان؟ي که تو انتخابش کردخورهیم
 که کردمی به دو میکی ي با پرنطوریمنم داشتم هم.تی به سمت سامی رفترونی بمی اومدنگی پارکاز
 !ستی در کار ني اي اصال پردمی فحش بهش بدم دهی شدم برگشتم ی حرصدهی جواب نمدمید
 من ي اصال گوشش به حرفادمیدو قدم عقب جلو شدم فهم... بگرد اونورو بگرد نبود که نبودنورویا

 هم ي اي چه دلبري مهدشینکبت داشت پ.. بودهارشینبوده همه وجودش چشم شده و دنبال 
 ! رفتمیی تکون دادم و خودم تنهاي سرهی!کردیم

 !رونی چشمام از حدقه شوت شد بدمی سالن که رسداخل
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 مگه فقط واسه کالس ما کنفرانس نبود؟!دمشونی کجا بودن من ندنایا!!!چقدر آدم....ااااااااااااااااااا اااااا _
 رن؟ی سالن برنامه بگنی نفر تو استیمگه خرن واسه ب _

از نوك انگشتاشو تا !دوباره بلند فکر کردم! الحاجات خودت به دادم برسی قاضای!  سمت صدابرگشتم
نه .. اومدم تو کارگهی اسکن دهی... لحظه برام چهره اش آشنا اومدهینوك کله اش رو اسکن کردم و 

 : و گفترسوند بدو بدو خودشو بهم! شدم اخم کردم و رفتم که اومد دنبالمالی خیب.ادی نمادمیمث که 
 !ومشهال خان _

با اخم برگشتم سمتش و ! چه پسر خاله ست با من؟نی شهال خانوم؟اجووووووووووووووووووونم؟؟؟
 :گفتم

  برادر؟ارمیبجا نم _
 !يدی بار منو دهیآخه خواهر فقط  _
 !شهی شروع مای خواهر برادرنی از همی تف تو روت که همه چيا

 : حرص گفتمبا
  کردم؟ارتی شمارو زیبرادر ک _
 !بنده است بانو از ارتیز _
 عرضتون؟. بودی خوبشینما!ي پسر خاله شدادیبسه ز _
  عرضم؟ایامرم  _
 :با پوزخند گفتم...هی منظورش چدونستمیم
 عرضتون؟ _
 شما رو چرا تا حاال دونمی نمیول..می که هم رشته انهیعرضم ا!منم مهربون!تو خشن.. خب بابالهیخ _

 دم؟یتو کالسام ند
  کالس باشن؟هی تو دی ها بايمگه همه هم رشته ا _
 !بله _
 ...پاشهیاونوقت مخ کالس که از هم م _
 : نگام کرد که گفتمی منگبا
 ؟یشما ترم چندم! به تعداد و شماره ترم دارهی که بستگنهیمنظورم ا _

 :با ذوق گفت!دمی سوال پرسهی شد ازش فی خر کبچه
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 ! هستم5من ترم  _
 ؟یخوب که چ _
 :کالفه نگام کرد و گفت!خورد تو پوزه اش! جووونآخ
 ! به مننی دفعه خوردهی که نی دوستتون کرده بودابون؟دنبالی خن؟توی ندارادیواقعا منو به  _
 ! تو سرمدمی هوا کوبی بی تاالپهی به کی اومد کادمی تا
 !سرم...آخ _
 !کار دارم خافظ...من برم!خب نزن _

 زرشک بعدشم ي منو به جا اوردگهی اومده میدلق...کنماااای ممتی عقزنمی کاره؟به جون خودم مهیوا؟
 ..!بهتر برو گمشو! شدمزونشیانگار من او.. کار دارمگهیم
 ! خودشو انداخت بغلميتا نشستم پر! جلو رفتم و نشستمفی ردي های صندلیکی غرور به سمت ای

 ! بچهریگیچته تو؟آروم ب!يهووووووو _
 ... نکنایحترام ای به من بنقدریا!ياو _
 شه؟ی میبکنم چ _
 !دهی میچه حال! جوووونيا _
 : کوبوندم تو سرشفمی کبا
 ! بد قواره بگني خر که به توفهی حیعنی _
 دلت اومد؟ _
 ...آره چرا که نه _
 ! بخدافهیح!ومدی بودم اصال دلم نم؟منی تونستيچطور!خاك تو سرت؟ _

 ؟ي چکارش کردهیتی مياو! حالش بدهنیوا؟ا
 ؟یتو خوب _
 !یتو که عال..؟اوهيتو چطور..نه _
 ! مث که واقعا زده به اونجاشنه
 ؟یشی بزنم بهت خوب مگهی دیکی...یستی خوب نيپر _
 !زنهی کتکاشو به من مزنهی الس مرهی مگهی دیکیبا !موهام خراب شد...نزن بابا _

 : گفتمزدمی بهش مفی که با کنطوریهم
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 !ی چرت و پرتا بلغور نکننی ا نوش جونت بشه تا ازگهی دیکی _
 : چپ چپ نگام کرد و گفتکردی که موهاشو درست منطوریهم
 ! طرفت بخداادی اون بد بخت که بفیح _
 : گفتمیجی گای

  هان؟یزنی حرف می در مورد چيتو دار _
 !ي کردشی به حالی تو بغلش حالی رفتابونیهمون پسره که اون روز تو خ _
 !حالمو گرفت...خفه بابا _
 ! که بهت حال بدهری سگ پاچه نگنیخب ع _
 ...ای رو به اون رو شدنی از اي کردکاری چي با مهديپر _
 ! جووونم بهم شماره منزل دادنيمهد _

 ! اومدن برامونی نگاه چپولهی امونی و اونورنوری که ادمی بلند خندنقدریا... خندهرهی ززدم
 : سقلمه اومد برامهی يپر
 !ر ت؟ارومیکنیچته رم م _
 ؟ي خواستگاری نداره که شماره خونه داده بهت؟نکنه گفته زنگ بزنلیاخه مگه موبا _
 : گفتی ناراحتای رفت از دستم شکاره ادشی يپر
 شما تنگ شده يگفت مامان منم دلش برا! خوبن؟دلم براشون تنگ شدهنایمن گفتم مامان ا!بابا...نه _
 !شهی خوشحال منی زنگ بزننی شماره مامانم بهش خواستنیا

 :ی با ناراحتمن
 ...آهان _

 ! شدن سره جاشونخی اعالم برنامه کردن و همه ساکت سکروفونی مي صداکه
 دادم سالن رو ترك حی مرد خپل و چاق من حالم بهم خورد و ترجهی از اعالم برنامه توسط بعد

با ...قدم زنون...من...وسط سالن. راه افتادمی به سمت درب خروجیی و من تنهامونهی گفت ميپر.کنم
 ! من چرا من؟ي خدايوا...سکوت مطلق..کیهمه جا تار... راحتالتیخ
 ! مني دفعه انداختن روهی تا همه بشناسنش ندازنی آدم مهم ها مي نور خوشگال که رونی ااز
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با حرص دندونامو فشار دادمو برگشتم پشت سرمو ! خرفتکهی من نور انداخته مرتي سالن رووسط
تا برگشتم . گرفتم به راهم ادامه بدممیتصم.کنندی مگای ملت دارن بر و بر به من ندمیاختم د اندینگاه

 !دمی بلند گو شنيبرم اسممو از تو
 !؟... همهي نکنه جلوی وسط تالفنیا!دهیمنو د! بودی شاهرخيصدا! هاشمی قمر بنای _

با خودم ! منو گرفتیکی که فتمیو با کله رفتم ب! محکمی شهی برگشتم که محکم خوردم به دوباره
 :گفتم

  بود؟ی چنیپس ا... پشتم نبود کهيزیمن االن برگشتم چ _
 !ی صاف رفتم تو بغله شاهرخدمی آوردم باال دسرمو

 نجا؟ی اومد ای کنیا _
 منو تی با عصبانمیشاهرخ! بچه ها رفت هواااااي بمب خنده ي دفعه صداهی تو بفلش بودم که نطوریهم

 !ی صندلهی بجاش خوردم به یول!نی بود بخورم زمکیدهل داد عقب که نز
به من ...گهی پشت سرم دي جن اومدنیخودت ع!انگار به زور دستاشو وا کردم بپرم بغلش! دو سروید

 !یچه؟کرگدن خال خال
 
 سر و هی و رفتم رو به روش ستادمیصاف ا! دست خودم نبودگهی که دییاز اونا. شدمی عصبانیلیخ

 : گفتمتی نگاه به سر تا پاش کردم و با قاطعهی.گردن ازم بلند تر بود
 ! سوژه بشم بخاطر توادیخوشم نم! من برداري شب خواب رو از رونیا _

 تر از من یعصب! به تمام معناری تحقهی!کنمی پاهام لهش مری گفتم بخاطر تو که انگار دارم زيطور
 . از سالنرونیرفت ب

 نفر مچ هیخواستم سوار بشم که .دمی کشقی نفس عمهی و ستادمی انمی ماشيجلو...رونی رفتم بمنم
 گوشم نفس نفس زد و کی نزدیکی که رفمیاز درد داشتم ضعف م! و برد پشتمچوندیدستمو گرفت و پ

 : گفتضیآروم با غ
  جوجه؟شترهی بهت نشون بدم تا چه حد قدرتم از تو بيخوایم _

 لگد زدم بهش که فکر کنم هی راستم يبا پا!ارهی کوماندو ها رو دربنی اي اداخواستی می شاهرخبازهم
 .. دادش رفت هواااي چون بد جوری حساسيخورد تو جا

 :نشستم کنارش و گفتم.می کشیقی دهنم و نفس عميدستامو گذاشتم جلو...دمی کم ترسهی
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  تو؟یخوب! کن تو رو خدا بسیول... از منهشتریتو قدرتت ب.. قبول؟باشهی کارا رو بکننی ايمجبور _
 : چشماشو باز کرد و گفتيال. از درد مچاله شده بودصورتش

 ! چشمم گمشو تا نکشتمتياز جلو _
 !ستی آدم بشو ننی انه
 : پوزخندبا
 !... پنبه دانهندیشتر در خواب ب _
 : گفتضی غبا
 ! بچه سر به سرم نذارنیبب _
 يکور خوند! حرفامنی زرنگ تر ایول...کردمی چرخاتو پنچر مومدمیمن اگه بچه بودم مثل تو م _

 !بابابزرگ
 رفتم و دوباره تا خواستم سوار بشم دستمو گرفت و من وبه سمت خودش نمی سرعت به سمت ماشبه

 : کرد و گفتکی و خشونت سرشو به گوشام نزدیبا ناراحت.چرخوند
 ! نکنم مجبور بشم قدرتمو بهت نشون بدمي کارهی...شهال _

 :ب و تو چشماش زل زدم و گفتم بردم عقسرمو
 ....  نشون ندادیهر ک _
 : موهاش و گفتي برد الی دستتی عصبانبا
 ... که به خاطرتي داریآخه تو چ..ختیبه خاطر تو برنامه ام بهم ر _
 هی بهش زل زده بودم که اومد نطوریهم! سکوت کردمی ولی بگم به خخاطرم چخواستی دلم میلیخ

 اش بود که با دستش چونمو گرفت و نهیسرم مقابل س.. فاصلمون نبودشتریتر ب میلیچند م...قدم جلوتر
 ..سرمو بلند کرد

 :با حرص گفت..کردمی چشمام نگاه نمبه
 !به من نگاه کن بچه _

 : سرد انداختم و گفتمی نگاهبهش
 ؟یخب که چ! نگاهنمیا!ایب... بهت نگا بندازمي بودنیلنگ ا _

با خشم صداشو ! گشاد تر از حد معمولشینی بيسرخ شده بود پره ها...دمیدی رو به وضوح متشیعصبان
 : برد باال و گفتیکم
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 ! من پشت سرتم؟يدیتو نفهم...یکنی می حواسیبار اخرت باشه ب _
 :آروم گفتم.... ازشدمی کم ترسهی

 !گشتمی برنمچوقتیوگرنه ه!متوجه نشدم...نه _
 : ول کرد و گفتچونمو

 ؟يدیفهم... کالسییای بيتا چند جلسه حق ندار _
 !آره باشه حتما! من بوده؟ری و تقصومدمی که به همه بگب از خجالتم نامین...یزک
 : گفتمیالک
 ! برم کار دارمنیحاالم دست از سرم بردار...امیباشه نم _

بازم ! کردمیتا تونستم با سرعت رانندگ! داغون و پشت فرمونیمن مودنم و اعصاب! رها کرد و رفتمنو
 ..براش آف گذاشتم..پارسه نبود. نتیکافرفتم 

 خوامینم..اصال ولش کن..اعصابم داغونه بد جور.. زدمي امروز چه گندیدونی؟نمیخوب...پارسه سالم _
 !فعال!ای بیتونست..من هستم...11شب ساعت !شهیامروز نتم وصل م.در موردش حرف بزنم

 : دادامی پستمی جواب بده ندی دیوقت.دی زنگ می هم هيپر. بعدش رفتم سمت خونهو
 خرس نی بشه آخه؟عی تو که چي احمقا نور انداخت رونیع! از توشتریمن ب... اعصابت خوردهدونمیم _

 چه ولوله یدونی نمرونی بدی رفتیوقت! تو نفسم بند اودم بخدايمن جا! سرتي هم اومد بااليقهوه ا
کار ... نای بودین عصبایلی خیراست!ي بودریتقص ی که بفهمن تو بایب..ای کنبیفردا نکنه غا. به پا شديا

 ن؟یست خودتون که نداد
 : رو خوندم و فقط در جواب گفتمامیپ

 !رمیگی عصر باهات تماس مکنمی کم استراحت مهی _
 موی کنار تختم گوشی عسليدوال شدم از رو.. اومد بازامی پي دراز کش شدم تو تختم که صداو

 !یشاهرخ.برداشتم
 ....ندازمتاااای واحد منیا! کالسییای فردا بنمینب!دختره سرکش _
 ! پتوری زدمیو چپ! جهنم بندازبه

 فحش بلد بودم نثار جد و ابادش ی و هر چدمی از خواب پرلمی زنگ موباي با صداعصر
 .زنگ زد قطع کرد.. بودی کدممینفهم..کردم

 ! کنمکارتی چدونمی بشم مداریب! محلیخروس ب _
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دوباره خوابم ..دمی کردم خوابیرگیباز خ. شدم قطع شدزی خمی دوباره زنگ خورد تا نبردیابم م خوداشت
 ! پدر و مادر زنگ خوردی بنیبرده بود که ا

 هام سرچ جیتو مس... نمه آشنا اومد برام شمارههی.. برداشتم و به شماره نگاه کردمی اعصاب خط خطبا
 ... خوده االغشهدمیزدم د

 به فحش بکشمش که متوجه شدم صدم ي کردم چطورنی تمرزدمی که بهش زنگ منطوریهم
 :خروسک گرفته

 ه؟یی چه صداگهی دنیا _
 هیرفتم ...ومدیصدامونم برامون قر م! گاو تپل و کلفتنی جاش عهی شدی جاش نازك مهی خروس نیع
 ! هم رفته بود ددر دودوریطبق المعمول مام. کردمی اهمهی آب خوردم و وانیل
 : بوقنیبا دوم.. برداشتم سمت تلفنم و برداشتم و شماره گرفتمزی خهی

 ..دییبله بفرما _
 : گفتمتی کم مکث و سپس با عصبانهی

 هست که البته ی شکللی قطعه مستطهی دینیه؟ببی ساعت چنیدونی من؟اصالی شما ساعت دارنمیبب _
سه تا عقربه ! شما متفاوته اشکالشقهیبسته به سل.. و مربعي شکل و لوزيزی و بشهی وار مرهیگاها دا

 یعنی  سهي رورهی میحده وسط وقت! حد وسطهشونیکی درازه شونیکی کهی نخ بارنی عشونیکی..داره
 ...ستی عقربه ها مهم نهیبق

 ..خوردمی من حرص مدیخندیاون م... دیخندی اون مزدمی حرف ممن
 :دوباره گازشو گرفتم..دمی کشقی نفس عمهی قطع کردم و حرفمو

 دی ساعت سه ملت خوابن شما نبانکهیمهم ا... عقربه ها هر جا باشن باشن آسمان مال آنهاستهیبق _
 خب؟...ی زنگ بزنییبه جا

 : نگفت بعدش گفتیچی کم ههی
 هم بکن ی خدافظيزنگ زدم بگم فردا اومد.. ندارمی بچه قشنگ من با تو و امثال تو شوخنیبب _

  افتاد؟یفتی واحد رو منیچون ا
 ! توکی تو خرهی می پول اضافهی داره یمگه چه اشکال...فتمیب _

 :ی دفه عصبهی... کردمي روادهی کنم زفک
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 يمن ابرومو به خاطر تو..یفتی چه نیفتیچه ب..ای نیعنی ای نگمیم... به دو نکنکهی با من نیبب _
 ! لوسي بفهم دختر بچه نویا.. از دست دادمگوشیباز

 ...سای بود؟با من؟وای با کنیا
 ی من از شما نظر خواهتی هم در مورد شخصیکس... هستم به خودم مربوطهی جناب من هر کنیبب _

 ..رمی نداره از شما اجازه بگیلزوم... به خودم مربوطهامی چه نامیمن چه ب.نکرد
 ؟یمطمئن _
 ؟یپس چ _
 ...!مینیبیم...باشه _

 ی مبل و تينشستم رو! گفتم؟ی چیچ!فی که به تو بگن حیکی خيا. جواب بدم و قطع کردنذاشت
 ! جلو چشامومدی می دوسش دارم هدونستی هم مکهی انرنیا.. رو زدميو
_ It"s my time 

It"s my life 
I can do 

want to like... 
 هی. که جو گرفتم و پاشدم اداشونو در آوردممی بوددنیمشغول د.. باهاش نخوندمدمی که نفهمشمیبق

 : نفر داد زدهی دفعه هی که میساعت مشغول بود
 !اونوووووووووووووووووووووو ووو کم کنننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننن ننن _
 چرخ هی..من چاکرتم! کردم تو ببخشي گه خورایخدا.. رفتد؟آبرومی بود؟حرکات موزونمو دیک... خداای

با ... شدم افتادم ردشونیحرص.خندنیرن هر هر و کرکر بهم م داي مادرم و پردمیزدم برگشتم د
 . بزنی مبل حاال نزن کي رويمتکاها
 ) شهال: (  سوم فصل

 
 
 تو دی چپعی هم که سريپر!دنیی به هن و هن کردن افتاده بودن از بس دوگهی و مامانم ديپر

 !ییدستشو
 : گفتمیی با خنده از پشت در دستشومن
 ..اداااای بوش تو سالن بینیشاشو نر!ییشوی جیلیخ _
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 :دمی خفه اش رو شنيصدا
 ؟! چکارت کنمدونمی مرونی بامیبذار ب!ياووو _
 ؟يخوایشلوار م _
 : زدغی دفعه جهی

 !خفه شووو کثافت _
 : خندهبا
 !غویچته ر...خب بابا _
 !گفتم خفه شوووو _
 ! حرف نزن بو گرفت دهنتنقدریاه ا _

 ! نکن دخترتشیشهال اذ _مامانم
 !الیخی بیعنی دست تو هوا تکون دادم هی
 .. نبود کهشیالمصب آبرو حال! کف توالت افتاد دنبالمییبا دمپا!!! هاشمی قمر بنای
 !دی بدنم مالي رو به همه جایی منو کشوند و آخرشم دمپااطی دم در حتا
 : حرص و خنده گفتمبا
 ! دنبالتادی توالت بیی بره کفش بپوشه با دمپاادشی شوهرت شب جشن یاله _
 .دمیطالقش م!ناتی نفرنیبا ا! باباریخفه بم...يا _
 ؟يدی مای يریگیم _
 ..دمیم _
  بده بهش؟ی کيتو ند!اون که مشخصه _

 : رو آورد باال و تا اومد بزنه گفتمیی دمپادوباره
 ! باباالی خی حرفا؟بنی شدم وگرنه منو اينجوری که اي خورم کردزیچ _

 : گفتمدوباره
 خور بودن بانوان محترمه ي به رسم تو سررانیو باز هم تو ا... رسمارانیتو ا...شرعا...قانونا...حکما _

 !گررررررررری جباشدیکال در همه حال حق طالق کف دست مرد م
 :اونم با حرص گفتم!دمی و خنددمی کشلپشو

 ...!به تو روح!خوردن...._
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  واسه حق طالق؟یزنیبه اونجات که بال بال م که زده يمگه تو شوهر دار!یآبج stop ياووو _
 : گفتي با اعصاب خورديپر
 ! کلمه رونیصدبار گفتم نگو ا!ااااااااااه _
 !زهی چهی مییتو هر اونجا!می اونجا دارشه؟هزارتای اونجا مییمگه هر اونجا!یتو منحرف _
 ! حق طالقهيمن که شرطم واسه مهد!یستیخاك بر سرت که آدم بشو ن _
  بانو؟هیومهر _
 !گهی اون ديبجا _
 !اگه بذاره و قبول کنه _
 چرا نکنه؟ _
تا اون حد هنوز ..دهیکه بع! باشهوونتی دنکهی رو قبول نکنن مگر ازای چنی غرور دارن که انقدریا _

 ! رو نکردهیعشق
 !می خوري ما دخترا چقدر ت وسرنکهی نگاه بهش کردم و رفتم تو فکر اهی

حق دو تا زن که دارند .کنندی سواستفاده ماشونی مسائل بعضنی اما انصافا از استی حق پسر ها نگمینم
 ما یعنی.. ندنتونندی سکه مهر زن باشه مکی اگه ی نداشته باشند حتی مالییبه لطف بزرگان اگه توانا

 !حرف خدا هم کشکه!میهم کشک
 ...نای دارم از اي چه دل پريوا....دی وقت ما دخترا بااون

 به خودم اومدم و هاج و واج نگاش کردم که با زدی صورتم بشکن مي که داشت جلوي پري دستابا
 :خنده گفت

  جوون پر شوره متحجر؟ییچته؟کجا _
 : با خندهمنم
 ! موندمبای راز زهی کشف يتو آرزو _
  باشه؟تونهی میو اون راز چ _
 طر معشوقه اش؟ انسان از تمام حق و حقوقش بگذره به خاهی ممکنه عشق باعث بشه نکهیا _
 : موشکافانه نگام کرد و گفتيپر
 ! قباليزدی حرفا نمنیاز ا!يعوض شد _
 : که گفتن رو انتخاب کردمزدمی گفتن و نگفتن داشتم دست و پا می دو راهنیب
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 کنم؟ی به اسم پارسه چت مي پسرهی بهت گفتم با ادتهی _
 : تکون داد و گفتسرشو

 خب؟!ي شدیمی صمقیهمون که اروم اروم باهاش رف..اره _
 !نمشی ببکی خوره افتاده به جونم از نزدیراستش چند وقت! شدیمیاونم صم _

 : انداخت باال و گفتي اشونه
  بشه مثال؟یخب که چ _
 : هوا گفتمیب

 ! عالقه منددمیشا!شمی دارم وابسته می بدونم به کخوامیم...بهش وابسته شدم _
 ! غاز کش اومد جلونیکله اشم ع...دهنش باز. چشماش چاهار تا شديپر

 ها خندم گرفت و قه قه زدم وونهی دنیبعدش ع. ماتم برددمی لحظه دهی افشوی که آوردم باال قسرمو
 !کر کر خنده. دلقکا بودنیالمصب تعجب کردناش ع. خندهریز

 : از چند لحظه زد به شونمو گفتبعد
 و هی کی بفهمنکهی به پارسه بدون اي خره؟تو داری سرکارم گذاشت؟شهالیگی می چنمیخفه شو بب _

اصال تو که از .. کهستی ني اعتبارنایبه ا... هاااهینترنتیا!!!ی نش؟خریشی عالقمند مهیکجاست و چجور
آخه تو ...فیپ فی پسرا اه اه پیگفتیتو که همش م!شهی همیتو باهاشون مشکل داشت...ومدیپسرا بدت م

 ......که
 !دی حرف نزن مخم گوزنقدریا!بسه بابا!اَااااااه _
 : گفتری متحيپر
 ....آخه _
جرمه؟عالقه .. نت با من ارتباط دارهنی پشت ای بفهمم چه انسانخوامیبعد از دوسال م!زهر ما رو آخه _
اصال به فرض ! بشهدهی بدونم اگه ارزش نداره ادامه ندم که به عالقه کشخوامیم!هی وابستگهی..ستین
 گرانی دمکمثل من ک...دهیمثل من نظر م...کنهیاون مثل من فکر م!ستیالقه باشه گناه که نع
با خانواده اش ...رهیگردش م..کنهیمثل من خرج م..شهی میعصبان...شهیمثل من مهربون م...کنهیم

 !شهی مثل من عاشق میاون حت.خوبه
 ؟ی از کجا مطمئنیول _
 !ذارهی غرورش نمی ولنهی منو ببخوادی اونم مگهیدلم م!از دلم! کجاچیاز ه _
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 ؟ي مالقات بدشنهادی و بهش پی کارو بکننی ايخوایخب نکنه تو م _
 : چپ نگاه کردم و گفتمبهش

 اونوقت به اون کگمی بدم؟پسره دم مرگم باشه بهش نمشنهادای پنی من برم از اونیبه دکوراس...خره _
 نمت؟ی ببایگاوه نر برم بگم ب

 ؟ي بهش نسبت دادی که همه جور فحشیت هسیتو چطور عاشق _
 : گفتمي خسته اي صدابا
 .گفتم که! ساده استی وابستگهی فقط نیا!شمی نمچوقتمیه...ستمیعاشق ن _
 نگاه به خودم انداختم هی برام کنهی کج و کله مافشوی قی هکنهی بهم نگاه مي جورهی داره دمی ددفعهی

 :و رو بهش گفتم
 چته تو؟ _
 ..چندشم شد! برو حمام نجسایب _
 : و گفتمدمی دنبالم کرده بود بدجنسانه خندیی اومد با دمپاادمی

 ... نداره کهیی بدون تو حمام صفازمیعز _
 ! اونم با خودم کشوندم تو حمومو

 ) شهال( چهارم فصل
 
 
 ؟ياجازه استاد بصر _

 : گرفت و رو به من کردی نگاهش رو از ستوهاستاد
  شهال؟یگی میچ _
 : و گفتمستادمی سر جام اتی جدبا
 داشته ی و روحی جسميماری بدی دست زن مرد بافتهی حق طالق بنکهی اي براگنی منکهیاستاد ا _

  هست؟یی هايماریباشه منظور چطور ب
 : کالس انداخت و رو به من گفتي نگاه به پسر هاهی استاد

  به بحث امروزمون داشت ؟ی چه ربطنی شما؟انیخوب _
 : د ادم و گفتمی سرمو تکونیبا کالفگ _
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 تمرکز ندارم رو ارمیتا جوابشم بدست ن! کردهری موضوع چند روزه ذهنمو در گنیا!دونمیم!دونمیم _
 !شرمنده..درسم
 تی دادگاه و پزشک مربوطه اون فرد صالحتی و صالحصی طبق تشخدیخب شهال با _ي بصراستاد

 فاقد یاز سالمت عقل. داشته باشهی جنون عقلییرا جوهی رو نداشته باشه و ی زندگياداره 
 چطور مگه؟!شهیم... وي و بارداری هم مربوط به مسائل جنسی جسميماریب..باشه

 : درك موضوع گفتمبا
 ! مسائلی به بعضشمی کنجکاو میی موقع هاهی نبود من يمسئله ا!یمرس...آهان _

 :دی که استاد پرسنشستم
 !ی شاگرد مننیتو بهتر!دهی تو بع؟ازیدونستی نمناروی ایعنی _

 خودش فکر کرده شی فک کنم پکنهی داره موشکافانه نگام مدمی اوردم باال و نگاش کردم که دسرمو
 !رمی طالق بگخوامیمن شوهر دارم و م

 : تکون دادم و گفتمي و سرستادمیا
 ! خب شک داشتمیول...چرا _

 : رو به بچه ها گفتي که ساالرنمی دوباره بشاومدم
 !دهی باشه حق طالق رو از دست می هر کشونیهمسر ا _

 : سرمو تکون دادمو گفتمیجیبا گ. پشت سرم نشسته بودزیدرست دو تا م.. بهش نگاه کردمبرگشتم
 ن؟ی منظورتونو با من بوددمینفهم _
 : و گفتدی قه خندقه
 !حق طالق با توئه کنهی صادر مياونوقت دادگاه را!یکنی موونشی تو اگه طرف سالمم باشه دیعنی _
 ی بودن خوش خدمتمي هم که عشق ساالرییدخترا. پسرا رفت هواي خنده ي که گفت صدانویا

 !دنی خندغی جغویکردن و ج
 ناراحت ي نزنم پری که حرفدادمی از بس بهم فشارشون مشدی دندونام داشت خورد متی از عصبانمنم
 ...بشه

 ! کرده بودری خل و چل مارو نمک گنی مرام و رفاقت اگهید
 . درب اومدي رفاقت بشم که صداالی خی بهش بگم و بيزی چهی لحظه اومدم هی

 !الی خی سقلمه اومد تو کمرم که بهی يپر. اومدی استاد شاهرخي درب رو که باز کرد صدااستاد
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  بودن داشت؟الی خی بنی به ای سقلمه چه ربطنی افهممی من نمحاال
  افتاده؟ی و بخندم انگار نه انگار اتفاق خاصنمی بشالی خی بتونمی مي کمرم سوراخ بشه چطورمن
 !نهی منو نبی و دوال شدم که اونو مثال بردارم تا شاهرخزی مری خودکارمو انداختم زیالک

 نوری از ای برم دار و منم الکگهی دنجامی که من ارهی مکیژی برام قی چشمم داره هي خودکار جلوحاال
 کارم کوش؟ که خودچرخونمیبه اونور سر م

 : نفر از شانس گندم خودکارمو گرفت طرفمو گفتهی دفعه هی مشغول بودم که ينطوریهم
 ..نجاستیا!دییبفرما _
 دمی هول شدم و ترسنقدریا.. دور مردم و زنده شدمهی. سنگ کوب کردمکنمی برگشتم طرفش فکر متا

 هم ی بلند و وحشتناکي صداهی و زی شد به مدهی سرم کوبی که گولوپرونی بامی بزی مریکه اومدم از ز
 اعصابم م و مندنیخندیبچه ها م. خورده بود سرمزی مری شده؟المصب به اهن زی چدمی نفهمگهید!داد

مجاز از ( همیکیاون خ! شدری دردم گرفته بود که ناخودآگاه اشکم سرازنقدریا.شدیداغون تر م
نکبت نکرد بپرس چت ..کردی مگامین بود و بر و برو سادهی باالسرم واای ساواکنی انیع)یشاهرخ
 شدم ب خودادمی به خودم قول می و منم هدیخندیم....گهی جونم دي اون شده بود بالرسرشیشد؟خ

بلند که شدم اومدم برم سمت در کالس که ..دادمی دوباره قول می هکردمی نگاش میه!کنمی میتالف
 بود کمی نزدمیحاال خوبه صندل..می ولو شدم رو صندلی رفت و تاالپيتو همون قدم اول سرم سکندر

طلبکارم !ابوی نیآبرو که نذاشت واسمون ا....واال!شدم؟ی ولو می تو بغل کنباریوگرنه معلوم نبود ا
قسمت .شدی مشتری دردم بیه..شدی ماهی چشمام سيجلو..شدی حالم بدتر می که نشستم هنیهم..بود
 ی و سلماز دورم جمع شدن و هي و پرير که استاد بصدمیدی تار میلیخ.سوختی مبی سرم عجيباال

 یارم؟شاهرخیب برم آب قند. حرف بزنهتونهینم _...حالش بده _ شده تو؟ی چیی؟شهالیخوب _:پرسنیم
 لحظه از شدت درد ضعف رفتم و کنترل هی؟! دلش اومد ولم کنه برهي چطوردونمینم.. نبوددمیتو د

 داغ میشونی بودم که حس کردم پیهوشی تو حالت ببایتقر! امنهیسرم رو از دست دادم و افتاد رو س
 داره خونه رشاز س _: زدغی چشمامو باز کردم و اومدم بگم آخ که سلماز جي الیبه سخت.شده

 مشی ببردی بانشیاریب _ياستاد بصر.. بزن دختر؟حرفیشهال خوب _:دیپرسی می هيپر!شکسته...ادیم
 ...دمی نفهمیچی هگهیو د و حس کردم رو هوا معلقم دمی شننویا!مارستانیب

***** 
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 بار چهارم راحت تر نکهیتا ا...سه باره.. بستم و دوباره باز کردمیه. چشمامو باز کردمي درد البا
 نگذشته بود قهی دق5... چشمامو بستمی حالی انداختم و دوباره با بیبه اطرافم نگاه.چشمامو باز کردم

 نی شده؛همیو چ  کجاستنجای ازش بپرسم اهی کنمی چشمامو باز کردم ببعیسر..که درب اتاق باز شد
چشمامو بسته بودم که درد رو .. بالشتي سرم دوباره افتاد روي بلند کردم با درد بديکه سرمو به تند

 سرم ي باالی شاهرخدمیچشمامو باز کردم د! داغ شدهمیشونی آروم کنم که حس کردم پي جورهی
صال !رونی شد رفت بگاهم که متوجه ننیهم..کنهی نگام می و لبخند کمرنگیگران و داره با نسادهیوا

 هم داشت که من یلیاصال مگه دل!کنه؟ی نگام مينجوری نگاهش بخونم چرا ايفرصت نداد از تو
 من سر خوادیوگرنه اون م..گهیآره د!من توهم زدم حتما.. نبودیاصال نگران!؟یلیچه دل...بخوام بدونم؟نه

 ی داشتم حرکات شاهرخنطوریهم!اتاق؟  توادی که هنوز بوش مزنهی می چه ادکلننی ایول..به تنم نباشه
 ي برام مهم شده که دارم برانقدری اونکه بفهمم چرا و چطور ای بکردمی مری خودم تفسيرو برا

گله دکتر و پرستار  هی کارهاش بودم که درب اتاق باز شد و هیمشغول توج.گردمی ملیکارهاش دنبال دل
خانم حالتون  _دکتر! رفتادمی خودمم يال کردن که من سواچمی سوال پنقدریحاال ا. سرمختنیر

 _کنه؟پرستاریخانوم سرتون درد نم _دکتر!ارمی دست رو آزاد کن سرم رو در بزمیعز _خوبه؟پرستار
 داشتم سگ گهی؟د.. خانومدیزنیچرا حرف نم _دکتر.رمی دستت ر وبچرخون فشارت رو بگزمیعز
 به من نگاه زمیعز _پرستار...زدنی دوباره حرف منای ای هدادمی به خودم آرامش میه..شدمیک

 به کردم؟جونی موی کریمنه خرو بگو داشتم تفس..دیخندی می کالفه ام هدیفهمی می؟شاهرخیخوب..کن
 سالمم ؟بابایزنی وچرا حرف نمید زهرمار و خوب _...: سگ شدمگهید!ي ایکیجونت کنن همون خ

چشمامو بسته ... سرخ شده بودنده از خگهی که دین؟شاهرخیزنیچقدر حرف م.. بخدانیبودن خلم کرد
 قصد زدنم رو ی کسنمی باز کردم ببی چشمامو دزدکي حرفام که تموم شد الگفتمی رو منای ایبودم ه

 و دمی کشقی نفس عمهی!دم؟ی رفتن نفهمی کنایا! اصالستی تو اتاق نیشکی هدمینداشته باشه که د
 قبل از ورود می دادادی یکی و به مینمرد...خورد  به دري تقه اقهیبعد از چند دق! رو سرمدمیمالفه رو کش

 خودم چرخهی در داره مرهی دستگدمی دفعه دهی! شده بزنهصاحابی در بنی به اي لگدهی...اظهار وجود کنه
 ي افتاد روهی ساهی..شهی مکیر داره بهم نزد نفهیحس کردم ! مالفهری رفتم زشتریزدم به خواب و ب

 هی بدم کصی از پشت پارچه تشخکردمی می داشتم سعي گاويچشما  مالفه باری که زنطوریهم.صورتم
 مچم رو گرفته باشن با ترس يانگار موقع دزد...یحاال منو بگ! صورتم رفت کناري دفعه مالفه از روهی

 ... از خندهدی ترکدی منو که دافهیکرد؟قی مکاری چنجای انیا. شدم بهشرهیو بغض خ
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 ) وسفی:(  پنجم    فصل
 

 ي دختره بچه بازنی فکر بودم که انیهمه اش تو ا. شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردمنی ماشسوار
 دمیکشیداشتم نقشه م! بکنهیکی امرزمونی خدابي دانشگاه و آبرومونو با تنبون باباادی بلند بشه بارهیدر ن

 پر از يصدا!دییبفرما _:نمی بکنم که تلفنم زنگ خورد و فرصت نداشتم شماره رو ببرکای چدمشید
 به ي زنگ زدیواسه چ!سالم _ جان؟وسفی یخوب.زمیسالم عز _:هیعشوه اش نشون داد ک

 تیحرفشو با عصبان...ي دنکهیا...گهیخب راستش دلم واست تنگ شده بود د...خب..خب _!من؟هان؟
 تو قمار کردم و ي پاموی زندگيمن همه ...هه..؟ههیتو و دل تنگ!خفه شو کثافت _:قطع کردم

 نحسش که به گوشم ي؟صدای دل تنگیگی سال مکی بعد از ي حاال زنگ زد؟اونوقتیفهمیم!اختمب
 دفعه چشمم خورد به چراغ که داشت قرمز هی. کردم به خودم مسلط بشمیسع!شدی حالم بد مخوردیم
 با! شده بود و چراغ قرمز شدری دگهی دی تخته گاز رفت ولنی پدال گاز که ماشيمو گذاشتم روپا.شدیم

 که تمیمهر...نویبفهم ا. تو رو تحمل کنمتونمی نمگهیمن د _: ترمز کردم و کالفه داد زدمتیعصبان
من فقط تو ..خوامیمن پول نم...من _؟هان؟ي داری چه مرگته دست از سرم برنمگهید...دادم

  رو خاموش کردم و انداختمی حرفاش گوش بدم گوشهی به بقنکهی بگه بدون اخوادی می چدمیفهم..رو
 10بعد از . وار ماساژ دادمرهی هامو داقهی فرمون و آروم شقيسرمو گذاشتم رو!نی داشبورد ماشيرو
 لحظه هنگ کردم از هی.میر کنانی که نگام افتاد به ماشنیی رو بدم پاشهی سرمو بلند کردم که شهیثان

خودشون !د بزن  دوستش ويدختره افتاده بود رو! خندهرهی به خودم که اومدم زدم زدمی که ديصحنه ا
 نیع!خوش بحالشون... دارنیچه دل خوش _: لحظه با خودم گفتمهی!زدنی و بهم مدنیخندیقه قه م

ناقص شد !ي وايا... تو سره دخترهکفشو زد...اه...اه!چه دست بزنم داره؟...مونهی دختره شهال منیا
اروم نشسته .. نگاه کردمدخترا دوباره به اون! مونده بود هنوزهی ثان20 نگاه به چراغ انداختم هی!بدبخت

اون که !نمتیسرتو بچرخون بب _: گفتمی لبریز!چقدر دختره برام آشنا بود...یول!دنیخندیبودن و م
با دست ! مغزم هنگ کرددمی که دي کم رفتم جلو و از صحنه اهی و خالص کردم نینچرخوند من ماش

 تف و لعنت بود ی هر چم شانش و اقبال گل مشنگنی اي و برامیشونیچپم محکم زدم به پ
 وانهید! دختر چقدر لجبازهنیا.. منيخدا _!دمشونی موهامو کشيکالفه انگشتامو بردم ال!فرستادم

 یخنده؛حرصی داره با دوستش مدمیدوباره نگاش کردم د! آخه؟ایمن چقد گفتم ن!پاشد اومد دانشگاه
 که گهی طرف دهی وندم سرمو چرخعیسر! بوقش بلند شدي مشت زدم رو فرمون که صداهیشدم و 
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 بشر فوضوله با نی انقدمیا _: که دستم کنار صورتم بود با خودم غر زدمنطوریهم!نهیشهال منو نب
 چرا دونمینم.چراغ سبز شد و با سرعت حرکت کردم!چرخونهی سرشو می قرقنی عی هر بوقيصدا

 هی کنمیحس م.نمکی مری کارهاشو تفستیهمش با عصبان.کنهی مری دختر ذهن منو درگنی انقدریا
خودت  _:آروم به خودم گفتم!ستی سرکش و لجباز؟اصال به فکر آبروش ننقدریآخه ادم ا.. دارهیمشکل

 اومده تو دهی داره تو رو ندیاون بدبخت چه گناه! جونوسفی که ي نداریستیکه با خودت رودر با
نامرد ...هه!کممیتو ش ومدیکاش م _:دمی اون روز آه کشي آورادی و با میشونی زدم به پیکیکمت؟یش

 فکر می داری ندونه ما چه نسبتیهر ک! نرم بود بدنش المصبیلیخ! بهمدی چسبنیهمچ.. بودمیچه بغل
 لبخند هی اون صحنه ي آورادیبا ..می جالب تو هم قفل شدنقدری که امی من و اون قالب همکنهیم

 حادثه نی کدوم تو اچینه اون ه  کردم که نه من وهی چرا خودمو توجدونمیژکوند زدم و ناخودآگاه نم
 افتادم و روشنش می گوشادیکه ! دادمراژی آهنگ شاد گذاشتم و تا خود دانشگاه وهی!میمقصر نبود

 خدا منو از يا _ گلم؟يآروم شد _بله؟ _: حواس جواب دادمیوباره ببالفاصله زنگ خورد و د.کردم
اولش که تلفن رو  _ چه مرگته هان؟گهید..میبچه ام که نداشت.. رو که دادمهیمهر! نجات بده نیدست ا
 زن کی ي پاشهیاون که هم _: گفتمی بدجنسونه؟بای زن درمهی ينکنه پا...ای خوب آروم بودیبرداشت

 من االن نیبب _:تند گفتم! سر به تنم نباشهخوادی تا چه حد دلش مکردمیقشنگ حس م! استانیدر م
 رو قطع یگوش.يبا! دختر خوبنیآفر!ی؟مرس نزن خبگهید.. حالم خراب شديخوب بودم زنگ زد

 _:باخودم گفتم.شنی مادهی پنی شهال و دوستش دارن از ماشدمی که دنگی سمت پارکدمیچیکردم و پ
 دست به هی!شهی حالم عوض منمشیبی چرا مدونستمیخودمم نم! دنده و سرکشهی!هی دختربیعج

 من سرکش ي تا جلوکنمی من آدمت میول _:رونی و نفسم و با فوت دادم بدمیصورتم کش
حاال خودمون . کسلم کردیکالس اول که حساب. رو پارك کردم و به سمت کالس رفتمنیماش...ینباش

 هر شهیهم! کالس الزمهي شهال واسه انرژی تا قسمتی وجود کممی به خودمون دروغ بگمیتونیکه نم
 يادی شهال زنی انجاستی ایت بدبخره،امای بگجانی داشته باشه که کالس هنای از ادونهی دی بایکالس

 ساعت با من نیشهال ا. رفتمدیبه سمت دفتر اسات!!!دیاعتماد به نفسش به سقفه شد.رو اعصاب بود
 هی شبی انداختم که از پررنگي نگاه به چاهی می نگاه به مش رحهی. بهم تعارف کردي چامیمش رح.نبود

 بره تی ورزشي قربون قد و باالمیمش رح _: نگاه کردم و با خنده گفتممیبه مش رح.. آسفالت بودریق
 نگاه هی.. بودیدنی دمی مش رحي افهیق! براماری بیی چند بار بگم بهت آب زرد آلو،مني نظرنی شاهنیا

 آب زردالو نجای اه؟مگهی کي نظرنیآقا شاه _: انداخت و رو به من گفتدنیخندیبه استادا که م
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 وحشت می لحظه مش رحهی! خندهری زد زی پقدیخندیم وارمیاستاد سماوات که به درز د...يم؟وایدار
 بود که نینظورم ام! گلمیمش رح _: گفتمیبهش نگاه کردم کردم و با لبخند مهربون!کرد بنده خدا

 سال 2 مجنون که ي ام همون ي نظرنیشاه. آب زرد آلو بشههی که شبزی کمرنگ برنقدری اموییچا
با .اوردهی بود از حرفام سردر ندای که پمیمش رح. پالسهاه شد و هر روز دم دانشگي اسدنای عاشق تشیپ
 از استادا که یکی برام آورد که یی چاهی بعد قهیچند دق. عوض کنهمویی سر تکون داد و رفت چایجیگ

 سماوات نیا. تا زرد آلوهی به آب شاش شبشتریب _: از خودم بزرگتر بود دم گوشم گفتیچند سال
استراحت تموم شد و  TIME. بخندیحاال نخند ک. خندهرهی زد زکه دیاز کجا شن..زهیگوشاش چه ت

 که نیهم. دانشگاهکی شاپ نزدیف کردم و رفتم کای خدافظهی. بودمکاری ساعت بنیمن ا.همه رفتن
با !شهی دم لونه اش سبز مادیمار از پونه بدش م _:با خودم زمزمه کردم.دمیوارد شدم فرهاد توانا رو د
 دمیچرخ.ستادهی نفر کنارم اهی که نشستم حس کدم نیهم! طبقه باالرفتم حرص رومو ازش گفتم و

با نفرت بهش نگاه کردم و ! نبودی باهاش کالس داشتم آدم خوبشیترم پ!خوده نحسش بود!سمتش
 ی بدمی دفعه دهی..بشمار _:فرهاد طلبکارانه گفت..بر خر مگس معرکه لعنت _: که بشنوه گفتميطور

دختره ..یخوش ندارم با شهال کل کل کن _: مقدمه شروع کردیب تعاره نشست رو به روم و
 خشونت ه؟بای روشت چنمی بنداز ببفتادین _: بندازم؟جسورانه گفتمایافتاد !ینیبی بد می بکنتشیاذ!هیخوب

داداش بکش کنار به  _:با اخم گفت.سادمیمنم وا.ستادی ام انهی به سنهی رو داد عقب و اومد سیصندل
سگ شدن  _:باز گفتم.اوردمی خودم ني به روی لحظه تعجب کردم ولهی! بشمگنذار س!زبون خوش

شونه هامو انداختم ! سگ هار وله تو شهرهی دمین به باغ وحش اطالع م میخب تو هار بش! هاریعنی
اول برو ..رمیگی جمعم کنن گازت منکهینه؟قبل از ا.گهی دکننی جمت مانیفوقش م _:باال و گفتم

 و نگام کردمی که مرتبش می در حالیی جوراهی لباسش و قهی بردم سمت ستمود!پیواکسن بزن خوشت
 کم عقب رفت هی!نیی پازمی نکن دکورتو بري کارهی...ي ترپیفعال تو خوش ت _: اش بود گفتمقهیبه 
 لحظه حس کردم دهنم طعم خون هی و ی صندليافتادم رو... مشت خوابوند تو صورتمهی دفعه هیو 
 گفتی می جوجه چنی ایول. نشمی عصبکردمی می سعشهیهم. لبم پاره شده بودمتدستمو بردم س!دهیم

 بردمش عقب عقب و ینزدمش ول...دمی رو چسبقهی.. نبودی نگاه به دور و برم اندخاتم کسهیمن؟واسه 
 ی ربطیبه کس... جوجهنیبب _: دندونام با حرص گفتميچسبوندمش به ستون پشت سرش و از ال

 _: گفتیبعدشم تو رو سننه؟به سخت..هی هم نگفته شهال دختره بدیکنم؟کسی مکارینداره که من چ
 من تو فضام از حال یول _.کنمیحال نم _. بگوينطوری ایتونیم _ رو ول کن تا بگم منو سننه؟قهی
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 گنده تر از دهنت حرف ي دارگهی دنیبب!يشدی فضا نورد مدیبا.. جونی دکي شدفیپس ح _!ادیز
 تا يدیپریوسط حرفم نم _ بگم منو سننه؟يببندم چجور _: قطع کرد وگفترفموح...ای ببند ای..یزنیم
 _: ابرومو دادم باال و با بدجنس گفتمي تاهی!زی برادره عزنیبب _:دوباره حرفمو قطع کرد..يگم چجورب
 تو شکمش دمیچنان کوب. بهم برخوردیلیخ... خرت کنم آخهشهی نمي اگهید جوره د _ شدم؟زی عزهوی

 و نشستم کنارش و با ینشوندمش رو صندل!گهی ددمیشنی نفساشم نمي صدایخم شد و حت که از درد
من  _:دادی جواب می زور درد عرق کرده بود و به سخته؟ازی تو مشکلت با من چنیبب_:تحکم گفتم

 نی خودم گفتم اشی؟پیفهمیم... بشهتی ندارم اذ؟خوشيدیفهم..خوامی مای از تموم دنشتریشهال رو ب
 شیآت.. دفعه بهم برخوردهی چرا دمیاصال نفهم..ی که عاشقش شده؟اصال به چه حقدهی درو  شهالیک

چند ....سرمو تکون دادم.. صورتمي رودمیبعد کش!دمشونی موهامو و کشيدستمو بردم ال...گرفتم
با حرص نفسمو ...دمیموهامو کنار زدم و چشمامو چند بار مال.. صورتمي توختی لختم ريموها..بار

 محکم نقدریا!ی لعنترونیکش ب بشیپا تو از زندگ _: و گفتمزی مي مشت زدم روهی و فرستادم رونیب
 اجازه بدم نکهیبدون ا..برام گنگ بود...ختمی بهم رينطوری افتاد که ای چه اتفاقدمیگفتم که خودم نفهم

 . شدمنمی و سواره ماشرونی شاپ زدم بی بزنه از کافیحرف
 

***** 
 شهیهم..کردیدر واقع حتما م...کردی منو آروم مسای حرف زدن با آدی کمدیشا. نتی کافرفتمی مدیبا

 آرامش رو بهم نی امی نامزد قبلنای سارچوقتی که هدادی بهم آرامش مي جورزدمی باهاش حرف میوقت
 ينرژ و بهم اکنهی منو شاد مسای باور کنم که آدخواستمی نمچوقتی چرا هدونمی نمیول!دادینم
 مانوس ي آدم مجازهیبرام سخت بود باور کنم با .. بود برامي دوست مجازهی چون اون دیشا..دهیم

همش با حرص به خودم ..رمیتوان نداشتم جلوشو بگ!رفتی مخواستی مییهر جا...گهیدل بود د.شدم
 میشکی مانوس شدم؟هیگی حاال واسه من مزدی مری بدنت کهی از عشق و عاشقروزیتو تا د _:گفتمیم

ما از همه ...مهم تفاهمه _:کردمی خودم خودمو قانع مکارست؟ناخواستهی و چهی کیدونیکه نم!سایآد...نه
 ي سره کار؟اگهیاصال اگه پسر بود چ _:دوباره به خودم تشر زدم!شهی نقطه ختم مهینظر حرفامون به 

 چرخ هی گنده زی چهی برخورد  که باسادمی دفعه تو جام واهی..گفتمایخودم راست م..دی هنگ؟مغزمیبود چ
 رو به روم لی خانومه بالنسبت فدمی تعادلم رو بدست آوردم دجهی با سرگیوقت!خوردمدوره خودم 

 کاسکو نی عادی بهش بگم که نذاشت صدام در بيزی چهیاومدم .کنهی طلبکارنه داره نگام مسادهیوا
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 که ستی نیتوالت فرنگ! روئههادی کجاست؟پنجای ايفک کرد!کثافت!احمق _:شروع کرد به حرف زدن
 زی کلمه عقب بودم تو آنالهی رو تند گفت که نای انقدری ابله؟ايدیفهم! به فکر کردنيسادیوا

 باال انداختم و رفتم تو ي شونه االیخیب!خب بده... داشت منوبه فحش بکشهسمی سادنمیخب ا..حرفاش
 ...دمی رو باز کردم که داهوی ننت و یکاف
 
 

  چهارمقسمت
 ي بجایول..  ام هها شو خوندمی شدم و شروع کردم پناراحت! چراغش طبق معمول خاموشهدمی دکه

رك و ..يدی فهمگهیخودتم د.. ستمی نیاصوال ادم خجالت. سالمسایآد _:  ام هاش نوشتمیجواب به پ
 گروی همددی خب بایول...ی وليخوای تو نمدونمیم..تی وضعنی خسته شدم از اگهید.راست بگم

 گروی هنوز همدی ولمی همه مدته با همنی؟اي داریتی و چه شخصی هستیبرام سواله که تو ک.مینیبب
 ی ولکنمی مکاری دارم چدمیفهمی؟ اون لحظه اصال نم!ی به منهی شبنقدری که ای هستیتو ک!میدیند

 ارم تا بفهمم کنمشی ببدی که بادادنی شده بودن بهم دستور میکی بار با هم نی اوليعقل و دلم برا
 ساله بودم نه اون 18نه من پسره .اما شده بود...ومدیر در نم جوچکسی درست؟ با منطق هایاشتباهه 

 هی کشدمی تا مطمئن نمدینبا!  کنار زده بودزوی بود همه چنمونی که بيادی تفاهم زیول!ي دخترنیچن
 خوشگلم نیسوار ماش.  زدمرونی بي راحت ترالی نت با خیاز کاف! دادمی باهاش رابطه مو ادامه مشتریب

 هم يزی چهی رو بهم اخم کرد ادهی پي مرد از توری پهی واسه دلخ ودم چند تا بوق زدم که یشدم و الک
 گه؟البدی داشت دکاری چنجای اوونهی دنیا.  زدم رو ترمزی کافيحرکت کردم و جلو. دمی نفهمیگفت ول

 هی.سادمی پشت سرش واشی قدمهیرفتم   ونیی پادمی پرنی از ماشيجلد... گهی دخوادی مگهی مشت دهی
گفتم  _: زل زدم تو چشماش و گفتم.  کپ کرددی که منو دنیبرگشت و همچ.ضربه به شونه اش زدم

 هینگفتم؟ _نگفتم؟گفتم دورشو خط بکش_ دارمکارینگفتم؟گفتم به تو چه که من با اون چ_نجای ااین
 یکس _ : گفتعی تکون خورد و بعدش سردام لحظه از صهی نگفتم؟ اید گفتم  _:  داد زدمیدفعه عصب

انگشت ..!(گمیاالن م.ستی نیالیباشه خ.. گرفتم و اصال نگفتمی فراموشای آروم گفتم ایپس  _. دینشن
 ادید برنم _.. ادیاون از پس خودش بر م.بکش کنار! بار دومنیا!)اشاره ام رو براش رو هوا تکون دادم

 که خودش ينقدریا.تعجب کردم!  با تو هم کلوم بشم مراوگرنه ع!گهی دزنمی منهیکه جوششو به س
نگاه به ...رهاش کن.. بابا اون دختر کوه مشکله !یدونی ازش نمیچی هدونستمیم _:  و ادامه داددیفهم
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: کالفه گفتم! شهی می خالیسسسی پیخنده هاش باد هواست سوزن بزن!زنهیحرف نم.شاد بودنش نکن
! ی کمکش بکنیتونی مينجوریا!فقط بکش کنار..مرا بگمن عیبب _ داره؟ ی مشکلی؟چی چیعنی _

 ي دل سوزي دارای ي دوسش داریتو مطمئن _: مرموز نگاش کردم و گفتم...بهش مشکوك شدم
 کم هی! میدی دوس داشتنم فهمی معنموینمرد _: تو ذهنم گفتم.. خو معلومه دوسش دارم _ ؟یکنیم

پارسال  _ تموم شد؟ یتو درست ک _: دمیپرس  زد تو ذهنمي جرقه اهی دفعه هی...نگاش کردم
 که اگه کردمیداشتم با خودم دو دوتا چاهار تا م.. کنار؟ اصاال حواسم به حرفاش نبودیکشیحاال م!گهید

 دفعه به خودم هی!دیلنگی کارش مي جاهی نیا.. با شهال اشنا شده؟ نوچيپارسال تموم کرده پس چطور
 هینکنه ..اصال تموم نکرد درسش رو.. مواد اخراج شد وسط ترممل پارسال به خاطر حنیا _: تلنگر زدم

خاك تو  _:  کردم و به خودم گفتمگای خمارش ني تو چشمااره؟ی دختر بنی سر اخوادی مییبال مال
 من هستم واسه نیبب _:  بهش گفتمتی با عصبان؟يدیچطور نفهم! معتادهزنهی داد مافشیق..سرت
 و پارك کردم و نیماش.نگی شدم و رفتم پارکنی سوار ماشهراسون هول و! شما راتو بکش برو..کمک

 يرو...  بودنی داشتم همازی که نی خلوتي جانیبهتر.  نبود توشیشکیه.رفتم داخل سالن کنفرانس
! دادی قد نمیی عقلم به جاگهی که دنقدریا..فکر کردم..فکر کردم.. ها نشستم و فکر کردمی از صندلیکی

نگاه به هارتو .. بوديدختره ساده ا! حدنی نه تا ای شهال نباشه ولنیتن ا  سر بهخواستمیدرسته م
 ... لحظه ترس دلمو ورداشت و به سرعت بدون فکر رفتم سمت کالسشهی!  کردشدیپورتش نم

سالم  _سالم دکتر حالتون چطوره؟  _. رونی اومد بي به درب زدم که استاد بصري اتقه
. با شهال کار داشتم..نه _:  مکث کوتاه گفتمهی افتاده؟ با یاتفاق. پسردهیتو چته؟رنگت پر..خوبم!جوون

 شباها.. تمومهگهیبعد از بحث کالسم د. توای بيخوایم.میکنی بحث می موضوعهی در مورد میدار _
 ریز! ندارم..نه..نه _ ؟ياالن که کالس ندار _: به ساعتش نگاه کرد و ر وبه من گفت _. حرف بزن

 سر به خواستمیمن که نم.. بودمينجوریچرا ا...من چم شده بود! داشتمم شهال مهم تره _:  گفتمیلب
 افمیق.. حقم داشت بنده خدا. کم دکتر مشکوك بهم نگاه کرد هیتنش باشه پس چرا هواشو داشتم؟ 

 که زدمیمنگ نم.. نبودم که بودمجیگ.. بودم که افتادمافتادهیبه تته پته ن. هستمیزی چهیتابلو بود 
سرمو چرخوندم تو .باهاش داخل رفتم.  از بس هول بودمدیدیچشمامم که مگسارم شهال م.. زدمیم

 که صبح ؟اونیچ یعنی.  شدمدی که ناامدیچرخی ماهواره سرم مشی دنیع...کالس دنبال شهال بودم
 پله از هی..گهی کنار دوستش باشه ددیبا...دمی چرخگهی باره دهی پس؟ ومد؟کجاستیداشت با دوستش م

از حرکتش !  راه انداختهي موشک بازمی قاری اون ززهی خاله رنیخانوم ع...به به.. وسط کالس رفتم باال
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 کم خم هیکنه؟ی مکاریحاال چ! شینی ببشدی که نمری موش رفته اون زنی عنیهمچ..خندم گرفته بود
مثال خانوم دوال شده اونو .. که جلسه قبل دستش بود جلوش افتاده بودي اروزهی خودکاره فهی...شدم

خالصه با ... لمشهی فنکهینه مثل ا... جلوشهنکهیا!  بره دکتردیبا... مشکل چشاشنمیبرداره؟ خب ا
حاال .کردمی ملی تحلهی تجزارهاشو و کزدمی الرژ شدم که همش با خودم حرف منقدری ادنشید

 کردیداشت وقت تلف م!!! گهی جاشه ددیبا.. ستزهی مزی ریلیخب البته خ.. د جاشده بوری اون زيچجور
دوال شدم و خودکارو برداشتم پشت به !  چشمش بوديوگرنه خودکار جلو.. بوددهیاز من ترس..من برم

! نجاستیا..دییبفرما _:  طرفشم نشستم و خودکارو گرفتيرو پاهام کالغ پر.. من بود
 از ترسش که من دی کشیــــــــــــــــنی ههی! بودیدنی دافشیاز ترس ق........ . يوااااااااااااااااااا

 امروز ی واسه چیترسی تو که از من مدهی بگه دختره ورپرستی نیکیخب ! گفتم نفسش بند اومد
 تشی اذدهیحال م!نه...ی ولشدم؟ی دستت راحت مز خونه منم ايموندی روز مهی يمرذیم! دانشگاهياومد
 از رونینزنه ب! شدهی نعلبکنیع...نوچ نوچ... چشماشو! ی اگه کالس نداشتی دانشگاه حتای بشهیهم!کنم

با هول و ... دمیخندیمنم م..دنیخندی مزی رزیبچه ها ر. زی مي و خودکارو گذاشتم روستادمیا!کاسه اش؟
 که منم دردم زی سرش خورد به منیهمچ!  شدیچ....آآآآآآخ...رون کهی بادی بزی مریهراس اومد از ز

 دوستش یول..مخصوصا پسر ها! ولو شده بودن از خندهگهیبچه ها که د!  دادمیینامرد چه صدا..اومد
 دمیترکیمن که بد تر داشتم م!  ها هستن باهمی مرامقی رفنی بود از ادایپ.. زدیداشت بال بال م

ه وسط خنده هندل  از بچه ها کیکی... ومدی طرف خندم مهی بودم از ران طرف نگهیاز !ازخنده
 بعد صدا ها قطع قهی دقهی.. دمی و قه قه خندرونی خودمو نگه دارم از کالس زدم بشدی نمگهید..زدیم

 تو کالس دمیبا هول و هراس پر! خوووووووووووووووووووووووو ون _:  زد غی دختره جهیشد و بجاش 
 هوشی شد؟ شهال وسط کالس بينجوری اهویچرا .. خوب بودنکهی؟ای چیعنی! منيدا نه خيوا.. که

 از من نیا.. من بودریتقص..ناخوداگاه کنارش زانو زدم. ولو شده بود و سر و صورتش غرق خون بود
 به یکی _:  زدمادی دفعه به خودم اومدم و فرهینگران بهش زل زده بودم که ...شدیباورم نم..  دیترس

چقد ..کردمی بار به ساعتم نگاه مهی قهی و دقتمرفیراه م.. کالفه بودمن؟یچرا معطل.. زنگ بزنهنسامبوال
 شتریکاش ب.. به عقبگردهی اصال برمای..  دارهستی زمان ای حتکردمی حس میگاه.. جلورفتیکند م

 حال و دمیکشیتند تند نفس م.. زی مي مشت زدم روهی تی عصبانياز رو! برگرده و من نرم تو کالس
رفتم جلوش ..کردی که داشت با پوزخند نگام مي دفعه نگام افتاد به ساالرهی! دمیفهمیخودمو نم

 و گفتمی می عصبنقدی اگه؟ی دهی چی لبخند ژکوند چنی؟ایکنی نگام مينجوریچته؟چرا ا _: سادمیوا
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 _:  مکث گفتیبا تعجب و کم... دمی خودم نفهمی چه مرگمه ولدی فهميحس کردم ساالر
 که ستی نگهی دیکی.. شهالسنین؟ایخوب!نیکنی رفتار مي عادری غنی شما داری ولدیببخش..خب...خب

 قدم عقب هی دیترس..از خشم داغ شدم و زل زدم تو چشماش... نایزنی براش بال بال منی دارنقدریا
 نیا..تر دخنیا.. کهیخوشحال...تو _: گفتم.. بند انگشت باهاش فاصله داشتمهی..و منم رفتم جلو..رفت

 باهاش دعوا راه تی تو اون وضعتونستمی نممردموی داشتم متی از حرص و عصبانهوشه؟یوسط ب
... کنهی داره به انتقام فکر متی وضعنیتو ا!احمق... وگرنه مشت هام آماده بودن برن تو صورتش..بندازم

 مشهود گهیم دینگران..ادی خون شهال بند نمدمید.. برگشتم از کنارش رد شدم تا نزدم لهش کنم
 هیپس کدوم گور _: دمی داد کشیعصب..اوردمی خودم نميبه رو.. کردنی نگام مگهی جوره دهیمه ه..بود

 منتظر شدی نمگهید!  ربعه راه افتادههی...تو راهه _:  گفتعی از بچه ها سریکی لی امبوالنس؟ سهنیا
 محتاطانه شهال رو به یلیخ... م امبوالنس؟کنارش زانو زدنیکج مونده بود ا.. بودادی ربع زهی..بشم

به سرعت بردمش به ...  کوه غمهيانگار... لحظه حس کردم آرههیبهش نگاه کردم و ... دمیآغوش کش
 اگه بگم کل دیشا.. ****** راه افتادمعی خوابوندمش عقب و سراطی و بازهم با احتنمیسمت ماش

سرمو بلند ..  دربهی جلوم دمی داشتم قدم رو که بردنیآخر! متر کردم راست گفتمقی دقمارستانویب
 اومدم یمن ک.... منيخدا! و اونور چرخوندمنوریبا تعجب سرمو ا!  نوشته اتاق عملدمیکردم و د

 طبقه چندمه؟اورژانس کجاست؟ نجایا..دیخانوم ببخش _: دمی پرستارا رفتم و پرسستگاهی انجا؟بهیا
 بهم نیمتوجه شدم داره با تحس.. نگاه کردن جلوش بلند کرد و به مي ورقه يپرستار سرش رو از رو

 خانوم من دیببخش _:  پا و اون پا کردم و گفتمنیا..کردی داشت مکث ميادی کم زهی.. کنهینگاه م
 دوم سمت چیپ)به سمت چپ اشاره کرد(اورژانس اون سمت!طبقه اوله... خبنجایا...آم _.. عجله دارم

 و بهش زل ستادمی سرش ايباال!  به اورژانسدمن اهان گفتم و به دو خودمو رسوهی! راست هست
 شتری دارم بازی نیی جوراهی کردمیحس م.. براش نگران بودمنقدری چم شده بود که ادونمینم.. زدم

.. چطور تا حاال متوجه نشده بودم؟!..؟يعجب چهره ا..  شدمقیتو چهره اش دق... درموردش بدونم
 باز کنه خواستی چشماشو ميال... و من هول شدم و د لحظه پلک زهی که زدمی مدی دافشویداشتم ق

 کردی بهش زل زدم البد فکر مينجوی ادیدی و مکردی داشتم اگه باز مي چرا حس بددونمینم.. نشدیول
 قی دقنقدریتا حاال ا... و دوباره براندازش کردمدمی کشقی نفس عمهی...  البدزدیتو کفش بودم و توهم م

 دمیشا.. خودشو برنز کرده باشهقیانگار صدبار تاحاال دق.. گونومدپوست گن.. نگاش نکرده بودم
 زهی چهی نی ای ولومدی خوشم مشتری پوست ها بدیاز سف.. ومدی بود که به چشمم مي برنزنیاول..کرده
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 برجسته اش يگونه ها..  باحالهیلی خنی پوستا ادی سفالی خی حس کردم بی لحظه حتهی.. بودي اگهید
 نکرده بود و فقط شونی که دستکاری هشتيابرو ها... دنی کردن و بوسی تف ماله واسدادیکه جون م

 کرم دمیشا.. هم نداشتی پوستری جوش زهی خدا يمحض رضا! و صافزیصورت تم.. کوتاه شده بودن
چند تا .. گهیالبد فر مژه زده د... فر خوردهنی هم داشت همچیینامرد چه مژه ها!  صافهينجوریزده ا

 يموها..! خوشم اومد.. موهاش بلندندمی زده بود که فهمرونی مقنعه اش بری از زدن بليشاخه مو
من ....  بوددهی چهره به کمال رسنی تناسب تو ایعنی... ییابروهاشم که خرما... روشنبای تقرییخرما

. .باستی حرفا بودم که بگم زنی من مغرور ت از ای چرا تا حاال متوجه چهره اش نشده بودم؟ولدونمینم
چه !!!!ییچه لبا!Wow! ی عروسکهی عروسکهی شم که تابلو بود عملینیب! نیهم!فقط با نمکه

 قورت نوی اي که لبامی قلوه اي لبانی من با ادمی اون کنار بود خودمو نگاه کردم دنهی اهی...کوچولو
نگاش  ..آخ _:  که حس کردم گفتدامی داشتم پر و بال ممیطانی و به فکر شدمیمرموز خند... دمیم

 بار کامل باز کرد و به اطرافش نی بار دوبار سومهی. چشماشو باز کنهي الکردیکردم داشت تالش م
 کا نیا..  سمت مندی دفعه چرخهی شد و رهی کم به سرمش خهی..  تعجب کردهدمیفهم.. نگاه کرد
 سرش یی چه بالدهی افتاد فهممی نگام کرد که دوزارنیاز جاش تشکر همچ.. بودي دفعه اهیکاراش 

 بالشت ي کردم که اومد جواب بده سرش رو که از رویبهش اخم..  سرم هوار بشهياومده االنه که رو
از درد ..  تر شدم بهشکینگرانش شدم و نزد.. بالشتيبلند کرد دردش گرفت و محکم افتاد رو

..  بودکمینزد  از دوستانیکی که یعی رفتم دنبال دکتر شفیبا ترس و نگران.. دادیچشماشو بهم فشار م
 و برام دست دی که من رو دکردی از پرستار ها صحبت میکی بود و داشت با سادهی وسط سالن وایعیشف

 ی چیعی رفت داشت با شفادشی نگاه کردم اصال نیبه پرستاره همچ.سادمیرفتم کنارش وا.. تکون داد
 نگاه به هی کردی من مبه  نگاههی چارهیب.. نیگفتی ميخانوم ماجد _:  بهش گفتی هیعیشف.. گفتیم

بد بخت زهرش  _:  و گفتدی خندیعیتا رفت شف. شمیمن بعدا مزاحم م _:  آخر سر گفتیعیشف
 تاحاال یتو از ک _ حالش بد شده هااا نیا.. ول کننوی انیبب _ ه؟چته؟یختی چه رنیا!دی تو رو ددیترک

 بلند گو یچیه _ شه؟ی میچ امین _!  نه؟جون داد اون بد بختای يایم _ ؟یشینگران دختر ها م
 دمی خند؟يسادی چرا واگهی دمیاتاقش کو؟کجاست بر _...  زنت هر شب تو رو ازگمی دستم و مرمیگیم

 رفت کنار تختش و با چند تا پرستار تا جون داشتن ازش سوال یعیشف.  سمت اتاق شهالمیو راه افتاد
 بارشون کرد که يزی چهی دقعه هی. ..همونم شد..  االنارهی جوش مدونستمیشهال هم که م.دنیپرس
 ي کاريمنم براش چشم و ابرو اومدم جرات دار.. دی برگشت طرفم و برام خط و نشون کشیعیشف
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 که شهال دمیخندی بودمو بهشون مسادهیدم در وا! رونی بدبخت نگام کرد و رفت بي ادمانیع.. یبکن
 بگم یعیاومدم به شف. رونی زدم بیعیشف  چشم قره اومد و منم دنبالهیکه شهال برام ... کردشونیضا

 از دست کشمی می خفه شو هر چیکیتو  _:  گفتیعیحالش چطوره؟که تا دهن باز کردم شف
 یبدبخت شوهرش چ.. ببرش تا پاره پاره ام نکردهری بگایمرخصه ب..حالش ازمن و توئم بهتره..توئه

خالصه با . آدم جواب منو بدهنی عای  مونده بود بخندهیعیمگه شوهر داره؟شف _:  گفتمدفهی! کشه؟یم
 پسر جون؟ تا اونجا ریاصال به من و تو چه پ.. خودتهيدانشجو..دونمیواال نم _:  گفتيلحن مسخره ا

 جغدته که هر ي پسر اون عموریپ _:  و گفتمدمی کشقی نفس عمهی..که خودم مطلع بودم مجرد بود
 عمو پشت سر عموم درست حرف يآ _ ! واسه خودش تور نکردهشونویکی هنوز ی ولهیکیشب با

 گفت نویا!  بخداهیعجب سرتق..رهی تا نزده لنگ و پاچه مونو گاز بگری اون دختره رو بگيتو برو هوا!بزن
 صی ترخيبرگه ! دارم براش..رسهی به من نمیول.. سرتقهیلی خگفتیراست م.منم خندم گرفت..و رفت

داره مثل ! مالفهری رفته زدمی دکنهی مکاری داره چنمیبب بدون در زدن رفتم! ر وگرفتم و رفتم اتاق شهال
مالفه ..بهش نگاه کردم..  رفتم جلو تراطیبا احت...کنهی مهی نکنه از درد داره گردمیترس.. لرزهی مدیب

 مالفه رو کنار عی حرکت سرهیبا . کنهی مالفه نگام مری لحظه حس کردم داره از زهی..نازك بود
 از ترس نیهمچ..  مچشو گرفتميانگار موقع دزد... افشویق.. دخترنی ایقکعجب دل!  خدااايوا...زدم

 !!! خندهری و قه قه زدم زرمی خندمو بگيهول شده بود که نتونستم جلو
 

 } شهال{ : ششمفصل
 

 کردم که از ي نقشمو خوب بازنقدریا. کردم با آرامش بهش نگاه کنمیسع. بستم و باز کردمچشمامو
 تخت و به سرم تموم شدم نگاه يبا آرامش نشستم رو. ع کرد و اخم کردحرصش لب و لوچه شو جم

 امو زل زده داره سر تا پدمی نگاه کردم دی به شاهرخی پرستاره؟ با بدبختنی اادی میحاال ک..کردم
 به من نگاه عی کردم که سری اهمهی..! زنی همشون های جون به جونشون بکنیعنی.. کنهیاسکن م

 هی..آهان _.. گفتم تو راهه _ ارن؟ی در بانی بنی سرم رو بگنی اشهیم _:  پوزخند زدم و گفتمهی..کرد
.. گنیت بشن می راه دوره نه که اذنکهینه ا!کردمی براشون من خودم حساب منیگرفتی می تلفنیتاکس

 گلوش نی اگهیاالن م..دوباره اهم کردم..  به سرمم نگاه کردرمی از رو نمدی کم چپ چپ نگام کرد دهی
 نگام رغضبی منی داره عدمی دگهی نمای گهی منمی نگاه کردم ببهی.. کنهی اهم اهم میمشکل داره ه
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که ..  اهم کردم فقطهی؟يریگیچته پاچه م..ی قلارتانی ياو _:  لحظه بهش بگمهیاومدم .. کنهیم
 ی بلد باشدیبا..ی سرت دکتر مملکتری خن؟یاری سرم رو دربنی لطفا خودتون اشهیم _: بجاش گفتم

.. کنمی مسی که خودمو خادی شب به خوابم نی خوف ناکش الهافهی قدم اومد جلو و با همون قهی.. گهید
 نیقافم شد ع! نجای استی نیپنبه الک..انی خودشون بمی صبر کندیبا _: نگام کرد و آروم و خسته گفت

 شد ينجوری فکر کرد ای چنی ايواااا! ارشیتورو خدا در ب..خوادیحاال الکل نم _:  هاچارهیبدبخت ب
 زدم تو یکی هوا یب.. ارشیتو رو خدا در ب _:  فالش بک رفتمهی..  لبونی سرخ شد عنیافش؟همچیق

 نقدریچرا ا..با خدا.. خندهری زد زدمی دفعه دهی.. گهی قرمز کرد دينجوریخب بد گفتم ا _: سرم و گفتم
 دیخب ببخش _:  نگاش کردم وگفتمیبا بدخت... من؟ بلند فکر کرده بودم دوبارهدمی میسوت

 ي جلویول... ندارهیبیع _:  دفعه خندش قطع شد و مهربون نگام کرد و گفتهی... حواسم نبود..گهید
 نی لحظه عهی شهینم... درديا.. کوفتيا! یشی سوژه مکن نينجوری اگرانی جلو ديمن بلند فکر کرد

 گور به يومده؟پری چطور ننجام؟مامانمیسه ساعته من ا...اووووووه....به ساعت نگاه کردم! ؟یآدم باش
 جانی که من زدم با هي دادیعنیاستاااااد مامانم کوش؟  _:  گفتمجانی دفعه با ههی کجاست؟ يگور
ن چرا تا حاال م... بوداااااکلیه.. زرافه ام نبودنینه همچ!  زرافهنی به ارسه هوا چه بدیپری بود ملمیگور
 الی خیتا کجا رفتم؟ب...اوه! ی بغلش ولو شي بپردهی داره هااا جون میکلی عجب هنو؟ی بودم ادهیند

 مامانت کو؟اصال من نگه ی آروم بگیتونیتو نم _:  نگاه کارساز اومد و گفتهی یشاهرخ! ییشهال
 یول..نیستیمفتش که ن..خب _:  در آوردم و گفتمي کو؟ سرتق بازدونمی که بدونم؟چه ماممفتش شم

 زمزمه یعصبان!  رو تو رو خداافهیق.. تو کله امکوبوندی ماوردی اگه جاش بود کفششو در ماداااایبهتون م
 دمی شنو همه رعیمنم ضا.. ادی بکنهی دختره بدبخت نکنه ول نمنی پرستاره تا منو با انیا _: کرد
 ي دفعه اهی دوباره ؟ی گفتی چدمیمثال نشن... طرف سقف و سوت زدم سرمو چرخوندم به یول...حاال

 سرش دلم شکنهی منمی به سقف اخورهیگفتم االن سرش م... هوااادی کو پس؟ دوباره پريپر _: داد زدم
به جون خودم .. و نگام کرد و اومد جلی برگشت و حرصنیی خب نخورد باال نرفته پایول! شهیخنک م

 رو ي تو مالفه دمیشاش..هیدروغم چ..الیخیآبرو رو ب..گمیبخدا راست م.. ردم کسی خودمو خندفعهیا
 ی تو؟ تو آدمی آدم باشتسینگفتم آروم بپرس؟هان؟بلد ن _: اومد باال سرم و گفت! تخت
 کن تیفاصله رو رعا!عقب اول برو..شما _:  پررو پررو گفتمی وللرزهیحاال صدام داره م.. الیگودز...بسه

خب  _..  بابادونمیچم _.. گهیدوستم د _ گه؟ی دهی کيپر _ کجاست؟ ي پرگمیحاال آروم م..جناب
 ساده ی شکستگهی!نجای امییای بمی کنی که قشون کشستی نریزخم شمش _ شم؟ی پنجای اومدنیچرا ن
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 هیه  دوال شد رو سرم کو  تا شد و اومد4چشماش !  خوردههی تا بخ12 یآره ساده است ول _.. است
 کردم ری گی شد به چی چدمی که نفهمنیی پافتمی بود از اون طرف تخت بکیدفعه رفتم عقب که نزد

داغ ..شهی مخی شهیحس کردم صورتم داغ م..از ترس چشمامو بسته بودم.. و هوا معلق موندمنی زمنیب
 بند انگشت با صورتم هی رتشصو... منيخدا.. يوا.. چشمامو آروم باز کردميال.. شهی مخی شهیم

چشمام خمار شد و بد .. شده بودمي جورهی...حالم بد شده بود... آب دهنمو قورت دادم.. فاصله داشت
 دفعه زدمش کنار و هی..شمی شل مي دارم بد جوردمی دفعه به خودم اومدم دهی.. جور بهش زل زدم

 حرکت سرم رو از دستم هیو با  بهش نگاه کردم.. نفس هام تند شده بود!  تختيصاف نشستم رو
بدو از سالن زدم ..  گرفته بودمادی ی کم آمپول زنهی خونمون کیتو هالل احمر نزد..رونی بدمیکش

هانوم دستت ..خانوم _:  از پرستار ها داد زدیکی دفعه هی پرستارا رد شدم که ستگاهی اي و از جلورونیب
 هیپرستار اومد کنارم و .. پره خون بود!اوه.. نگاه کردمستنمبه د..ستادمی دفعه اهی... سای واادیداره خون م

 _.. بلد بودم _.. اره؟خطرناکهی در بادی پرستار بنیچرا صبر نکرد _:  گذاشت روش و گفتیپنبه الک
انگار ..به پرستاره نگاه کردم.. دوره پنبه اثار خون بود.. دوباره نگاه کردم به دستم؟ي بلد بودينطوریا

 _!  چم شدهدونمینم.. کردهخیدستام ...نه _ زم؟ی عزیخوب _:  گفتعی سرستی نوب حالم خدیفهم
 نشستم ستگاهی کنار ای صندلهی يرفتم رو! نی بشنجای اایب. آب قند برات درست کنموانی لهیصبر کن 

  سرمدمی وار مالرهی کم داهی هام و قهی شقيدستامو بردم رو.. کم حالم بهتر شدهی. و آب قند رو خوردم
 یتو خوب _:  هوادمی ده متر پری شاهرخي دفعه با صداهیتو سکوت خودم غرق شده بودم که .. رو

 _: لبخند زد و گفت..دختر؟ سرمو بلند کردم و نفس نفس از ترسم بهش زل زدم
اومدم ..ي نگاه کردم نبودرونیرفتم ب..نگرانت شدم!ی واستم بترسخینم..دی؟ترسوندمت؟ببخشیخوب

 ن؟یی تو؟فشارت اومد پاي شدیچ.. حالت بد بود بهت آب قند دادنگهی مگمی متاررس به پنجایدوباره ا
االنم حالم خوب  _: به زور لبامو تکون دادم و گفتم!دی مخم سوت کشگهیبسه د..زنهیچقد حرف م..اه
 جی دفعه سرم گهیاروم بلند شدم که ...  سوال بپرسه ازمدی نباگهی ددیفهم!  حرف بزنمتونمی نمستین

اومدم بلند بشم .  دستاشو دور کمرم حلقه کرد و مانع افتادنم شدی که شاهرخفتمی بود بکی نزدو رفت
بذار خودم ..اری در نيسرتق باز _: و دستشو کنار بزنم که محکم تر منو گرفت و آروم تو گوشم گفت

هام و منو به  دستشو گذاشت دور شونه... حالم بد بود که نتونستم مخالفت کنمنقدریا! ببرمت حالت بده
 ي رفت و ولو شدم روجیوسط راه دوباره سرم گ.. می رفتمی دادم و راه افتادهیبهش تک.. خودش چسبوند

 شهیم _ ؟ي داريزی چینکنه کم خون..يشهال تو چت شده؟سرم که زد _:  گفتیدستش که با نگران
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 که ي اون برنامه ابا یگیراس م..آره خب _:  هوا گفتیب..  دارمینداشته باشم؟معلومه که کم خون
 سرمو انداختم عیسر.از خجالت سرخ شدم...يواااا.. میشدی کم خون ممی ما هم بودنیشما ها دار

قندم افتاده ..شمی آناناس بخورم خوب موهیمن اگه آبم _:  دفعه گفتمهی که من میآروم تر رفت!نییپا
 _:  سرمو تکون دادم و گفتم؟يشد ينطوریتا حاال ا _:  شد و گفترهی به چشمام خیبا نگران! دونمیم

 هیبه ..  و اومد داد دستمدی خروهی آبمهیحرفم هنوز تموم نشده بدو رفت و ! نهییمن اصوال فشارم پا..آره
 تونمی و نمنهیحسک ردم سرم سنگ..  دادمهی و ناخودآگاه سرمو به بازوش تکدمیسوت تا تهشو سر کش

 چرا نیا.. افشی تو قزدی داد مینگران.. کردنگام  کم که گذشت سرمو بلند کرد وهی..نگهش دارم
.. زنهی بال بال مينجوری االن انکهی سر به تنم نباشه نه به اخواستی منکهینه به ا..  شده بودينجوریا
 ي جورهی چرا دونمینم.. شدی تو بود نگرانش مي جایهر ک..توهم نزن _:  زدمبی دفعه به خودم نههی

 ينجوری ا؟چرایخوب _:  لبخند نگران زد و گفتی بودم که شاهرخکرتو ف.. کم بهم برخوردهی..شدم
 _:  هوا لبخند زدم و گفتمیب..میانگار نه انگار باهم مشکل دار..یمی دختر؟ دختر؟چه صمیکنینگام م

: که دوباره منو محکم به خودش چسبوند و گفت.. امی بتونمیخودم م..من حالم بهتر شده ..ستی نيزیچ
 شونه ي بگه؟جام خوبه؟جام رویتا اون بگه؟چ..  تا من بگمی جا هستنیهم..وبهفعال جات خ..نه _

حالم .. اثر کرده بودوهیواقعا ابم..نی به ماشدمیدی بودم که رسریبا خودم درگ..  داشتیهاشه؟نه چه ربط
 _:  که سوار بشم که با خنده گفتمرهی بغلم رو بگری رو برام باز کرد و اومد زنیدر ماش.. خوب شده بود

 هی..  و سرشو تکون داددیخند.. بهترم.. سوار بشمتونمیخودم م!رن؟یگی بغلمو مریاستاد پام که نشکسته ز
 ؟ شمی دوباره ولو مای شمی مطمئن بشه سالم سوار مسادهی وادمیفهم..رهی نمدمیکم نگاش کردم د

 شاد شدم؟من راچ..  زدمي و نخودآگاه لبخنددمی رو شندی که کشیقی نفس عمي که نشستم صدانیهم
 که نشست و نیهم! دهیسرم شکسته عقلم ترک.. دارميریخود در گ..ی چیعنی..ادی بدم منیکه از ا

: آروم گفتم! یمرس... چه نگرانکنه؟یسرت که درد نم _:  رو روشن کرد رو کرد به من و گفتنیماش
نگفت ناراحت  یچی هدمید.. کردمیمنم بد جور قاط..اوه.. نیتو زحمت افتاد!یخوبم مرس..نه _

 طلبکارانه سرمو چرخوندم بهش نگاه کنم که نگاهش منو گفت؟ی مدی نباکنمی خواهش مهی یعنی..شدم
به قول .. لبخند خوشگلهیبه .. سرشو کج کرده بود و بهم زل زده بودی حالت خاصهی..  کردریغافل گ

 نگاش دی که تا دونما.. چه خوشگله _:  هوا گفتمی بدمی لپ هاشو که ديچال رو! معروف دختر کش
 _:  صادقانه گفتمنیواسه هم.. خوشگله؟ هنوز تو بهت بودیچ _:  شده بود گفتي کم جدهی کنمیم

من فکر کردم به خاطر ... خندهری که گفتم قه قه زد زنوی؟ ا!نی بخندگهی بار دهی... لپتونيچال رو
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خندشو به زور خورد و ! حیمل ياز اون لبخند ها.. نهينجورینه ا _:  که گفتمخندهیحرف من داره م
 ری زخوادیبه سه هفته م.. حالش بدهنمیا!شناسم؟وا؟یمگه من تو رو م.. شناسمتی واقعا نمیگاه _: گفت

که از همون لبخند !  اصالنی بخندخوامینم _:  نگاه کردم بهش و گفتمهی.. والّا..و رومو بشناسه
خدا به دادم .. کرده بودی جور قاطد بگهی دنی واسه شما خوبه؟ انمیا _: خوشگالش زد و گفت

که .. زل زدمرونی و به بشهیرومو برگردوندم طرف ش! ی مرسیعنی چه لبخند زدم می نهیبهش ...برسه
.. دمیمنم گوش م..یچه مشکل..نه _ ست؟ی نیمشکل..من عادت دارم اهنگ گوش بدم _:  دفعه گفتهی

در کمال ..  شروع کرد به خوندنکهی انري از آهنگ هایکی هیدستشو برد طرف ضبط و بعد از دو ثان
انگار نه انگار من اونجام و با .. خوندی و بلند بلند مکردی می همراهکهیتعجب تمام و کمال با اهنگ انر

 میهم مشکل دار
 } وسفی{ : فصل هفتم..
 

مال دو سال ...هیمیقد _ خونده؟ ی اهنگ رو کنیا _:  که تموم شد شهال برگشت سمتم و گفتاهنگ
 هی.. آره خوبم _:  لبخند پسر کش زد و گفتهی...کنهی نگام میجی حس کردم داره با گ؟يبهتر..شهیپ

مثل رنگ ! چه جالب..ما چشمامون همرنگ بود... من يخدا!یطوس..لحظه محو رنگ چشماش شدم
 می رد کردابونی چند تا کوچه و خهی و میدی قلهک رسابونیخ!  بودیاونم طوس..سای منو آدياچشم

 داره با تعجب دمی دهدفعهیبرگشتم سمتش که بگم مراقب خودت باش که .  به در خونه اشمیدیرس
 شما..نه _:  افتاده؟ سرشو تکون داد و گفتیاتفاق _:  کم نگاش کردم و گفتمهی.. کنهیبهم نگاه م

 در يزی چی زل زده گفتم شاخنیهمچ!دهی ندیطوس..وانهید..  جالبه برامیلیخ! همرنگ منهچشمات
 ی خدافظعی سریلیخ..  و خودشو جمع کرددی کم با تمسخر نگاش کردم که فهمهی... دونمیدم نمآور

 ه کم مونده بود کهی هنوز ی اصلابونی دور زدم و رفت سمت خعیسر. نیی از رفت پانیکرد و از ماش
 اومد تلفن چه ادمیاومدم دور بزنم که ..  هفته بمونه خونه استراحت بکنهنی اومد بهش بگم اادمی

 ي انجامش بدي حضوریتونی که نمي داري کاری که وقتباشدی ماسماسک می داره؟ تلفن نوعییمعنا
 باال زنه شهوتش بیکیحاال اگه ..جلل خالق.. يدی موجود در فضا انجام مي هامی سسقیبا اون از ظطر

منم مغزم ..اه...  يور چجیی فضاي هامی با سنتشی ببي دوست دخترشو بخواد و نتونه حضورایو زنشو 
 اهومی.. دانلود کنملمیرفتم نت تا چند تا ف... خونهدمیساعت ده بود که رس... ****** شده هااااوبیمع

چه ..سالم _..  بودشنبر خالف تصورم چراغش رو.. ام داشتمی چند تا پسایباز شد و از طرف آد
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 شهال افتادم و ادی کنهیتا گفت سرم درد م.. کنهیسرم به شدت درد م..ستمینه خوب ن _ ؟یخوب..عجب
 ي هفته لجبازنیسالم شهال خانوم ا _..  مضمون براش فرستادمنی به اامی پهی عیسر. برداشتممویگوش
 _:  نوشتمسایبه آد! ی بشوببمون خونه استراحت کن خ..گمی خودت مي دانشگاه؟براییای بینکن
... Adisa is typing ؟هان؟يد برام فرستاده بود بویی چه جوابانی ایراست.. قرص بخور خبسیآد
من امروز ..نه _ ام هامو؟ ی پي نخوند؟مگهی جواب چیسینوی مي ساعته دارهی _ ؟یجواب چ _

 سال کی _..  بخونمسایچرا وا _ ومده؟ی االنم رو صفحه ات نیعنی _.. وصل شد نتم
 گهید _...  بعد از دو سالم؟اونمینی همو ببيخوایچرا م _بله؟  _پارسه؟  _ـــــــــــــــــیاد...بعد

مگه  _... نه _ ؟ي نداریچرا؟آمادگ _! تونمیفعال نم..خوامی من وقت میول _..  روگهی همدمینی ببدیبا
 هیراستش من .. ندارم خبیمناسب هی روحتی وضعه؟منی چه حرفنیا..نه _ ؟ینی غول رو ببهی يخوایم

قرص ..کنهیمن سرم بد جور درد م.. بگم فعالتونمینم _ ؟یچه مشکل _!  اومدهشی برام پیمشکل
 يشنهادی پنی شدم که چرا بهش چنیاز خودم عصب..دمی کشقی نفس عمهیبرم؟ ...ادیخوردم خوابم م

مراقب خودت ..آره برو _:  و نوشتمرونینفسمو با فوت دادم و ب.. شدم رفتخیسنگ رو ..دادم
 گهی مورد دنی لطفا در اشهیم...آره _ ؟ی بگيخوای ميزی؟چيذاریچرا نقطه م _... _! ریشب بخ..باش

 _:  موضوع باهاش بحث کنم نوشتمنی در مورد اخواستمی نمگهی که دلمی برخالف م؟ی نگيزیفعال چ
 ری شب بخهی!  ارضا کنمتونستمیم ينجوری اموی کنجکاودیشا.. ی داشتیهر وقت آمادگ..خبر از خودت

 هی خودمو تخلينجوری اتونمی و احساس کردم نمدمی چرخی صندلي کم روهی!.. شد OFF نوشت و
 ساعت چت هی یعنی... خونهدمی رس4 شده بود؟من 5 یک! 5 _.. به ساعت نگاه کردم.. کنم

 اومدم يواریبا ساعت د  نگاه انداختم وهی ممیبه ساعت گوش! حتما ساعت خرابه!محاله..کردم؟اوووه
 خودم يبرا TRANS کی موزهی..  چت نکرده بودمرنقدیتو عمرم ا _!  درستهدمی کنم که دمیتنظ

 رو بهم ای دنخواستی و دل مشدمی موونهیگاها د..  بشههی تخلمی کم تکنو رفتم بلکه انرژهیگذاشتم و 
 چرخ ی جکسونکلی و ماستادمیا  پامي پنجه هايبا قسمت وسط آهنگ همزمان رو... طنتی از شزمیبر

 قی نفس عمهی و ستادمیصاف ا..  نشدم کهیاالتی من خیول... بابادم؟نهیدرست د..خوردم که
االن اومده بود؟چطور ..بعد از سه سال..خودش بود....شدیباورم نم.. آروم برگشتم به پشت سرم..دمیکش

 سر جام خشک شده بودم که منو به کت حریب..باور کنم؟ دهنم باز مونده بود و چشمام گشاد شده بود
 کرد تتیاذ... براترمی بمیاله _: زدی حرف مهیوسط گر...  کردنهی و شروع کرد به گردیآغوش کش

گوش ..چقد گفتم..اون هرزه اس..شهی دختره براش زن نمنی گفتم اامرزتی خدابيآره؟چقدر به بابا
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چرا من ...ی مرده بود؟کامرزم؟بابایب  خدايبابا..  دختره رو گرفته بوديچشمش پول بابا..نداد
 دارم کردمی و حس مرفتی مجیسرم گ.. نهدادم؟ی مهی که بهش تکیتنها کس.. منیحام...؟بابا..دمینفهم

 ي شدیچ _:  مادرم چنگ انداختم که با وحشت نگام کرديبه بازو.. شمیآروم آروم سست م
 خدا نموی تنگ شده؟مرد نازنیسیع يتو ه مدلت برا _:  گفتهیپسرم؟حالت بد شده مادر؟ وسط گر

 نیچرا باهاش ا.. بابات چقدر منتظرت بود ینی ببي نبودوسفی _: زدی زجه مگهید.. چطور ازم گرفت
بابام .. بفهممخواستمی نمگهید..دمی نمفهمیچی هگهید... نبودمگهید.. نبودمنجایا.. نبودم؟يکارو کرد

... دستمو به سرم گرفتم و افتادم...  منيخدا.. مرگ؟ی چیعنیاصال مرگ ... یمرده بود؟آخه ک
اتاقتون  _..کردمی به اطرافم نگاه می به دستمه؟با منگهی چنیا..مو باز کردم چشمای حالیبا ب******

شما  _:  هم و گفتمي رفت توکنه؟اخمامی مکاری چنجایشهال ا..يوا.. سمت صدادمیچرخ!  استاددیهست
 ؟یکنی مکاری چنجایگفتم ا..سالم _ ن؟یبهتر..سالم _: گفت  زد وي لبخند خسته ا؟یکنی مکاری چنجایا
 ياصال چجور..  خونه منادیحق نداره ب..خب بشه.. ناراحت شدکنمیفکر م...دی کشقی نفس عمهی

چون تو کالس دست .دمی مدارك دفی کهی گشتمی ام ممهی دنبال دفترچه بفمیعصر داخل ک _اومده؟ 
 یزنگ زدم به همراهتون که خانوم.  مال شماستدمی فهمفاین کی بودم و خودمم نداشتم از ادهیشما د

 ری زدن زدفعهی مادرتون هستن که دمی فهمنکهی دادم البته بعد از ایحیواب دادن و من مختصر توضج
 کنن کاری چدوننی شده که گفتن شما حالتون بد شده و دست تنهان و نمیهول شدم و گفتم چ..هیگر

 رو 115 باشه بهش شماره ادمی _:  کم نگاش کردم و گفتمهی.نجای امو خالصه من بدو خودمو رسوند
 لحظه نگاهش منو از هی.. دلخور بودیلیخ.. نبودي انهینگاش ک.. کرد و دلخور نگام کردی اهمهی.. بدم
 هی! شدنی مزاحم شما مدی نبانکهیممنظورم ا..خوامیمعذرت م _:  کردمونی که زده بودم پشیحرف

 زنهی تا حاال لفظ قلم حرف میاز ک نیفه؟ایوظ! مهیوظ..ینه چه حزاحمت _: فتلبخند کمرنگ زد و گ
 _:  زد و رو به من گفتيبه شهال لبخند..  اومد داخلینی سهی که ماردم با کردمیواسه من؟نگاش م

وگرنه دست .خدارو شکر کردم که شهال اومد.. کردههی گری کلدمیفهم.. پسرم؟ چشماش قرمز بودیخوب
 و مهربون دی موهام کشي رویمن چم شده بود مادر؟ دست _:  هوا گفتمیشد؟بی می چنبود تنها معلوم

.  بود7 يشهال جون با دستگاه فشارم فشارت رو که گرفت رو.فشارت افتاده بود.. پسرمیچیه _: گفت
 یمنظورش چ..  شاگرد هاتنیخوش بحالت با ا _: دواره با لبخند به شهال زل زد و با مکث گفت

 دیبنده خدا بالفاصله که فشارت رو د _:  نگاش کردم که گفتیبا حالت گنگ..گهی شاگرده دردبود؟شاگ
 سرت اومده هول شده نتونسته یی نکرده بالیی خداایاول نگران شدم نکنه تنهام گذاشته .. رونیرفت ب
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 دمی و فهمهی ربع زنگ خونه رو زدن تا گفتم کهیبگه و خالصه هزار تا فکر که بعد از 
 قی نفس عمهی! گرفته اومدهوهی و آبمي بنده خدا رفته برات سرم قنددمیدروبازکردم د.ستشهال

خم شد و ..  چشمام جمع شدي کرد که اشک توهی بدجور گرنقدریا...هی گرریدوباره زد ز.. دمیکش
حواسم به مادرم ..  رو ندارمی کسگهیمادر من که جز تو د _:  لرزونش گفتيبا صدا.دی بوسمویشونیپ

تا رفت و .  کنمهی اون سختمه گري من جلودی بده فهمرشیخدا خ.رونی که شهال از اتاق رفت بدبو
 و لرزونش اشکامو پاك کرد که دهی چروکيبا دستا.. دی که مادرم من وبه آغوش کشهی گرریزدم ز

.. ستی حالم بد نگهی و لبخند زدم که بدونه ددمی کشقی نفس عمهی.. دمی دستاشو گرفتم و بوسعیسر
 ي ساکت اومد روينجوریهم... گرفته بودنییسرش رو پا.. به در خورد و شهال اومد داخليکه تقه ا

 نگاه به من کرد و چشم هی مغمومش انداخت و ي نگاه به چهره هیمادرم ..  تختم نشستنیی پایصندل
 _: دمی پرساطیاحت  ودیبا ترد... دونمی نمیعنی شونه باال انداختم که هی چشه؟ منم نیو ابرو اومد برام ا

 افشی کرده که قهیمعلوم نبود چقدر گر... منيخدا...آروم سرش رو آورد باال! شهلــــــــــــــا؟
خدا مرگم بده  _: مادرم با وحشت و هول و هراس گفت.. چشماشو... ماتم زده شدهنقدریا

..  نکردمهینه گر _:  زد و گفتی جونی شهال لبخند مهربون و ب؟ي کردهی شده؟چرا گريزیچ...دخترم
مادر منم ساده باور ..  کمهی سوزهیم!صابون زدم به صورتم قرمز شده _:  کم مکث کرد و گفتهی

شهال چرا  _:  گفتمعی سرمی با شهال تنها شدیوقت.. تا به غذا سر بزنهرونیمادرم از اتاق رفت ب!کرد
 ری سرش رو ز؟یگیچرا دروغ م _ :حرفشو قطع کردم.. نه من صابو _...  افتاده اگهی؟اتفاقي کردهیگر

 ي و رفتم رو به روش نشستم رونیی تخت اومدم پاياز رو.. زهیریحس کردم داره اشک م...انداخت 
 لحظه هی کردنش رو هی و اون جور گردمی اشک هاشو دیوقت..  و با دستم چونه اش رو گرفتم باالنیزم

 یبهش زل زده بودم ب..اخمام رفت تو هم! ؟.. ناراحتش شدمنقدری چرا ادونمینم.. دلم بد جور گرفت
پس  _... شهی من که دلم وا نمي ك هشما اخم کردينجوریا _:  و گفتدیبهم خند.. اونکه بخوام

:  گفتمي اهسته ايبا صدا!  گرفتهیلیخ...یلیخ _:  مگه گرفته؟ آروم گفتشه؟اصاالی دلت وا ميچجور
هر وقت ..هر وقت خسته و پکر و داغون بودن  داشته باشن کهویکی دیآدما با _ شده شهال؟ یچ _

 میبلند شو بر: و بگهرهی بگ؟دستشوي شدينجوریچرا ا.. شدهی و رنجور بودن ازش نپرسه چیعصب
 رونی من ببرمش بیعنیگفت؟ی می چنیا! نمتی ببیختی رنی دوس ندارم امی دور بزنهی رونیب

 باشم که دستش ی من اونخوادی مش دلیعنی... چش شده کهنی استی مهم نیلیاالن؟خب من برام خ
حاال چه ...نمی ببنوی اخوامی من اصاال نمنمت؟ی ببينجوری دوس ندارم ارونی بمی برگهی و مرهیگیرو م
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 يسرمو آوردم باال که از رو..  چشم دوخته بودمنی به زمفیبالتکل...ي اگهی چه هر جور دينجوریا
 شیپ.رونی کل اتاق رو نگاه کردم و رفتم بنهراسو... ستی ندمی حاال که دمی بگم کجا بريناچار

 مادرم خندم افهی قدنی اومد از دیوقت!رونی بیی از دستشوادی مبل تا مادرم بينشستم رو. مادرمم نبود
 _:  گفتمیبا لبخند کمرنگ..  هاشم از ارنجش باالتر بودنیپاچه هاشو تا زانوش باال زده بود است..گرفت

مادر من  _:  و گفتدیمادرم خند..  نکنتی بگم خودتو اذکنار؟چقدر یمادرم هنوز وسواست رو نذاشت
 کم فکر هی بود؟ یلی اسمش آنجسی تو انگلادتهی رو مونیتو همسا.. کم شده خدارو شکریلیوسواسم خ

.. اون از من بدتره...اره مادر همون _همون که موهاش قرمز بود؟ .. نهقی دقیعنی..نه _: کردم و گفتم
 دخترم نی کاسه سوپ بدم اهی مرفت ادی ي وايا _:  دفعه گفتهی که زدی محرفارو نیمادرم داشت ا

مادر کجا رفت شهال؟  _: هول گفتم.. سرُم تو سالننی اومدم با ای چي افتاد براادمیمنم تازه .. بخوره
 زی مری رفته زدهی از استاداش ترسیکی از گفتی بچه میبگردم اله..کنهیگفت برم خونه سرم درد م _
 باال ادی از ترس اومده بنمی ادتشی کرده که دی بهش حالزی مری رفته زخبرمی شده اون از خدا بمیاق

 یلی دختر خنیواال ا.. انداختهيخدا ازش نگذره دختر مردمو به چه روز.. و شکستهزیسرش خورده به م
 دونستمینم..کردمی گرد شده داشتم به مادرم نگاه ميبا چشما.. شنی مدای پیچه مردمون!خانوم بود

 ي کارهیخب البد  _: به خودم اومدم و گفتم..  خواست بارم کردی کنم که مادرم هر چهی گرایبخندم 
 یطفل.. ترسناکهیلی آبرو خیالبد اون استاده ب..حاال قتل که نکرده _...  بشه خبخی توبدهیکرده ترس

 نشی اومده ماشیفن تلیگفت تاکس _ رفت خونه؟ يخب حاال چجور _. شهال رنگ به رو نداشت
 _: کالفه گفتم.  برده خونشونلشوی دوستشم وسامارستانیدست دوستش مث که از دانشگاه بردنش ب

 نکرد ی مادر کار خوبیول.رمیگی میبعد تاکس.. کم راه برمهی خوامیگفت م _ رفت؟ يخب االن چجور
 یکاش تاکس..دلواپسشم...جوون که هست تو دل برو و خوش بر و رو هم که هست. وقت شبنیا
 نی و من به ازدی حرف مزی رهی وقت شب؟ مادرم نی اشنیمادر خانواده اش نگرانش نم! باشگرفتمیم

 _ ؟يمادر سوپت رو خورد _:  پامو گفتي تا کجا رفته؟که مادرم زد روادهی که االن پکردیفکر م
: خوشحال گفت..به مادرم  رو دادنایانگار دن..يوا..  خونهبرمشی دنبالش مرمیمادر من م..آره..هان؟آره

 سرم رو در اوردم و عیمنم سر..  حالت بد باشهدی بگم بهت فکر کردم شاخواستمیم..اره مادر برو _
 .دمیلباسامو پوش

 } شهال{ :    فصل هشتم. 
: 
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 نمی آهنگ غمگهی..ی اصلابونی تا برسم به خزدمی داشتم تو کوچه پهن و خوشگل استاد قدم مالی خیب
 دل نیا.. یـــــــی همش بهونه ارهیگی موونهیچند روزه دل د _.. کردمی لبم زمزمه مریطبق معمول ز

چه ..اه.... ـــی مشمیتآ..  همش بهونه آآآآآآرهیگیدل من هوا تو داره م...  بهارهي مثل ابراونی گرشهیهم
 هیه ها رو اومدم دوال بشم زبال..  کهرونی زباله ست زده بی چگه؟هری دهی آشغاال چنیا...یملت چرک

 خورد به ي تندي بوهیکه ...  و ي خشک بودن مثل بطريکم کنار بزنم که البته زباله 
 کشی ام نزدینیبه ب. هست ي چه بطردمیدی بود نمکیکوچه تار..کنجکاو نشستم کنار زباله ها...مشامم
 چند يبرا..  خورد به مشامم که ناخودآگاه خودمو پرت کردم عقبي تندي بوهی دمیتا بو کش...کردم

اخمامو کردم تو هم و دوباره !  داشت المصبییچه بو..گهی بود دی چنیا _! لحظه ذهنم قفل شد
...  هوادمی مردونه دو متر پري صداهی ا ام کردم تا اومدم دوباره بو کنم بینی بکینزد.. رو برداشتميبطر
 بود ی کيصدا.. نبودی طرف و اونطرفم که کسنی ا؟یکنی دوباره بو ميدار که یاز رو نرفت _

 که فتمی بود بکی رفت و نزدجی دفعه سرم گهی.. رو انداختم و بلند شدمي شدم؟ بطریاالتیپس؟نکنه خ
با وحشت برگشتم ..گهی دهی کنی اـــــون؟طــی شي کوچولویفتین _.  نفر منو گرفتههیحس کردم 

با وحشت عقب ..کردی نگام مي جور بدهی...دهی بو ها منی از انمیگه؟ای دهی کنی من ايخدا. پشت سرم
 4 نی مشت و لگد تو ای انگار هرچی از خودم دفاع کنم ولخواستی دلم میبیبه طرز عج! عقب رفتم

س با تر..همه توانم رو از دست داده بودم.. ومدی نمادمی ی فنچیه.. گرفته بودم دود شد رفت هواادیسال 
 مانتوم یعیبه طرز فج...  کنار کوچه وکله پا شدمي جوي که پام افتاد تورفتمیو وحشت عقب عقب م

 داره دمید..ارویبا ترس زل زدم به اون ..  گذاشتشی تنه ام رو به نمانییرفت باال و شلوار تنگم اندام پا
نه ..گرفتی ام مهیداشت گر.. بهش زل زده بودمیبا عجز و ناتوان! کنهی نگاه ماهامبا حرص و ولع به پ

با ...شدی مگه میول! اروم باش و به خودت مسلط باش.. شهالستی نهیاالن وقت گر!ستیاالن وقتش ن
 لحظه از ته هی ی شد ولی چدونمینم!  از وحشت پلک بزنمتونستمی نمیحت.. حسم افتاده بودمیبدن ب

 خودمو جمع عی اومد تو تنم که سری قدرتهی ی ولدونمینم.. شدیمعجزه شد چ..  رو صدا زدمادلم خد
 _: اروم و با عشوه گفتم.. لبخند دلبرانه زدم و صورتمو بردم کنار گوششهی.. کردم و رفتم رو به روش

 بود؟ ب و خودی تو رو دشهیم!معلومه که نه..نه _:  اونم بد تر از من گفتست؟ی حالت خوب نزمیعز
 قه قه نجا؟یآخه ا _:  و سرمو بردم کنار گوشش و گفتمدمیدوباره خند.. مجبور بودم وگرنه..کثافت

پست فطرت ! زهیخوشگل و تم... خونمونمی برــــایب!معلومه کـــه نـــــــــــه _:  و گفتدیخند
 قبول کرد و خند باهاش هم قدم بشم با لبخوامیفکر کرد م..دستشو گرفتم!نیهمتون مثل گرگ!نامرد
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تو اون حالت اگه از ..  پاشو دستشو چرخوندمریاومد قدم اول رو برداره پامو انداختم ز.. دستمو گرفت
 حرکت بمونه تا دستش سالم ی بود که بنیدفاعش ا..شکستی راحت دستش مکردی میخودش دفاع

 هیکه ..چوندمی پشتریب دستشو! ول کن دستمو..دی خوردم پریکثافت هر چ _: با آخ و ناله گفت! بمونه
 که چوندمی دوبرابر شد و با نفرت و خشم دستشو پتمیعصبان.  بهم نسبت دادکیفحش زشت و رک

دستشو رها کردم که گرفت تو بغلشو بهم شروع کرد ..  ترق ترق خورد شدن استخوناش بلند شديصدا
 آخ گفت و من هی! کمش شي هم زدم توي لگد بدهی که نی زميمچاله افتاده بود رو..به فحش دادن 

 نجایا.. نگاه کردمهی! فرستادمرونی نفسمو آروم بستادموی خونه اهیکنار ! رونیبدو از کوچه زدم ب
 به سمت راستم دمییدوباره از ترسم دو..  برام آخهستی اشنا ننجایچرا ا.. من کجا اومدمایکجاست؟ خدا

 نیا!  چراغ برقش سالم بودنيا هریدرواقع ت.. پهن تر که روشن بودي کوچه هی يکه رفت تو
 کردم ارامشم رو یداخل کوچه که اومدم سع! خواستی مثبت مازی مواقع امتی کارش بعضمیشهردار
 تو تهرونه ابونی خنی اکردمی واقعا داشتم شک مگهی دیول.. اروم تر قدم برداشتم و رفتم ..ارمیبدست ب

 خودمو به دیا رو؟ اگه شاغالو اباده که من بانجی اشناسمی تو شاغالو آباد؟اگه تهرانه پس چرا من نمای
 دستمو گذاشتم رو یستی رودربایب! ندارهدهی نه فادمی رفتم جلو دگهی کم دهی.. روان پزشک نشون بدم

منو بگو دستم رفت سمت شلوارم بکشم ..  دفعه در باز شدهی از خونه و دست بردارم نبودم تا یکیزنگ 
 شلوارم يپس دستمو از رو.. مردهنی اي تابلوئه جلودمینه که د ای به خودم دمی شاشنمی ببنییپا

 ی با کنیجااااااااانم؟؟؟؟ا! درد و مرض!دیزهر مارو ببخش _.. آقا ببخ _:  و گفتمسادمیصاف وا.برداشتم
 هم جنست و زدم آشو الش کردم فکر هی تر نیی کوچه پاهی...کنمی متیبود؟ با من بود؟االن حال

 خوادی همش دلت میشی کار می رزمیوقت..گهی دهیعادت بد.. مشت کردمدستامو آماده نبرد.. يکرد
 بهش فوت بکنم شوت هی زپرتنی ادمی کم نگا نگاش کردم دهی! یواسه دفاع از خودت ازش استفاده کن

اگه فحش .. من گم شدمیحاج _:  دستامو ول دادم کنار پاهام و با اخم گفتمالی خیب... تو درشهیم
حس ..خندهی مانهی لحظه حس کردم مرده داره موذهی..  بدهابونوی بهم ادرس خات وسط حرفيدینم
 ي خنده اهی نه؟ مرده ای يدیآقا ادرس م _:  پا و اون پا کردم و کالفه گفتمنیا! دست دادهمی يبد

 ی کسنمی نگاه انداختم ببهیهاااااااان؟با من بود؟برگشتم پشت سرم ...  جونمدمیاره که م _: کرد و گفت
:  گفتمیبهش نگاه کردم و با لحن عصب!  نبود پشت سرمینه کس.. گهی با اون بوده ددی نباشه شاگهید
مرده .  خدافظخوامیاصال ادرس نم _: دستمو تو هوا تکون دادم وگفتم ...  شده ادرس رمیآقا من د _

:  اش گفتگزنده  و عقب رفتم که با لحندمیترس! نباشه؟یکی مثل اون نی خدا اای...اومد جلومو گرفت
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از سمت راست  _:  انداخت و گفتي نگاه بدهیسرتا پامو .. دمیبهت ادرسم م..کجـــــا؟ناراحت نشو _
 هم ابونیموندن تو اون خ... خبی اعتماد نکنم به حرفاش ولگفتیحسم م.. ابونی خیرسی ميکه بر

 می رو هم نداریکس!ستی نونما که ننه مون منتظرم.. گهی درسمی میی جاهی به رمیباالخره م! نبودزیجا
 کشنی مفتمی راهزن مری فوقش گرمی مالی خی ب؟پسي بگه چرا مردمی مردیکه عاشقمون باشه وقت

 خودم به خودم داشتمی که برمی قدمهیهر ..راه افتادم سمت راست!  واقعا دکتر الزم شدمگهینه د... منو
 ي به انتهادمیرس! ؟.. کوچه هاپس  کوچهنی که چرا تک و تک تنها راه افتادم تو ادادمیفحش م

 دمی تا برگشتم دارو؟ی نی کجا فرستاد ا؟منوی چیعنی.. که بن بستهنجایا..ي کوچه؟وايانتها...کوچه
 واری بن بست گفتم از ددمیاومدم فرار کنم د..انی گنده تر از خودش پشت سرم دارن مهیهمون مرده با 

 ایخدا..  عقب عقب رفتمیبا ترس و لرز ه...ومدمیرنم از خونه ها برم باال که اونم من از پسش بیکی
 کنم االن؟ کاری اخه؟من تنهام اخه چیکنی متمی اذنقدری کردم ایمن چه گناه.. بودیبتی چه مصنیا

 چشمام ياروم اروم مرگ رو جلو.. شدسی صورتم خی کدمینفهم...  تو رو خدا کمکم کنایخدا
!  بودکیبازم کوچه تار!یاه لعنت... اون مرد ها اومد جلواز یکی..  به هق هق افتاده بودمگهید..دمیدیم

 دستم که ی دستت رو بشکونم تالفيدوس دار _:  گوشم گفتریاروم ز..چوندیدستمو گرفت وپ
با التماس بهش .. خودت کمکم کنایخدا.. با هم دوست بودننایاروئه؟ای همون نیا..ي واش؟یشکوند

 ستمیمن از اون دخترا ن...من فقط گمشدم..تورو خدا برو.. بعدش برویاره دستمو بشکون ول _: گفتم
 که یی تا جاکردی تر مکی و صورتشو به صورتشم نزدچوندیپیدستمو م.. اون ول کن نبودیول! بخدا
اگه مردن الاقل .. منو ببخشایخدا.. کردمی حس می تند مشروب رو بخوبي نفساشو و اون بويگرما

 خونه ها نی ایلعنت.. فضا رو پر کرده بودمیهق هق گر..  کنم کمکایخدا.. نکنتی منو اذایاون دن
 نیبا ا.. دوتام دلشون از سنگ بودنیا! ومدی نمرونی بیشکی من هياز صدا... بود انگاریهمش خال

من ناله ...دنیخندی و اون دو تا مکردمی مهیمن گر.. شدی سنگم بود آب مکردمی که من مي اهیگر
 رعد و يصدا... ایخدا..ایخدا..ایخدا...  و اونشدیمن حالم بد م...دیکشی و صورتشو به صورتم مکردمیم

 ایکاش خدا.. ومدی ملیکاش س... اومدلیس...تند شد..اروم بود..بارون اومد.. شدسیصورتم خ...برق اومد
جووووووون چه  _: گفتنی و اونا مزدمیمن زار م..  گرگا بشمنی اری اسخوامیمن نم..یمن بکش

 میمنو تقس..  هااارسهی بهمون نمشیچی برسه بهش هایتو کدوم طبقه دست س مشیببر..هییهلو
قطره .. سرمو بردم باال... شدی چدونمینم! خدا.. خودمو با خدا قسمت کنمخواستمی و من فقط مکردنیم

..  من بود و درد بازوميدستا...  من بود و قل هو اللّه احدییتنها..  مني بارون بود و من اشک هايها
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 کردنیاونا هم منو شماتت م.. صورتمي توزدنی میلی بارون سيقطره ها..  دلم بود و آه دلمیگشکست
 شدم و با رهیبه ماه پشت ابر خ... فقط خدا...خواستی من دلم خدا رو میول.. نجایکه چرا تنها اومدم ا

 .... کن خدااااااااااااااااااااااا اااااااااااا کمکمـــــــــــــــم _:  زدم ادیبغض فر
 
 

  پنجمقسمت
 .. داد بزنمشتری داشتم که بي برام مونده بود نه صداینه من قدرت..ی چدمیبازم نفهم 

 د؟یشنی صدامو می بودن کی خونه ها خالنی ایوقت..زدمی مادمیمن فر..دهی فاچه
  کردم؟دای نجات پنجای شد که من از دست ای چپس

 .. خداي بارونانیب...کی تاري توادی مادمیفقط ...دونمینم
 ..شدی مکی که بهم نزدی مشکشرتیی سوهی! کاله سرش بودهی که دمی مرد قد بلند رو دهی
 ..ناستی اي دوستانمی ادی لحظه حس کردم شاهی

 ...... نهیول
 : زدادی با ترس فردی منو دتا
 ...شهالااا _
 !دمی نشنیچی هگهی من دو

 .. بود تا من به ارامشم برسمی شهال کافي کلمه هی نیهم
 .. تختميرو!مارستانمیب!آروم چشمامو باز کردم. آب به گوشم خوردي قطره هايصدا

 !ادی نممارستانی بيبو...زی و تمدی سفي مالفه هی
 ..خدا ر وشکر! بو ها حساسمنیمن به ا!ادینم.. آمپول و شربت ويبو

 ..کردی و بازوم درد مرفتی مجی کم سرم گهی.. تخت نشستميرو.. بلند کردم سرم نبود بهشدستمو
 ! منيخدا.. باال زدمنمویآست.. تنم نبودمانتوم
 ..يوااا!ی بادمجونعجب

 ..رفتی مادمی داشت تازه
 ! منيخدا..صورتش..بازوم تو دستش...اونا..من..شبید

 :با ناله گفتم.. گرفتمی گردوباره
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 ..ای چرا من اخه؟خداایخدا _
 !فتادی برات نی اتفاقچیخدا رو شکر ه _

 .. بودستادهی اواریکنار د! سمت راست منیعنی.. سمت صدابرگشتم
 !کیساده و ش! قشنگه هم اسپرتششیهم رسم! داشتیپی تچه

 ..می داري الهی تيما هردومون چشما!بهی عجیلیخ... که همرنگه منهچشماش
 ..ی اکثرا طوسیول!شهی رنگ مهی ی هر لباسبا

اصال مرد .. ها هستمی مو مشکيمن خسته !ی پر کالغیمشک.. فر خورده اشی کوتاه ولي هامژه
 .. بودنشیهست و مو مشک

 يو مو ها! داشت کناره هاشی مشکيکه خط ها! کاله داردی سفداسی ادشرتیی و سوی ذغالنی جهی
 ..ایخی سخی سنینه از ا!نیفشن و سر سنگ

من و اون ك .. دقت بکنمدینه واقعا چرا؟خب اصال چرا با!من چرا دقت نکرده بودم؟..چه بلندن..موهاشو
 ..می نداریهبا هم صنم

 : و مبهوت صورتش بودم که گفتمات
 ..من تموم شدم _
 : وحشت گفتمبا
  تموم شد؟یهان؟چ _
 .. تموم شدم؟منی نه کیچ _
 ؟ی چیعنیچرا؟ _
  کجه؟شهی همتیوزارد..ي منو از بس نگام کرديخورد _

 !کنمی اون نمنویاز اون کارام من تو روح ا.. نقل و نباتفهیتو روحت ح!شاپانزه
 : نگاش کردم وگفتمي دلخوربا
 ست؟ی چرا سرم دستم نمارستانه؟منی کدوم بنجایا _
 !ستی نمارستانی بنجایا!پاشو خودتو جمع کن.. سرم بزنم بهتدیرا به را که نبا _
 : لبش گفتری که زکردمی مگاشی تعجب نبا
 !یخل شده طفل _

 ..فقط رومو برگردوندم!ناسورینه شاپانزه نه دا! نگفتم بهشیچیه.. رومو برگردوندمدلخور
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 ؟یی کجای بدونيخواینم _
 ..سادهی واگرمی اومده تو جدمیبرگشتم سمتش که بگم کجام د..کنهی آرومم مي صداچقدر

 !رمی جلو نمچوقتیمن ه!کنمیسانسور م!نه.. تو لباشرفتمی جلوتر مرفتی خورده سرم مهی
 

 } وسفی{ :      نهمفصل
 
 در يزی چی شاخی؟نکنه دم!نی اکنهی نگاه منقدریچرا ا! اصالضهی مرنیا...رهی از رو نمنی انکهی مثل انه

 اوردم؟هان؟
 ! المذهبکنهیچه بدم نگاه م.. منم زل زدم بهشکردی نگاه ماون

 :کالفه گفتم.. به نگاه کردن گذشت من خسته شدمقهی چند دقهی
 چته تو؟ _

 : تمام گفتیی کنم که با پرروحیاومدم حرفمو تصح.. چرا گفتمنی تو به اگمی به مادرمم نمتو؟من
 ..نیسی عقب وانیبر _
 تشکرشه؟ناراحت شدم اومدم از اتاق خارج ي شد؟بجاينجوری چرا انیا... لحظه از لحنش جا خوردمهی

 :صدام کردبشم که 
  کجاست؟نجایاستاد ا _
 ... روتو برم منیه

 : موهام و گفتمي فرو کردم الانگشتامو
 !می شخصکینیاتاق کل _
 !گهی طرف دهی اهان گفت و سرشو چرخوند هی

 .. دخترونه زد تو گوشميغای دونه از اون جهی اومدم برم که دوباره
 ؟ي دارمی شخصکینی شما کل؟مگهی ك شخصینیهااااااااااااااااان؟کل _
 هی بلند برداشتم ورفتم سمت تختش که يبا خشم قدما! مسخره اشيغای جنی رو اعصابم بود با اگهید

 !دیچی عقب و مالفه رو دور خودش پدیدفعه با وحشت خودشو کش
 : تعجب گفتمن؟بای شد ایچ! دفع کپ کردم از تعجبهی

 ؟ی؟خوبي شدیشهال چ _
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 : تته پته گفتبا
 !تورو خدا برو عقب..تـ..عقب..برو عـ _

 : به عقب و گفتمدمی با دست راستم موهامو کشکالفه
 .. ندارمتی آخه؟من که کاریکنی مينجوریشهال چرا ا _
 .. تنها باشمخوامی اصال مرونیبرو ب!نیهمتون مثل هم..همـ _

 : که داد زدکردمی و مبهوت نگاش ممات
 !رووونیبرو ب _

 ! کنم؟کاری چدی بادونستمینم..هی گرری دفعه زد زهیزش فاصله گرفتم که  عقب چند قدم اعقب
 دمی نفهمگهی هق هقش که بلند شد ديصدا.. کنمکاری چدی بادمینفهم.. بار دستپاچه شدمنی اوليبرا

 !دمشی به آغوش کشيچجور
 .. سر دادهی هق هق گرنموی سي گذاشت روسرشو

 . بودنمی سيهنوز سرش رو.. در آوردمشوی باز کردم و روسرشوی روسري دستم گره با
 . بسته بودپسیلی وبلندش ر و با کی مشکيموها
 ..کردی مهی هنوز گرشهال

 .. من نوازششو
 .. ر وباز کردمپسشی موهاش و کلری بردم زدستمو

 .. شونه هاشي روختی موج دارش مثل آبشار ري باز کردم خرمن موهاتا
 رونی لحظه حالمو عوض کرد از ذهنم بي که براریاون تصو! منيخدا.. موهاش خوشگل بودنچقدر

 ..رهینم
 !دنیرسی تا باسنش مدی که شاي و بلندی مشکيموها

 
 .. موهاش بودم که سرش رو بلند کرد و زل زد به چشماممحو

 هوا سرش رو دوباره چسبوند ی فقط بدونمی چشمام نمي تودی دیچ.. دلم رو لرزوندسشی خيچشما
 ..نمی سيرو

 ..دمیی کم خم شدم و موهاشو بوهی.. سرش اومدهییچه بال.. فکري تورفتم
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 صداش حواسمو دنی که شندمی کشقی نفس عمهی!کردی بو منو مست منیا.. شهال خوش بو بودشهیهم
 :دادم به حرفاش

 .. نبودمی حالیچیه! نداشتمیسن... بودمکیکوچ _
 :سرش رو بلند کرد و بلند گقت..کردی مهیگر
 ؟یفهمیمن بچه بودم م _
 .. سرشي سرشو چسبوندم به خودم و چونمو گذاشتم رواری اختیب

 :سرش رو بلند کرد با بغض گفت... شدسی از اشکاش خشرتمییسو
 ؟ی کنداشی پیتونیم..خوامی من پدرمو موسفی _

دستاشو ..نمی چند تا مشت زد به سفشی ظريبا دستا.. اش گرفتهی گر؟دوبارهی چیعنی رو؟من؟پدرش
 ..گرفتم و دور خودم حلقه کردم

 : زمزمه کردماری اختی سرش و بي رو گذاشتم روسرم
 ه؟ی بفهمم مشکلت چتونمی من نمی کنهیاگه گر..آروم باش..زمیآروم باش عز _
 ! دفعه حلقه دستاش تنگ تر شد و منو محکم گرفتهی

 .. کنهی من خالي رواشوی دلتنگي همه خواستی مانگار
 ! فراموش کنم باهاش مشکل دارمدیبا.. سنگ صبورش باشمدی کردم باحس

 : و محکم تر گفتمستادمی امحکم
 ...شهال بزن _

 زد و هق هق کرد که نقدریا..زدی من مي نهی گفتم و اون مشتاشو به سنویا.. بشنوهنوی اخواستی مفقط
 ! بالشتي سرشو انداخت رویاز خستگ
 .. هی بست و بدون گرچشماشو

 .. حرفبدون
 !دیکشی آروم فقط نفس مآرومه

 .. مانعم شديزی چهی که رمیخواستم دستشو بگ.. تخت نشستمي روکنارش
 : گفتی حسهی دونمینم
 !رینگ!نع _
 .. شدمکی بهش نزديادیز.. کنمي ازش دوریعنی نیا! هشدارهی.. عالمت خطرهی



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 88 

 ! که من و بدبخت کرديمثل دختر! باشه مثل اونیکی دختر هم نی ممکنه ایعنی نیا
 ..شهی نفسام تند مفتمی مادشی ی وقتشهی هممثل
 .. سمت عقبدمیکشی و موهامو با انگشتام مدمیکشی می عصبي تند نفساتند

 ! داشتازی به فرصت ندیشا.. چشماشو باز کنهخواستینم... کم نگاش کردمهی
 .. و به سمت در رفتمنیی تخت اومدم پااز
 ..تمو گرفت قدم نرفته بودم که دسدو

 !هنوز چشماش بسته بود.. سمتشبرگشتم
 .. اشدهی رنگ پريزل زدم به چهره ! کنارشرفتم

 : خش دار و آرومش گفتي صدابا
 !انی اونا دوباره بخوامینم.. تا بتونم بخوابمی باشنجای ادی بایول.. بخوابمخوامیم _

 : کردم و گفتمزی ران؟چشماموی کاونا؟منظورش
 ؟یشهال خوب _

 ..دی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی.. باز کرد و زل زد به چشمامچشماشو
 .. زدییبای انگشت اشاره اشکش رو پاك کردم که لبخند زبا

 ... من؟شمی مي جورنی من چرا ايخدا.. لبخندش شدممحو
 : داد زدی دفعه عصبهی که دمی کشرونی دلهره که نکنه بهش عالقمند بشم دستمو از دستش ببا
  خواستم نامرد؟ی من ازت چ؟مگهی باشنجای ساعت اهی یزورت اومد قبول کن _

 .. شده بودنادی زشی عصبي شده بود شهال؟حالتاينطوری اچرا
 : نگام کنه گفتنکهی و بدون انیی تخت اومد پاي رواز
 ! بدهفمویک _
 : ابرومو دادم باال و گفتمي تاهی

 ابون؟ی تو خیفتی راه بیی دوباره تنهايخوایم _
 ! تختينشست رو..هی گرری ززد

 .. پاهاشيپاهاشو آورد باال و به لبه تخت گذاشت و سرش رو گذاشت رو.. کنارشنشستم
 مشقت و نی بده که با اهی سرشو به من تکتونهی نمیعنی نجامی من ایوقت.. کارشنی بدم اومد از اچقدر
 ! پاهاشو اورده باال؟یسخت
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 لحشه با تعجب سرشو آورد باالو نگام هی محکم که نقدریا.. بغلم تودمی سرشو کشتی حرص و عصبانبا
 ..کرد

  شونه من نذاشت؟يفقط ناراحت شدم چرا خودش سرش رو رو.کنمی مکاری دارم چدونستمینم
  داره اخه؟یلی؟چه دل.. چرا ناراحت شدمیول

 .. فشار دادمنمی تر از قبل سرشو به سی که عصبکردی داشت نگام مهنوز
 ..زنهی رون پام مي داره با دستش رودمی از چند لحظه دبعد

 ..دی کشی و طوالنقی نفس عمهی اوردم باال که تا اوردم سرشو
 ! شدينجوریچر اا.. لحظه جا خوردمهی
 : تعجب گفتمبا
 ؟ي شدیشهال چ _
 چر هگید..رمیزجر بم.. درد و ی بيدادی قرص مهی... ی منو بکشیخواستیم..يکردیخفه ام م... یداشت _

 م؟یکنیم.. ا زجر کش
 : کفششو در اورد و گفتدی لحظه خندم گرفت تا خندمو دهی

  بازم بخند؟يجرات دار _
 
 .. خندهری ها زد زوونهی که مث دکردمی لحظه مات و مبهوت داشتم بهش نگاه مهی
 : و منگ سرمو تکون دادم و گفتمجیگ
 ..ایکردی مهی گریداشت _
 : خنده گفتبا
 لمی لحظه از عزرائهی! شمهی گرالیخی گفتم بیکنی خفه ام مي تو داردمیاوووووووووووه د...کردمیم _

 ! توبه بکنم بعد دوباره خفه ام کنههی رمیاجازه بگ
 !هی افتاد منظورش چمی دفعه دوزارهی.. چپ جپ نگاش کردماولش
 ي به همدردازیالبد ن!ستی که بد ننیا...رمش؟چرا؟خبی بود که دوباره به آغوش بگنی منظورش اواقعا
 ..داره

  من چرا خوشم اومد؟یول
 .. دستش به خودم اومدمي که با تکون هاکردمی چقدر گذشته بود که من داشتم نگاش مدونمینم
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 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ؟ی گفتیهان؟چ _
 هی دفعه گرهی...خندهی دفعه مهی دختر چش شده؟نکنه خله؟نیا...دیخندی که االن داشت منیا
 !ن؟یچشه ا..کنهیم

 ..برد به سمت صورتش... گرفتدستمو
 !!!نی شده اوونهید... کنهکاری چخوادیم
 : گفتی که با لحن تلخکردمیمبهم نگاش م.. عقبدمی دفعه دستمو کشهی

 من تب دارم؟ _
 رونیبدو از اتاق زدم ب.. دفعه نگرانش شدمهی!داغه داغ...آره داغ بود!شیشونی پي دستمو گذاشتم روآروم

 . آوردمگهی دي پتوهی براش ي رفتم از اتاق کنارو
 ! رو که دستم بود انداختم روشییپتو! پتو خودشو مچاله کرده بودریز.. بوددهی برگشتم دراز کشیوقت

 : چشماشو دلبر کرده بود گفتیلی باز کرد و با نگاه تب دارش که خچشماشو
 داره؟.. تب ساده بکشهنی نداره منو با همي خدا که کاريرم؟برای بمشهی میچ _
 !ختیری و اونم آروم اشک مکردمیمن نگاش م..بهش زل زده بودم.. شدخی لحظه مو به تنم سهی

 ! صدایب..ختیری و اشک مکردیهنوزم نگاهم م! نشستم کنارشناخوداگاه
 !می بهم خوردن پنجره هر دومون تکون خوردي مسکوت و آروم بود که با صدااتاق

 : ترس گفتبا
  بود؟ی چيصدا _
 : جملهنی مثل ايزی چهی!شدی مانعم ميزی چهی...ی آرومش کنم ولخواستی دلم میلیخ
 ! اعتماد نکني دخترچیبه ه!دنی مبیاونا فقط فر _

 .رونی از اتاق رفتم برمی بهش بگم کجا منکهی مغرور سرکش شدم و بدون ادوباره
 داشتم فکر ازین. که تو اتاق بودی مبلينشستم رو.دمی رو بستم و پرده رو کشي پنجره اتاق کنارآروم
حاالتش از روز ..دوتا مرد گرفتارش کردن.. شد؟به دو روز سرش شکستينجوری شد که ایچ..کنم

 .. کردهریی تغدمشی که دیاول
 .. پناههی و بفی ضعي دختراهی شبدمی که ازش دی شجاعتبرعکس

 .. رو باور ندارهیچی صفره و هری به نفسش زاعتماد
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 را؟چرا؟چرا؟چرا؟چ
 چرااااا؟ _

 : دفعه شهال با پتو اومد تو اتاق وبا ترس و لرز گفتهی بلند گفتم که نقدری چرا رو از حرصم انیآخر
  شد؟یچ _
 

 ..دیلرزی مدیمثل ب.. دستام بلند کردمد و بهش نگاه کردمي از روسرمو
 .. بلند شدم و رفتم سمتشعیسر
  بده؟یلی خ؟حالتیشهال خوب _
  شده بود؟یچ..چ!ه..ن...ن _
 ..داغه داغ بود!شیشونی پيدستمو گذاشتم رو... بهش زل زده بودمی نگرانبا
 .گردمی مبل من برمي رونیشهال بش _

 . رو برداشتم و برگشتمی دستگاه فشار و گوشزی مي و از کشوي اتاق کناري تورفتم
 !اریمانتو تو در ب _

 .. عقبدی و پردی ترسدوباره
 ؟یکن.. کاری چيخوایم..چرا؟م _
 : گفتمی نگرانبا
 !نی همزنهی مي قلبت چجورنمی ببخوامینترس شهال م _
 .. قلبشي رو گذاشتم رو رویگوش. مانتوشو باز کردي نگاهم کرد و آروم آروم دکمه هادی تردبا

 !تند و پشت سرهم..زدی مشکی گنجمثل
 ! هفت بوديرو...فشارش رو گرفتم.. بکشهقی گفتم چند تا نفس عمبهش

 ! ندونستم بلندش کردم بردمش درمانگاهزی موندن رو جاگهید
من موندم مادر و پدر نداره .. بودفی ضعیلی اخالقش که روز اول نشون داد خنی دختر برخالف انیا
 که تو را یکی ترافنیبا ا!شدی مکی کیساعت نزد.. بهش زنگ نزدنشونیکی خدا ي رضان؟محضیا

 !میدی رسدی ساعت کشمیهبود ن
 .. برگشتم پشت سرم و آروم صداش زدممیدیه که رس درمونگابه
 .. مثل خوره افتاده بود به جونميزی چهی..دوبار.. بارهی
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 .. شدم و در عقب رو باز کردمادهی پنی زا ماشمهیسراس
 .. تکونش دادمآروم

 ! بودهوشیب
 ! منيخدا..هوشهیب _

 : پرستارشی تخت و رفتم پيگذاشتمش رو! بغلش کردم و رفتم تو درمونگاهبدو
 ! شدههوشیب... داره فشارش هفتهدی تب شدمارمیخانم ب _
 کو؟کجاست؟ _

 : گفتتی با عصباندیرنگش ر وکه د.. کنار شهالبردمش
 نش؟یچر ااالن آورد _
 ! سرشي با دوتا دکتر اومد باالرونی خواستم جواب بدم رفت بتا
 ن؟ی متوجه شدیک _
 !شی پقهی چهل و پنج دقنیهم _
 ؟یفشارش چند بود خانم صارم _

 : چپ چپ نگاه کرد و گفتهی بهم دختره
_ 5!  
 : داد زدمی ناراحتبا
 ؟؟؟؟؟؟؟5 _

 : بهم انداخت و گفتي نگاه بدهی دکتر
 ه؟ی چتتونینس _
 . افتاد که تا االن منزلمون بودنی اتافاقاتي سرهی...دانشجومه _
 پچ پچ کرد و پرستارم بدو از اتاق رفت ییزای چهی بهم انداخت و در گوش پرستار ی نگاه مشکوکهی
 .رونیب
 !بودمی سرش مي باالدی چاره نداشتم بای کم به فضا مشکوك بودم ولهی

 : گفتدکتره
 !شهی اون دست وصل میکی دست نی سرم اهی!نهیی پايادی فشارش زشونیا _
 : گفتمی نگرانبا
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 شه؟یخوب م..من نگرانشم _
 : انداخت و گفت بهمیهی نگاه عاقل اندر سفهی

 ..ياوردی بال رو به سرش نمنی اشویاوردی موقع نمنی اياگه نگرانش بود _
 : گفتمیجی گبا
 !احتماال سرما خورده.. بارون رفته بودریز... نکردميمن کار _
 !کردی تشنج مشیاوردی مرترید! درجه ست36 لرزه؟تبشی چطور مینیبیاحتماال؟نم _
 خونه که دکتر همچ امی و به مادر ماطالع بدم شب نمرونی از اتاق خواستم برم بدمی رو که شننایا

 :دستمو گرفت و گفت
 ؟ي بريخوای مي ناقصش کرديکجا؟زد _
 ! نداشتمشی دبگه من کارای بیکی.. خدايا

 : گفتميجد
 !سو تفاهم شده!ستمی کارا ننی اهل اشناسنیجناب منو همه م _
 !کنهی مشخص مادی مسیسو تفاهم ر وپل _
 ـــــس؟ی؟پلیچ _
 

 !نی زميوسط درمونگاه نشستم رو... مات و مبهوت مونده بودمنطوریهم
 ارن؟ی بسی پلخوانی منای کردم اکاری من چمگه
 ما ماری جناب بدمیرفتم از دکترش پرس.. نه شهال به هوش اومدهادی مسی نه پلدمی ساعت دمی از نبعد

 حالش بهتر نشده؟
 ! کم چپ چپ نگام کرد و از جاش بلند شد و رفت کنار تخت شهالهی
 ه؟ی اسمش چدی من پرساز
 ..شهال _
 ه؟ی چشیلیفام _
 ! واالدونمینم _

 : کرد و گفتزیچشماشو ر! مشکوك تر شد بهمنگاهش
 ؟یدونی که نمی هستيتو چجور استاد _
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 ! بهتونگمی نمادی بدم ممیلیاز همون روز اول گفت از فام _
 انا؟ی احنی ندارابی حضور غستیا لشم _

 ..زدی مابی حضور و غکی تي ساالردادمی مشهیهم. رو نگاه نکرده بودمستی چرا تا حاال لگفتی مراست
 .. تا حاالدمی رو ندی اسامزنهی مکی از بچه تیکی ينه چون ساالر _
 : طرف شهال گفتهی بزنه از ی حرفهی نگاه بهم کرد و تا اومد هی

 ..آب _
 : طرفم پرستاره اومد و گفتهی از
 نجا؟ی اارمشونیمامور اومده دکتر ب _
 بهم شی که نگام افتاد به شهال که داشت با اون نگاه خاکسترگهی می چنمی نگاه به دکتر انداختم ببهی
 ..دیخندیم
 : غم ها رو به دکتر گفتمي لحظه فارغ از همه هی

 ! شهالست که انگار خوبهیمهم سالمت!انیمامورا قله قافم باشن م _
 : رو به شهال گفتمبعدم

 ست؟ی تو؟تبت کم شده؟سردت نیآره خوب _
 : لبخند قشنگ زد و گفتهی

 ..نهی آشنا رو باال سرش ببهی شهی مداری بی خوبه آدم وقتیلیخ _
 : اراده گفتمیب..دلم رو لرزوند.. حرفش تلخ بودچقدر

 ..نگرانت بود!مادرت تماس گرفت _
  شهال کجاست؟دونهی گفتم؟مادرش اصال منوی ای االکچر

 : گرفت و گفتزهی برنکهی اشک گوشه چشمش رو قبل زا اشهال
 !ي قصد دروغ گفتن داری نگاه نکن وقتیهرگز به کس _
 : رو به دکتر گفتمیبا نگران!گهی دزهی تیلی خنی اایخدا..دهی فهمیعنی

 .. ماموراشی پمیبر _
 : تموم نشده بود که شهال گفتحرفم

 مامورا؟ _
 !ستی نيزیآره نگران نباش چ _
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 ست؟ی نيزیپس چرا مامور اگه چ _
 .. شدهجادی مقدار براشون سوتفاهم اهی دکتر ي آقایچیه _
 : نگاه به دکتر انداخت و گفتهی

 ؟یدر مورد چ _
 ! منو شمايرابطه  _
 : خونسرد گفتیلیخ
 م؟ی نامزدنیخب مگه نگفت _

 :که دکتر گفت! لو نرههی قضنییمو انداختم پا سررونی که چشام از حدقه زد بمن
 ن؟یخانوم شما نامزد _
 : مطمئن گفتیلیخ
 !نی به خانواده هامون زنگ بزننی اگه شک دارمیبله ما نامزد _

 : روشو کرد سمت منو گفتدکتره
  به ما آقا؟يزی چنیشما چرا زود تر نگفت _

 : جلوتر از من گفتشهال
 هی که اگه گمی نميزی چی به کسمی تا رسما عقد نکردگهیم...هکنی مراعات منو مشهی همشونیا _

 !یخواستگار بهتر از من برات اومد راحت تر انتخاب کن
 : نگاه بهم انداخت و گفتهیدکتره !دیکشی مخم سوووووووووت مگهی دمن
بازم ! برنفرستمیمامورا رو خودم م.. ما هم فراموش نشهینیریش! مرخص هستنشونیا..مبارکه _

 !نی زدم شما ببخشیی حرفاهی خانوم بودم نینگران ا..دیببخش
 !رونی سر تکون دادم و دکتره هم از اتاق رفت بهی
 : با اخم گفتمدمیخندشو د!خندهی داره غش غش مدمی در رو بست رو کردم به شهال که دتا
  تو؟ي بلد نبودي اگهیدروغ د _
 : دفعه خنده اش رو جمع کرد و گفتهی

  استاد؟کنمی کمکتون مينطوری اکردمیفکر م _
 : موهام فرو بردم و با پوزخند گفتمي الانگشتامو
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من ..میآماده شو بر!شکشتی کمک به من پیفتیتو به خودت کمک کن دست گرکا ن!کمک....هه _
 ! منتظرمرونیب

 : برگشتم سمتش و گفتمعیسر. افتادادمی يزی چهی دفعه هی نگاش کنم رفتم سمت در که نکهی ابدون
 ؟ي تو مادر و پدر ندارنمیبب _
 : چه طرز سوال کردن بود اخه؟چهره اش در هم شد و آروم گفتنیا!لعنت به من که خراب کردم..اه
 ! ندارمگهیاما مادرمم تا چند وقته د...پدر ندارم _
 : گفتمیجی گای...؟ی چیعنی

  داره؟يماری ب؟مادرتي ندارگهی مادرت رو تا چند وقته دهی منظورت چیول.. پدرت روامرزهیخداب _
 : رو گرفت و گفتاشکش

 !بدون من! برهرانی از اخوادیم..کنهیداره ازدواج م..نه _
 یی تنهاخوادی ميچجور! پناهیب.. دخترههی اون یول... تنهايتنها! مثل خودمیکی..نیی رو انداختم پاسرم

  آخه؟ارهیدووم ب
 ! دردسر داشتهی امروز به اندازه کافستی نی بپرسم که حس کردم وقت مناسبگهی سوال دهی اومدم
 !ادی تا برونی لبخند دلگرم کننده زدم و رفتم بهی بهش

**** 
 : گفتدی گرفته بود که تا منو دواریدستش رو به د..رونی از اتاق اومد بآروم

 !نیمعطل من نش...امیشما برو من آروم م _
 : و گفتمسادمی جلوش وارفتم

 ..می کن به من که برهیتک _
 :کم نگا نگاه کرد و گفت هی

 ! شما بروامیم..نه _
 از رونیآروم آروم اومد ب! نذاشتی رو باقی خواهش و تعارفچی هي جاگهی محکم گفت نه که دنقدریا

 :درمونگاه که بهش گفتم
 ! دري جلوامی بنوی ماشرمی من منی سکو بشنی ايرو _

 . بوق اومد سمتمهی درمونگاه و با ي رو بردم جلونی ماشعیسر.. تکون داد و من رفتميسر
 : و آروم گفتدی کشقی نفس عمهی کنارم نشست یوقت
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 ! شکرتایخدا _
 : گفتممتعجب

 ؟یزنی حرفام منیتو از ا _
 ؟ییچجور حرفا _

 :چون کنجکاو شده بودم گفتم.. گفتهی چدمی کنم فکر کرده من نشنفکر
 ..گهی شکرت دای خدانیهم _
 : لحظه با تعجب نگام کرد و گفتهی

 !ستمی نینیبی که شما مينجوریمن اصال ا.. ممکنه بگمزای چیلیمن خ _
 ؟يچجور _
 رون؟ی بمییای بحث بنی زا اشهیم!ستمیمثل مادرم ن....من _

 .. سرمو تکون دادم و از بحث خارج شدمبازم
 که شهیسرمو چرخوندم سمت ش..!از حرکتش خنده ام گرفت..ی به صندلدی رو زدم چاهار که چسبدنده

 ..نهیخندمو نب
 پسره شاخ و شونه نی با اي چرا روز اول اومدیی ترسونقدریآخه تو که ا... ترسويدختره !یوونیح

 ؟هان؟يدیکش
 ...دی بنفش کنار گوشم کشـــــــــــــــــــغی جهی بودم که ری خودم در گبا
 !یی جلونی بود بزنم به ماشکیرل فرمون از دستم خارج شد و نزد هول شدم که کنتنقدریا

 :منم رو به شهال گفتم.. فحش بلد بود بارم کردی که هر چمیی جلوی تاکسراننده
 !ي تصادف بودی گفت به تو بچشبه که تو باعث باننی ایهر چ _
 : گفتطونی شي چهره هی با
 حاال کو تصادف؟ _

 : جلو و گفتشهی رو برد تو شسرش
 کو هان؟... کهنمیبی نمیکو؟من تصادف _
 .. طرفهی نشونش بدم با کدیبا! چه دختر خاله شد با من؟دو قدم اوردم بردمش چه راحت شدهنیا

 : گفتمتیبا عصبان.. رو زدم کنار و برگشتم سمتشنیماش
  ؟هان؟ابونی تو خي راه افتادیتو اون موقع شب با چه جرات _
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 : نگام کرد که بهش تشر زدمرهی خرهی لحظه خهی
 !نمیجواب منو بده بب... نبودمواریکوچولو با د..عمو جون _
 ..که... راه برم کهابونی تو خخواستمیخب دلم گرفته بود م..من...خب _
 ..:گهی براش دزمی کرم برومدیخوشم م.. وسط حرفش که هول بشهدمیپر
 ؟ی چ؟هان؟کهیکه چ _
 : کم رفت عقب و گفتهی

  آخه؟نیزنی حرف مينجوریشما چرا ا _
 زنگ به من نزد هی هان؟مامانت چرا يریچرا طفره م...گهی مگه؟جوابمو بده دزنمی حرف ميچجور _

 زنگ بزنه بهت نه؟پس چرا نزد هی دی بایتو بچش.. داره آخهی بره خارج چه ربطخوادی منکهیهان؟ا
 هان؟

لعنت به ... آزارش بدم؟چرا؟چرا؟اهخواستمی مگرفتم؟چرای حرفامو نمي جلوکردم؟چرای مي خراب کارچرا
 !من که خوردش کردم

 ..:دادمی خودمو ادامه مي و بازم به حرفادمیدی چشماشو مي تواشک
 خب؟!قشنگ جواب بده...زای من اشک تمساه نري برانیبب _
 : زدادی دفعه فرهی

خاك تو سر من که اومدم .. بحالت؟خوشي دار؟توی که چ؟خبيدیفهم...آره من مادر و پدر ندارم _
 ..!ی لعنتيکمک تو

 !ابونی بدو رفت اونور خدی و باز کرد کرد و محکم بهم کوبنی در ماشبعدم
 دوربرگردونم هی و روشن کردم و راه افتادم حاال نی ماشعی؟سر!کردمی مکاری چدیبا.. کرده بودمنگیه

 ..نیلکه و دور زدم و رفتم تو اون ال به فدمیرس.. بولوار دراز نذاشته بودن نامردانیواسه ا
سرعتمو باال بردمو خودمو رسوندم به .. که برهشهی منی ماشهی که داره سوار دمی دور داز

 : و گفتمنیی دادم پاشمویش...نهیماش
 .. کنادشیش؟پیبریکجا م.. مسافر منهیحاج _

 : به راننده گفتشهال
 !ستمیمن مسافرشون ن..نه آقا برو _
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 ي پرادو؟من خرم به نظرت؟مزاحم دختر مردم شد؟بایکنی می مسافر کشنی ماشنیتو با ا _راننده
 ...خجالت بکش بچه پررو

 ! پارهشی آتي دختره نیاز دست ا... کردميری گعجب
 } شهال{ :     دهمفصل

 
 .. نگفتم بهتیچیسرم شکست ه!گهی از دست توئه دکشمی میهر چ...نمی اهیعجب ادم...اه

 .. نگفتم بهتیچی دست اون چند تا مرد بشم بازم هریس بود اکینزد
 ...ی خاطرت سرما خوردم هبه
 ...یچولیهپ
 !ی مزخرفيچه ادسه ..اه
 خانوم دستمال بدم خدمتون؟ _

 ...نگات به جلو باشه اعصاب ندارما... چلغوزمردك
 ...یچولیهپ
  استاد؟ای من رهی بمیک! از دستت خالص بشم منيریبم!اه

 ..! اون حناق گرفتهگهی معلومه دخب
 !من هنوزم دلم گرفته.. رو نگاه کردمرونی چرخوندم و بسرمو

 ..شهی حالم بد مشمی لجن که مي خونه نی اکینزد..رسمی که مابونای خنی ابه
 !شهیواسه هم.. جا برمنی از اشدی مکاش

 .. باشه که بشناسمشی که نه خاطره داشته باشم نه کسیی جاهی برم
 !رمی بگمری آلزاکاش

 )))فلش بک(((
 !ياری دخترت رو باهامون ندی باییای ببرمت خارج و باهام بيخوایاگه م _

 شه؟ی م؟مگهياما آخه چطور _مادرم
 .. سننی تو اکننی همه دختر ازدواج منیا..شوهرش بده خب _
 ! مثل من اشتباه بکنه تو انتخابشخوامینم _
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 نی؟ببي منو شوهر بديخوای آره؟مي هم داري دخترهی افتاد ادتیسوزه؟آره؟ی برام مه؟دلتیچ _من
 !رونی لندهورم بگو گمشه از جلو چشام بره بنیبه ا..يکور خوند

 .. فراموشم بشهشهیم.. محکمشیلیس..صورتم که سوخت... مادرمداد
 ...چوقتیه!شهی فراموشم نمچوقتیه..نه
 )))زمان حال(((
  افتاده؟یخانوم؟اتفاق _
 ! سوار بشمگهی دنی ماشهی بزنه کنار گفتمی شب نبود ماگه.. مردك رو اعصابمهنیا..اه
 : سرمو چرخوندم سمتش و گفتمی اوقات تلخبا
 ! تو اوتوبوسمی نرنینه اقا شما جلوتو بب _
 ال اله االاهللا گفت و باالخره استخاره اش خوب اومد که سکوت هی کردی که نگام منطوری همنهی تو آاز

 !کنه
 ... کردم و به اطرافم نگاه کردمنی فنی م فهی

 !لعنت به من..کنهی می برام خاطرات تلخ و زننده رو تداعنجای اچقدر
 ..ارهی هجوم حرفاشون داره منو از پا درمدوباره
 .. دادم و چشمامو بستمهی تکی صندلی به پشتسرمو

 )))فلش بک(((
 ازدواج دی باي خودسر شدطورنی که ا؟حااليدیفهم..ي باهاش حرف زدينجوری ايتوغلط کرد _مادرم

 ؟يدی فهمیکن
 اشکات رو ي جارهی رو بگزی همه چي نفرت جایوقت!نه خود به خود نه..خود به خود... پاك شدناشکام

 !کنهیهم خشک م
 ! عقب رفتم تا خوردم به ستون کنار اپنعقب

 .. ابرو که باال رفتهي تاهی پوزخند و هی
 !شنی مدهی گناهم که دارن کشی بي منو موهايانگشتا

 .... تنگمودل
 )))حال(((
 ..بازم تنهام...یستی بازم نآخ
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 .. از غم هامشمی مشکنجه
 !خندمی ميخودی و بکنمی پاك ماشکامو

 .. بازم سردمآخ
 .. تلخمبازم
 .. ساله گم کردمکی تورو

 .. از تو که دورمدنی همه فهمنویا
 ! گرفتن؟دلمی خاموش کنشهیآقا م _

 ..ي سر تکون داد و زد آهنگ بعدهیبرام ! شدهوونهی دهی ری اسچارهی براننده
  بشکنشکنمیمن نم...بشکن بشکنه بشکن _

 یتونی عاشقمو بشکن و بشکن چون مدل
 ...یدونی خوب مخونمی تو ميبرا
 ..ی به صندلدمی مهی و بازم سرمو تکزنمی لبخند مهی
 .. به آهنگ گوش بدمخوادی دلم منباریا

 یی جلوی مشت محکم که به صندلهی و با کنمی موفق نشدن کالفه چشمامو باز مهی از چند ثانبعد
 :گمی مزنمیم
 !ازت متنفرم...اه _

 ..دهی تکون مي و نه سرزنهی می نه حرفگهی دراننده
 !خورنی چشماش برام تاسف منهی آي از توفقط
 ..دی مثل هم؟همتونیسوزونی برام دل مي دارفهممی نمیکنی مفکر
 ! و دوباره شد ادم بدهدی موقع دردام بهم خندمی شاهرخاون

 ...ادی بدم موسفمی از
 ؟!وسفی
 .. که برام کرده بود لبخند زدمیی کارايادآوری با
 ..میی جلوی صندلي دادم به متکاهی سرمو تکنباریا

 .. اش بودنهی سي سرم روی خوب بود وقتچقدر
 .. داده بودمهی بهش تکای
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 ! بودیهر چند تصنع!چقدر خوب بود نگرانم بود...ای
 ! بودنی من بود همي جای کهر
  آخه؟ستمی نی ا ازش عصبچر
 کنم؟ی چرا دارم بهش فکر مدم؟اصالی بهش فحش نمگهی چه مرگمه؟چرا دمن

 : چشمام پاك کردم و گفتمي مزحک رو از جلوری تصوهی دستم با
 !؟يدیفهم!نمیمن به اون فکر نمک... آقایه _
 

 ادامه فصل دهم=  ششم قسمت
 
 نگاه به هی..خانوم؟خانوم؟به خودم اومدم _...دمی راننده رو به جونم خريو نگاه مبهم و دلسوزانه  

 شمی مادهی پنیاز ماش! خودتوني براشیبق...دییبفرما _! روح و سردمیازم هجوم خاطرات ب...اطرافم و 
متوقف  داره منو از رفتن...زونهیام آو نفر به پاههی کنمیحس م!بندمیو آروم درب رو م

 يحس بد!ستی منتظرت نی کسی؟وقتي بريخوایکجا م... نروگمیخودم به خودم م..خودمم؟آره..کنهیم
 بهی مرد غرهی مادرت ي و بجايدادی جون می داشتیوقت! چراغا خاموشنیوقت!رمی میول.. برمدینبا..دارم

من که از وجودشم ...  تنش رويپاره ..منو !مادرم منو فروخته... باور کنمدیبا..دیتو رو به آغوش کش
 به خواممینم!ستی نادمی...اه...دونمینم.. بود؟یاسمش چ!دهی تازه به دوران رسي بهی غرهی ؟بهیبه ک..رو
 درب ر وباز ندازموی مدیکل!اطمونی حی سمت در آهنرمی ومکنمیآهسته آهسته بر خودم غلبه م..ارمی بادی
زن ..زن چراغ هر خونه ست... نگهش دارم؟نهده زندیبا!رهیمی خونه داره منیا.. خاموشيچراغا!کنمیم
دستمو بردم سمت !بدون دخترش.. تنشيبدون پاره !بدون من..رهی خونه داره منیا

 و با شنی شاد نمیچی هست که آدما با هیی جاهی..زنمی و داد نمزمیری اشک نمگهید!خشکن...چشمام
 رو روشن کردم و به يدر ورود يچراغ جلو... خطرناكی افسردگیعنی نیا...کننی نمهی هم گریچیه
من  _... المپ رو روشن کنم کهخواستمیم!کفشامو در آوردم و رفتم داخل! خاموش کردمدی نکشهیثان
 گوشامو دوباره!در گوشامو گرفتم!باشه چشم خانومم...جونم _!وونهیآرومتر د...آخ _...شناسمی نفر رو مهی

 آروم یکی تاريتو..ستنی نيزی که چنایا!شی وقت پیلیخ... دهی رو شندیشنی مدیاونچه نبا..آزاد کردم
آره  _؟ي خواستگارادیبگم ب...هیپسره خوب...شناسمی نفرو مهی _..با هر قدم سوختم..رفتم به سمت اتاقم

 به خودم و عشقم برسم دیبا..منم آدمم !آدم شده...آآآ...اوووه...واسه من .. حوصلشو ندارمگهیمن د..بگو
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 مرد هیمثل ..نییسرمو انداختم پا..ازلحنش مشخص بود مست کرده.. همونــــه؟اخمامو کردم ت
 ومدهی که نیابونی خي عابراي پاری چشمام رفت زي مرد غرورم جلوهیمثل ! دخترهیشکستم نه مثل 

آره من ...تونمیمن م..سمیو سر پا وا!ارمی تاب بي به جوردیبا...واریدستمو زدم به د!بم شدنصاح
 دختر بودنم رو دیمگه با!ی سادگنیبه هم..منو فروخت..کنمی آرام تکرار مشودی متوانمیمن م!تونمیم

 یتونی نجات غرورت نمي برای وقتینی نجس تریگاه...حتما حفظ کنم تا به همه نشون بدم پاکم؟نه
گرگ ..نصفه شبه که نصفه شبه.. بشهشهی میبذار هر چ..به درك...اونا که منو فروختن!ی بکنيکار

 کردم و شنل دای پی رو به سختتارمیگ...در اتاقم رو باز کردم! به خودم مسلط بشمدیبا...هادی که زادهیز
منو .. سرديهوا..ن باروریز...رونی برداشتم و از خونه زدم بی صندلي رنگ بزرگم رو از رویمشک

 ومدی منیی گردنم پاي کالهش که تا روری و سرم رو زدمیشنلم رو پوش..واری مثل دزمیریم...اشکام
 ندازمیدوباره سرمو م! پارك هستهی ابونیاونور خ.. باالارمیسرمو م..دمی رسابونیسر خ.. کردمیمخف

ارزش .. حواست کجاستيهو _:گنی و مزننی که برام بوق میی هانی ماشيبرا.. اونطرفرمی و منییپا
 تارمی گي هامیاز س.. جلورمیداخل پارك قدم زنون م!دمی محی خودم پرواز رو ترجالی و تو خشمیقائل نم

 پل هی! رو به رودخونهي بلندي هست روی صندلهی پارك يانتها...سمی خسی و من خچکهیآب م
 هی..میشگی گاه همی مخفرمی م وگذرمی آب هست مي که روی پلياز رو.. اونطرف پاركرهیهست که م

 مکتی نيور..شهی آب رود خونه و بارون صبرم تموم ميبا صدا!رو به رودخونه... پشت درختامکتین
 :کنمی و بدون مکث شروع منمیشیم
 می درد مشتـــــــرك دارهی ای دننی ايمنو تو تو _
 

 می رو قلبامون ترك دارمی دردي خسته دوتامون
 

 می افتادی گوشه زخمـــــــهی و می تو کــــــوه دردمنو
 

 می انگار رو زخمامون نمک دارمیکنی جون ممیدار
 

  سوخت تموم لحظه هامون مردمونی زندگتموم
 

  بردمونی کسی بـــــي هوامونوی عـــــاشقيهوا
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 ـمی منو تو جون هم بودمی تو مال هم بودمنو
 

  افتاد به جونمون تموم جونمونو خوردخوره
 

 میری دست تقدری اسای دننی ايـــو تو تــمــــنو
 
 میری درگی زندگنی و با امی همش دلهره دارو
 

 دنی انگار دارن شکنجمون ممیکشی که منفس
 

 میریمی میی تنهاـــــنی آهسته آهسته تو امیدار
 

 زهیری که کم کم داره ميواری دهی مثل میشد
 

 زهیی خــــــونمون سرده مث غروب پايهوا
 

 میدی پس می واسه چی به کمی رو ما داری چتقاص
 

 ..ــــــــزهی غم انگنقدری روزا چرا انی واسه ما اآخه
 

 }  وسفی{ :   ازدهمی فصل
 

 پدرم فوت دمیمثال تازه امروز فهم!منم خسته دور زدم برم خونه استراحت بکنم.. رفتی که با تاکساون
 رو کنار در نیماش... ي دختره نیچطور تا االن سرپام؟پدرم مرده و من دنبال ا... منمیعجب احمق!شده

 و چراغام خاموش ودوارد خونه که شدم مادرم خواب ب!نگیحال نداشتم ببرم تو پارک.. پارك کردماطیح
 دفعه هی!دمی خوابارمی لباسامو در بنکهی رفتم تو اتاقم و بدون انی پاورچنیپاورچ!بجز چراغ اتاق خودم

 هفته حق هیتا  _: زدمامی برداشتم و به شهال پموی ها سر جام نشستم و بدون فکر گوشی جننیمثل ا
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 هیثان... معطل جوابش شدمقهی دقستی بتاادیخوابم م! خونه االن؟زود ج بدهيدیرس.. کالجییای بيندار
 نیا.. بزنگم؟اهيداری بزمیسالم عز _: رو به زور برداشتمو خوندمیگوش.. اومدامی پي دفعه صداهیاخر 

به پهلو !کننی ميرابه راه ازت خواستگار!می قدي بخدا دختراداره؟دخترمیدختره چرا دست از سرم برنم
خوابم .. پهلو به اون پهلو شدمنی همش از ایول!ادیسرش ب  بهییبه جهنم هر بال _: و گفتمدمیخواب

 ادهی پنیاز ماش.. در خونشونمي جلودمیمدم دبه خودم او.رونیبلند شدم و از خونه زدم ب.نبرد که نبرد
 از ي مردهی که شدمی منی چرا دلهره داشتم؟داشتم سوار ماشدونمی نگاه انداختم نمهیشدم و به خونه 

 موقع شب؟رفتم نین؟ای بود ایپس ک...پدر که گفت نداره.. شدنشی سوار ماشت ورفرونیخونشون زد ب
 يبله؟با من امر _: و گفتنیی رو داد پاشهیش.. ضربه زدم ظرف راننده چند تاشهی و به شنیسمت ماش

 _: کم نگا نگاه کرد و گفتهید؟ی خونه انی اي جناب شما برادیببخش _: سرفه کردم و گفتمهین؟یداشت
 يزی تا حاال چ؟چرایشما دوست پسرش _: و گفتدنیشهال برگشته خونه؟چشماش خند _چظور مگه؟

اخمامو .. دربست داده عقلشونی پسر؟ا؟دوستیچ..مینگفته بود بهمون؟ما که مخالف ازدواجتون نبود
برگشتنه با ... مادرم بودهشیمن استادشم اون تا االن پ.. شدهیجناب اشتباه _:کردم تو هم و گفتم

فتم تا  نگيزیمن که چ..دی دفعه رنگش پرهی نه؟مرده ای دهی که رسدهی جواب نمی ولگشت بریتاکس
 نیاز ماش.. نگاه بندازمهی داخل خونه نی داشته باشفی لحظه تشرهی _: افتاده گفتیاومدم بگم اتفاق

 يادیز...ستیپدرش که ن... من مخالف نبودم کهگهیه؟می کنیا.. و زنگ خونه رو زدنییرفت پا
 حرکاتش که هول شده بود زوم شده کنه؟روی مکاری چنجایسه نصفه شب ا!عمرا.. و عمو کهییدا!جوونه
 چرا نیا... تو خبای؟بی دوستشـــ؟تویسلـــام؟خوووب _: اومد دم در و رو به من گفتی خانومهی...بودم

  خورده؟شهالی آب شنگولیعنی.. مطمئنمستی نزای چنیشهال که اهل ا...زنهی حرف مينجوریا
 شده ی دادم که چحی هم وضشونی اي برامن _: قدم رفتم جلو و گفتمهی! نکنجمیگ... خداياهلشه؟وا

 اصال یعنی...ستیتو اتاقــــش که ن _: نگاه انداخت و گفتهی نه؟خانومه به مرده ایاالن خونه ست 
و با خنده   بغلشو گرفتری زاروی که همون فتهی بود بکی دفعه نزدهی..همه جارووو..گشتــــم..نبود

 همه اشک نی افهممیحاال م! داخلمی نگران نباش برزمیعز...ومدهی خونه هم نیخب بسالمت _:گفت
 دمی به ودم اومدم دی عقبنی بوق ماشومده؟بای خوشحالن که اون خونه ننای؟ایبسالمت.. بودی چلشیدل

 سی پلکردم؟بهی مکاری چدیبا.. شده بودمجیگ...ومدیخوابم م.. پارك بودهیاونطرف !ابونی سر خدمیرس
 ادهی پنی ماش؟ازیی کجایلعنت _: فرمون و داد زدميت زدم روکجاست؟با مش.. خاموشهشمیبگم؟گوش

 بارون قطع شده شدی مقهیدو دق.. که کجاستکردمی و فکر مرفتمیقدم زنون م..شدم و رفتم داخل پارك
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 چه نیا... منيخدا!نداختیم  اون احمق کله پوكادیبارون منو ! از بارون متنفر بودمشهیهم..بود
آروم رفتم .. آبي روی پل چوبهی!يچه منظره ا.. بارون با آب رودخونهقی خوشگله؟تلفه؟چقدریپارک
چه ..ییعجب صدا... دفعه چشمامو باز کردمهیکه ...قی نفس عهیدستامو باز کردم و ..ستادمی پل و ايرو

 ای دختره نکهی مشخص بود و نه ااش  نفر ك هنه چهرههیکجاست؟آروم رفتم اونطرف پل و !؟يشعر
 هی شعر بخونه وسط بارون؟فقط ادی دختر بهی ی نصفه شبشهیمگه م..تره مسلما دخیول..پسر

کنار ...سی خسهیمن خ... بارونریز.. فارغ شدم و عاشق بارون شدمزی لحظه از همه چهی يبرا..لحظه
 درد مشترك هی نجای ايمنو تو تو _...خواندی مشی های نفر که از دلتنگکیو ..پشت درختا..رودخونه

 میمداری افتادی گوشه زخمهی موی تو کوه دردممنوی رو قلبامون ترك دارمی دردي خسته مدوتامونیدار
خواستم برم جلو !آهنگ تموم شد..رونینفسمو با آه دادم ب..می انگار رو زخمامون نمک دارمیکنیجون م

 دخترونه اش منو سر جام ي هی گري صداکه؟یکنی مکاری چنجای موقع انی؟ای هستیبگم تو ک
 اون رفتم هی توجه به گریب.. شهال انداختادی اش منو هیچقدر گر!.. دختر بودهیاون ..رد کخکوبیم

 ... کجاست؟یعنی!سی پلشی تا برم پنمیسمت ماش
 

******* 
 .ادی برونی از اون خونه بدی شهال باگفتی بهم می حسهی. شدمادهی توقف زدم و پي کالنتريجلو
 ..رونی بادی بدی سالمت روحشم که شده بايبرا
 ..شهی نظر ساپورت نمچی دختر که از ههی؟! کجا برهیول

 . برمی کشی که پیی فکرمو پاك کردم و از سرباز خواستم منو راهنمادوباره
 !ی اتاق سرهنگ عبدلنی سرباز سمت راست دومي راهرو طبق گفته داخل

 ... تقتق
 .دییبفرما _
 .با اجازه _
 ..کنمیخواهش م _

 : کتابش بند کرد و گفتي سرش رو زا روهی از دو ثانبعد
 امرتون؟..خب در خدمتم _
 ! گم شدهانمی از دانشجویکی _
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 خانوادش کجا هستن؟...دانشجوتون؟خب _
 ! بدونمخواستی چون نمدونمی نمشمیلیفام..اسمش شهالست.. اش مفصلههیقض _
 چرا؟ _
 ! نفرت دارهشیلی از فامگفتیم _
 ..خب _
 دیمنو که د.. اومدی دانشگاه ولادی هفته نهی شد که من بهش گفتم تا جادی انمونی کل کل ساده بهی _

 .. سرش شکسترونی بادی و تا خواست بزی مریرفت ز
 : به چشمش زد و گفتی ته استکاننکی عهی

 ! لطفانیخالصه تر بگ _
درش  مقدار با خانوادش مشکل داره چون ماهی و متوجه شدم مارستانیبردمش ب!کردمیعرض م..بله _

 مسن ی مشکل برخوردم که مادرم چون کمهیمنم به .. حال دخترش چطورهنهیاصال تماس نگرفت بب
 اون ي شماره می گوشي شماره تونی کنن با شهال تماس چون اخرکاری چدی بادونستنیهستن نم

 .امی خونمون و کمک کرد من به هوش بومدا..بود
 ن؟چرا؟ییایبه هوش ب _
 و بهم گفت پدرم فوت شده منم شوکه رانی دفعه مادرم برگشت اهیبعد از سه سال  _

 از خونه ی حرفچی بد بود و بدون هیلی من به هوش اومدم حالش خنکهیشهال بعد از ا..میبگذر..شدم
 تشی چند تا مرد دارن اذدمیرفتم دنبالش که د.بای بود تقرازدهی تنها رفته ساعتم دمیکه فهم.رفت

منم بردمش . شدهوشی راحت شد و به خاطر ترس بالشی خدیتا منو د.دیلرزیبه شدت اونم م کننیم
 زد که من مطمئن شدم با خانوادش مشکل یی حرفاي سرهیبعدم . خودم و بهش سرم زدمکینیکل

 .پدر هم نداره..داره
 .نی تر بگعیسر..خب _

 : گفتمياخمامو کردم تو هم و جد!ماری بمردك
 ..رهی از خانوادش زنگ نزد تا سراغشو بگی نصفه شب بازم کسکی - 12بعدش که ساعت شد  _

 شد بره ی شد و سوار تاکسادهی پنی زدم بهش برخورد و از ماشی حرفهی برسونمش خونشون بردمش
االن ..هر جارم گشتم نبود!ستیخونه ن: گفتالیخینگرانش بودم رفتم خونشون که مادرش ب.منزلشون

 ! خاموشهشمیساعت سه شده و گوش
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 خطش چنده؟ _
_ 2250....0912! 

 : رو گرفت و گفتشماره
 .نیمنتظر باش _
 فکر بشه ی بي دختره نی از اي خبرهی دور اسهال استفراغ گرفتم هی رونیتا بره ب..رونی اتاق رفت باز

 !که نشد
 : اومد داخل و گفتی عبدلسرهنگ

 ؟يادرس منزل و آشناهاش رو دار _
 !ری نخانینا از دوستان و اشیول..منزل رو بله _
 !نگی رو بذار تو پارکنتیماش..ایهمراه ماب _
 رو جابه جا کردم و باهاشون نی هول بود و استرس داشت وحشت کردم و بالفور ماشنقدری انکهی ااز

 .همراه شدم
 :کردمی سوال مهی دادمی که می هر ادرسبا
 م؟یکنی مداشی پیعنی _
 .. به خداستدمونیام _
 .. لعنت به من که.. موقع کجا رفته؟اهنیاخه ا _
 : دفعه سرهنگ برگشت سمت منو گفتهی

  بره؟نینکنه شما باعث شد _
 : شدم و با تته پته گفتمهول

 ! شدادهی پنی زدم بهش برخورد ازماشی حرفهی..خب...یعنی!نه...من؟ن _
 : کرد و گفتزی رچشماشو

 سرهنگه بهم نگاه نی که انطوری ایحرفم اونقدرا بد نبود ول... کم رنگ به رنگ شدمهی؟یچه حرف _
 ! خودم به خودم شک کردم نکنه حرف م نباعث شده باشه از خونه فرار کرده باشه؟یی جوراهیکرد 

 .. نبود کهيحرفم طور...هیمگه الک.. بابانه
 ! هم وجدانم در عذاب بودی از طرفیول... نگفتميزی ك هچدادمی می به خودم دلگرمی من هحاال
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 من ي حرف ساده که البته براهی من با ی ولشدی تموم می امشب داشت به خوبدونستمی خوب منکهیا
 ! رو تباه کردمزی همه چتی اون چقدر ناراحت کننده کلهم اجمعيساده بود و برا

 :دی که سرهنگ مشکوکانه ازم پرسدادمی می خودم دلگرمبه
  شما؟نی زدیچه حرف!؟نینگفت...جناب _
 :گفتم..ارمی تک سرفه کردم تا اعتماد به نفسمو بدست بهی

بهش گفتم که چرا ! اثر گذاشته باشهدی شاگمی اش مهی ت وروحی ولستی که مهم نیلی خیچیه _
 پرد مادرم و ی ناراحت شد گفت اصال من ب؟اونمیرونی بنموقعی تا اپرسنی نمیپدر و مادرت ازت حال

 ! شدی شد و سوار اون تاکسادهی پنمیبعدم از ماش...
 ادتونه؟ی رو یشما راننده تا کس _
 :خوشحال گفتم...گهیراست م..ي وايا

 !ادمهیآره آره  _
 : مندانه زد و گفتروزی لبخند پهی

 .خوبه _
 : بود گفتفهی سرباز وظهی رو به راننده که بعدم

 !ی رانیبرو تاکس _
 ! سرهنگچشم جناب _
 : هزار بار گفتمدی شامی برسی رانی به تاکستا
 .. بشهدای چاکرتم پایخدا _
  بشهدایخدا مخلصتم پ _
 .. بشهدایخدا دربست خاك پاتم پ _
 : و با خودم گفتمی رانی به تاکسمیدی رستا
 ! تا حاال الت شدم من؟یاز ک _
 مملک نی سرم روانشناس اریخ!دهی مریی ها انسان رو بطور کل تغتی موقعی خبر نداشتم بعضگهید

 !بودم
 بود که با زی مسن سال پشت مي مردهی. داخل دفترمی خودم تکون دادم و با سرهنگ رفتي سر براهی
 . از جاش بلند شددنمونید
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 : شدم گفتمری من بلند شده جو گي فکر کردم برااولش
 .دیی بفرمای حاجستمی نیراض _

 .. کپ کرده از جاش پاشدهدهی سرهنگ ر ودنیا سرهنگ منو به خودم آورد که ي صداکه
 ي اگهی دي سمت و سوچی به هکردی فکر منو منحرف نمیچیاون لحظه ه.. زودگذر بودیول... شدمدمغ

 ! شدن شهالدایجز خبر پ
 نی ببینصفه شب! کنمکارتی چدونمیم.. کنمداتی پسایوا.. ازش نداشتمی نشونچی دختره سرتق که ههی

 !ی وجبمی ننیچه منو زابرا کرده ا
 : بد اخم کرده بودم که سرازه کنار گوشم گفتينقدریا.. تا نافم تو هم رفته بوداخمام

 ! دنبالشمی کم خند زود تر جوابمونو بده برهی فتهی به تته پته مکنهی هول منهیبیاخماتو م _
 . مرده اشاره کردهی نگاه به سرباز انداختم که با ابرو هی

 :ه گفت چرخوندم سمت مرده کسرمو
 ! کدوم راننده ها بوده؟نمی ببنی راننده رو بگنیمشخصات ا..شهی مدایانشااهللا پ _
 شیمشخص بود رنگ زده به ر. داشتی مشکي پروفسورشی بهش که رخوردی مرد چهل ساله مهی _

 .. لهجه داشت تو صحبت کردنمیلیخ.موهاشم از بغل کم پشت بود!هاش
 : گفتم مرده گفتنوی اا

 ادی بزنمیاالن بهش زنگ م!شونی اگنیحاج ناصر رو م!آره خودشه.. شمایگی موی جوون کدمیفهم _
 !نجایا
 !گند زدم به شعر! گفتمیاه چ.. تو دلم اومددی کم روزنه نور امهی

 خکوبیم.. اتاق قدم زنون رفتم اونور اتاق که تلفن وصل شدنوری و از اختمی موهامو بهم ریعصب
 بلکه منم از فونی آي سرهنگ زده بود روين گوش کردم که به خواسته  و به حرفاشوسادمیسرجام وا

 : کم بشهمینگران
 ؟یالو حاج _
 !ی حاج؟خداقوتیخوب!سالم حاج فتح اهللا _
 ! کاره واجب دارم باهاتنجای اای نوك پا بهی..ناصر جون بابا..ممنونم _
  شده؟يزی چی حاجرهیخ _
 .منتظرتم.. بگم بهتي حضورایب..نه بابا _
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  شده؟یدلهره گرفتم چ _
 دلهره دارم محکم به حاج ناصر دی نگاه اندخات دهی به من رمردهیپ... مردكگهی دایخب پاشو ب..اه

 :گفت
 . بابا منتظرم خدافظایپاشو ب _

 } شهال{ :  دوازدهمفصل
 

 ..! بودمیی تنهايخدا.. بارون بودمسیخ... آروم سالنه سالنه رفتم سمت خونهآروم
 ! کس وکارا بودمی لحظه خوده باون

 نبود ی تا خونه راهابونیاز سر خ! تا برسم خونهدی کشقهی دقستی که بداشتمی قدم برمنی سنگنقدریا
 .. منیول

 : نگاه به خونمون انداختم و آروم بهش گفتمهی! خونهدمیرس
 !گردمیبه محض خارج رفتنش برم...گردمی برمی ولرمیدرسته که م _
 !دمی دوش آب گرم گرفتم و خوابهیرفتم داخل و .. بازش کردمچی پهیانداختم و با  در ي رو تودیکل

****** 
 !خاموش بود.. نگاه کردملمی موباي به زور چشمامو باز کردم و به صفحه می آالرم گوشي باصداصبح
بالفاصله روشنش کردم و گذاشتم .. که خاموشن ساعتشون فعالهی موقعنکهی ها ای گوشنی ایخوب
 !وترمی کامپزی ميرو

 ! خوش امد گفتمزمی و دل انگبای لبخند به صبح زهی روشن کردم با وترمویکامپ
 !دونمی نمگمی تا حاال من شعر می کاز
بازم شدم شهال !ولیا.. کشش جانانههی و اونور کردم و نوری کم کمرمو اهی گذاشتم و می آهنگ مالهی
 !غالهیج

 به مامانم سالم کردم و اونم با ی واکنشچیبدون ه..زخونه کولمو از کتاب پر کردم و رفتم آشپبدو
 : و سردرد جوابمو داد و گفتیجیگ
 ؟ي بريخوای حالت کجا منیبا ا _

 : مربا آوردم باال و گفتمشهی چشه مگه؟سرمو از تو شجااان؟حالم
 ؟يشما بهتر...من خوبم که _
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 : داد و گفتلمی زشت و کج تحوي خنده هی! امروززدمی من مشنگ منه
 .. نگرانت بودایلیخ..دمی دوست پسرتو دشبید _
 : گفتمیجی خورد که تو هوا گرفتمش و با گزی مربا از دستم لشهی دفعه شهی

  شما؟یگی مویدوست پسرم؟ک _
 : چشمک زشتم زد و گفتهی

 ..قد بلند و خوشگل و..همون که موهاش خوش مدل بود و چشماشم همرنگ خودت بود _
 کاری؟چی گفتی چ؟شمای چ؟واسهی ساعتشب؟چهی بوده خونمون؟د؟؟؟اومدهیهرخوسف؟؟؟شای _

 داشت؟
 بود اومد و سراغتو گرفت منم گفتم میساعت سه و ن!اروم تر بچه..برهیاوووووووه انگار داره سر م _
 ؟! حااليکجا بود!یستین

 هان؟اومده بود دنبال من؟..جایه _
 :دمیبا ذوق پرس..خوشم اومدچقدر !نگرانم بوده اومده.. دلم قلقلک شدته
  بهش؟ی گفتیخب شما چ _
 ! اونم رفتستی گفتم نينبود..گهی دیچیه _

 !؟ي کجا بودشبی سوال نکرد دهی االنشم مامانت نگرانت نبودنیتا هم.. کنهکاری چن؟خوبیهم
 .. نگاه به مادرم انداختم و سرمو تکون دادمهی

 رو ي شدم پرنمی و سوار ماشرونیاز خونه زدم ب!که؟ی به خوردش داده بود اون مرتیچ! مست بودهنوز
 !کدهیونیهم سر راهم سوار کردم و رفتم 

 ! لوس باشمخواستمینم...ذاشتمی بهش محل نمیول!کنهی سرم درد مکردمی کم احساس مهی هنوز
 پشت نهی گفتم بشي که به پرییمن واقعا درد داشتم تا جا! به لوس بودن نداشتی درد ربطنی ایول

 !رل
 .. پشت فرموندی هم از خدا خواسته پريپر
 :دمی اش پرسی رانندگنی هدر
 مارستان؟ی بيومدی چرا باهام نيپر _
 . خونتون؟اعتبارم نبود بدم دست بچه هابردی منوی ماشی کومدمیمن م _
 :بهش نگاه کردم و گفتم! شدهستی بشی امونت دارنی تا حاال ای کاز
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 !مارستانی بيومدی منی جون با ماشيپر _
 : نگاه کرد بهم وروباره روشو برگردوند و گفتهی

 ..مخت خوب فعاله ها _
 !یوبی تو معستمیمن فعال ن _
 ...ی انداختکهی تهیچه عجب  _
  تنگ شده اره؟ه؟هان؟دلتیچ _
 !ی عوض شده باشکردمیداشتم شک م _
 : دستم سرم رو گرفتم و گفتمبا
 ..زا رونی کم مشکل دارم اهی!عوض نشدم...نه _
 ؟یچه مشکل _
 !مامانم _
 : تو هوا چرخوند و گفتی دستهی

 ! شدهي عادهیشگی همنکهیا..برو بابا _
 !!! نهیول..هی عادآره

 ! زل زدمرونی به بشهی و از شرونینفسمو با آه دادم ب! فرق دارهنباریا
 : و گفتدی بنفش تو گوشم کشغییییییییییییییییی جهی ي فکر بودم که پري چقدر تودونمینم
 !میدیرس _
 : برگشتم سمتش و گفتمتی عصبانبا
 ! گوشم سوراخ شد بچه؟پردهی اروم تر بگیتونستیحناق گرفته نم _

 : حرص خوردم که گفتیلی خیی تازه اونجادیخندی اونم مخوردمی حرص ممن
 ؟ي آوردتویولوژیزی کتاب فیراست _

 : کم کردم تو هم و گفتمهی اخمامو
 ؟يخوای میواسه چ...نه _
 : و گفتسادی وادفعهی

  حواست کجاست؟می هستی ساعت اول با شاهرخییشهال _
 ..مسخره!هول کردم! بودروزید.. خرهمیامروز که با اون کالس ندار _
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 : گفتتی جدبا
 !گهی ددی کالسش پرمارستانی تو رو برد بروزی چون دگمینه بخدا راست م _

 : و گفتممیشونی زدم به پیکی!گهیراست م..عه
  تو؟یچرا زود تر نگفت...اوردمی نيپر _
 .گهی خودش بهت می فکر کردم شاهرخیول! حاال کتاب منو بعدا ببرستیخب مهم ن _
 ...نه بابا اونو که _
 ي از توموی دنبالم اومده بوده نکنه نگران شده باشه؟بالفاصله بدون فکر گوششبی اومد دادمی دفعه هی
 . دارمامی عالمه پهی دمی آوردم و صفحه رو باز کردم تا خواستم دکمه سبز رو بزنم درونی شلوارم ببیج
 ! بودی باز کردم همه از طرف شاهرخیکی یکی

 .استراحت کن!زنمیبا استادات حرف م...کدهیونی ای هفته نهی ؟تايدی؟رسیسالم خوب _
 . شدم؟نگرانيدیشهال چرا جواب نم _
  تو دختر؟ییشهال کجا _
 !سی پلشی جواب بده تا نرفتم پیی خونه کجای خونتون گفتن نرفتاومدم _
 ـــــس؟یپل

 که به در زدم وارد يبعد از چند تا تقه ا... جدا شدم و رفتم قسمت استاد سراي از پرعیسر... من يخدا
 :شدم و گفتم

  هستن؟نجای ایسالم استاد شاهرخ _
 : نگام کنه گفتنکهی بدون ایظی غل اسمشو نبرده خودش بدو اومد رو به روم و با اخمهنوز

 . دنبال منایب _
 !هی عصبی اون از چدونستمی من میول... بهم عالمت داد که کارت تمومهدی که اخماشو ددی از اساتیکی
 طرف و اون طرف نگاه نی و به استادی ای خالي از کالسایکی ابهام راه افتادم دنبالش که کنار درب با

 .. اتاقي بازومو گرفت و محکم منو هل داد توستی نی مطمئن شد کسیکرد وقت
 !اوردمی خودم نمي ارزن هم به روهی ی ولشدمی رفتاراش ناراحت ماز

 !دادم؟ی نشون نمی واکنشچیچرا در برابرش ه.. چم شده بودمن
 .. تندش تو سکوت کالس پخش شده بودي نفسايصدا
 ..ستادی من اي بست و اومد روبه رودرو
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 !صورتش ناراحت و خسته بود.. قرمز بودنچشماش
 هی اون ي چشماي توی انگار رنگ طوسی ولدمیدی منهی اي هزار بار توي رنگ رو روزنی انکهی ابا

 ..ارمی تاب بتونستمی که نمشدی مگهیرنگ د
 .. خاموش بود که صورتم سوختمی گوشدیخواستم حرف بزنم که بگم ببخش.. انداختمری رو زسرم
 .. لبامو بهم بدوزهیلی سهی من اراده کنم حرف بزنم و اون با دی لحظه طول کشهی فقط

 !ارمی دووم بیلی سنی داشتم که بتونم در مقابل ايادی زيدردا.ختمی نری اشکچیه
 .. آوردم باالسرمو

 ! کنمی نشد معنیول..دمی ديزی چهی نگاهش يتو.. چشماش نگاه کردمبه
 .. ترجمه کنم زبان نگاهش روتونستمی مکاش

 ... کرد؟منو زدي کارچه
 .. کردم حرف نگاهشو بخونمی سعی تالفي کردم؟نگاش کردم و بجاکاری چمن

 ؟ی چیعنی نیا
 چشمت ابروئه پدرش رو ي باالگفتی بهم می ساکت بودم در مقابلش؟من که کسنقدری من اچرا
 ..اوردمیدرم

 ...زنمی نمی چرا ساکتم؟چرا حرفحاال
 : گفتمآهسته

 . هاتون شدمامی متوجه پشی ساعت پمی ننیهم..د خاموش بومی گوششبیمن د _
 .. نشون بدمفی خودمو ضعنی از اشتری بدی کنم؟نه نباهی گرخوامی میعنیلرزه؟ی صدام داره مچرا
 . از کنارش رد شدم و رفتم به سمت در که دستمو گرفت منو برگردوند سمت خودشعیسر

 ..اوردمی باال نسرمو
 : تحکم گفتبا
 . باهات حرف بزنم به من نگاه کنخوامی میوقت _

 : گفتی ولچرخونهی و سرمو سمت خودش مرهیگیفکر کردم چونمو م..اوردمی سرمو باال نبازم
 دور نیهمچ.. نگاهتم؟نه خانومي کشت همرده يفکر کرد!یکنیبه جهنم که نگا نم..ستیمهم ن _

 !شدمی تو بود من نگرانش مي جاگهی دیهر کس...برت نداره
 :سرم داد زد و شونه هامو گرفت و گفت..  دفعه صداشو باال برد هی.. بهش نگاه کردمدمی که شننویا
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بار اخرت ..یکنی خاموش متویشهال بار آخرت باشه گوش!یکنی نگام ميعوضش االن دار..ستیمهم ن _
 . به مادر و پدرت خبر بدهستمیمن مهم ن.يری میی خبر جایباشه ب

 : تعجب گفتمبا
 پدرم؟ _

 : تکون داد و گفتسرشو
 من نگرانتم در به در تو ی حداقل وقتدونمی نمشنی نمای شنیاونا دلواپس م. خبر بدهشونیکیبه ..آره _
 جات دونمیحداقل م...مونمی نمداری تا صبح بیاز دل نگرون..سی پلهی با فتمی دنبالت نمابونایخ

 !یی کجادونمیم!امنه
 ..دم و من مبهوت حرفاش بودادی هامو تکون مشونه
 ! بودمدهی در مورد خودم نشنی از کسیول.. کتابا خونده بودمي که تويواژه ا..ینگران
اگه االن ! رفتهسی پلشیپ..دهیبخاطر من تا صبح نخواب.. نگرانت بودمگهی نفر داره به من مهی حاال

 همه ياون گفت برا.. حس خوب دود شد رفت هوانی همه ایول..خسته است بخاطره من خسته است
 ! من باشهي جایهر کس..شهیدل نگرون م

 :دمی همه ابهام پرسنی حرفا و انی اي همه الیخیب
 !من پدر ندارم _
 : ابروشو داد باال و گفتي تاهی

  بود؟ی کرونی اومد بشبی که از خونتون دییپس اون آقا _
 .. بگمیچ!آبروم رفت.. منيخدا..نه
 : هوا گفتمیب

 ! بودهمییدا _
 : کم نگام کرد و گفتهی

 !شیی داای عموشه ای خودم گفتم شهال که گفت پدر نداره پس حتما شی پشبیالبته د _
 ! طور فکر کردمنیحداقل من ا! که باور کرددمی نفس راحت کشهی
 : جام بلند شدم و گفتماز
 م؟ی نشستنجای االن؟پس چرا امیمگه کالس ندار _

 : به صورتم نگاه کرد و گفتستادی بلند شد و روبه روم ااونم
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 مشت هی دست فتهی بای دوست نداره خواهرش گم بشه ي برادرچیخب ه..دست خودم نبود.شرمندم _
 ..کردنی متتی راهتو بسته بودن و اذرتی غی بي اون مرداشبیمخصوصا که د!گرگ

 :خوردی تو سرم تاب منیفقط از همه حرفاش ا..دمیدی هاشو نمی نگرانگهید
 ! مشت گرگهی دست فتهی بای دوست نداره خواهرش گم بشه ي برادرچیه _

  ناراحت کرد؟نقدری حرفش منو انی اچرا
 !ي پرشی و رفتم کالس خودمون پرونی حرفاشو گوش بدم از کالس زدم بهی بقنکهی ابدون

 ي منو جلوی و گاهزدی بهم زل مگاهی گاه و بی شاهرخنکهی از درس جز ادمی نفهمیچی کل کالس هتو
 ي بودم برادهی نفهمیچی گفته رو خالصه وار بگم منم هی هر چدیپرسی می و هکردی معیجمع ضا

 ..کردمی فقط نگاش منیهم
 : همه گفتي بدم جلوحی بگه درس رو توضنکهی اي چهارم بجابار
 !رونیشهال برو ب _

 از کالس ياالر و پروانه و سلماز و مخصوصا سترای خودم و شهال و مي در کمال ناباورعانهی مطمنم
 ..رونیزدم ب

 : گفتي که ساالردمی که رفتم شنرونیب
 زنه؟ی حرف نمگهی دیاستاد گربه رو دم حجله کشت _

 کارمو راحت کرد ی کالس بهش بگم به تو چه بچه فوضول که شاهرخي درو باز کنم برم توخواستم
 :و گفت

 در موردش حرف نطوری نفروخته که اي ترزمی هچی هچکسی اون دختر نه به تو نه به هيساالر _
 ؟يدیبار آخرت باشه فهم.یزنیم
 
 

   نهمقسمت
 و
 
 :زدهمیفصل س 
 

 ) ماه بعدکی(شهال
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 .گهی دای آخه؟بابا زود بیکنی مری دنقدریتو چرا ا _
 : بهم انداخت و گفتزی نگاه تند و تهی تا سوار شد يپر
 !؟يریگی منه مظلومو مقهی گازت گرفته ی ک؟دوبارهيریگیچته پاچه م _

 کم مکث کرد هی. دندنه رو دو زدم و سرعتمو باال بردمیبا درومندگ! مظلومن جز منه بدبختهمه
 :ودوباره گفت

 !ي افتاده؟چند وقته فقط سر کالس الرژی چند وقته اتفاقنی چته؟اگمیم _
 : گفتی با بدجنسبعدم

 اونم کدوم کالس؟ _
 : کردم و گفتمزی زدم باال برگشتم سمتش چشمامو رموی افتابنکی کردم تو هم و عاخمامو

 کدوم کالس؟ _
 : مسخره گفتي خنده هی با
 ! اعصاب و غدديولوژیزیدرس ف!ی شاهرخوسفی _
 : لبخند کمرنگ زدم که گفتهی دمی اسمو شننی اتا
 !!!پس حدس بچه ها درسته _
 : ترمز و برگشتم سمتش و گفتمي وسط بزرگراه زدم رودفعهی

 !؟یچه حدس _
 : و گفتدی بنفش کشــــــــــغی جهی

 !!! برا منکنهی وسطه ترمز منیا!فتی راه بمیشی رومون نصف مادی مونی االن کامشعوریاه ب _
 دادمی گاز منیهمچ! رو به حرکت در اوردم و سرعتمو بردم باال رفتم دنده چاهارنی و دستپاچه ماشهول

 !ی بود به صندلدهی چسبيکه پر
 : سمتش و تا اومدم حرف بزنم گفتبرگشتم

 ! گله آدمههی هی نظرنیمنو دعوا نکن پشت ا!من که نزدم!بچه ها حدس زدن..خب خب منو نزن _
 :اهسته و شمرده شمرده گفتم.. کردم آروم بشمی و سعدمی کشقی تا نفس عمچند

  زدن؟یبچه ها چه حدس _
 : کم نگاهم کرد و با تته پته گفتهی يپر
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 !ي عالقه مند شدیبه شاهرخ..ب...که تو _
 نگاه به هی.. عقبدی که با ترس خودشو کشي سمت پردمیچرخ! رو بغل نگه داشتمنی زدم و ماشراهنما

 :عکس العملش انداختم و گفتم
 !راحت باش.. باهات ندارم کهيکار _
 : ترس گفتبا
 !ی کنار بهم بزني زدنویفکر کردم ماش _
 : پوزخند گفتمهی با
 ه؟یتو نظرت چ...نه _
باهاش بحث ..يندازیباهاش کل نم..یستی سابق ني شهالگهیتو د!منم هم نظرم باهاشون _
 !دهیم erorr نجای ايزی چهی یول.. یکنی متی ازش حماشهیهم..یکنینم
 ؟یچ _
 اون روز وسط ادتهی کنه؟مثالی مي لجبازنقدری پس اون چرا باهات ایاگه به فرض تو عاشقش باش _

 می و اتفاقا هممونم تعجب کردهی اره بحث خوبی گفتشهی شد تو برخالف همیکالس تا بحث عاشق
 منظورش از!می تعجب کردشتریب!یرسی به فرهاد مستی شما که بد نياره برا: گفتی شاهرخی وقتیول

  بود؟ی کفرهاد
 !!گهی دگهی و فرهادو منیری البد شدونمیچم _
 : متفکر گفتيپر
 ؟یعنی ي شدی کنیریتو ش _
 ! واضح بگوي پرهیمنظورت چ _
  اون وسط گفت؟ينجوری عاشقت شده که ایخره ک _
 ...؟محالهی اونوقت عاشقم بشه کسکننیهمه از اخالق گندم فرار م..یشکی تو؟هيعاشق من؟خر _

 : گفتي پام ضرب زدم که پري کم با دستم روهی! فرموني چرخوندم اونطرف و گذاشتم روسرمو
 ؟ی دل باخت؟تویتو چ... فراموشنارویا _

 : آروم گفتمدونستمی حرف دلمو منکهی شدم و با ارهی خبهش
 !شماها فکرتون مسمومه..من مث قبلم _
 !يتو ذهنمونو مسموم کرد _
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 ..به من چه _
 ؟نگاهشوي کنفرانس بديخوای می وقتلرزهی مش؟صداتینیبی می وقتپرهی رنگت می باورکنم الکیعنی _
 ؟یشی شاد ميخودی بینیبی خودت ميرو
 

هر ...نهیبی که اون من وبه چشم خواهرش می کاش بفهميپر! کرده نامردیچه همه رو هم بررس..اوه
 بازم یول.. شونه امي کوه غم اومد روهی افکار حس کردم نیبا ا..کردی من بود کمکش مي جایکس
 : رو نباختم و گفتمهیقاف
 !بس کن! رو هم بهشون اضافه کنمیحرفاست که عاشق نی از اشتری من مشکالتم بيپر _
 : دفعه دستمو گرفت و خواهرانه نگاهم کرد و مهربون گفتهی

 ستی نیاگه عاشق.. بخدا بچه ها نگرانتني ماهه تو خودت غرق شدهی آخه؟هی جونم مشکلت چیاج _
 ؟ی بشينجوری باعث شده ایپس چ

 ..پرستو _
 ؟یجونم اج _
 ..رهیمامانم داره م _
 ؟یچ _
 ازدواج کرده که براش شرط گذاشته منو شوهر بدن تا تو دست و پاشون ی احمقهیبا ! خارجرهیداره م _

 !شهی همينباشم که راحت برن خارج برا
 ي بود تا سر رونجای اوسفی خواستیچقدر دلم م..ي شونه پري پاك کردم و سرمو گذاشتم رواشکامو

 ! نبودیول..کردمی مهی و گرذاشتمی مردونه اش مي نهیس
 ... کم داشتميزی چهی بازم شهی هممثل

 : سرمو نوازش کرد و گفتيپر
 يزی که چهی با گرمی کنکاری چدی بامینی ببمی فکر کنای نکن بهیگر!شهیدرست م.. جونیآروم باش اج _

 !شهیحل نم
 چی گفت هوسفی بود که شی ماهه پهی درست ختمی بار که اشک رنیاخر.. اشکامو پاك کردمآروم
 ...فتهی دست گرگا بای دوست نداره خواهرش گم بشه يبرادر

 :دی پرسيپر
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 رن؟ی می؟کی کنکاری چيخوایشهال م _
 رو به عنوان زای جور چنیاگر ازدواج نکنم مادرم بهش سفته و ا...من فقط دو هفته وقت دارم _

اون سفته ها رو اجرا  اگر ازدواج نکردم ای برن گهی تا دوهفته دکنمی من ازدواج مایضمانت داده که 
 !ذارهیم
 چشماش به حرکت يدستمو جلو..زدی پلک هم نمیحت..کردی ناباورانه بهم زل زده بود و نگاهم ميپر

 :در اوردم و با بغض گفتم
 ؟همهیمتیبه چه ق..فروشهی مادرم داره منو منیبب!دم؟ی رسی عمره ماتم به چهیمن .. مات نشويپر _
 .. کمکم کني هان؟پرذارهی ممتی بچه اش قي براي دارم؟کدوم مادرمتیمن ق!شی زندگي

 .. سر دادمهی و هق هق گرمی صندلي محکم کوبوندم به متکاسرمو
 شهیقربونش برم هم!کنهی مهی اونم داره اروم اروم باهام گردمی نگاه کردم دي به پرهی از چند ثانبعد

 !می باشیع بذاره که مثل دو تا خواهر واقیدوست داره لنز طوس
 ! ترهکی که بدون لنز هم برام از خواهر نزددونستی نمنوی اگهید
 
 : دستمال دادم دستش و گفتمهی

 .. باهامی کنهی حرف نزدم که تو هم گر؟منی منو آروم کنيخوای مينطوریا _
 : اش گفتهی هق هق گربا
 !کنمی خارج من دق مياگه تو بر _

 : اشارمو به سمت خودم گرفتم و گفتمانگشت
  گفته؟یمن برم خارج؟ک _
 ..ی تو رو ببره خارج؟اگه ازدواج نکنخوادی مامانت میگیمگه نم _
 : و گفتممیشونی زدم به پیکی

 !مامانم از خداشه من باهاش نرم..ی آبجي خنگ نبودنقدی تو که ايپر _
 : و گفتدی دفعه خندهی

 ه؟یخوب پس خره دردت چ _
 ؟! مردهای زنه یلی لیگی ساعت برات روضه خوندم حاال مهی که ییدم تودر _
 : خنده و با خنده گفتری دفعه زد زهی کم نگام کرد و هی يپر
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 ... سرکارايریشهال زود م _
  داشت؟یچه ربط _
 ! کم حواستو پرت کنمهی خواستمی می گفتی تو چدمیمن فهم _
  کنم؟کاریمن چ!الیخی رو بنایا..يتب دار!شهی متیزی چهیتو ...نه  _
 ؟ی کنکاری رو چیچ _
 : نگاش کردم که با خنده گفتضی دفعه برگشتم سمتشو با غهی

 ! ازدواج نکنيشنویشهال از نم م..میخب بابا تسل _
 !یمنتظر بودم تو دستور صادر کن..عه _
 ..یکنی بدبخت م؟خودتمی ازدواج کنی پاشي سن خرنیخب اخه تو ا _
 . بودی شاهرخهی افتاد که شبي پسرهی سرمو برگردوندم به سمت بزرگراه که چشمم به ی کالفگبا

 .. لحظههی فقط یول!دی لحظه دلم لرزهی کردم حس
 :با اخم گفتم..زدی داشت بهم لبخند مي برگردوندم که پرسرمو

  گوشه لبات؟هی چی لبخند ژکوند چنی؟ايخندی مي زل زدهیچ _
 ش؟یدیتو هم د _
 و؟یک _
 ..گهیپسره رو د _

 !زنهی مستی انهی هرجا پسر ببچرخهی ماهواره سرش منی که عنمیا..عه
 : فکرم خندم گرفت و گفتماز
  حاال؟یخب که چ _
 !رهی گششی دلت پدونمی من که موونهید _
 : گفتمری دفعه متحهی

  پسره؟نی؟ای کشیپ _
 !ی شاهرخشیپ..نهههه _
  پسره داشت؟نی به ایخب چه ربط _
 ! افتادمی شاهرخادی دمشی اونه دهیخره شب _
 !خب حاال حرفت بزن _
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 ..اااایلو داد _
 ..گهیحرفتو بزن د..اه _
 ! ازدواج کنی برو با شاهرخگمیم!خب بابا ترش نکن _
 : از تعجب داد زدمبایبرگشتم طرفش و تقر.. دفعه چشمام چاهار تا شدهی

  تووووو؟ی گفتیچ _
 : گوشاشو گرفت و گفتدر
 ! انکر االصوات؟یزنیچرا داد م..تمیو قدمد _
 !یگی مي جديفکر کردئم دار...زهر مار _
 !کنمی ممی باهات شوخری واگری هاگنیتو ا...نه پس _
 !گهی و خودتو خالص کن دادی خوشت نمیلی خی کالم بهش بگو از شاهرخهی...ه

 : مکث بهش گفتمبدون
منم که خودت !کنهی که بهم مییاونم به خاطره محبت ها.. فقط خوشم اومدهی من از شاهرخيپر _
 پاشم برم شهی نملی دلنیا..ادی فقط ازش خوش مستمیعاشقش ن! تعارف کوه کمبود محبتمی بیدونیم

 !باهاش ازدواج کنم و خودمو بدبخت کنم
 ؟ی کنکاری چيخوایپس م _
 : و بهش گفتمدی فکر به ذهنم رسهی دفع ههی

 م؟ی باهم ازدواج بکنياصال چجور..از دل اون که خبر ندارم.. تو فکر کن که من عاشقشمحاال _
 : کم فکر کرد و گفتهی

 ! وارد عمل بشمنجاروی خودم ادی باکنمیفکر م _
 : گفتمزدمی فرمون ضرب مي که رونطوری کم چشمامو گشاد کردم و همهی.. تو حلقومممخت

 ؟ی کنکاری چيخوایمثال م _
 ! باهاتون ازدواج کنهخوادی دوست من عاشقت شده و منی برم بگم ادیاراستش ب _
 !کردنی فشارشون پاره منی دماغمو داشتن با اي بودن که سوراخای عصبنقدری حرص نفسام ااز

 : برگردوندم اون سمت و گفتمرومو
 !ي ترنی تو فکر نکن سنگيپر _
 !ي خبره تا تو بهش رو بندازیاز دلت ب..ي داره با تو کور خوندی اون ارتباط تلپاتیکنیاگر فکر م _
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 ازخود ي پسره نی چه برسه به اندازمی که عاشقشمم رو نمي به پسررمی اگه بمی وقت حتچیه _
 !یراض

 خبر سینگرانت شد و رفت به پل.. جلوت زانو زديکردی احمق؟چون نگاش نمهی از خودراضکجاش
  کنه؟کاری چدی باگهید..داد

 من ارزش ي ارزن هم براهی اون یعنی نیا!شدی من بود نگرانش مي جایهر کس.. نگران من نشدونا
 !شهیقائل نم

 !نیهم.. خواهرمهی فقط براش من
 : گفتمي و رو به پردمی کشی پوفهی فکر نی ابا
 !کنمی هم مي فکرهیتو راه .. رو انجام بدهدتی تو خرمیحاال بر _
 
 ری حوصله ندارم و البته خودشم درگدونستی و خوشبختانه چون ممی از پاساژ ها شدیکی وارد ي پربا

 چروك ي کم حالتاهی بلند که ي سورمه اي مانتوهی عی سریلی خدادی بروز نمیمشکل من شده بود ول
 ي چسبون برای ذغالنی و جی مشکي مقنعه هی پهن هم داشت با ی کمربند چرم مشکهیداشت و 
 !بی سي شاپ به اسم پای کافهی به سمت می و راه افتاددی خردانشگاه

 ! اسم مزخرفشنی ابا
 ! هم قهوه تلخي سفارش دادم و پری شکالتکی شلکی طبق معمولم ممن

 سفارش ی شکالتی بستنشهیآخه هم..ختهی اعصابش رو بهم ریلی حرفام خدمی که داد فهمی سفارشاز
 ! بودی که از دست باباش شاکییبجز وقتا!دادیم
 !کامال مشخص بود کالفه است.. و اونور نگاه کردنوری کم قهوه اش رو هم زد و به اهی

 ی در مقابل پدرش سکوت کنه ولشهی که دوست داشت همي دخترهی.. برعکس من بودشهی هميپر
 خدا ی ولستمی نی من از دست پدرم تا اون حد شاکگهی مشهیهم! کنهی خالگهی جوره دهیخودشو 

 که قهوه ی درشت و خوش حالتي با چشمايپر!فتهی به جون من مي که در اون مواقع چجوردونهیم
 باباش نکهی بدون ایواشکی رنگ که گاها مادرش ی لخت و صاف فندوقي و موهان هسترهی تيا

 هی يپدر!ي مادر و پدر پرنی از اختالف نظر بنمیا!کنهی روشن مي موهاشو براش قهوه ايبفهمه جلو
 مخالف که يدوتا نقطه ! و سرتق و مغروري کامال امروزي پسند و با مادریز و سنتدنده و لجبا

 کم هی به باباش رفته و دماع کشی باري لباي اند؟پرگهی عاشق همدنقدری دوتا انیا ي چجوردونمینم
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 خوش کلی به پدرشه و ههی صورتش شبيپهنا! از هردوشونهیقیپهنشم به مادرش که در کل تلف
 ي اول به روشهی ناراحت ميزی چهی از ی که وقتیجانی هم آدم هیاز نظر اخالق!تراششم مثل مادرش

در کل به .. برجسته استيگونه هاشم خدادا!مژه هاشم کاشته..شهی دفعه منفجر مهی  وارهیخودش نم
 !ادی هم بهش میمخصوصا که لنز طوس!هی چهره اش عالکینینظرم م

 کم سرباالست و هی که کی کوچینی بهی!ستمی هم نی اندام که البته الغر مردنی دختره باربهی من یول
 منو یو جالبه هر ک! بزرگ بود پس اونو از پدرم به ارث بردمیلی قبل از عملش خشینیمادرم ب...اونو از 

 ؟ي شما دماغتو کجا عمل کردپرسهی منهیبیم
 هم ی مشکل اخالقهیو !رهیسرم بره قولم نم!تودارو مغرور!فرزند طالق...دمی هم پدرم رو ندیکی کوچاز

 همه رو دی منم که بادری پا اسپاهی کنمی و حس مدونمی که خودم رو در برابر همه مسئول منهیکه دارم ا
 که نامبر ممینکته سنج! کنم تا دو روز افسرده امدای راه حل پی مشکل کسينجات بدم و اگر نتونم برا

 ! باشهی در حد عالدی بازیهمه چ.. حساسمزی و به همه چنمی بزیال رک !1
 رو بهم ای دنمی که اگه جفتمون سر حال باشطنتمونهی اونم شي نقطه اشتراك دارم با پرهی یول
 ..میزیریم

 ..رونی که خوردم از فکرم اومدم بیی که با تکون هاکردمی مسهی مقاي داشتم خودمو با پرنطوریهم
 ه؟یهان؟چ _
 : نگران گفتيپر
 ..زنمی ساعته دارم صدات مهی دختر؟ییچته تو؟کجا _
 ؟يپر.. یچیه _
 هوم؟ _
 ؟یگی بپرسم راستشو ميزی چهی _
 ؟یاره چ _
 م؟یبه نظرت من چه شکل _
 چر احس کردم رنگ نگاهش با دونمینم.. شدرهی سرشو از تو فنجون قهوه اش آورد باال و بهم خيپر

 : با حرص و بغض گفتهیبعد از چند ثان..تفاوت بود اش مگهی دي نگاه هايهمه 
 خوبه؟!لی خورتون في و دماغ اندازه ی بادبزنيگوشا! توزی چي رويمونای منی انتر عهی _
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 نشستم و دستمو انداختم دور شونه اش شی کناری صندلي بلند شدم رفتم روعیسر.. نگاهش بودممات
 :و مهربون گفتم

 هی پرهی به تو داره که شبی چه ربطمونمی مهی من شب؟خبی چ؟واسهیکنی مهی گري دار؟تويپر _
 ؟ی هستییایدر

 : و گفتدی هاش خندهی گروسط
 !!!ییتو عند روانشناسا!ی آدمو آروم کني خوب بلدادیخوشم م _
 !کردمی رو مي فداکارنی کنه خب زودتر افی ازت تعریکی ي عقده داردونستمیاگه م _
 : مشت آروم کوبوند تو بازومو با خنده گفتهی دفعه هی

 اره؟ی سرت نیی موقع بالهیش؟یشناسیه؟می مرده ک؟اونی کنکاری چيخوایم _
 به میوابسته بود..می هم بودقی باشه رفیهر چ.. به آرامش دارهازی از من نشتری کردم پرستو بحس
 .. هواشو داشتمشهیهم!هم

 : دستامو محکم گفتمنی گرفتم بدستاشو
 !کنمینه ازدواج م..رمینه من خارج م.. راحتالتیتو خ! بکنهتمی که بخواد اذستی نيدعد _
 ؟ی کنکاری چيخوایپس م _

 : زد و گفتمی برقچشمام
 !توکل بر خدا!چکاریه _
 ...گهی بذارتت بره دی ازدوا کننکهی بدون ا؟خبیشهال؟حاال چر اازدواج کن _
هم من !رمی کا نمچی دلش رو قرص کنم که هخواستیچقدر دلش م.. معصومش نگاه کردمي چشمابه

 رو باهاش هی نقضيچطور دلم اومد ا..می بودیکی که با هم ای دننی تو امی داشتگرویهم اون فقط همد
 .. منمی فکری بذارم و ناراحتش کنم؟عجب بونیدر م
 : گفتمي از کارم به پریعصب

 ! بدههیفقط به من روح.. موضوع فکر نکننی به اگهیپرستو تو د _
 ! بره؟ذارتتی که نمشهی می چیاگر ازدواج نکن!دلم آشوبه..خب آخه جواب منو بده _
  راه کج برم؟دهی همــــــــــــه برام زحمت کشنیمثال دل نگرونه که من که ا _
 : زد و گفتي پوزخندهی يپر
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 سهی که جرات نکنه تو روت واي زدن به ساالری تو گوشای شب خوندن و ه؟نمازیتو؟تو راه کجت چ _
 معتاد ای خونشون؟ي برای؟ياری تو خونه ات پسر بکنهی مه؟فکریچ..يکه اونم روز اول کارت رو کرد

 ... ویبش
 
 !چته تو؟آروم باش دختر! بسهی هیه _

 شونه ام بلند کردم و ي سرشو از روقهیبعد از چند دق.. کردهی شونه ام گذاشتم و آروم گري روسرشو
 :گفتم

 ! کنم که فرزند ندارنی از همکاراش زندگیکی شی برم پدیبرام شرط گذاشته اگر ازدواج نکردم با _
 : گفتی با ناراحتعی سری لحظه خوشحال شد ولهی يپر
 !میکردی مدایکاش پدرت رو پ _
 .. بتونه کمکم کنهدی شاد؟آرهیچرا به ذهن خودم نرس!پدرم؟.. حرفشنی لحظه جا خوردم از اهی

 !نه.. سراغمومدی بار مهی سال ها نین اگه منو دوست داشت تو ااو! نهیول
 : گفتمیبا ناراحت.. خوردم به بن بستبازم

 اون خانواده شیپ..رمیخارجم که اصال نم...کنمیازدواج نم!کنمی مشی کارهیمن .. تو نگران نباشيپر _
 باال بکشن اونوقت دلشون ي دماغشونو چجوردوننی مشت شراب خورن که نمهیاونا !ام که عمرا برم

 ! مثل منی دسته گلهیاونم !خوادیبچه هم م
 : خندون گفتيپر
 ! نوشابه خونواده باز کن واسه خودتهی _
 : گفتمهی و من بعد از چند ثانمیدی دومون خندهر
 !ادی که کوتاه بیتا وقت..جنگمیباهاش م! راه حلهنی بهتريلجباز _
 ؟ی چیعنی _
 :اسیقول به ! حرف حرفه منهیعنی _

  برو جلوبشکاف
  بدو بدوگهی بت می زندگنیا

  ذوق ذوق کنن وی پاهات از خستگتا
  مرگ سک سک کنن وواری دبه
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  بگه چته؟ستی نیکی
  به دل تو بدهيدی که امستی نیکی
 .. گلهای دنهی تک و تنها با یمونیم
 .. که ولهی روح تو زندون با بدنهی

 : کم هولم داد عقب و گفتهی ي خوندن بودم که پرمشغول
 نی از اشتری به چاك تا بمی بخور بزنلکتوی منیا!می سوژه شدیبه اندازه کاف..هیصدات عال..خوبه بسه _
 ! بهمون بخندني کار نکردهی

 ...رونی بمی زدي خوردم و با پرلکموی مزود
 : دستمو گرفت و گفتی خدافظموقع

 م؟یجنگیما م _
 : لبخند مهربون زدم و گفتمهی

 !نه ما..جنگمیمن م..کنمی مشکالتم نمری تورو درگچوقتیمن ه _
 : و گفتدی خنداونم

پس ما ...ي با مادرت مشکل داری که گفتیهمون موقع!ي خودت کردری وقته که منو در گیلیتو خ _
 !میجنگیم

 دادن هاش روی همه ننی به خاطر ايو پر! باشهي ابدمونی فشردم و از خدا خواستم دوستدستشو
 !خت بشهخوشب

 :می همزمان بعدش گفتمی کردی خدافظیوقت
 ...میجنگیما م _
 

 } وسفی{ :  چهار دهمفصل
 
 
 
 عیسر..بمی تو جلرزهی داره ممی حس کردم گوشدمییدوی که آروم منطوری و همرونی خونه زدم باز
 !توهم زده بودم. نبودی رو در اوردم کسمی و گوشستادمیا

 ! نبودچکسی در آوردم بازم هموی و گوشسادمیوا.لرزهی داره ممیباز حس کردم گوش... راه افتادمدوباره
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 البد بازم توهم زده نسادمی واگهی دندفهیا!لرزهی مبمی تو جيزی چهی راه افتادم باز حس کردم داره باز
 . سر کوچهدمی سرعت دادم تا رسدنمییبه دو.بودم

 . و منتظر طهماسب شدمابونیآروم که شدم رفتم اون طرف خ.جاش سر ادی تا نفسم بستادمی کم اهی
 و اونور شوت نوری ای توپهی فوتبال و تمیرفی هم با دوستاش می باشگاه که گاهي از بچه هایکی
 !میکردیم
 کنار ی ساعتمیحدودا ن...افتادمی بوقول مي آدمانی اری گی متنفر بودم هی من از بدقولی هر چیعنی
 می که حس کردم باز گوششدمی مدی کم کم داشتم از اومدن طهماسب ناامگهی بودم دسادهی واابونیخ

 !دم در آوردم و صفحه رو روشن کرمی سمت راست شلوار ورزشبی از جموی گوشعی سرلرزهیداره م
 ! کالسیتا م 5

 :کردمی با خودم زمزمه مکردمی که به صفحه نگاه منطوریهم..اوووووووه
 هم یسوم..خوب شد جواب ندادم! دخترهنی بازم ایلعنت!اه.. همیدوم.. که مامان بودهیاول _

 ! هم مامانیپنجم.. مامانیچهارم!طهماسب
 : به طهماسب زنگ زدم و از ب بسم اهللا شروع کردمعیسر
 ! هاوونهیسالم بر دکتره د _
 ! له له زدناهای پام گل و گری االفم؟زنجای چقدر وقته ایدونی تو؟ميکجاا.. دکتره توئمگهیاره د _
 : و گفتدی کم خندهی

 !ي تلفنتو جواب بدیخواستیم _
 ؟ییخب حاال کجا _
 !امروز فوتبال کنسله _
 .. دفعه ماتم بردهی

 ! برنامه داشتم امروز کنسل کردم به خاطر فوتبالی هر چ؟منی چیعنیطهماسب  _
 : صداش بود گفت که هنوز اثار خنده توی بخند در حالی خنده و حاال نخند کری دفعه زد زهی

 .. برنامه رويخودت کنسل کرد! خودتهرهی تقصنباریا.. جونوسفیچاکرتم  _
 : تعجب گفتمبا
 ! مزخرفههاشمیچه توج.. نزنخودیمن؟حرف ب _
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 ي نبا مامان جونت صحبت نکردروی بي که زا خونه زدی تو از وقتنمیبب..گمینه جون تو راست م _
 ... هازنهیمگه؟گفت بهت زنگ م

  مگه؟يتو با مامان من حرف زد _
 ! از توترسمیمن م! زنگ بزن به مامانتهی نیخب پس بب!پس معلومه بهت زنگ نزده _
  شده؟يزیچ..نمی آدم حرف بزن ببنی طهماسب عیعنی _
 !رهی خیول!اره... که خبزیچ _
 ؟ی چیعنی _
  االن؟يدی پوشیال چاص! زنگ بزنهیبه مادرت ! از پشت تلفني نو بخورترسمی مگمی من نمیعنی _
 خوبه؟! برم فوتبالدمی خواب پوش؟لباسیکنی فکر میتو چ _

 : از اون خنده ها کرد و گفتدوباره
 خدافظ..یی جامی بردی دنبالت باامی برو خونه لباساتو عوض کن میپسر ب _
 .ابونی رفتم اون سمت ختی و با عصباندیچی وامدم حرف بزنم بوق اشغال تو گوشم پتا

 : اومد از کنارم رد شد که داد زدمي موتورهی بود سخت بود بدوئم یی سرباالکوچمون
 ..سای وایحاج..سای وایحاج _

 : نگاه انداخت و گفتهی به سرتا پام دمی تا بهش رسدمیی منم دوسادی واپسره
 ن؟ی داشتيجانم؟امر _

 : گفتمزدمی که نفس نفس منطوریهم
 ؟ي کوچه ببريمنو تا وسطا.. ستیسالم سختتت ن..داداش _
 : دفعه گل از گلش شکفت و گفتهی

 !بپر باال..نه داداش _
 : شدم و گفتمادهیپ. خونه گفتم نگه دارهيجلو. نشستم پشتش و راه افتادعیسر
 شه؟یچقدرم _
 !تومن 3 _
 هووووم؟ _
 ! بودییسر باال!تومن 3 _
 ...شدایهمش دو قدم راهم نم _
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_ my baby گرون شده! 
 !زدی قد و باالش اندخاتم نصفه منم نود حرف از پوشک بچه می نگاه بهی

 : کردم و گفتمزی تو هم کردم و چشمامو ریشی حالت نماهی اخمامو
  آره؟يتو زن و بچه دار _
 : لحظه اومد بخنده جلو خودشو گرفتو گفتهی

 اد؟یبهم نم..گهیاره د _
 چقد بدم؟!یستی کن بچه تو نصفه منم ناهی برو خودتو سیب!ی نوه ام داشته باشادیچرا بهت م _
 ! تومن3همون  _
 نشیی تومن باال و پاهی بخوام بگم خوردیاصال به غرورم بر م.. که اهل چک و چونه زدن نبودمفیح

 ! زور بود دو قدم راهوگهی دنی ایول..کن
 : گفتکنمی دارم نگاش مدید
 !دالر گرون شده _
 ..... مملکت کهنی گند بزنن به ايا

 !ن گذاشتم کف دستش و تشکر کرد و رفتتوم 3
 

****** 
درو باز کرد و رفتم ! داخلایسالم مادر زود ب _:بشمار سه مامانم جواب داد. زنگ خونه رو زدمعیسر

 ك همنو نطوری مامانم درو باز کرد و دستمو گرفت و همدهی نکشنیی درو پارهیهنوز دستگ.داخل
 ی هر چچرا.. شدری که دری دوش بگهی بو بده زود برو دیبامادر دوماد ن _:گفتی تند تند هم مکشوندیم

 و من تو بهت و تعجب بهش نگاه زدی آخه تو؟مادرم حرف ميدی جواب نمزنمیبهت زنگ م
 که درو بازکرد و منو هل داد داخل تا خواست درو ببنده دستشو گرفتم میدی حمام که رسيجلو.کردمیم

 يدیخواب د  که اون جونورو برامامرزمی خدا بي باز؟بابايدی برا مدیمامان چه خواب _:و با ترس گفتم
 کشش نی از اشتریقلبم ب.. تحمل کنمي نا ندارم نامردگهی واهللا د؟بهيدی برام خواب دویشما ک

 چشماش حلقه زد و يمادرم اشک تو! خبکنمی بهم خودم کمکت م؟بگوی کنکارمی چيخوایم!نداره
وجودم   تو آغوشش داشتم آرامش رو بهي اقهی چند دقهی..دی بوسمویشمونیسرمو به آغوش گرفت و پ

 چند وقت گذشته از اون یدونی دلم پسر گلم مزیعز _: که سرمو بلند کرد و با لبخند گفتدادمیراه م
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 جور هی دخترا که ي چرا قلبت کشش نداره؟همه رهی برات بم؟مادری فراموشش کنيخوایاشتباه؟چرا نم
 هنر هیاز هر انگشتش ..کدبانو.شینی ببدیبا!مثل قرص ماه.. مثل پنجه آفتابدمی دختر برات دهی.ستنین
 به صالیبا است! پسرمکنمیمن که زورت نم!خوامی بگو نميدی اگه نپسندنشی ببمیامشب بر..بارهیم

 که گمی بهشون مي جورهی من شیدی اگر نپسندنشی و ببایفقط ب _:چشماش زل زده بودم که گفت
 مغرور ی من؟واسه هر که واسگفتی میمادرم چ..خوبه ها! تاحاال ازدواج نکردهدختره..خوادیپسرم نم

 و دیمادرم خند!امیفقط بخاطر شما م _: لبخند سرد زدم و گفتمهی... بشمتونمیباشم واسه مادرم که نم
 رفتم کردمی که موهامو خشک منطوری و همرونی ربع از حمام زدم بهیبعد از .رمیرفت تا من دوش بگ

زل زدم به مادرم که .. تختيو نشستم رو  تو مادربا اخم رفتم داخلایب _.کنار اتاق مادرم و در زدم
 سرش رو نکهی مادرم بدون انکهی منوال گذشت تا انی به همي اقهیچند دق.دیکشی اتو مشویداشت روسر

دوباره بهش نگاه کردم ..انی در بی تا از خشکدمیزبونم به لبهام کش!شنومیم..بگو مادر _: گفتارهیباال ب
 هی یول..یشی ناراحت مدونمیم _: و گفتمایدلمو زدم به در.. هم قالب کردمي دستامو اليو انگشتا

 ریمادرم چقدر پ.. شدرهی به چشمام ختیسرش رو آورد باال و با جد! بدونمدی هست که باییزایچ
 نبودم تا ازش مراقبت کنم؟با ششی چرا من پدم؟اصالی شکسته شد؟چرا من نفهمنقدری ایک!شد

 کم بهم نگاه کرد و دوباره هی فوت شد؟ی شوهرت کمامان _: و گفتمنیی سرمو انداختم پایناراحت
 اون پدرت بود؟صدام بم ی باور کنيخوایچرا نم _: لرزونش گفتيآروم با صدا..مشغول کارش شد

 پدرم؟بهم نگاه کرد و اتو پرس شهی ممونی اومد تو زندگشی که سه سال پیکس _: آروم گفتمیول...بود
 و االنم وقت یدونی هست که تو نمییزای چهی _: و گفتستادی الماومد مقاب! لباس برد بااليرو از رو
 : گفتمتی و با عصبانسادمیمنم مقابلش وا!ستیگفتنش ن

 من يبرا _: گونه اش و گفتي رودی چکدونم؟هان؟اشکشی بدونم که نمدی باروی پس؟چهیوقتش ک _
 زاروی چیلیخ _: لرزونش رو تو هوا تکون داد و گفتي مادرت؟آره؟دستاي باال؟برايبریصداتو م

 کرد و از ي بخاطر من فداکاري قبول ندارشوی که پدري مردنی همی وقتيتو کجا بود... بچهیدونینم
م آرو _: هان؟شمرده شمرده گفتمي و رفت؟کجا بوددی رفت؟بخاطر تو از عشقش دست کشمونیندگز

 نقطه هیبه .. تختشي دفعه؟اشکاشو پاك کرد و نشست روهی بهم که دق نکنم یگی می چيآروم دار
 .. از گذشته ها بگن سرشو با افسوس تکون داد و رفت تو فکرخوانی که میی شد و مثل اونارهیخ
 : و منتظر نگاش کردم که گفترونینفسمو دادم ب... زدم نه مادرمی نه من حرفقهی دقهی

 !ي خواستگارمی برمیخوای امشبمستیوقتش ناالن  _
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 : و سرش داد زدمرونی حرص نفسمو دادم ببا
 ... رونی خونه بنی پامو از ایبه واهللا تا حرف نزن _

 ! طرف صورتم سوختهی حرفم تموم نشده بود که هنوز
 : صورتم رد بشه و به خودم بگمي مظلوم شهال از جلوي تا چهره دی لحظه طول کشهیفقط .. لحظههی

 واکنش ی بچی که نزد هیچقدر محکم زدم و حرف!يریگی از همون دستم مياز همون دست که بد _
 !!!جواب سوالمم داد

 : انداختم که مادرم از اتاق خارج شد و موقع رفتن گفتری زسرمو
 ! بخرینیریزود حاضر شو با طهماسب برو گلو ش _

 :گفتم بود ری که سرم زنطوریهم
 ..باشه _
 برگشتم سمتش و نیی بود تا بره پادهی که مادرم لب پله ها رسی و درست زماني اهی مکث چند ثانهی با

 :گفتم
 ..!هیتو رو به ارواح خاك آقات بگو داستان چ _

 و دم خورهی عمره داره غصه مهیانگار ..دادی نگاهش منو عذاب منیچقدر ا.. برگشتم سمتم مادرم
 :با التماس گفتم.. دوشش دارهي رونی بار سنگهیانگار !زنهینم
 ! امشبمیری ممیخواستگار! بگوکنمیمامان خواهش م _

 : تخت و محکم گفتي گرفت و منو برد تو اتاق نشست رودستمو
 ! بگو حرفمو قطع کنمزهیری امشب اعصابت بهم مي حالت بد شده و برايتاهر کجا که حس کرد _

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ! بشنوم االنخوامیفقط م..بگو _

 ... شد و شروع کردرهی نقطه خهی به بازم
 به دمی رسنکهی تا اادی داره رابه را دنبالم مدمی رو دي پسرهی که گشتمی برمیاطی روز از کالس خهی

 :خونه و اومد کنار گوشم گفت
 !فردا شب منتظرم باش.. کردمدایباالخره ادرس خونتو پ _
 خوادی مکردمیفکرم!دلهر گرفته بودم و فرداش کالس نرفتم از ترسم..بره فردا شب چه خدونستمینم
 ! به من رفته اما رنگ چشمات به پدرتتی و خوشگلافتیتو ق.. بودمیمن دختر قشنگ!ارهی سرم بيبال
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 : و گفتمدمی حرفش پروسط
 .. بابا که روشن نبوديرنگ جشما _
 : اخم نگام کرد و گفتبا
 .. کنمفی برات تعريخوایوسط حرفم نپر اگر م _

 :و مادرم ادامه داد! تکون دادم و سکوت کردمسرمو
 هی.. صدام زد خودمو زدم به خواب ك همنو نفرسته برم کالسی سرمو هر چي مادرم اومد باالصبح

 دفعهی.کنهی داره نگام مدمی اوردم که درونی پتو بری صدام نزد فکر کردم رفته سرمو از زگهیدفعه د
 !می مهمون داري کالس بردی کمکم بکن امروز نباایب..یستی خواب ندونمیگفت پاشو پاشو م

 
 چند بار اروم ی و با جون و دل کمکش کردم که حتدمی مادرمو بوسي بلند شدم و روعی سرمیازخوشحال

 ی براش بکنم ولستونمی حاضرم کوه بدونستی نمی؟ولي زبر و زرنگ شدنقدری شده ایبهم گفت چ
 ومادرم اومد ت..کارامون تا عصر تموم شد که اقام اومد خونه و صدام زد..کالس نرم اون روز رو

 رفتم به ری اروم و سر به زشهیمثل هم!می با بابا کارت دارنی بشای جان مامان بشیاین:اشپزخونه و گفت
به به چه ..نگمسالم دختر قش:بهم لبخند زد و گفت!نی زميبابام سالم کردم و نشستم رو به روش رو

 و دمیپر وسط حرفش..میشی مری ما هم پیشی بزرگ می تو هستیما حواسمون ن! بابايبزرگ شد
 ستیقرار ن! شماميمنم هنوز همون بچه کوچولو!نیشی نمری پچوقتیشما ه.. بابانی داراریاخت:گفتم

 بزرگ گنی امشب مي خواستگارای ولیکی کوچیکنیتو فکر م: و گفتدیپدرم بهم خند..بزرگ بشم
 ! خونمونانی بخوانی که ميشد

 ازدواج خواستمی من نمیول..دیخندیبابا هم م..خندهی داره مدمی دفعه هاج و واج به مادرم نگاه کردم دهی
 پسرا ياصال تو واد! ترك بکنممخواستمی ارامش ر وننیاروم بودم و ا.. خوب بودیلیخونه پدرم خ..کنم

 رو حرفش نه مدوی خوششم نمشی مهربوننینه در ح..رمای نه بشدی حرف اقام بود نمیول..نبودم
بچه اول ! به دلش نشسته که راهش دادهیلی خیعنی دادی رو راه می کسی بود وقترمیسخت گ..میاریب

 بخاطر تونهی نمگهی اوردن من دکتر گفت دایمادرم بعد از به دن.. حساس بودنمنیواخرشون بودم رو
 چوقتی بود بهش گفت هرماقامم که عاشق ماد!رهیمی بود بچه دار بشه وگرنه می که ارثشی قلبيماریب
 !خوامی ازت بچه نمگهید
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 دم گوشم روزی که دي همون پسر؟بهیبه ک.. شوهر بدنخواستنیحاال منو م! موندم ومنمن
 !فرداشب منتظرم باش:گفت
 ی وقتادمهی..زدواج کردنما...عاشق شدنم.. گذشتعی سرزیچقدر همه چ!ومدی نمادمی چهره اش به اصال

 وحشتناك کرد که ي عطسه هی دفعه هی بکنه که ری بود پام به لب فرش گکی نزدبردمی مییداشتم چا
 ! کرد و افتادمری هم پام به لب فرش گدمیمن همون موقع هم ترس

 عطسه ام شما ي صداخوامیعذرم: که خوده پسره بلند شد و گفتخوردنی همه داشتن خندشونو مبایتقر
 !شرمندم...رو ترسوند

همون ... بلند عطسه کرد تا افتادنمو گردن خودش بندازهي صدانی با ای که اون الکدمی من فهمیول
 ! بودمدهی بود که من تا بحال دي مردنیاون بهتر.. فکر نکردهی اقام اشتباهدمیموقع بود که فهم

منم تنها ..خوادی شب بهم گفت بچه مهی مونی از زندگی ماههی و گذشتن ی از عقد و عروسبعد
دو تا ! هم هستگهی دیکی قابله گفت هنوز ي اومدای تو به دنینه ماه بعد وقت..خواستیدلم بچه م..بودم

 !پسره خوشگل
 ای دنخالی بیی بود و اون کدی حروم و حالل مقتی به رعاادی زشونیکی! تنها فرقشون مذهبشون بودکه

 !ارهیر مقابل خودش به زانو در ب رو دلی فخواستیبود و دلش م
 هی سالتون نشده بود که کی رو برام رقم زد؟شما ها ری تقدنی چرا خدا ادونمینم.. بوديچه روزگار..یه

 !شب پدرتون اومد خونه
 : وسط حرفشو گفتمدمی پربازم

  حسام؟ه؟بابایپدرم؟منظورت ک _
 : پاك کرد و گفتاشکاشو

 پدرت چوقتیحسام ه!کنهی مي فقط سه ساله داره برات پدریکنی که تو فکر ميهمون مرد...نه _
 ..نیحس! بودنی حساسیپدر تو و ال!چوقتیه..نبود
 عمر هی که يمرد..شنومی میچ.. منيبرادر حسام؟؟؟خدا!ن؟یعمو حس...نیحس...نیحس!ی شاهرخنیحس

 ! زانو هامي دستام و دستامو گذاشتم رويسرمو گذاشتم رو..دمشیدی کار مانتیخ
 .. سرم خراب شده بودي روای که دنانگار

 ..!!! داشتتی واقعی و چدونستمی میچ
 :یگی که با خودت میی اونجای قسمت زندگنیبدتر
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 ...! شدی و چکردمی فکر میچ _
 عمر هی که ی کسنکهیا... باشهنی بهترکردمی که فکرشم نميزی چنیبدتر! من تو اون قسمت بودمحاال

 عمو گفتمی و بهش مدمشی دری سه سال اخنی که در ای کس عمو حسامم بوده وزدمیپدر صداش م
 !می پدر واقعنیحس
 و رو به ماردم اشاره کردم که ادامه رونینفسمو با فوت فرستادم ب!قرار نبود! شدينجوریچرا ا...ایخدا
 !بده

 : اشکاشو پاك کرد و ادامه دادمادرم
 چهره اش خسته و پکر به نظر یلیخ...کردی پدرت اومد خونه فقط بهمون نگاه میاون شب وقت _
 ! خودشو شاد نشون بدهکنهی می که داره چقدر سعدمیفهمی من میول!دیرسیم
موقع نماز صداش که زدم راحت ..شدی پهلو و اون پهلو منیهمش تو رخت خوابش ا..دی سحر نخوابتا

 :چشماشو باز کرد و گفت
 ! باهات حرف بزنمدی بمون باداریبعد از نمازت ب _
چقدر همو دوست !روزگار..یه..زدی بود حرفاشو به من منطوری همشهیهم..ارهی طاقت نمدونستمیم

 ..میداشت
 !جونش بود و من!نی بود و حسجونم

 کرد و وونمید... از نمازم رفتم نشستم کنارش که با من و من کردن باالخره گفت و منو کشتبعد
 !رفت

هش دلش ..دهی کار دستت مي روزهی اخالقت نی مرد اگفتمی بهش مشهیهم! رفتشهی هميبرا
 ! براشوندادی اون از خانوادش بودن که جونشم منویحاال اگه ا.. اون کمک کنهنوی به اخواستیم

 ..اون شب! برادرش کرديخودش رو فدا! سرم اومددمیترسی که ازش می هموناخرشم
 : و با هق و هق گفتهی گرری دفعه مادرم زد زهی

 .. نشدیول!زودتر از مرگش بگم.. رو براتون بگمنای اخواستیچقدر دلم م _
 یلی خدی که بایی بار حرفاریکمرم ز! بار حس کردم کمرم شکستنی اوليبرا.. بگمتونستمی می چگهید

 اش رو دهی چروکي و دستادمی کشقی نفس عمهی.. بودم خم شده بوددهی و نفهمدونستمی مشایوقت پ
 ..گرفتم



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 137 

 هی و بعد از چند ثاندیمهربون خند! کردافتیحسم رو در.. جون بهش زدم و دلگرمش کردمی لبخند بهی
 :سکوت ادامه داد

نه .. شما بودي تا امشب عمونیشناختی اونو به اسم پدر ماسی تو و الیکی که از کوچیکس..حسام _
 !پدرتون
 نیالبته ا!مونهی زنده نمیلی ندادن و فقط تونستن بگن خصی که دکترا تشخيماری بهی.. بودماری بحسام

 ..مارهی که بدونستهیفقط م!دونستهیموضوع رو خودش نم
 سرعت داشته و عجله داشته که برسه خونه تا برن شهی بوده و مثل همنی شب پشت ماشهی حسام

که از شانس بدش ! ساله30 جوون هی.. نفر زدهی سرعت کار دستش داد و به نی اخرم ایول..يخواستگار
 نیحس..گهی منی و به حسکنهیحسام هم از ترسش فرار م!رهیمیم.... وشهی ميربه مغزهمون موقع ض

 ي و خودشو جاکنهی مي فداکارشهی مثل همنی همي واسه مونهی زنده نمیلی حسام خدونستهی مهم
 ودشون باشه و تا لحظات اخره خی حسام تو خونه خواستی منیحس!کنهی می معرفسیحسام به پل

 ... زندان و حکم اعدامبرنی رو منیاونام حس.. خانوادش باشهشیمرگش پ
 ی که تو اون مدتدونستمی منویفقط ا.. شدمی چه حالدمی رو بهم گفت نفهمنای بعد از نماز صبح ایوقت

 ! رو اروم کنمانمی گرفته بودم که از ارامش خودم بزنم تا اطرافادی کرده بودم ازش یکه کنارش زندگ
 بود منو نمونی که بی عشقيبا همه .زنهی منو کنار مستمی اگر بادونستمیم..نسادمی جلوش وانی هميبرا

 ..زدیهم کنار م
 ! کم نذاشتي که حسام هم براتون از پدرشییخدا! رو دوست داشتیلی برادرش رو خچون
 باهام نکنه به حرفم گوش نکاروی التماسش کردم که ایهر چ.. که رفت زندان منو هم طالق دادنیحس
 ..دندا
 !نهی منو ببخوادی نمگهید.. برم مالقاتشخوادی نمگهی گفت دیحت

 .. بوداسیعاشق تو و ال..اون عاشقم بود... خورد شدنی که چطور حسدمیبه چشم خودم د...دمی دمن
پدرمم .. خبر داشتهی از قضکردویپدرم کمکم م!من موندم و شما دوتا.. گذشت از رفتنشی ماهچند

 نه تنها نی کار حسنی انی هميبرا.. برسهگرانی تا به دگذشتیدش ماز خو!نی بود مثل حسیکی
 ! کردشترمی بابا کم نکرد که بشیعزتش رو پ

 .. بودنی تالشم هميمنم همه ! کنمتی تربنی رو مثل حساسی تو و الگفتی صدبار بهم مي روزآقام
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 هی دمی اومدم خونه خودمون دهی همساي شب که از خونه هی نی چاهار ماه بعد از رفتن حسنکهی اتا
فکر کردم ! برگشتهنیفکر کردم حس.. در بودي بود جلونی حسي که مثل کفشایجفت کفش مشک

 من نیحس.. نبودنی نه حسیول.. برگشتهنمی بدن و حستی هام باعث شده خانواده اون پسر رضاهیگر
 !نبود

 ي رونیمعرفت حس.. خبی ولنمی روببشی ساخواستمی نمیبرادرش بود که تا دوماه اول حت.. بودحسام
 .. باهاش سرجنگ نداشتمگهید!منم اثر کرده بود و اروم شدم

 شیایشرمندم ن: سالم گفتي انداخت و بجاری از جاش بلند شد و سرش رو زدی که من و دحسام
 !خانوم
 رونی اونو از خونش بتی من بود تو اون موقعي جای هر کسدیشا.. نبودمیاصال عصبان.. بودماروم

 با لبخند بهش سالم کردم و نی بدم بزرگوار باشادی به شما ها نکهی اي برانی حسادی من بی ولکردیم
 ..خوشامد گفتم

 !ي بزرگوارنیمثل حس: کرد و اروم گفتتعجب
 و ستادیاز اقام اجازه گرفت و اومد روبه روم ا!دیفهم..  بغضم گرفتنی اسم حسياداوری با

 ي من حرفايحرفا!نی به حرفام گوش بددی بایول.. بد کردمدونمیم.. ناراحتتون کنمخواستمینم:گفت
 .. هستنمیحس
 گفته اگه نیحس: و گفتدیبهم خند.. شدهی بهش نگاه کردم و گفتم چعی سردمی رو که شننی حساسم

 .. زن و بچه مو داشته باشي نشم هوامونی که به خاطرت کردم پشي از کاريخوایم
گفت به همسرم !هنوز مونده..سسسیه: لباش و گفتي بکنم دستشو گذاشت رویاض اعترتاخواستم
 ! باشم به درخواستت جواب رد ندهی از اونم راضخوادیبگو اگه م

 منو هنوزم زن خودش نی حسیعنی نیا. بخندمای دني بود تا من به همه ی حرف کافنیا..همسرم
 ! طالقي با امضایحت!دیدیم

 ی که پدرتون کمی نگفتاسی به تو و النی و بازم به خواست حسمی حسام به عقد هم در اومدمنو
 کمتون ي از پدرمیاز حق نگذر!نی عمر شما ها به عموتون به چشم پدر نگاه کردهی نی هميبرا..بوده

و  رییشبا! و خوشبختنی تا شما ها اروم باشزدی که از خودش منی مثل حسیکیاونم شده بود ..نذاشت
 ..خواستی و ازش بخشش مزدی حرف منی با حساشیی و تو تنهاموندی مداری که بدمیدیم
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منم که ..دهی اجازه نمنی حسگفتی منو هم ببره مکردمی بهش اصرار می هر چی ولرفتی ممالقاتش
 !اون مرد من بود!کردمی نمي جز سکوت کارومدی منیحرف حس

 ي شماها براش از بچه هاگفتی مشهیاونم نخواست هم.. نخواستم بچه دار بشمچوقتی حسام هاز
 !نی ترزیخودشم عز

از اون موقع من موندم و .. عود کرد و مردشی سال پ6 نکهیتا ا.. مدت خوب شده بودهی شیماری بحسام
 ..نی وابسته بودیلیبه حسام خ!نی شده بودي خودتون مردي برانیبزرگ شده بود..شما ها

 هم با اشکاش خودشو اسی و الی مرد تو شکستیوقت.. اون پدرتونهنیکردی باشه شما ها فکر میچ هر
 ..ی دلگرمیی جوراهی!دمیکشی مادرمو گرفتم و آروم با کف دستم روش ميدستا!کشت

 دور و برم دمی که از خدا گرفتم حاال تازه فهمي سال عمر25 بده که بعد از ی به خودم دلگرمی کیول
 ...چه خبره

 هی یهرکس!ی داغونيچه خانواده ..میچقدر با هم فاصله داشت...اسیال! بوده و مادرم کجا بودهی کپدرم
 ..ییجا

 !پرده هارو کنار زدم و در پنجره رو باز کردم! فرستادم و رفتم کنار پنجرهرونی با فوت بنفسمو
 از پنجره خم بود رونینطور که سرم به ب و همودمی کشقی نفس عمهی..رونی کم خم شدم سمت بهی

 : که مال قسمت نامعلوم حنجره ام بود گفتمي دورگه ايبا صدا
 ومد؟ی نرونیپس اگه حکمش اعدام بود چرا از زندان ب _

 : فرستادم و گفتمرونینفسمو با فوت ب..یلیخ!خسته بودم.. سمتشبرگشتم
نذار بازم !نذار بپرسم نذار برام سوال بشه! خودت برام بگوزویهمه چ.. کشش ندارمگهیمامان من د _

 يعمو نامرد.. به سرمون اومدهیبگو چ! سرگرم کنممیگول بخورم و مثل احمقا خودمو با معادالت زندگ
 ... عاشقـي بودی که مدعییتو..يتو چرا زنش شد..کرد چرا بابام شد

 ! مادرم ضربه خوردمياز دستا!تب نکردم.. تنم سوختيهمه ! صورتم سوختدفعهی
 دمی که فهمنیست؟همیبسم ن..!یزنی منو منقدری به صورت شهال زدم چرا ایلی سهی من فقط ایخدا

 ست؟ی بس نهیبابام ک
 ..دمی مادرم رو شنونی گري که صدانیی انداخته بودم پاسرمو

فرار  داشته سی قاتل بوده که همون شب از پلهی گرفت رشی زنی که عموت با ماشیاون آشغال _
 ..زنهی بهش منی عموت با ماشابونی وسط خدفعهی و کردهیم
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 تی که رضاکردمی عمرم داشتم به خانوادش التماس مي روزاي ؟همهیفهمی عمد بوده مری قتل غاون
 .. اعدامای هی دای گفتنی اونا میبدن ول
 !نی دادن حبس ابد بره حستیچقدر زجه زدم تا رضا!می بدهی که بشه دي نه اونقدری ولمی بودپولدار
 ! رو خط زدن و تا اخر عمر گفتن حبساعدام

دکتر گفت !مارستانی خبر مرگ حسام رو بهش رسوندن تو زندون سکته کرد و بردنش بی وقتنکهی اتا
 ! بهش شوك وارد بشهدی و نباستی نمی حالش مثل قدگهید

خودش و .. کردینها زندگ سه سال تمام تیول!رونی بهش عفو خورد و اومد بشیماری ببخاطر
 ! که ازاد شدهدی نفهمچکسیه!خودش

 : کنم و بگمتیبرم شکا.. گرفتم برم زندان مالقاتشمی روز تصمهی
 بود ری دگهی دیول...بهشون بگو! و بگو که قتل کار تو نبودهایب..نی به سرمون اومد؟ببی چنیبب _

 ! نبود که شهادت بدهیحسام
 : بهم انداخت و گفتی نگاههی سرباز ی شاهرخنی رفتم و گفتم اومدم مالقات حسیوقت
 ... خانوم سه ساله که ازاد شده _

 !شمی پومدی که ندیدیچقدر منو از خودش دور م.. کنمهی گرای موقع بود که موندم بخندم همون
م قسمم داد بهتون نگم  کردداشی پمیوقت.. کردمداشی پیبا بدبخت..کردی میاونجا زندگ. بود شمالرفت

 !سکوت کردم.. کنميمنم خواستم وفادار.. دوبارهمیبا هم ازدواج کرد! بوده نه حسامنیپدرتون حس
 زجر یلی خنی عمو حسنیگی بهش می ولنی که چقدر بزرگ شدنهیبی شماها رو می کردم وقتاحساس

 .. خارجمی و برمی بفروشزوی همه چای دادم بشنهادی روز بهش پهی..کشهیم
 ..می بهش بدگذشته بود که بالفاصله حرفمو قبول کرد ورفتچقدر

 یدونستی نمیول!کنهی مانتی عموته و داره به پدرت خيکردیفکر م..ي بد بودنی از همون اولم با حستو
 ..!!!تی واقعيبابا(!)باباته

 !م بشکني زودنی به اخواستمینم..غرور داشتم..نیی پاانی چشمام تا اشکام ني گذشتم رودستمو
 : بود گفترهیمادرم همونطور که به چشمام خ.. نگاه کردمبهش

تو به ! بودیپدرت چشماش طوس! بودی چشماش طوسنیاما حس.. نبودیاره حسام چشماش رنگ _
 از تو شتری هم مثل ت ومستقل نبود بیاز طرف.. خوب بودنی با حساسیال! به مناسمی و الیپدرت رفت

  ورانی برگشت اشی سه ماه پنکهی اونم اومد اونجا درس نخوند تا امی رفتی داشت وقتیبه من وابستگ
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 اخالقش خاص خودش بود اسیال! تنگ شدهرانی اي دلش برادمی درس بخونم فهمنجای اخوامیگفت م
 !ساختی حجاب نمی وبی فرنگيبا ادما

 !ی تا به خواسته ات برسيدوزی و زمان وبهم منیزم!ي تو ازاد و سرکش و مغروریول
 ي حاضر نشدگهی دی هم که داشتیبعد از اون شکست..خونمی ودرسمو ممونمی جا منی همامینم یگفت
 دای و خودت رو پییایفکر کردم الزمه با خودت کنار ب..منم رهات کردم!ي به دخترا نگاه بندازیحت
 !یکن

 :دمی حرفش پروسط
  کردم؟دایپ _
 !دست خداست!ستیچاره اش دست من ن..هی دردت چدونمیم!یهنوزم سرگردون...نه _
  مادر؟هیدردم چ _
 ! همزبونههی ي که کم داريزی چی تا بفهمی عاشق بشدیتو با!دردت عشق _
 نگاه ارمی به چشم ي دخترچی به هتونمی نمگهی دیول.. همزبون کم دارمهیمن .. مادرمگفتی راست ماره

 !اونا همشون خائن اند..کنم
 : کم نگام کرد و با خنده گفتهی.. منتظر به مادرم چشم دوختمبازم

 ..گهی پسر؟همه رو گفتم دی بدونيخوای می چگهید _
  مرد؟ي بابا چجورینگفت..نه _
 ؟ي مرده غش کرديدی شنی چرا وقتومدی بدت منیتو که از حس _

 : کردم و خسته گفتمي کم بازهیبا انگشتام ..نیی انداختم پاسرمو
 .. یول..ومدی ازش بدم نچوقتی هدادی بابا رو ميبو _

 بغلش و يمادرم سرمو گرفت تو..بغضمم شکست! شده بود من شکستمری دگهید.. گرفتبغضم
 :آروم گفت..دی بوسمویشونیپ

 تصادف کرده و در جا مرده هی بهش گفتن عمه هانی وقتی ولشدی بهش شوك وارد مدیپدرت نبا _
 ... سکته کرد و

 رونی آغوشش بي که سرمو از تومی کردي عزاداری ساعتهی!کردی مهیدرمم داشت گر ماگهی دحاال
 :آوردم و با خنده گفتم
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حاال من موندم !ي خواستگارمیامشبو بچسب که قراره بر.. مامانمالیخیب!مرامشو عشقه..دمش گرم _
 ..می کنم که نری راضيشما رو چجور

 : و با خنده گفتچوندی پی گوشمو گرفت و به شوخدی که شننوی امادرم
  پسر؟يدی کن فهمرونی فکرو از سرت بنیا _

  خبرمی وقته ازش بیلی رو دارم که خاسی فقط مادرم و الگهیمن د... بخندهشهی کنه همخدا
 
 } شهال{ :فصل پانزدهم!

 
قع  و در واگذرهی مي هفته اهی میستی در برابر حرف زور مادرم بامی اون روز که با پرستو قرار گذاشتاز
 ! موضوعنی بگم که هر روز با مادرم جنگ اعصاب داشتم سر ادیبا

 !گه؟ی که مادرم بهم زور منمیکی می مگه االن عهد بوووووق زندگمفهممی نمن
 بود البته به دهی ندیبی آسادی دور سرم رو باز کردم چون زیچی باالخره رفتم باندپروزید..دونمینم

 .. کم بترسههی خورده بلکه هی تا بخ12 گفتم حدودا یشاهرخ
 ...وسفی..وسفی..وسفی!استاد من!ی شاهرخوسفی..ی شاهرخگفتم

 ! انداختمریسرمو ز... شدیعصب!سکوت کردم...سرم داد زد.. نگفتمیچیه.. تو گوشمزد
 ! شدم من؟ينجوری چرا اگهی راست ميپر
 !دم پارسه افتاادی که رونی بامی فکر بنیسرمو تکون دادم تا از ا..دونمینم

خدارو چه ... خبدیشا!شدی می عالذاشتمی مونی و مشکلم رو باهاش در مدمیدی اگر پارسه رو مبنظرم
اصال من که قصد ازدواج ندارم !!!اَه ه ه ه...دونمی چمای می قبول کرد که با هم ازدواج کندیشا..يدید

بشم؟منو اون فقط   که بخوام براش استثنا قائلهیمگه اون ک.. با اونی با پارسه؟آره خب حتیحت..!که
 ا؟یلیخ! دارنایلیخ!ستی نيادی ززی که چنیا..نیهم!می داریتفاهم اخالق

 چرا گهی برام نمقی مامان درست و دقچوقتیخب پس چرا پدر و مادره من نداشتن؟چرا ه...!ی سوالچه
 یبه اندازه کاف! بدونمخوامیمحداقل االنم ن..دونمی کرد بعد از ما؟نمکاریجدا شدن؟باب کجاست؟چ

 ..مشکل دارم
 دست فرمون رو هیبا !گرفتی تو ذهنم سرم درد مشدنی ممیهروقت افکارم حج.. گرفتم به سرمدستمو

 !دادمی هامو فشار مقهی دستم شقیکیگرفته بودم و با اون 
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 و سوسول که تا یلینگی جي پر از پسرا هانی ماشهی..ستادمیپشت چراغ ا!بازم چراغ قرمز! یلعنت..اه
 ! کنار من زل زدن بهمدنیرس

 ! کش ذهنم دوتاشونو شناختروسی نگاه بهشون انداختم که بالفاصله وهی
 ..خوردنی کنار دانشکده تاب ميایهمش هم تو کافه تر! بودنی صنعتتیری مدي بچه هااز
با دانشکده =  حیو تفر حیبا تفر=  آدما دانشکده نجوری دانشکده از نظر اي از بچه هایکی ترای قول مبه

 !یی دانشجويپس هر دو برابرن با هتلکده 
 تر نی که سرسنگشونیکی که نای زل زده بودم به ادای بددی چقدر وقت گذشته بود و من مثل نددونمینم

 که دو تادگمه هاش ي سورمه اراهنی تر ژل زده بود و پی زده بود و موهاشو معمولپی تگهی دياز اونا
 :باز بودن تنش بود رو کرد به من و با خنده گفت

 ه؟یشما اسمت چ!نمیمن ام _
 بود به خارش افتاده بود ي کم مالوندم چشمامو چند روزهی از چشمام در اوردم و موی دودنکیع

 :بهش نگاه کردم که گفت... عفونت کرده بودنکنمیفکر م!چشمام
 ! چه پسر کُشهنی ببپشویه؟تیعی طبایلنزه !  دارهی چشمات تو حلقم چه رنگگریج _

 و مقنه ی بلند با کمر بند چرم مشکی مانتو مشکهی.. نبودم کهي انداختم جورپمی نگاه به تهی عیسر
 ! اونا نبوددیکه البته تو د! تنگی و شلوارمم کتون مشکیساده مشک

 با آرنجش زد عی اونم منو شناخت چون سرای از پسرا از عقب خم شد جلو که من شناختمش و گویکی
 : و آروم که مثال من نشنوم گفتنی اميتو پهلو

 ! ناقص کردهاشوی از همکالسیکی زده یباهاش کل ننداز روز اول...هی جنگگنیم _
 : براش تکون دادم و گفتمي با خنده سردمی که چقدر نشنمنم
همونطور که (م؟دومای جنگلیفته به چه دل برات گنمی البد امی که برات گفته من جنگیاوال اون _

 فحش عالمو بهت اتی گاز بده که پشت سرنتی کم به ماشهیشما ) ادامه دادمکردمیداشتم حرکت م
 !ندن
 !ی تو الهی نزنخی در اوردم که شی خنده و خودم به خودم نری قه قه زدم زبعدم
 خودم و روزگارم يبرا!شده برامون خاطره ساز ی داشنکده ماهم که کلری مسنیا..دمای خنديخودی بچه

 بنده هی و پارك کردم و کولمو نی ماشینگیری دانشگاه و جنگی تو پارکدمیچی تکون دادم و پي سرهی
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 و کردم  کجتی وقت داشتم راهمو به سمت ساي اقهی چهل دقهیتا شروع کالسم ! دوشميانداختم رو
 :دمی ام دادن به پارسه دی ها در حال پستمی از سیکی که خودمو پشت دی نکشقهیبه دق

 دانشگاه ها شروع شده هر ی وقت؟ازيای نمنجای اگهی چرا دگذره؟توی م؟خوشیسالم پارسه خوب_
 چت بازه ی و رکورد هر چمی پالس بودنجای شب به شب امای قدادتهیچرا؟..میدومون سرد شد

 ساعت رو یگفتی و تو مری شب بخگفتمی و آخرشم من ممیکردی چاهار ساعت باهم چت مم؟تایزدیم
 !!!ری بگو صبح بخگهی صبحه د5 یگفتیم.. نهمگفتی؟ميدید
پارسه من به ! حالو هوامون عوض شدهیول.. شدی چدونمینم! نه منای نه تو مگهید..ری بخادشی...یه
 فعال.. تا شبامیبازم م!می نت بچتامی قرار بذار بهی برام يهر وقت نت وصل شد.. برخوردمی مشکلهی
 .يبا
 چاق ی پسره قد بلند و کمهی رونیاز سالن که اومدم ب.رونی زدم بتی رو خاموش کردم و از ساستمیس

 گفت شهی مو هست اما در کل مي که وسط مو پر تر از کناره هایی مدالنی از همی مشکيبا موها
 ی گوشتینی بلند و فر خورده با بي با مژه هارهی تي گرد قهوه اي با چشمای پر و کمونيابرو ها! کچل
 کنار پله ها نشسته بود و تا ي که لب سکودمی رو دومدی و پهن که به صورت گردش مکی باريو لبا

 ..دی و بهم خندنیی پادی سکو پري از رورونیمن اومدم ب
 ..نه خوشم اومد! اخمامو کردم تو هم و از جلوش رد شدمدمی لبخند ژکوندش رو دتا

 رنگ سنگ شور ی آبنی جهی!بد نبود! خوب بودپشمیاخه ت..هیزی تمي بود بچه دایپ! بود هم زدهاودکلن
 ! گردنبند زشت هم داشتهی چسبون ساده که البته دی سفشرتیبا ت

 ...چرخوندی دور دستش میدونی چاله مي که مصل الت هاحی تسبهی و
 نهیبه سمت سالن کالسامون راه افتادم و آ!رونی ابرومو دادم باال و نفسمو با حرص فوت کردم بي تاهی

 دمی دنهی مقنعه ام همون پسره رو از تو آيام رو از کوله ام در اوردم تا مقنعه ام رو درست کنم که بجا
 بند کوله ام رو یی کونا! جس دلشوره گرفتمهی دفعهی چرادونمینم.. منيخدا!ومدیکه داشت دنبالم م

 !!! شونه ام و الفراريهم انداختم رو
 دفع شونه و پهلوم درد گفت وبه درخت کنار محوطه هی رمیگی پهلو درد مدنی که موقع دوشهی هممثل

 : نفر زا پشت صدام زدهی رفت که نمی دستم رو به پهلوم گرفتم و سرمو آوردم باال ببهی. دادمهیتک
 !یخانم فراهان _
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 يدی نژادم فهمری من امستمی نیمن فراهان! رو عوض کردممیلی وقته که فامیلیمن خ! نهیفراهان....نه
 ! نژادریام

 : به دفعه فعال شدن و با خشم برگشتم سمتش و تا خواستم بهش بتوپم گفتمی دفاعي هازیمکان
 !نی دادریی رو تغتونیلی فامدونمیم!شرمندم _
 دی که جز اسات دانشکده هميبچه ها!ي رو جز پرهی قضنی نگفتم ایمن به کس..ی چیعنیدونه؟یم

 !ی نه فراهانشناسنی مرنژادی هم منو به اسم امدی اساتدوننی نممویلیفام
 !ه؟ی کنیا..مفهممی نمن

بهش زل ! بودمستادهی پهلوم خوب شده بود و صاف اگهیحاال د. کردمزی کرد تو هم و چشمامو راخمامو
 :زدم و گفتم

 ...من منتظرم _
 : تعجب گفتبا
 ؟ی منتظر چدیببخش _

 : حوصله و شمرده شمرده گفتمیب! عمه اممنتظر
 ن؟ی هستیک... نیشما بگ... منتظرم _
 ! شما من فرهاد توانا هستمکیراستش کوچ...خب!خب من..آهان _
 ..خب _
 بازم بگم؟ _

 : تو هوا چرخوندم وگفتمدستمو
  دادم؟ریی تغمویلی فامیدونی کجا م؟ازیشناسیبگو منو از کجا م...نه _

 : چپمو گفت رو چرخوند سمتسرش
 م؟ی شاپ صحبت کنی کافمی برشهیم _
 بگو عی سرنجایشما هم!فتمی واحدا رو منی اگه نرم اچونمیپی مدته کالسامو دارم مهی من شهینه نم _

 !شهیچون االن کالسم شروع م
 !دیخودتون خواست _
 ..اره خودم خواستم _

 : مقدمه گفتبدون
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 !دمی فهمقاتمی تو تحققی منم رفتم تحققی تحقرنی مي برن خواستگارخوانی میآدما وقت _
 ؟يق؟خواستگاریتحق

  به من داره؟ی چه ربطنی کردقیخب چرا درم ورد من تحق _
 .. حوصله بشهی نوبت اون وبد که بحاال

 !امی بخوامی شما ميشهال خانم من خواستگار....اوووووف _
چرا من؟به چه ...نین؟ا ميخواستگار! پلک نزدمگهی و اصال دستادی لحظه چشمام از حرکت اهی

 : مکث گفتم؟بدونیجرات
 ! چرت و پرتاتوننی با انی ساعته وقتمو گرفتهی کنار نی رو داده آقا؟بري اجازه انی به شما همچیک _
 بهم ي حس بدهیسرمو آوردم باال و با خشم زل زدم به چشماش که ...سادهی جلوم وانجوری همدمید

 دهی دیی جاهی چشمارو قبال نیمن ا! هم اشنا بودنیلیخ... من اشنا بودني چشما برانیا!دست داد
 خودم اومدم و به  که بهم کردي خنده ادم؟بای کجا دنویمن ا! لطفااری بادمی ایخدا... بودمدهید..اره! بودم
 :گفتم

 ! رد بشمخوامیم.. کنارنیبر _
 : گفتی بدجنسبا
 ...يجوابمو نداد _
  اقا؟رویجواب چ _
 !مویخواستگار _
 : گفتمرفتمی که هبش چشم غره منطوریهم... فرقون بکنمانی عکلشوی بزنم هگهی مطونهیش
 .. بگوگهی بار دهی يآقا جدات دار _

 : و رو به پسره گفتندنی جمله آخرمو شننی که اشدنی پسره داشتن از کنارمون رد مدوتا
 !الفراررررررررر _

 ي دندونامو رونقدریاز حرصم ا!دنی باهاشون شروع کرد به خندوونمی حکهی مرتنیا! خندهری زدن زبعدم
 ! تو دهنمشنی لحظه حس کردم دارن خورد مهی که دادمیهم فشار م

 مشت کوبنده برم به استقبال هی عهدم و بشکنم و با خواستی مشت کرده بودم و دلم مدستامو
 از زور بازوم واسه گهی بودم د قسم خوردهي سلماز و پري جلودی ك هب هقرآن مجفی حیول!صورتش

 ! حرفام استفاده نکنمتیتثب
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 اوردن ادیمشکل به ... کنم و آروم بهش بفهمونم که من قصد ازدواج ندارملکسی کردم ریسع
 ! بندازمقیچشماشم به تعو

 : گرفتم وگفتمنمی سی قفس هي هم گره کردم و جلوي الدستامو
 !شهیرمی کنار کالسم داره دنی برکنمیخواهش م _
 : که کنج لبش بود گفتی لبخند کجبا
 ! درموردمی فکراتو بکني وقت ندارشتری بگهی تا سه شب دی کنار ولرمیمن م _

 از ی اخه؟با بدبخترهیگی ممی داره برام تصمهی کگهی دنیا!اد؟ی سر من می بدبختیچرا هر چ..ایخدا
 : کم که ازش دور شدم گفتمهیکنارش رد شدم و 

 ! تا من رد بشميدادی تکون مکلتویره اون ه ذهی اگر يمردینم _
 از دور داد دمی رو دم در کالس دي که استاد بصردمی و از دور ددمیی به سمت کالسم دوعی سربعدم
 :زدم
 ! نرو تو کالسياستاد بصر _
 : که دوباره داد زدمدیکشی منیی رو پارهی داشت دستگدهیانگار نشن!دهی رام نمگهید! اگه بره بدبختميوا
 !ییییییییاستاد بصر _
 و من بدون دنی بهم خندیدانشجو ها که کل! واالدیشنی که من زدم اگه طرف کرم بود مي دادنی ابا

 : گفتمزدمی کنار استاد همونطور که نفس نفس مدمی رسیتوجه به اونا وقت
 !فاده کنمحنجره ام است.... مجبود شدم از نیدادیراهم نم.... گهی داخل دنیرفتیاگر م!...شرمنده _
 ! و رفتم داخل که استاد هم پشت سرم اومد تودمی کشقی نفس عمهی

 به بدن بزنم يزی چیی چاهی و رفتم سمت بوفه رونی زدم بی کالس با خستگمی ساعت و نکی از بعد
  حس کردم ازدمی ازدحام رو دی که وقتمیروشن ش

 
 ..ادی بدم میی چای چهر
 
 ! زدمستی پرستو و سلماز اي زدم که رودی دور دهیاطرافمو .. شدمیی چاالیخیب

 
 ...شدی که آدم خواه ناخواه بهشون مشکوك مکردنی پچ پچ مي جورهی
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 ... دفعه بپرم تو جونشونهی شدم تا می گل کرد و رفتم پشت شمشادا قامی حس بدجنسنیهمچ
 
 : به سلماز گفتي دفعه پرهی سنگر گرفتم نکهی محض ابه
 
 .من حاضرم باهات شرط ببندم که شهال عاشق شده _
 
 .. جوش نکنزمی عزدونمی خودمم مد؟منی شرط ببنيخوایخب مگه من مخالفم که م _
 
 ! کنمکاری چخواستمی رفت مادمی همه وجودم گوش شده بود و اصال گهید
 
 گه؟ی چرا نمدونمی نمی بچه عاشقه ولنی ادونمیسلماز من م _
 
 ..گهی دمیخندی بهش مای میکنی مسخرش مای بزنه ما ی اگر حرفکنهیخب البد فکر م _
 
 بهش بخندم؟شهال همه ضمی همه مدته باهاش دوستم مرنی که اه؟منیآخه خندمون واسه چ _

 نقدری روزا انی چرا ادونمی نمی ولزنهیحرفاشو بهم م
 

 گه؟ی نمیچی شده و هبی غربیعج
 
 رج زهر مار بود؟ بنی امروز سر کالس چه عيدینه جون من د _
 
 ..اره بخدا _
 
 !ایفقط همراهم ب.. خوشهیی چه وقتاگمی بهت مالیخی رو بنایا _
 
 !رونی که مطمئن شدم رفتن از اون پشت زدم بقهی دادم و بعد از دو دقهی شمشادا تکبه
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 وضومو گرفتم رفتم سمت نماز نکهیبعد از ا! رفتمی بهداشتسی جا به جا کردم و به سمت سروکولمو
 .خونه

 
 ي دخترهی برداشتم خواستم چادر رو بذارم سر جاش که نی زميکولمو از رو.دی نمازم طول کشی ربعهی

 :از پشت سرم گفت
 
 ..ای نماز خون باشادی نمافتیبه ق _
 

 از مقنعه رونی بود بختهی شلوغ رشوی نسکافه اي ساله بود که موها22 دختر حدودا هی سمتش برگشتم
  گذاشته بود و بایچشماشم لنز عسل..اش

 
 : زدم و گفتمي پوزخندهی کردی و اونور منوری آدامسشو افتضاح اشی پروتزي لبااون
 
  کوچولو؟یی آدامستو بجوي چجوريتو هنوز بلد نشد _
 
 : گفتي نگام کرد که انگار بهش فحش دادم بعد با لحن بدي جورهی

 
 ! فرهاد چند وقته تو نختهستی نخودیب..نه خوشم اومد _
 

 :اخمامو کردم تو هم و گفتم..اَه..آهان.. اسمشزنهی مفرهاد؟آشنا
 
 ! هم ندارم که بشناسمیلی تماشناسمی نمشونوی من انیبب _
 

 : داد گوشه لپشو گفتآدامسشو
 
 !شیمنم خوش ندارم بشناس _
 

 : و گفتدی لپمو کشبعدم
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 گررررریج _
 
  اخه؟شهی مبی و غربی عجنقدری امیچرا داره زندگ..گهی بود دی کنیا..ی چیعنی

 
  بکنه؟کاری چخوادیاون م! رفتادمی رو يپر..يواا
 
 انداختم و رفتم سمت کالس که وسط ری کنم و باهاش حرف بزنم سرمو زدای رو پي فکر که پرنی اتو

 ی برخورد بکنم که دستي پسرهی بود به کیراه نزد
 
 ..گهی سمت دهی دمی منو گرفت و کشبی غاز
 

 فحش و داد درست و هیبرگشتم ! درد گرفتي و بازوم بدجورواری کنار که خوردم به ددی منو کشيطور
  لحظه سر جامهیدرمون بکشم سرش که 

 
 ! شدمخکوبیم
 
 الممی تو خی حتوسف؟منی گمی بهش میاز ک!!!وسفی!نجاست؟ی انمی ارمی مییچرا هر جا...وسفی
 ...ی شاهرخگفتمیم
 
 هوامو داره ينجوری ای شدم؟چرا وقتينجوری من ام؟چرای بهش نگاه کنم مثل قدتونمیچرا نم!یلعنت..اه

  نکنی بهش تشر بزنم فوضولنکهی ايبجا
 
 ... هوامو داشته باشکنمی با نگاهم التماسش مشتریب

 
 گم؟ی دارم میچ..اه
 

 : گفتی عصبوسفی انداخته بودم که ری زسرمو
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  بپرسم چند وقته حواست کجاست؟شهیم _
 
حواسم به توئه " کدوم قسمت از بدنم بود بهم اجازه فکر نداد و داد زدي برادونمی که نمیی صداهی

 "!نامرد
 
 : هوا زمزمه کردمیب

 
 !ستیبخاطر تو ن!محاله..نه _
 
 ! با تعجب بهم زل زدهوسفی دمی تو فکر رفته بودم که نفهمنقدریا

 داشت منو با ی هر چه تمام تر سعتی که بهش زل زده بودم و اونم با جد چقدر وقت بوددونمینم
 !اخمهاش بترسونه

 
 سر به تنش نباشه و چوقتی هخواستمی که می من از کسی راحتنیبه هم!چه ساده...دمی من ترسو

من کم ...حاال آوردم!آره..ارمی ازش کم نمچوقتی هکردمی که ادعا میکس!دمیباهاش جنگ داشتم ترس
 شیآوردم پ

 
 !وسفی

 
 :دی پرسی لحن گزنده و محکمبا
 
  بود؟ی چ؟منظورتی چیعنی..ستیحالت خوبه؟نه محاله بخاطر تو ن _
 

 : کردمی که خودمم تعجب کردم حرفمو ماس مالی انداختم و با لحن آرومری رو زسرم
 
 هست فکرو ذکرم بهش يده که چند روز اومشی برام پی مشکلهیمن ...شرمنده؛خب!سالم استاد _

 !مشغوله
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 جفت هی که خط اتو داشت و ی شلوار مشکهی بزنم که دی پاهاش رو دتونستمی بود و فقط مری زسرم

 من ي جمله نی چرا با اخردونمی و نمزدی ضرب منی زمي روی که سمت چپیکفش خوشگل مجلس
 شتریضربش ب

 
 ي خواستگار؟اصالینه آخه واسه چ.. البدي بره خواستگارخوادیم..یپیچه ت! حس من بودهدیشا!شد؟

  بره؟خوادی میک
 
 : گفتماری اختی هوا سرمو آوردم باال و تو چشماش زل زدم و بیب

 
 ن؟ی رو زدپی تنیچرا ا _
 

 کم سرش رو عقب هی من ابروهاش رفتن باال و ي جمله نی با ای نگاش کردم اخمو بود ولیوقت
 ..دیکش
 

 : گفتمیزدی و پلک هم نممیکردی نگاه مگهید که بهم نطوریهم
 
 حالت خوبه شهال؟ _
 

چه (!)اوووه... مضحکي جمله نی ايادآوری فلش بک و هیگه؟ی منوی گفتم که ای من چمگه
آب ..گهی درمی بذار جواب رو بگدمی پرسگهیسوال رو که د.. از رو که نرفتمیول!من چقدر پرروام!!!یسوال

 از سرم
 

 !گذشته
 

 : تو چشماش گفتمرهی خبازم
 
 ن؟ی بهتر شديشما خوب بود..من خوبم  _
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 برد و به اطراف بشی دستش رو داخل جعی سری ولمیشونی لحظه آورد باال سمت پهی دستش رو اولش

 !اه..نگاه کرد
 

 ..ستی هم حواسش نیحاال خوبه کس! بودن تو سالنسادهیچقدر دانشجو وا... مزاحمهی به هر چلعنت
 
 :دمی من پرسباز
 
 ن؟یدی لباس رو پوشنیاستاد چرا ا _
 

 : اخمو شده بود و تلخدوباره
 
 ؟ي وقت داریک... حرف بزنمدی کم باهی کوچولو؟ضمنا باهات یتو فوضول _
 

 نقدریچرا ا!  جواب رو دادنی نا آشنا از درونم بدون فکر اي صداهیبازم ... وقت دارمیلی تو خواسه
 : و گفتممیشونی پيداغم؟دستم رو بردم رو

 
 !تبم ندارم.. داغمنقدری چرا ادونمینم _
 
 : و گفتمیشونی پي دستش رو گذاشت رونباریا

 
 دمی لباس رو پوشنی من چرا انکهی؟ایپرسی مهی سواال چنیا..ي مخت تاب داره انگاریول!يتب ندار _
 !شهال..و 
 
 ..دمی کم ترسهی.. نگاهم تو چشماش قفل شدعی صدام زد که سري جدنقدریا

 
 ينجوری ا؟چرایکنی مکاری چي داریفهمینم..ی حواسیب!ستیتو چند وقته حالت خوب ن _

 ! نگرانتن؟دوستاتيشد



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 154 

 
نکنه گفتن من خاطر !هان؟.. بهش گفتنيزیالبد اونا چ! و سلمازيکاره خودشونه پر..نامردا...دوستام؟اه
 : با ترس گفتمییهویخواهشم؟ 

 
  بهتون گفتن؟يزیاستاد اونا چ _
 
 ... و صورتم نگران بود که اگرم نگفته بودن من خودم لو دادمدیلرزی صدام منقدریا

 
 : شد و گفتقی کرد و تو چهره ام دقزی رچشماشو

 
 مثل سابقت یعنی..ي شدیی جوراهی تو کنمیمنم حس م!نگرانتن که البته حقم دارن...نه فقط _
  هان؟يدی تو از من ترسکنمیچرا االن حس م!یستین

 
 هی و کنهیداره کنکاش م... گفت نهعی سریلی خگهی حس دی هیول!رهیگیفت داره مچ م بهم گی حسهی

 ! چقدر خوشگلهالیخی رو بنای گفت اگهیحس د
 

 ي که از پنجره افتاده رويدی نور خورشری رنگ که االن زی فندوقيموها.. خوشگلهیلیخ..اره...خوشگل
 یدونی که مییاز همونا... مردونهینی بهی.. مني همرنگ چشماییچشما!دهیموهاش روشنتر نشون م

 عمل
 

به هر ..دیشا!دادی بزرگ نشون مشینی اگر صوتش تپل نبود بدیشا! صورتش جالبهي چقدر روی ولنکرده
 !حال قشنگه

 
 ي مردونه يلبا.. و خشن که من عاشقشمي جديچشما.. ابرو هم برنداشتهریز... و پری کمونيابروها
 ينطوریمن چرا ا...ایآه خدا!فک مردونه مثل تام کروز..کمرنگ یصورت!کی نه کوچي نه شتريقلوه ا
 شدم؟

 
 ! تاب برداشتهوسفی من احتماال مخم به قول ي خدايوااا
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 } وسفی{ :  شانزدهمفصل

 
 ه؟خوشگلی هان؟چیعنی شده بود بهش نگاه کردم و سرمو تکون دادم رهی طور که بهم خنیهم
 ؟يدیند
 
 صورتش تکون دادم که مردمک چشمش يدستمو جلو!ستی نامی برونی رفته تو بحر ما بنیا... نهدمید

 ! شدرهی و بعد دوباره به چشمام خدمی سفراهنی پيبعدم رفت رو.. کُتميتکون خورد و رفت رو
 
 يآره پا! انگار الغر شده.. کرده چقدرریی تغفشی؟قا!کنهیچقدر نگاه م... رو اعصابمهیلی خگهی دنی ااه

 !!! به من چهیعنیباال انداختم  شونه هی!چشماشم گود شده
 
 : و خسته گفتمجیگ
 
 نی از ای و بهم زل بزنیسی واينجوری که تو استمی نکارمی کار دارم بیلی گرام من خي دانشجونیبب _

 نقدری دوستاتم اي سر کالس جواب سواالمو درست بدي نریبه بعد حواست رو جمع کن تو شکم کس
 نگران

 
 !ي نگاه به خودت بنداز رنگ و رو ندارهی نکن

 
 که داره حرف دمی شهال رو شنيجلوتر که رفتم صدا. بذارم جواب بده رفتمنکهی گفتم و بدون انویا
حرف هم !زنهیبا فرهاد توانا داره حرف م..ستی با من ندمی فکر کردم با منه برگشتم سمتش که دزنهیم

 داره..نه
 

 !کنهی مدعوا
 
 : وگفتدی شدم که توانا منو دکی چند قدم بهشون نزدي کنجکاو و جدیلیخ
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 ه؟ی جناب؟امرهیچ _
 

 : توانا زل زده بودم گفتمي که با خشم به چشمانطوری شدم و همکی نزدبهش
 
 ! دارمی آقا کار خصوصنیشهال برو تو کالس من با ا _
 
 : گفتمی بلندتر و خشنيبرگشتم سمتش و با صدا. گذشت شهال نرفته بودقهی دقدو
 
 ..گهی د برو دستمیمگه با تو ن _
 

 و دیی دوينجوری سرش که ادمی کشادی فریی جوراهی بلند رد کرده بود ي از صداکنمی مفکر
 : کنار و گفتمدمی مطمئن شدم توانا رو کشیبرگشتم نگاه کردم مطمئن بشم رفته تو کالس وقت!رفت

 
 ؟یمگه بهت نگفته بودم دور و برش نچرخ _
 
 : گفتیت و الت لحن زشبا
 
 ! بشمریخوش ندارم باهات درگ...ادیبکش کنار بچه سوسول بذار باد ب _
 
 :ازش فاصله گرفتم و گفتم.. سوال برهری آبروم تو دانشگاه زخواستمی که نمفیح
 
 !منتظرم باش..رسمی شخصا بعدا میکی حساب تو رو من نیبب _
 
 جواب بچه ها رو بدم کتابمو از تو نکهیبدون ا! برداشتم و رفتم سمت کالسنی زمي رو از روفمیک
 از شهال بپرسم تا خواستم خواستی چرا دلم مدونمی و نمدمی رو پرسی قبلي در آوردم و درسافمیک

 صداش کنم
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 لبخند کمرنگ هی کردم داشی پیوقت... اسمش رو سرچ زدمعی افتاد و سرابی به دفتر حضور غنگاهم
 :زدم و گفتم

 
 ! نژاد؟ریخانم ام _
 

 : هم از آخر کالس گفتی بچه ها شروع کردن به پچ پچ کردن و سهرابهمه
 
 .می نژاد ندارریاستاد ام _
 

 : نگاه کنم گفتمی به کسنکهی ابدون
 
از حافظ  شعر تی بهی کی تخته با ماژيپشتم به بچه ها بود و داشتم رو!؟يدی نژاد چرا جواب نمریام _
 .. نبودیشکی اومده تو کالس که هی کنمی برگشتم ببعیسر. در اومدي که صدانوشتمیم
 
 : گفتمیمی به عظرو
 
  در بود؟يصدا _
 

 خب ی رتبه دوم ولشدی مزدی نمجی اواخر گنی درس خونه و باهوشم که اگر شهال اي دانشجویمیعظ
 :بلند شد وگفت!یمیحاالم جاشو داده به عظ...شهال خراب کرد

 
 !رونیاستاد شهال خانم رفتن ب _
 
 : ابرومو دادم باال و گفتمي تاهی

 
 ؟یبا اجازه ک _
 
 .. واالدونمینم _
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من .. کاسه استمی نری زي کاسه اهی! که حاضر نشده جوابمو بدهکنهی ناراحتش میلی خیلی فامنی اپس

 ! بفهممدیبا
 
 
 

  هشتمقسمت
 

 که پرستو فمی کي توذاشتمی جمع کردم و داشتم مزی مي کتابام رو از رودی که به انمام رسکالس
  هم کنارشیی سلماز نهادمیبرگشتم سمتش که د. دوست شهال صدام زديساجد

 
 . و هر دوشون زل زدن به منستادهیا

 
 : مکث گفتمی و بعد از کمستادمی رو زدم و رو به روشن افمی گرفت قفل کخندم

 
 ن؟هوم؟ی داشته باششی و تشونی بهم زل بزنينجوری باعث شده شما دو نفر ایخب چ _
 

 ابروهاش رو باال ي اشاره کرد تو بگو و ساجدي نگاه انداختن و سلماز به ساجدهی گهی دوشون بهمدهر
 متوجه شدم که سلماز به ناچار مجبور شد خودش. انداختریانداخت و سرش رو ز

 
 :بگه

 
 ..خب...در مورد  میخواستیاستاد ما م _
 

 شدم که حس کرد دارم نگاش رهی خي از اون به ساجدتی نگاه کرد و منم به تبعي به ساجددوباره
 : سرش رو آورد باال و با تته پته گفتکنمیم
 
 ..اون خب.. که درستهمیدونی و ممی حس رو دارنی ما ایعنی..خب...ي جورهیشهال  _
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 : لبش کالفه گفتری زآهسته
 
 !!! بگم سلماز تو بگويچجور _
 

 : شدمرهی به سلماز خی و عصبکالفه
 

 !اون عاشق شده _ سلماز
 

 بابا ؟نهی چیعنی ذارهیاونکه سر به تن پسرا نم... ما عاشق شده؟ههيهااان؟شهال !!!شده..عاشق...شهال
 !کننی میشوخ

 
 : تمسخر گفتمبا
 
 ؟! عاشق شدهی چیعنی...نایبچه ها منو سر کار گذاشت _
 

 : گفتی شاکسلماز
 
 چشماش گود افتاده؟الغر نینیبی کالفه است؟نمنینیبی چند وقته چقدر داغونه؟نمنینیبینم _

 ...ـیندازه؟نمی نمکهی تگهیشده؟درساش بد شده؟حواسش پرت شده؟به شما د
 
 !؟بذار حرفاتو هضم کنم اول! بابایزنی شده چرا داد میآرومتر بگو بفهمم چ...خب خب بابا ترمز ترمز _
 
 : گفتي و رو به ساجدرونی رو با فوت فرستاد بفسشن

 
 ... متوجه بشه شده بودخواستیاگه م..بسه _
 
  بسه؟یگی میچ _
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 :کردی مهی گرگهی کم کم داشت ديساجد
 
 ی بهش اضافه بشه؟چنمی خونه مشکل داره اي توره؟کمی از دست م؟دارهی سادگنیبسه؟به هم _
 .. بگوشمی باقی رو گفتنجای تو تا ایگیم
 
 . تو بگوگمیمن نم _
 
 ..گمیباشه م _
 
 : گفتنیی پاومدنی که اشکاش منطوری به من نگاه کرد و همو
 
اما خودشم ..ادی شما مدنیاون بخاطر د.. دانشگاهادیاون به عشق شما م...شهال عاشق شما شده _
  باور کنه چونخوادیاون نم..زنهی و خودشو گول مکنهیداره انکارم. باور کنهخوادینم
 

 ...اگه!نیدی مشکل جدهی شما براش کنهی مفکر
 

 :زدنی حرف می شده بودم و اونا با ناراحترهی مات و مبهوت بهشون خمن
 
 یلیاون خ!رونی دبای که بفهمه و از فکرتون بنی باهاش برخورد کني جورهی نیاگه دوسش ندار _

 !نی عذابش ندنی از اشتریمشکل داره گناه داره ب
 

 : گفتمتیبا عصبان!دمینشونت م..ارهی به سرم میی داره چه بالنیبب.. خود سريدختهر
 
زود ...نمی ببنجای اادی بنی بهش بگنی حرفا؟خودش کجاست؟برنی ای چیعنیدم؟یمن عذابش م _

 ..نیباش
 

 : حرفم با ترس گفتونی ميساجد
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 نزده ما خودمون ی به ماهم حرفی باشه؟اون حتنی نگیچیبهش ه...نیاریتو رو خدا به روش ن..نه _
 ...میزنی حرفا رو منی امیدار
 
 : داد زدماری اختیب

 
 نیاری شهال رو بنیا؟بری وجبمی شما ننیکنی مي من بازي با آبرونیدار!اون غلط کرده با شما دوتا _
 ...زووووود! کنهجشی تا نگفتم حراست پنجایا

 
 يدختره ..دونستمی و من حال خودم رو نمرونین ب بلند داد زده بودم که از ترسشون بدو رفتنقدریا

 !!! کم هواشو داشتمهی؟جنبه نداشت ! کارکردی چنیبب!احمق
 
 !وانهید...ااااا
 

 شبمی دی کم خوابی طرف خستگهی بود از می طرف فکر خودم که مشغول داستان زندگهی از یخستگ
  کرده بودم کنسل کنهی که به زور مامان ر و راضی کوفتيبه خاطر اون خواستگار

 
 !گهی طرف دهی به ی رواني دختره ی عشق و عاشقنی طرف و اهی هم می امشب برتا
 
 کالس رو قدم يفضا! کردوونهیمنم د... گفتمیاه چ... طرفهی به نی طرفو اهی اونا به ي واقع همه در

 : دندونام بهش گفتميبا حرص از ال! که شهال زد به در و اومد داخلکردمیرو م
 
 ! صاحاب شده رو ببندیاون دره ب _
 

 : بهش داد زدمنکهی بود تا ارهی لحظه مات و مبهوت بهم خچند
 
 ؟يدیاحمق با تو بودم نشن _
 

 : رفتم جلوش و داد زدمستادی قدم ا4 ي در رو بست و اومد رو به روم با فاصله بالفاصله
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 ات؟اره؟ی همکالسشی پیکنی ابرو می منو بدهی رسیی کارت به جاشعوری بيدختره  _
 

 : داد بلند زدم سرشهی بود که رهی با بهت بهم خدیلرزی کرده بود و مسکوت
 
  هان؟یکنی مي با آبروم بازيچرا دار.. کنی تالفگهی جوره دهی يآررررره؟اگه با من بد _
 

 : لرزونش گفتي و آروم با صدانیی رو انداخت پاسرش
 
 خـــ..نم!ن؟یزنی حرف میاز چ..دونمیمن نم..م..من _
 

 هی محکم بود که شهال پرت شد نقدریا... گوشش که خودم دستم سوخت بماندي زدم تویلی سچنان
 !طرف کالس

 
 . رو کنسل کردمي بعدي و کالسارونی رو برداشتم و از کالس زدم بفمی کعی سریلیخ
 

 ) شهال: ( هفدهمفصل
 
 زده تو گوشم چرا نکهی بود؟با ای کرده بودم که ازم عصبکاری کرد؟من چکاری شد؟اون با من چیچ

 ستن؟مگهی ني من قوي مشتاستم؟مگهی بلند نشدم بزنمش؟مگه من تکواندو کار نزنم؟چرایحرف نم
 ينطوری آروم در مقابلش گذاشتم خورد بشم و دم نزنم؟چرا انقدریپس چرا ا..د؟پسیرسیزورم بهش نم

  کردم؟نکارویشدم؟چرا ا
 غمبار و يبه چشما.. سمت چپ صورتمرهی و اروم نگاهم مدارمی برم که کنارم افتادهفمی کي از تونمویآ

 ..خندمی و مزنمی زل مونمیگر
  داره؟یلیچرا؟چه دل..فرستمی صورتم بوس مي برانهی آي و از توکنمی صورتم سرخم نگاه مبه
 و رهی مجی بلند بشم چشمام گخوامی که منی و همکنمی خون کنار لبم رو پاك ممی مشکي مقنعه با

 ..نی زمي دوباره روفتمی و مشهیدستام سست م
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 بلند نی زمي خدا ازش نگذره و منو از روگنی دارن مهی و سلماز با گري که پرشنومی و مگمی آخ مهی
 زنهی از کالس مي و پرذارمی شونه سلماز ميسرم رو رو..شوننی ها می از صندلیکی ي و روکننی
 ..رونیب

 و بعد سرمو بلند پاشهی و اول چند تا قطره به صورتم مشمی پادیب قند م آوانی لهی با قهی از چند دقبعد
 :گهی و اروم با بغض بهم مکنهیم
 ..بخورش.. دلمزیبخور عز _
 !خندمیو م..خورمی بهم اصرار بکنه همه ر و تا ته مگهی کم دهی بذارم نکهی من بدون او

 :گمی و مرمیگی دست هردوشون مبعد
 وقته یلیخ!من عاشقش شدم..نیگفتیشما راست م... شدم بچه هاينجوری چرا ادمیفهم...دمیفهم _

 ..عاشقش شدم
 :گمیوسط خنده م.. بخندنکنمی قه قه خنده و اونا رو هم مجبور مری ززنمی بعد مو
 رون؟ی بمی حالم بهتره برکنمیحس م _

 :گهی نگران مسلماز
 ؟یمطمئن _

 :گمی و مدمی تککون مسرمو
  بود؟ی عصبنقدری چرا ازم انکهی ادمی رو نفهميزی چهی یول.. بادا بلرزمنی که با استمی نيدیمن ب _
 انداختن و لباشونو ری هر دوشون سرشون رو زدمی بهشون نگاه کردم که ددهی جوابمو نمی کسدمید

 : زدم و گفتمی خنده نمکهی..جونیدارن م
 ... ها شمانیری نميا!نی نگه دارقتونوی راز رفنیستیخاك تو سرتون که بلد ن _
 : شدن و سلماز با تته پته گفترهی بهت سرشون رو باال اوردن و هر دوشون بهم خبا
 کاره ما بود؟... کاريدیتو فهم..تو _
 : زدم تو سرش و گفتمیکی

 !دمی جونم فهمیآره ببو گالب _
 ؟یستی االن از ما ناراحت نیعنی _
 نگرانم بودن و مثال یتو عالم رفاقت... بهشونگفتمی میچ.. بودنقمیرف... خبی شکستم ولنکهی ابا
 : و گفتمدمیبهشون خند.. بودنری نقصی بهم لطف کنن خب اونام بنکارشونی با اخواستنیم
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 هان؟.. نشده کهيزیچ..گهی ددمی کم خندهی باشم بابا؟یناراحت چ..نه _
 ... شدزای چیلی که خمیدی هم من هم اونا هممون فهمیول

 ي جلوي کم ظاهر سازهیبعد از .. نبودوسفی چشم چرخوندم ی و من هر چرونی بمی سه با هم رفتهر
 ... کردم و راه افتادم سمت خونهیبچه ها خدافظ

 اتاقم و در رو يبدون حرف رفتم تو...دیترکی کرده بودم که چشمام از ورم داشت مهی راه گري تونقدریا
 ..قفل کردم

 ! رو باز کردم و نشستم لب پنجرهپنجره
 دلم هواشو کرده... بباره باروننیبگ _
 ... صبرم سر اومدنیبگ
 مادرم چند بار به در زد که در ر وبراش باز کنم و من ختمیری و اشک می لبری زخوندمی که منطوریهم

 : کردم اونم از پشت در گفتیی اعتنایب
 .. ر وباز کن؟دريدیفهم.. باهات حرف بزنمدیشهال در مورد پدر با _

 تختم و ياومد داخل و نشست رو.. در رو باز کردمعی و سردمی کردن دست کشهی گر خوندن وپدرم؟از
 :گفت

 و خواستی رو مگهی دیکیاون که .. نه من پدرت رو دوست داشتم نه اون منویدونیخودت خوب م _
 یلیپس جداشدنمون خ...ساختمی باهام ازدواجن کرده بود و منم که با اخالقش نمراثیبه زور ارث و م

 !بودبهتر 
  زوده واسه گفتنشون؟یلی خنیکی بهم؟فکر نمیگی مي رو دارنایچرا ا _

فقط اونطرف صورتم سالم بود که ..بذار بزنن! ندرهیبیع.. بهم بزننخواستی همه دلشون مامروز
 ... و کردنکاری گفتم بهش که ایآخه مگه من چ!..به دست مادرم...اونم

 : و گفتمری انداختم زسرمو
 ...شیخب بق _
 ؟يدیفهم!یکنیبار آخرت باشه حرفمو قطع م _
 !اونم االن؟... زد که من بزنمی حرفدی رو دسمی خي صورت قرمز وچشمایمگه اون وقت.. نگفتمیچیه
 ...پدرت مرده _
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چون ! حالم بد نشدیلی من خیول..یول... نحوه ممکننیبا بدتر..ياونم چجور... فکرمو قطع کردرشته
 ...من مرده بود ي وقت بود که پدرم برایلیخ

 : آرودم باال و گفتمسرمو
  بپوشم؟ای کنم؟سکاریخب چ _

 : و گفتدیخند
 ي از باغ هایکی کرده تیپدرت وص..هی اصل مطلب چی بفهميخوای زود مادی خوشم منیافر _

 ..لواسونش رو به اسم تو بزنن
 .. نه باغشوخواستمیمن خودش رو م _
 ! شرط گذاشتهنمیواسه هم! دور برت ندارهنیهمچ..هه _

 : کردم تو هم و گفتماخمامو
 .. من بگذرریتو هم از خ! وقتهیلیخ.. گذشتمرشیمن از خ _
  دختر؟هیمگه الک _
 ه؟یپس چطور _
 ..ی قبول کندیبا _
 ست؟ی در کار نيدی باچیه _
 !دمی نمی االرثی سهمچی منم بهت هیاگر قبول نکن!چرا هست _

 دادی بهم ميزی اگه ماردم چیعنی... ارثم بودي ذهنم رويمن همه ... شدمرهی و مبهوت بهش خمات
 ...گهی اما حاال دسمی جلوش واتونستمیم
 : چون و چرا رفتم سر مرحله اخر و گفتمیب

  گذاشته برام؟یچه شرط _
 ...ی ازدواج کننکهیا _
 ... دارن اخهکاری همه به فکر ازدواج من افتادن؟به من بدبخت چ؟چرای چیعنی..نه
 

 ...!کنهی مي آسمون هم باهام همدرددمی رسمی زندگي به انتهاکنمی خوبه که هر وقت من حس مچقدر
 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 166 

مادرم ... رو از آسمن گرفتم و متوجه شدم مادرم از اتاقم رفته مگه چند ساعته من محوه آسمونم؟نگاهم
 کنم؟تازه رکایفرهاد توانا رو چ.. مني خدايوااا..گهی دي مخمصه هی کنم؟بازم کاری چدیبا..که رفت

 ..کردمیداشتم فراموشش م
 

 بود آخه؟من چقدر احمقم ی چه اعترافنیا.. عشقه؟من چه مرگمهنیاصال ا... من چرا عاشق شدمایخدا
 .. جنبه نشستم به اعتراف کردنی دو تا ادم بيکه جلو

 
 با دیبا.. وجود نداره من عاشق بشمیلی دلچیه..کنمیمن انکار م!کنمیم.. انکارش کنم؟آرهدی باایخدا

 ..حتما چون تنهام به جونم افتاده! هوسههی حتما ستیعشق ن..خودم بجنگم
 

 شه؟؟یم! فراموشش کنمدیبا.. خبحتما
 
 : خودم به خودم گفتمو
 
 ...شهیم _
 
 راه هیحتام !کردمی فکر مشتری الزم بود بدیشا... بودی سه نقطه چنی ای که معندمی نفهمچوقتی هو
 .. نامربوطهی توجهی!هی توجهی فقط نیا.دیشا! خواست خدا بودنی ادیخب شا.. هم بود اما نگشتمي اگهید
 

 اتاقم ي و بخار گرفته خی ي شهی موقعه ام رو از صورتم پاك کردم و سرم رو به شی مزاحم و بياشکا
 :چسبوندم و گفتم

 
 که خوادی موسفیحاال که .. کردنخیحاال که دوستام منو سنگ رو ..حاال که مادر و پدرمم پسم زدن _

 که خوامی و نه من مي که نه منو پس زدی کنم فقط تو هستنکاروی ادیمن فراموشش کنم و من هم با
 ..ینباش

 
 :گمی و مکنمی نگاه متارمی گبه
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 ..خونمیتا تو رو دارم م _
 

 سرم ي روپوشونهی ام رو مینیکاله بلندش رو که تا نوك ب..کنمی رو تنم می اون شنل مشکدوباره
 ..ندازمیم
 

 ! بودنیی واسه تنهادهیجون م..یکی و تاری سرد و بارونيچه هوا..کنمی به آسمون نگاه مدوباره
 

 پیز! داره؟ی هنوزم برام تازگیی تنهانی چرا استم؟پسی تنها نگهیمگه مواقع د...هه... بودنییتنها
 .رونی برمی ام می چوبتاری و همراه با گبندمی شنل رو میمخف

 
 و واکس خرده است و مرتب هم زی تمیلی که خنمیبی رو مي مردهی ي شنلم کفشاریاز ز...نهیی پاسرم

 ..رسهی ادکلنش برام اشنا به نظر مي بوشمی متوجه مشمیاز کنارش که رد م!دارهیقدم برم
 

 دبش و بکر یی تنهانی اگهی آشنا باشه اونوقت دهی دی بهم گفت شای حسهی نگاهش کنم که خواستم
 .. دنبالتادی سر خر مهی و يدیرو از دست م

 
 ی فکر بودم که اون مرد کنی تو اری کنار پارك و تمام مسدمی رسدمیبه خودم اومدم د.. شدمالشیخیب

 !؟..بود
 
 .. رود خونه براه افتادمي اون طرف پل رومکتی و به سمت ندمی کشقی نفس عمهی

 
که منو .. از دوستامیکی هم شده بود مکتی ننیا! امی چوبمکتیآره ن.. ام ی چوبمکتی ني رونمیشیم
 !زدی پس نمچوقتیه
 

 .. و به صدا در اومددمی تار کشنی اولي رو روانگشتم
 

 !دیکشی ر به رخ مشیی من بود که حس تنهاي صدانی اوحاال
 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 168 

 ینی نبموی تا که گرذارمی شونه هات مسر رو _
 
 ینی که ببخواستمی نمی که برنجخواستمینم
 
  صداموی بي هاهیگر
 
 ..)شکنهی رو در هم مزی گلومو که همه چي هام و بارون و بغض خفه شده هی گري صداشنومیو م( 
 

  انتهاموی بياشکا
 

 رمیگی دونه پس مدونه
 
 ...رمیگی تو من نفس مبا
 

 .. دارمهی و من هنوزم گرشهی تموم ماهنگ
 

 .. هنوزم بغض دارممن
 

 .. رهااااا کنمخوامی هنوزم صدامو ممن
 

به خودت بگو چرا !خب اگه ساده است جواب بده..يچه سوال ساده ا..چرا!؟... شدمينطوری چرا امن
 ؟ي شدنطوریا

 
 گرفت دهی نشني متنفرتیلی از فامی روز اولت رو که گفتي همه جمله ي جلوی خودت بگو چرا وقتبه

 ؟ي نژاد صدا زد ناراحت نشدریو تو رو ام
 
  صورتش؟ي توي گوشت تو هم نزدي زد تونطوری ای خودت بگو چرا وقتبه
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 ؟ي بار دوم هم زد تو صورتت سکوت کردي برای خودت بگو چرا وقتبه
 
 .. بگوکنمیخواهش م.. خودت بگو چه مرگت شده؟بگوبه
 

 !هال بگوبگو ش..ي نشدوونهی تا دبگو
 
 :زنمی داد مبای و من هم همزمان تقرشهیآسمون رعد و برق م..زمیری و اشک مکنمی خودم التماس مبه
 
 ..؟بگووووي ندارای يبه خودت بگو دوسش دار _
 

 ..شهی شر شر بارون گم مي صداي هق هق من که تويصدا
 
 .. به صدا در اومدنی به قصد چه اهنگدونمی که نمتارمی گي تار هاو
 
 ...: شد که خوندی چدمی من که نفهمي شکسته ي صداو
 
  بمونمییتازه عادت کرده بودم که تو تنها _
 
 تونمی گفتم نمگهی ددمی تو رو دی وقتیول
 

  تنهاي عادت کرده بودم که باشم تنهاتازه
 
 ای اون عشق تو رویی دلم گفت تودمتی که دتا
 

 .. عادت کرده بودمتازه
 

 .. عادت کرده بودمتازه
 

 .. عادت کرده بودمتازه
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 ) وسفی: (  هجدهمفصل

 
 
 
 

 و چه کارست هی کدونمی دختره که نمنیمن با ا! شدمادهی پنی فرستادم و از ماشرونی با فوت بنفسمو
 ! درصدهیفک کن ...ازدواج کنم

 
 !واال.. خواسته پاشده خفت منو گرفتهی مادر منم دلش عروسنیا

 
 !بخدا.. پسره خودشهاسمی کنم الیش حال بهيمن موندم چجور!من... نهمیشکیه
 

 : گفتتی که زنگ در رو بزنم که با عصبانرفتم
 
  شده؟ينجوری کرواتت چرا انجای اایب..عه..نمی برو کنار بببی؟بیکشیپسر خجالت نم _
 
 آبروم یچه ب! نفهم کله خري از مادرم اونم از دست اون دختره نیا!من خل شدم امروز بخدا.. خدااااايا

 دوستاش نرن به نیا!رفتی مادمی تازه داشت يواااا!آبرو نذاشت برام!رمی دانشگاه منیمن از ا..کرد بخدا
 ! اون بگن حاالنویا

 
 : سقلمه زد تو پهلومو گفتهی افکار خودم غرق بودم که مادرم تو
 
  مهندس با شما هستن پسرم؟ياقا _
 

خودمو جمع و جور کردم و ... خداایر به صف شدن؟ دي جلوی کنایا!اوووووپس... مهندسمهندس؟کدوم
 : گفتمعیسر
 
 ن؟ی خوب هستیعیسالم خانم شف!یعیسالم عرض شد جناب شف _
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 ..نیی بفرمايسالم پسرم خوش اومد: یعی شفيآقا
 

 که یعی شفي و بعد از مادرم رفتم داخل و آقادمی به صورتم کشیدست...! بگذرونه امشب رو ری بخخدا
 ! ها قدم رو کرد و اومدی بود در رو بست و پشت سرم مثل نظامستادهیکنار درب ا

 
 درصدم هی من ی که به گروه خونناستیاز ا..ی مقررراتیلی خدمی اخه از مادرم شنی نظامگمیم

 ! باشداری صبح ب5 شب خواب 10!خورهینم
 

 !رهیگی به خودش سخت منی که استی نينجوری امیسرباز
 

 باال و داخل سالن مجلل میاز پله ها رفت!جفت کردم با پاهام و رفتم داخل مادرم ي کنار کفشاکفشامو
 کارت هی پسر گفتی بود منجایاالن طهماسب ا!شدی خونه خودم نمیکیالبته به ش!می شدکشونیوش

 !پستال بفرست برا خودت
 

 دختره بشه نی از ايسرمو چرخوندم بلکه خبر! نشستمیعی شفي مبل کنار آقاي تکون دادم و روسرمو
 آشپزخونه ي مرغ از تونی باشن از اونا که بعد از سه بار صدا زدن دختره عدی بای سنتنایفکر کنم ا..نبود

 !رونی بادی میی چاینی سهیبا 
 
 و به مادرم اشاره کردم پس دمی رو دور دیعی شفي چشم اقاستی ني خبردمی گذشت دی ساعتمی نهی

 : گفتیعی زد و رو به خانم شفیحی دختره؟که مادرم لبخند ملنیکوش ا
 
 ارن؟ی نمفیدختر خانم گلتون تشر _
 

 : سرش رو به پشت سرش که آشپزخونه بود چرخوند و گفتیعی شفخانم
 
 ؟ياری میی چاینی سهیطناز جاااان؟دخترم  _
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 به ساعتم نگاه یخسته و دمغ ه!حاال کو تا بار سوم؟؟؟.. بار صداش زدنی اوليتازه برا...اوووووف
 :دادمی جواب کوتاه میعی شفي مزخرف آقاي به سواالی و هکردمیم
 
 ن؟یپسرم شما کجا مشغول به کار هست _
 
 !هم مطب دارم و هم استاد دانشگاهم _
 
 ن؟ی دارسیکدوم دانشگاه تدر _
 
 ی بهشتدیشه _
 
 چطور اونجا؟ _
 
 ست؟یخوب ن _
 
 !رنیگی جوون نميروی ني زودنی که به انهیمن منظورم ا!.. دانشگاههنیچرا چرا بهتر _
 
 !دنی راهت می داشته باشی شما پارتای دني هر جاگهیخب د _
 
 ! از اون تو؟رونی بادی تا بخوادی می لفظری نکنه زادی دختره چرا نمنیا..اه
 
 ! که خودش اومدرونی بارمشی و برمی خودم پاشم برم دستشو بگخواستمی مگهید
 

 ! بودی مامانشیتی لوس و تي دخترانی حدسم درست بود از اانگار
 

 از آشپز خونه اومد یی پاینی سهی هم داشت با ی لختي دختره مو بور که موهاهی قهی از چند دقبعد
 ..رونیب
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 ادی وسط سالن بي لحظه اومد از پله هی! خداای..نی نخوره زمي وايا! رهی راه مينجوری انیچرا ا!اوووووه
 مهندس داره بهم با لذت دمی از جام بلند شدم که دهوی که پاش کج شد و من با تر س نییپا
 ..شمی نخند خر نمي جورنیا!خندهیم
 

 درصد دستور زبانش هیفکر کن !حیاخم مل!اوووووووپـس...حی اخم ملهی جمع و جور کردم و با خودمو
 ... باشهحیصح

 
 : و گفتگهی مبل دهی ي تا نشستم مادرم که اون طرفم نشسته بود رفت روخالصه

 
 . مني جانی بشنجای اایناز جان دختر گلم بط _
 
 .. خداااااايا. نمی ببدی باوی بغل دستم باشه آخه من کنی اخوامیمن نم!نه.. با مننکاروینکن ا!نه.. ماماننه
 
 یقی نفس عمهیتا رفت !ارهی بینیری رو تحمل کردم تا بلند شد بره شنشیری ادکلن شی بد بختبا

 ! که مادرمم متوجه شد و نگام کرددمیکش
 
 : گفتحشی ملي که باز با همون خنده پسندمی ونمنی من امی نگاهم بهش فهموندم بربا
 
  دو تا جوون برن دو کلوم با هم حرف بزنن؟نی انیدی مهندس شما اجازه ميآقا _
 
 !بله حاج خانم اجازه ما هم دست شما ست _
 
 !اشتم برم مکه هنوز سعادت ندستمیمن حاج خانم ن _
 
خودم مکه ...يدی ولم نمي دختر رو تو دستم نذارنی قربون تو مادرم بشم که تا امشب دست ايا
 !فقط دست از سر من بردار!برمتیم
 
 : فکر بودم که مهندس گفتتو
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 !کننی میی دکتر طناز شما رو راهنمايآقا _
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ؟ی چي برادی؟ببخشییراهنما _
 

 : کرد و گفتي خنده امهندس
 
 .. بعدانی پسرم بلند شو برو اول حرفاتونو بزنیهنوز زوده هول بش _
 
 ! آناناسي کور خوندرمیگی من دختر لوس تو رو مي اگه فکر کردنیبب
 

 دادی پا کوتاه پشت رو مي سگانی انی لبخند جنتلمنانه از جام بلند شدم و همراه طناز که عهی با بعدم
 ..!ادم راه افترفتیعقب و راه م

 
 از در ها که به یکی و بعدم کنار یی راه روهیرفت داخل . و من هم پشت سرش بودمرفتی جلو مطناز

 : گفتی عشوه خرکی گونهی و در رو که باز کرد و با سادیگمونم همون اتاقش بود وا
 
 ! داخلنییبفــــــــرما _
 
تا رفتم داخل نهار و شام که چه !دهی ساعت کشش مهی خورده یزود تر بگو انگار آب شنگول! کوفتيا

 !ارمی باال بخواستمی دو روزه خورده و نخورده بودمو منی که تو ایعرض کنم هر چ
 
 عروسک زشته که گمیحاال من نم.. عروسکونی کامهی رنگ با یاتاق نارنج!قهی سلنی اي تف تو رويا

 ..نای نه ایخوشگله ول
 

 !نجای بود اختهی و دارا و سارا بود ری باربی چهر
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 : تختش بالفاصله گفتمي نشستم روی با افسوس تکون دادم و وقتسرمو

 
 طناز خانم شما چند سالتونه؟ _
 
 : کم نگام کرد و بعد گفتهی

 
 چطور مگه؟ _
 
 : تمسخر گفتمبا
 
 ! مزاحم شدمری برا امر خیچیه _
 
 : شد و بعد با عشوه گفتدی کم سرخ و سفهی

 
 ! سالمه22من  _
 

 داده بود دست من که گلوم خشک یی چاهی.. بکنم حاالکاری چخوامی که فکر کرده بود من ممهندسم
 22 دختره هم تا گفت نی طرف انیاز ا..حاال انگار فک منو به تخم مرغ بستن! حرف بزنمخوامینشه م

  تو گلومودی پرییچا
 

 ي گاگول بازنقدرین چرا دارم ا مایخدا... سبکهنقدی سالشه ا22 نیا..رونی آروم آروم از حدقه زد بچشمام
 ! خونمونرمی نمارمیدر م

 
 : و گفتمزی مي رو گذاشتم رویی چاعیسر
 
 .نیی بفرمانی داریاگر شما حرف! گفتني ندارم برایراستش من حرف _
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 شونه هاش ي که رویی لخت طالي دختره کجاش طنازه؟موهانیاخه ا! اسم بخدانی افیح..اه.. طناز
 روشن و یی خرمای کموني و ابروها ی و پوست مهتابی عسليچشما!)  مدل قشنگ بودهی نینه ا(بود 

  فريمژه ها
 

 که خوب نجاشی تا اییخب خدا! سر باالینی کوچولو و بي غنچه اي زده و لباملی و رخورده
 ؟يدی رو مگه؟بلهی پسر خوبه دهیپس دردت چ..اندامشم که متوسط نه الغر نه چاق...بوده

 
 : گفتمگفتی خودش مي داشت برای چدونمی و رو به طناز که نمدمی به خودم خندخودم

 
  نه؟ای مادرم به شما گفتن دونمیکه نم.. هستی اما موضوعنی هستییبایشما دختر با محبت و ز _
 
 !ینه چه موضوع _
 
 ! ازدواج داشتمهیمن قبال  _
 

 مات زده شد قهی چند دقهی خب ید ولغش نکر! پس افتادينجوری مامانم نگفته بود که اکنمی مفکر
 : گفتتیبه خودش که اومد با عصبان..یطفل
 
 !گهی دهیخب پس منتف _
 

 : شاسکوال گفتمنی مثل امنم
 
 ه؟ی منتفی چدیببخش _
 
 !گهی ازدواج دهیقض..اه _
 
 : تعجب گفتمبا
 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 177 

 ؟یازدواج؟چه ازدواج _
 

 : گفتتی کم آورد جلو و با عصبانهی سرش رو طناز
 
 ازدواج من با شما؟ _
 
 : لبم گفتمری بهش نگاه کردم و بعد زرهی خرهی کم خهی

 
 ! توي کردوونمید _
 
 چوقتی ازدواج داشته ههی که قبال ياما خب من با پسر.. ناراحتتون کردمدی شما؟ببخشنی گفتيزیچ _

 !کنمیازدواج نم
 

 : گفتمیشاک... گرفتمی انگار من جذامحاال
 
 طالق داد زنم رو ی من چند وقت متاهل بودم و سر چی اول بپرسری بگادین اما خانم شما ازدواج نک _

 !انهی یکنیبعد بگو ازدواج م
 
 ن؟ی طالق گرفتن؟چرایحاال چند وقت با هم بود...خب _
 
 : بهش انداختم و گفتمیهی نگاه عاقل اندر سفهی

 
 مگه نه؟!دهی طالق مرهیگیمرد طالق نم _
 
 !ن؟ی شد که طالق دادی چدیبله ببخش _
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 با همه مرد خواستیاون دلش م!ما فرهنگامون با هم متفاوت بود..میما سر جمع دو سال با هم بود _
 ی دوست پسر ه مداشته باشم و من ببو گالبخواستیاون دلش م.. نبودمنطوریها راحت باشه ومن ا

 یرتینبودم که غ
 

 !دادمی اجازه رو بهش نمنی آزاد باشه و من اخواستی اون منشم
 
 ن؟یخواستی مریچرا؟شما اونو اس _
 
اون سر به راه .. با همه مرد ها باشهخواستیاون دلش م! فرق دارهياما ازاد با ازاد! نهریاس..نه _

 .. بودیکیاون تنوع طلب بود و هر روز با ! بره خارجخواستیاون م..نبود
 
 ن؟یخب شما دوسش هم داشت _
 
 ! بهونه بودم تا از دستش خالص بشمهیو من دنبال ! بوديکامال اجبار ازدواج نینه ا _
 
 !پس مشکل از شما نبوده...آآآآم..خب _
 
 !نی کنقی تحقنیی بفرمارینخ _
 
 ! دارممانینه من به خودتون ا _
 

 :با تاسف سرمو تکون دادم و گفتم! آخه بچه؟ي داریمانی نشناختته چه ادهیجااااان؟ند
 
 خب؟ _
 
 !م مثبتهمن جواب _
 

 : و گفتمدمی خندیبا بدجنس... برا من دهی بدون فرك تز مچه
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 !ی متعالیلطف عال.اما من قصد ازدواج ندارم _
 
 
 يتو! گرد و دهان باز طناز اتاق ور ترك کردمي چشمايبا خنده بلند شدم و جلو... تو رو خداافشویق

 :سالن به مادرم گفتم
 
 !می و برمی زحمت رو کم کنگهی بهرته دمی مزاحمشون نشنی از اشتریمامان ب _
 

 : رو به مهندس گفتمعی ندادم مادرم مخالفت کنه سراجازه
 
 !حاج خانم با اجازه..ریشبتون بخ! شرمندهمی مزاحمتون شددیببخش _
 
 خودم رو ي در جفت کردم و کفشاي ماردم ور جلوي دوال شدم کفشااطوی اومدم سمت حعی سرو

 : که مهندس گفتدمیپوش
 
  شد؟طناز کجاست؟ی چه اومدننیاخه ا _
 
 !ی از نظر اخالقمیما با هم متفاوت! مهندسي اقامیرسیما با هم به تفاهم نم _
 
 .. کهينطوریآخه ا _
 
 !ری شبتون خبدیبازم ببخش _
 

 !تتی تربنیبا ا!ی بد بخت نکردم و دخترتو بهم ننداختی دستی که خودمو دستدی ببخشآره
 
 ي روادهی پدی بامی عصبی وقتدونستی وبد که منی ماردم اهیخوب. زدم نه مادرمی نه من حرفری مسيتو

 .. باهام حرف بزنهی کسدیو نبا..کنم تا اروم بشم
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 : در رو که باز کردم مادرم گفتمیدی خونه که رسبه
 
 ؟ي راه بريریم _
 
 ! داخلامیم..نه _
 
 :دیمادرم اومد کنارم و پرس.. مبلي داخل و نشستم رومی هم رفتبا
 
  نه؟خوردیمارد به دردت نم _
 

 : و کالفه گفتمیعصب
 
 باهاش ؟اصالي بوددهی دختره رو تا حاال دوسفی ش؟جونی خواستگاری بود رفتی کنیا..نه مامان _

 ه؟ی چجورشی تز فکرینی ببيحرف زده بود
 
  بود؟يحاال مگه چجور! بودمدهیفقط عکسشو د..نه واال _
 
 بغل نوی ادی من شبا با گهی عروسک گنده گرفته بغلش مهی ی من تلپي اومده نشسته جلویچیه _

 ؟یکنی بغل میشما چ!کنم تا خوابم ببره
 
 نهی منتظر بود ببدی اونم خنددمی تا من خندیمنته.. که گفتم هم خودم خندم گرفت هم مامانمنویا

 !انهی شمی میعصب
 

 : از خنده مون گفتمبعد
 
 ! مامانبرهیخوابم نم.. کم راه برمهی رمیمن م _
 
 ! موقع شبنیزود برگرد دلواپسم ا..برو مادر _
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 ..چشم _

***** 
  بمونمییتازه عادت کرده بودم که تو تنها _
 
 تونمی گفتم نمگهی ددمی تو رو دی وقتیول
 

  تنهاي عادت کرده بودم که باشم تنهاتازه
 
 ای اون عشق تو رویی دلم گفت تودمتی که دتا
 

 .. عادت کرده بودمتازه
 

 .. عادت کرده بودمتازه
 

 .. عادت کرده بودمتازه
 

 ندازهی رو می شنل لعنتنیچرا ا... شدمرهی مقابلم که پشت درختا بود خمکتی بلند کردم و به نسرمو
  سرش؟يرو
 

 ...اغونه دنقدری اکنه؟چرای مهی گرخونهی می وقتنجای ای وقتنجا؟چرای اادی مادی هر وقت بارون مچرا
 

 ..مثل عاشقا..خونهی دلسوخته ممثل
 

 !عشق
 

 ؟.. عاشق نشدمچوقتی هچرا
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 يبه آسمون گرفته و ابر.. دادمهی فرستادم و سرم رو به درخت پشت سرم تکرونی با فوت بنفسمو
 : شدم و گفتمرهی خيباال
 
 .. صداشنهیشیچقدر به دل م! دختر کمهنی اي بارون فقط صدانی ايتو..کاش بازم بخونه _
 

 : که دوباره خونددی صدامو شنانگار
 
 یینجای که ای چشمامو از اون وقتيبد عادت کرد _
 
 ییای لبخند رونی و آرامش چشمات با اتو
 

  از دردنيری تو تصوی حرفا همه شعرا بهمه
 

 .. رو تو قلبم عوض کردنییبای زاری معچشات
 

 ستی مثل منه عاشق به احساس تو مومن نیکس
 
 ستی ممکن نری غدونمی افسانه شم با تو مخوامیم
 
  چشامو رو همه بستمدمی که دی رو از وقتتو
 

 .. تو وابسته امي که به چشمادوننی عالم مهمه
 
  تو مانوسهي قلبم با آهنگه نفس هاگهید
 
 بوسهی می منو خوشبختي انگاريخندی که متو
 
 ستی ندای قصه پنی چشمامو ته اي عادت کردبد
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 ستی وا نيزی چچی که جز تو به چشمم هی خوبنقدری اتو
 

خم شده بود و شونه هاش تکون .. نگاه کردممکتیسرم بلند کردم و به ن! قطع شدآهنگ
 خواستم برم..خوردنیم
 
 .. شدهی و چی هستی و بگم تو کششیپ

 
 .. برمدی باآره
 

 ؟! شکستهی شدم و رفتم سمتش تا بفهمم دلش از کبلند
 

 و خواستم از پشت سر صداش شی پنج قدمدمیرس!اما فقط تا لب مرز... و رفتمششی خواست برم پدلم
 ..کنم که بازم شروع کرد

 
 ي خسته و شکسته از همونا که آدمو کالفه ي صداهی!چقدر بغض داشت صداش.. افتاده بودی اتفاقچه

 !کنهیخودش م
 
 ! چمن پشت سرشي نشستم رواری اختیب

 
 .. رودخونه از پشت سرمي آب توي بارون و صدايصدا

 
 .. دختر در مقابلمنی اي بغضو شکسته يصدا

 
 نیا!فتمی که به صورت شهال زدم ني ایلی سادی اهنگ رو بشنوم و به نی فوالد باشم و انکهی امگر

 آهنگا نی پارك و انی چرا ادونمیاصال نم.. از مغزم بوديگوشه ا... به شهال نداشت امای ربطچیاهنگ ه
 ادی رای اختیمنو ب

 
 !ندازه؟ی ماون
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من ! ساده نبودنمیهمچ... یلی سهی! کرده بودابونای منو تا خوده شب کالفه و آواره خیلی سنی همامروز

 می قدي همون شهالنیا! نگفت بهمیچی نگاه کرد و هي که صاف تو چشمايزدم تو گوش دختر
  که روزیهمون..ستین

 
 نکرد؟چرا سکوت يچرا کار.. بودشتری از منم بی که زورش حتیهمون.. شدزی پسر گالوهی با اول

 ... بره اما نرفتادمی من چقدر تالش کردم تا امروز از يواا.. شد اصال امروزیکرد؟چ
 

  کردم امروز؟کاری چمن
 

 یلی دل؟چهی چي گفتن؟گفتن عاشق شده؟عاشق من؟اخه واسه ی شد؟دوستاش اومدن و چی چاصال
 ! هم داره؟لیل مگه عشق دگمی میمن دارم چ..داره؟اه

 
 که به خواست یی چمن هانیپشت ا.. هواختمی کندم و رنی زمي مشت چمن از روهی و کالفه داغون

 ي طرف هم شهالهی زن بود و از تاری دختر گهی ری طرف تصوهی از دنیرقصی هوا ميباد و بارون تو
 ! خوردهیلیس
 

 ! زن رو به رودخونه نشستمتاری و پشت به دختره گدمیچرخ...بازم داغونم.. کالفمبازم
 

 ! بارون بودنسیلباسام خ.. شکمم خم کردم و کتم رو در اوردمي توپاهامو
 

 باز کردم و دو تا ناموی آستيدکمه ها.. رو باز کردمراهنمی کرواتم رو شل کردم و دو تا دکمه از پي گره
 ! سمت راستمي شونه يسرم رو خم کردم رو! ؛ تا زدم و دادم باال

 
 .. که بگه حق ندارمهی که بگه چرا؟کهیک.. کنمی دختر همخوننی با اخوادی دلم محاال

 
 نی از دست ايانگار.. چرادونمی وقته که نمیلی چرا؟خدونمی اما نمجنگمیم..جنگمی هم مای با دنمن

 .. خسته شدمي نحس و تکراریزندگ
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 :گهی که میامی همون پتی من شده حکای زندگتیحکا

 
 !کنندی شلوغش ميخودیگنجشک ها ب..ستی ساده ايصبح هم ماجرا!روزیهر روز مثل د _
 

 ی به اتفاقات بنکهی اي کردم بجای فرستادم و سرم رو محکم تکون دادم و سعرونی با فوت بنفسمو
 هیاونم حتما .. دختر گوش بدم و باهاش زمزمه کنمنی داغون ايسر و ته اطرافم زوم کنم به صدا

 کاش! دارهیغم
 
 !چشه دمیفهمیم
 

 ..: همه وجودم گوش شداری اختی تکون دادم و بسرمو
 
 شهی طبق معمول همزمی اشک برادتی به ابونی بارون تو خریهوس کردم بازم امشب ز _
 

 شهی معلوم نمگهی فرق اشک با بارون دی عاشق مثل من حتهی رو صورت ادی بارون می وقتآخه
 

  دارههی بهاره نخند به حال من که حالم گري من مث ابراي چشاامشب
 

  بذاره آره بخند بخند که حالم خنده دارهيری رو تو تاثتونهی نممی گرچرا
 

 ... آره بخند که حالم خنده دارهبخند
 

 ... بخند که حالم خنده دارهبخند
 

 ... به صورتمخوردی بارون بود که به سرعت ميقطره ها... رو رو به آسمون گرفتمسرم
 

 .. نداره االنی فرقچیاشک و بارون ه.. قشنگ گفتچقدر
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 هی که شدمی مطمئن مشتری بخوندی مشتری بیهر چ.. از اون دختر بدونمخواستی دلم مبی شب عجاون
 ! ستوونهیعاشق د

 
 ..وونهی عاشقه دهی

 
 ! بکشه تا بخونه؟رونی بارون از خونه بری دختره تنها رو زهی تونهی میجز عشق چ! عاشقآره
 

 .. تنهاشي سمت صدادی وجودم پر کشدلم
 
 ابونای طرفه من رو کشونده تو خکی عشقه نیا _
 
  دور و برم باشهی خلوت کسنی اي توخوامینم
 
 هی از گرکشمی نه دست مرنی هم مي پلکام رونه
 
  رو سرم باشهي بارون نه چترادی بند بخوامی منه
 

  دارههیحالم گر بهاره نخند به حال من که ي من مث ابراي چشاامشب
 

  بذاره آره بخند بخند که حالم خنده دارهيری رو تو تاثتونهی نممی گرچرا
 

 ... بخند بخند که حالم خنده دارهآره
 

 ... بخند که حالم خنده دارهبخند
 
 چیکُتم رو برداشتم و بدون ه..حس کردم سردشه..دنیلرزی و دخترونش مفی ظري و شونه هاخوندیم

 ! من مهم شده بودي دختر برانیچقدر ا.. شونه هاشي انداختم روی مکثچیبدون ه..يفکر
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 ..مهم
 

 دلش رو بشکنه؟نه من ی کسزه؟نخوامی اشک برنطوری نذارم سردش بشه؟نذارم ایعنی؟ی چیعنی مهم
المصب بااشکاش دل آدمو خون .. کمکش کنمخوادیمن فقط دلم م!ستمی ننطوری دختر انینسبت به ا

 !کنهیم
 
 

 دختر بچه که تا هی..اون بچه ست!معلومه که نه..؟نه.. حس رو نسبت به من دارهنی شهال هم ااالن
 !اومد دانشگاه عاشق شد

 
 .. فکر بد کرددی دموی جنبه که تا نگرانی بي دختر بچه هی

 
 ..چقدر ساده!نیهم..اون عاشق شد.. فکر بد؟نهیعنی؟!عشق

 
 رهی دختره تنها زنیو مهم تر از همه ا..کنمی فکر میچی و هی که به همه چرهی امشب ذهنم درگچقدر

 ... شونه هاشهي کت من رودی محوه غصه هاشه که نفهمنقدریبارونه که ا
 

 دختره شنل پوش ي کم خم شدم روهی دادم و هی گذاشتم و به دستام تکمکتی گاه نهی تکي رودستامو
 ..تارشی گيعاشق که خم شده بود رو

 
 کرد و هی بلند گري دفعه با صداهی من محوه صدا و لرزش شونه هاش که  محو بارون و اشکاش واون

 : خوندهیبا گر
 
 هی از گرکشمی نه دست مرنی هم مينه پلکام رو _
 
  رو سرم باشهي بارون نه چترادی بند بخوامی منه
 

  دارههی بهاره نخند به حال من که حالم گري من مث ابراي چشاامشب
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  بذاره آره بخند بخند که حالم خنده دارهيریاث رو تو تتونهی نممی گرچرا
 

 ... بخند بخند که حالم خنده دارهآره
 

 ... بخند که حالم خنده دارهبخند
 

 .. که بلند شد و رفتنمی بششتی پشهیخواستم بگم م.. تموم شدآهنگ
 
 .. بدستتاریگ
 

 .. شونه هاشي من روکت
 

 ..دهی و خمآروم
 

 .. زنون رفتقدم
 

 ..شی حواسی بنیمحو راه رفتنش بودم و ا! دنبالش نرفتم اون شب؟چرا
 

 !!!شهی پشت سرش و محوه صداش منهیشی می باروني نفر مثل خودش شباهی دی آخرشم نفهمکه
 

 .. شونه هاش تا که نلرزهي روندازهی هوا کُتش رو می نفر بهی که
 

 ی کسدیچرا نفهم..نهیسرش رو بب پشت نهی برنگشت ببیکه حت.. شدمشی حواسی بنی من محوه اآره
 ..دی داغونه دلش که نفهمنقدریستاده؟ایپشت سرش ا

 
 !کنهی با غصه هاش دست و پنجه نرم مي چجورنی و اکنمی متی شکامی زندگي توی به چمن
 

 ! گرم دختره شنل پوشِ شبدمت
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  نهمقسمت
 
 
 ) شهال: ( فصل نوزدهم 
 
 
 

 ..ي مشامت که دوسش داري بره توی ادکلن کسي همش بویکشی نفس مي داری سخته وقتچقدر
 

 ..یجنگی بخاطرش با اشکات مکه
 

 ...یجنگی بخاطرش با قلب و وجودتم مکه
 
 .. عشق رونی باور کن اخوامی چون نمجنگمیم
 
 .. طرفه روکی عشقه نیا

 
 .. فرجام روی عشقه بنیا

 
 .. جاروی عشقه بنیا

 
 ؟پسي کاري هست کجاتی؟حالیکنی مکاری چي هست دارتی بود شهال؟حالي چه وقت عشق بازاالن

 نش؟ینی ببيخوای میگفتی نمن؟مگهیکنی مثل هم فکر میگفتی نمشهی هم؟مگهیپارسه چ
 

  کارهات؟ي براهی خوبي راهنمایگفتی نممگه
 

 ؟ی عاشق بشچوقتی هيخوای اصال نمیگفتی نممگه
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 ..ی عاشق نشچوقتی هي دادتو قول.. به مني قول داده بود؟توی همه چری زي چرا زداصال

 
 ..شهال

 
 نفر هی چرا حس کردم دونمینم..با شک و ترس برگشت پشت سرم رو نگاه کردم! سر جامستادمیا

 ..شهیمثل هم.. شدمیاالتیبازم خ.. خودم بودم؟آره خودم بودمیعنی!صدام زد شهال
 

 ..ی اشتباهی نفر صدات کنه حتهی خوادی دلت میی تنهایوقت
 

 سرم هوار ي ها روی اونجا انواع بدبخترسمی که هر وقت ميخونه ا.. سمت خونمونرمی اروم ماروم
 ..شهیم
 
 ! از نوع پدر و مادری بختبد
 
 اگر بچه دار بشن بچشون دی از خدا به زور بچه بخوان شادی نباشنی که بچه دار نمیی اوناگنی مدمیشن

 .. هستیی بچه هانیر از داشتن چن نداشتن بهتگنیاونوقت م.. بشهضی مردمی شاایدزد و قاتل و 
 
 هست که با ي بودن بهتر از داشتن پدر و مادرمیتی ی گاهنکهیگن؟ای در مورد پدرو مادر هم ماما

 ..ستینه ن!ندازن؟ی خودشون تو رو تو چاه ميدستا
 

 .. حق با اوناستشهیهم
 

خنده !شهی احترام با چه ح نوشته مدوننی که نمياحترام به پدر و مادر.. خدا طرف اونا رو گرفتهشهیهم
 !واقعا..داره

 
 !طشی خونه خفقان آوره محنیچقدر ا.شمی ماطی به در و وارد حندازمی مدیکل
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 چه مرگمه من؟..رمیمی دارم مکنمی حس منجای اذارمی پامو ماصال
 

 بابام ی باشم؟وقتتونمی م؟مگهیستی شاد نمی مثل قد؟چراي شدينجوریچرا ا.. چمهدونمینم.. چتهشهال
  کرده برام؟یتی وصینیچن
 

 !!!! دارمیچقدر بد شانس.. مني خدااوه
 

 برم تو گهی دهی روحهی از ساختمون جا بذارم و با رونی مشکالتم رو بکنمی می و سعارمی در مکفشامو
 تونم؟یاما مگه م..اتاقم

 
 ! هالي تورمی سالنه مسالنه

 
 نامه هی شهی نورش باعث مکنمی رو که باز ملخچایدر !خچالی سمت آشپزخونه و رمیم..کهی تارخونه

 :خونمیاروم م..نمی ببخچالی در يرو
 
 نی نره تا اخر اادتیاما .. به نفع تویکی افتاده ریزمان پروازمون به تاخ. شوهرممشیمن پ.سالم _"

 "..فعال.. شوهر خوب باشهی دنبال ي وقت ندارشتریهفته ب
 
 مادر ي روزهیعمرا خودم !زامی پدر ومادره بیاز هر چ... باشه؟متنفرمی منشئش چتونهی همه نفرت منیا

 !عمرا..بشم
 

 ! سطل زبالهي توندازمی متی و با عصبانکنمی رو مچاله منامه
 
 ! هفته وقت دارمهی گهی من مي داده و تو روحی مرد رو به دخترش ترجهی ی چه وقاحتبا
 
 ..ی ازدواج کندی بايواخی اگه ارث مگهی و مکنهی بهم نگاه میی چه روبا
 

 ..ازدواج کنم.. کنمازدواج
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  ازدواج کنم که منو خوشبخت کنه هان؟ی کبا
 
 ..يذاری دامنم مي توي رو داربتی همه مصنی تو بگو که اایخدا.. بگوتو
 
 ؟ینیبی منو مي که دارییتو
 

 شته؟ی بابام االن پایخدا
 
 رون؟ی بشیاری و دوباره بشاتی اتي توشی هزار بار بندازي روزشهی؟م...ي عذابش بدشهیم
 

 .. بود که کردیتی چه وصنی بهش بگو اایخدا
 

 .. ولش نکنی تا ازش جواب نگرفتایخدا
 

 ؟ی نکندارمی فردا بشهیم.. خسته امایخدا
 
 و ندازمی کاناپه ول ميخودمو رو..بندمی رو محکم با حرص مخچالی و درب خورمی آب موانی لهی

 .. سرمری زذارمیدستمو م
 

 !کاش..دی با غصه هم خندشدی که کاش مکنمی فکر منی زدم به سقف و دارم به ازل
 
 و لباسامو خندمی میالک!تونمیآره که م..تونمیتونم؟می من چرا نمست؟پسی مگه خواستن توانستن نیول

 ..اما..ارمیدر م
 

اصال بهم .. کامال مردونه ستنی ندارم انایمن از ا..نه!یکت مشک... مردونه ندارم کهي کتانی از امن
 ... نداشتم تا حاالنایمن از ا!گشاده
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 حواس ي کم به درسام نگاه کردم اما همه هی رفتم لباساممو عوض کردم و الی فکر و خای دنهی با
  بود؟ی مال کدونمی اون کت بود که نمشیمپ
 
 !؟!وسف؟ینکنه ... حدس محال وجود داشتهی یول
 
 اون اخه کجا بوده؟!نه بابا...اه
 

  کت؟نی ادهی اودکلن اونو مي چرا بوپس
 
 !دمی کتابمو بستم و خوابالی فکر و خای دنهی با
 
 

***** 
 
 معده و شستن ي هیبعد از تخل.. و رفتم دست به آبنیی پاردمی تختم پي بلند باال از روي ازهی خمهی با

 :اختم و گفتم نگاه به خودم اندهی نهی ايسر و صورت از تو
 
 !یی شهاليچه پوف کرد.. کهکننی مپورتتی دانشگاه پسرا دي بریختی رنیا.. روافهیق _
 
 :گمی و آهسته و با ترس و لرز مزنمی لبخند به خودم مهی

 
 مگه نه؟!خندمی اگرم بد بود من می باشه حتیامروز قراره روز خوب _
 
 هی عیسر! شدتی گسی به صورتم که موهامم خدمی مشت آب پاشهی تکون دادم و ي خودم سريبرا

 و شلوار کتون تنگ ی مشکي و مقنعه ي کف دست باالتر از زانوم بود به رنگ قهوه اهیمانتو که 
  و کولهدمی پوشیمشک

 
 !رونی رنگمم برداشتم و بدون صبحانه رفتم بي کالجِ قهوه ای رنگ و کتوني قهوه اي
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بازم قرمز شد !یلعنت..اه! دهنمي آدامس برداشتم و انداختم توهی و فمی کي دست بردم توی رانندگوسط

 ! چراغنیا
 
 .. از کنارم برام بوق زدنی ماشهی که فتمی رو تحمل کردم و خواستم راه بهی ثان120 ی بدبختبا
 

 و تا نیی رو دادم پاشهیش. محل ندادم و حرکت کردم که بازم خودشو بهم رسوند و بوق زدبهش
 فحش هی نی هميبرا.. زدم امروز قراره من خونسرد باشمبیخواستم داد بزنم بگم چته به خودم نه

 نیملس به خودم دادم با ا
 

 : گفتممی کنارنی ماشي دادنام و به راننده قول
 
 امرتون؟ _
 
 : گفتمدهی جواب نمدمی کم مکث کردم دهی

 
 !هی دوديادی زنی ا شما رونمیبی من نمنیی پانی رو بدشهی شدیببخش _
 
 زدی مواریتاالپ تاالپ به در و د! بکوبیحاال نکوب ک.. رفتي قلبم بندرنیی رو داد پاشهی شتا

 :آروم گفتم..خودشو
 
 له؟..ب _
 
 ..بزن کنار کارت دارم _
 
 باشه ی من امروزم نماز صبح خوندم بذار روز خوبایخدا.. شدمادهی پنی ترس و لرز زدم کنار و از ماشبا

 !برام
 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 195 

 .. نذر و بسم اهللا و صلوات رفتم کنارشبا
 : دهنمو قورت دادم و گفتمآب
 
 !سالم..س _
 
 يو به چشمها.. وحشت ناك خورده بودیلی سهی که یهمون طرف.. صورتمي ناخودآگاه دستم رفت روو

 !نهکی که منو هر شب به وقت بارون آواره مییهمون چشما.. که در مقابلم بود زل زدمییآشنا
 
 : اخم گفتبا
 
 دوننی مای از دوستات کریاول بگو غ! روبهت بگمی مطلب مهمهی دیاما با..بابت اون اتفاق متاسفم _
  موضوع رو؟نیا

 
 : گفتمعیسر
 
 !نی از خودشون بپرسنیکنیاونارم من بهشون نگفته بودم اگه باور نم...چکسیبخدا ه _
 
 : و گفتنشی ماشي زد روتی عصبانبا
 
  هان؟دنیپس اونا از کجا فهم!اه دروغ بسه دختر _
 

 نطوری معشوقه شون اتی عاشق ها در برابر عصباني همه ای فکر کردم که آنیبه ا...ری رو انداختم زسرم
 : گفتمتی مظلومشن؟بای و مسکوت مریسر به ز

 
 رییاونا گفتن از تغ.. موضوع اعتراف نکردم چه برسه که برم بهشون بگمنیمن خودم تا حاال به ا _

 ..میدیرفتارات فهم
 
 :من گفتم.. اخمهاش باز شدن و رفت تو فکروسفی که گفتم نویا
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 !گنی نمی و سلماز هم مطمئنم که به کسي از پرگمی نمچکسیمن به ه _
 
 : لبخند مسخره زد و گفتهی

 
 که بهشون یی من رو کرد هان؟هموناشی دست تورو پیپس ک..آره مشخصه راز دارن _

 ! دختريچقدر تو ساده ا..یمطمئن
 
 ! حالم بهتر بشهدی شاکردنیچون فکر م...اونا به شما گفتن چون _
 
 تو هم منو دوست کردنی چون فکر مدی رو بگم؟اونا گفتن شاقتی حقتونمی خودم که مشیپ.. نهاما
 .. باطلالی خیما زها! ياری به زبون بشهی و روت نميدار
 

 هوا یب..زدمی قلبم حرف ماتی لو رفته بود همه محتوششی پروزی که دی چقدر راحت داشتم با کسمن
 : لحظه تو ذهنم رد شدهی!بهش نگاه کردم

 
 !چقدر دلم براش تنگ شده بود..شیآخ _
 

 به چشماش رهیتو فکر بودم و خ..ستی تو ني برایدونی که می کسي برایدل تنگ..ی اعتراف تلخچه
 :که گفت

 
 ! باشو منو فراموش کنیدختره خوب.. تو قلبمهي اگهیمن کس د..کنمی فکر مگهی نفر دهیمن به  _
 

 نیفقط رفتم سوار ماش.. کردم نه مات شدمهینه گر!نشی به قلبم زد و رفت با ماششیآت..ورفت
 ي هواکنم؟دلمی فکر می دارم به چدونستمیتو فکر بودم و نم!کردمی می رانندگی حرفچیبدون ه..شدم

 .. آغوش رو کردهی
 
 : گفتمی زنگ زدم و با ناراحتي پربه
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  تو؟ییکجا _
 
 !شهیاوال سالم خانووووم عاشق پ _
 
 .. گر گرفتششی که گفت دلم بد جور آتنویا

 
  تو؟یی کجاگهی دایدوما تو کالسم ب _
 
 : گفتمي بغض مشهودبا
 
 . تو محوطه امامیدارم م _
 
 : گفتی با نگرانيپر
 
 نجوره؟یچرا صدات ا.. شدهی چنمی ببایزود ب _
 

 : دهنمو قورت دادم و تو ذهنم گفتمآب
 
 !ستی نمیچیپس من ه.. نگمیچی مورد هنی در اگهی دچکسیمن قول دادم به ه _
 
 : گفتمي اي ظاهرهی شادبا
 
 خوبم چطور مگه؟ _
 
 : و گفتدی کشقی نفس عمهی

 
 . منتظرمي افتادی فکر کردم اتفاقیچیه _
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 کنم و ي نشد نقشمو خوب بازي پرشیتا نشستم پ. رو قطع کردم و خودم رو رسوندم به کالستماس
 ..! چقدر گذشتدمی که نفهمينقدریا.. کردمهی شونه اش و گريسرمو گذاشتم رو

 
 :گفتی و مدیمالی مدام کمرم رو ميپر
 
  شده؟ی چنمیبگو بب.. هستشیزی چهی نیمن گفتم ا _
 
 :تم گفهی گربا
 
 !خوادی رو مگهی دیکی وسفی يپر _
 

اشکاشو پاك ..سهی اونم چشماش خدمی سرم رو بلند کردم دقهیبعد از چند دق..دمی رو نشني پريصدا
 :کردم و گفتم

 
 باشه؟..ایتو رو خدا به سلماز نگ _
 

 : رو تکون داد و گفتسرش
 
 !شهی درست میهمه چ..فقط تو غصه به دلت نکن..زمیباشه عز _
 
 : بغض گفتمبا
 
 !نمشیبی باشم؟من هر روز دارم مالی خی بيچطور _
 
  باشه؟دارمیمنم بر نم! استاد بر ندارنی نمونده تموم که شد ترم بعد با ايزی چگهی ترم که دنیا _
 
 : گفتمعیسر..کنمی دق منمشی نکرده بودم که اگه نبنویفکر ا..يوا
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 !کنمی دق منمشیاگه نب..تونمینم..ينه پر _
 
 : گفتیهربون مبا
 
 کنم؟ی تو رو سرزنش نمکنمی و سرزنششون مشنی که عاشق مگهی دي چرا مثل دخترایدونیم _
 

 : گفتمآروم
 
 چرا؟..نه _
 
 یلیتو خ!یشی عاشق نمچوقتی هگهی دي حاالم که شديتا حاال عاشق نشد...شناسمتیچون م _

 ! شهالیمحکم
 

 : منو به آغوش گرفت و گفتبعد
 
 یکی که يدی تو از کجا فهمیراست. جونمی داره اجی حکمتهی؟حتما !ي همه غم دارنی تو که افیح _
 خواد؟ی مگروید
 

 : اوردم و گفتمرونی دادم سرم رو از آغوشش بحی رو براش توضهی قضنکهی از ابعد
 
 .. رفتم پاركشبید _
 
 : وحشت و تعجب گفتبا
 
  بارون؟ریز _
 
 ..اره _
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 ؟يخوری سرما میگینم..وونهید!خل _
 
  شد؟ی بگو چالی خی رو بنایا _
 
  شد؟یچ..خب _
 
 .. شونه هام بودي کت مردونه روهی که اوردمی اومدم خونه داشتم لباس هامو درمیوقت _
 
 : با تعجب گفتيپر
 
 ..ي و نداری که کس؟توي رفته بودی بود؟مگه با کسیکت مردونه؟مال ک _
 

 : گفتمنی و غمگي لبخند ظاهرهیبا .. گرفتمشیبازم آت! رو ندارمی من کسآره
 
 !دادی رو موسفی ادکلن ي راستش بویول.. بودی کي برادونمینم _
 
 : گفترتی حبا
 
  اونجا بوده؟وسفی یعنی..نیییییییییییییییییه _
 
 : خنده گفتمبا
 
 ری دوشم؟اونم زي دنبالم و تازه کتشم بندازه روادی داره بی چه لزومخوادی منو نمگهی میاسگول وقت _
 ! درصدهیفکر کن ...ارونب

 
 : گفتیجی گبا
 
 گه؟ی و کت رو انداخته ددهی اومده بوده تو رو دينجوری همدی خب شایول..یگیراست م..آهان _
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اگه بخواد ..بعدشم به خونشون دوره..محاله.. کنهداشی پتونهی نمچکسی قسمت از پارك رو هنینه ا _
 .. که سر کوچه ماادینم!بره پارك سه تا سر کوچشون هست

 
  هان؟هی کینی ببی مگه بر نگشتنمیخب بب..یگیاره راست م _
 
 داشتم لباسامو یخونه وقت..دمی نفهمرفتممی تو کوچه می وقتیحت.. خودم بودماالتیمن تو فکر و خ _

 ! متوجه شدماوردمیدر م
 

 : گفتمتفکر
 
  بوده؟ی کیعنی _
 

 : و آروم گفتمي پري اومدن تو کالس زدم به پهلو هامو باال انداختم و چند تا از بچه هاشونه
 
 .. خودمون باشه هانیب _
 
 .. من تو عالم خودم بودمدادی که استاد درس میتمام مدت... گفتم و استاد هم اومد تو کالسنویا

 
  هست؟ی عاشق کوسفی نکهیا

 
 شناسمش؟ی ممن
 

  سالشه؟چند
 

 خوشگله؟
 

  دوسش داره؟چقدر
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 ه؟ی من چشماش رنگمثل
 

 کنه؟ی می با من چه فرقاصال
 
 !.. ذهن کالفه امي پاسخ موندن توی متعدد که بي چقدر سوال هاو
 

 ) وسفی:   (  ستمی بفصل
 
 
 
 رسمی نميجلسه بعد.. نصفه موندمهی مبحث هم ننیا..کالس تموم شد TIME خب بچه ها _

 داشته ی آمادگهی نی کناز قبل مطالعه! هم مهمهیلی بحث حتما تموم بشه خنی ادی بارمیامتحان بگ
  تونیای مجسمه ننی عنیباش
 

 !?OK... مندی به امکالس
 

 : از دانشجو ها ذوق زده گفتیکی نیافش
 
 
 ؟!می امتحانه رو لغوش کننی اي چجورمی مونده بودگهی جلسه دمی داشتی بخدا عروسمیاستاد غالمت _
 
 
 : خنده گفتمبا
 
 
  هان؟ي بريخوای می کهیتو عروس...نیببند دهنتو افش _
 
 

 : گفتمیرفتی مدی به سمت دفتر اساتنی که با افشنطوریهم
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 !نیشمام دعوت.. خودمهیاستاد عروس _
 
 
 : خنده سرمو تکون دادم و گفتمبا
 
 
 ؟ی تاحاال تو با دخترا مشکلت برطرف شده که زنم گرفتیازک _
 
 

 : تو هوا تکون داد و با خنده گفتدستشو
 
 .. کارت دعوتمنمیا! برطرف شد بخداشی ماه پهی _
 
 
 که داشت بهم نی لحظه شوکه زل زدم به صورت افشهی نگاه به کارت دعوت انداختم هی
 : ارت رو نگاه کردم و با خنده و شوك گفتمي رويدوباره اسما..دیخندیم
 
 
 ؟؟يذاری سر به سرم مي پسر؟فک کردم داري ازدواج کردی تو کنیافش _
 
 

 : کارت رو خوندمي روي به کارت نگاه کردم و شعر مسخره دوباره
 
 
 خونتون نی صبحم بريدم دما... باغنیای بنی عصر نمازاتونو خوندشیاز ش.مونی عروسگهی ديهفته  _

 !ادیکه عروس دوماد خستن و خوابشون م
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 : و گفتمنی بود با خنده زل زدم به افشنشیی از عروس و دوماد هم پاشنیمی انهی
 
 ! چه طرز دعوت کردنه آخه؟نیا..اقعا کهو _
 
 

 : و گفتدیخند
 
 
 ! کنم استاد دسپخت خانوممهکاریچ _
 
 
 می برو بذار به کار و زندگیب... بهتگمی متی ؟تسلي نشده بندو به آب دادیچیهنوز ه!لی زن ذليا _

 ! برویبرسم ب
 
 

 : تکون داد و گفتی با خنده دسترفتی که منطوریهم
 
 
 ..فعال!استاد منتظرتونم _
 
 

 دانشگاه می ساعت نکی رفتم سمت کالسم و بعد از ي از خوردن چاعدی شدم و دی دفتر اساتداخل
 .رونی بامی داد من بتیرضا

 
 

 : از کنارم رد شد گفتی دختره جلف وقتهی که فتمی شدم و خواستم راه بنی ماشسوار
 
 
 ! تو حلقم جنتلمن جووونپتیت _
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نوچ نوچ .. تو رو خداپشویت! از شر تو و امثال تو خالص شم بخدای کنه خفه شریتو حلقت گ.. واالاره
 هی شبشتری شال که بهی ژوب بود با ینی که مث می دامني کوتاي مانتو هی! کشهیخجالتم نم!نوچ

 دستمال بود اندخاتته بود
 
سرمو با تاسف تکون ...می بگذرششمیاز آرا! بود دورشختهی جنگل آمازون رنی سرش و موهاشو عيرو

 به ذهنم هجوم آورد که مجبور زای چیلیاز کنار اون پارك که رد شدم خ..دادم و سمت خونه راه افتادم
 شدم بازم

 
 .. اون پاركي رو پارك کنم و برم تونیماش
 
 ..پر از خاطره! اون پارك پر از ماجرايتو
 

 .. دختر شنل پوشهی ي خاطره
 

 .. مني کت بر باد رفته ي خاطره
 

 ! اطالع دادمسی دختر که گم شد و من بخاطرش به پلکی ي خاطره
 

 .. شهالي خاطره
 

 ! شهال رو به خودش گرفته؟ي بومیچرا زندگ.. شهالزیهمه چ..همه جا شهال!شهال...شهال..شهال
 

 ...دی رو کردم که نباي شدم؟من چرا کارنطوری چرا امن
 

  مورد بهش کردم؟ی بي چرا توجه هامن
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 کنم؟ی مکاری دارم چدمینفهم چرا
 

 نشستم که یمکتی همون ني رودمی فرستادم و به خودم که اومدم درونینفسمو با فوت ب..هوووووف
 ..اون دختره شنل پوش نشسته بود

 
  داشت اون دختر؟ی غمچه
 

 سه تا نی اکنمیمن چه مرگم شده؟چرا حس م! دختره شنل پوشنیا..شهال...سای شدم؟آدنطوری اچرا
  بهم دارن؟یبیدختر شباهت عج

 
  شده باز زده به سرم؟ی چمه؟چشم؟منی دل نگرون هر سه شون مچرا
 

 !رمیگی مجهیدارم سر گ...ایخدا..اوه
 
 يآخرشم صدا... پرنده ها وي کم صداهی.. هانی ماشي کم هم صداهی آب رودخونه و ي کم صداهی

 :گفتیشهال که م
 
 ...میدی رفتارات فهمرییاونا گفتن ما از تغ _
 
 که عوض شده؟چرا دمیفهمیچرا نم... وقته عوض شدهیلیخ..عوض شده..آره(!) رفتار هاشرییتغ
  که نگاهش به مندمیفهمینم
 
 ...دمیمن چقدر احمقم که نفهم.. که رنگ نگاهش فرق کرده؟اهدمیفهمی شده؟چرا نمرهیخ
 

 آرنج يبا حرص نفسمو فوت کردم و خم شدم رو! عقبدمشونی و با پنجه کشدمی به موهام کشدستمو
  زانوهام عموديهام که رو

 
 ! کردمهی تکبودن
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 که شهال چطور عاشقم شد که کردمی فکر منیو هنوزم به ا.. موهام بودني انگشتام الهنوزم
  سر بهمیخواستی اون مدم؟منوینفهم

 
 کرد؟مگه چند وقته منو اون  رنگ عوضزی همه چنقدریچرا ا! شد؟یپس چ... نباشهیکی اون تن

 م؟یدی دگرویهمد
 
داره امتحانات !زنمیمنم که خل م... ماه؟هههی ماه؟فقط هی؟ی تعجبای بود ی جمله ام پرسشنیا... ماههی

  و منشهیترم شروع م
 
 .. ماههی گمیم
 

 :با تعجب سرمو بلند کردم و گفتم! ماهسه
 
 ..سه ماه گذشت؟اره گذشت!سه ماه؟ _
 
 : خودمو گرفتمي قهی راه بازم نیب.نی بلند شدم و رفتم سمت ماشمکتی ني رواز
 
 شه؟ی ماه عاشق م5آخه ادم به .. ماه5 میگیاصال م! احمقيدختره  _
 
 : دادمی خودم جواب خودم رو پنهانو
 
 ..ی دلبستگيبرا..ی عاشقي ماه کم نبست برا5..شهیآره م _
 

 . شدم و رفتم خونهنی و سوار ماشرونی از پارك زدم بیشاک
 

 يآقا غلط کردم و برا.. دست که نمک ندارهنی که بشکنه ازدمی کل راه رو با خودم حرف میعصب
 ..گهی مواقع گذاشتن دنیهم
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که ! طرفشو بشناسه بعد بهش کمک کنهدیآدم با.. جا محبت کردمی موقع و بی کردم که بهش بغلط

 .. اشو نچسبه بگه عاشقت شدمقهی ينجوریا
 
 زنگ می بندازم باز کنم که گوشدی رو پارك کردم خواستم در خونه رو کلنی خونه و ماشدمیرس!یلعنت..اه

 :دمی نگاه کنم کالفه دکمه سبز رو زدم و بدون مکث شننکهیبدون ا..خورد
 
  هان؟يدی جواب نمزنمی بهت زنگ می تو؟چرا از صبح تا حاال هر چییالوووو معلوم هست کجا _
 

 : تر داد زدمی که بودم عصبیعصب! دلم بذارم حاالي کجانویا! منيخدا..اوه
 
 بار ا؟صدی حی بي دختره ي منو خر فرض کردای یهان؟نفهم!چند بار بگم داستان منو تو تموم شده _

 ..کردمی من بهت فکر نمي تو اگر آدمم بودگمیگفتم بازم م
 
 : گفتهی حالت گربا
 
 وسفم؟یاخه چرا  _
 
 !ی کلمه رو گفتنی ايتو گه خورد..وسفمی..وسفمی..وسفمی _
 
 !ستمی اون دختره سابق نگهیمن د..بخدا من عوض شدم.. حرفو نزننیزممم؟ایعز _
 
 : تمسخر گفتمبا
 
 !زن..ي دختر نبودی با من هم ازدواج کننکهیتو قبل از ا..اون که آره _
 

 بار زن گرفتم بخدا طالقش دادم هی کردم ی غلطهی دست از سرم برداره آخه؟بابا نی بگم ای چایخدا
 : دفعه گفتمهی!م؟ی جدا شدشهی چرا باورش نمنیا
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 !مزاحمم نشو..کنمیمن دارم ازداج م _
 

 انداختم و درب دیکل! جوبي رو قطع کردم و خط رو از وسط دو نصف کردم و انداختم تویگوش
 !روبازك ردم و خودمو انداختم تو خونه

 
 ..فتادهی نی اتفاقچی هیعنی که دمید خنی و الکدمی کشقی نفس عمهی

 
 ..دمی امروز شهال رو ندمن
 

 .. نزدهی هرزه بهم زنگي دختره اون
 

 .. ازدواج کنمستی قرار نمن
 

 .. امروز پارك نبودممن
 

 ..شهی و شهال و دختر شنل پوش نگران نمسای آدي برای من گاهدل
 

 ..نیهم! دکتر روانکاوهی! دکترمهی من
 

 )  شهال:  ( کمی و ستی بفصل
 
 

 کت رو نی که ای کسدی شانکهی االیبه خ! تموم شد و من بالفاصله خودم رو رسوندم پاركدانشگاه
 ..دوشم انداخته اونجا باشه

 
 ..!میشگی هميجا.. مورد عالقه اممکتی شدم و رفتم سمت نادهی پنی ماشاز
 
 .. به ذهنم اومديزی چهی دفعه هی راه نیب
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 دهیچرا تا االن نفهم! منيخدا... که بنظرم کفشاش آشنا بودیهمون..دمی که اون شب دي مرداون
 !گهیالبد همونه د..بودم

 
 نگاه هی اوردمی خرمو باال ميکاش کله !لعنت به من.. بود اونا؟اهی کي بود؟کفشایاون ک... خباما

 ..نداختمیبهش م
 
 .. نشستممکتی نيو بوده اون مرد رفتم ری کدمی و حسرت که چرا اون روز نفهمتی عصبانبا
 
 

****** 
 
 
 !ستی نشمی پتارمی گنباری من ایول!بازم بارون...هووووف _
 
 .هیمهم دل توئه که بارون..ستی نتاریمهم گ _
 
 : گفتمریبا دهان باز و متح... برگشتم به پشتم و عی صدا سردنی شنبا
 
 ن؟یکنی مکاری چنجایشما ا...شما _
 

 که بهم وارد شده ي کرد از حس بدکیش رو کم کم بهم نزد تعارف اومد کنارم نشست و خودبدون
 : و گفتدی که خنددمیبود خودم رو عقب کش

 
 !گهی کارات خوشم اومده دنیاز هم _
 

 به شلوارش اونوقت از زنهی تر مبتشی ادم از همونهی گوالخ منی عکهیمرت... مار و خوشم اومدهزهر
 !زنهی حرف مینمناك بودن دل من و عشق و عاشق
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 دفعه به کفشاش نگاه کردم و با هیکه .. هوا اخمامو تو هم کرده بودم و زل زده بودم به کفشامیب
 : آشنا داد زدمي همون کفشادنید
 
 ؟يتو بود _
 
 : تعجب گفتبا
 
 من بودم؟کجا من بودم؟ _
 
آدرس خونمونو از کجا !یی که توزدمی حدس مدیبا! آره؟ي تو بودنیا.. کوچمونيهمون شب تو _

 ؟يدیفهم
 
 : کم ژست متفکر هارو به خودش گرفت و گفتهی

 
 رون؟ی از خونه بي بارون زدری رنگت زی که تو با اون شنل مشکیگیاون روز رو م..آهان _
 

 : چند بار تکون دادم و گفتمسرمو
 
 !يپس تو بود...آره..آره _
 
 ! بوده خبوسفیالبد :گهی مياونوقت پر...شانس ندارم که... باطلالی خیزه
 

 :بالفاصله گفتم! منوسفینه .. نره خر بودهنیا.. بودهوسفی و درد
 
  شماست؟آره؟ياون کت هم برا _
 

 : سرش رو تکون داد و گفتعیسر
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 هیاون شب تو حالت خوب نبود و گر.. بارون پشت سرت هستمری زيایمن هر وقت م _
 ..يکه سرما نخور! شونه اتيکتم رو انداختم رو!دنیلرزیشونه هات م..يکردیم
 

 !وسفی شونه ام بود نه ي کت فرهاد توانا رونکهی بهم برخورد از اچقدر
 
 : گفتمعی شدم و سری عصبالی خنی ابا
 
 ..خدافظ.. برمدی شده بارمیمن د _
 
 : بلند شدم دستم رو گرفت و گفتنکهی به محض ااما
 
 ...ي بهم جواب بددی رفته؟باادتی ؟نکنهيبه حرفام فکر کرد _
 
 هی اون موضوع خواستم بگم جوابم منفيادآوری و با دمی کشرونی حالت انزجار دستم رو از دستش ببا

 : با التماس گفتمنی هميبرا.. افتادمراثی ارث مي شرط پدرم براادیاما 
 
 ..لطفا!خوامیمن بازم وقت م _
 
 : زد و گفتی اون لبخند مهربونو
 
 ..دمی بهت وقت مایتا آخر دن _
 
 ...!لبخندش به دلم نَنِشست چرا دونمینم

 اتاقم گذاشتم تلفن خونه به صدا يتا پامو تو.. و رفتم خونهرونی مکث به حالت دو از پارك زدم ببدون
 ! خودش بودی تللیللی یطبق معمول مامان من پ..در اومد

 
 : تلفن رو دادمجواب
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 بله؟ _
 
  خوبه؟؟حالتییالو؟شهال جان؟خواهرم تو _
 
  چطوره؟طونتی گذشت؟گل پسر شن؟خوشی اومدی؟کيدی؟رسی خودتیآبج _
 
 کار يرفته بود فرانسه هم برا..دمیشنی خواهرم رو بعد از دو ماه ميصدا...دیلرزی چرا صدام مدونمینم

 !حی تفريشوهره کچلش هم برا
 
 : فکر بودم که گفتيتو
 
 درسته؟...دمی از مامان شنییزای چهی؟یی جونم؟شهالیآبج _
 

 ..!اوردی مادمی ی هنیا..شدی خودم رو به اون راه بزنم نمخواستمی می چهر
 
 : گفتمی ناراحتبا
 
 ي سرته و پسر دست گلت جلوي دست نوازش شوهرت روستی تو که بد نياگرم درست باشه برا _

 .. و ندارمیشکی خونم و هنی منه بدبخت بده که تو ايبرا...نهیری شتیچشماته و زندگ
 

از صدقه ! که هر روز و هر شب گرفتارش بودمی بغض لعنتنیهم.. بغضم شکستی اصال کدمینفهم
 رو داغون زی موقع پدرم که زد همه چی بتی و اون شرط و وصدشیاون شوهره جد..مادرم..وسفیسره 

 !تر از قبل کرد
 

 که چرا شوهر زدی تو سر خودم و خودش می و خواهرمم اون طرف خط هختمیری آروم اشک مآروم
 ؟ی فالکت راحت بشنی رو سرت باشه و از ایکی تا دست نوازش یکنینم
 
 : کم به حرفاش گوش دادم و گفتمهی
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 ادی لشی فی سلگ38 شد مادر که تو سن نمیت؟ای شد وصنمی ایگی و ميگردیدلم خوش بود تو برم _

 بود دلم خوش.. کنهارشی تمووم عخوادی کرد که حاال مي مادریکی برام از کوچیلیهندستون کرده؟خ
  خواهر بزرگترهی

 
 تو ی سرخرت ولشدمی مدونمیخودم هواتو دارم م...ای اصال به درك منتش رو نکشگهی که بهم مدارم

 مزاحمت امی بدی نبادونستمی گربه کجا رفته؟خودم ميای بازه حيزی در ديکردیتعارف خودتو م
 !شدمیونم...بشم

 
 گه؟ی دتهی پس تعارف من واسه چيای بیخواستی تو نمیوقت _
 

 : رو رها کردم و با هق هق گفتمبغضم
 
 ...خواهر بزرگه!تو...ی تو به فکرمستی اگه مادرم به فکرم ندمیفهمیحداقل م _
 
 سمت اتاقم و دمیی قطع کردم و دوی رو بدون خدافظی حرص خواهر بزرگه رو بلند گفتم و گوشبا

شتم فشار دادم و تا جا داشت بلند  بالي سرم رو رودمی تختم خوابيطبق عادتم رو..محکم دربشو بستم
 .. کردمهیبلند گر

 
 ... کردم که خوابم بردهی گرنقدریا

******* 
 بود و هواهم کیاتاقم تار.. بود7ساعت .. ساعتم رو نگاه کردمیجی سر درد از خواب بلند شدم و با گبا

 !کی تارکهیتار
 

 . درست کردمیی و بعدش چایی رفتم دستشوعیسر
 
 .رونی و از خونه زدم بدمی خوردم و لباسامو پوشتییسکوی و دو تا بیی چاهی
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 !کدهیونی و برم رمی بگی تاکسهی کنم بعد ي روادهی کم پهی خورده بود به کله ام که امروز
 

 ی ولومدی م7:30 ساعتشهیهم..ومدی دانشگاه شدم نسی منتظر سروی هر چدمی کوچه که رسسر
 .دی نرسسادمی وای چرا هر چدونمینم
 

 يکه؟انگاری تارنقدری صبح چرا هوا ا7:30 دفعه برام سوال شد ساعت هی رفتن که ادهی کردم به پشروع
 ! شبه7:30

 
 شب؟؟؟7:30

 
 نی با ارمیکجا دارم م..دمیمن دو ساعته فقط خواب! شبه7:30االن که ... هارهیمن ذهنم درگ...ي واااااايا

 عجله؟
 

 : خودم گفتمشی و پدمی کم به خودم خندهی ی از مدتبعد
 
 ! برم خونه پرستودمیحاال که لباسامو پوش _

******* 
 ی و همچنان به حواس پرتدمی بلعی مقمی عمي شهر تهران رو با نفساي و بارون خورده زی تميهوا

 خودم که
 

 ...دمیخندی شب م7:30 اتوبوس بودم اونم منتظر
 

که البته اونم ! کردن بودي روادهی کم پهیحد در .. با خونه خودمون فاصله نداشتیلی پرستو خي خونه
  منيبرا
 

 !دیرسی به نظر مادی زیلی خرفتمی و اونور منوری انمی هر روز با ماشکه
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 وارد کوچه شدم طبق عادت رفتم مقابل ی پرستو و وقتي خونه ابونی هر حال خودم رو رسوندم تو خبه
 خونه

 
 ! تا خواستم زنگ بزنم متوجه شدم انگار آدرس رو اشتباه اومدمو
 

 زدم عی و سردمی کشرونی ام بی شلوار لبی جيام رو از تو apple  تاچ ماركیگوش... کردمیپووووف
 يرو
 

 .. که خودش پرستو رو گرفتکی ي شماره
 
 : بوق پرستو جواب دادنی دومبا
 
 الو شهال جونم؟ _
 
 !سالم خره _
 
 ..ی بار من باهات درست حرف بزنم تو خرابش نکنهینشد !ایب..د _
 
 !ی سوسول حرف بزننقدی اادیآخه جون تو بهت نم _
 
 : کرد و گفتي خنده اهی

 
 ؟ی داشتکارمی تو؟چيخب چطور _
 
 ؟ي ا؟خونهییکجا _
 
 چطور مگه؟..نه _
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با حالت گرفته !م شدي بشه همونطوری صدا بده و خالی پـســـــــی که به بادکنک سوزن بزنانگار
 :گفتم

 
 !نمتی ببخواستمیتوکوچتونم م..یچیه _
 
 نفر هی داشت من نفهمم به ی که سعي طوري که پردمی واقعا شنای من مشکل داشتن ي گوشادونمینم

 :گفت
 
 !دور بزن ؛ دور بزن نرو خونه _
 
 خی رو تا اونجا که جا داشت چسبونده بودم به بی کرده بودم و گوشزی گوشامو تی و نامعلومجی حالت گبا

 گوشم
 

 : دفعه داد زدهی که گهی می چگهی بفهمم دکه
 
 !دیبا مامانم اومدم خر! خونهامیالو شهال من تا شب نم _
 

 عالمت هیبا ! سوال بزرگهی.. که مثل خوره افتاده بود به جونمی چرا؟سوالیول...چوندیپی منو مداشت
 سوال

 
 :بدون مکث گفتم.. حرف دارهي جایلی خچونهی بپلی دلی تو رو بقتی رفنکهیا..بزرگتر

 
 ..شمیمزاحمت نم _
 
 ! رو قطع کردمی منتظر جوابش باشم گوشنکهی بدون او
 

 شد به اون دهی سر کوچمون و نگاهم کشدمیرس.. رو که رفته بودم با حالت گرفته برگشتميریمس
 !ابونیسمت خ
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 ..پارك

 
 ! گاه من که لو رفته بودقرار

 
 دارم یچ..اه...شیدوم... شی بود که دومی تو نظرم عوضنقدری که ایکس.. توانا؟فرهادی کشی پاونم

 ه؟ی کشی اونوقت بدونم دومهی خوده فرهاد توانا کدونمی نمیمن حت! من؟گمیم
 
 دای پیم عوض آدنی اي حس که ممکنه دوباره سر وکله نی پارك اما اي برم توخواستی دلم میلیخ

 خودم ری هاش باعث شد من به مسياداوری که هستم مشوش ترك نه با حرفاش ونیبشه و منو از ا
 ..همچنان ادامه بدم

 
 اما پس قرار بود کجا برم؟..خوردی که انتهاش به خونه نميریمس
 
 برگردم که یی به جاتونمی نمگهی که حس کنم گمشدم و درفتمی منقدریا..رفتمیفقط م..دونمینم

 ! منو از سر خودشون وا کنندخوادی که دلشون میی که پر شده از آدمهايخونه ا..خونمه
 

 ...همه و همه!وسفی.. .پرستو...پدرم..مادرم...خواهرم
 

 .... وسفی منو از سر خودش وا کرد و مادرم در تالشه و خواهرم موفق شده و شی سال پیلی خپدرم
 
 !آه...وسفی

 
 : لب گفتمری گرفتم و زمویشونی تکون دادم و با دست راستم پنیبه طرف رو با تاسف سرم

 
 گهی پرستو هم دیحت..به اطرافت نگاه کن...خوب فکر کن! نشدهریبجنب تا د..شهال زود باش _
 !ستین
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 ..  کاره پرستو اشک تو چشمام حلقه زديادآوری با
 

 : زدمبی به خودم نهبالفاصله
 
 به کجا ؟کهي کردهی همه گرنی اي تو دختر؟خسته نشدياری همه اشک رو از کجا منیا..بسه _

 ... کردنهی همه گرنی اي کن به جا؟فکری برسی چ؟بهیبرس
 
 ی چرا حس خوبدونمینم! رو با سر انگشتم محو کردمفتدی گونه ام بي تا رورفتی رو که می قطره اشکو

 ..داشتم
 

 ..دمیرسی خوب خوب ميه جاها بی شخصي مذاکره نی داشتم تو اانگار
 
  ام؟ی من کنکهیا

 
 به دنی رسي و برادیخندی و مگفتی که با همه میی همون شهالشمی دوباره نمام؟چرای به خودم نمچرا

 .. خودم رو گم کردمداشت؟چرایآرزو هاش ست از تالش برنم
 
 : از کنار پام گرفتم و با خودم گفتمشگونی نهی

 
نه بخاطر ... و دوباره بخندایب... بسهي به بن بست خوردی راهت رو رفتيدی و ناامهی همه با گرنیا _
 ..هی الکي تو خنده هايدارو!یفتی و از پا مياری کم ميبخاطر خوده خرت که دار..گرانید
 

 بخندم؟..من!خنده...دارو...دمی به خودم ميچه تز مسخره ا...بخندم
 
 

 رعد و برق منو ي بود که زل زده بودم به در خونشون و محوه خاطراتم بودم؛که صدای ساعتمی نحدودا
 ..رونیاز جا پروند و از عالم هپروت پرتم کرد ب

 



               طعم شیرین رمان          آمدي جانم به قربانت                   رمان 

@donyayroman 220 

 که بهم وارد شده بود ناخودآگاه جمع ی لبام نقش ببنده با ترسي اروم آروم رورفتی که ميلبخند
 :به آسمون نگاه کردم و گفتم..شد
 
 امروز يبرا.. همراهم نبودتارمی و من گيدیصبحم بار..اوردمی نتارمویمن گ...کنمی مخواهش..االن نه _

 !کنمیخواهش م!بسه
 
 زد و بارون به شدت هر چه تمام تر شروع کرد به يدی که رعد و برق شدکردمی آسمون التماس مبه
 ..دنیبار
 
 : من دلخور رو به آسمون گفتمو
 
 ي گرفتم جلومیمن تصم.. ندارهیبیع..ستی ن؟مهمیکنی می محلی بهم بيتو هم دار..باشه _
 .. قد خم نکنمچکسیه
 
 : دوختم و با بغض زمزمه کردموسفی کی اتاق تاري نگاه آخرم رو به پنجره و
 
 که با خودمم ي بسرم اوردی چنیبب...کنمی به آسمونم التماس مگهی؟دي منو به کجا رسوندنیبب _

 ...نیمنو بب..نیکنم؟ببی مدای تو پي خونه يونسته خودمو جلو دارم که ندی چه حالنیکنم؟ببیمذاکره م
 

 ات گرمه ی اون اتاق لعنتي تو بودن و تو توی بي از سرمالرزمی خدا و مي از اشکاشمی مسی خدارم
 !یگرم

 
 : رو برگشتم و زمزمه کردمریمس
 
 ... دلمو گرم نکردی که کف دستامو سوزوند وليگرم مثل قهوه ا _
 

 ...ي که تو نگرانم بودیی مثل اون روزاگرم
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 .. مثلگرم
 
 !اشک..اشک..اشک.. که با خودم بسته بودمي عهدری باز هم زدم زو
 
 نیی باال و پايزی چهی دلم يانگار تو...وسفی سمت خونه دمیی شدم و دوباره دووونهید
 ...دونمی باشم که برگشتم؟نمی شاهد چخواستمیم...شدیم
 
 شده بودن رو سی آسمون خي تنم که از اشکاي لباس هاینیسنگ...دمییبا تمام قدرتم دو..دمیی دویول

 ... حس درستهنی بدونم انکهی اما به عشق اکردمیتحمل م
 

محوه نگاه .. روشن شده بودی کدمی و زل زدم به اتاقش که نفهموسفی ي خونه ي رو به رودمیرس
 ...چه وقت..کجا..ی کِدمی که نفهمکردمی مری خودم سی افکار واهيکردن بودم و تو

 
 .. بارون گرفته بودشونری بودن و زرونی که از پنجره باز اتاقش بدمی رو دوسفی يدستا

 
 ! بودیچه روز خوب...دمی بار دوم بود که امروز خندنیبعد از مدت ها ا!دمیآره خند..دمیخند..دمیخند

 
 ثبت کمی ذهن کوچي خنده هارو تونی کردم که اموی سعي و همه دمیمن با لذت خند...دمی خندمن
 !کنم

 
 نبود راه دلم رو گرفتم و اومدم خودیب...نمشی قراره امشب ببدمیاز اولم فهم... بودي حسم قوچقدر
 .. خونه اشيجلو
 

 دفعه متوجه شدم هی که کردمی و بهش نگاه مدمیخندی حسم بهم دروغ نگفته منکهی از اسرخوش
 ...نهیممکنه االن منو بب

 
 گربه از اسمون هی شدم که می ها قانی از ماشیکی رفتم پشت عیسر... باشهدهی اگر تا االن منو ندالبته

 .. به صدا در اومدنی ماشری و آژنی سقف ماشينازل شد و با سرعت افتاد رو
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 ... کنم برهشی گربه رو پتونستمی بزنم و نه مغی جتونستمی که از ترس نه ممنم

 
 هی االنه که سکته ناقص رو بزنم که کردمینم رو گرفته بودم و هر ان حس م دهي جلوهمونطور

 : باال سرم گفتییصدا
 
 نجا؟ی اي دارکاری؟چي رو در اوردنمی ماشيخانم شما صدا _
 

 ؟! دلم بذارمي کجانویا... بار کنی و باقالاری خر بحاال
******* 

 چند تا صلوات نذر امام عیسر.. بود باال سرم و ول کن معاملم نبودسادهی واالی گودزنی عالغوزی مردکه
 زمان کردم که

 
 
 

 .. دست از سرم بردارهنی باشه و هم ادهی منو ندوسفی هم
 
 

 : بستم و شروع کردمچشمامو
 
 
 ... محمد و اله محمد وعجل فرجهمیاللهم صل عل _
 
 

 ...یدوم
 
 
 ...م محمد و اله محمد وعجل فرجهیاللهم صل عل _
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 ...یسوم

 
 
 ... محمد و اله محمد وعجل فرجهمیاللهم صل عل _
 
 

 ...یچهارم
 
 
 ... محمد و اله محمد وعجل فرجهمیاللهم صل عل _
 
 

 ...یپنجم
 
 
 ... محمد و اله محمد وعجل فرجهمیاللهم صل عل _
 
 
 هوا چشمم رو باز کردم و چه ی پلکم که بي قطره بارون خورد روهی رو بفرستم ی خواستم ششمتا

 تا...خووووب
 
 
 

 ! هم بسته بودوسفیمرده رفته بود و پنجره ... قطره هانی از اباشه
 
 
 صلوات رو که فرستادم نیآخر... و صلوات فرستادنم ادامه دادم تا نذرم تموم بشهدمی کشقی نفسه عمهی

 همزمان
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 !ابونی سر خدمیرس
 
 
 شدم و حساب ادهی درب خونه پي در بست گرفتم و جلوی تاکسهیود  که گرفته بیمی دلهره از تصمبا

 .کردم
 
 
 .. انداختم و رفتم داخلدیکل
 
 

 :نامه رو خوندم.. افتادونی تلوزي نامه روهی رو که روشن کردم چشمم به المپ
 
 
حاال !(کنمی سفرم مي برادی خري سرهیدارم !)نمیبی دارم مستمی که کور ننویخب ا( ستمیمن خونه ن _

 رهیانگار داره م
 
 
 

 ي و بريایممکنم هست اصال ن(امی بریممکنه شب د!) کندی کنه خب همونجا خری زنگونیای بوسط
  اون پدريخونه 

 
 
 

به سالمت (رمیمن پس فردا م..ی گرفتیمی چه تصمی بهم بگدی باي شدداری صبح که بیول!)سوخته
  جلوتویکس
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 !)يخوش امد...نگرفته
 
 
 : مبل و گفتمي خودمو ول دادم روي اي ظاهریالیخی بی ببا
 
 
برو که هم من راحت شم !مامان جون.. هم که بهت داشتمو ندارمي عالقه الونی اپسهی اون گهید _

 !هم خودت
 
 

 و اون نوری نم دارمو اي در اوردم و مقنعه امو از کله ام کندم و موهاسموی خي همونطور مانتوبعدم
 کردم و هر کدوم از

 
 
 
 ! طرف پرت کردمهی اسامولب
 
 
 ...ممی فکرم رفت سمت تصمری شدم و بعد مسرهی خاموش خونی کم به تلوزهی

 
 
 ! با سرنوشتميباز
 
 

 .. که من نداشتمخواستی مری شدل
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 .. بودنی تنها راه چاره ام ااما
 
 
 ...دمی متن قطرات بارون خوابری شب با زازدهی ها ساعت الی فکر و خنی ابا
 
 
 

******** 
 
 

 ری زدم زی با خودم مرور کردم و الکمانوی شدم و دوباره عهد و پداری از خواب بی با حالت کسلصبح
 :خنده و گفتم

 
 
 !مخصوصا که من نماز صبحمم خوندم...هیامروز روز خوب _
 
 

 صبحانه مفصل خوردم و خدا رو شکر کردم که مادرم خواب هی و بعد یی رفتم دستشوی با سرخوشبعدم
 ..بود
 
 

 و رفتم دمیلباسامو پوش...  گرفتم کهیمی چه تصمدیفهمی مدی نداشت باالخره بايری توفچی هالبته
 خم شدم..رونیب

 
 
 

 .. هوادمی مادرم ده متر پري کفشمو ببندم که با صدايبندا
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 : خنده و گفتری ززد
 
 
 ...  وی خداحافظي برانجهی اادیخواهرت امشب م...ترسو _
 
 

 : و خشن زل زدم بهش و گفتمموشکافانه
 
 
 ؟یو چ _
 
 
 !منو آقا داماد!می عقد مختصر دارهی نکهیو ا _
 
 

 یول!کردی رو داشت پنهون می غمهیانگار اونم ... تر بودیخنده هاش از منم الک... خندهری زد زبعدم
  بديبو...نه
 
 
 

 ينجوریا... شدیا شد الکل آشنکهی مرتنی با ایاز وقت!مثل هر شب.. بود که مستنی از ایناش..دهانش
 نماز..نبود

 
 
 
 ! هم شدیالکل...ری سه ماهه اخنی ایعنی... حاال های بر عکس من ولخوندینم
 
 

 : تو هم بود که گفتاخمام
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 ... مامانته هایمثال عروس.. پول برو برا خودت لباس بخر واسه امشبنی با اایب...سگرمه ها تو وا کن _
 
 
 ازی نفرت رومو ازش گرفتم و خواستم پوالرو پرت کنم تو صورتش که فکر کردم بهشون ممکنه نبا

 پوال رو..داشته باشم
 
 
 
 : که گفتدادمی دستم فشار متو
 
 
 آآآآآرررررره؟...گهی دي رو زدراثی ارث و مدی؟قیکارکنی چيخوایم....خـــــــب _
 
 
 : گفتميزی حالت بدو نفرت انگبا
 
 
 ن؟یاری مامشب عاقد _
 
 
 !میخودمون عاقد سر خود...پ ن پ _
 
 

که ! دل ببنده؟ای دني به لذت هانقدری نفر اهی دیچرا با... مادرم سوختيبرا...دل من... براش سوختدلم
 نتونه
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 : خالص رو زدمری براش تکون دادم و بدون مکث تي تاسف سرنه؟بای رو ببانشیاطراف
 
 
 !فرهاد توانا!به همون عاقدتون بگو عقد منو نامزدمم بخونه...کنمیمن امشب ازدواج م _
 
 
 ! بستمهشی کري خنده هاي صداي دوشم جا به جا کردم و درب خونه رو روي کولمو روو
 
 

 :دمی فرهاد و پرسي رفتم سمت دوستاراستی دمی دانشگاه رسی روز وقتاون
 
 ! واجب دارم باهاشونیلی کار خهی دانشگاه؟من انی توانا امروز ميآقا.سالم _
 
 : بود گفتي پروفسورشی هم داشت و ری مشکزی ري و چشماي ساده اپی از دوستاش که تیکی

 
  درسته؟نی نژاد باشری خانم امدیشما با..ام _
 
 ن؟یشناسیشما منو از کجا م...بله بله _
 
 .فرهاد از شما برامون گفته _
 

 ! واسه ازدواج نکردمدای بشر پنی بر سرم که اعجوبه تر از اخاك
 
 : گفتم که ادامه دادی آهانهی

 
 !گهی باشه دنجای نه ادیامروز ساعت ده کالس داره با _
 

 ي چسبم روهی داشت و ی رنگیی خرماي رنگ و موهاي قهوه اي از دوستاش که چشماگهی دیکی که
 : بود گفتشی عملینیب
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 ! خب؟ادی زود تر بمیزنیاحمد اگر کارشون واجبه بهش زنگ م _
 

 : گفتمعی رو کرد به من و با نگاه پرسشگرانه اش زل زد بهم که سربعدم
 
 ..شهی می که عالنیاگر زنگ بزن _
 

 : گفتهی زنگ زد و بعد از چند ثانعی سراونم
 
  تو؟ییالو؟فرهاد سالم کجا _
 
_ .... 
 
 .یونی اینه نه فقط زود تر ب _
 
_ ... 
 
 !ایفقط تو زودتر ب! ستی نی خاصزهی چگمینه م _
 

 : با استرس گفتممن
 
 ! من کارشون دارمنیاگه ممکنه بگ _
 

 : نکرد و گفتي نامرداونم
 
 ! منتظرتوننرنژادیخانم ام _
 
_ ... 
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 ..یباشه گوش _
 
 : رو گرفت سمت منو گفتی گوشو
 
 . با خودتون حرف بزنهخوادیم _
 
 : رو گرفتم و رفتم دو قدم اون طرف تر و گفتمی خجالت گوشبا
 
  توانا؟يآقا _
 
 !سالم شهال خانم _
 
 !کارم واجبه... مزاحمتون شدمادین؟ببخشیخوب هست..سالم _
 
  افتاده؟یاتفاق.. نگران شدمکمی ترافي توه؟منی بدونم چه کارشهی فقط مهی چه حرفنیا...نه نه _
 

 !دروغ محض... همه وجودش دروغ محضهکردمیحس م!شستی حرفاش به دلم اصال نمچقدر
 
 :نقشه ام گفتم استرس از با
 
 ! باهاتون زود تر صحبت کنمدیمن در مورد جوابم به سوال شما با _
 
 .. ممنونتمای خدايوااااا!نی زود جوابمو بدنقدری اکردمی فکر نمشهیباورم نم...یعنی _
 

 ... مفت خوري بندایخال!نی کرباسهیهمتون سر تا پا .. ببندی خالکم
 
 حرفاش دمید..کردی مي ابراز شاديخودی رو نگه داشته بودم و اونم بی گوشتی و عصبانی ناراحتبا

 : نداره زدم وسط حرفش و گفتمیتموم
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 ..خدافظ!نی باشتی ساختمون ساي جلو10 شما ساعت شهیجناب من کالسم داره شروع م _
 
 رو ی از دوستش گوشي تشکر سرسرهی رو قطع کردم با ی منتظر جوابش باشم گوشنکهی بدون او

 ..!بهش برگردوندم و رفتم سمت کالسم
 
 : و گفتدی عجل معلق جلوم پرنی در کالس که وارد شدم پرستو عاز
 
 ؟هان؟يدی نماماموی تا حاال جواب پشبیچرا از د _
 

 : گفتمی تفاوتی با بنی هميبرا...شدی شامل پرستو هم مممیتصم
 
 دو ادیخودتم که زورت م!رسونتت؟ی نمقتچوی دنبالت؟تو که بابات هامی ني دادامی پیتو چرا صبح _

 پس..يایقدم راه ب
 

  هان؟ي اومديچجور
 

 و دی رنگش پرنکهیا..کردمی شده بودم و تفاوت ها رو حس مرهی پرستو خي به چهره موشکافانه
 زی و تدمینوع نگاهش رو فهم..کردی نگاه مي ساالري به من و بعد به مهدینگاهش متزلزل شد و ه

 :گفتم
 
 ... بودمدهی فهمیعنی... دمیفهمی مدیاز همون اولم با _
 

 : گفتمي با حالت مشکوك و پرشگرانه ابعد
 
  رکب خوردم؟هوم؟قمی چرا از رفنکهیاونم ا! اومدشی سوال برام پهیفقط  _
 

 چم شده بود دونمی من نمنیی پاومدنی اشکاش آروم ميپر...دمیدی رو تاز مای انگار دنقمی گفتم رفیوقت
 ..ختمیری خودم مي رو تومی و ناراحتتی عصبانيسنگدالنه بهش زل زده بودم و همه که 
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 انهی مورنیع..ستمی نفشونی که قادر به توصکردنی بهم وارد میی که تو دلم بودن ضربه هایی هاغصه

 ...خوردنی بودن به جونم و تنم و مختهیر
 

 ...! کرده بودن تا منو به حراج غصه ها بذارنیکی همه دست به انگار
 
 ..کردی مهی آغوشم رها کرد و هق هق گري خودشو تويپر
 

 ی بود و دورمون شلوغ شده بود از هم کالسدهی اشکاش توجه همه رو سمت ما کشي صداگهی دحاال
 !کنه؟ی مهی و واسه داره گری بدونن کخواستنی که می فوضوليها
 
 : رو از خودم جدا کردم و گفتمي پری حوصلگی و بي اعصاب خوردبا
 
 شیبرو پ..برو! نرهنی تا حاال با زحمت نذاشتم بشکنه از بشبی رو که از دی برو کنار بذار حرمتيپر _

ما که ..ي چند سالت پا بذارقی رفي دل شکسته ي رودی بدست آوردنش باي برایکنی که فکر میهمون
 میاز همه خورد

 
 ! تو هم روشمیگی مخب

 
 ها مکتی از نیکی ي گرد شده و اشکبار کنار زدم و رفتم روي رو با چشماي همه رو بهت و پربعدم

 !نشستم
 

 ! قرص تپش قلب در آوردم و خوردمهی فمی کي و از تورونی با فوت فرستادم بنفسمو
 
 دارو  بهازی از دست دادم و نموی عادي حالتاگهی که من ددیفهمی به دکتر نبود عقل ناقص خرم ميازین

 ! دارمی روانيها
 
 ... نوعش بودنی قرص تپش قلب که ساده ترگهید
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 تا قرصم بره دادمی باره قورت مهی شدی مادی که زی و وقتکردمی بسته بود و آب دهانم رو جمع مچشمام

 ! صورتمي افتاد روي اهی که حس کردم ساکردمی کارو تکرار منی دوباره انییپا
 

 : بسته گفتمي و با همون چشمانیی انداختم پاسرمو
 
 من ي و تو هم پا به پاکردمی مهی که من گریگذشت اون زمون...؟گذشتي پرینی رو ببی چياومد _

گذشت اون ..مردمی متی من از نگرانشدی که تو نگاهت که نگرون میگذشت اون زمون..یختیریاشک م
  که منو تویزمون

 
 !گهی دیکی..ي رو دارگهی دیکیچون حاال !يآخر نیمخصوصا ا..آره گذشت!می داشتگروی همدفقط

 
 : بسته بلند شدم و سرش داد زدمي آخر و با چشمامی زدم به سادمهی فقط دونمینم... شدیچ.. شدیچ
 
 تا درد ي بودشمی کاش پیگفتی و ميزدی که تو راه به راه بهم زنگ مییهمون روزا..پرستو گذشت  _
گذشت ..ي که تنها کس من تو بودیگذشت اون زمان.. منو نکشهي مادریدرد ب.. ازارم ندهي پدریب

  که همییاون روزا
 
 نکن هیگر..زی اشک نریگفتی و ميدادی مي و از پشت تلفن بهم دلداريموندی مداری من تا صبح بيپا

 ..شهیدرست م
 

 به معشوقه ات يتو دار..کنمیمن دارم ازدواج م..زیهمه چ!درست شدن..یگفتی تو راست مآآآآره
 با ي چاه تو داري تورمیمن دارم با سر م...یشی خوشبخت ميتو دار.. شمیمن دارم بد بخت م..یرسیم

 يریتموم وجودت م
 
 یهمه چ...یگی راست مدمتوی کشیی عمر تنهاهی که ی بودن حق مننای بود آرزوهام؟انیا... قلبشتو

فقط م ..ستی نی مهميمسئله ....ایصه نخور موقع غهی... کهستی نيزیچ.. کم هیفقط من ...درست شد
  کم از دور وهین
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 ؟خوشبختیزنی بهم خنجر مي داری هستی کنمی که ببی از رو بسترتوی شمشيپر! رکب خوردمامیبر
 ..ي پریبش
 
 
 فشار دادم و با شتریچشمامو ب! همه نفرتنی کنه از ای بلند هم نتونست منو خالي صدانیا... نشدگهید

 : گفتمخوردنی دستام از شدت لرزش لق لق مکهی در حالی آروم و پر بغضيصدا
 
 يهم همه ...هم عشقمو...برم که هم تو رو.. برمدیبا.. شومری تقدنی ايشکست خورده ..من _

 نبودنش نی طرف و اهی دلم ي غمايهمه ! طرفه بودهی...ي طرفه بود پرهی..خاطراتمو فراموش کنم
 !گهی طرف دهیکنار من 

 
 پلکم آزاد بشه که با دستم چشمامو فشار دادم ری سر بخوره از زخواستی چشمام مي جمع شده توشکا

 .. گرفتمشونویسیو خ
 

 نیکوه هم اگه بود با ا.. کردم و خودمو انداختم روشونزیدستامو حائل م!نیی سرمو انداختم پادوباره
 گاه منم هیتک... کنههی جا که بهش تکهی داشت به ازین..ستهی بایی خودش به تنهاتونستیهمه غم نم

 !زیم... بودییاستثنا
 
 : لرزونم حرف اخرمو زدمي صدابا
 
 : بود بهش بگهدی خسته و ناامشی باشه؛که هر وقت از زندگشیتو زندگ _تو  _ هی دیآدم با _
 

 ..ای دنالیخی بی تو هستنکهی امهم
 

 !زی مي و با سرعت رومی مستقنیی پادیک چی بود قطره اشکری که سرم زنطوری باز کردم و همچشمامو
 
 ...ي بعدي قطره و
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 : آخر منری تو
 
 !رو هم از دست دادم _تو  _که من اون  _
 
 ی کاش نميکه ا.. گونه ام پاك کردم و سرم رو آوردم باالي روادی برفتی دست راستم اشکمو که مبا

 !آوردم
 
 بوده وسفی شنوهی و حرفامو مستادهی پرستو در مقابلم اکردمی که من فکر می مدتنیدر تمام ا!وسفی

 که پشت سر ي جز سلماز و پرستی نیشکی هدمی نگاه به اطرافم انداختم دهی!دادهیکه به من گوش م
 وسفی

 
 !کردنی مهی گرداشتن

 
 اصال مهم دی حرفامو شنياگه همه ..ستیمهم ن... قفل نگاه متعجبش بود که فکر کردمنگاهم

 ي پاری بوده االن زیهر چ.. نمونده که بخوام تالش کنم نشکنهيزی از غرورم چگهیچون د!ستین
 ..ناستیهم
 
 ....  و پدرم ووسفی ومادرم و ي پري پاریز
 
 : بزنه که گفتمی خواست حرفدی دموی تفاوتی نگاهم بتو
 
 ..بعدم نمرم! تا امتحانرمیم..ری بگدهی جلسه رو هم نادنی اشهیاگه م _
 

 بود که ی رسم عاشقنیا!شدینم.. خبیول!خیخواستم سرد بشم و .. سنگدل بشم مثل خودشخواستم
 .. بشهگهی دیکی قسمت ي رو که دوسش داریاون
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 درخت ي باالي که شده بریتو با هر جون کندن..یتو خسته بش..ی بود که تو زحمت بکشی عاشقرسم
 ... اونو گاز بزنهی با آسونگهی دیکی ی ولی آدم رو بِکنبیو س

 
 : که از خودم سراغ داشتم بگمي برخوردنی و سردترنی احساس تری کردم بابی چرخوندم و سعسرمو

 
 !نی بخاطر دل من خوشبخت بشنی کنی و سعنیمراقب خودتون باش _
 

 نی حسم نبود بلکه ملتمسانه ترنی احساس تری ازش دل کندم و حس کردم نه تنها بهی از چند ثانبعد
 نگاهش و به لباس یشگیبه غرور هم.. غمبارشيبه چهره ... نگاه کردمشیبه اندام ورزش! م بودحالت
 .. تنشيها
 
 لباسا تنش نی گوشم همي اون روز که زد توادمهی! رنگی شلوار مشکهی ساده و دی سفراهنی پهی

از افکار .. برازندش بود و منو محو خودش کرده بودیچقدر اون کت مشک!فقط امروز کت نداشت..بود
 رونی خودم بیواه
 

... نفرت...التماس.. بود تو نگاهش؟خواهشیچ.. شدمرهی رنگش خی طوسي و به چشمااومدم
 ! ترحمدمیشا...دونمینم!غرور

 
 .. بخاطر سپردم پشتمو کردم و رفتمشهی همي مطمئن شدم چهرشو برانکهی از ابعد
 

 چرا اما دونمی نمی سمتم ولدنیی که دودمی شنیحت... ندادمی و سلماز صدام زدن جوابي پری چهر
 ! جلوشونو گرفتیکیحس کردم 

 
 .. باشنمی زندگي توي تکراري آدماخوامی نمچوقتی هگهی ددی که فهمیکی

 
 .. خودم رقم بزنمي رو برايدی من رفتم سر قرارم تا سرنوشت جدو
 

 ...دیای نیوسفی در آن چوقتی که ممکن بود هیسرنوشت
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   دهمقسمت
 
 

 ! زود اومده بودمیلیخ...اوووووف..کردمی نگاه ممی بودم و به ساعت مچستادهی اتیاختمون سا سيجلو
 

 .. رو تحمل کنمطی اون محتونستمینم... گرفتم برم خونهمیتصم
 
 ! نتي با سرعت روندم سمت خونه و نشستم پاراستی

 
 خبر بودم و یچقد وقت بود که از پارسه ب... کرده بودمی و پارسه خدافظسای وقت بود که با آدچقدر

 .. باهاش درد و دل نکرده بودمگهید
 
 : قرار گرفتنبوردی کي و انگشتام رودمی کشقی نفس عمهی
 نی که چقدر ادونهیفقط خدا م... منيخدا..معرت؟آهی بخبرمی چند وقته ازت بیدونیم...هه..سالم _"

 یدونیم...شدی دفعه چراغت روشن مهیکاش االن ...فقط خدا...دونهیمفقط خدا !نمتی ببخوادیروزا دلم م
 چقدر محتاجتم؟

 
 تو ی چقدر سرسختیگفتی مشهی که همییسایآد...من...شه؟امشبیباورت م!کنمیدارم عقد م...پارسه

 ..کنمیحاال دارم ازدواج م.. کمم به جنس مخالفت فکر کنهیدختر؟خب 
 

 ... من عاشق شدمپارسه
 
 که قلب یکس... کرد؟ردمیفهمیم...اون منو رد کرد...کنمیمن با معشوقه ام ازدواج نم!اشتباه نکن..نه...نه
 ..! ذوب کرد منو رد کردمویخی

 
 "! یلیخ.. داغونمیلی نت خامی رو برام بگو بي ساعت و روزهیفقط ... حرف بزنمتونمی نمگهید
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 :رو به آسمونو گفتمسرمو گرفتم ... نت خارج شدم و رفتم کنار پنجرهاز
 
 !..سوزنهی دلمو میلی خمی زندگينجای برگردون جلو ایلی خای بزن عقب یلی خای...ایخدا _
 

 تارمی نگاهم سمت گاری اختیب... آسمونو پوشوندناهی سي صورتم و ابرهاي رودی بارون چکي قطره
 : گفتمشنوهی منو مي و صداستادهی ای حوالمنی هوسفی کردمی که حس مي شد و بلند جوردهیکش
 .. قرار آخر استنیا _
 
 ...شومی قرارت نمی بگرید
 
 برداشتمش و تیبا عصبان! رفتم سمت شنلم و خواستم برش دارم که نگاهم رفت سمت کت فرهادو

 و یهمشون ل..دیپوشی نمی رسمي شلواراچوقتیاون ه.. شلوار فرهاد افتادمادیخواستم مچالش کنم که 
 کتون

 
 بهم ی حسهی چرا يایخدا...یمشک...یکت مشک!هی رسمي لباس هايکت معلومه که برا نی ایول..بودن

  دارم؟ی کت حس خوبنیچرا به ا!وسفه؟ی ي برانی اگهیم
 

امروز بدون ...وسفهی ي برانکهیا%!90 به دی بو کردم که حدسم رسنقدری ام و اینی بي رو بردم جلوکت
  نگشتم؟باشویچه خنگم من؟چرا ج.. همونه؟اهنینکنه واقعا ا!کت بود

 
 کت رو گذاشتم دیناام! توش نبودیچی هسی روان نوهی که جز باشی شروع کردم به گشتن جبالفاصله
 دینمش؟بایبی نمگهی من دنکهیمگه نه ا.. بندازمش دوردی هم باشه باوسفی ي اگر برایحت..سر جاش

 بندازم دور هر
 
 !ندازهی اون مادی رو که منو يزیچ
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 نیآخر..دارمی رو نگه میکی نیفقط هم...یکی نیهم!کنهیآرومم م.. دارم بهشی حس خوبهی.. نهاما
 !کنهی که منو آرومم ميزیچ
 

 بدست تاری مرد که کمرش خم شده گهی و بعد شنلم رو به تن کردم و مثل دمی کت کشي رو رودستم
هم لو رفته .. کنمی از اون هم خداحافظدی که بایمکتی نيرو..میشگی نم نم بارون رفتم سر قرار همریز

 گهیبود و هم د
 

 .. و اون همه خاطره رو مرور کنمنجای اامی باشه بخوام بخاطرش بمی تو زندگیوسفی نبود قرار
 
 : سازم سر دادمي هامی سي رودموی کشي نشستم و انگشتاسی خمکتی نيرو

 رمی نه آرومم نه دلگی تو خوشبختنکهی از امن
 
 رمیمی نه مونمی زخم خوردم که نه مي جورهی

 
  که شد دردمییای روهی بود نی آرزوم اتمام

 
 .. آرزو کردمی چنی بارم نوبت ما شد ببهی

 
  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی

 
  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو

 
  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی

 
  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو

 
حس رفتن و ..دادی رو بهم مي رودخونه حس بدي سازم و نم نم بارون و موج هاي خسته يصدا(

 ...!)نجای اامی بتونمی نمگهی دنکهیحس ا..یخداحافظ
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  رحمهی درد بنی ای ولیدونی تو نمنکهی انه
 
 فهمهی مرد مکی فقط ای رو تو دنییزای چهی

 
  امگهی دیکی تمام شب خندمی روز متموم

 
 گمی مي بدي مردم دروغانی از حالم به امن
 
  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی

 
  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو

 
 : لب آهسته گفتمریز
 
 !بخاطر من...بخاطر من خوشبخت شو _
 

 : و دومستی بقسمت
 وسفی

 
 .. رفتم سمت خونهنی و باماشرونی از کالس رفتم بیی و نهاي از ساجدی سوالی و حتی حرفچی هبدون
 .. شهال پرت بشهي شعرش گوش بدم تا حواسم زا حرفای کردم به معنی رو روشن کردم و سعضبط

 رمی نه آروممم نه دلگی تو خوشبختنکهی از امن
 رمیمی نه مومنمی زخم خوردم که نه مي جورهی

  که شد دردمییای روهی بود نی ارزوم اتمام
 .. آرزو کردمی چنیارم نوبت ما شد بب بهی
  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی

  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو
 ! با من در افتاده انگاراحسانم
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 : بلند گفتمبلند
 ي من چه دردیفهمی نه تو اصال میفهمی تو اصال مکشم؟احسانی می من دارم چیدونیآخه تو چه م _

 دارم؟
  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی

  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو
  رحمهی درد بنی ای ولیدونی تو نمنکهی انه
 فهمهی مرد مکی فقط ای رو تو دنییزای چهی

 !کاش..دیفهمیکاش شهال هم م!فهمهی مرد مکیفقط ..آره _
  امگهی دیکی تمام شب خندمی روز متموم
 گمی مي بدي مردم دروغانی از احالم به امن

  خدارو شکر خوشبختهگمی عمره با خودم مهی
  گفتنش سختهنی چقدر ای شکر خوشبختخدارو

 اون پسر به دردت ی بفهميخوای؟چرا نم!يشدیشهال کاش خوشبخت م...خوشبخت _
 !یکاش خوشبخت بش..خوره؟شهالینم

 !شناسمشیمن م.. کهستی ول کن نارهیاحسان تا اشکمو در ن.. ضبط رو قطع کنمي دادم صداحیترج
 . معلوم نبودیچی هنجایاز ا.. انداختمیسرمو چرخوندم و داخل کوچه نگاه...دمی کوچه شهال رسسر

 !بازم بارون....پنج و .. چهار..سه قطره... سمت خونه که دو قطرهرفتمی منی چرخوندم و با ماشسرمو
 ! همون پارك معروفهيدور زدم و رفتم تو بالفاصله

 .. لبامي لبخند اومد روهی شدم مکتی اون نکی که نزدنیهم
 .. اومده بودبام

 !به وقت بارون.... هر روزمثل
 نندازه ول کن معامله هیاحسان تا منو به گر!همون که گفتم... نهدمی کم که به اهنگ گوش دادم دهی
 ...ستین

 ..ی اهنگ خوشبختبازم
 .. قشنگ بودیلی برام خنجهی ايزی چهی اما

 ! آهنگ رونی ازدی و اون خودش منیمن تو ماش!میدادی آهنگ رو گوش منی امی هر دومون داشتنکهیا
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 !مثل من.. اونم دلش گرفته بودحتما
 خودش شی پیعنی.. شونه هاش نبوديکت من رو.. بهش انداختمیکالفه نگاه.. چم شده بوددونمینم
  بود؟دهی اون کت رو دیقت فکر کرده بود ویچ

 ! منکنمی مییچه فکرا...دهیاون که منو ند... بود بفمه منم؟نه باباممکن
 !کردی من بود لرز مي هم جایهر ک... سرمو تکون دادم و حس کردم لرزم گرفتهی سردرگمبا

 بارون نشسته ری زسی خي اومده بودم وسط چمناراهنی پهی زمستون من با ي بهمن و چله وسط
 ..فهمنی منوی اگهیبخدا منگالم د..بودم

 نی اي اهنگامتونستمی امروز نکردمی ميهر کار..نی پوزخند از جام بلند شدم و رفتم سمت ماشهی با
 !یلیخ.. بودننی غمگیلیخ!دختر رو گوش بدم

 ! بودشتری سوزش بگهی دياز روزا.. صداشزدی به دلم مشیآت
 ! سمت شهالرفتیم حواسم دمیشنی صداشو میوقت
 !دادمی فرمون و فشار مي محکم گذاشتم روگفت؟سرموی بود که می حرفا چاون

 : داد زدمتیبا عصبان! دو تا پاهامي دستام دو تا مشت زدم روبا
 ...لعنت به تو شهال لعنت به تو..اه _

  چم شده ؟من
 ! امیفقط ازش عصب..یچیه
 ..یلی چه دلبه

 ! تو چاهرهی با سر مداره
  تو چه؟به
  به من چه؟ی چیعنی
 یزنی به خودت و داد میزنیمشت م..ی چیعنی کارا نیا! سر جات بادتو بزننی بشریبگ... به تو چهیعنی

 ؟!یکنیو با احسان دعوا م
 !گناه داره...فهی حشهال

  افتاده گناه داره؟ادتی عه؟تازه
 ه؟ی چمنظورت

  هان؟يد بوی کدوم قبرستونشدی موقع که داشت جلوت پر پر ماون
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 ! بفهمنویا.. حس برادرانه ستهی نیا.خوامشی نم؟منیگی می چفهممینم... حرف بزندرست
 ... دهنتوببند

 : بلند به خودم گفتمي حرص با صدابا
 افتاد؟!ی اونجا و شاد باشي بردیبا!نی افشی کن امشب عروسیخودتو درست راس!زهر مار _
 ! لبخند تلخ زدم و راه افتادمهی

 نقدریکاش ا.... در کار نبودي حس برادرانه اچی که هدونستمی منویفقط ا.. چه مرگمهدونستمی نمخودمم
 !کردیعجله نم

  مشکلش کجاست؟دمیفهمی الاقل مکاش
 رو دمیلباسامو عوض کردم و پر! به مامان رفتم تو اتاقمی سالم و خسته نباشهی خونه و با دمیرس

 !تختم
 . خوابم بردفتهی براش افتاده و قراره بازم بی که چه اتفاقالی هزار تا فکر و خبا

 ! شدمداری چهار بود که بساعت
 .. تراشو گرفتم دستمشی رنی رفتم حموم و ماشعیسر
 !ونی مبل ولو شدم و زل زدم به تلوزيبا حوله رفتم رو!رونی ساعت از حموم تر و تازه زدم بمی از نبعد
 : مامانم به خودم اومدمي با صداکه
 هست حاال؟نگو آقا خل ی مهمي فکر کردم چه برنامه يدی و جوابمو نمنی به ايد زل زنیهمچ _

 ! زل زدنی خالونیشدن و به تلوز
 ها به مامانم نگاه کردم که اومد کنارم نشست و ینی زمبی سنی خودم اومدم و صاف نشستم و عبه

 :گفت
تو چت ... غم داشتقدنی عاشقم شده بودنگاش ایبابات وقت!وسفی شناسمی نگاهو خوب منیمن ا _

 ؟ي خاموش زل زدونی وبه تلوزی نشستنجای انجوریشده که ا
 : اشکامو پاك کردم و گفتمقهیبعد از چند دق.. شونه اشي گذاشتم رواری اختی بسرمو

 ! چه مرگمه؟فهممی نمی گاهنکهیاز ا!ادیاز خودم بدم م..ای دني نامردنیاز ا!مامان دلم گرفته _
 : آروم پشتمو نوازش کرد و گفتمادرم

 .. شده حرف بزنیچ _
 ! خودشيخودش با دستا... گرفت خودشو بدبخت کنهمی از دانشجوهام تصمیکیامروز  _
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 کردم فی براش تعرشناختشی اسمش رو بگم چون منکهی داستان شهال رو البته بدون انکهی از ابعد
 : گفتکردی شونش بلند کرد و همونطورکه مادرانه بهم نگاه ميسرمو از روز

  وسط؟نی ای هستیتو نگران چ _
 !کنهی موونمی داره دنیهم!دونمینم....من _
 ؟ينکنه دوسش درا _
 دوسش دارم؟ _
 : گفتمی شدم و بعد از مکث نسبتا طوالنرهی تعجب بهش خبا
 ! ممکنهریغ...نه _
 : مادرم گفتاما
 عاشقم یباباتم وقت..شناسمیمن نگاهتو م! پسر جونستی ممکن نری غنیا... ممکنهری ممکن غریغ _

 ! شده بودنجوریشد ا
 : محکم تکون دادم و گفتمسرمو

 ؟ی تنها باشیشیشما ناراحت نم... از دانشجوهام دعوتمیکی یمن امشب عروس..اصال ولش کن _
 : و گفتدی خندمهربون

 ! نذار بدبخت بشهياگر دوسش دار...یول! عوض بشهتمیوحبرو بلکه ر..یبرو به سالمت!نه مادر _
 : گفتمی روحیبا خستگ.. هوا معلق شدني زانوهام و موهام روي شدم روخم
  بهش نگفتم کارش اشتباهه؟یکنیفکر م _
  که چرا کارش اشتباهه؟ی بهش گفتنمیا _
 : مکث گفتمبا
 ...نه _
اصال ! بهش بگب چرا کارش اشتباههدیبا!گهی ددهی به حرفات گوش نمنی هميخب پسر جون برا _

 چرا اشتباهه؟
که !که حالش خرابه.. پالسهی پارتهی يکه هر شب تو... که معتادهکنهی ازدواج ميچون داره ا پسر _
  مادر؟ستی ماه زندون بودن کم نشیش! کرد هبه جرم به همراه داشتن موادرشی دستگسی بار پلهی

 : کج کردم و به مادرم نگاه کردم و گفتمسرمو
 !فیح.. اون دختر که با اون پسر بدبخت بشهفیح.. ماااهشیش...ستیکم ن _
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 نگاه به ساعت هی..پاش برو... حرفا رو بهش بزننی نشستنا پاشو برو انی اي بجایتو که نگرانش _
 حرفارو به شهال گفتم از اون نی ایکه وقت..دمیبا عجله رفتم تو اتاقم و لباسامو پوش!5 دمیانداختم د

 ..نی افشی سره برم عروسهیطرفم 
 .. واقعاغمی چقد بگهیمن د! کارش اشتباهه؟نی را تاحاال بهش نگفته بودم چرا اگفتی راست ممادرم

 خوشدوختم رو که مادر برام آورده بود به عنوان سوغات ی و کت و شلوار مشکی مشکراهنی پهی
 ! هم زدمدی کروات سفهی و دمیپوش

 کوتاه از ی خدافظهی و موهامو با چسب مو مدل تام کروز درست کردم و با دمی پوشموی مشکيکفشا
 !مادر رفتم سمت خونه شهال

 :تلفن رو جواب دادم که گفت.. زنگ خورد مادرم بودمی راه گوشنیب
  اون دختر؟شی پيری مي چجوريتو دار _
  مامان؟ی چیعنی _
 .. کهنگهی تو پارکنتیماش _
 خونه شهال نگاه کردم و رفتمی مادهی متر باز به خودم که داشتم پمی گشاد شده و دهن ني چشمابا

 ..میشونیمحکم زدم به پ
 !رفتمی مادهی داشتم پشهیباورت نم!اصال حواسم نبود...ولیمامان ا _
 !ی گفتم تو عاشقی کنیحاال بب..بله _
 حرص يخودی بود که دارم بنی از ای بوق ممتد از اونور خط حاکي کنم صدايری خواستم جبهه گتا
 ! تماس قطع شدهخورمیم

 ! شده بود6 در آوردم و رفتم خونه شهال ساعت نگی رو از پارکنی رفتم خونه و تا ماشبدو
 ...سه باره زدم...دوباره زدم.. جواب ندادیشکیه.. استرس زنگ در رو زدمبا

 ! جواب ندادیشکی هبازم
 متعجب و گادش يبا چشما...دمی در ديهارم خواستم زنگ بزنم که در باز شد و شهال رو جلو چدفعه

 :زل زده بود به من که گفتم
 .. مهمهیلیخ! باهات حرف بزنمدیبا..سوار شو _

 : گفتي و سردی آب دهنشو قورت داد و به خودش اومد و با خشکی کردم به سختحس
 در چه مورد؟ _
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 : گفتمتیبا عصبان...کردی مينجوری چرا انیا
 ...ی بکنيخوای که ميدر مورد تو و کاره احمقانه ا _
 !نیواضح تر بگ..مفهممین _
 ...در مورد ف _

 : گفتتی و با عصبانرونی نگفته بودم فرهاد توانا که خودش پشت سر شهال اومد بهنوز
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا _

 ! کال من دهنم باز بود همشامروز
 : گفتمرتی حبا
 ؟یکنی مکاری چنجایتو خودت ا _
 ..دونمی نمنجای حضور شما رو الیاما دل!نجامی اشهی بعد همنیمن همسر شهال جان هستم و از ا _

 قدم رفتم عقب هی نابود شد؟زی همه چیعنی کرده بودم؟نکنه کار تموم شده بود؟رینکنه د...شدی نمباورم
 که ادمو به ییاز اون تکونا.. خوردم يتکون بدفقط ..نی زمي روفتادمی نیکه از لب جدول افتادم ول

 !ارهیخودش م
 !اره منم... منملشیاگر بدبخت بشه دل.. کردمری دنقدری اچرا
 مثل حسادت به ی حس باور نکردنهی و رتی از وحشت و حختهی امیبا حس! نبودنیقرارمون ا...ایخدا

 : نسبت به فرهاد رو به شهال گفتمی و دشمننهی مثل کایفرهاد و 
 تموم شد؟ _
 : گفتي سردبا
 ...نیمزاحمم نش _
 که یی صدار؟بای دنقدری اي حاالم که اومدي بودومدهیتا االن ن... برو گمشویعنی! درخونه رو بستو

 : به آه و ناله بود گفتمهی شبشتری و بدمیشنیخودمم به ور م
 ...يواااا...من چه کردم -

 .. دادمهی تکنی صورتمو بعد سرمو به سقف ماشي رودمی چپمو کشدست
 ... تا برام بخونههی اون دختر شنل پوش خالي فرو کردم و حس کردم چقدر جابمی جي تودستامو

 ي محسن توي جز صدایی صداچی کردم که هادی زنقدری شدم و ضبط رو روشن کردم و انی ماشسوار
 ...چهیگوشم نپ
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  چشماميگذشتن از جلو _
  آهستهشنی رد مدارن

 نمیبی تو رو مامی روتو
  پر از غصهيای روهی
  پر از اشکمي چشمابا

  راهو نشون دادمبهت
  گفتم برو اماخودمو

  تو افتادمي پاهابه
 ی رفتي آسون رد شدتو
 ی کوران غم و سختتو

  کارمی رفتم پمنم
 ی هم دنبال خوشبختتو

  چشمامي از جلوگذشتن
  آهستهشنی رد مدارن

 نمیبی تو رو مامی روتو
  پر از غصهيای روهی
  پر از اشکمي چشمابا

  راهو نشون دادمبهت
  گفتم برو اماخودمو

  تو افتادمي پاهابه
 ی رفتي آسون رد شدتو
 ی کوران غم و سختتو

  کارمی رفتم پمنم
 ی هم دنبال خوشبختتو
 آر...رهید...خواستمتیم!ي نامردیلیخ...شهال _
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 ی مناسبسی کای حرص در اوردن بعضي برانمی صورتش رو برانداز کردم ببي لبخند اول اجزاهی با

 !ستی بدك ننیهمچ...یه...دمی نه که دایهست 
 !!! ازدواجم واقعانیمنم که چشم بازارو کور کرده بودم با ا.... باشه از فرهاد که بهترهیمونی مهر
بعد با ... دستش رو آورد جلومحوه صورتش بودم که سرشو خم کرد و! پسرهنینه خوشگل بود ا..یول

 :لبخند گفت
  رو دارم؟ي با چه فرشته اییافتخار آشنا...من طاها هستم _

 هنوز به همون نقطه وسفمی.. نبوديبه اطرافم نگاه کردم از فرهاد خبر...زاستی از اون زبون رنیا...اوه
 ..!کردی بود و جرعه جرعه خودشو مست مرهینامعلوم خ

 کارا نبودم اما حاال که نی اهل اچوقتیه! کش بدمشتری کردم حرفامونو بی سعنهی منو ببنکهی ايبرا
 !رسهی که به آخر نمایدن... کم لذت ببرمهیهمه منو زجر دادن بذار منم 

 : فکر لبخند زدم و دستشو فشردم و گفتمنی ابا
 ..خوشوقتم جناب!منم شهال هستم _
..!  در آوردمشی و بعد تو ذهنم به خودم ن خم شدمی بعد مثل پرنسس ها دامنم رو گرفتم و کمو
 "!چندش"

مجاز از (نهی اون بوزي خنده هانهیشی به دلم منی اي که خنده ها نقدری و من حس کردم ادی خندبازم
 !نهیشیبه دلم نم)فرهاد
 .. اش کردمسهی مقاوسفی با ی زل زدم به صورتش و الکدوباره

 !وسفی مردونه و بدون عمل ینی طاها با بی عملینیب
 ..وسفی شکل ی طاها و فک مربعیکروفونی مفک

 ! درشت مثل گاویلی بود و نه خزی که نه روسفی ی طوسي و درشت طاها و چشمای مشکيچشما
 !وسفی متوسط ي فر خورده طاها که حالمو بهم زد و مژه هاي هامژه
 !..ومدیکه البته به صورتش م! طاهاکی باري و لباوسفی ي قلوه ايلبا

 ... صاف طاهاي و ابروهاوسفی یمون کيابروها
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 هی ای نهیبی منو به چشم خواهر مدی نفهمچوقتیکه ه!وسفی...نگاهِ... تفاوت طاها و نگاهِ ی نگاه بو
 نگاهاش حس يمن تو...خواستهی منو مفهمهی منهی منو نبگهی دیوقت..زدیخودشو گول م!معشوقه

 ..دمی نديخواهر
 ! توهم زده باشمنکهیمگر ا.. داشتني اگهی دی ها و اون حرفا معنی نگراناون

 :با خودم گفتم... داغووون شدمرمی جون بگنکهی اي افکار بجانی ابا
غلط ..ي مرغ بهش زل زدنی زد تو گوشت عی وقتيغلط کرد..ي بهش اعتراف کرديغلط کرد"

و رو  تاقتی آدم لنی بفهمه دوست داره؟آخه ای رفتیوقت... بشهیکه چ! براشي غرورتو له کرديکرد
 "داره؟

 خوب و يالبته از صدقه سره دوستا.. افکار از خودم بدم اومد که اول من به عشقم اعتراف کردمنی ابا
 !نمینازن
 :رونی طاها از فکر اومدم بهی بم و معمولي صدابا
 ن؟یدی دور رقص روبهم مهیافتخار ..آم _
 ياون در به در شده که معلوم نبود تو کدوم خرابه ا.. اوشگوال بودننی دو تا که عنیا.. نبودي فکربد

 ! بودرهی جا خهی مجسمه شده بود و به نی شاسکولم عنیرفته بود ا
 ... وسطنی اننی دو تا منو ببنی کم خوش بگذرونم بلکه اهی گرفتم برم می تصمپس

 ن ای پاي برایکی چرخش تکنهی  که تو لحظه آخردمی کامل رقصي دور با انرژهی ي ناري اهنگ ناربا
 .. کرددای پیکارم زدم که تو چرخشم نگاهم با نگاه سرخش تالق

 مچ دستمو محکم یکی توهم بود که هنوز برنگشته ای دمی درست دنمی که تموم شد برگشتم بباهنگ
 ! باغيگرفت و منو برد پشت درختا

 شدمی مطمئن مدی خب بای ولوسفی ای فرهاده ای زدمی گرچه حدس منمی برگشتم چهرشو ببتی عصبانبا
 : که تا سرمو چرخوندم با دستش محکم سرمو چرخوند به حالت اولم و گفتگهید
 ؟یفهمیم...متنفر!شهال از خودم متنفرم.. ادیاز خودم بدم م..می کینی ببخوادینم _

ود و  بی بگم از مستتونمی سرخش که نميچشما... بوددای که داشت کامال هوی صداش با لرزشخشم
 ...دادی بدبخت شدنمو مي بوشدی داشت له موسفی تیمچ دست من که از زور عصبان
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همه .. داشته باشهتی دوسم داره اما محال بود واقعدی که حاال من گفتم شاکردمی فکر منی تعجب به ابا
 ي روفتهی بود بکینزد... می منو فرهاد عقد کرددیاون لحظه که فهم.. حرکاتش اومد تو ذهنمي
 :لحظه اخر که گفت..نیزم
 تموم شد؟ _

همه .. نقطه زل زده بودهی ساعت به می داغون بود و ننکهیا.. گرفتشدهی نادشدی نگاهش که نمي توغم
چه ":اما بازم به خودم گفتم..دستش برام رو شده بود.. رو لبامادی بيروزی لبخند پهیو همه باعث شدن 

 "! تموم شدیهمه چ...دهیفا
 گفتم چشم باشه ی گفتی اون دوران که هر چگهید" که با خودم گفتمشدی مرشتی لحظه دردم بهر

 حهی غرور جري فرصته که رونیاالن بهتر... بووق نگات کردم گذشتنی عي کرديقبوله و هر کار
 "!دارم مرحم بذارم

 . و قبل از حرکتم مچمو ول کردسادی واعی حرکت خواستم مچ دستمو آزاد کنم که سرهی با
 .. شدمی فکرمو خونده بود عصبنکهی ااز
 جانانه زدم تو ي دهی کشهی من ی برگشتم سمتش که دستشو بلند کرد بزنه تو گوشم ولی ناراحتبا

 .صورتش
 : حرص گفتمبا
 اقتیتو ل! نگفتمیچی به رخج دادم و هيخودی و نجابت بي که زدیی هایلی سي همه يزدم بجا _

 !م خوديمتاسفم برا..یاون همه سکوت رو نداشت
 یبا سست.. بود که پاهام شل شدی غمهی.. صداشيتو.. تاسف سرمو تکون دادم و رفتم که صدام زدبا

 نگاهش ي تویول.. نگاش کنمي کردم با سردیسع..خوامشیخواستم نفهمه هنوزم م..برگشتم سمتش
 .. بمانددمی دیچ

 : که گفتنیی و سرمو انداختم پااوردمی نتاب
 بود که نگرانت بودم و نی نبود واسه اتمی واسه عصبانزدمی بدون اگر میول..دستم بشکنه شهال _

 ...خدا! نجاتت بده شهالتونهیفقط خدا م..ی رفتیول! تو چاهي وقت با سر نرهیهستم که 
 !و رفتم.. پوزخند زدمهی بهش نگاه کردم و ی تلخبا
 ! صبر کنیشهال تو رو به عل _
 :برگشتم و با حرص گفتم..مامو به زحمت مهار کردم چشياشک تو..سادمی حرمت اسم موالم وابه
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  تموم نشدن؟حتاتیه؟نصی چگهیبله؟د _
 ي بازتی با خودتو زندگي بخاطر لجبازیول...رونی برمی متی با منه من از زندگياگه بخاطر لجباز _

 ..نکن
م  از گوشه چشمیاشک..هی دردم چدهی نفهمیشکی خودم حس کردم چقدر من مظلومم که هنوز هشیپ

 : و گفتدی اشکمو پاك کرد و بعد انگشتشو بوسوسفیقبل از من انگشت .. گونه امي رودیچک
 ! نشدهریبخدا د.. نشدهریهنوزم د _
 : بغض گفتمبا
 که کارم ی نکن منو متقاعد کنیسع! برمدیبا..دهی رسنجایبخدا به ا.. دق کنمنجای نکن هميکار _

 ؟یفهمیم.. چاره نداشتمیول.. کارم اشتباههدونمی خودم مدونمیم..خطاست
 : قورت دادم و بلند تر و با حرص گفتمبغضمو

 !چاره نداشتم _
 : چپشو مشت کرد و زد به درخت پشت سرمو داد زددست

 ست؟منی شبت ن؟نونيمادر ندار...ي کمه؟بابا ندارتی چته؟مگه چست؟مگهی نيچرا؟چرا چاره ا _
 ! بفهمنوینگرانتم شهال ا

 : پوزخند زدم و گفتمهی
تو نگران ..بعدشم..زمیری دارم به خودم آب میشی من وسط چه اتی هنوز زوده بدونیحاج!زوده..هه _
 ؟ی منهیچ
 ..یمونیبه واهللا مثل خواهرم م _

 : زدمادی حرفش تمو بشه سرش فرنذاشتم
 خواهرتم؟آره؟ _

 : گفتمی پاك کردم و بازم شدم خودم و عصباشکامو
 ...نذار روم بهت باز بشه!برو کنار بذار برم _
 وونه؟ی اون دشی؟پي بر؟کجايبر _
 ..اسمه... باشه اسمی هر چوونهیاون د _

 : اخر و گفتممی به سزدم
 ! برادرانه و خواهرانههی نگرانذارهیاسمه عشق رو نم _
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 ..من نگرانتم.. شهالستی خواستن ننیچت شده تو؟ا _
 که تو رو تا دم هی پس چستی فکر کنم اگه عشق ننمی کنار بذار تنها بش پس بروستیاگه خواستن ن _

 ! نشدموونهی بذار بفهمم تا د؟برویخونمون کشونده بود؟که تو رو مجبور کرد خودتو مست کن
 :که گفت.. آخرمی اونم زد به سانگار

 ؟ی کنرکای چيخوایم..نجامیمن ا...ای ب؟خبیخواستیمگه منو نم..یگیتو راست م..اصال اره _
 بهش فکر کنن ممنوع کرده نکهی وجودم رو از اياومده بود؟حاال؟حاال که همه .. بودمی عصبازش

 !ری دیلیخ.. بودریبودم؟د
 : گفتمآروم

برو !کنهی گذشته دارم تباهم منیا.. فراموش کنمزوی بلکه همه چنجایبرو کنار بذار برم از ا..تموم شد _
 چپ و فک کنم تو منو مثل یبذار خودمو بزنم کوچه عل..اصال کار تو درست بد!کنمیکنار خواهش م

 !يخواهرت دوست دار
 ..دمی آغوش رو چشنی و من دوباره طعم ادی حرکت به آغوش کشهی که منو باشدمی کنارش رد ماز

 ! خودم رو که تند شده بودني و نفسادمیشنی رو مشی عصبي نفسايصد.. بار اخري برااما
 :فت گآروم

 ؟یکنی مسکی همه رنی بخاطرش اي که دارهی گذشته چنیا _
 ..دمیشنی قلبش رو به وضوح ميصدا.. اش بودنهی سي هنوزم روسرم
 : تر از اون گفتمآروم

 ..ی نخواه که بدونچوقتیه! بدهیلیخ..گذشته ام بده _
 : و گفتدی فشار داد و سرمو بوسشتری به خودش بمنو
 ! همه دردسر رو داشته باشهنی که هست ارزش ای هر چی لعنتي گذشته نی ادوارمیام _
 کن یمن خوشبخت نشدم اما تو سع.. برسمجنگمی منطوری که به خاطرشون اییزایدعا کن به چ _
 گهی ماه دهیت ا.. رو فراموش کنمزی برم که همه چدیبا..ستی در کار نیبرگشت!منتظرم نباش..یبش
 ! بهم نرسهیشکی که دست هیی جارمیم
 برداشت و با دستاش صورتمو قاب گرفت و با نشی سي بهم وارد کرد و سرمو از روکی فشار کوچهی

 :نگاه خمارش گفت
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 کن اگر شد خوشبخت یسع..اما شهال..نمتیبیدوباره م!نمتیبی مگهی بهم می حسهی..يگردیبرم _
 کن باهاش یسع..ستی نيچاره ا.. که شدههیکار.. رو نداره اما خباقتتی و لستیاون ادم ن..یبش

 من يرو! من هستميبه مشکل برخورد..هر وقت..هر موقع.. بدون هر جانوی ایول!یخوشبخت بش
 ..کن حساب باز

 
 تا عذابم بده؟کم زخم شی فرستادی چشد؟واسهی می چومدیاگر نم..يدی عذابم منجوری چرا اایخدا

 .. دمت گرم؟باشهیکنی منجورمیخورده بودم که ا
حاال داشت .. نبودفی ضعچوقتی من که هوسفی.اونم عوض شده بود.. شدمرهی نمناکش خي چشمابه
 .. بخاطرمکردی مهیگر

 : هوا دوباره رفتم تو آغوشش که گفتیب
 ! شرِ مني دانشجوشهیدلم برات تنگ م _

 : بلند کرد و اشکامو که پاك کرد گفتنشی سي و سرمو از رودی خندبعدم
 من ی اگه شکستنکهیبه ا..ی شاد باشیتونی منکهیبه ا..به هدفت فکر کن... نکنهی گرگهید _

 ! من حساب باز کنيرو..هستم
 ! قدم رفت عقبهی و دی آهسته بوسمویشونی پبعد

 رو رشی بار تصونی آخري تو نگاهم بهش زل زدم و براياز پشت اشکا.. بودی وقت خداحافظيانگار
 ..به ذهنم سپردم

 : دادم و ناخودآگاه گفتم براش تکوندستمو
گذشته ..اما خب! ي زدي بدي اون روز بهم ضربه یول...ستی نونی در مي دخترچی هي پادونستمیم _
 !بخاطر من..به خاطر من خوشبخت شو..

 .. گونمو و من پشتمو کردم و رفتمي رودی چکاشکم
 
 
 

  و چهارمستی بقسمت
 
 وسفی
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 عشق نی انقدری بودم؟چرا ادهی رو چرا تا به حال ندی و دوست داشتنفی موجود ظرنیا... کردمنگاش
 .. بودي بديمنو شکست؟چه ضربه 

  هست جز من؟ی باور کنم که از امشب تو آغوش کسدی بایعنیشه؟ی همي رفت؟برایعنی
 ..کردمی منگاش

 ..شدی سست و نامنظم از من دور مي آروم با قدم هاآروم
 ... بهم نگاه کرد آخر رو که بردات برگشت وقدم

 : داد زدهی گربا
 !دارم و خواهم داشت..دوست داشتم _
 ..که چقدر نگرانشم... سوالای دنهی باغ محو شد و من موندم و ي انتهاچی پي بعد توو

  همه غم رو داره؟نیاما شهال؟اون طاقت ا... عشق نافرجام به جهنمنی و امن
 .. که قدم برداشت و از من دور شد قدم برداشتم و رفتمیی هاهمونجا

 : گفتمدمی که رسچی پسر
 !دلم بدجور برات آشوبه دختر...مراقب باش! نگرانتمیلیخ...ی و رفتي کردوونمی دنکهی از اریبه غ _
 از شهی همي اونا برانی شدم که شهال از برهی خیی رو گفتم وبه خودم لعنت فرستادم و به درختانایا
 .. رفته بودشمیپ

 ..ادی که مدادی می دلم گواهاما
 ! ادیم.... آره
 
 
 یانی پاتراژیت

 
  بدیلی لحظه همون موقع با اون احوال خهمون
 زدی دلم شور تو رو میرفتی که می وقتدرست
 دادمی از دست مهوی وقت که تو رو داشتم همون

  اون شب به خودم هر شب چقدر لعنت فرستادماز
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 شهی بود که من کردم تو رو سوزوندم ازري کارچه
 شهی من مری همون روزه که دامن گشهی آتنیا

  که تنها بمونم با خودمیرفت
  شدمیی تنهاشی آتزمیه

  منمیی اون همه تنهاباعث
 ..شدمی که تنها مدی باعاقبت
........ 

 رهی می مدهی متروك دلم جون مي خونه نی ايتو
 رهی گ ستارست و غروباشم نفسی بشباشم

 نهی عاقبتم انی تو بد کردم و االن بببه
 نهیشی ساکت نمگهی تنهامو دل تنگم دکه
 دمی تو بد کردم اون روزا که عشقت رو نفهمبه
 دمی باهات کردم دارم تاوانشو مي هر کارکه
  که تنها بمونم با خودمیرفت
  شدمیی تنهاشی آتزمیه

  منمیی اون همه تنهاباعث
 ..شدمی که تنها مدی باعاقبت

 
 
 انیپا
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